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"دي إكــس بــي إنترتينمينتــس" )دبي باركس آند ريزورتس ســابقًا( 
 ش.م.ع ويقــع مقرهــا فــي دبي، هي شــركة متخصصة في إدارة 
 وجهات التســلية والترفيه، ويتم تداول أســهمها في ســوق دبي 

 ."DXBE" المالــي تحت الرمز

تضــم محفظتنــا عالمــات تجاريــة عالمية رائدة في مجــال المتنزهات 
الترفيهيــة ومراكــز الترفيــه العائلية ومجــاالت التجزئة والضيافة.

تديــر وتمتلــك "دي إكس بي إنترتينمينتــس" الوجهة الترفيهية "دبي 
باركــس آنــد ريزورتس" التي تعتبر أكبر وجهــة للمتنزهات الترفيهية 

فــي المنطقــة وتضم خمس متنزهــات ترفيهية في مكان واحد )متنزه 
"ســيكس فالجز دبي" ال يزال قيد اإلنشــاء( باإلضافة إلى فندقين )فندق 

ليجوالند قيد اإلنشــاء(، وتتوســطها منطقة للتجزئة والمطاعم، وتمتد 
جميعهــا على مســاحة تزيــد على 30.6 مليون قدم مربع من األرض 

وتبلــغ تكلفــة تطويرهــا التقديرية نحو 13.2 مليار درهم إماراتي.

تديــر "دي إكــس بي إنترتينمينتس" كذلك ســتة مراكــز للترفيه 
العائلــي فــي دبــي باإلضافة إلى سلســلة من دور الســينما، وجميعها 

مملوكة لشــركة مراس القابضة، الشــركة األم لها.

نبذة عن الشركة

1



لمحة ســريعة - من نحن

 أكبـــر شـركـــة 
 للتسليــــة والتـرفيــه 

المنطقـــة في 

تدير "دي إكس بي إنترتينمينتس" وجهات للتســلية والترفيه مناســبة 
للعائالت، بالتعاون مع شــركاء دوليين ومشــغلين من الطراز العالمي، 

في أربــع أماكن مختلفة في دبي.

وبمحفظــة تضــم 16 وجهة للتســلية والترفيه، تعد "دي إكس بي 
إنترتينمينتس" أكبر شــركة للتســلية والترفيه في المنطقة.

وتهــدف أماكــن الجــذب لدينا إلى توفير خدمات متميــزة للمقيمين بدولة 
اإلمارات وســوق الســياحة اإلماراتي المتنامي مع التركيز بصورة خاصة 

علــى دول مجلــس التعاون الخليجي وشــبه القارة الهندية.

رؤيتنا 

تســعى دي إكس بــي إنترتينمنتس 
ألن تكــون واحدة من الشــركات الرائدة 

فــي توفيــر خيارات التســلية والترفيه 
والخدمــات المتصلة بذلــك لعمالئها، 

بغيــة نشــر روح المرح واإلثارة في 
مختلــف أرجــاء المنطقة، وذلــك بتوفير 

تجــارب مذهلة تناســب كل أفــراد العائلة. 

ونحــن، إذ نتصــدر قطاع التســلية والترفيه 
المتنامي في الشــرق األوســط، فإننا 
نســعى إلدارة محفظــة من الوجهات 

واألصــول التي تحقــق قيمة أفضل 
للمســاهمين علــى المدى الطويل.

أهدافنا 

1.  بــأن نكون مــن أهم ركائز وجهات 
التســلية والترفيــه في دبي، ونركز 
علــى زيادة أعداد الزيــارات لوجهاتنا.

 2.  تنويــع محفظتنــا عبر المشــاركة 
فــي أفضل المشــاريع والفرص 

وأكثرهــا ربحية.

3.  إنشــاء وافتتاح منتزه ســيكس فالجز 
فــي دبي ، ليكــون أول منتزه يحمل 

عالمة ســيكس فالجز في الشــرق 
األوســط بحلول نهاية عام 2019.

4.  التوســع بنجــاح في زيادة أعداد الغرف 
الفندقيــة فــي دبي باركس آند 

ريزورتــس وذلك بافتتــاح فندق ليجوالند 
فــي عام 2019 ، واألخــذ بعين االعتبار 
الفــرص األخرى فــي قطاع الضيافة.

5.  مواصلــة اإلبداع فــي مجال الترفيه 
والســعي لتبــوؤ مكانة دولية 

مرموقــة في هذا القطاع.

توفيــر خبرات وتجارب عالمية لزوارنا.  .6
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أسهم بقيمة 8 مليـار درهـم

درهم 8٫0مليار

نجحت "دي إكس بي إنترتينمنتس" 
في اصدار االسهم من خالل االكتتاب 

العام بقيمة 6.3 مليار درهم 
إماراتي في عام 2014، ومن ثم 
 قامت بزيادة رأس المال بقيمة 

 1.7 مليار درهم إماراتي من 
 خالل اكتتاب زيادة راس المال 

في عام 2016.

وجهات التســلية والترفيه

16
تديــر دي إكس بــي إنترتينمنتس 

مجموعــة متنوعــة من خيارات 
التســلية والترفيــه التي تضم 

عالمــات تجاريــة عالمية رائدة من 
وجهــات التســلية والترفيه مع 

شــركاء دوليين ومشــغلين من 
 الطــراز العالمــي، في أربع أماكن 

مختلفــة في دبي.

 تمويــالت بقيمة 5٫9 مليار 
درهم إماراتي 

درهم 5٫9مليار

دي إكس بي إنترتينمنتس حصلت على 
تسهيالت بنكية بقيمة 4.2 مليار درهم 

إماراتي للمرحلة االولى من مشروع "دبي 
 باركس آند ريزورتس" و مليار درهم إماراتي

للمرحلة الثانية ، باالضافة الى قرض 
المساهم الرئيسي  شركة مراس القابضة 

بقيمة 700 مليون درهم إماراتي.
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لمحة ســريعة - نظرة تاريخية

رحـلـــــة فــريــــدة
ال ُتنســــى

 بدء األعمال االنشائية 
في الموقع

الحصول على تســهيل بنكي 
مشــترك بقيمة 4.2 مليار درهم

النجاح في االكتتاب العام بقيمة 6.3 
مليار درهم إماراتي خالل الطرح العام 

االولي لالسهم

اإلدراج في ســوق دبي المالي

 اإلعالن عن مشــروع دبي باركس 
آند ريزورتس

إبرام الشــراكات الرئيسية مع 
عالمــات عالميــة مرموقة، مثل 

اســتديو "الينوزجيت" ليصبح 
المنطقــة الخامســة في منتزه 

دبي موشنجيت 

إطــالق برنامج "حلمي" للمَنح 
الجامعيــة، الذي يوفر التدريب 

للمواطنيــن اإلماراتيين في اورالندو - 
فلوريــدا بالواليات المتحدة االمريكية

 تركيــب أول لعبة افعوانية 
 فــي دبي باركس آند ريزورتس 

فــي منتزه ليجوالند دبي

2 0 1 5

2 0 1 4

2 0 1 2
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 بدء العمل في مشــروع 
سيكس فالجز دبي

إكمال عملية تغيير االســم إلى دي 
إكس بــي إنترتينمنتس بنجاح

 انتقال الشــركة إلى مرحلة 
 التشــغيل لدى افتتاح منتزه 

 ليجوالنــد دبي وريفرالند دبي في 
31 أكتوبر

 التدشــين الرسمي لدبي باركس 
آند ريزورتس في 18 ديســمبر

ابرام اتفاقية مع مراس القابضة إلدارة 
وجهات التسلية والترفيه

افتتــاح منطقة دريم ووركس في 
منتزه موشــنجيت دبي للجمهور

 افتتــاح أول العاب "ذا هانجر جيمز" 
في العالم فــي منطقة ليونزجيت 

في منتزه موشــنجيت دبي

شــهد العام تحول الشركة من 
 مرحلة التســليم المشروع الى 

التشغيل مرحلة 

 افتتاح فنــدق البيتا ومتنزه ليجوالند 
 ووتر بــارك للجمهور في الثاني 

من شهر يناير

العمل علــى افتتاح فندق ليجوالند 
دبي الذي ســيضم 250 غرفة بجانب 

منتــزه ليجوالند دبي.

ســيمثل منتزه سيكس فالجز دبي، 
المزمــع افتتاحه أواخر 2019، المنتزه 

الترفيهــي الرابــع في دبي باركس آند 
ريزورتس، وســيضم أكثر من 20 لعبة 

ووجهــة ترفيهية لمختلف األعمار 
موزعة في ســتة أقسام ترفيهية.

درهم 1٫7   مليار

 التنفيــذ الناجح لطرح حقوق االكتتاب 
 بقيمــة 1.7 مليار درهم لتمويل 

منتزه ســيكس فالجز دبي

درهم 0٫7   مليار

 قرض ثانــوي غير مضمون بقيمة 
0,7 مليــار درهم من مراس القابضة

المستقبل

2 0 1 6

2 0 1 7

درهم  1   مليار

 الحصول على تســهيالت بنكية 
 بقيمــة 993 مليون درهم لمتنزه 

سيكس فالجز دبي
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تتضمــن الوجهات التي 
نمتلكهــا ونديرهــا توفير مزيجًا 

متنوعــًا باالضافــة الى الوجهات 
التعليميــة الترفيهيــة التي 

تســاعد علــى تنمية مهارات 
وتفكيــر جميع االعمار.

لمحــة ســريعة على وجهات دي إكــس بي إنترتينمنتس
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إن ادارتنــا للعديــد من خيارات التســلية 
والترفيــه العائليــة يعنــي أنــه بإمكاننا تقديم 
تجــارب متميــزة لجميع األعمــار وتنظيم حزم 

للســياح والمقيميــن للتجــول في مختلف 
أنحــاء المدينة. 

تضــم وجهــة دبي باركس أند ريزورتس 
أكثــر مــن 100 لعبة ووجهــات موزعة على ثالثة 
متنزهــات ترفيهيــة وحديقــة العاب مائية، ما 
يجعلــه الوجهــة الترفيهيــة المتكاملة األكبر 

على مســتوى المنطقة.

 التركيـز على 
 تقـديــــم تجـربـــة 

ال ُتنسـى
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التجــزئـــة والضيـــافـــة

ي
لــ

ائ
لع

 ا
ـه

فيـ
تر

 ال

كـــز
مرا ت الترفيهيــة

هـــا
متنز

ال

لمحــة ســريعة على وجهات دي إكس بــي إنترتينمنتس تتمة

 *  توســعة المرحلة الثانية، ســيتم افتتاح متنزه ســيكس فالجز دبي وفندق ليجوالند في عام 2019، »ليجو«، شــعار ليجو، تصميم ومكونات المكعبات، 

وليجوالنــد، هــي عالمــات تجاريــة لمجموعــة ليجو. 2018 مجموعــة ليجو. ليجوالند هي جزء من العالمة التجاريــة ميرلين انترتينمنت.

تدير دي إكس بي إنترتينمنتس مجموعة 
 متنوعة من وجهات التسلية والترفيه تضم 

16 وجهة ُمقسمة إلى 3 أقسام منفصلة وهي: 
والضيافة  والتجزئة  الترفيهية  المتنزهات 

العائلي. الترفيه  ومراكز 
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الترفيهية المتنزهات 

سيكس فالجز دبي
هو أول متنزه سيكس فالجز في المنطقة 

وسيقدم هذا المنتزه عروضًا ترفيهية 
تشويقية للغاية لجميع الفئات العمرية عند 

افتتاحه في عام 2019.

أكثــر من 20 لعبة ومعلم  •
6 مناطــق ذات طابع خاص:  •

ثريلسيكر بالزا  -
ماجيك ماونتاين  -
فيستا تكساس   -

جريت إسكايب   -
جريت أدفنتشر  -
جريت أمريكا   -

بوليوود باركس دبي 
هو المتنزه األول في العالم الُمستوحى من 

السينما الهندية بوليوود، الذي يركز على 
األكشن والرقص والرومانسية والنكهات 

المستوحاة من أشهر أفالم بوليوود.

16 لعبة ومعلم  •
5 مناطــق ذات طابع خاص:  •

بوليوود بوليفارد  -
مومباي تشوك  -

راستيك رافين  -
-  اســتوديوهات أفالم بوليوود التي تضم 

قاعة األبطال
رويال بالزا  -

ليجوالند دبي 
ُيســتخدم في ليجوالند دبي مكعبات 

ليجــو، وهو متنــزه متميز للعائالت التي 
تضم أطفاالً تتراوح أعمارهم بين ســنتين 
إلى 12 ســنة، ويضم أكثر من 15,000 نموذج 
ليجــو مكون مــن 60 مليون مكعب ليجو.

40 لعبة ومعلم  •
•  6 مناطــق ذات طابع خاص:

ليجو سيتي  -
أدفينتشرز  -

كينجدومز   -
إيماجيناشن  -

فاكتوري   -
ميني الند  -

ليجوالند ووتر بارك
الحديقة المائية الوحيدة في المنطقة 

المخصصة للعائالت التي تضم أطفاالً من سن 
سنتين إلى 12 سنة، يحتوي على أكثر من 20 

زالقة مائية ومعلم مائي ذو طابع خاص.

20 زالقــة مائية ومعلم  •
 •  زالقات مائية للصغار في ســبالش 

سفاري دوبلو
•  مجموعة مــن الزالقات المائية والمعالم 
المائيــة منهــا نهر حيث يمكن بناء قارب 
نجاة، ُمصمم على نحو يســمح للعائلة 

بالكامل باالســتمتاع مًعا.

موشنجيت دبي
هو أكبر متنزه ترفيهي مســتوحى من أفالم 

هوليوود الســينمائية في المنطقة وهو 
يســتهدف جميع األعمار والفئات والجنســيات.

27 لعبة ومعلم  •
5 مناطــق ذات طابع خاص:  •

دريم ووركس  -
سميرفس فيلدج  -

بيكتشرز كولومبيا   -
ليونزجيت  -

ستوديو سنترال  -

التجزئة والضيافة

فندق ليجوالند
ُيقــام فندق ليجوالند على مســاحة 300,000 

قدم مربع، وســوف يكــون هذا الفندق هو 
فنــدق ليجوالند األول في منطقة الشــرق 
 األوســط وثاني فنــدق تابع لدبي باركس 

أنــد ريزورتــس يقدم عروض ضيافة 
متكاملــة لتصبــح إجمالي الغــرف الفندقية 
فــي دبي باركــس آند ريزورتس حوالي 750 

غرفة، وســوف يصلون بســهولة لمنتزه 
ليجوالنــد دبــي والحديقة المائية.

250 غرفة  •
•  مشــروع مشترك مع ميرلين 

 انترتينمنتس بنســبة 40:60 
)قيد اإلنشاء حالًيا(

فندق البيتا
ُيدار فندق البيتا بواســطة مجموعة ماريوت 

ويضــم أكثــر من 500 غرفة، وهو فندق 
عائلــي ُمصمــم على الطراز البولينيزي.

•  501 غرفــة وثــالث فيالت عبر ثمان مجمعات 
االرتفاع منخفضة 

•  ســبا وناٍد صحي وقاعة احتفاالت ومرافق 
اجتماعات وفعاليات

•  منتجــع فئة أربع نجوم

ريفرالند دبي 
ريفرالنــد دبي هــي منطقة ذات واجهة مائية 

تقــع فــي قلب دبي باركس أند ريزورتس. 
وهي وجهــة لخدمات التجزئة والمطاعم 

والترفيــه يتــم الدخول إليها بدون تذاكر.

•  أكثــر من 50 مكانـًـا للتجزئة والمطاعم 
والمقاهي.

4 مناطــق ذات طابع خاص:  •
ذا بنسوال  -

بوابة الهند  -
ذا بورد واك  -

الفرنسية القرية   -

سينما روكسي
تقدم ســينما روكســي تجربة سينمائية 

جديدة مع مســارح تســمح للزوار باالستمتاع 
باألفالم فــي بيئة متطورة تمنحهم 

إحســاس بأنهم في المنزل باإلضافة إلى 
سحر األفالم.

25 شاشة  •
3 أماكن  •

3 فئــات من المقاعد:  •
بالتينيوم بلس  -

جولد بلس  -
سيلفر بلس  -

مراكــز الترفيه العائلي

هب زيرو
ُيقــام هــب زيرو على طابقين وعلى 

مســاحة 18,000 متر مربع، وهب زيرو هو 
عبــارة عن منطقــة ألعاب فيديو مغلقة 

تشــمل ألعاب إطالق النار بالواقع االفتراضي 
وســباقات الواقع االفتراضي ولعبة تايم 

واربيد أركاد وألعاب الشــبكة.

18 معلمًا  •
4 مناطق ألعاب  •

•  العديــد من المقاهي التي تقدم 
األطعمة والمشروبات

ذا جرين بالنيت
ذا جريــن بالنيت هــو عبارة عن قبة بيولوجية 
تضــم نظاًمــا داخلًيا ضخًما. ويمكن للزوار 

استكشــاف والتفاعل مع عالم جديد تماًما 
مــن النباتــات والحيوانات في هذه الغابة 

االســتوائية المغمورة بالكامل.

3,000 من انواع النباتات والحيوانات المختلفة  •
4 طوابق:  •

الغابــة المطيرة المغمورة  -
طابق الغابة  -

ذا ميدستوري  -
المظلة  -

سبالش باد
هــي مــكان ترفيهي مائي آمن وُمراقب 
وُمظلــل يتمتع بخلفية شــاطئ مثالية، 

يوفر العديد من األلعاب واألنشــطة لألطفال.

 •  ُمناســب لألطفال من سن سنة إلى 
12 سنة

•  يضم إيماجناشــن بالي جراوند بلوكس
قسمان:   •

منطقــة التزلج على األمواج الرطبة  -
منطقــة اللعب الجافة  -

ماتيل بالي تاون
هــي منطقــة تفاعليــة ُمغلقة لأللعاب 

 ُمخصصــة لألطفــال. وُتخصص كل 
مســاحة لعــب فيهــا للتعليم وتطوير 

المهــارات االجتماعية.

 •  ُمخصصة لألطفال من ســن ســنتين إلى 
10 سنوات

5 عالمــات تجاريــة ُمعترف بها دولًيا:  •
بارني  -

توماس أند فريندز  -
بوب ذا بيلدر  -

باليرينا أنجلينا   -
فايرمان سام  -

ذا فويد
يقــدم ذا فويد تجربــة ألعاب متميزة تتجاوز 

الواقــع االفتراضي التــي تجمع بين المجهود 
البدنــي والتأثيــرات التفاعلية في الوقت 

الحقيقي من خالل شــركة يقع مقرها في 
الواليــات المتحــدة، والتي جلبت تجربة فريدة 
مــن نوعها حققــت العديد من الجوائز لدبي.

•  مناســب لألشخاص من سن 10 سنوات 
فما فوق

 •  1.2 متــر - الحد األدنى للطول 
المطلوب للزوار

•  يمكن اســتيعاب من 1 - 4 أشــخاص في 
المجموعــة الواحدة في المرة الواحدة
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أســرة دي إكس بي إنترتينمنتس

محمد المال
الرئيــس التنفيذي

ُعين محمد المال رئيســيا تنفيذيًا للشــركة 
فــي يونيــو 2017، ويمتلك محمد خبرة 

واســعة في مجموعة واســعة من القطاعات 
المعنية بأعمال وســائل اإلعالم والترفيه، 
والتي تشــمل اإلذاعة والبث التلفزيوني 

والطباعة والنشــر ووسائل اإلعالم 
الرقميــة واإلعالن الخارجي وإدارة الفعاليات 

والمتنزهــات ومعالم الجذب.

كان محمــد المال يشــغل في الســابق 
منصــب الرئيــس التنفيــذي للمجموعة 

العربيــة لإلعالم، حيث تولى اإلشــراف 
علــى جميــع الجوانــب التشــغيلية لوحدات 

األعمــال الرئيســية للمجموعة: شــبكة 
راديــو العرب وشــركة دون إيفنتــس والقرية 

العالميــة. وقــد قــاد محمد منــذ تعيينه 
فــي عــام 2008 المجموعــة إلــى تحقيق نمو 
ملحــوظ في الســوق من خــالل االبتكار في 

الترفيــه واالســتراتيجيات الجديــدة المرتكزة 
علــى العمالء.

وشــغل محمد، قبل انضمامه إلى 
المجموعــة العربية لإلعالم، العديد من 

المناصــب القياديــة في مجموعة تيكوم، 
ومــن بين هــذه المناصب منصب الرئيس 
التنفيــذي لمدينــة دبي لإلعالم، حيث قاد 

عمليــة تعزيــز الوضع الدولي لمركز األعمال، 
كما لعب دوًرا رئيســًيا في جذب عالمات 

تجاريــة إعالميــة عالمية رائدة إلى المنطقة.

يمتلك فريق اإلدارة لدينا ثروة 
التشغيلية  الخبرات  هائلة من 

والقدرة  والتسويقية  واإلعالمية 
األفضل. التغيير نحو  على 

اللعبــة المفضلة

"ال يمكننــي اختيــار لعبة واحدة 
ُمفضلــة لــدي! ولكــن ما أحبه هو أن 

أرى االبتســامة علــى وجوه الزوار بعد 
انتهائهــم من اســتخدام األلعاب."

أحمد حســين بن عيسى
نائب الرئيــس التنفيذي

التحق أحمد حســين بالعمل لدى دي إكس 
بي إنترتينمنتس في أغســطس 2017. وهو 

اختصاصــي ُمحنك في قطاع المتنزهات 
الترفيهيــة اإلقليمية، يتمتع بخبرة واســعة 

فــي األعمال وإدارة األعمال.

وقــد التحق أحمد حســين بالعمل في 
القريــة العالميــة، وهي إحدى الوجهات 

الثقافيــة والعائليــة والترفيهيــة المتميزة 
فــي المنطقــة، كمدير العمليــات التنفيذي  

فــي عــام 2013. وتمــت ترقيته في عام 2015 
ليصبــح الرئيــس التنفيذي للقريــة العالمية، 

حيث ُأســندت إليه مهمة التوســع الناجح 
في األعمال.

يشــغل أحمد منصب عضو مجلس اإلدارة 
فــي االتحاد الدولــي للمتنزهات الترفيهية 

والمعالم الســياحية )أيابا(، وقد شــغل في 
الســابق عدد من المناصب في شــركة 

اإلمارات لالتصاالت المتكاملة )دو( وقســم 
تشــغيل المرافق في المكتب الهندســي 

لســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وشــركة أدنوك، كما عمل كمهندس 

بحري لدى شــركة بريتيش بتروليوم في 
بحر الشمال.

حصل أحمد على شــهادة جامعية في 
الهندســة الميكانيكية من نورثمبريا 

بالمملكــة المتحدة، وحصل على درجة 
الماجســتير في اإلدارة الهندســية من جامعة 

ســندرالند بالمملكة المتحدة.

اللعبــة المفضلة

"لطالمــا ُأعجبت بقطــار المالهي. كما 
أن قطــار كابيتــال بوليــت، ولعبة هانجر 

جيمــز من األلعاب الرائعــة، فيمكنك 
أن تســمع الصراخ من مســافة بعيدة!! 
إننــي أصطحــب زوجتي إلى بوليوود 

باركــس دبي الســتمتاع بتجربة حافلة 
بالرومانسية."
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اللعبــة المفضلة 

“لعبــة "كريش" فــي منتزه بوليوود 
باركــس دبي هــي المفضلة لدي، 

ولكنــي اشــعر بمتعــة أكثر حين ارى 
ردة فعــل الناس لاللعاب.”

اللعبة المفضلة

"احب وجهة "ممر النهر" في مسبح 
فندق البيتا، انني اقل اهتماما بااللعاب 
المثيرة، لالني افضل قضاء الوقت في 
االسترخاء، باالضافة الى انني معجب 
بلعبة "فيرتشل أرينيا" في هب زيرو. 
كما انني احب لعبة اطالق النار على 

الزومبي، احب االلعاب الواقع االفتراضي 
والتي ستصبح من اهم مفاتيح اعمال 

التسلية والترفيه."

بول باركر
المديــر العام لمراكــز الترفيه العائلية 

التحــق بــول باركــر بالعمل في دي إكس 
بــي إنترتينمينتــس فــي منصب المدير 

العــام لمراكــز الترفيــه العائلية في أكتوبر 
2017. وهــو يتمتــع بأكثر من 20 عاًما 

مــن الخبرة اإلدارية في مجاالت التســويق 
والمبيعــات والعمليات. 

لقد ســبق له شــغل العديد من المناصب 
الرفيعة في بعض الشــركات اإلعالمية 

األكثر نجاًحا في أســتراليا، ومن بين هذه 
الشــركات شــركة ناين نيتورك وأيه آر إن، 

كما نجح في إنشــاء شــركة لإلعالم الرقمي. 
وقــد تولى مؤخــًرا منصب المدير التنفيذي 
للشــؤون التجارية في مشــروع 21 سنشري 

فوكس في منطقة الشــرق األوسط.

حصــل بول على درجتــه العملية في جامعة 
ديكســون في كانبرا في أســتراليا، حيث 

درس فيهــا علم النفس واإلعالم.

جون أيرلند
المديــر التنفيذي المالي

التحــق جــون أيرلند بالعمل في دي إكس 
بــي إنترتينمينتــس في منصب المدير 

التنفيــذي المالــي في يونيو 2017، ويمتلك 
خبــرة كبيــرة في مجموعة كبيرة من 

المجــاالت، ومن بينها البث واألعمال 
الرقميــة واألعمال الخارجية والطباعة وإدارة 

الفعاليات والتســجيل الموسيقى.

وشــغل جون سابقًا منصب المدير التنفيذي 
المالــي في المجموعة العربية لإلعالم، 

حيث كان يتولى اإلشــراف على الجوانب 
المالية واالســتراتيجية والقانونية لعمليات 
المجموعة، ومن بينها شــبكة راديو العرب 

وشــركة دون إيفنتس والقرية العالمية.

التحــق جون بالعمل لــدى المجموعة العربية 
لإلعالم قادًما من 21 سنشــري فوكس، 

حيث شــغل فيها عدًدا من المناصب المالية 
الرفيعــة عبر مختلــف عمليات المجموعة 

في أوروبا وآســيا ومنطقة الشرق األوسط، 
وشــملت تجربة إقليمية عندما تولى 
منصب المديــر المالي التنفيذي في 

مجموعــة روتانا اإلعالمية.

وحصــل جون على درجة بكالوريوس اآلداب 
في األعمال واإلدارة من جامعة إكســتر 

بالمملكة المتحدة وهو محاســب قانوني 
مؤهل، ســبق له العمل لدى ديلويت في 

قطــاع االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا.

اللعبــة المفضلة

"إننــي أفضل لعبة ماد بورســويت في 
موشــنجيت دبــي -  فهــي المفضلة لدي 

بســبب الخوف الكبير الذي أشــعر به 
 عنــد لعبهــا... فدائًمــا ما تعتقــد أنها لعبة 

لألطفــال الصغار ثم ..."

أحمد الريس
المدير التنفيذي للشــؤون التجارية

التحــق أحمــد الريس بالعمل في دي إكس 
بي إنترتينمينتس في أغســطس 2017.

وقبــل انضمامه إلى دي إكس بي 
إنترتينمينتــس شــغل أحمد منصب المدير 

التنفيذي للشــؤون التجارية في القرية 
العالمية، وهــي إحدى الوجهات الثقافية 

والعائليــة والترفيهية المتميزة في 
المنطقة، حيث لعب دوًرا أساســًيا في زيادة 

أعمالها، كما كان يتولى مســؤولية إدارة 
جميع القنــوات التجارية وقنوات العائدات، 

وقد نجح في وضع وتنفيذ اســتراتيجيات 
لتحســين اإليرادات وتسليم الشراكة 

وتوسيع فرص السوق.

تولى أحمد ســابقًا إدارة قســم المصادر 
التجارية والمشــتريات في شــركة اإلمارات 

لالتصــاالت المتكاملــة )دو(. وقضى 
أكثر من ثمان ســنوات مع شــركة 

االتصــاالت، عمل خاللها علــى وضع وتنفيذ 
اســتراتيجيات المشتريات.

كما سبق له العمل في قسم الهندسة 
والبث في مؤسسة دبي لإلعالم، المؤسسة 

اإلعالمية الرسمية لحكومة دبي.

وهــو حاصــل على درجة البكالوريوس في 
الهندســة الكهربائية وهندسة الحاسوب.

11



كلمــة رئيس مجلس اإلدارة
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إنه لمن دواعي ســروري أن أقدم لكم التقرير الســنوي لـــشركة دي 
إكس بي إنترتينمنتس )ش.م.ع( للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017.

ال تــزال دي إكــس بــي إنترتينمنتس تمضي قدمًا نحو تحقيق اســتراتيجيتها 
الرامية الى أن تصبح من أكبر شــركات التســلية والترفيه في المنطقة. 
وتديــر الشــركة حالًيــا مجموعة تضم 16 من مراكــز الترفيه العائلية في 

مختلــف أنحــاء مدينــة دبي، لتوفر تجربــة ترفيهية من الطراز العالمي 
للمقيمين والســياح الدوليين على حد ســواء. 

وخــالل عــام 2017، وصلت دبي باركس آند ريزورتــس، أكبر وجهة للمتنزهات 
الترفيهيــة فــي المنطقة، إلى ذروة طاقتها التشــغيلية، وتمكنت من 

اســتقطاب نحو 2,3 مليون زيارة. وقد اســتهدفت دبي باركس آند ريزورتس 
جــذب المقيميــن في دولة اإلمارات العربية المتحدة والســياح، التي تمثل 
جزًءا من رؤية ســياحة دبي 2020 التي تهدف إلى اســتقطاب 20 مليون زائر 

فــي المدينة بحلول عام 2020.

إننــا نواصــل تركيزنــا على تقديم خدمات تضفــي المزيد من القيمة لزوارنا 
ولمســاهمينا، الذين أتوجه إليهم بالشــكرالجزيل بالنيابة عن أعضاء 

مجلس اإلدارة، والشــكر موصول الى موظفينا على دعمهم المســتمر 
وعملهم الدؤوب.

عبداهلل الحباي
رئيس مجلس اإلدارة
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أهــم اإلنجازات في عام 2017

شــهد العام افتتاح الوجهات 
الترفيهيــة على مراحل متعددة 
 ونجحنا في اســتقطاب حوالي 

2٫3 مليـون زيـارة
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إجمالي الزيارات 

2٫3مليون
بلــغ إجمالــي الزيارات إلى دبي 
باركــس أند ريزورتس نحو 2.3 

مليــون زيارة في عام 2017.

%)29(
%16

%66

تعييــن فريق إدارة جديد

تــم وضع هيــكل إدارة جديد وعدد من 
التعيينــات خــالل العام، وذلك لدعم 

األعمــال في إطــار عملية التطوير 
لها. التجاري 

مراكــز الترفيه العائلي

16
توصلت الشــركة في شــهر 

أغســطس إلى اتفاقيــة مع اكبر 
المســاهمين )شــركة مراس 

القابضــة( من أجــل إدارة مجموعة 
ُمختــارة مــن مراكز الترفيــه العائلي، 

ليصبــح عدد وجهات التســلية 
 والترفيــه الموجــودة تحت إدارتها 

16 وجهة.

 تحسين هيكل 
التكلفة التشــغيلية

%40
نجحت الشــركة في تحســين هيكل 
التكلفــة التشــغيلية بنحــو 40 بالمائة 

ُمقارنــة بالهدف األصلي.

 االفتتاح على 
عدة مراحل

 أفتتحــت دبي باركس آند 
ريزورتــس علــى عدة مراحل، وذلك 

بافتتــاح حديقــة االلعاب المائية 
ليجوالنــد ووتر بــارك وفندق البيتا 

فــي يناير مع تســليم بقية االلعاب 
والوجهــات الترفيهيــة على عدة 

 مراحــل واختتمت في أكتوبر 
 بافتتــاح منطقــة الينوزجيت في 

منته موشــنجيت دبي.

 تحقيق الرقم القياسي في اعداد الزيارات 
في شهر ديسمبر

27٬000 زيارة
شــهد شــهر ديســمبر تســجيل الرقم القياسي في عدد 

الزيارات للشــهر الواحد، حيث ســجل متوســطًا يبلغ 10,000 
زيــارة يومًيــا فــي آخر 10 أيام في الشــهر لتصل عدد الزيارات 

اليوميــة فــي أيام الذروة نحو 27,000 زيارة.

اإلعالن الرســمي عن فندق ليجوالند

250 غرفة
يعتبــر فنــدق ليجوالنــد دبي اول فنــدق من نوعة في 

الشــرق االوســط والثامن على مســتوى العالم، يقدم 
تجربــة رائعــة للزوار ملــي بمكعبات الليجو الشــهيرة.

 التركيــز على تجربة 
الزوار وسالمتهم

 ركزت الشــركة في عام 2017 
 علــى تحســين تجربة الزوار في 
 دبــي باركس أند ريزورتس من 

 خــالل قيــاس رضا الزوار في 50 
اتصال. نقطة 

كما كانت ســالمة الــزوار لدينا محل 
التركيز الرئيســي فــي عملياتنا، 

كذلــك حرصــت دبي باركس أند 
ريزورتــس علــى منع وقوع أي حوادث 

ســالمة كبيرة في عام 2017.

زيادة اإلقبال

ركزت الشــركة خالل عام 2017 على 
زيادة اإلقبال وال ســيما من ســكان 
الدول الخليجية وأســواق الســياحة 
الوافــدة من خالل حمالت التســويق 

المســتهدفة في أسواق مصادر 
الســياحة الرئيســية مثل السعودية 

 والهنــد والمملكة المتحدة 
والصين. وروسيا 

هيكل األســعار الجديدة

تــم إطالق هيكل االســعار الجديدة 
لموســم الشــتاء في شهر ســبتمبر 

 بهــدف تشــجيع تكرار الزيارات 
 القادمــة من ســوق المقيمين 

فــي الدول الخليجيــة باإلضافة إلى 
باقــات العضوية الســنوية الجذابة 

الجذاب الذي يســتهدف سوق 
المقيميــن المحلي.

جوائــز القطاع المرموقة

فــازت ليجوالنــد ووتر بارك بجائزة 
أفضــل حديقــة العاب مائيــة بينما فاز 

فنــدق البيتــا بجائرة أفضــل فندق عائلي 
فــي حفل توزيــع جوائز تايم آوت دبي 

كيــدز لعام 2017.

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

586

414

479

796
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 نظـــرة إيجـابيـة على 
المدى المتوسط
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النمــو في أعداد الزيارات

2٫3مليون
مــع نهايــة هذا العــام، نجحنا في 

تحقيــق أداء متميــز تمثل بتســجيل 
نحــو 2.3 مليــون زيــارة في 2017، فضًلا 

عــن تحقيــق أرقام قياســية خالل فترة 
العطالت في شــهر ديســمبر. 

مــع نهايــة هذا العام، نجحنا في 
تحقيق أداء متميز تمثل بتســجيل 

نحــو 2٫3 مليــون زيارة في 2017، فضًلا 
عن تحقيق أرقام قياســية خالل فترة 

العطالت في شــهر ديسمبر. لقد 
امتــألت المنتزهات بأجواء المرح 

والســعادة، وشهدت تزايًدا ملحوًظا 
في أعــداد الزوار ومبيعات العضويات 

الســنوية، حيث وصل عدد الزيارات 
فــي نهايــة الربع الرابع إلى 796 ألف 

زيارة تقريًبا.

تعلمنــا الكثير في هذا العام؛ وتحولنا 
تركيزنا من العمل على تســليم 

المشــروع، إلى السعي نحو تحقيق التميز 
التشــغيلي وتعزيز تجربة الزوار في أكثر 

مــن 50 موقًعا للتواصل مع الزوار.

يمثــل دبي باركس آند ريزورتس أحد 
أهــم أصولنا، فهــو أكبر وجهة ترفيهية 
فــي المنطقــة، وتعتبر وجهة ترفيهية 

فريــدة تضاهي أحدث المنتزهات 
الترفيهيــة العالميــة، ودليًلا على جهود 
فريق المشــروع الذي استطاع تسليم 
أكبــر وجهــة ترفيهية في المنطقة في 

وقت قياســي ضمن افتتاح ضخم لم 
تشــهد له المنطقة مثيل، ما يعكس 

ويؤكــد على إمكانات دبي الهائلة. 
إننــا لم نكــن لنتمكن من تحقيق ذلك 

كلــه دون دعم حكومة دبي والعالمات 
التجارية ذات الشــهرة العالمية في 

مجــال الضيافة فــي مدينتنا مثل طيران 
اإلمــارات، دناتا، ومجموعة جميرا.

مــن الصعب وصف حجم هذه الوجهة 
لشــخص لم يحَظ بفرصة رؤيتها، فهي 
تضــم أكثــر من 100 لعبة ومعلم جذب 

فريد على مســاحة 25 مليون قدم 
مربع مقســمة إلى 3 منتزهات ترفيهية 

وحديقــة ألعاب مائية. 

ُتعــد دبي باركس آند ريزورتس أفضل 
وجهــة ترفيهية في اإلمارات العربية 

المتحــدة بوجه عام وفي دبي بوجه 
خــاص، تعمــل على تعزيز تجربة الزوار  

المليئة باإلثارة والشــخصيات ذات الشهرة 
العالمية من الشــرق للغرب.

نحــن محظوظون بوجودنا في مدينة 
دبــي التي توفر أفضل الفرص والعروض 

الترفيهية في العالم. تشــهد مدينة 
دبي نمًوا في ســوق السياحة حيث 

تمكنت من جذب 15.7 مليون ســائح خالل 
عــام 2017، مــا يجعلها رابع أكبر مدينة 

اســتقطابا للسياح في العالم. كما 
تتميــز مدينة دبــي بموقعها الجغرافي 

الــذي يجعلهــا على مقربة من نحو 
نصف ســكان العالم. تم تصميم دبي 
باركس آند ريزورتس الســتقبال السياح 
والمقيميــن فــي دولة اإلمارات على حد 

ســواء، ما يمنحنا فرصة واعدة للوصول 
إلى العديد من األســواق والمواقع.

تم تعييني رئيًســا تنفيذيًا لـ دي إكس 
بــي إنترتينمنتــس  في يونيو 2017. ولقد 

عملت مع فريق اإلدارة العليا خالل األشــهر 
الخمســة األولى على إجراء تحليل شــامل 

لألعمال ووضع اســتراتيجية تهدف إلى 
تحقيق القيمة للمســاهمين، وتعزيز 

مكانة الشــركة في المراحل التشــغيلية 
الجديــدة، باإلضافة إلى وضعها على 
المســار الصحيح نحو تحقيق النمو.

تهدف االســتراتيجية الجديدة إلى االرتقاء 
بالشــركة وتحسينها، وذلك عن طريق 
توافــق اإلدارة والهيكل التنظيمي مع 

مســؤولية الربح والخسارة، وإدارة أصول 
مماثلة لتحقيق إيرادات تشــغيلية، 

وتحقيق كفــاءة التكلفة، فضًلا عن 
صقل اإلمكانات التشــغيلية واإلدارية 
للُمشــغلين والفرق التشغيلية وفق 

هيكل المركزي جديد.

كمــا أننا حققنــا تقدًما ملحوًظا نحو 
تحقيــق هدفنــا المتمثل في أن نصبح 
أكبر شــركة ترفيهية في المنطقة، 

ونحــن فخورون بالتوصل التفاق مع 
شــركة مراس القابضة، مساهمنا 

الرئيســي إلدارة مجموعة مختارة من 
مراكز الترفيه العائلية، وبالتالي إنشــاء 

محفظــة أصــول أكبر تحت مظلة دي 
إكس بــي إنترتينمنتس وتنويع مصادر 
الدخل لدينا. مثلت شــركة مراس أهم 

عامل فــي نجاحنا، ونحن محظوظون 
للغاية بموافقة شــركة مراس على 

حصولنــا لتمويــل بقيمة 1.2 مليار درهم 
على شكل ســندات قابلة للتحويل، 

سُتســهم في مســاعدتنا في رأس المال 
العامــل ومتطلبات خدمة الديون وصولًا 
إلى نقطة التعادل النقدي. ســيتم طرح 
الســندات المقترحة على المساهمين 

في اجتمــاع الجمعية العمومية في 
أبريل 2018.

احتفلنا بافتتاح دبي باركس آند ريزورتس 
في 18 ديسمبر 2016 وواصلنا استكمال 
خدماتنا ووجهاتنا الترفيهية طوال عام 

2017. تم إنجاز المشروع بأكمله عند 
افتتاحنــا أول لعبــة "ذا هانجر جيمز" في 

العالم في 20 أكتوبر 2017. وقد أثر االفتتاح 
التدريجي للوجهة على قدرتنا في المدى 

القصير لجذب السياح الدوليين، هذه 
الشريحة التي نتطلع إلى زيادة أعدادها 

في المستقبل.

إن أحــد أهــم إنجازاتنا خالل العام 2017 
كان إعادة صياغة اســتراتيجية التســعير 

وضمان وجود نموذج أســعار مستقر. 

تهدف االســتراتيجية الجديدة 
إلى االرتقاء بالشــركة 

وتحســينها، وذلك عن طريق 
توافــق اإلدارة والهيكل 

التنظيمي مع مســؤولية 
والخسارة. الربح 
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يتمثل التركيز األساسي 
لدينا في تعزيز خططنا 

لجذب الزوار الدوليين 
من خالل الشراكات 

مع شركات السياحة 
والسفر وشركات الطيران 

وشركات العطالت.

كلمــة الرئيس التنفيذي تتمة
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كمــا ركزنا على تشــجيع المقيمين 
علــى تكرار الزيارة وذلك بتقديم أســعار 
عضويات ســنوية جاذبة، وســعينا لجذب 

الــزوار مــن دول الخليج العربي وذلك 
بتوفير عروض أســعار خاصة لهم، 

باإلضافة إلى مواصلة التوســع في 
أســواق الهند والصين وروســيا والمملكة 

المتحدة. إن الرقم القياســي الذي 
حققنــاه في الربــع الرابع ُيعد أكبر داللة 

علــى نجاح اســتراتيجيتنا وأنها بدأت 
تؤتي ثمارها.

لقد حققنا تقدًما في أســواق دول 
مجلــس التعاون الخليجي بفضل 

اســتراتيجية األســعار الجديدة، كما تلقينا 
ردود أفعــال إيجابيــة من الزوار من كافة 

أنحــاء العالم الراضيــن عن تجربتهم معنا. 
ومــع ذلك، ال يزال أمامنــا الكثير لنفعله 
لمواصلــة البنــاء على هذا النجاح، حيث 

يتمثل التركيز األساســي لدينا في تعزيز 
خططنــا لجــذب الزوار الدوليين من خالل 

الشــراكات مع شركات السياحة والسفر 
وشــركات الطيران وشركات العطالت.

إن وجهــة ترفيهيــة بحجم دبي باركس 
آنــد ريزورتــس لن تتمكن من إحداث ضجة 

كبيــرة بيــن ليلة وضحاها لوال جهود 
حمالت التســويق والدعاية، هذه الجهود 

التــي تتخذ وقًتــا وجهًدا لتحقيق نتائج 
فعالــة. وبالتالــي، فنحن نواصل التركيز 

على تشــجيع الزوار على تكرار تجربتهم 
معنا مما ُيســهم في بناء عالمة تجارية 

قوية والوصــول ألكبر قاعدة جماهيرية.

نظــًرا لطبيعــة الجو في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فإن ســير االعمال 

في الوجهة ســيعتمد على المواسم، 
وسيشــهد اإلقبال ارتفاعا خالل الربع 

األول والربــع الرابــع من كل عام، وهي 
األشــهر ذات الجو المعتدل. أما أشهر 
الصيف، فتشــكل تحديًا لنا. ولكن، 

وبينما تواصل دبي تألقها مســتقطبة 
الســياح الدوليين طوال العام، فإن ذلك 
يزيد من فرص نجاحنا. تتشــابه طبيعة 

عملنــا مع العديــد المتنزهات الترفيهية 
حــول العالــم، فنحن عرضة لعدة عوامل 

خارجــة عــن إرادتنا مثل الركود االقتصادي، 
وتقلبــات العملــة، أو التقلبات الجوية 

مثل هطــول األمطار والعواصف الرملية. 
لذلــك، ينصــب تركيز الفريق اإلداري على 

تقديم أفضــل تجربة للزوار يمكنهم 
الحصول عليها.

هناك عدة أســباب تدعو للتفاؤل. حيث 
يبشــر النجاح الذي حققناه في شــهر 
ديسمبر بمســتقبل إيجابي، بجانب 

ردود األفعــال اإليجابيــة التي نتلقاها من 
العمالء، وجهود فريق اإلدارة النشــط 

من ذوي الخبرة، وتعاون المشــغلين 
العالميين، وزيادة أعداد الســياح، باإلضافة 

إلــى دعــم الهيئات المحلية مثل دائرة 
الســياحة والتسويق التجاري بدبي.

كما ستســاعد أيًضا الجهود المســتمرة 
لمدينــة دبــي لتعزيز مكانتها الرائدة 

كواحدة من أفضل الوجهات الســياحية 
 العـائليـــة في العالـــم في تعـزيـز 

صورتنــا اإليجابيــة في نظر العالم خالل 
السنوات القادمة. 

هناك انتعاش في الســياحة الوافدة من 
روســيا والصين - من أهم األســواق لنا، 

كما أن التحســن المتوقع في الســياحة 
الدوليــة مــن المناطق الجغرافية الجديدة 

ســيكون له تأثير إيجابي على دبي 
باركس آند ريزورتس.

عالوة على ذلك، سُيســهم افتتاح فندق 
ليجوالند®، ومنتزه "ســيكس فالجز 

" - المنتــزه الخامــس المقرر افتتاحه في 
2019، فــي تعزيــز مكانتنا كأكبر وجهة 

ترفيهيــة متكاملة في المنطقة.  
فــي عام 2017 حرصنا على انتقال 

الشــركة من مرحلة تسليم المشروع 
إلى مرحلة العمليات التشــغيلية، 

وســيقدم لنا العام القادم أول صورة 
دقيقــة لإلنجازات التــي يمكننا تحقيقها. 

سنواصل ســعينا نحو االزدهار مثلما 
تســعى مدينتنا دبي. وسنواصل التركيز 

على تحســين عروضنا باســتمرار لضمان 
تقديم تجربة مميزة ال ُتنســى لزوارنا.

وأخيًرا، أود أن أتقدم بالشــكر لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد ال مكتوم 
- نائــب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 

- حاكــم دبي، ولكل من حكومة دبي، 
ودائرة الســياحة والتسويق التجاري بدبي، 

وطيــران اإلمارات، وغيرها من الهيئات 
في دبي، كما أود أن أشــكر مساهمينا 

وموظفينــا على دعمهم المتواصل.

محـمـد المـال
التنفيذي الرئيس 

ستســاعد أيًضــا الجهود المســتمرة لمدينة 
دبــي لتعزيــز مكانتهــا الرائدة كواحدة من 

أفضــل الوجهات الســياحية العـائليـــة في 
العالـــم وفي تعـزيـــز صورتنــا اإليجابية في 

نظــر العالم خالل الســنوات القادمة.

إن الرقم القياســي الــذي حققناه في 
الربــع الرابــع ُيعد أكبــر داللة على نجاح 

اســتراتيجيتنا وأنها بــدأت تؤتي ثمارها.

في عــام 2017 حرصنا على 
انتقال الشــركة من مرحلة 

تســليم المشروع إلى 
مرحلــة العمليات التشــغيلية، 

وســيقدم لنــا العام القادم أول 
صورة دقيقــة لإلنجازات التي 

يمكننــا تحقيقها.
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المؤشــرات المالية الرئيسية

أدى تحســين التكلفة إلى 
تحســن مطرد في أداء 

األرباح قبل احتســاب الفوائد 
والضرائب واالستهالك

إجمالي اإليرادات 

درهم 552مليون

 حققــت المجموعــة إيرادات بقيمة 
552 مليــون درهــم خالل عام 2017، وقد 
أســهم بالجــزء األكبر من هذه اإليرادات 

قطــاع المتنزهــات الترفيهيــة حيث بلغت 
نســبته في اإليــرادات نحو 71 بالمائة.
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تعكــس نتائجنــا الماليــة لعام 2017، االفتتاح 
علــى عــدة مراحــل، على أن يكون عام 2018 

الســنة التشــغيلية األولى والتي ستشــهد 
اســتمرارنا في ترســيخ أدائنا المالي.

التشغيلية    النفقات 
)للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017(

درهم 932مليون

%42    الرواتب ومزايا الموظفين األخرى  
%13   المبيعات والتسويق  
%11   المرافق 

   اإلمدادات واالتصاالت وتكنولوجيا 
%8 المعلومات    
%6   اإلصالحات والصيانة 
%5   اإليجار  
%15   أخرى  

 األرباح قبل احتســاب الفوائد 
 والضرائب واالستهالك

)مليون درهم(

 خســارة األرباح قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالســتهالك

درهم 422مليون

 ركزت الشــركة علــى التحكم في 
 هيــكل التكلفــة خالل عام 2017، ما 

 أدى إلى إحراز تحســن ربع ســنوي 
 في خســائر األرباح قبل احتســاب 

الفوائد والضرائب واالســتهالك 

 الربع األول 
2017

 الربع الثاني 
2017

 الربع الثالث 
2017

 الربع الرابع 
2017

2017

586٬355414٬457478٬987795٬7462٬275٬545الزيارات 
66%16%)29(%نسبة النمو

مليون درهم
160120115157552اإليرادات

المبيعات )65()20()12()20()13(تكلفة 
14799103138487الربح اإلجمالي

التشغيلية* )932()211()204()232()284(النفقات 
)422()70()105()110()137(األرباح قبل احتســاب الفوائد والضرائب واالســتهالك

)342()65()91()119()67(األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك المعدلة
)478()121()121()124()111(اإلهالك واالستهالك

)216()63()58()52()43()تكلفــة( التمويل/ الدخل
)1٬116()254()284()286()292(خسارة الفترة

82717)22(4تحوط التدفق النقدي - المكسب / )الخسارة( في القيمة العادلة 
)1٬099()228()276()308()287(إجمالي الخســارة الشاملة للفترة

  ال ُتعــرض )النفقــات( غيــر التشــغيلية / الدخــل بصــورة منفصلــة فــي النتائــج المالية الموجزة، ونتيجة للتقريب، قد ال تكــون األرقام المعروضة أرقامًا دقيقة في المبالــغ اإلجمالية المقدمة وقد ال تعكس 
*

النســب بدقة المبالغ المطلقة. وقد تم تدقيق المبالغ في 31 ديســمبر 2017.

الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

الربع 
الرابع

%20
%5

%33

)137(

)110(

)105(

)70(

)422(
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كلمــة المدير التنفيذي المالي

 نضـع أسـاسـًا 
صلبـــًا للعــام 2018

نجحــت دي إكس بــي إنترتينمينتس 
فــي تحقيــق نمو ملحوظ خالل عام 

2017 وتحولــت من التركيز على 
تســليم المشروع، إلى شركة تضع 

تجربــة العميل نصب أعينها.

تشــير نتائجنا المالية للســنة المنتهية 
في 31 ديســمبر 2017 إلى بداية بطيئة 

في إطالق أعمالنا التشــغيلية، مع وجود 
قــوة دافعــة كبيرة في مطلع عام 2018.

أطلقنــا دبي باركس آند ريزورتس في 
31 أكتوبــر 2016 مــع افتتاح منتزه ليجوالند 

دبــي أبوابــه أمام الزوار، وتم افتتاح بقية 
المنتزهــات ومعالم الجذب على مراحل 
بجانــب افتتــاح حديقة ليجوالند ووتر بارك 
فــي 2 ينايــر 2017. كما تم إطالق الدفعة 

األخيــرة من األلعاب ومعالم الجذب 
الترفيهــي فــي 20 أكتوبر بالتزامن مع 
افتتــاح أول لعبــة "ذا هانجر جيميز" في 

العالــم فــي منطقة اليونزجيت في منتزه 
موشنجيت دبي.

في عام 2017 ركزنا على زيادة اســتقطاب 
الزيارات على حســاب االيرادات لكل 

زيارة، وهي اســتراتيجية شــائعة تتبعها 
المنتزهــات األخــرى. نحن نعتقد أن هذا 

ضروري لضمــان الترويج لمنتزهاتنا 
في أســواق الزوار المستهدفين، كما 
نهــدف إلى زيادة عدد الزوار ومنحهم 

فرصة تجربة منتزهاتنا ذات المســتويات 
العالميــة، إلخبار اآلخرين عن تجربتهم 

وتكرار الزيارة.

وبالتالــي، فــإن نتائج عام 2017 تعتبر 
محطــة هامة نحو إكمال عامنا 

التشــغيلي األول في 2018، وقد اكتســبنا 
الخبــرة والمعرفــة القّيمة من عمالئنا، 

وأصحــاب المصلحة، ومن تطبيق أفضل 
استراتيجية التســويق والمبيعات لضمان 

تحقيق نمو خالل الســنوات القادمة.

 التشــجيع على الزيارات 
وخطة األسعار

خالل عام 2017 ركزت الشــركة على 
إعــادة صياغة أعمالها لبناء أكبر شــركة 

ترفيهيــة فــي المنطقة، وقد توصلنا 
إلــى اتفاقية مع شــركة مراس القابضة، 

مســاهمنا الرئيسي إلدارة بعض 
العالمــات التجاريــة الترفيهية الخاصة بهم 

مثل جرين بالنيت، هب-زيرو، روكســي 
ســينما، وماتــل بالي تاون. لقد أضافت 
هــذه االتفاقيــة قيمة لعروضنا وعززت 

موقعنــا كأكبر مــزود خدمات ترفيهية 
فــي المنطقة. ال تتمثــل الفوائد المالية 

لهذه االتفاقية في رســوم اإلدارة فقط، 
ولكن في الوصول إلى التســويق 
المباشــر في الوجهات ذات اإلقبال 

الشــديد حيث تقع هــذه المعالم، والقدرة 
على الوصول إلى شــريحة أوســع من 

السوق لدينا.

فــي عــام 2017 ركزنا على 
زيــادة اســتقطاب الزيارات على 

حســاب االيرادات لكل زيارة، 
وهي اســتراتيجية شــائعة 
تتبعهــا المنتزهــات األخرى.
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لقد قمنا باتباع استراتيجيات فعالة لزيادة 
عدد زاور دبي باركس آند ريزورتس وذلك 

بتعديل هيكل وخطط األسعار بوضع أسعار 
خاصة تشجع على تكرار الزيارات لمقيمي 

دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة 
إلى أسعار التذاكر السنوية التنافسية التي 

تهدف لجذب المقيمين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وكما هو الحال في أي 
مشروع لمنتزه ترفيهي، يوفر السكان 

من المناطق الجغرافية القريبة للمتنزهات 
مورًدا مستمًرا من الزوار، ويساعدون في 

زيادة الزيارات من األصدقاء واألقارب.

حققت دبي باركس آند ريزورتس 2.3 
مليون زيارة في 2017 منها 796,000 زيارة 
تقريًبا في الربع األخير من العام، بزيادة 
بنسبة 66 بالمائة خالل الربع الثالث من 

عام 2017، مما يدل على نجاح استراتيجيتنا 
الجديدة. كما شهد شهر ديسمبر تحقيق 

أرقام قياسية في أعداد الزيارات اليومية 
والشهرية، وهو ما سيمثل قوة دافعة لنا 

مع بداية العام الجديد.

تمثلــت أولويتنــا خالل عام 2017 في زيادة 
إقبال الزوار على المتنزهات، وستســتمر 

حتــى عام 2018. وقد انخفضت االيرادات 
لــكل زياره على مدار العام، وذلك 

بســبب اتباع اســتراتيجية تسعير أقل. 
وبالتالــي ينصــب تركيزنا اآلن على تطبيق 

اســتراتيجيات زيادة المبيعات وزيادة 
اإلنفــاق لكل فــرد داخل المنتزه تدريجًيا.

قمنا بتحفيز مشــغلي الرحالت والجوالت 
الســياحية عبر تقديم عموالت مغرية 

وباقــات التذاكر، لجعل حزمة خدمات دبي 
باركس آند ريزورتس أكثر تنافســية.

ورغم أن ذلك ســيؤثر على ايرادات من 
خالل شــركات وكاالت السفر ومشغلي 

الســياحة، إال أنها خطوة مخطط لها وجزء 
من اســتراتيجية طويلة األجل لهذا القطاع 

الهام من الســوق. واستمرت اسعار 
التذاكر للســياح الدوليين تقارن باسعار 
المنتزهــات الترفيهيه العالمية وبزيادة 

االســتقطاب الزوار الدوليين، نتوقع ان 
ينعكس على االيرادات بشــكل ايجابي.

 تحســين التكلفة ومعززات 
تحقيق اإليراد

استطعنا في عام 2017 التحكم في 
الشؤون المالية ألعمالنا من خالل بداية 

االنطالق من التركيز على تسليم 
المشاريع لالنتقال للعمليات التشغيلية. 
وقمنا بفحص هيكل التكلفة من حيث 

"التكلفة الثابتة" و"التكلفة المتغيرة" 
بهدف أن يصبح هذا الهيكل أكثر مرونة، 

على سبيل المثال تعهيد المهام غير 
األساسية لمشغلين آخرين متى أمكن. 

منذ التحاقي بالعمل في دي إكس 
بي إنترتينمينتس في يوليو 2017، 

وضعت ُنصب عيني تحسين التكلفة 
التشغيلية لتحسين هامش الربح قبل 

الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات 
)EBITDA(، وتشير نتائجنا إلى وصولنا 

نحو استقرار األداء المالي لألعمال وتحسن 
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

واالطفاءات. بلغت الخسارة في األرباح قبل 
الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات 

نحو 422 مليون درهم إماراتي، وفي الربع 
الرابع بلغت 70 مليون درهم إماراتي. 

وبتعديل نفقات ما قبل التشــغيل 
والنفقات المتكررة بلغت خســارة العام 

342 مليــون درهم إماراتي.

ترتبــط نفقات ما قبل التشــغيل بالنفقات 
المتكبدة خالل مرحلة تســليم 

المشــروع وتشكل جزًءا من إجمالي 
موازنة تســليم المشروع. وفي 2017 

تحملنــا نفقات ما قبل التشــغيل بينما 
واصلنا تســليم األلعاب ومعالم الجذب 

الســياحي خالل األشهر التسعة األولى 
من العام. هذه تكاليف غير تشــغيلية 
وممولــة بالكامل من حقوق الملكية 

األصلية وارتفاع الدين.

ُتمثــل الرواتــب ونفقات العاملين المكون 
األكبر في التكلفة التشــغيلية، حيث 

تشــكل 42 بالمائة من التكاليف 
التشــغيلية للعام البالغة 932 مليون 
درهم إماراتــي. بينما تمثل المبيعات 

والتســويق والمرافق العوامل المساهمة 
األخرى في التكلفة التشــغيلية. ومن 

أجل االســتمرار في إدارة قاعدة التكلفة 
بنجاح، فإننا بصدد دراســة خيارات مثل 

تعييــن الموظفيــن بعقود قصيرة األجل.

إن تشغيل وامتالك العديد من األصول 
الترفيهية يمنحنا ثالث مصادر لتحقيق 

اإليرادات. ونحن نتوقع أن تحقق المنتزهات 
70 بالمائة تقريًبا من اإليرادات. في عام 

2017 حققت المنتزهات 390 مليون درهم 
من اإليرادات من بينها 71 بالمائة عائدات 
الدخول إلى مختلف المنتزهات والتي 

بلغت نحو 171 درهم للفرد.

اإليــرادات قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالســتهالك واإلطفاءت )معدلة(

درهم 342مليون

تــم تعديــل الخســارة المعدلة قبل خصم 
الفوائــد والضرائب واالســتهالك واإلطفاءات 
للعــام بمقــدار 80.6 مليون درهم مقابل 

المصروفــات التشــغيلية وغير المتكررة

%71 المنتزهات الترفيهية   
%10 إيرادات التجزئة    
%11 إيرادات الضيافة    
%8 أخرى    

 مساهمة اإليرادات
حسب الفئة
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فــي 2017، حققنا 53 مليون درهم 
مــن إيــرادات التجزئة الخاصة والذي يعد 

اكبــر جــزء منه من ريفرالند دبي ، وجهة 
التســوق وتناول الطعام في قلب دبي 
باركــس آنــد ريزورتس. كما تم تحقيق 
ما نســبته 57 بالمائة من اإليرادات من 

تأجير 84 بالمائة من المســاحة المتاحة 
للتاجير، بينما تم تحقيق نســبة 43 

بالمائــة من اإليرادات من الخدمات 
التشــغيلية الثانوية في ريفرالند. ونظًرا 

لموســمية األعمال، فقد تم إعفاء 
المســتأجرين من اإليجار خالل أشهر 

الصيــف، وبالتالي انخفضت اإليرادات في 
الربعيــن الثاني والثالث من العام.

تــم تحقيــق إيرادات الضيافة من فندق 
البيتــا بنحــو 61 مليون درهم إماراتي في 

2017، 70 بالمائــة منها إيرادات اإلقامة، 
حيث وصل معدل اإلشــغال إلى 35 

بالمائة ووصل معدل الســعر اليومي 
677 درهم إماراتي في العام. أشــارت 

نتائــج الربع الرابــع إلى تحقيق زيادة ثابتة 
في اإلشــغال بنســبة بلغت 48 بالمائة 

خــالل الربــع األخير من العام. وبالرغم من 
أن هــذا ُيعــد حافًزا جيًدا، إال أنه كان على 

حســاب إيرادات دخول المنتزه المشمولة 
في أسعار الغرف.

من المهم توضيح موســمية العمل ، 
والتأكيــد علــى أنه ليس حصًرا للدول ذات 

المنــاخ الحار ولكــن لجميع المنتزهات 
الترفيهيــة في كل مكان. 

ونظــًرا ألن عملنــا موســمي ينبغي علينا 
قبــول موضوع الموســمية كواقع. تمثل 

أحــد أهم الدروس المســتفادة في عام 
2017 فــي تميــز الربعيــن األول والرابع حيث 

شــهدا تحقيــق االغلبية اإليرادات وتزايد 
الزيارات. عدد 

تم إضافة ضريبة القيمة المضافة الجديدة 
المطبقة في 1 يناير 2018 على أسعار 

تذاكر موسم الشتاء، والتي من المتوقع 
أن يكون له تأثير طفيف على هوامشنا.

إدارة الدين والتمويل
بلغت الخســارة التشــغيلية للعام 

باســتثناء االهالك واســتهالك الدين 445 
مليــون درهم إماراتــي بينما بلغ إجمالي 
خســارة العام بما فيها االهالك واســتهالك 

الديــن 1,116 مليــون درهم إماراتي. بلغ 
االســتهالك 478 مليون درهم إماراتي، 

أما باقي الخســارة غير التشــغيلية 
والبالغــة 237 مليون درهم إماراتي 

فهــي مرتبطــة بخدمة الدين. جدير 
بالذكــر أنه ومــع افتتاح كل من منتزه 
"ســيكس فالجز دبــي" وفندق ليجوالند 

المتوقع في 2019، فإن الشــركة ســتواصل 
تحقيق الخســائر التي لن تشــمل 

االســتهالك فقط ولكن أيًضــا النفقات قبل 
التشــغيلية المرتبطة بمنتزه "ســيكس 

فالجــز دبي" وفنــدق ليجوالند وكالهما 
قيد اإلنشــاء حالًيا. لذلــك، نحن نركز على 

هوامــش األرباح قبــل الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالســتهالك كمؤشر دقيق 

يعكس أداءنا التشــغيلي.

تلقينا خالل العام قرض المساهم 
الثانوي غير المضمون بقيمة 700 مليون 

درهم إماراتي من شركة مراس القابضة 
مساهمنا الرئيسي إلدارة متطلبات 

رأس المال العامل وخدمة الدين. وقد 
حصل القرض على موافقة مساهمينا 

خالل اجتماع الجمعية العمومية في 
نوفمبر 2017. في مطلع عام 2018 وافق 

مجلس االدارة على الحصول على 500 
مليون درهم إماراتي إضافية وتسجيل 
مجموع المبلغ 1.2 مليار درهم إماراتي 

في سند دين قابل للتحويل بشرط 
موافقة المساهمين والهيئات الرقابية، 
مع الفائدة المستحقة في موعد انتهاء 

السداد، التي سوف تعطي األعمال 
سيولة كافية بينما نتحرك نحو نقطة 

التعادل في األرباح اإلجمالية قبل الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالستهالك.

وقمنا أيًضا بإعادة النظر في هيكل الدين 
وتلقينا الدعم من شركائنا الممولين 
إلعادة جدولة شروط الدين البالغ قيمته 

4.2 مليار درهم إماراتي اسُتخدمت 
في تمويل المرحلة األولى من مشروع 

دبي باركس آند ريزورتس. ووافقنا على 
التنازل عن اختبار التحمل الذي كان من 

المقرر إجرائه في نهاية العام، وتلقينا 
في مطلع عام 2018 المزيد من الدعم 

باالتفاق على إعادة صياغة الشروط 
األساسية للدين، بما في ذلك إيقاف سداد 

الدفعات الرئيسية لمدة 3 سنوات و 
االعفاء من اختبار التحمل.

 كلمــة المدير التنفيذي المالي 
تتمة

 مصاريف التشغيل 
)مليون درهم(

 اإليرادات 
)مليون درهم(

 الربع
األول

الربع 
الثاني

 الربع 
الثالث

 الربع
الرابع

%)25(

%)4(
%37

160

120

115

157

552

 الربع
األول

الربع 
الثاني

 الربع 
الثالث

 الربع
الرابع

213

228199

208
932

71

284

232
204211 4

53

 مصاريف التشغيل  مصاريف ما قبل مرحلة التشغيل
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حالًيا، أولى الدفعات ستســتحق في 2021. 
سُتســهم إعادة صياغة الشروط األساسية 

للدين في تحســين وضع الســيولة لدينا، 
باإلضافــة إلى تقويــة ميزانيتنا العمومية 

خالل السنوات القادمة.

ســنظل ممتنون لمساهمنا الرئيسي 
وشــركائنا الممولين على ثقتهم 
وقناعتهــم في آفاق النمو الواعدة 

للشــركة على المدى الطويل، وعلى 
تقديم الدعم الالزم للشــركة للتركيز 

على عملياتها.

التطلعات
مثــل عام 2017 مــن جميع النواحي 

مرحلــة تجريبية لتأســيس منصة 
انطــالق صلبة لعــام 2018. تمكنا خالل 
العــام من تحديد المشــاكل وفهمنا 

بتعمــق ديناميكيات الســوق. كما تم 
تعييــن فريق إداري جديــد لديه الخبره 

فــي إدارة العمليات، بينما ستســتغرق 
االســتراتيجيات الجديــدة المنفذة في 

النصــف الثانــي من العام 6 أشــهر على 
األقــل لتحقيــق نتائــج إيجابية، وبالتالي 
فإنــه مــن المنصــف تقييم أدائنا لعام 

2018 وفًقــا لذلك.

 لدينــا ميزانيــة عمومية قوية 
ومدعومــة من حيث الســيولة بفضل 

إعــادة تنظيــم الديــن المتفق عليه في 
مطلــع 2018، بجانــب التمويل الذي 

تــم الحصول عليه من شــركة مراس 
القابضة، مســاهمنا الرئيســي.

تم تمويل مشــاريعنا المستقبلية 
بالكامل، ولكن ســيظل التأثير على 

التدفقــات النقدية في 2018 و2019 موجوًدا، 
ألننــا قمنــا بصرف مبالغ االحتجاز من 

المرحلــة األولــى وتكبدنا نفقات رأس المال 
فــي المرحلــة الثانية، ولن يؤثر أي منهما 

على األداء التشــغيلي األساسي.

سيواصل االســتهالك تأثيره على خسائرنا 
في الســنوات القادمة بقيمة تتجاوز 490 

مليون درهم إماراتي من قيمة االســتهالك 
فــي عــام 2018. ونظًرا ألن هذه النفقات غير 

نقدية فإننا ســنركز على تحســين األرباح 
قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالســتهالك 

كمقيــاس دقيق لعملياتنا.

لدينــا الخبــرة واإلرادة الجماعية لدعم نجاح 
دبي باركس آند ريزورتس خالل ســنواتها 

التشــغيلية األولى، باإلضافة إلى ضمان 
مواصلة النمو في الســنوات القادمة.

إن وجــود أكبر وجهــة ترفيهية متكاملة 
فــي المنطقة فريــدة من نوعها، يعطينا 

جميع أســباب التفاؤل ونحن نسير 
بخطًى راســخة نحو العام الجديد.

جون آيرالند
المديــر التنفيذي المالي

ميزانيــة عمومية قوية

لدينا ميزانية عمومية قوية 
ومدعومة من حيث السيولة 

بفضل إعادة تنظيم الدين 
المتفق عليه في مطلع 

2018، بجانب التمويل الذي تم 
الحصول عليه من شركة مراس 

القابضة، مساهمنا الرئيسي.

2017الربع الرابع 2017الربع الثالث 2017الربع الثاني 2017الربع األول 2017

586,355414,457478,987795,7462,275,545الزيارات
)مليون درهم(

160120115157552اإليرادات

71%70390%59110%7168%7985%127إيــرادات المنتزهات الترفيهية
216206142138171االيرادات لكل زيارة

التذاكر 62%59%57%64%67%مبيعات 
27%30%33%26%23%اإلنفاق داخل المنتزه

11%11%10%10%10%أخرى

10%1053%1015%711%128%19 إيرادات التجزئة
84%84%84%84%84%المســاحة التي تم إيجارها

57%73%52%29%61%إيرادات التأجير
43%27%48%71%39%إيرادات غير التأجير

11%1661%1325%915%611%10 إيرادات الضيافة
35%48%42%27%22%متوسط اإلشغال

749590523831677معدل الســعر اليومي
70%74%69%64%70%اإلقامة

30%26%31%36%30%أخرى

8%448%187%1321%316%4 إيرادات أخرى
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لمحة عامة عن الســوق

قـويــة  بيئــة 
 لالقتصـــاد 

الكلــي

مع إضافة أكبر وجهة للتسلية والترفيه في المنطقة إلى 
التي تمتلكها،  العالمي  الطراز  المعالم السياحية من  مجموعة 

قفزت دبي قفزة كبيرة أخرى نحو التحول إلى وجهة عالمية 
باالختيار. مناسبة لألسر جديرة 

وعند افتتاح متنزه سيكس فالجز الخاص بنا في نهاية عام 2019، 
فإنه سيعزز من سمعة دبي باركس أند ريزورتس كوجهة ترفيهية 

متميزة في مدينة تستثمر الكثير من األموال وبالتالي تبوأ 
مكانة رائدة بتقديم وجهة مناسبة للجميع.

كما يعمل التزايد في أعداد الزوار الوافدين الراغبين في 
االستمتاع بالمعالم السياحية المتميزة في دبي على تعزيز 

االقتصاد المحلي القوي للمدينة. تتمتع وجهة دبي باركس أند 
ريزورتس بمكانة متميزة تمكنه من االستفادة من هذه المبادرة 

والمبادرات الرئيسية األخرى، مثل إكسبو 2020، حيث تأمل دبي 
في جذب 20 مليون زائر خالل فترة هذا المعرض.

 7% روسيا، رابطة الدول المستقلة، 
)أوروبا الشرقية(

18% جنوب آسيا

 11% شمال آسيا 
وجنوب شرق آسيا

2% أستراالسيا

 عدد الزوار المســتهدف في 
دبي لعام 2020

20مليون
تســتهدف دبي اســتقطاب 20 مليون 

زائــر بحلول عــام 2020، بما يمثل 
ضعــف عــدد الزوار في عام 2012.

يشير تحليل حديث أجرته غرفة 
التجارة والصناعة في دبي إلى 

أن إجمالي اإلنفاق في قطاع 
السفر والسياحة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة سوف 
يتجاوز مبلغ 154 مليار درهم 
)42 مليار دوالر أمريكي( في 

نهاية العام.
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6% األمريكتين

5% أفريقيا

21% أوروبا الغربية
 11% شمال آسيا 

وجنوب شرق آسيا

19% دول مجلـس 
الخليجي التعاون 

 11% الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

المصدر: دائرة الســياحة والتســويق التجاري

 مصدر الزوار بحسب المنطقة 
) % من يناير لغاية ديسمبر 2017(

 إجمالــي عدد الزوار لدبي  
)يناير - ديســمبر 2017(

15٫79مليون
 الزوار من أعلى 10 أسواق للسياح 

يناير - ديسمبر 2017 )باأللف زائر(

2,073   الهند 
1,529   السعودية 

   المملكة 
1,265 المتحدة 
862   عمان 
764   الصين 

   الواليات 
633 المتحدة 
598   باكستان 
530   روسيا 
506   ألمانيا 
503   إيران 

 مطــار دبي الدولي األعلى 
من حيث عدد المســافرين

88٫2مليون
 أكــد مطار دبــي الدولي أنه قد ُصنف 

علــى أنــه المطار األكثــر ازدحاًما من حيث 
الســفر الدولــي، حيث خدم 88.2 مليون 

مســافر في عام 2017، بزيادة بنســبة %5.5 
 عــن العام الماضــي، ومن المتوقع أن 
 يرتفــع هذا العــدد في عام 2018 ليصل 

إلى 90 مليون مســافر.

رابــع أكثر مدينة جذبًا للزوار 

دوالر 30مليار

أنفــق الــزوار الدوليون ممــن قضوا ليلة أو 
أكثــر القادمــون إلى دبي - رابــع أكثر مدينة 
جذبـًـا للــزوار - نحــو 28.5 مليار دوالر في عام 

2016، أي أكثــر مــن أي وجهة دولية أخرى، 
ومــن المتوقــع أن يتجــاوز اإلنفاق في عام 

2017، 30 مليــار دوالر.*

 تمثــل العائالت واألزواج 
 في الوقــت الحالي أكثر 

 من نصف المســافرين 
 الذيــن يزورون دبي، 

ثاني آمــن مدينة على 
العالم. مستوى 

 المصدر: مؤشــر ماســتركارد للمدن العالمية المقصودة
*
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لمحــة عامة عن العمليات التشــغيلية

االنتقال من مرحلة 
 تسليم المشاريع 

إلى إدارة العمليات 
التشغيلية
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تــم افتتاح دبي باركس آند ريزورتس 
للــزوار فــي 31 أكتوبر 2016، عندما تم 

افتتــاح ليجوالنــد دبي وريفر الند دبي 
رســمًيا أمام الزوار. وقد قمنا بعد ذلك 

بافتتاح الوجهــات الترفيهية المتبقية 
بالتعاقــب، حيث تم افتتاح بوليوود 

باركــس دبي في 17 نوفمبر 2016 
وموشــنجيت دبي في 16 ديسمبر 

2016، وليجوالنــد ووتر بارك وفندق البيتا 
فــي الثانــي من يناير 2017. ومن الناحية 

التشــغيلية اخترنا أن تتم عمليات 
االفتتــاح بالتعاقــب لمنحنا بعضًا من 

الوقت للتأقلم مع الخبرات المكتســبة 
من كل عملية افتتاح ولمســاعدتنا على 

تطويــر وتدريب موظفي المتنزهات 
علــى االســتجابة لثقافة العمالء المتميزة 

بدولــة اإلمارات العربية المتحدة.

وقد تعلمنا دروًســا قيمة من كل عملية 
افتتــاح فيما يتعلــق بخدمة العمالء، منها 

كيفية تشــغيل العديد من المتنزهات 
ووضــع قوائم دوام الموظفين وأفضل 

جداول الصيانة والتشــغيل. وعلى الرغم 
مــن أن جميــع الوجهات الترفيهية قد تم 

افتتاحها في األســبوع األول من عام 2017، 
إال أننا واصلنا تشــغيل وافتتاح المتنزهات 

ومناطــق الجــذب للزوار خالل األرباع الثالثة 
األولــى مــن العام، وقد بلغ ذلك ذروته مع 

إطالق اخــر مناطق الجذب الجديدة وهي 
لعبــة ذا هانجــر جايمز التي تم افتتاحها 

للــزوار بتاريخ 20 أكتوبر 2017.

وبالتالــي فإن عام 2017 كان عاًما 
للتشــغيل المتعاقب الذي أتاح تفهم 

ســلوكيات الزوار وأذواقهم وتوجهاتهم 
وكيفية ضبــط أعمالنا للتوافق مع 

أعمالنا. موسمية 

الترفيهية المتنزهات 
افتتاح اول وجهة للمنتزهات الترفيهية 

في مدينة دبي، التي تتميز بالنمو 
المتسارع والحيوية، يعد ذلك انطالق 

حقبة جديدة في قطاع التسلية والترفيه 
من ضمن قطاع المتنزهات الترفيهية 

المتنامي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وتعــد وجهة دبي باركس آند ريزورتس 
أحــد وجهــات الترفيه المتميزة إذ يضم 
ثالثــة متنزهــات ترفيهية وحديقة العاب 

مائية على مســافة قريبة  للمشــي من 
بعضهــم البعــض. وقد تم اختيار كل 

متنزه وكل منطقة جذب بعناية شــديدة 
إلرضــاء أكبــر قدر من الزوار مع التركيز 

بصورة خاصــة على الترفيه العائلي. 

ومن الناحية التشــغيلية، كان عام 2017 
عاًمــا ناجًحــا على الرغم من وجود بعض 

التحديــات األولية المرتبطة باألعمال 
الناشــئة حيث شــهدنا زيادة في العمليات 

وقمنا بتعديل ســاعات التشغيل 
لتتناســب مــع الثقافة اإلقليمية وجربنا 

جداول القوائم لتحســين مستوى 
الخدمــة في أوقات الذروة، كما قمنا 

بتحديــث عروضنــا الترويجية على األغذية 
والمشــروبات داخل المتنزه.

تمثل الســالمة أهمية كبيرة بالنســبة 
ألعمالنــا، ونحن نفخــر بالعمل مع 
مشــغلين من طــراز عالمي مثل 

ميرليــن إنترتينمنتــس وباركيس 
ريونيــدوس، اللذيــن يمكننا االعتماد 

علــى مــا يتمتعون به من ســنوات طويلة 
مــن الخبرة في المتنزهــات الترفيهية 

لضمــان صحة وســالمة زوارنا. ولذلك 
يســعدنا أن نعلــن أن عــام 2017 كان عاًما 
للعمليــات اآلمنة، مع التــزام موظفينا 

ومشــغلينا بوضع ســالمة ضيوفنا 
فــي صدارة أولوياتهم، وهي سياســة 

ســنواصل العمــل بها ونحــن نمضي قدًما 
طريقنا. في 

التشــغيل عبر المواسم المختلفة
ُصمــم دبي باركس آند ريزورتس 

كوجهة ســياحية طوال العام والســتيعاب 
ضيوفنــا خالل أشــهر الصيف الحارة، 

مــن خالل أنظمــة الطوابير المكيفة، 
فضــالً عن ضمــه للعديد من مناطق 

الجــذب والمناطق الداخلية والمســافات 
القصيــرة بيــن أماكن الجذب فضالً عن 

أنظمــة المظالت والتبريد المنتشــرة في 
مختلــف المتنزهات.

لقــد تعلمنا دروًســا قيمة مــن كل عملية افتتاح فيما 
يتعلــق بخدمة الزوار، منها كيفية تشــغيل العديد 

مــن المتنزهــات ووضع قوائم دوام الموظفين 
وأفضل جداول عمليات الصيانة والتشــغيل.

 إجمالي الزيارات 
)يناير - ديســمبر 2017(

2٫3مليون
%29   الحضور عبر البوابات 

   عبر اإلنترنت ومركز 
%18 االتصــاالت 
%17    مكاتب السفر السياحية 
%36   أخرى 

مالحظة: تشــمل الزيارات األخرى زيارات المدارس، 
زيارات الشــركات، البطاقات الموســمية، زيارات كبار 

الشــخصيات، زيارات فندق البيتــا وتصاريح الدخول المجانية

 توزع الزيارات 
)حســب الفئة( % المســاهمة حسب الربع  

 الربع 
األول

الربع 
الثاني

الربع 
الثالث

 الربع 
الرابع

33241429

38311417

231419442251954

   الحضور عبر البوابات
   مكاتب السفر 

السياحية

  عبر اإلنترنت  
  أخرى 
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ونتوقــع أن يكون اإلقبــال على المتنزه 
خالل أشــهر الشــتاء الباردة أكبر مما 

هــو عليه في أشــهر الصيف الحارة حيث 
إن درجــات الحــرارة المعتدلة في دولة 

اإلمــارات تعمــل على جذب عدد أكبر من 
الســياح الوافديــن من الخارج باإلضافة 

إلى زيادة األنشــطة الخارجيــة للمقيمين. 
وقد شــهدنا بدايــة إيجابية للعام ولكن 
نظــًرا ألن شــهر فبراير كان أكثر رطوبة 
مــن المتوقع، وتاله بضعة أســابيع من 
الظــروف الجوية غيــر المواتية، علمنا 
أن التشــغيل خالل أشــهر الشتاء يأتي 

بتحديــات خاصة به.

ومع اقترابنا من أول موســم صيف 
لنا، قمنا بتنفيذ اســتراتيجية شــاملة 

لموســم الصيف لعرض تجربة أكثر راحة 
للزوار. وقد قمنا بتعديل ســاعات العمل، 

حيــث أصبــح ليجوالند واتر بارك يفتح من 
الســاعة 10 صباًحا مع التحكم في درجة 

حــرارة الميــاه بما يخفف الحرارة على 
الزوار. كما نشــغل المتنزهات الترفيهية 
المتبقية بدًءا من الســاعة 4 عصرًا وتغلق 
في ســاعة متأخرة من المســاء، ما يسمح 

لزوارنا بتجنب ســاعات ذروة الحرارة التي 
غالبــًا ما تكون بعد الظهيرة. 

وقد اســتكملنا ساعات العمل في 
الصيــف بزيادة هياكل المظالت 

وانتشــار مراوح التهوية عبر المتنزهات 
وفي مراكز وصول الزوار الرئيســية. 

وللمســاعدة على تسهيل حركة الزوار 
في مختلف األنحاء، قمنا بزيادة شــبكة 

النقل على مســتوى الوجهة من 
خالل توفير خدمات الترام والســيارات 

الكهربائية بصورة مباشــرة إلى بوابات 
المتنزه. ومع ذلك، وبســبب وقوع خلل 
غيــر متوقــع من الموردين لم نتمكن 

من توفير وســائل نقل مكيفة، والتي ال 
تزال تمثل جزًءا حيويًا من اســتراتيجيتنا 

للمضي قدمًا.

ومع تزامن شــهر رمضان المبارك مع 
ذروة أشــهر الصيف، وبأخذ عين االعتبار 
بأن توقيت اليوم للســكان المقيمين 

والســائحين سيتخلف نظرًا للصيام، قررنا 
إبقــاء المتنزهات مفتوحة لوقت متأخر 
في المســاء خالل عطالت نهاية األسبوع. 

وفي األشــهر القليلة األخيرة من الســنة 
عدنا مرة أخرى إلى ســاعات العمل 

الشــتوية وقمنا بزيادة عملياتنا مع 
توقع زيادة أعداد الزائرين. وقد أثبت شــهر 

ديســمبر أنه الشــهر األكثر ازدحاًما لدينا 
إذ أنه يوافق فترة العطلة المدرســية 

المحلية بالتزامن مع موســم األعياد 
العالميــة. وقــد بلغت اعداد الزيارات في 

أكثــر األيــام ازدحاًما 27,000 زيارة في اليوم.

ال تزال موســمية أعمالنا من التحديات 
التشــغيلية التي نواجهها، وذلك من 

ناحيــة البنيــة التحتية للنقل واألهم من 
ذلك فــي كيفية إدارة قوائم توقيت 

عمــل الموظفيــن من إدارة االختالف بين 
مواســم الذروة والمواسم األخرى، 

باإلضافــة إلــى الحضور في عطالت نهاية 
األســبوع مقابل الحضور في أيام األســبوع. 

ومــع اقترابنــا من أول عام كامل من 
التشــغيل، فإننا لعلى ثقة من أننا قد 

اكتســبنا رؤى قيمة بشــأن أنماط الحضور 
ورضا الضيوف وبشــكل يتيح لنا تحســين 

تجربة الزوار.

تجربة الزوار ومؤشــرات الزيارات
ُصممــت وجهة دبي باركس آند ريزورتس 

بهــدف جــذب المقيمين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة والســياح. وقد تم اختيار 
المتنزهــات ومناطــق الجذب بحيث تكمل 
بعضها البعض ولتقديم عروض تتناســب 

مع أذواق الســكان وأسواق السياح 
الوافدين إلى دبي.

كما أجرينا في عام 2017 دراســة شــاملة 
لتقييم "تجربة الزوار" باســتخدام 

االســتبيانات التي أجريناها في أكثر من 
50 نقطــة اتصــال، من وقت تعرف الزائر 
علــى دبي باركس آند ريزورتس حتى 

مغادرته للوجهة، لتحديد طرق تحســين 
عروضنا. لقد تعلمنا دروًســا قيمة فيما 

يتعلــق بالقيمة الُمتصورة ووســائل النقل 
التي يفضلها الزوار وســاعات العمل 

المثاليــة وأوقات االصطفاف. ونحن نعمل 
بجد ونشــاط على خيارات أماكن وقوف 

الســيارات والنقل والعروض المقدمة 
داخل الوجهة باإلضافة إلى تحســين خيار 
الـــ Q-Fast، وهــو عبارة عن خدمة ُتقدم 

لألشــخاص الذين يمثل لهم الوقت أهمية 
أكبر من الســعر، حيث يســمح لهم 

بتجنــب الوقوف في الصفوف والوصول 
إلى مناطق الجذب بصورة أســرع.

وبالنســبة لوسائل النقل، كان دفع 
رســوم مقابل إيقاف السيارات من األمور 

التــي تثير عدم رضا الزوار ولذلك قررنا 
توفير موقف ســيارات مجاني الصحاب 

العضويات الســنوية. كما قمنا أيًضا 
بزيــادة خدمة حافالت النقل ذهابًا وإيابًا من 

أكثــر مــن 50 فندًقا لتقديم خدمة النقل 
والتوصيــل لضيوفنا. وقد توصلنا مؤخًرا 
إلــى اتفاق مع هيئة الطرق والمواصالت 
)RTA( لتوفيــر خدمة حافالت النقل من 

محطات المترو الرئيســية القريبة.

وقد ركزنا بصورة رئيســية على بناء 
الوعي بوجهتنا المتميزة في ســوق 

ســكان اإلمارات والزائرين الدوليين في 
عــام 2017. وقد كانت خططنا األولية 

الخاصــة بالوجهة افترضت أن يمثل 
الســياح ما نســبته 70% من زائرينا، 

مدفوًعا بصورة كبيرة بقطاع الســياح 
الوافدين المتنامي الذين ســيتم 

التواصل معهم من خالل شــركاء الرحالت 
والســفر في األسواق الرئيسية بدول 

الخليج والهنــد والمملكة المتحدة 
وروسيا والصين.

 مــع اقترابنــا من أول عام كامل من التشــغيل، 
 فإننــا لعلــى ثقــة من أننا قد اكتســبنا رؤى قيمة 

 بشــأن أنماط الحضور ورضا الضيوف وبشــكل 
يتيــح لنا تحســين تجربة الزوار.
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أجرينا في عام 2017 دراســة شــاملة 
لتقييم "تجربة الزوار" باســتخدام 

االســتبيانات في أكثر من 50 نقطة 
اتصــال، مــن وقت تعرف الزائر على 

دبــي باركس آند ريزورتس حتى 
مغادرتــه للوجهة، لتحديد طرق 

تحسين عروضنا.
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وُتعــد عمليــة بناء الوعي 
بوجهتنــا المتميــزة عملية 
مســتمرة، وقد استثمرنا 

كثيــرُا فــي العمل مع عدد من 
القنــوات الرئيســية للتعامل 
مع الشــركات والتعامل مع 
األشــخاص في مختلف أنحاء 

أســواقنا الرئيسية.
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وقد علمنا أن ســكان دول مجلس 
التعــاون الخليجي يفضلون تخطيط 

عطالتهــم في دبي بعيًدا عن وكاالت 
الرحالت والســفر، ولذلك قررنا التعامل 

معهم بنفس طريقة تعاملنا مع ســكان 
دولة اإلمارات من خالل اســتهدافهم مع 

التســويق المباشر للعمالء في أسواقهم 
وتقديم أســعار خاصة للمقيمين في 

دول الخليج. وتقوم اســتراتيجيتنا الخاصة 
بالســوق المحلي والسوق الخليجي 

على تقســيم عروضنا مع التركيز 
بشــكل أكبر على القنوات الرقمية 

ووســائل التواصل االجتماعي من خالل 
الشــخصيات المؤثرة والمدونين الذين 
يتمتعــون بقدرة على جذب المتابعين 
خلــف تجاربهم الخاصة وزيادة التعرض 
بالنســبة لمتنزه دبي دبي باركس آند 
ريزورتــس. وينصب تركيزنا على زيادة 
جهود التســويق، بدلًا من تقليل اإلنفاق 

على التسويق.

لقد أطلقنا في ســبتمبر اســتراتيجية 
تســعير جديدة. وبعد فترة من تقلبات 

األســعار، التي أدت إلى ظهور عقلية 
"االنتظــار والترقب" والتي أعاقت 

اســتقطاب الزائرين المحتملين: هدفت 
اســتراتيجية التســعير إلى توفير نقطة 

أســعار واحدة لجميع المتنزهات والحفاظ 
على اتســاقها مع موســم الشتاء. وقد 

تم تبسيط ســعر التذكرة الرئيسية 
لتصبح ســعرًا فرديًا لكل متنزه بقيمة 

235 درهمًا لموشــنجيت دبي وليجوالند 
دبــي وليجوالنــد واتر بارك  و 135 درهم 
لمنتــزه بوليوود باركس. كما أطلقنا 
أيًضــا عرًضــا للمقيمين في دول الخليج 
ودولــة اإلمارات بقيمة 165 درهمًا لكل 
منتــزه ترفيهي، ماعادا منتزه بوليوود 

باركــس دبي بقيمة 95 درهمًا.

وقد قررنا بالتنســيق مع مشغلي 
المتنزهات الرئيســية إعادة إطالق عروض 

العضويات الســنوية الخاص بنا بسعر 
تنافســي، بهدف بناء الدعم من ســوق 

المقيمين الرئيســي بالنسبة لنا.

وكما هو ُمعتاد في معظم وجهات 
المتنزهات الرئيسية الدولية، يمثل اصحاب 
العضويات السنوية قاعدة زائرين متكررين 
قّيمة للمتنزهات ويساعدون على تشجيع 
أصدقائهم وأسرهم على زيارة المتنزهات. 

وأصبحت اسعار العضويات السنوية تبدُا 
من مبلغ 275 درهمًا للمتنزه الواحد، فقد 

زادت مبيعات العضويات السنوية بصورة 
كبيرة ومثل نسبة أكثر من 60 بالمائة 

من العضويات السنوية المباعة من نوعية 
العضويات السنوية متعددة المتنزهات 

البالغ قيمتها 525 درهمًا.

الحمالت التســويقية المهمة في 
أوروبا والهند وروســيا والصين

لقد خصصنا قدًرا كبيًرا من الموارد من 
أجل فهم الجوانب الثقافية لكيفية تعامل 
الجنسيات المختلفة مع إجازاتها. وتعكس 

الحمالت الموسمية هذا األمر، ونحن نرى 
أن اإلقبال الواسع على هذه الحمالت سوف 

يجذب المزيد من الزائرين البريطانيين 
والصينيين والهنود والروس للوجهة. 

ولذلك لدينا فريق من موظفي المبيعات 
المتخصصين الذين يركزون على كل سوق 
من هذه األسواق، وقد قمنا إلى جانب العديد 

من وكاالت الرحالت والسفر بزيادة تواجدنا 
التسويقي وجهود المبيعات التي نقوم بها 

في أسواقنا المستهدفة خالل العام.

وال يزال السوق الروسي من األسواق 
الرئيسية بسبب نمو السياحة الروسية إلى 

دبي بنسبة 121 بالمائة في عام 2017. فبعد 
االنخفاض المطرد في السياحة الروسية 

الوافدة إلى دبي في عام 2015، استؤنفت 
الرحالت القادمة من المدن الرئيسية مثل 

موسكو وسانت بطرسبرج والمحاور 
اإلقليمية. وتقوم فالي دبي بحملة أعمال 

رئيسية في هذه الدولة ذات التعداد 
السكاني الكبير والتي تبعد من 3 إلى 6 

ساعات فقط عن دبي بالطائرة.

وُتعد السياحة الوافدة من الهند أكبر سوق 
للسياحة الوافدة إلى دبي، وقد تزايدت 

هذه السياحة خالل عام 2017 حيث يحصل 
المواطنون الهنود من حاملي تأشيرات 
اإلقامة في دول االتحاد األوروبي والواليات 

المتحدة على تأشيرات عند وصولهم.

ولمــا كانــت هناك العديد من المدن 
الرئيســية تقع على مســافة 3 ساعات 

بالطائــرة عــن دبي، فإن ذلك يجعلنا في 
مكان متميز يســمح لنا بتطوير باقات 

لإلجازات القصيرة، وال ســيما في بوليوود 
باركس دبــي باعتبارها نقطة جذب 

مركزيــة. وفــي الوقت الذي تواصلت فيه 
جهودنــا الراميــة إلى جذب هذا القطاع، 
يســعدنا أن تكون نســبة 8 بالمائة من 

الزيــارات الوافدة إلينا - والبالغة 2,3 
مليون زيارة - من شــبه القارة الهندية.

وبالنســبة للصين، وجدنا أن المســافرين 
المتميزيــن يفضلون الســفر في 

مجموعــات، ونظًرا لكبر حجم الســوق 
فقــد قررنا التركيــز على جنوب الصين 

في عام 2017. وســوف نواصل عملنا 
مع وكالء الســفر ومشــغلي الحزم 

المتخصصة لالســتفادة من هذا الســوق 
المتنامــي، فضالً عن الســعي لجذب 

جيــل جديد من المســافرين الذين هم 
أكثــر درايــة بالتكنولوجيا ويميلون إلى 
حجــز رحالتهــم والفنادق ومناطق الجذب 

اإلنترنت.  عبر 

وُتعد عملية بناء الوعي بوجهتنا 
المتميزة عملية مستمرة، وقد 

استثمرنا كثيرُا في العمل مع عدد من 
القنوات الرئيسية للتعامل مع الشركات 
والتعامل مع األشخاص في مختلف أنحاء 

أسواقنا الرئيسية.

ومع القدرة على التخطيط المســبق 
للسنة التشــغيلية الكاملة، ومعالجة 
بعض المســائل مثل موسمية العمل 
والحاجــة إلــى تعزيز عدد الزوار في أيام 

األســبوع، فإننا نركز على الحمالت 
الموســمية - التي تغطي فصول الشــتاء 
والربيع والخريف - التي تتناول المواســم 

و العطالت في أســواقنا المستهدفة.

 قررنا بالتنســيق مع 
مشــغلي المتنزهات 
الرئيســية إعادة إطالق 

عروض العضويات الســنوية 
الخاصة بنا بســعر تنافســي، 
بهدف بناء الدعم من ســوق 

 المقيمين الرئيســي 
بالنســبة لنا.

 تحليل الزيارات )حســب فئة التذكرة( 
)يناير - ديســمبر 2017(

%35   متنزه واحد 
%45   عدة متنزهات 
%12   أصحاب العضويات السنوية 
%8   تصاريح دخول مجانية 

 العضويات الســنوية )حســب نوع العضوية( 
)يناير - ديســمبر 2017( 

%20   متنزه واحد 
%12   متنزهان 
%68   كل المتنزهات 
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التجزئة والضيافة
تــم افتتاح فنــدق البيتا، وهو فندق عائلي 

ُمصمــم على الطــراز البولينيزي والكائن 
فــي الوجهــة، أمام الجمهور في الثاني 

مــن ينايــر 2017، وقد مر هذا الفندق بفترة 
الــذروة خالل النصف األول من العام، 

وبمتوســط إشغال سنوي نسبة 35 
بالمائة، بينما بلغ متوســط اإلشغال 

في الربع األخير من الســنة 48 بالمائة، 
ومتوســط إشــغال بنسبة 90 بالمائة خالل 

األســبوع األخير من السنة.

ولما كان الفندق يضم أكثر من 500 غرفة، 
وكان أكثر من 80 بالمائة من نزالء الفندق 

يزورون المتنزهات الترفيهية، فإننا نرى 
أن هذا يمثل فرصة كبيرة لزيادة اإلقبال. 

وعلى الرغم من أن توجهات اإلشغال على 
مدار السنة تتسم باإليجابية، إال أن من 

بين التحديات التشغيلية المستمرة إدارة 
نسب اإلشغال المتقلبة في عطالت نهاية 

األسبوع مقابل نسب إشغال خالل أيام 
األسبوع األخرى مع احتياجات الموظفين، 

ولكننا نتوقع أن يستقر ذلك بمجرد أن يتم 
تأسيس الفندق بالكامل كوجهة بحد ذاتها.

ولضمان المزيد من االتســاق في اإلشــغال، 
فإننا نعمل إلى جانب ماريوت، مشــغل 

الفندق، بنشــاط على زيادة التحالفات 
مع مشــغلي الرحالت وتحسين تكامل 

فنــدق البيتا مــع المتنزهات الترفيهية بما 
يتناســب مع متطلبات األسواق الدولية.

تغييــر وظيفة ريفرالند دبي
لقد كانت ريفرالند دبي في البداية تعمل 

كبوابة مؤدية إلى وجهة دبي باركس 
آند ريزورتس، حيث كانت تزود الزوار 

بخيارات الطعام والتجزئة قبل أو بعد زيارة 
المتنزهات الترفيهية.

وفي عام 2017، قمنا بتغيير وظيفة 
ريفرالند دبي لتصبح وجهة في حد ذاتها 

وذلك من أجل زيادة زيارات المقيمين في 
عطالت نهاية األسبوع وفي أيام األسبوع 
األخرى. وقد أطلقنا خالل موسم الشتاء 

عرض األلعاب النارية الليلي ليوم الجمعة 
أسبوعيًا، باإلضافة إلى جدول لالحتفاالت 

الشتوية مثل اليوم الوطني لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومهرجان ديوالي ورأس 

السنة الصينية.

وقــد ُدعمت هذه الفعاليات بعروض 
مســرحية مجانية منتظمة وفعاليات 

 Extreme by the River مثــل 
 ،Fairytale by the Riverو 

.Festive on the Riverو

وقد وجدنا اســتجابة مشجعة لهذا 
البرنامــج الحافل باألحداث، ونحن على 

ثقــة بأنــه يمكننا من خالل تعزيز ريفرالند 
كوجهــة تعزز الزيارات إلى المتنزهات 

المحيطة. الترفيهية 

التأجيــر في ريفرالند دبي
فــي نهاية العــام، كانت هناك ما 
نســبته 84 بالمائة من مســاحات 

ريفرالنــد دبي ُمؤجــرة بالفعل، ولكن، 
وبســبب انخفاض اإلقبال عن المســتوى 
المتوقــع، فال تــزال هناك بعض الوحدات 
المؤجــرة التــي ال تعمل. ومن أجل دعم 

مســتأجرينا، اســتحدثنا نظاًما لإلعفاء 
مــن اإليجار خالل فتــرة الصيف وال زلنا 

نواصــل العمل عن قــرب معهم لضمان 
زيــادة أعداد الزائرين مــن خالل تنظيم 

الفعاليــات المجانيــة في الوجهة. 

وُيعــد بنــاء نموذج أعمال طويل األجل مع 
مســتأجري ريفرالند، يتضمن مرونة في 
اإليجار والعمليات الموســمية، من أهم 
عناصر خططنا الرئيســية لعام 2018 وما 

بعدها. وســوف نواصل تقييم نموذج 
األطعمة والمشــروبات والتجزئة والتركيز 

على تســويق ريفرالند دبي، مع الســعي 
لزيــادة اإلقبــال على مناطق الجذب األخرى.

كمــا نقوم حالًيــا بمراجعة مزيج 
المســتأجرين، وذلــك لتحديد المزيد من 
الفــرص لزيادة اإلقبــال على ريفرالند دبي 

مــن خالل مناطق الجــذب والمفاهيم 
األخرى.  المتميزة 

وقد نجحنا خالل العام أيًضا في االســتفادة 
مــن بعض العالمــات التجارية الخاصة بنا 

مثل مطعم الماشــوه، وهو مطعم 
إماراتــي للمأكوالت البحرية يقع في 

ريفرالنــد دبــي، وذلك من خالل االتفاق على 
اتفاقيــة امتيــاز. وقد تم افتتاح مطعم 

الماشــوه الثاني في إحدى الوجهات 
الشــهيرة للتجزئة وتناول الطعام، 

"ســيتي ووك دبي"، في نهاية السنة.

مراكــز الترفيه العائلي
أضافت دي إكــس بي إنترتينمنتس 

فــي عام 2017 خمس عروض ترفيهية 
للوجهات التي تديرها. ويعزى ســبب 

إنشــاء مراكز الترفيه العائلي تحت 
مظلــة دي إكس بــي إنترتينمنتس الى 
االســتفادة من عمليات التسويق واإلدارة 

والتــآزر الترويجــي بين دبي باركس آند 
ريزورت والتجــارب الترفيهية التي نديرها 

في الوقت الحالي بالنيابة عن مســاهمنا 
الرئيســي مراس القابضة.

تتركــز خبرات مراكز الترفيه العائلي 
فــي مجاالت ذات إقبال عاٍل، ُمدمجة في 

وجهات تجزئة ومطاعم في ســيتي ووك 
وذا بيتش وبوكس بارك التي تشــهد 

إقباالً كبيرًا من المقيمين والســياح. وُيعد 
ســوق المراكز الترفيهية العائلية من 

األســواق المتنامية في دولة اإلمارات، حيث 
تقدم معظم مراكز التســوق تجارب 

ترفيه متميزة لتكمل مزيج مســتأجري 
التجزئة والمطاعم النموذجية، وتســتمر 

في ترســيخ مكانة المستأجرين داخل 
مراكز التسوق الشهيرة.

ومع زيادة مراكز الترفيه العائلي في 
دولة اإلمارات، فهنالك فجوة ملحوظة في 
مشغلي مراكز  الترفيه العائلي، ولذلك 
فإن دي إكس بي إنترتينمنتس تقع في 

مكانة متميزة تمكنها من االستفادة 
من تجربتها التشغيلية إلضافة قيمة لهذا 

القطاع من السوق. وقد أثارت سمعتنا 
المتنامية في إنشاء وإدارة تجارب 

ترفيه ناجحة قدًرا كبيًرا من االهتمام، 
وهدفنا هو أن نصبح المشغل الُمفضل 

لمجموعة مراكز الترفيه العائلي الجاري 
إنشاؤها حالًيا في اإلمارات.

وعلى الرغم من أن تاريخنا التشــغيلي 
فــي فئة مراكــز الترفيه العائلي تنحصر 
فــي الربــع األخير من عام 2017، إال أننا قد 

قمنا بتنفيذ عدد من االســتراتيجيات 
لزيــادة اإلقبــال على الوجهات، ومن بين 

هذه االســتراتيجيات تغيير عروض التجزئة 
واألطعمة والمشــروبات وتجديد التجارب 

عند الضرورة، والتركيز على تحســين 
مجموعــة التجارب المعروضة.

 أضافــت دي إكس بــي إنترتينمنتس 
 فــي عام 2017 خمس عــروض ترفيهية 

للوجهــات التي تديرها.
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فــي عام 2017، قمنــا بتغيير 
وظيفــة ريفرالنــد دبي لتصبح 

وجهــة فــي حد ذاتها وذلك 
لزيــادة زيــارات المقيمين في 
عطالت نهاية األســبوع وفي 

أيام األســبوع األخرى.
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تتمثل استراتيجيتنا طويلة 
األجل في تسويق دبي باركس 

آند ريزورتس كوجهة متكاملة، 
ومن المهم أن نتذكر دائًما 

أن بناء قاعدة عمالء مخلصين 
واالعتراف بالعالمة التجارية 
يستغرق الكثير من الوقت.
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وقــد أعدنا ترتيب جهود المبيعات الخاصة 
بنــا وقمنا بتركيز جهود فريق مبيعاتنا 

بهــدف تغطية الرحالت والتعامالت بين 
الشــركات فيما يتعلق بالمدارس 

والمجموعات وهي ســوق متنامية 
بالنســبة لعروض الترفيه التعليمية 

المقدمــة من دي إكس بي إنترتينمنتس. 
تتميز وكاالت الســفر اإللكترونية بأنها 
أكثر قوة وســوف تكون مجاالً رئيسًيا 

للتركيز بالنســبة لنا في عام 2018.

وتقدم فئة مراكز الترفيه العائلي مجموعة 
كبيرة من التجارب التي تناسب جميع 

األعمار: هاب زيرو وهو مركز ألعاب داخلي 
يقدم تجارب VR عالية التقنية والتجارب 

ثالثية األبعاد باإلضافة إلى مركز أاللعاب 
الحديثة؛ وماتيل بالي تاون وهي تجربة لعب 
ترفيهية تستهدف األطفال الصغار؛ وذا جرين 

بالنيت وهي عبارة عن قبة بيئية توفر بيئة 
تعليمية وموئل مثير لألنواع االستوائية. 

وباإلضافة إلى ذلك، نقوم كذلك بإدارة 
سلسلة سينما روكسي، وهي سلسلة 

سينما مزودة بأكثر من 25 شاشة في ثالثة 
أماكن مختلفة.

تتيــح لنــا ادارة هذه الوجهات مجتمعة 
الوصول لقطــاع مراكة الترفيه العائلي 

باإلضافــة إلى القدرة على الترويج 
المتبادل والتســويق عبر المجاالت ذات 

اإلقبــال المرتفع، ودفع أوجه التآزر مع 
أعمــال المتنزهات الترفيهية.

نظرة مستقبلية
تتمثل اســتراتيجيتنا طويلة األجل في 

تســويق دبي باركس آند ريزورتس 
كوجهــة متكاملة، ومن المهم 

أن نتذكــر دائًما أن بناء قاعدة عمالء 
مخلصيــن واالعتراف بالعالمة التجارية 

يســتغرق الكثير من الوقت. ومع ظهور 
المزيــد من الفنادق ومناطق الجذب، 
يمكننــا القول، رغم أن الوقت ال يزال 

مبكًرا، أننا نعتقد بأننا على وشــك أن 
نصبح العًبا رئيســًيا في مجال السياحة 

في دبي خالل الســنوات المقبلة.

وســوف تركز اســتراتيجية التسويق 
لعــام 2018 علــى تعزيز الزيــارات المتكررة 

مــن ســكان دول مجلس التعاون 
الخليجي واالســتهداف المباشــر للســياح 
الدوليين. وســوف نواصــل التركيز على 

حمــالت مــا قبل ومــا بعد الوصول مع 
الشــركاء الرئيســيين. وسوف يكون 

لشــراكاتنا الوثيقــة مع دائرة الســياحة 
والتســويق التجاري ومؤسســة اإلمارات 

ومجموعــة جميــرا وفــالي دبي دوًرا حيويًا 
فــي زيادة رؤيتنا الدولية في أســواق 

الســياح الوافدين الرئيســية. 

وإضافة إلى ذلك، ســوف نواصل تعاوننا 
المســتمر مع المدارس والشركات 
والمؤسسات الحكومية ومكاتب 

الســفر بالفنادق والوسطاء في مختلف 
أنحــاء دولة اإلمارات وذلك لزيادة اإلقبال 

على المســتوى المحلي من دول 
مجلــس التعاون الخليجي بصورة عامة. 

كما ُتعد ســوق االجتماعات والحوافز 
واالتفاقيــات والمعارض من العوامل 

المحورية لتعزيز أداؤنا التشــغيلي خالل 
أيام منتصف األســبوع. كما نستهدف 

أيًضا الشــركات رفيعة المستوى 
الســتضافة المخيمات الصيفية أو 

الشــتوية وفعاليات الشركات واتفاقيات 
المبيعــات في دبي باركس آند ريزورتس، 

كما أقمنا حفالت زفاف على مســرح راج 
محــل في بوليوود باركس دبي.

لقــد وضعنــا نمو قاعدة الوالء الكبيرة 
بالفعل الصحاب العضويات الســنوية في 

حالــة تأهــب كامل من أجل إطالق مبادرات 
من شــأنها التأثير بصورة مباشرة 

ومفيــدة على هؤالء األعضاء، وذلك 
مثل العــروض المبتكرة والخصومات 

المطبقة على الفعاليات المباشــرة 
وأســعار الحضور المبكر.

كما ســنواصل التوســع في قدراتنا 
الترويجيــة المشــتركة، مــع التركيز على 

األنشــطة التــي نتعــاون فيها مع مناطق 
الجــذب األخرى فــي مراكز الترفيه 

العائلــي، بحيــث يكون لدى العمالء 
والزوار شــيئًا متميزًا لتجربته وشــرائه.

وقد تــم تحديد مجموعات الحفالت، 
وخاصــة حفــالت أعياد الميالد، كواحدة من 

مجاالت النمو الرئيســية. وهدفنا هو 
تملــك هذا القطــاع - نظًرا لقدرتنا وخبرتنا 

في اســتضافة الفعاليات - ومن ثم 
التوســع في قطاع الشركات.

إننا نخطط لمواجهة موســمية أعمالنا 
بصورة مباشــرة، التي نعتبرها من الفرص 

الرئيســية، بحيث ال تتوقف نشاطات 
الدولة خالل أشــهر الصيف. وقد أبرزت 

تعقيبــات العمالء التي تم أخذها منهم 
بعد االفتتاح مشــكلة أخذ الزائرين من 

أماكن وقوف الســيارات إلى مناطق 
الجذب، وال ســيما في أشــهر الصيف الحارة. 

وســوف نبحث عن طرق لتحسين تجارب 
العمالء في هذا المجال. كما ســتكون 
مســائل مثل األسعار والتوقيت موضع 
بحثنا المســتمر، ويعكس ذلك جزئيًا 

أن العملية تنقســم إلى فصلي الشتاء 
والصيف، وأن المقيمين والســياح لديهم 

تفضيــالت زمنية مختلفة. يتميز دبي 
باركــس آند ريزورتس باحتوائه على العديد 

مــن المناطق الداخلية ومناطق الجذب 
المكيفــة، وفي حالة ترتيب باقات لتلك 

األماكن وتســويقها بشكل جيد، فإن درجة 
الحــرارة لــن يكون لها تأثيًرا كبيًرا على 

أعــداد الزائرين خالل فصل الصيف. 

كذلك ســوق نقوم بإبراز فعالياتنا على 
نطاق واســع في اطار جهود التسويق 
المحليــة التي نقــوم بها فيما يتعلق 

بالمقيميــن في دولة اإلمارات ودول 
مجلــس التعاون الخليجي، وفي 

اســتراتيجيتنا التأسيس لريفرالند دبي 
كوجهة رئيســية. وباإلضافة إلى االحتفاالت 

المقرر إقامتها في ريفرالند دبي، ســوف 
نســعى إلى توسيع نطاق الفعاليات 

الموســيقية مثل الفعالية الموسيقية 
التــي ُأقيمــت في بوليوود باركس دبي 

فــي نوفمبــر 2017، التي تم فيها االحتفاء 
بالفنــان أيــه آر رحمان الفائز بجائزة 

األوســكار وجائزة جرامي، وقد جذب ذلك 
الحفــل أكثر من 18,000 متفرج.

.

سوف تركز اســتراتيجية 
التســويق لعام 2018 على 
تعزيــز الزيارات المتكررة 
من ســكان دول مجلس 

التعــاون الخليجي 
واالســتهداف المباشر 

للســياح الدوليين.

 توزيع الموظفين
)كما في 31 ديســمبر 2017(

2٬244 
%73   المنتزهات الترفيهية 
%19   التجزئة والضيافة 
%8   الخدمات المؤسسية 

مالحظة:
•  تبســيط األعمال في مكتب الشــركة واضفاء طابع 

الالمركزيــة على الوظائف الرئيســية لمواءمة هيكلة 
قطاع التســلية والترفيــه المكتمل الى حد كبير.

•  تــم تحديــد هيكل الموظفين األمثل بهدف تســهيل نمو 
الشــركة في السنوات القادمة.
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والتطلعات اإلستراتيجية 

فيمــا نتطلــع إلى عام 2018، وضعنا 
إســتراتيجية لبناء العالمة التجارية 

لدبــي باركس آند ريزورتس على 
المســتويين المحلي والدولي، 

ولمواصلــة زيــادة اإلقبال على محفظة  
أصولنا الرائدة في الســوق.

إستراتيجيتنا
تتمثل إســتراتيجيتنا في زيادة اإلقبال 

علــى دبي باركس آند ريزورتس من خالل 
تشــجيع المقيمين بدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة ودول مجلس التعاون الخليجي 
على تكرار زياراتهم وال ســيما عبر برنامج 

بطاقات العضوية الســنوية وزيادة نسبة 
الســائحين الدوليين بين زائرينا.

التسعير
تركز اســتراتيجية التسعير الخاصة بنا 
لموســم شتاء 2018/2017 على تشجيع 
الزيارات القادمة من أســواقنا الرئيسية 
وتقديم هيكل أســعار مستقر لتفادي 

تقديــم العروض التكتيكية والخصومات. 
كما تركز اســتراتيجينا للتسعير على 

زيــادة عدد حاملي بطاقات العضوية 
الســنوية حيث نعتقد أنهم الفئة 

الرئيســية، إذ أنهم يشجعون أصدقائهم 
وأقاربهــم الزائرين على الحضور لتعزيز 

حركــة الزيارات خارج أوقات الذروة.

ســوف تركز استراتيجية األسعار في 
أشــهر الصيف األكثر حرارة على تحســين 
تجربة الســائحين من خالل اضفاء المزيد 
مــن القيمة إلــى زائرينا الذين من بينهم 

فئــة مراكــز الترفيه العائلي. وبينما 
نتطلع إلى موســم شتاء 2019/2018، 

ســنقوم بتقييم هيكل األســعار الحالي 
لضمــان الوصــول إلى عدد الزائرين األمثل 

وتحقيــق اإليرادات المرجوة.

الشراكات
نحــن محظوظــون بالعمل في دبي، رابع 

أكبر مدينة جذبًا للســياح في العالم، 
مــا يمنحنــا قدرات متميزة على إقامة 

شــراكات مع عالمات تجارية دولية 
رائــدة مثل طيران اإلمارات وفالي دبي 

ومجموعة جميرا وشــركات أخرى.

وباإلضافة إلى ذلك، نمتلك شراكات مع 
أكبر مشغلي الرحالت السياحية ووكاالت 

السفر في أسواقنا الرئيسية كالهند 
والصين وروسيا والمملكة المتحدة مع 

الحرص على الحفاظ على تلك الشراكات 
من خالل هياكل العموالت المغرية 

وحمالت التسويق المشتركة.

وأخيــًرا، نــود أن نعرب عن خالص امتناننا 
لدعم ومســاعدة دائرة دبي للسياحة 

والتســويق التجاري التي تنير لنا الطريق 
في األســواق الرئيســية الدولية من خالل 

اســتضافة الرحالت التعريفية وإقامة 
أهــم الفعاليــات في هذا المجال في 

متنزهاتنا والمشــاركة في المعارض 
الدوليــة المتنقلــة للترويج لمدينة دبي 

كوجهة سياحية.

التســويق وتقليل التكلفة
نحن ملتزمون بزيادة األثر التســويقي دون 
الحاجة إلى زيادة اإلنفاق التســويقي. فبناء 

عالمــة تجارية فــي مجال جديد بالمنطقة 
يتطلــب التركيز على التســويق التجريبي. 
وتهدف اســتراتيجيتنا التســويقية إلى زيادة 
الوعي بالعالمة التجارية عبر وســائل اإلعالم 
التقليدية وال ســيما الراديو وإعالنات الطرق، 

باإلضافة إلى وســائل التواصل االجتماعي، 
مع التركيز على الشــخصيات المؤثرة 
والمدونين وســفراء العالمات التجارية.

إننا قادرون على إقامة شــراكات في 
األســواق الرئيسية مع وكاالت الرحالت 
والســفر للوصول إلى الزوار القادمين 
لدبــي وذلك عبر حمالت توضح إجراءات 

الحجــز. وعلينــا أن نراعي في ذلك فترات 
العطالت المدرســية وأفضل أوقات الحجز 

بما يتيح لنا إطالق حمالت تســتهدف 
مناطق محددة وتقدم رســالة موجهة 

وعروض جذابة.

ويتمثل العنصر األخير في إستراتيجيتنا 
في اإلدارة الفعالة لهيكل التكلفة لدينا 

للتحسن في األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك. وقد تكللت جهودنا 

في دمج الوظائف التشغيلية الرئيسية 
بالنجاح وبمساعدة مشغلي المتنزهات، 
فإننا نواصل التعرف على المزيد من أوجه 

الدمج التشغيلي. 

التحديات
تواجــه صناعــة التســلية والترفيه بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مثلها مثل 
أي صناعــة أخــرى، تحديات يقــع الكثير 

منهــا خارجــًا عن نطاق ســيطرة الدولة. 
ويتمثــل التحــدي الرئيســي ألعمالنا في 
أي عامــل يؤثــر على أعــداد الزوار بما في 
ذلك ســوء األحــوال الجوية وتغييــر البنية 

التحتيــة للنقــل وعوامــل االقتصاد الكلي 
الدولــي مثــل تقلبات أســعار العملة 

وعدم االســتقرار السياســي الذي قد يؤثر 
علــى الســياحة الداخلية بدولة اإلمارات 

العربيــة المتحدة.

كما وضعنا في اعتبارنا عامل التشــغيل 
الموســمي في خطة عملنا وفي 

تصميــم المتنــزه حيث تم تصميم أغلب 
األلعاب بأنظمــة انتظار مكيفة، ويوجد 

في كل متنزه مناطق داخلية شاســعة، 
وتم مراعاة المســافة بين االلعاب 

والوجهــات الترفيهية داخل المنتزه 
لتجنــب ارتفــاع درجات الحرارة في فصل 
الصيف. ومع ذلك شــهد  فصل الشــتاء 

تحديات لنا ففي عام 2017 شــهدنا هطول 
أمطار في شــهر فبراير تلتها عواصفًا 
رملية أثرت بالســلب على عدد الزوار.

تركز اســتراتيجيتنا التســويقية خالل 
األحــوال المناخية غيــر المواتية على 
البنيــة التحتية الحاليــة للمتنزهات 
واألماكــن الداخليــة المختلفة مثل 
منطقــة دريم ووركس في متنزه 

موشــنجيت دبــي التي تحتوي على 12 
لعبــة في مكان مغلــق مكيف بالكامل. 

نرســي أسس نجاح دبي 
باركس أند ريزورتس
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ولكن يظــل االنتقال بين المتنزهات 
وأماكن وصول الســياح التحدي 

التشــغيلي الرئيسي الذي نهدف إلى 
التغلــب عليــه ونحن على أعتاب صيف 

عام 2018.

إضافة إلى تحديات المناخ والتشــغيل 
الموســمي، نواجه أيًضا تحديات على 

مســتوى االقتصاد الكلي وبخاصة تقلب 
أســعار العمالت الذي يؤثر على عدد 

الســياح القادمين من األسواق الرئيسية. 
ففــي عــام 2015 أثر انخفاض قيمة الروبل 

الروسي على الســياحة الروسية الداخلية 
بدبي، ورغم هذا االنخفاض الشــديد إال أن 
المدينة شــهدت نمًوا في عام 2016 وذلك 

بفضل اختالف وتنوع األســواق التي يأتي 
منها الســياح إلى دبي، كما ســاهم منح 

الروســيين تأشيرة الدخول عند الوصول 
فــي نهايــة عام 2016 في عودة هذه 

الســوق الرئيسية في عام 2017. وهذا 
يعني أهمية ســرعة إدراكنا لتحديات 
االقتصــاد الكلي والتعامل معها من 

حيث التســويق والمبيعات في المناطق 
المتأثرة باإلضافة إلى مواصلة ســعينا 

نحو التعاون مع األســواق المختلفة 
لتقليــل انقطاع األعمال قدر اإلمكان.

إن تشــغيل أعمال تتضمن االتصال المباشــر 
بالضيــوف، خاصة في قطاع المتنزهات، 
يتطلب إعطاء األولوية للســالمة قبل أي 

اعتبــارات أخرى. ونحن محظوظون ألن من 
يدير متنزهاتنا مشــغلون لديهم خبرة 

في إدارة المتنزهات الدولية ويســاعدوننا 
في تطبيق أعلى معايير الســالمة في 

المتنزهــات، ونتيجــة لذلك لم تقع أية 
حــوادث فــي عام 2017 وال نزال نعمل للحفاظ 
على هذا المســتوى المتميز من الســالمة.

التطلعات واآلفاق
إننا نبــدأ عامنا الحافل باألعمال 

باســتخالص العبر والدروس التي جاءت 
نتيجــة للتشــغيل المتميز واإلدارة الجيدة 

للمتنزهــات في ظل التحديات التي 
تواجه اســتراتيجيتنا ومنهجنا.

ونحن نعتقد أننا نســير على الدرب 
الصحيــح، فدبي باركس آند ريزورتس 

تعمــل اآلن بالطاقة التشــغيلية الكاملة 
وســيزداد عدد الزوار بفضل استراتيجيتنا 

التســويقية، فضالً عن زيادة نســبة رضا 
عمالئنــا بصفة منتظمة.

لقــد حققنــا 2,3 مليون زيارة تقريبًا عام 
2017 وكان متنزهنا موشــنجيت دبي لم 
يكن يعمل بالشــكل الكامل حتى في 

الربــع األخيــر من العام، وبذلك نتوقع أن 
يــزداد عــدد الزوار في عام 2018، ومراعاة 

لموســمية األعمال فإننا نتوقع أن يســتقر 
مســتوى األعمال في الربع األخير من عام 

2018 عندما تحقق جهودنا التســويقية 
والشــراكات الدولية نتائجها المرجوة.

ونظــًرا لقاعدة التكاليف الثابتة نســبًيا 
وأعمالنــا التــي ال تخدم كامل طاقتها 

من الزائريــن المحتملين حتى اآلن، 
فإننــا بحاجــة إلى المزيد من الدعم من 

مســاهمينا وشركائنا الممولين.

ولكل ما ســبق فإننا ســعداء بإعداد هذا 
التقريــر فــي بداية عام 2018، وقد وافق 

شــركاؤنا الممولون على إعادة جدولة 
التســهيالت المالية البالغة 4,2 مليار 

درهــم إماراتي في المرحلة األولى 
واإلعفاء من ســداد الدفعات األساسية 
واختبار التحمل في الســنوات الثالث 

المقبلــة وإعادة جدولــة الدفعات المتبقية 
وفق خطة أعمالنا.

كمــا يســعدنا إحاطتكم علمًا بحصولنا 
علــى مبلغ 500 مليون درهم إماراتي 

إضافي من شــركة مراس القابضة 
المســاهم الرئيسي، ويمثل هذا 

المبلــغ جــزءًا من مبلغ 1,2 مليار درهم 
إماراتــي القابــل للتحويل والمقترح على 

المســاهمين في اجتماع الجمعية 
العموميــة في أبريل 2018، وإذا اعتمد 

المســاهمون هذا المبلغ القابل 
للتحويــل، فإننا نتوقــع تلبية متطلباتنا 
النقدية في عام 2018 ليتســنى تحقيق 

التعادل النقدي.

تعمــل دبي باركس آند 
ريزورتــس اآلن بالطاقة 
التشــغيلية الكاملة، 

وســيزداد عدد الزوار بفضل 
اســتراتيجيتنا التسويقية، 
فضالً عن زيادة نســبة رضا 
ضيوفنا بصفــة منتظمة.

تركز اســتراتيجية التســعير 
الخاصة بنا لموســم شتاء 

2018/2017 على تشــجيع 
الزيارات القادمة من أســواقنا 

الرئيســية وتقديم هيكل 
أسعار مســتقر لتفادي 

تقديم العــروض التكتيكية 
والخصومات.
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المســؤولية االجتماعية للشركة

نهــدف إلى أن نكون مؤسســة 
وطنيــة ذات ســمعة طيبة كوننا 
صاحــب عمــل منصف وأن نكون 

مــكان عمــل مريــح فضالً عن االلتزام 
بتحقيــق التقــدم لدبي.

التوطيـن
تهدف مبادرات المســؤولية المجتمعية 
للشــركة إلى دعم األجندة الوطنية وال 

ســيما في مجال التوطين، ولذلك يســرنا 
اإلعالن عن أن جهودنا في اســتقطاب 

الموظفين اإلماراتيين وتشــجيعهم على 
العمــل في دي إكس بــي إنترتينمينتس 
قد نجحت في الوصول بنســبة التوطين 
فــي نهايــة هذا العام إلى 7 بالمائة من 

الموظفيــن؛ إذ يعمــل لدينا اآلن أكثر 
مــن 150 موظًفــا إماراتًيا، الكثير منهم 

يقومون بأدوار تشــغيلية رئيسية 
ويمثلــون أكثــر من ثلثي فريق اإلدارة 

العليــا بما فــي ذلك الرئيس التنفيذي.

ال تــزال قطــاع المتنزهات الترفيهية في 
بداياتهــا بالمنطقــة، فيما نهدف إلى 
زيادة معدل اســتقطاب الموظفين 

مــن المواطنين وأن نكون الخيار األول 
لألجيــال اإلماراتية القادمة، وقد أطلقنا 

فــي عــام 2017 مبادرة تعاون مع جامعة 
زايد لتشــجيع الطالب على تحصيل درجات 

علمية في مجال الضيافة/الســياحة 
عــن طريــق التعريف بدبي باركس آند 

ريزورتس وصناعة الترفيه واســعة النطاق 
فــي دبي، ومن هــذا المنطلق أتتنا فكرة 
أن نطلب من الطالب إعداد دراســات حالة 

تهــدف إلــى زيادة اإلقبال على دبي باركس 
آند ريزورتس.

كانت مشــاركة الجامعة مفيدة 
جــًدا بذهــاب عدد من الطالب إلى دبي 
باركــس آند ريزورتس لخوض التجربة 
بأنفســهم وتزويدنا بمقترحات رائعة 
والتــي تــم تقديمها لفريق العمليات 

لمراجعتهــا، ونعتــزم اآلن دعوة عدد من 
الطــالب لالنضمــام إلينا عن طريق التدريب 
لتمكينهــم مــن تجربة العمل لدينا في 

واحــدة من أحدث القطاعات بدبي.

دعم المجتمع والمشــاركة 
المجتمعية

فــي إطار التزامنــا بدعم مبادرة عام 
العطاء، تســعى الشــركة لنشر السعادة 

بيــن االطفال، ولذلك يســرنا الدخول 
في شــراكة مع عدد مــن الجمعيات 

مثــل جمعية اإلمارات للثالســيميا 
وأصدقــاء مرضى الســرطان وتخصيص 

أيــام محددة وتذاكــر مجانية ألعضاء 
تلــك الجمعيــات لدخول دبي باركس 
آنــد ريزورتس ومنحهــم فرصة االلتقاء 

بشــخصياتهم المفضلــة في األفالم مثل 
شــريك ومدغشقر .

كما شــاركت الشركة في تحدي دبي 
للياقة الذي أطلقه ســمو الشــيخ حمدان 

بن محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد 
دبي، وذلك باســتضافة ماراثون لمسافة 

10 كيلومترات للعامة تحت عنوان "ســباق 
المــرح في دبي باركس آند ريزورتس" 

فــي 11 نوفمبــر 2017. وتمثل اللياقة 
البدنيــة والصحة الفكرة الرئيســية لبرامج 

إشــراك الموظفين لدينا وقد ُأقيمت 
العديــد مــن تحديات اللياقة طوال العام 

لتشــجيع الموظفين على تبني أســلوب 
حياة أفضــل من الناحية الصحية.

السالمة والبيئة
تلتزم الشــركة بحمايــة البيئة وصحة 

وســالمة الزمالء والزوار والموردين، 
فالموظفيــن والســالمة من القيم 
المؤسســية التي تشــكل أساس 

نظــام إدارة الصحة والســالمة والبيئة 
في الشــركة، وتلتزم الشــركة بتوفير 

مــكان عمل صحي وآمــن لموظفيها 
وحمايــة البيئــة من خــالل تجنب التلوث 

والحــد من األثر البيئــي لعملياتها.

كما تســعى الشركة إلدارة مرافقها 
وتشــغيلها بما يحقق أقصى قدر من 

الســالمة وتعزيز كفاءة الطاقة وحماية 
البيئــة وذلــك بتلبية جميع متطلبات 

البيئة والصحة والســالمة عمالً بالقوانين 
الســارية، ويسعدنا اإلعالن عن أنه خالل 

العام الذي انتهى في 31 ديســمبر 2017 
لم تقع أية حوادث خطيرة تتعلق بســالمة 

عمليــات دبي باركس آند ريزورتس.

وتلتزم الشــركة أيًضا بحماية البيئة 
الطبيعية التي تعمل فيها الشــركة، 
ولتحقيــق هــذا الهدف تم وضع نظام 

إدارة البيئــة الــذي يضمن التحكم في 
أي نشــاط قد يكون له أثر بيئي وفق 

التشــريعات المحلية واالتحادية، وأطلقنا 
برنامًجــا بيئًيا موســًعا لحماية البيئة 
المحيطــة بمــا في ذلك إعادة التدوير 

لتحويــل المخلفــات من مكبات النفايات 
واإلدارة الفعالة للماء والعمل بنشــاط 

لتقليل اســتهالك الطاقة والماء.

نحن ُنقدر قيمة المشــاركة الفعالة 
كمؤسســة وطنية جيدة وحريصون 

علــى االهتمــام بالبيئة التي نعمل فيها، 
وال تــزال دي إكس بــي إنترتينمينتس 

ملتزمــة باألجندة الوطنية والدور الذي 
يمكننــا لعبه في تحقيق ذلك وتســخير 

أفضــل قدراتنا لدعــم أمتنا ومجتمعنا.

 دعــم 
مجتمعنــا
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نحــن ُنقدر قيمة المشــاركة 
الفعالة كمؤسســة وطنية 

جيــدة وحريصون على 
 االهتمــام بالبيئة التي 

نعمــل فيها.
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مجلس اإلدارة

عبداهلل الحباي
 رئيس مجلس اإلدارة،

عضــو غير تنفيذي

يتولى ســعادة السيد عبد اهلل 
الحبــاي منصب رئيس مجلس 

مجموعة مــراس القابضة ورئيس 
مجلــس دبــي القابضة. كما يعمل 

الســيد حباي كرئيًســا تنفيذيًا 
للمكتب الهندســي - المكتب 
الخاص لصاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة ورئيس مجلس 

الــوزراء وحاكم دبي، وهو منصب 
شــغله منذ عام 2005.

يتولى الســيد الحباي منصب 
المدير العام لســلطة دبي 

للمجمعــات اإلبداعية، وعضو 
مجلس إدارة مؤسســة دبي 

العقارية ومتحف المســتقبل، 
فضالً عــن عدد من المناصب 
األخــرى، والرئيس التنفيذي 
لشــركة الشمال. ويمتلك 

الســيد الحبــاي خبرة تزيد على 
25 عامــًا في قطاع العقارات 

والملكيــات، بمــا في ذلك 16عامًا 
مــن العمل فــي بلدية دبي، حيث 

أشــرف على تنفيذ رؤية اإلمارة 
للتخطيــط الحضري وترجمتها. 

الســيد الحباي حاصل على درجة 
الماجســتير في إدارة المعلومات 

المســاحية واألراضي من جامعة 
شــرق لندن بالمملكة المتحدة.

عبــد الوهاب الحلبي
 نائــب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل

يشــغل عبدالوهاب الحلبي 
منصــب المدير التنفيذي 

لالســتثمار لمجموعة إكيتاتيفا، 
وهــي مجموعة للخدمات المالية 

المتنوعــة تعمل في مجال إدارة 
األصــول وإدارة الثروات وحقوق 

الملكية الخاصة. ويشــغل أيًضا 
منصــب المدير التنفيذي وعضو 
مجلس إدارة في بيت االســتثمار 

العالمــي، وهو مجموعة 
استثمارية كويتية.

يمتلك الســيد عبدالوهاب خبرة 
تربــو على 20 عاًما في قطاع 
العقــارات، مع خبرة في إعادة 

الهيكلــة المالية وإدارة األزمات 
والديون والتحســينات االئتمانية 
والمشــاريع المشتركة، وشغل 

في الســابق منصب المدير 
التنفيذي لالســتثمار في مجموعة 

مراس القابضة، وهو شــريك 
KPMaG وقد شــغل منصب 

المدير التنفيذي لشــركة دبي 
للعقارات، إحدى الشــركات التابعة 

لمجموعــة دبي القابضة.

حصل الســيد عبدالوهاب على 
درجــة البكالوريوس في االقتصاد 

مــن جامعة لندن لالقتصاد كما 
حصل على درجة ماجســتير 

تنفيذي من المدرســة الوطنية 
للجســور والطرق، وهو زميل 

معهد المحاســبين القانونيين 
فــي إنجلترا وويلز وهو عضو في 
معهــد األوراق المالية بالمملكة 

المتحدة.

إدريس الرفيع
عضــو غير تنفيذي 

إدريــس الرفيع هو المدير 
التنفيذي الســابق لشركة دبي 

القابضة، حيث كان مســؤوالً عن 
وضع وتنفيذ االســتراتيجية التجارية 

والماليــة للمجموعة بالكامل. 
وقد ســبق له أن تولى منصب 

المدير التجاري لشــركة مراس 
القابضــة. ويتمتع إدريس بخبرة 

تزيــد على 13 عاًما في مجال 
الصيرفة االســتثمارية وحقوق 

الخاصة. الملكية 

وعمــل إدريس قبل انضمامه إلى 
شــركة مراس رئيًسا للتغطية 

اإلماراتية في جولدمان ســاكس. 
وقــد التحق بالعمل لدى جولدمان 

ســاكس في عام 2008 حيث 
تولــى إدارة صناديق الثروات 

الســيادية والعمالء اإلماراتيين من 
المؤسســات الكبرى بما في ذلك 

جــي آر إي فيما يتعلق بأعمال 
الصيرفة االســتثمارية واألوراق 

الماليــة. وقبل االلتحاق بالعمل في 
جولدمان ســاكس، كان إدريس 

يشــغل منصب المدير العام لبنك 
الخليــج األول. وهــو يعمل حالًيا في 

مجلــس إدارة نور بنك.

حصــل إدريس على درجة جامعية 
في الماليــة من كليات التقنية 

العليا في اإلمارات.
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محمد المال
العضو المنتدب 

ُعين محمد المال رئيســًا تنفيذيًا 
للشــركة في يونيو 2017، ويملك 

محمد خبرة واســعة في مجموعة 
واســعة من القطاعات المعنية 

بأعمال وســائل اإلعالم والترفيه، 
وتشــمل اإلذاعة والبث التلفزيوني 
والطباعة والنشــر ووسائل اإلعالم 

الرقميــة واإلعالن الخارجي وإدارة 
الفعاليــات والمتنزهات ومعالم 

الجذب.

شــغل محمد المال في السابق 
منصــب المدير التنفيذي 

للمجموعــة العربية لإلعالم، 
حيث تولى اإلشــراف على جميع 

الجوانب التشــغيلية لوحدات 
األعمال الرئيســية للمجموعة: 

شــبكة راديو العرب وشركة 
دون إيفنتــس والقرية العالمية. 

وقد قــاد محمد منذ تعيينه 
فــي عام 2008 المجموعة إلى 

تحقيق نمو ملحوظ في الســوق 
مــن خالل االبتكار في الترفيه 

واالســتراتيجيات الجديدة المرتكزة 
على العمالء.

كما شــغل محمد قبل انضمامه 
إلــى المجموعة العربية لإلعالم 

عددًا مــن المناصب القيادية في 
مجموعــة تيكوم، ومن بين 

هــذه المناصب منصب المدير 
التنفيــذي لمدينة دبي لإلعالم، 
حيث قــاد عملية تعزيز الوضع 

الدولــي لمركز األعمال، كما لعب 
دوًرا رئيســًيا في جذب عالمات 

تجاريــة إعالمية عالمية رائدة إلى 
المنطقة.

موكيش سوداني
عضــو غير تنفيذي 

يتمتع موكيش ســوداني بأكثر 
مــن 3 عقــود من الخبرة في قطاع 

المالية واالســتثمار في مختلف 
القطاعــات. وقد انضم موكيش 

إلى شــركة مراس في عام 
2017 فــي منصب المدير المالي 

واالســتثماري للشركة. وسبق له 
العمل فــي منصب المدير المالي 

لشــركة فالي دبي حيث شارك 
في وضع وتنفيذ اســتراتيجية نمو 

الشركة.

وشــغل موكيش قبل التحاقه 
بالعمــل لفالي دبي عددًا من 

المناصــب اإلدارية العليا في نور 
بنــك ومجموعة طيران اإلمارات 

ودناتا. وقد بدأ مســيرته المهنية 
فــي قطاع المالية في واحدة من 

أكبر أربع شــركات تدقيق حسابات 
في الكويت ودبي. 

حصــل موكيش على مؤهل 
كعضو في معهد المحاســبين 

القانونييــن في الهند في عام 
1987 وذلــك قبل حصوله على 
المؤهالت الخاصة بالمحاســب 

العــام المعتمد والمدقق الداخلي 
المعتمــد في الواليات المتحدة. 

وهــو حاصل أيًضا على دبلوما 
فــي المالية التجارية من معهد 

المحلليــن الماليين المعتمدين 
في الهند. 

أمينة طاهر
عضو مستقل 

تتمتــع أمينة طاهر بخبرة تزيد 
على 14 عاًما في مجال التســويق 
واالتصاالت. وهي تشــغل منصب 

نائب رئيس مجلس اإلدارة لشــؤون 
الشــركات في مجموعة االتحاد 

للطيران حيث تتولى مســؤولية 
قيادة اســتراتيجية االتصاالت 
المؤسســية العالمية. وقد 

التحقت بالعمل في شــركة االتحاد 
للطيران كمديرة لقســم العالقات 

اإلعالمية في عام 2014 وســبق لها 
العمل كمديرة لقســم التنمية 

االجتماعيــة والرعاية في وحدة 
االتصاالت للمجموعة بشــركة 

مبادلة لالستثمار.

وشــغلت أمينة، قبل انضمامها 
إلى شــركة مبادلة، منصب المدير 

التنفيذي لالتصاالت المؤسســية 
في شــركة زعبيل لالستثمار. 

وتشمل مســيرته المهنية أيًضا 
توجيــه رواد األعمال اإلماراتيين 

وإنشــاء شركة لألغذية العضوية 
والتحــدث في المؤتمرات القيادية 

والدفــاع عن النهوض بالمرأة 
اإلماراتيــة في المجتمع واألعمال. 

حصلــت أمينة على درجة 
الماجســتير في اإلدارة العامة من 

جامعة هارفارد ودرجة الماجســتير 
فــي إدارة األعمال من كلية لندن 
لألعمــال. وهي أيًضا حاصلة على 

درجة البكالوريوس في الدراســات 
اإلعالميــة التطبيقية من كليات 

التقنيــة العليا في دبي.

شرافان شروف
عضو مستقل

يعمل شــرافان شروف حالًيا 
كشــريك في شركة روزوود 

بورتــال كومباني ذ.م.م، وهي 
شــركة يقع مقرها في دبي 

تعمــل في مجال التجميع 
اإللكتروني للفيالت الســياحية 

والحلــول اإللكترونية األخرى. وقد 
بدأ مســيرته المهنية في عام 

1997 مع شــركة شرينجر فيلمز، 
وهي شــركة عائلية مختصة في 

أعمــال توزيع األفالم، حيث ابتكر 
مفهوم برمجة الشاشــة الخارجية 

وتعدد اإلرســال. وقد استطاعت 
المجموعــة تحت قيادته من إجراء 

مجموعــة من 25 عملية تعدد 
إرســال مع أكثر من 100 شاشة 

في الهند تحت مســمى العالمة 
التجاريــة FAME، والتي تم بيعها 
إلى شــركة أينوكس ليجر ليمتد 

في عام 2011.

وفي عام 2013، اشــترك شرافان 
في تأســيس فينشر نيرسيري، 

وهو أول مســارع في الهند، 
يعمل على احتضان المؤسســات 
والشــركات الناشئة التي تعمل 

فــي العديد من المجاالت.

تخرج شــرافان من جامعة مومباي 
وهو حاصل على درجة الماجســتير 

في إدارة األعمال من مدرســة 
ملبورن لألعمال، وشــرافان أيًضا 

عضو نشــط في فرع منظمة 
الرؤســاء الصغار في مومباي، 

وهــي منظمة غير هادفة للربح 
يقــع مقرها في الواليات المتحدة، 

وهــو الرئيس الحالي لفرع 
مومبــاي، كما عمل في مجلس 
الرقابــة بالهنــد في الفترة من عام 

2008 حتى 2012.
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تقرير مجلس اإلدارة 

يتشــرف مجلس إدارة شركة "دي 
إكــس بي إنترتينمنتس" )ش.م.ع( 

)الشــركة( والشركات التابعة لها 
)المجموعــة( بتقديم بياناته المالية 

الموحدة للســنة المالية المنتهية 
في 31 ديســمبر 2017.

نحن سعداء بأن نّصرح أن الوجهة الترفيهية 
"دبي باركس آند ريزورتس" أكبر الوجهات 

التي نمتلكها استقطبت حوالي 2.3 
مليون زائر خالل العام 2017. في حين ان 

المؤشرات والتطلعات على مدى السنة 
كانت ايجابية ومشجعة، ولكن من 

المهم مالحظة ان نتائجنا المالية تعكس 
االفتتاح على مراحل عدة لوجهة دبي 

باركس آند ريزورتس، ابتداءُا من نهاية 
2016 حتى 20 اكتوبر 2017 حيث تم افتتاح 
اخر لعبة ووجهة ترفيهية للزوار. بالرغم 
من سعادتنا مما حققناه في عام 2017 

فأن النتائج المالية لعام 2017 ال تعد مؤشرًا 
على قدراتنا التشغيلية الكاملة.

االحداث الرئيسية:
من الناحية التشــغيلية، شهد عام 2017 

تحول الشــركة من مرحلة انجاز وتسليم 
المشــاريع الى مرحلة ادارة العمليات 
التشــغيلية، وقد عين مجلس االدارة 
الســيد محمد المال كرئيس تنفيذي 

جديد للشــركة. يملك السيد محمد المال 
خبرة كبيره في ادارة شــركات االعالم 

والترفيه، وكان يشــغل سابقًا الرئيس 
التنفيــذي للمجموعة االعالمية العربية 

التي تشــرف على احدى أكبر وجهات 
الترفيه والتســلية في دولة االمارات 

العربيــة المتحدة، القرية العالمية.

وبعــد تعييــن الرئيس التنفيذي الجديد، 
تم اســتكمال تغيير فريق االدارة العليا 

لينعكــس بذلك على ادارة العمليات 
التشــغيلية. يتكون فريق االدارة الجديد 
من خبراء في مجال التســلية والترفيه 

وتحويل االعمال والتســويق.

ووقعنا في أغسطس عام 2017 اتفاقية مع 
المساهم الرئيسي مرٍاس إلدارة محفظة 
من مراكز الترفيه العائلية التي تمتلكها 

والتي تقع في اماكن حيوية في دبي مثل 
"سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش".

االتفاقيــة تمنحنــا مصدرًا أضافيا للدخل 
واإليــرادات من خالل الحصول على 

رســوم االدارة ولكن االهم من ذلك توفر 
لنا الخيــارات لتطبيق وابتكار حلول 

وباقات التســويق والمبيعات الموحدة 
والمختلفــة مــا بين العديد من الوجهات، 

ويمكننــا ايضا مــن خلق باقات لبيع وجهة 
دبــي باركس آند ريزورتس مع العديد 

من وجهات التســلية والترفيه. واألن نحن 
فخورييــن بأداراتنــا ألكثر من 16 وجهة 

ترفيهيــة فــي مدينة دبي، تجعلنا بذلك 
أكبر شــركة مدرجة للتســلية والترفيه 

في المنطقة.

ومازلنــا نحصل على الدعم من 
المســاهم الرئيسي مراس، حيث تمت 

الموافقــة للحصول على قرض ثانوي 
بقيمــة 700 مليون درهم إماراتي وذلك 

لتغطيــة تكلفة رأس المال العامل 
وســداد تكلفة الفوائد البنكية، وقد 

حصلنا على موافقة المســاهمين على 
القرض فــي الجمعية العمومية التي 

انعقدت في نوفمبر 2017، ليســاهم هذا 
القــرض في دعــم فريق العمل للتركيز 

على ادارة العمليات التشــغيلية.

وفي اخر شــهر من العام الماضي حصلنا 
على دعمُا اخرُا من شــركائنا الماليين، 

الذيــن وافقوا على تأجيل اختبارات 
التحمــل التــي كان مقرر اقامتها في 

اواخر عام 2017. نحن ســعداء بشــأن الدعم 
الذي نحصل عليه من شــركائنا الماليين 
وهو مؤشــر على ايمانها بتحقيق اهداف 

الشــركة على المدى الطويل. 

خالل العام حصلت الشــركة على موافقة 
الشــركاء على إطالق برنامج تحفيز 

الموظفين على ان يتم اطالقه حســب 
الشــروط واالحكام الجديدة الصادرة من 
هيئة االوراق المالية والســلع التي تقوم 

بتنظيــم برنامــج تحفيز الموظفين. وبعد 
دراســة مجدية للبرنامج، قرر مجلس 
االدارة عــدم تطبيق البرنامج خالل عام 

2017 وبنــاءًا عليــه تقدموا بطلب للحصول 
على موافقة المســاهمين أللغاء 

برنامــج تحفيــز الموظفين خالل الجمعية 
العموميــة في نوفمبر 2017.

وتغيرت تشــكيلة اعضاء مجلس االدارة 
خــالل عــام 2017، حيث قمنا بزيادة اعضاء 

مجلــس االدارة الــى 9 اعضاء بعد موافقة 
المســاهمين في الجمعية العمومية 

التــي انعقدت في أبريل 2017، وقمنا 
بعدهــا بتخفيض اعضاء مجلس االدارة 

الــى 7 أعضــاء وذلك بعد انتهاء مدة 
عضوية مجلس االدارة الســابقة التي 

كانت لثالث ســنوات وذلك بعد انعقاد 
الجمعيــة العمومية في نوفمبر 2017. 

وانضــم مجلس االدارة الجديد الذي 
تم انتخابه مؤخرا اول ســيدة إماراتية 

ويعــد ذلك خطــوه التجاهنا في التنويع 
بين خبراتنا على مســتوى الشركة. 

قمنا أيضا خالل العام بتغيير امين ســر 
الشــركة حيث تولت الســيدة تيسا ماري 

لي منصب أمين ســر الشــركة لتحل 
محل الســيدة جين فيتجيرالد.

العمليات:
تمحورت االســتراتيجية الشاملة 

للشــركة في عام 2017 حول عملية 
انتقــال الشــركة من مرحلة انجاز 

وتســليم المشــاريع الى مرحلة التركيز 
علــى خدمة الــزوار. تم افتتاح فندق 

"البيتــا" وحديقة االلعــاب المائية "ليجوالند 
ووتــر بــارك" في 2 يناير من عام 2017، 
لتكتمــل بذلك عملية تســليم اجزاء 

المهمة. المشروع 

ان تســليم وافتتاح أكثر من 100 لعبة 
ترفيهيــة موزعة حول الوجهة يتطلب 
العديــد من االلتزامات واالجراءات التي 

اثرت بدورها على افتتاح الوجهة بشــكل 
كامل. وخالل اول تســعة أشهر من 
الســنة تم افتتاح االلعاب في جميع 

المنتزهات بشــكل كامل حيث 
تم تســليم كافة االلعاب والوجهات 

الترفيهيــة وأتممنــا افتتاح اخر منطقة 
ترفيهيــة فــي 20 اكتوبر 2017 للزوار في 

منتزه موشــنجيت دبي.
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في أغســطس عام 2017، أعلنت الشــركة 
عن اســتراتيجية جديدة لعام 2017\2018 

ترتكــز االســتراتيجية على زيادة الزيارات 
المتكررة من ســكان دولة االمارات 

العربيــة المتحدة والســكان في دول 
الخليــج وذلك من خالل االســعار الجذابة 

الجديدة وتغيير اســعار الباقات الســنوية. 
وتزامنت االســعار الجديدة مع زيادة 

األنشــطة التســويقية التي تركز على 
الراديو ووســائل التواصل االجتماعي 

حيــث تعتبر تكلفتهــا معتدلة ولكن ذات 
تأثير عالي.

لقــد أثــر االفتتاح على مراحل متدرجة 
على قدرتنا الســتقطاب الزوار. مازلنا 

نستهدف ســوق السياح العالمي وخاصة 
اهم االســواق المصدرة للسياح لمدينة 

دبي منها الهند والصين وروســيا 
والمملكة المتحدة، ولكن اي شــركة 
تمر ببداية المرحلة التشــغيلية ســوف 
تســتغرق وقتًا لتشــاهد نتائج جهودها. 
نحــن محظوظين بالتعاون مع العديد 

من العالمات الســياحية في دولة االمارات 
ومع مســاعدة شركائنا مثل طيران 

االمــارات، فالي دبي، ومجموعة جميرا 
واالخرين ســنتمكن من استقطاب زوار 

جــدد لمنتزهاتنا الترفيهية.

لقد شــاهدنا تأثيرًا ايجابيا من خالل 
تطبيق االســتراتيجية الجديدة مع زيادة 

ارقام الزيــارات والتعليقات االيجابية التي 
وصلتنــا مــن خالل الزوار. بلغ اجمالي 

الزيارات لســنة 2017 حوالي 2.3 مليون 
زيارة، وشــهد الربع الرابع من العام 

اســتقطاب حوالي 796 ألف زيارة بنســبة 
ارتفاع 66% مقارنة بالربع الثالث. شــهر 

ديســمبر من 2017 حطم االرقام القياســية 
بالتزامن مع تطبيق االســتراتيجية 

الجديــدة حيث وصل المعدل اليومي 
ألعــداد الزيــارات الى 20,000 خالل اخر 10 ايام 
مــن العام، ووصلت اقصاها الى 27,000 

زيارة يوميًا.

ومــع الخبرة التي اكتســبتها الشــركة 
مــن خالل ادارتنــا التشــغيلية للوجهة 

خــالل النصف العام االول، ومــع التركيز 
علــى خفــض التكاليف التشــغيلية، 

نجــح فريــق العمل في ايجــاد التركيبة 
الالزمــة للموظفيــن لتوفير تجربة 

ترفيهيــة رائعــة لزوارنــا وتضمنت اللغات 
المختلفــة والمهــارات التقنيــة حتى 

يتمكنــوا مــن ادارة أكبر وجهــة ترفيهية 
فــي المنطقة.

انخفــض اعداد الموظفين من 3184 
فــي نهايــة 2016 حتى 2244 موظف في 
نهايــة 2017. ويعزو ذلك االنخفاض الى 

رحيل أغلب فريق عمل انجاز وتســليم 
المشــاريع ووحدنا بعض االدارات 

التشــغيلية على مستوى الشركة. 
نؤمــن االن باننا نملــك التركيبة الممتازة 

مــن الموظفيــن لضمان تحقيق نتائج 
مالية وتشــغيلية مرجوة.

النظرة المالية:
النتائــج الماليــة لعام 2017 تعكس االفتتاح 
علــى مراحــل عدة لوجهة دبي باركس آند 

ريزورتــس للزوار، وال تعكس اإلمكانية 
التشــغيلية الكاملة للمنتزهات.

حققــت المجموعة إيــرادات بلغت قيمتها 
552 مليــون درهــم إماراتي من خالل 

الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 
2017، 390 مليــون درهم إماراتي تم 

تحقيقهــا من خالل المنتزهــات الترفيهية، 
61 مليــون درهم إماراتي تــم تحقيقها 

مــن خالل فنــدق البيتا و53 مليون درهم 
إماراتــي تم تحقيقهــا من خالل التجزئة. 

إيرادات المنتزهات الترفيهية ســوف 
ترتفــع بالتزامــن مع ارتفاع اعداد الزيارات 

والتي تعكس اســتراتيجية االسعار 
المخفضة. الجديدة 

نحــن نفتخر إلدارتنا ألكثر 
مــن 16 وجهــة ترفيهية في 

مدينة دبي، مــا يجعلنا 
أكبر شــركة مدرجة 

للتســلية والترفيه في 
المنطقة.

تمحورت االســتراتيجية 
الشــاملة للشركة في 

عــام 2017 حول عملية 
انتقال الشــركة من مرحلة 

انجاز وتســليم المشاريع 
الى مرحلــة التركيز على 

الزوار. خدمة 

تمــت الموافقــة للحصول على قرض 
ثانــوي بقيمــة 700 مليون درهم من 

المســاهم الرئيسي مراس

درهم 700مليون

مازلنــا نحصــل على الدعم من المســاهم 
الرئيســي مراس، حيــث تمت الموافقة 
للحصــول على قــرض ثانوي بقيمة 700 
مليــون درهم إماراتي وذلــك لتغطية 

تكلفــة رأس المال العامل وســداد تكلفة 
الفوائــد البنكية. 

إجمالي عدد الزيارات

2٫3مليون
نحــن ســعداء بأن نعلن أن الوجهــة الترفيهية 
"دبــي باركس آند ريزورتــس" أكبر الوجهات 

التــي نمتلكها اســتقطبت حوالي 2.3 
مليــون زائر خالل العام 2017.
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وتعود إيرادات فندق البيتا الى نســبة 
االشــغال التي تشــهد نموًا، وبلغت نسبة 

االشــغال حوالي 35% وبلغ معدل سعر 
الليلــة حوالي 667 درهم إماراتي خالل 
عام 2017، فيما شــهد ديســمبر تحقيق 

ارقام قياســية حيث بلغ معدل االشــغال 
67% وبلغ معدل ســعر الليلة حوالي 718 

درهــم إماراتي. وكانت اغلب إيرادات 
التجزئــة مــن نصيب إيرادات التأجير وخالل 
الصيف قررنا منح المؤجرين فترة ســماح 

فيما يخص اســعار التأجير وذلك النخفاض 
اعــداد الــزوار، على ان نقوم بتكرارها في 

عام 2018.

ان نمــوذج اعمالنــا يعتمــد على 
المواســم وسيشــهد االداء تحســنُا في 

المواســم التي يشــهد الجو تحســنُا 
فيها وســوف يشــهد الربــع الثاني 

والثالــث انخفاضــا فــي اعداد الزيارات. 
ان االنخفــاض واالرتفاع وعدم االســتقرار 

فــي الزيــارات واإليرادات علــى مدى العام 
يعتبــرا امــرًا طبيعيــا وأخذنــا باعتبارها 

فــي العمليــات التشــغيلية.

بلغت الخســائر كما في نهاية 31 
ديســمبر 2017 حوالي 1,116 مليون درهم 

إماراتي. وبلغت التكلفة التشــغيلية 
لهذه الســنة حوالي 932 مليون درهم 

إماراتي مــع انخفاض في التكاليف 
التشــغيلية بنســبة 40% مقارنتًا لتوقعاتنا 

المبدئية، ونحن ســعداء باننا اســتطعنا 
التحكــم في التكلفة التشــغيلية على 

ان لــن يؤثــر ذلك على تجربة الزوار.

شــهدت التكلفة التشــغيلية تطورا 
ملحوظــا مــن ربع الــى اخر حيث وصلت 

الــى 211 مليــون درهم إماراتي في 
الربــع االخير مــن العام مقارنة بـ 284 

مليــون درهــم إماراتي في الربع االول 
مــن عام 2017، مما يعني تحســنًا 

بنســبة 26%. ومــن المهم المالحظة ان 
الخســائر شــملت مصاريف استهالك 

غيــر نقديــة بلغــت قيمتها 478 مليون 
درهــم إماراتي، ويعتبــر هذا طبيعي 
بالنســبة لتكلفة المشــروع البالغة 

قيمتــه 10.5 مليــار درهم إماراتي. فضالً 
عــن بعض المصاريف مــا قبل االفتتاح 

والتــي تضمنت تســليم العاب ووجهات 
ترفيهية خالل التســعة أشــهر االولى من 

العام. ســتنعكس التكلفة االنشــائية 
للمرحلــة الثانية من المشــروع على 

النتائــج المالية في الســنوات القادمة، 
والتي تشــمل “ســيكس فالجز دبي" 

الــذي تم تمويلــه بالكامل، وأيضًا فندق 
"ليجوالنــد دبي" المقــرر افتتاحهما 

فــي عام 2019 والمصاريف التشــغيلية 
لمباني هذه المشــاريع ســتظل تظهر 

في الســنوات القادمة.

ان أفضــل مقياس ألدائنا المالي 
والتشــغيلي هو هامش الربح قبل 

االســتهالك والضرائب والفوائد واإلطفائيات 
وتبلغ الخســارة التشــغيلية عند خصم 

االســتهالك والضرائب والفوائد واالطفاءات 
حوالــي 422 مليون درهم اماراتي 

للســنة، ومع انخفاض الخســائر من ربع 
الــى اخــر حيث وصلت في الربع االول 138 

مليــون درهم إماراتي ووصلت في الربع 
االخير 70 مليون درهم إماراتي. وتحســن 

هامش الربح قبل االســتهالك والضرائب 
والفوائــد واإلطفائيات بعد خصم 

المصاريف مــا قبل االفتتاح والمصاريف 
لمــرة واحدة لتصل الى 342 مليون 

درهم إماراتي للســنة كاملة.

وبلغــت االصول في نهاية 2017 حوالي 
12.1 مليــار درهم إماراتي حيث تكونت 
مــن 10.2 مليار درهم إماراتي كمباني 

واســتثمارات عقارية ومخزونات والدفعات 
المقدمــة، باإلضافــة الى 1.9 مليار درهم 
إماراتــي نقدًا وأصول مالية. وكما في 

نهاية 31 ديســمبر 2017 قمنا بســحب 
التســهيل البنكــي البالغ قيمته 4.2 مليار 

درهــم إماراتي للمرحلة االولى، ولم 
نقم بســحب 993 مليون درهم إماراتي 

من التســهيل البنكــي للمرحلة الثانية 
من المشــروع والتي تتضمن "سيكس 

فالجز دبي".

تطلعاتنا المســتقبلية:
ان التركيز االساســي للشركة في 

عام 2018 هو زيادة اســتقطاب الزيارت 
لمنتزهاتنــا الترفيهية وزيادة حصة 

الســياح الدوليين من أجمالي الزيارات. 
ومــع جميــع المبادارات التي بادرنا فيها 

والتي انعكســت على المؤشرات 
بشــكل أيجابي، نتوقع تحقيق اداءًا 

مســتقرًا خالل عام 2018، الذي يعتبر اول 
سنة تشــغيلية كاملة للشركة.

مازالت جهودنا في المبيعات والتســويق 
مســتمرة وخاصة في أكبر االسواق 

المصدرة للســياح لمدينة دبي، مع تعزيز 
الجهود والشــراكات مع "طيران االمارات" 

و "فــالي دبــي" و "مجموعة جميرا" وهيئة 
دبي للســياحة والتسويق التجاري.

كمــا اننــا مركزين على تجربة الزوار 
على مســتوى الوجهة لضمان استمرارية 
تقديم تجربة مميزة للزوار تســمح بزيادة 

تكرار الزيارات. والفتتاح "ســيكس فالجز 
دبــي" وفندق "ليجوالند دبي" في اواخر 
عــام 2019، نركــز أيضًا على جهودنا في 
العمليات االنشــائية لضمان افتتاحهما 

في الوقت المحدد.

يســرنا ان نعلن للمســاهمين ان الشركة 
قد توصلت الى إعادة جدولة التســهيالت 
البنكية للمرحلة االولى من المشــروع 
فــي بدايــة 2018، وقد حصلنا على فرصة 
لمدة ثالث ســنوات لبدء تســديد الديون 

وادء اختبــارات التحمل، ويمكننا هذا 
االتفــاق مــن الحصول على فرصه للحفاظ 

على الســيولة الكافية للوفاء برأس 
المال العامل التشــغيلي ودفع الفوائد 

بالتزامن مع تحقيقنا االســتقرار في 
التشغيلية. العمليات 

اوصــى مجلــس االدارة بعــد نهاية الســنة 
الماليــة بأبــرام اتفاقيــة مع المســاهم 

الرئيســي مــرٍاس، لتوفير تســهيالت 
تمويليــة بقيمــة إجماليــة تبلــغ 1.2 مليــار 
درهــم إماراتي على شــكل قــرض قابلة 

للتحــول، وذلــك لتلبيــة متطلبــات رأس 
المــال العامــل، وتغطيــة المصاريف 

التشــغيلية وســداد الفوائــد البنكيــة، 
ويتضمــن ذلــك التســهيل أيضــا، مبلغ 

الـــ 700 مليــون درهــم إماراتي الذي 
تمــت الموافقــة عليــه فــي الجمعية 

العموميــة المنعقــد فــي نوفمبــر 2017 
علــى ان يتــم الموافقــة علــى القرض 
فــي الجمعيــة العموميــة التي ســوف 

تنعقــد فــي أبريل 2018.

وأخيرًا أود ان اتقدم بجزيل الشــكر 
والعرفان لشــركائنا الماليين، مرٍاس 
وبقية المســاهمين، وحكومة دبي، 

والهيئــات العامــة في دولة االمارات على 
دعمهــم المتواصــل لنا لضمان تحقيق 

أهدافنــا حتى نتحول للربحية.

 عبــد الوهاب الحلبي
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

 محمد المال
العضو المنتدب
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مقدمة حول نظام الحوكمة في الشــركة

تلتزم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع )"الشركة"( بمعايير حوكمة الشركات المنسجمة مع أفضل الممارسات 
المتبعة دوليًا، واتباعها لتوجيهات قرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم )7/ر.م( لعام 2016 بشأن معايير االنضباط المؤسسي 

وحوكمة شركات المساهمة العامة )قواعد الحوكمة(.

لمحة عامة عن هيكلة الحوكمة في الشركة

 مدير شؤون الحوكمة 
والمخاطر واالمتثال

مديــر الرقابة الداخلية

الترشيحات   لجنة 
التدقيقوالمكافآت لجنة 

 مسؤول االمتثال 
القانوني

الرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة

التنفيذية لجنة الموارد البشــريةلجنة العطاءاتاللجنة 

التوجيهية  اللجنة 
المنتزه   لتقنيات 

الذكي

لجنة اإلجراءات 
االنضباطية والشكاوى

لجنــة مبيعات التجزئة 
والتأجير لجان التشغيللجنة التوطين

أمين سر الشركة

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

األركان التي تقوم عليها حوكمة الشركة

الشفافية واإلفصاح
تمثل الشفافية واإلفصاح أحد أهم 

االعتبارات بالنسبة للشركة عند نشر 
المعلومات. ويعمل مجلس اإلدارة 

على ضمان تقديم جميع اإلفصاحات 
ومعلومات كافية ودقيقة وصادقة 

للمساهمين والمستثمرين. ولدينا 
قسم عالقات مستثمرين قائم بذاته 

يمكن للمستثمرين التواصل معه عبر 
الموقع اإللكتروني للشركة. وتتم أرشفة 
كافة البيانات الصادرة المتعلقة بالشركة 
في الموقع اإللكتروني، بما فيها القوائم 

المالية والتقارير السنوية والبيانات العامة، 
كما يقدم الموقع عناوين االتصال بقسم 

عالقات المستثمرين في حال الحاجة 
لمزيد من اإليضاحات.

وتلتزم الشركة بتصريف أعمالها 
بأسلوب نزيه وشفاف من خالل تبّني 

أرفع معايير المهنية واألمانة واالستقامة، 
ويتعّين على جميع موظفي الشركة 

االلتزام بنفس المعايير.

حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
تلتزم الشركة بتعزيز ثقة المساهمين 

من خالل تطبيق ضوابط رقابة داخلية تضمن 
إجراء التداوالت باألوراق المالية للشركة 
بطريقة أخالقية وشفافة ومبنية على 

المعلومات. لذلك تعتمد الشركة سياسة 
التداول باألسهم تطبقها على التداوالت 
بأوراقها المالية من قبل أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين والجهات 
األخرى وفق أحكام سياسة التداول باألسهم.

كما تحرص الشركة على المعاملة 
المتساوية والنزيهة مع كافة المساهمين. 

 ومن هنا فإن كافة االسهم الصادرة 
 من قبل الشركة هي أسهم عادية 

 ذات حقوق والتزامات متساوية. 
 ويمنح المساهم كافة الحقوق 

المرتبطة باألسهم.

وتضمن إجراءات الشركة وتدابيرها 
تمكين المساهمين من ممارسة كافة 

حقوقهم النظامية أصوالً وبدون تمييز، 
بما يتفق مع القوانين واألنظمة السارية. 

كما تم إعداد سياسة توزيع أرباح 
االسهم بما يحقق مصلحة المساهمين 
والشركة على أفضل وجه ممكن فيما 

يتعلق بالتوزيعات.

وتهتم الشركة بمصالح أصحاب 
المصلحة لديها، ومنهم موظفوها 
وموردوها ومساهموها ودائنوها 

وعمالؤها والمستثمرون المحتملون 
فيها وأي شخص آخر لديه مصلحة في 

الشركة أو في أنشطتها.

ويدرك مجلس إدارة الشركة أن مصالح 
الشركة إنما تتحقق بتقدير مصالح 

أصحاب المصلحة لديها ومساهمتها في 
نجاح الشركة على المدى الطويل.

 االلتزام بمبادئ حوكمة 
حقوق المساهمين وأصحاب الشفافية واإلفصاحالبيئة الرقابيةمجلس اإلدارةالشركات

المصلحة
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المساهمين معلومات 

تتمثل التواريخ األبرز في تقويمنا 
المالي لعام 2018 فيما يلي:

25 أبريل 2018:
اجتماع الجمعية العمومية في تمام 
الساعة 4 مساًء. من المقرر أن ُيعقد 

االجتماع في فندق البيتا

األسبوع المتضمن ليوم 13 مايو:
عرض النتائج المالية للربع األول من عام 2018

األسبوع المتضمن ليوم 12 أغسطس:
عرض النتائج المالية للربع الثاني من 

عام 2018

األسبوع المتضمن ليوم 11 نوفمبر:
عرض النتائج المالية للربع الثالث من عام 2018

التسجيل: جهة 

 سوق دبي المالي
 ص.ب: 9700، دبي، 

اإلمــارات العربية المتحدة

 المحاسب المعتمد المستقل 
ومدقق الحسابات الُمسجل

 ديلويت آند توش الشــرق األوسط
 مبنى رقم 3، الطابق 6، إعمار ســكوير

 ص.ب: 4254، دبي، 
اإلمــارات العربية المتحدة

أمين سر الشركة
تيسا ماري لي

المستثمرين عالقات 

 مروة جودا
IR@dxbentertainments.com 

www.dxbentertainments.com/
investor-relations

المكتب المسجل
 دي إكس بــي إنترتينمينتس ش.م.ع

 إعمار ســكوير، مبنى رقم 1، الطابق 2 
 ص.ب: 123311، دبي، 

اإلمــارات العربية المتحدة

+97148200820 
contact@dxbentertainments.com 

www.dxbentertainments.com

المالي للمساهمينالتقويم  المهمة  االتصال  معلومات 

المساهمين   هيكلة 
كما في 31 ديســمبر 2017 

%52   مراس 
%11   قطر القابضة 
%5   هيئة االستثمار الكويتية 
%18   المستثمرين - الشركات 
%14   المستثمرين االفراد 

 مزيج مســتثمرين شركات 
بحســب المنطقة الجغرافية

%68   اإلمارات العربية المتحدة 
%21   الدول الخليجية 
%11   بقية العالم 

 مزيج مســتثمري األفراد 
بحســب المنطقة الجغرافية

%63   اإلمارات العربية المتحدة 
%5   الدول الخليجية 
%32   بقية العالم 

أبل ستور

بالي ستور

 تطبيق دي إكس بي إنترتينمينتس 
عالقات المستثمرين

ســوف يمكنكــم تطبيــق IR الخاص بنا من البقاء على 
اطالع دائم على أحدث التطورات، بدًءا من آخر أســعار 

األســهم والبيانات الصحفية وصوالً إلى أيام المســتثمرين 
والنتائــج المالية ومكتبــة التقارير الخاصة بنا.

يمكنكــم تحميــل تطبيق دي إكس بــي إنترتينمينتس 
عالقات المســتثمرين من أب ستور
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نظام حوكمة الشــركة  .1
ُتقر شــركة دي إكس بــي إنترتينمنتس 

ش.م.ع )ُيشــار إليهــا هنا فيما بعد 
باســم "الشــركة"( بأن نظام الحوكمة 

الرشــيدة هي دعامة أساســية لنجاح 
أعمــال الشــركة وتقديم مزايا طويلة 

األمــد تعود بالنفع علــى األطراف المعنية 
بالشــركة. وتحرص الشركة وتعتزم 

المضــي قدًما في تحقيق أســمى 
المتطّلبــات التنظيميــة ومتطلبات 
حوكمة الشــركات المطبقة على 

الشــركات المســاهمة العامة المدرجة 
في ســوق دبي المالي وتعمل جاهدة 

العتماد أعلى معايير الممارســات 
الدولية لحوكمة الشــركات.

يتولى مجلس إدارة الشركة )والذي ُيشار 
إليه هنا فيما بعد باسم "المجلس"( 

مســؤولية ضمان امتثال الشــركة 
اللتزاماتهــا القانونيــة والتنظيمية، 
وتعزيــز قيمة حقوق المســاهمين 

وتحقيق أهداف الشــركة وتوفير اإلشــراف 
والرقابــة الالزمة على ســالمة أنظمة 

المحاســبة والتقارير الماليــة المطّبقة 
فــي الشــركة وضمان وجود نظام 

مناســب للرقابــة الداخلية. ويتصّرف 
المجلس مكرًســا واجبه تجاه الشــركة 

لضمان المســؤولية والمساءلة.

وتســعى كذلك الشركة للحفاظ 
على مبداء الشــفافية في التواصل مع 
أصحــاب المصلحة لضمان مواكبتهم 

ألحدث المســتجدات في الوقت المالئم؛ 
بحيــث يتضّمن ذلك اإلفصاحات المقدمة 

للمســاهمين والجهة المنظمة والسوق 
وأصحــاب المصلحة اآلخرين.

إطار عمل حوكمة الشــركة
إدراًكا اللتزامــه بأرفــع معايير حوكمة 

الشــركات ومسؤولية الشركة وإدارة 
المخاطــر، قــام المجلس بإعداد إطار 
عمل راســخ لحوكمة الشــركة؛ حيث 

يوفــر إطار عمل حوكمة الشــركة هيكالً 
يهــدف لتمكين الشــركة من تحقيق 

ومبادئها. قيمها 

وبناًء عليه، ُينَفذ إطار حوكمة الشــركة 
من قبل فريق إدارة الشــركة، ويتم 

مراقبته بشــكل مستقل لقياس مدى 
فعاليتــه مــن قبل مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة عنه والتي تشــمل لجنة 
التدقيق ولجنة الترشــيحات والمكافآت، 

باإلضافة إلى المســاعدة المبذولة 
من المدققيــن الخارجيين والداخليين 

وموظفي الشــركة، بما في ذلك 
الرئيــس التنفيذي والمدير التنفيذي 

المالي ومديــر الرقابة الداخلية وضابط 
االمتثــال ومدير الحوكمة واالمتثال. 

التنظيمية الجهات 
هيئة األوراق المالية والسلع، سوق دبي المالي

  يعّين
  يتبع إلى

مجلس اإلدارةالمساهمون

التدقيق لجنة 

الحوكمة واالمتثالأمين الشركة
الترشيحات  لجنة 

والمكافآت

الرئيس التنفيذي

الداخلية الرقابة 

اإلدارة

تــقــريـــــر حــوكـمــة الشـركـة
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إضافــًة إلى ذلك، ترفع إدارة الرقابة 
الداخلية المســتقلة للشركة تقاريرها 
للجنة التدقيق وتخضع إلشــرافها. كما 

يتولى ضابط االمتثال مســؤولية التحقق 
من مدى تقيد الشــركة وموظفيها 

بضوابط االمتثال اســتناًدا إلى القوانين 
واللوائــح والقرارات واالنظمة الداخلية 

المعمول بها.

ويتــرأس إدارة الحوكمة واالمتثال في 
الشــركة مدير الحوكمة واالمتثال الذي 

يتبع إلــى الرئيس التنفيذي. وبذلك، 
يقــع علــى عاتق إدارة الحوكمة واالمتثال 

مســؤولية إطار حوكمة الشركات 
الداخلــي، متضمًنا ذلك هيكل تفويض 

الصالحيات والسياســات واإلجراءات 
واإلشــراف على اللجان اإلدارية.

وتمتلك الشــركة إطار عمل شامل 
إلدارة المخاطــر يتألف من ميثاق إدارة 

المخاطر وسياســة إدارة مخاطر الشركة 
وبيان مســتوى تقبل المخاطر وحدود 

تحمل المخاطر. وُوضعت كذلك ســجالت 
المخاطر التشــغيلية لكل قســم من 

أقسام الشــركة مرفقة بالمخاطر 
الموحــدة التي يتــم إخطار لجنة التدقيق 

رسمًيا بها. 

طت الشركة  وعالوًة على ذلك، ســلَّ
الضوء على مفهوم الصحة والســالمة 
والبيئة )HSE( مســتمدة مبادئها في 

تطبيق كافة جوانب عمليات التشــغيل 
في الشــركة منه، باإلضافة إلى تحديدها 

لسياســات وعمليات الصحة والسالمة 
 .)HSE( والبيئة

وُيشــكل دليل حوكمة الشركات في 
الشــركة جزًءا أساسيًا من إطار عمل 
حوكمة الشــركات ويغطي الجوانب 

التالية:

•  هيكل مجلس اإلدارة ودور مسؤولي 
الشركة واألعضاء اإلداريين؛

•  مسائل ذات صلة بالمجلس 
كاستقاللية العضو اإلدراي ومكافآت 

المسؤولية وتعارض المصالح 
والسرية والتقييم؛

 •  اللجان اإلدارية وتلك المنبثقة 
عن المجلس؛

حقوق األطراف المعنية؛  •

المستثمرين؛ عالقات   •

المسؤولية االجتماعية للشركة؛  •

السلوك واألخالقيات؛  •

حماية المبلغين عن المخالفات؛  •

تداول األسهم؛  •

معامالت األطراف ذات العالقة؛  •

إفصاحات السوق؛  •

الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي؛  •

التدقيق الخارجي؛ و  •

الحوكمة والمخاطر واالمتثال  •

واســتناًدا إلى االلتزامات المطبقة، 
يضمــن المجلــس أن اإلفصاحات تنطوي 
علــى كافة التطــورات الجوهرية، كما 

تحافظ الشــركة علــى بناء حلقة تواصل 
فعالــة مع المســاهمين. وفي هذا 

الصدد، قام المجلس بإرســاء نظام 
ض المراقبة  رقابــة داخلية للشــركة وفوَّ

الفعالــة وإعداد التقارير بشــأن توفير 
المــوارد واختبــار فعالية نظام الرقابة 

الداخلية إلــى لجنة التدقيق.

وتواظب الشــركة بدورها على مراجعة 
إطار عمل وممارســات حوكمة الشركة 

وتحســينها لضمان االمتثال للتغيرات 
التي تطرأ علــى الجانب التنظيمي، 
وأفضل الممارســات الدولية كذلك. 

فازت الشــركة بجائزة وورلــد فاينانس 
لحوكمــة الشــركات العالمية لعام 

2017 لتميزهــا فــي مجال حوكمة 
الشــركة للشــركات التي تمكنت 

مــن جعــل مجالس إداراتهــا أكثر تنوًعا 
وديناميكيــة، بشــكل يمكنها من 

ممارســة عملهــا بشــفافية ويضعها في 
أفضــل وضــع يمكنها مــن التعامل مع 

سياســات المخاطــر، والبيئيــة والحوكمة 
علــى أكمل وجه.

ممارسات حوكمة الشركة
فيمــا يلي أبــرز المعالم الخاصة بتطورات 

وأنشــطة حوكمة الشركة الجوهرية في 
الشركة لعام 2017:

•  عقــد مجلس اإلدارة 10 اجتماعات في 
عام 2017؛

•  تــّم تقليل أعضاء مجلس األدارة من 
9 إلــى 7 أعضــاء ؛ وذلك بعد الحصول 

على موافقة المســاهمين خالل 
اجتماع الجمعيــة العمومية المنعقده 

فــي 28 نوفمبر 2017؛

•  تــّم انتخاب مجلس إدارة جديد بعد 
انتهاء مدة مجلس اإلدارة الســابق، 

وشــهد ذلك أيًضا انتخاب أول عضوة 
لمجلس إدارة الشركة؛

•  تّم إعادة تشــكيل لجنتي التدقيق 
والترشــيحات والمكافآت بعد انتخاب 

المجلس الجديد؛

•  تّم اســتعراض وتحديث ميثاق 
مجلــس اإلدارة ومواثيق اللجان 

المنبثقــة عــن المجلس، بما يضمن 
اتســاقها مع أهداف ومسؤوليات 

مجلــس اإلدارة واللجان التابعة، 
باإلضافة إلــى المتطلبات التنظيمية 

وأفضل الممارسات؛

•  وافــق المجلس وأصدر هيكل 
تفويــض صالحيات مجلس اإلدارة 

موضًحــا بالتفصيل الســلطات 
المخولــة له وتلــك المفوضة إلى 

اإلدارة العليا للشــركة؛

•  وافــق المجلس على تعيين رئيس 
تنفيــذي جديد واعتماد هيكل إداري 

جديد للشركة؛

•  وافــق المجلس على تحديث العمل 
إســتراتيجية الشركة لتعكس إعادة 

هيكلة الشــركة والتزامها المتواصل 
بأهدافها المرجوة وتوســيع قطاعات 

أعمالها؛

•  تّم تعيين أمين سرللشــركة وضابط 
امتثال جديدين؛

•  تّم إعادة تشــكيل عضوية لجنة 
المطلعيــن واالفصاحات وتحديث 

 ميثاقهــا لتحقيق فعالية أكبر 
ألداء اللجنة؛

•  قامت لجنة الترشــيحات والمكافآت 
بمراجعــة والتاكد على امتثال أعضاء 

مجلس لمتطلبات االســتقاللية؛

•  اســتمرت اللجان اإلدارية للشركة 
في اإلشــراف على الجوانب الرئيسية 

لعمليات الشــركة ومخاطرها 
الجوهرية؛

•  واصــل المجلس ولجنة التدقيق 
مراجعة ومراقبة ســالمة البيانات 

المالية للشــركة والتقارير المالية 
الهامــة للجهات الرقابية وأي إعالنات 
رســمية أخرى تتعلق باألداء المالي 

للشركة؛

•  راجع المجلس أداء الشــركة في ضوء 
االســتراتيجية والموازنة المعتمدتين؛

•  تّم تحديث إرشــادات التقييم الذاتي 
للمجلــس واللجنة المنبثقة عنه 

وذلــك لتقديــم معايير أكثر تفصيًلا 
الذاتي؛ للتقييم 

•  تّم إجــراء تقييمات التقييم الذاتي 
لمجلــس اإلدارة ولجانه لضمان 
اســتمرار فعالية المجلس في 

حوكمة الشركة؛
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•  أوصت لجنة التدقيق الســادة 
المســاهمين بمواصلة تعيين 

المدققيــن الخارجيين، باإلضافة الى 
اجراء تقييم ســنوي ألدائهم؛

•  تم تحديث اجراءات وسياســة 
األعمــال التجارية الخاصة برحالت 

العمل والمصاريــف الخاصة باعضاء 
مجلس اإلدارة بهدف تبســيط اجراءات 

اتخاذ القرارات واتســاقها وتخفيض 
التكاليــف التي تتكبدها الشــركة؛

•  تمت مراجعــة الصالحيات البنكية 
الممنوحة للشــركة ولشركاتها 
التابعة لضمان اســتمرار الكفاءة 

التشغيلية؛

•  تمــت مراجعة وتحديث تفويضات 
الصالحيات الداخلية للشــركة لضمان 

الكفاءة التشــغيلية؛ و

•  أصدرت الشــركة بيانًا حديثًا لسياسة 
الصحة والســالمة والبيئة لتحسين 

جودة خدمات ومنتجات الشــركة 
باســتمرار مع حماية األفراد والبيئة.

بيــان بتعامــالت أعضــاء مجلــس األدارة وأزواجهم وأبناؤهم في االوراق المالية للشــركة خالل العام 2017   .2
تبّنت الشــركة سياســة تداول األســهم المطبقة على جميع أعضاء المجلس وموظفي الشــركة، وكذلك على المزودين الذين لهم 

عالقات تعاقدية مع الشــركة. وتتضمن السياســة توجيهات وسياســات حول إطار تداول األســهم والمعلومات الحساســة بخصوص 
الســعر غير المفصح عنه والقيود وفترات اإلغالق وإشــعار تداول األســهم والمقاصة واإلعفاءات والتعامل مع حاالت خرق السياســات 

وتنفيذهــا؛ حيــث يقتضــي علــى أي عضــو من أعضاء المجلس أو أي موظف يرغب في خوض تجربة التداول إخطار أمين ســر الشــركة 
بنّيته مع اســتيفاء الموافقات الالزمة قبل التداول في األوراق المالية للشــركة.

أعضاء مجلس االدارة الذين يملكون أســهم في الشــركة كما هو موّضح أدناه:

الوظيفي/الصلةاالسم المنصب 
 األسهم المملوكة كما 

إجمالي عملية البيعإجمالي عملية الشراءفي 31 ديسمبر 2017

 تم تعيينه كعضو مجلس موكاش  سوداني
إدارة في تاريخ 28 نوفمبر 2017

صفرصفر6,500

تشــكيل مجلس األدارة  .3

بيــان تشــكيل مجلــس األدارة الحالي وفقًا للجدول التالي: أ. 

االسمم

الفئة )عضو 
تنفيذي، عضو 

غير تنفيذي، 
عضو مستقل(

الخبرات 
والمؤهالت

فترة الخدمة 
بصفة عضو  

مجلس إدارة  
في الشركة من  

تاريخ انتخابه  
للمرة األولى

العضوية 
والمنصب 

في شركات 
مساهمة 

عامة أخرى
المناصب في الهيئات التنظيمية أو أية جهات 

حكومية أو تجارية هامة

سعادة السيد 1
عبداهلل الحباي

رئيس مجلس 
اإلدارة، عضو غير 

تنفيذي

 راجع 
 المالحظة 

أدناه

9 ديسمبر 2014 
- 31 ديسمبر 

2017

•  المدير التنفيذي للمكتب الهندسي - المكتب ال ينطبق
الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس 
مجلس الوزراء وحاكم دبي

•  رئيس مجلس مجموعة مراس القابضة ذ.م.م
•  رئيس مجلس شركة دبي القابضة ذ.م.م

•  عضو مجلس مؤسسة دبي العقارية
•  المدير العام لسلطة دبي للمجمعات اإلبداعية

•  رئيس مجلس مرسى السيف ذ.م.م
•  المدير التنفيذي لشركة شمال القابضة ذ.م.م

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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االسمم

الفئة )عضو 
تنفيذي، عضو 

غير تنفيذي، 
عضو مستقل(

الخبرات 
والمؤهالت

فترة الخدمة بصفة 
عضو مجلس إدارة  

في الشركة من  
 تاريخ انتخابه 
للمرة األولى

لعضوية 
والمنصب 

في شركات 
مساهمة 

عامة أخرى
المناصب في الهيئات التنظيمية أو أية جهات 

حكومية أو تجارية هامة

عبد الوهاب 2
الحلبي

نائب رئيس 
مجلس، عضو 

مستقل

يرجى الرجوع 
إلى المالحظة 

أدناه

9 ديسمبر 2014 - 
31 ديسمبر 2017

•  مدير االستثمار التنفيذي في مجموعة ال ينطبق
"اكويتاتيفا" 

•  الرئيس التنفيذي لبيت االستثمار العالمية 
وعضو مجلس في بيت االستثمار العالمي، 

شركة خدمات مالية مقرها الكويت
•  عضو مجلس إدارة شركة "ال تيريسوري" 

 المحدودة، شركة خدمات مالية 
 مرخصة وتعمل تحت سلطة مركز 

العالمي المالي  دبي 
 •  عضو مجلس إدارة شركة إيه إيه إنفرا 

)الشرق األوسط( المحدودة
•  عضو مجلس إدارة شركة إيه إيه إنفرا 

للعقارات المحدودة
 •  نائب رئيس مجلس شركة صيدليات 

بالنت ذ.م.م

يرجى الرجوع عضو مستقلأمينة طاهر3
إلى المالحظة 

أدناه

28 نوفمبر 2017 - 
31 ديسمبر 2017

•  نائب الرئيس لشؤون الشركات لمجموعة ال ينطبق
االتحاد للطيران

عضو مجلس االتحاد اإلماراتي للتنس  •
 •  عضو مجلس جمعية العالقات العامة 

للشرق األوسط

عضو غير إدريس الرفيع4
تنفيذي

يرجى الرجوع 
إلى المالحظة 

أدناه

 18 إبريل 2017 - 
31 ديسمبر 2017

نائب رئيس 
مجلس بنك 

نور

•  نائب رئيس مجلس مجموعة نور 
االستثمارية ذ.م.م

عضو مجلس شركة مرسى السيف ذ.م.م  •

يرجى الرجوع عضو  منتدبمحمد المال5
إلى المالحظة 

أدناه

28 نوفمبر 2017 - 
31 ديسمبر 2017

عضو مجلس 
لبنك نور

•  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
لمجموعة دي إكس بي إنترتينمنتس

عضو مجلس لبنك نور  •

موكاش  6
سوداني

عضو غير 
تنفيذي

يرجى الرجوع 
إلى المالحظة 

أدناه

28 نوفمبر 2017 - 
31 ديسمبر 2017

•  المدير التنفيذي للشؤون المالية ال ينطبق
واالستثمارية لشركة مراس القابضة

عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م  •
عضو مجلس شركة واي فولف ذ.م.م  •

عضو مجلس مرسى السيف ذ.م.م  •
مدير عام لشركة مراس للرعاية الصحية  •

يرجى الرجوع عضو مستقلشرافان شاروف7
إلى المالحظة 

أدناه

 23 يونيو 2016 - 
26 مارس 2017

28 نوفمبر 2017 - 
31 ديسمبر 2017

•  مدير، شركة شرينغار السينمائية شركة ال ينطبق
خاصة ذات مسؤولية محدودة

شريك ومدير عام لشركة روزوود بورتال  •
)ADGM FZE( عضو مجلس رابيد فينتشرز  •

خبــرات ومؤهالت أعضاء المجلس

ســعادة السيد عبد اهلل الحباي
يتولى ســعادة الســيد عبد اهلل الحباي 

منصــب رئيس مجلس مجموعة مراس 
القابضــة ورئيس مجلس دبي القابضة. 

كما يعمل الســيد حباي كرئيًسا 
تنفيذيـًـا للمكتب الهندســي - المكتب 

الخاص لصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

ورئيــس مجلس الوزراء وحاكم دبي، 
وهو منصب شــغله منذ عام 2005.

يتولى الســيد الحباي منصب المدير 
العام لســلطة دبي للمجمعات اإلبداعية، 

وعضو مجلس إدارة مؤسســة دبي 
العقارية ومتحف المســتقبل، فضالً عن 

عــدد من المناصب األخرى، والرئيس 
التنفيذي لشــركة الشمال. ويمتلك 

الســيد الحباي خبرة تزيد على 25 عامًا 
في قطــاع العقارات والملكيات، بما 

فــي ذلــك 16عامًا من العمل في بلدية 
دبي، حيث أشــرف على تنفيذ رؤية اإلمارة 

للتخطيط الحضري وترجمتها. الســيد 
الحباي حاصل على درجة الماجســتير في 
إدارة المعلومات المســاحية واألراضي من 

جامعة شــرق لندن بالمملكة المتحدة.

عبــد الوهاب الحلبي
عبدالوهــاب الحلبي هو رئيس مجموعة 

االســتثمار في مجموعة اكويتاتيفا، 
وهي مجموعــة خدمات مالية متنوعة 

تعمل في إدارة األصول والثروات واألســهم 
الخاصة. وهــو أيضًا الرئيس التنفيذي 

وعضو مجلس إدارة بيت االســتثمار 
العالمي، وهي مجموعة اســتثمارية 
مقرها الكويــت. ويتمتع بخبرة تزيد 

علــى 20 عامــًا في القطاع العقاري، حيث 
يتمتــع بخبرة في إعــادة الهيكلة المالية 

وإدارة األزمــات والدين وتعزيز االئتمان 
المشتركة. والمشاريع 
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وقد شــغل ســابًقا منصب مدير االستثمار 
التنفيذي فــي مجموعة مراس القابضة، 

باإلضافة إلى كونه شــريًكا في شــركة 
كــي بــي أم جي، كما تقّلد منصب 

الرئيس التنفيذي لشــركة دبي للعقارات 
التابعــة لمجموعــة دبي القابضة. حصل 

عبــد الوّهاب على بكالوريوس في 
االقتصــاد مــن كلية لنــدن لالقتصاد ودرجة 

الماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذية 
من المدرســة الوطنية للجســور 

والطــرق. كما أّنه زميــل في معهد 
المحاســبين القانونييــن فــي إنجلترا 

وويلــز، وعضــو في معهــد األوراق المالية 
في المملكــة المتحدة.

أمينة طاهر
تتمتــع أمينــة طاهر بخبرة تزيد عن 14 

عاًما في مجال التســويق واالتصاالت؛ إذ 
أّنها تشــغل منصب نائب الرئيس لشــؤون 
الشــركات في مجموعة االتحاد للطيران 

حيث تتولى مســؤولية استراتيجية 
االتصال المؤسســي. وقد انضمت إلى 

مجموعــة االتحاد للطيران بصفتها رئيســة 
قســم العالقات اإلعالمية في عام 2014، 

كما ترّأســت في الســابق منصب رئيس 
التنميــة االجتماعية والرعاية في وحدة 

االتصاالت لدى شــركة مبادلة لالستثمار. 
وقبل االنضمام إلى مبادلة، شــغلت 

أمينة منصب المدير التنفيذي لقســم 
االتصاالت المؤسســية في شركة زعبيل 

لالســتثمارات. وتشمل أبرز معالم 
مســيرتها المهنية أيًضا إرشاد رّواد 

األعمال اإلماراتيين وتدشــين شركة 
لألغذيــة العضوية والتحدث في مؤتمرات 

القيــادة وتحفيز نهضة المرأة اإلماراتية 
فــي المجتمع واألعمال. تحمل أمينة 

درجة الماجســتير في اإلدارة العامة من 
جامعة هارفارد وماجســتير إدارة األعمال 

مــن كليــة لندن لألعمال، وهي حاصلة 
على درجة البكالوريوس في الدراســات 
اإلعالميــة التطبيقيــة من كليات التقنية 

العليا في دبي.

إدريس الرفيع
إدريس الرفيــع هو الرئيس التنفيذي 

الســابق لدبي القابضة؛ حيث كان 
مسؤولًا عن إعداد االســتراتيجية التجارية 

والماليــة للمجموعة بأكملها. كما 
شــغل منصب المدير التنفيذي للشــؤون 

التجارية فــي مراس القابضة. يتمتع 
إدريــس بخبــرة تزيد عن 13 عاًما من 

العمل في قطاع االســتثمار المصرفي 
وحقــوق الملكية الخاصة.

قبــل التحاقه بمراس، تقلد إدريس 
منصب رئيس قســم التغطية اإلماراتية 

في غولدمان ســاكس، حيث انضم 
إلى غولدمان ســاكس عام 2008 إلدارة 

الصناديق الســيادية والبنوك التجارية 
اإلماراتيــة، باإلضافــة إلى التعامل مع عمالء 

من شــركات إماراتية ضخمة تشمل 
)GREs( للخدمات المصرفية االســتثمارية 

وشــركات األوراق المالية. وباإلضافة إلى 
ذلك، فقد شــغل منصب المدير العام 

فــي بنــك الخليج األول قبيل انضمامه إلى 
غولدمان ســاكس، وهو حالًيا عضو فعال 

فــي مجلس بنك نور. يحمل إدريس 
شــهادة في المالية من كليات التقنية 

العليا في اإلمارات.

محمد المال1
تم تعيين الســيد محمد المال في 

منصب الرئيس التنفيذي لشــركة دي 
اكــس بــي إنترتينمنتس في يونيو 2017، 

وهو يتمتع بخبرة واســعة في مجاالت 
قطاعــات األعمــال والترفيه، بما في ذلك 

البث اإلذاعــي والتلفزيوني والطباعة 
والنشــر والوسائط الرقمية واإلعالنات 

الخارجيــة وإدارة الفعاليات والمتنزهات 
ووجهات الجذب. كما عمل الســيد 

المال ســابقًا رئيســًا تنفيذيًا للمجموعة 
اإلعالمية العربية حيث أشــرف على جميع 

الجوانب التشــغيلية لوحدات األعمال 
الرئيســية في المجموعة ومن ضمنها: 

شــبكة اإلذاعة العربية ودون ايفنتس 
والقريــة العالميــة. ومنذ تعيينه في عام 

2008، ســاهم محمد في نمو المجموعة 
من خالل االبتكار في قطاع التســلية 

والترفيه واالســتراتيجيات الجديدة التي 
تركــز علــى العمالء. قبل انضمامه إلى 

المجموعة اإلعالمية العربية، شــغل 
الســيد محمد العديد من المناصب 

القيادية ضمــن مجموعة تيكوم، بما 
فــي ذلك منصب المديــر التنفيذي لمدينة 

دبي لإلعالم، حيث ســاهم في توطيد 
الوضع الدولــي لمركز األعمال التجارية 

ولعب دورًا رئيســيًا في استقطاب 
العالمــات التجارية العالمية الرائدة في 

مجــال اإلعالم إلى المنطقة.

موكاش سوداني
يمتلــك موكاش ســوداني خبرة تزيد 
عــن ثالثــة عقود مــن العمل في مجال 
التمويــل واالســتثمارات في مختلف 

القطاعــات. وفــي عام 2017، انضم 
مــوكاش لمراس ليشــغل منصب 
المديــر التنفيذي للشــؤون المالية 

واالســتثمارية ويتقلــد حالًيــا منصب نائب 
الرئيــس التنفيذي.

وشغل ســابًقا منصب المدير المالي 
لشــركة فالي دبي حيث كان جزًءا ال 
يتجزأ من اســتراتيجية نمو شركة 

الطيــران. وقبــل انضمامه إلى فالي دبي 
فــي عام 2011، كان موكاش المدير 

المالــي لمجموعة عقارية في دبي. 
كمــا تبــوأ مناصب إدارية عليا في بنك 
نــور ومجموعة طيران اإلمارات ودناتا. 

اســتهل موكاش مسيرته المهنية 
في الشــؤون المالية حيث عمل مع 

إحدى الشــركات األربع الكبار للتدقيق 
فــي الكويت ودبي. تمكن موكاش 

مــن تحقيق مــا يؤهله ليصبح عضًوا في 
معهــد المحاســبين القانونيين في الهند 
وذلــك فــي عام 1987 قبل الحصول على 

 )CPA( شــهادة المحاسب العام المعتمد
وشــهادة المدقق الداخلي المعتمد 

)CIA( فــي الواليات المتحدة. كما أنه 
حائــز علــى دبلوم في تمويل األعمال من 

معهد المحلليــن الماليين المعتمدين 
في الهند.

شرافان شاروف
يعمل شــرافان شــاروف حالًيا كشريك في 

شــركة روزوود بورتال المحدودة، وهي 
شــركة مقرها دبي تعمل في تجميع 
الفلل الســياحية على اإلنترنت وغيرها 
مــن الحلــول عبر اإلنترنت. وقد بدأ حياته 
المهنية عام 1997 مع شــركة شــرينغار 

الســينمائية وهي شــركة عائلية لتوزيع 
أالفــالم، حيث كان رائًدا في مفهوم 
برمجة الشاشــة الخارجية واإلرسال 

المتعدد. وفي ظــل قيادته المتمكنة، 
خرجت المجموعة بسلســلة تضم 25 

وحدة إرســال مع أكثر من 100 شاشــة 
في الهند تحت اســم العالمة التجارية 

"FAME"، والتي باعها لشــركة إينوكس 
للترفيــه المحدودة في عام 2011. وفي 
عام 2013، شــارك شرافان في تأسيس 

فنتونيرســري، التي تعد أول شركة 
الحتضان وتســريع وتيرة نمو الشركات 
الجديدة الناشــئة في الهند في مختلف 

القطاعــات. وهو خريج من جامعة 
مومباي ويحمل درجة الماجســتير في 

إدارة األعمــال مــن كلية ملبورن لألعمال. 
شــرافان هو أيًضا عضو نشــط في فرع 

مومباي في منظمة الرؤســاء الشباب 
)YPO(، وهــي منظمــة غير ربحية مقرها 

الواليــات المتحدة، كما أنه الرئيس 
الحالــي لعضوية فرع مومباي. وإلى 

جانــب ذلك، فقــد عمل في مجلس الرقابة 
فــي الهنــد في الفترة من 2008 إلى 2012.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة

1 وإضافة إلى ذلك، فقد تم تعيين السيد مال كعضو في مجلس إدارة بنك نور في عام 2018.
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بيان بنســبة تمثيل العنصر النســائي في مجلس االدارة للعام 2017 ب. 
كما في تاريخ 31 ديســمبر 2017، يضم مجلس االدارة اول ســيدة كعضو مجلس إدارة للشــركة بعد تعينها في 28 نوفمبر2017.

بيان بما يلي: ج. 

المكافآت السنة المالية 2016  .1
لــم يتــم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2016 

المكافآت السنة المالية 2017  .2
لــم يتــم تقديــم أي مقتــرح لمكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العموميــة ألعضاء المجلس للفترة الممتدة من 1 يناير 2017 

إلى 31 ديسمبر 2017.

التعويضات
تلقــى مجلــس اإلدارة األتعــاب التاليــة مقابــل القيــام بأعمــال إضافية فيما يتعلق بواجبات أعضاء المجلــس للفترة من 1 يناير 2017 حتى 

نهايــة مــدة مجلــس اإلدارة فــي 28 نوفمبر 2017 كما هو موضح أدناه:

االسم
 منصب عضو 

اللجنةمجلس اإلدارة
 األتعاب 

)درهم إماراتي(
 عدد االجتماعات 

التي تم حضورها

–––رئيس مجلس األدارةسعادة السيد عبد اهلل الحباي

نائب رئيس مجلس عبد الوهاب الحلبي
األدارة

عضو في لجنة الترشيحات 
والمكافآت

المجلس - 9؛ لجنة الترشيحات 376,262
والمكافآت – 3

المجلس - 4 كعضو تنفيذي 130,835–عضو في المجلسرائد كاجور النعيمي
و3 كعضو غير تنفيذي

المجلس - 8، لجنة التدقيق - 387,5435عضو في لجنة التدقيقعضو في المجلسفهد كاظم

رئيس لجنة الترشيحات عضو في المجلسدينيس سي جيلبرت
والمكافآت، عضو لجنة التدقيق

المجلس - 9، لجنة التدقيق - 5؛ 436,981
لجنة الترشيحات والمكافآت - 4

 رئيس لجنة التدقيق، عضوعضو في المجلس ستيفن دي. شايكن
لجنة الترشيحات والمكافآت

المجلس - 9؛ لجنة التدقيق - 5؛ 436,981
لجنة الترشيحات والمكافآت - 4

المجلس – 192,2316–عضو في المجلسكريستيان فيوريل جيورجي

البوعينين المجلس – 74,4771–عضو في المجلسفايز 

المجلس – 3––عضو في المجلسبارتون جون ايرلند

المجلس - 2؛ لجنة التدقيق - 98,2982عضو لجنة التدقيقعضو في المجلسشرافان شاروف

المجلس - 2––عضو في المجلسإدريس الرفيع

ُتدفع األتعــاب المقدمة لألعضاء بالدوالر 
األمريكي. ســعر التحويل المستخدم 
ألغــراض التقاريــر هو: 1 دوالر أمريكي = 

3.6735 درهم إماراتي

لم ُتدفع األتعاب لثالثة أعضاء في المجلس 
وهم )سعادة السيد عبداهلل الحباي 
وإدريس الرفيع وبارتون جون إيرلند(. 

تــّم دفع أتعــاب لرائد كاجور النعيمي 
في الفترة من 1 أغســطس 2017 )بعد 

اســتقالته من منصب الرئيس التنفيذي( 
إلى 8 ديســمبر 2017.

تّم دفع أتعاب شــرافان شــاروف في الفترة 
من 1 يناير 2017 حتى اســتقالته من 

المجلــس في 26 مارس 2017. 

تّم دفع أتعاب كريســتيان فيوريل 
 جيورجــي فــي الفترة من 1 يونيو 2017 

إلى 8 ديســمبر 2017.

تّم دفع أتعاب فايز البوعينين في الفترة 
من 18 أبريل 2017 إلى 30 يونيو 2017.

دها خمسة  ّتم دفع قيمة النفقات التي تكبَّ
من أعضاء مجلس اإلدارة وهم )دينيس 

جيلبرت وستيفن شايكن وشرافان شاروف 
وفايز البوعينين وكريستيان فيورل 

جيورجي( من قبل الشركة. 

تبلــغ القيمــة اإلجمالية لهذه النفقات 
1,142,455 درهــم إماراتي للفترة الممتدة 

من 1 يناير 2017 إلى 31 ديســمبر 2017. 

تّم ســداد أتعاب جميع األعضاء الذين 
انتهــت فترة عضويتهم عند إعادة 

تشــكيل مجلس اإلدارة في تاريخ 8 
ديســمبر 2017 وفًقا التفاقيات التعيين 

األصليــة المبرمة معهم. 

تــّم تعييــن أعضاء مجلس اإلدارة الجدد 
خالل انعقــاد الجمعية العمومية في 

28 نوفمبر 2017. ُتســتحق األتعاب األولى 
لمجلــس اإلدارة الجديد في يونيو 2018. 

اعتمــد مجلــس اإلدارة معاييــر جديــدة ألتعــاب األعضــاء واتخذ قراًرا بأنه بموجب هذه المعايير، فــإّن أربعة أعضاء في المجلس وهم 
)ســعادة الســيد عبد اهلل الحباي ومحمد المال وإدريس الرفيع وموكاش ســوداني( غير مؤهلين حالًيا لتلّقي أتعابهم. وُتحتســب 

أتعــاب األعضــاء الثالثــة الباقيــن )عبد الوهاب الحلبي وأمينة طاهر وشــرافان شــاروف( وفًقا للمعاييــر المعتمدة من قبل المجلس:

55,103 درهم إماراتياألتعاب السنوية لعضوية اللجنة

91,838 درهم إماراتي األتعاب السنوية لرئيس اللجنة

مكافآت إضافية لقاء "خدمات إضافية تتجاوز المهام االعتيادية 
المناطة بالعضو اإلداري"

ُتحدد القيمة استناًدا إلى كل حالة على حدة على أال تزيد على أي 
حال عن 128,573 درهم سنويًا. 
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عــدد اجتماعــات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل الســنة المالية 2017 د. 
يوضــح الجــدول أدنــاه اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي أجريــت خالل الفترة الممتدة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديســمبر 2017 بما في ذلك بيان 

لحضور األعضاء:

عضو المجلس

تواريخ االجتماعات في 2017

 13 
فبراير  

 26 
مارس  

 13 
إبريل  

 9 
مايو  

 8 
أغسطس  

 19 
سبتمبر  

 25 
أكتوبر  

 11 
نوفمبر  

 22 
نوفمبر  

 13
ديسمبر  

سعادة السيد عبد اهلل الحابي

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤عبد الوهاب الحلبي

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤¤رائد كاجور النعيمي

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤¤¤فهد كاظم

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤¤¤¤دينيس سي جيلبرت

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤¤¤¤ستيفن دي. شايكن

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقكريستيان فيوريل جيورجي

البوعينين ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقفايز 

ال ينطبق¤¤¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقجون إيرلندا

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق¤¤شرافان شاروف

ممثل ¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإدريس الرفيع
بالوكالة



¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقموكاش  سوداني

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقأمينة طاهر

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقمحمد المال

¤ حضــر     اعتذر
يقصــد بـــ"ال ينطبــق" أن عضــو المجلــس لــم يكــن عضًوا في مجلس اإلدارة عنــد فترة انعقاد االجتماع. جميع حاالت الغياب كانت ألســباب مقبولة لدى المجلس.

هـــ. بيان مهام واختصاص مجلس 
االدارة التــي قامت بها االدارة 

التنفيذيــة بنــاءا على تفويض من 
المجلس إلى اإلدارة

تمتثل الصالحيــات الموكلة للمجلس 
والممارســة من قبله ألحكام قرار رئيس 

مجلــس إدارة الهيئة رقم )7/ر.م( لعام 
2016 بشــأن معايير االنضباط المؤسسي 

وحوكمة الشــركات المساهمة 
العامة. يكون مجلس اإلدارة مســؤولًا 
عن ممارســة هذه الصالحيات والقيام 
بهــذه المهــام، ولكن يجوز له تفويض 

اللجــان المنبثقــة عن المجلس أو اإلدارة 
التنفيذيــة بهــذه المهام، على أن تكون 

هــذه الصالحيات مفوضة كتابًة.

ُتحدد الصالحيــات المحفوظة للمجلس 
فــي ميثــاق مجلس اإلدارة. خالل عام 2017، 

ض المجلس أي من المهام  حيــث لــم يفوِّ
أو المســؤوليات المحفوظة لإلدارة 

التنفيذية التابعة للشــركة.

أما الصالحيات الرئيســية باستثناء 
تلــك المحفوظة للمجلس، فقد قام 

المجلس بتفويضهــا للرئيس التنفيذي 
للشــركة كما هو منصوص عليه في 

مصفوفــة تفويض الصالحيات المعمول 
بهــا في مجلس اإلدارة.

وعلى هذا األســاس، يتمتع الرئيس 
التنفيذي بموجب ذلك بســلطة 

التفويــض الفرعي لهذه الصالحيات وفًقا 
لسياســات وإجراءات الشركة. وقد تّم 

تفويض مســؤوليات الموافقات بشكل 
أساســي إلى اإلدارة العليا، والتي تضم 

الرؤســاء التنفيذين والمدراء ونواب 
الرئيس، باإلضافة إلى رؤســاء واالقسام 

ومديري األقسام.

و. بيــان بتفاصيــل التعامالت التي 
تمــت مع األطراف ذات العالقة

تبرم الشــركة صفقاتها مع الشركات 
والهيئــات التــي تقع ضمن إطار تعريف 

"األطــراف ذات العالقة" كما هو مقرر 
في قواعد الحوكمة واســتناًدا لما هو 
مدرج في معيار المحاســبة الدولي 24 
- إفصاحــات األطراف ذات العالقة. وتنظم 

المعامــالت المبرمة مع األطراف ذات 
العالقــة وفًقــا لما هو منصوص عليه في 

دليل حوكمة الشــركات التابع للشركة، 
حيــث يخصص الدليل اإلفصاحات 

المطلوبــة من مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة والموافقات ذات الصلة الالزمة 

قبــل إبــرام معاملة مع الطرف ذي العالقة.

وتنطبــق أحكام معامالت األطراف 
ذات العالقــة المنصوص عليها في 

دليل حوكمة الشــركات على كل 
أعضــاء مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية 

والمســاهمين البارزين وأي أفراد أو 
كيانات ذات صلة بهم. كما تســتند 

المعامــالت مع األطراف ذات العالقة إلى 
شــروط وأحكام معتمدة من قبل 

مجلس اإلدارة للشــركة. وفي مطلع 
كل ســنة مالية، يفصح أعضاء المجلس 

عن مواقعهم في الشــركات األخرى. 
وعلــى الصعيــد ذاته، فإن المجلس منوط 

بمراجعــة كافة معامالت األطراف ذات 
الصلــة والموافقة عليها. وإضافة إلى 

ذلــك، يتعين علــى المجلس والجمعية 
العموميــة الموافقة على أية معامالت 

مبرمــة مع طــرف ذي عالقة تتجاوز قيمتها 
5% من رأس مال الشــركة المصدر.

أبرمت الشــركة عدًدا من المعامالت مع 
أطــراف ذات عالقة فــي الفترة الممتدة بين 
1 يناير 2017 وحتى 31 ديســمبر 2017. ولم 

تعقد الشــركة أي معامالت مع أطراف 
ذات عالقة أخرى باســتثناء تلك المذكورة 

في ھذا التقریر وفي البيانــات المالیة 
السنویة للسنة المالیة 2017.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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المســتحق من األطراف ذات العالقة

المعاملةالعالقةالطرف ذو العالقة طبيعة 
 القيمة 

)درهم إماراتي(

خدمات إدارة مشروعالشركة األمشركة مراس انترتينمنت اند ليجر ذ.م.م
خدمات اإلدارة التشغيلية

خدمات أخرى
دفعات للمقاولين

20,833,772
5,000,000

)165,924(
)10,413,484(

شركة تابعة شركة مراس للتطوير ذ.م.م
للشركة األم

740,000توفير خدمات استشارية أخرى

5,114,134خدمات إدارة مشروعمشروع مشتركليجوالند هوتيل ذ.م.م

شركة تابعة شركة Yvolv ذ.م.م
للشركة األم

)2,648,561(االنتفاع من خدمات تطوير الموقع اإللكتروني 

شركة تابعة شركة نورث 25 إلدارة المشاريع ذ.م.م
للشركة األم

)1,179,531(نقل التزامات ذات صلة بمنافع الموظفين

تمثــل المبالــغ المبينــة بيــن أقــواس دفعات مســتحقة علينــا، فيما تمثل المبالغ الظاهرة من دون أقواس تعتبر دفعات مســتحقات لنا.

قــروض من األطراف ذات العالقة

المعاملةالعالقةالطرف ذو العالقة طبيعة 
 القيمة 

)درهم إماراتي(

الشركة االم شركة مراس القابضة ذ.م.م
الرئيسية

2,452,000قرض مساهم ثانوي 

242,748,000قرض مساهم ثانويالشركة أالمشركة مراس انترتينمنت اند ليجر ذ.م.م

الهيكل التنظيمي للشــركة ز. 
تماشــًيا مع النقلة النوعية التي شــهدتها الشــركة من مرحلة تســليم المشــاريع إلى العمليات، طرأ تغير على هيكل اإلدارة 

بتعييــن رئيــس تنفيــذي جديــد فــي يونيو 2017. ونتيجة لذلك، أدخلت تغييرات على الهيكل التنظيمي خالل األشــهر الســبعة األخيرة 
من عام 2017 ووضعت اللمســات األخيرة له في أوائل عام 2018.

لتســهيل الرجوع، تم إرفاق كل من الهيكل اإلداري الســابق والهيكل الجديد أدناه.

الهيــكل اإلداري حتــى تاريخ 1 يوليو 2017

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

لجنة الترشيحات والمكافآت

الحوكمة والمخاطر واإلمتثال

المدير التنفيذي 
لالستراتيجية 

وتطوير األعمال

االستراتيجية 
وتطوير األعمال

نائب رئيس - 
المبيعات

المبيعات

نائب رئيس - 
التسويق

التسويق

المدير التنفيذي 
لعمليات 
تشغيل 

المنتزهات

عمليات تشغيل 
المنتزهات

نائب الرئيس 
األول - التجزئة 

والضيافة

التجزئة 
والضيافة

المدير التنفيذي 
للمشاريع

المشاريع

المدير التنفيذي 
 للشؤون 
المالية 

واالستثمارية

 الشؤون 
المالية 

واالستثمارية

المدير التنفيذي 
التقني

الفنية الخدمات 

المدير التنفيذي 
للخدمات 
المساندة

الخدمات 
المساندة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة التدقيق

الداخلية الرقابة 
الشؤون اإلدارية

الوظيفية الشؤون 

الهيــكل اإلداري اعتبــارًا من 31 يناير 2018

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

لجنة الترشيحات والمكافآت

الحوكمة والمخاطر واإلمتثال

العمليات

شاغر

الشؤون التجارية 

 المدير التنفيذي 
للشؤون التجارية

مراكز الترفيه العائلية

 المدير العام 
لمراكز الترفيه العائلية

المالية واالستراتيجية

 المدير التنفيذي 
للشؤون المالية

الخدمات المساندة

 المدير التنفيذي 
للخدمات المساندة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة التدقيق

الداخلية الرقابة 
شؤون إداريـة

شؤون وظيفـيـة

نائب الرئيس التنفيذي
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بيــان تفصيلي لكبــار الموظفين التنفيذيين ح. 
يوضــح الجــدول التالــي التفاصيــل المتعلقــة برواتب اإلدارة التنفيذية العليا الســابقة للســنة المالية 2017 كما هو موضح في  أ. 

القســم )ح(. كما أدرج تاريخ آخر يوم عمل لمتطلبات االتســاق.

تاريخ التعيين المنصب الوظيفيم
تاريخ انتهاء فترة 

العمل

إجمالي الرواتب 
والبدالت 

المدفوعة في 
عام 2017 )درهم 

إماراتي(

إجمالي 
العالوات 

المدفوعة 
في عام 

2017

أية عالوات نقدية/
عينية أخرى لعام 

2017 أو مستحقة 
الدفع في 

المستقبل 

التنفيذي1 ––1,714,625.00 31 يوليو 92017 ديسمبر 2014*الرئيس 

––14897,957.00 يونيو 92017 ديسمبر 2014*المدير التنفيذي للشؤون المالية واالستثمار2

––13801,709.00 يونيو 112017 يناير 2015 المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي3

 المدير التنفيذي لعمليات 4
المنتزهات تشغيل 

––81,087,129.00 أغسطس 92017 ديسمبر 2014*

––8994,612.00 أغسطس 92017 ديسمبر 2014*المدير التنفيذي للمشاريع5

التنفيذي لالستراتيجية 6  المدير 
وتطوير االعمال 

––81,202,200.00 أغسطس 92017 ديسمبر 2014*

––81,229,012.00 أغسطس 92017 ديسمبر 2014*المدير التنفيذي التقني7

––301,027,241.00 أغسطس 182017 يناير 2015نائب الرئيس األول - التجزئة والضيافة**8

––22699,546.00 يونيو 122017 يناير 2016نائب الرئيس – المبيعات**9

––9106,662.00 فبراير 122017 أكتوبر 2016نائب الرئيس – التسويق**10

––12221,167.00أكتوبر 132017 أغسطس 2017نائب الرئيس*** – التسويق**11

انضم هؤالء الموظفين إلى الشــركة قبل تأسيســها. وبذلك يكون تاريخ التعيين هو تاريخ تأســيس الشــركة.  *

تبعــت هــذه المناصــب مباشــرًة للمدير التنفيذي وذلك لغياب المديــر التنفيذي لهذه القطاعات.  **

نظــًرا لرحيــل نائــب الرئيــس الســابق للتســويق ، فقــد تم شــغل هذا المنصب خالل عــام 2017 بمنصبين منفصلين كما هو مبين في تاريــخ بداية ونهاية عملهما.  ***

يوضــح الجــدول التالــي التفاصيــل المتعلقــة برواتب اإلدارة التنفيذية العليا الحالية للســنة الماليــة 2017 ويرتبط بجدول الهيكل  ب. 
التنظيمي الحالي الوارد في القســم "ح".

تاريخ التعيينالمنصب الوظيفيم

إجمالي الرواتب 
والبدالت 

المدفوعة في 
عام 2017

إجمالي 
العالوات 

المدفوعة 
في عام 

2017

أية عالوات نقدية/
عينية أخرى لعام 

2017 أو مستحقة 
الدفع في 
المستقبل

التنفيذي 1 ––311,505,597 مايو 2017الرئيس 

––14685,438 أغسطس 2017نائب الرئيس التنفيذي 2

––14659,185 يونيو 2017المدير التنفيذي للشؤون التجارية 3

––14672,800 يونيو 2017المدير المالي التنفيذي4

––91,162,452 ديسمبر 2014*المدير التنفيذي لدعم االعمال 5

––1309,000 أكتوبر 2017المدير العام - مراكز الترفيه العائلية6

 انضم هؤالء الموظفين إلى الشــركة قبل تأسيســها. وبذلك يكون تاريخ التعيين هو تاريخ تأســيس الشــركة.
*

 1 كان المســمى الوظيفي الســابق مديًرا عاًما للمنتزهات الترفيهية 

 2 كان المســمى الوظيفي الســابق مديًرا عاًما للتجزئة والضيافة 

3 كان المســمى الوظيفي الســابق نائب رئيس الموارد البشــرية والشــؤون اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات

مدقق الحسابات الخارجي  .4

لمحة عامة أ. 
تعتبر ديلويت وتوش الشــرق األوســط )يشــار إليهما فيما بعد باســم ديلويت أو المدقق الخارجي( أكبر وأقدم شــركة محاســبة عامة 

في الشــرق األوســط وتضم 120 شــريكًا ومديرًا في 26 مكتبًا، بما في ذلك مكاتبها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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ب. األتعاب والرسوم

ديلويت آند توش الشرق األوسط اسم شركة التدقيق

عدد سنوات العمل كمدقق خارجي 
للشركة

9 ديسمبر 2014 - 31 ديسمبر 2017

إجمالي رسوم تدقيق البيانات 
المالية لعام 2017 )درهم إماراتي(

البيانات المالية الموحدة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع )دي إكس بي إي(: 120,000 
درهم باإلضافة إلى مصاريف نثرية تصل إلى 10.000 درهم

رسوم ومصروفات خدمات خاصة، 
عدا عن خدمات تدقيق البيانات 

المالية لعام 2017 )درهم إماراتي(، 
إن وجدت. في حال عدم وجودها، 

سيتم تحديد الرسوم والمصاريف 
بكل وضوح.

•  تدقيق نهاية السنة للشركات الفرعية للشركة: 545,000 درهم باإلضافة إلى مصاريف نثرية تصل 
إلى 10,000 درهم

•  المراجعة المرحلية لدي إكس بي إي: 165,000 درهم باإلضافة إلى مصاريف نثرية تصل إلى 5,000 
درهم

•  إعداد التقارير باستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة )XBRL( المتبعة في سوق دبي المالي: 
20,000 درهم باإلضافة إلى مصاريف نثرية تصل إلى 5.000 درهم

حساب ضريبة مخزون السلع: 40,000 درهم إماراتي  •
حساب مهام التدقيق المضافة لنهاية السنة المالية: 110,000 درهم إماراتي  •

تفاصيل خدمات أخرى مقدمة )إن 
وجدت(، في حال عدم وجودها، 

سيتم تحديد الرسوم والمصاريف 
بكل وضوح.

تدقيق البيانات المالية للشركات الفرعية لدي إكس بي إي  •
المراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة دي إكس بي إي  •

•  تمت الموافقة على إجراءات تقديم المعلومات المالية إلى هيئة األوراق المالية والسلع 
باستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة

تمت الموافقة على إجراءات حساب ضريبة مخزون السلع  •

بيان الخدمات األخرى التي يقدمها 
المدقق الخارجي، عدا عن المدقق 
الخارجي للشركة في عام 2017 ، 
إن وجدت. في حال عدم وجودها، 

سيتم تحديدها بوضوح

عقدت شركة دي إكس بي إي كذلك اتفاًقا مع كل من شركتي برايس ووتر هاوس كوبرز وكيه 
بي إم جي لتقديم خدمات استشارية خالل عام 2017 لما يلي:

إعداد دراسات جدوى ونماذج مالية  •
خدمات تدقيق داخلي  •

خدمات استشارية أخرى  •

لجنة التدقيق  .5

األعضاء والمسؤوليات أ. 
وفًقــا لمتطلبــات قرار رئيس مجلس إدارة 

الهيئة رقم )7 /ر.م( لســنة 2016 بشــأن 
معايير االنضباط المؤسســي وحوكمة 

الشــركات المساهمة العامة )قواعد 
ل المجلس لجنة  الحوكمة(، شــكَّ

التدقيق. قبل إعادة تشــكيل مجلس 
اإلدارة فــي 28 نوفمبــر 2017، تألفت لجنة 

التدقيق من ســتيفن دي شــايكن )رئيس 
لجنة التدقيق( وفهد كاظم ودينس ســي 
جيلبرت )"لجنة التدقيق الســابقة"(، وأعيد 

تشــكيلها بتعييــن عبد الوهاب الحلبي 
وموكاش ســوداني وشرافان شاروف 

)"لجنــة التدقيق الجديدة"( وذلك خالل 
اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقد في 13 

ديســمبر 2017؛ حيث تألفت لجنة التدقيق 
الجديــدة مــن )2( عضوين غير تنفيذيين 

مســتقليين، كما تّم تعيين عبد 
الوهــاب الحلبــي بمنصب رئيس اللجنة 

خــالل اجتمــاع لجنة التدقيق الجديدة األول 
المنعقد في 13 ديســمبر 2017.

وتغيرت تشــكيلة لجنة التدقيق الســابقة 
خالل الســنة. وصنف كل من ســتيفن 
دي. شــايكن ودينيس سي. جيلبرت 

وشــرافان شاروف على أنهم أعضاء 
مســتقلين. ومع ذلك، أعلن شرافان 

اســتقالته من منصبه كعضو في 
المجلــس فــي تاريخ 26 مارس 2017، ولم 

يصنف فهد كاظم كعضو مســتقل 
حتى إبريل 2017. 

كمــا وافــق المجلس على الميثاق الذي 
من شــأنه تنظيم ســير لجنة التدقيق. 

تمثل النقاط التالية المســؤوليات 
الرئيســية المنوطة بلجنة التدقيق:

•  تقديــم التوصيات لمجلس اإلدارة 
وموافاة المســاهمين بها فيما 

يتعلــق بتعيين المدقق الخارجي؛

•  اســتعراض المكافآت وشروط التعاقد 
مــع المدقق الخارجي ورفع تقارير 

معنية مرفقــة بالتوصيات للمجلس 
فيمــا يتعلــق بإعادة تعيين أو عزل 

المدقق الخارجي؛

•  مراجعة اســتقاللية وموضوعية 
المدقق الخارجي على أســاس سنوي؛

•  النظر فــي طبيعة ونطاق وفعالية 
ومدى االلتــزام بمعايير التدقيق 

المعتمــدة لخطة التدقيق ونظام 
الضوابط المحاســبية الداخلية 

للشــركة مع المدققين الخارجيين؛

•  االطالع علــى النتائج المتمخضة 
عن عمليــة التدقيق مع المدققين 

الخارجيين، وذلك يشــمل على سبيل 
المثــال ال الحصر، فعالية التدقيق 
واألخطــاء المحددة خالل التدقيق 

وقرارات التدقيق والمحاســبة وتحديد 
المشــاكل الهامة الناشئة خالل 

التدقيق؛ عملية 

•  مراجعة ومراقبة ســالمة البيانات 
المالية للشــركة، بما في ذلك 

التقارير التي تصدر على أســاس 
ســنوي ونصف سنوي وربع سنوي 

والبيانات اإلداريــة المرحلية والتقارير 
المالية الهامــة للجهات التنظيمية 

وأية إعالنات رســمية أخرى تتعلق بأداء 
الشــركة المالي قبل تقديمها إلى 

مجلس اإلدارة؛

•  النظــر في مدى كفاية وفعالية 
أنظمــة الرقابة المالية الداخلية 

والرقابــة الداخلية وإدارة المخاطر في 
الشــركة وضمان مالءمة هذه األنظمة 

من خالل المراجعة المســتقلة 
للعمليات التشــغيلية؛

•  مراجعة خطــة التدقيق الداخلي 
والموافقة عليها على أســاس 

ســنوي، باإلضافة إلى دراسة فرضيات 
تقييم المخاطر التي تشــكل أســاس 

التدقيق؛ خطة 

•  اســتعراض كافة تقارير التدقيق 
المقدمــة إلى اللجنة ورصد 

اســتجابة اإلدارة للنتائج والتوصيات 
المستخلصة؛

•  مراجعة الهيــكل التنظيمي وموازنة 
قســم الرقابة الداخلية والموافقة 

عليهما؛

•  التأكد من تمتع قسم التدقيق الداخلي 
بمكانتــه البارزة وضمان أســتقالليته 

عــن االدارة التنفيذية وغيرها؛

•  ضمان وجود آلية تنســيق بين المدقق 
الخارجي وقســم الرقابة الداخلية؛
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•  النظر بشــكل سنوي في مدى 
فعالية سياســات وإجراءات اإلبالغ عن 

المخالفات الداخلية للشــركة لضمان 
أن هذه التدابير تســمح بإجراء تحقيق 

متناســب ومستقل واتخاذ إجراء 
متابعة مالئم؛

•  إجــراء التحقيقــات والنظر في النتائج 
المتمخضــة عــن عمليات التقصي في 

مســائل الرقابــة الداخلية المكلفة 
مــن قبــل المجلس أو بناء على 

مبادرة مســتقلة مــن اللجنة بعد 
المجلس؛ موافقة 

•  اإلشــراف على االمتثال وفًقا لمدونة 
قواعد الســلوك المهني العضاء 

مجلس األدارة؛ و

•  الموافقة على تعيين وعزل واإلشــراف 
على رئيس قســم الرقابة الداخلية 

وضابــط االمتثال كما هو مفوض من 
قبل المجلس.

االجتماعات والحضور ب. 
يشــير الجدول أدناه إلى اجتماعات لجنة التدقيق التي أجريت في الســنة المالية 2017 مع اإلشــارة إلى األعضاء الذين حضروا االجتماعات:

لجنة التدقيق الســابقة

عضو لجنة التدقيق

تواريخ االجتماعات في 2017

11 نوفمبر8 أغسطس9 مايو26 مارس13 فبراير

¤¤¤¤¤ستيفن دي. شايكن

¤¤¤¤¤فهد كاظم

¤¤¤¤¤دينس سي. جيلبرت

¤ حضر

لجنــة التدقيق الجديدة

عضو لجنة التدقيق

تواريخ االجتماعات في 2017

13 ديسمبر11 نوفمبر8 أغسطس9 مايو26 مارس13 فبراير

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبق¤¤شرافان شاروف

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقعبد الوهاب الحلبي

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقموكاش سوداني

¤ حضــر    يقصــد بـــ"ال ينطبــق" أن عضــو المجلــس لم يكن عضًوا في مجلــس اإلدارة عند فترة انعقاد االجتماع.

تنحــى شــرافان شــاروف عــن مقعــده فــي مجلــس اإلدارة ومن ثم مقعده في لجنة التدقيق في 26 مــارس 2017، إال أنه أعيد تعيينه في 
المجلــس فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي تاريخ 28 نوفمبر 2017 وفي لجنة التدقيق في 13 ديســمبر 2017 )مرافًقا عبد الوهاب 

الحلبي وموكاش  ســوداني(.

لجنة الترشــيحات والمكافآت  .6

األعضاء والمسؤوليات أ. 
وفًقــا لمتطلبات قرار قواعد الحوكمة، 

قام المجلس بتشــكيل لجنة 
الترشــيحات والمكافآت. قبل إعادة 

تشــكيل مجلس اإلدارة في 28 نوفمبر 
2017، تألفت لجنة الترشــيحات والمكافآت 

من دينيس ســي. جيلبرت )رئيس لجنة 
الترشــيحات والمكافآت( وعبد الوهاب 
الحلبي وســتيفن دي. شايكن )"لجنة 

الترشــيحات والمكافآت السابقة"(، وأعيد 
تشــكيلها بتعييــن أمينة طاهر وعبد 

الوهاب الحلبي وشــرافان شاروف )"لجنة 
الترشــيحات والمكافآت الجديدة"( وذلك 
خــالل اجتمــاع مجلس اإلدارة المنعقد في 

13 ديسمبر 2017. 

شملت تشــكيلة لجنة الترشيحات 
والمكافآت الســابقة والجديدة ثالثة 

أعضاء غير تنفيذيين مســتقلين. ومن 
المقرر تعيين رئيس لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت الجديدة في االجتماع األول 

المنعقــد في عام 2018. كما وافق 
المجلــس على الميثاق الذي من 

شــأنه تنظيم ســير لجنة الترشيحات 
والمكافــآت. تمثل النقاط التالية 

المسؤوليات الرئيســية المنوطة بلجنة 
والمكافآت: الترشيحات 

•  تقديــم المشــورة فيمــا يتعلق 
بمجمــوع المكافــآت الخاصة باإلدارة 
التنفيذيــة العليــا للشــركة، و أعضاء 

مجلــس االدارة غيــر التنفيذيين 
والتنفيذييــن وبرامــج مزايا 

الموظفيــن األخرى؛

•  مراجعة سياســات الترشيح واالستبقاء 
وإنهاء العمل في الشــركة؛

•  اســتعراض خطط اإلحالل الوظيفي 
لإلدارة التنفيذية للشــركة وأعضائها 

التنفيذيين؛

•  تقديم توصيات بأفراد للترشــح 
كأعضــاء في المجلس واللجان 

المنبثقة عنه وتشــجيع ترشح اإلناث؛

•  ضمــان مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية 
للشــركة وأعضاء المجلس مرة 

واحدة ســنويًا على األقل؛ و 

•  أية مسائل أخرى يطالب بها المجلس.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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االجتماعات والحضور ب. 
يشــير الجدول أدناه إلى اجتماعات لجنة الترشــيحات والمكافآت التي عقدت في الســنة المالية 2017 مع اإلشــارة إلى األعضاء الذين 

حضروا االجتماعات:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تواريخ االجتماعات في 2017

25 أكتوبر9 مايو13 إبريل13 فبراير

¤¤¤¤دينيس سي. جيلبرت

¤¤¤عبد الوهاب الحلبي

¤¤¤¤ستيفن دي. شايكن

¤ حضــر     اعتذر

لم يتم عقد أية اجتماعات للجنة الترشــيحات والمكافآت الجديدة للســنة المالية 2017.

لجنــة المطلعين واإلفصاح  .7

األعضاء والمسؤوليات أ. 
قام المجلس بتشكيل لجنة 

المطلعين واإلفصاح امتثالًا لمتطلبات 
قواعد الحوكمة. وتتألف لجنة 

المطلعين واإلفصاح من األعضاء التالية 
أسماؤهم )وفًقا لقرار المجلس الصادر 

في أكتوبر 2017(: 

 •  رئيس اللجنة - تيسا لي – 
أمين سر الشركة

•  عضو - وسيم حسن - نائب رئيس 
الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

•  عضو - جين فيتجيرالد- مديرة إدارة 
الحوكمة واالمتثال 

•  عضو - مروة جودا – مديرة عالقات 
المستثمرين

عضو - هند الشــيباني - ضابط امتثال  •

تمثل النقاط التالية المسؤوليات الرئيسية 
المنوطة بلجنة المطلعين واإلفصاح:

التوصيات  وتقديم  •  مراجعة 
يتعلق  اإلدارة فيما  إلى مجلس 

وإجراءات  بالموافقة على سياسات 
أعضاء  تداول  إزاء  الشركة وتنفيذها 

األوراق  والموظفين في  المجلس 
أو  الصادرة عن الشركة  المالية 

التابعة  أو الشركات  األم  الشركة 
الشقيقة، بما في  أو الشركات  لها 

المثال ال الحصر،  ذلك على سبيل 
التعامل مع  سياسات وإجراءات 

باألسهم؛ والتداول  المطلعين 

•  إعداد والحفاظ على سجل شامل 
لكافة المطلعين على المعلومات 

الحساسة؛

•  تحديد وتنفيذ عمليات اإلقرار واإلفصاح 
من قبل الموظفين واألطراف 

الخارجية الذين قد يكونون من 
المطلعة؛ الجهات 

•  إدارة واإلشراف على التعامل مع 
المطلعين بخصوص تملك أسهم 
الشركة وطلبات التداول باألسهم؛

 •  اإليعاز لقســم الموارد البشرية 
باتخاذ إجــراء تأديبي ضد الموظفين، 
وذلك بســبب عدم االلتزام بسياسة 

التداول باألسهم؛

•  ضمان امتثال الشــركة لكافة قواعد 
اإلفصاح والشفافية؛ و

•  رفع تقارير ســنوية للجنة التدقيق 
والمجلس حول االمتثال بالسياســة 

والمتطلبــات التنظيمية.

ب  المهــام التي تم انجازها خالل  
الســنة المالية 2017

فيما يلي ملخص لألعمال التي أنجزتها 
لجنة المطلعين واالفصاح خالل عام 2017:

•  تمت الموافقة على ميثاق لجنة 
المطلعين واإلفصاح وتنفيذه؛

•  قامت اللجنة بإعداد وتبني نموذج 
ومعايير لتحديد األفراد المطلعين 

من الموظفين واألطراف الثالثة/
الخارجية؛

•  قامت اللجنة بوضع عملية/إجراء 
لتشكيل قائمة المطلعين؛

•  قامت اللجنة بتحديد نماذج تصريح 
الموظف واإلشعارات واإلقرارات 
المستوجب تحديثها لتضمين 

متطلبات رفع التقارير المعدلة؛

 •  قامت اللجنة بتحديد التزامات 
إفصاح الموظف والحاجة لتعديل 

سياسة التداول باألسهم لعكس 
هذه االلتزامات؛

•  قامت اللجنة بتحديد المعلومات 
التي يمكن النظر إليها على أنها 

معلومات حساسة عن األسعار غير 
المفصح عنها؛

•  قامت اللجنة بتحديد متطلبات 
التدريب للموظفين فيما يتعلق 
باألسهم التي يمكن تملكها؛ و

•  قامــت اللجنة بالنظر في الحاجة 
لمراجعــة وتحديث دليل االمتثال 

لعكــس التزامات الموظف.

خــالل عام 2017، اســتمر تحويل طلبات 
الموظفيــن لتداول األســهم إلى أمين 

ســر الشــركة لمراجعتها وتحديدها.

نظــام الرقابة الداخلية  .8

المســؤولية وإطار العمل أ. 
يقــر المجلــس بأنه مناط به وضع نظام 

متكامل للرقابة الداخلية للشــركة 
وتطبيقــه ومراجعة أداءه وفعاليته. 

يتألــف اطار عمــل نظام الرقابة الداخلية 
للشــركة مما يلي:

ل المجلس لجنة التدقيق  •  شكَّ
للمساعدة في مراقبة نظام الرقابة 

الداخلية وموافاة المجلس بمدى 
فعالية الرقابة الداخلية في الشركة. 

لدى لجنة التدقيق دور في اإلشراف 
على مستوى أداء إدارة الرقابة الداخلية 

في الشركة وضمان كفاءة الموارد 
المزودة للعمل في هذه اإلدارة.

•  تّم تشــكيل إدارة رقابة داخلية تتبع 
إلى المجلــس ولجنة التدقيق وترفع 

تقاريرهــا حول تصميم وفعالية 
تشــغيل نظام الرقابة الداخلية. تحقق 
اإلدارة أهدافهــا من خالل منظومة من 
عمليــات التدقيق الداخلية ومراجعات 

االمتثــال. ُترفع تقارير إلى لجنة 
التدقيــق حــول النتائج المتمخضة عن 

العمل المنجز بشــكل ربع سنوي. 
تلتــزم اإلدارة بالمعايير المهنية ذات 

الصلة والتــي تضم معايير معهد 
المدققيــن الداخليين )IIA(. يترأس 

اإلدارة مديــر الرقابة الداخلية. وتنطوي 
إدارة الرقابــة الداخلية كذلك على 

وحدة المخاطر التي ســاهمت في 
وضع عملية رســمية إلدارة المخاطر 

والتأكد من أن أصول الشــركة 
وأنشــطتها مؤمنة بشكل مناسب؛
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•  تــّم تحديــد دور ضابط االمتثال لضمان 
االمتثــال للوائح بموجب قواعد 

الحوكمــة. ويتحقق ضابط االمتثال 
من مدى امتثال الشــركة وموظفيها 
بالقوانيــن واللوائح والقرارات واألنظمة 

الداخليــة المعمول بها.

•  إدارة الحوكمــة واالمتثال هي وحدة 
إدارية مســؤولة عن إعداد هياكل 

وسياســات حوكمة الشركة ومراقبة 
االمتثــال للقوانين واللوائح. ترفع إدارة 

الحوكمــة واالمتثال تقاريرها إلى 
التنفيذي. الرئيس 

•  شــكلت اإلدارة التنفيذية العديد 
مــن اللجان اإلدارية لضمان تطبيق 

مراجعــة مالئمــة من قبل كافة أصحاب 
المصلحــة ذوي العالقة قبل الموافقة 

على القرارات الرئيســية. وفي هذا 
الســياق، وافق مجلس اإلدارة على 

مصفوفــة تفويض الصالحيات لإلدارة 
التنفيذية.

•  صاغت الشــركة إضافة إلى ذلك 
السياســات ذات الصلة بحوكمة 

الشــركة وتداول األسهم واإلبالغ عن 
المخالفات.

•  ُتقر اإلدارة التنفيذية للشــركة بأدوارها 
ومســؤولياتها فيما يتعلق بأنظمة 

الرقابة الداخلية في الشــركة وقد 
وضعت ضوابط داخلية مناســبة 

لعمليات الشــركة وتحديًدا على آلية 
إعــداد التقارير المالية.

قــام مجلس اإلدارة بمراجعة نظام 
الرقابة الداخلية للشــركة والشركات 

التابعة لهــا ومعاينة مدى كفاءتها 
ودراســة طريقة اإلبالغ المتبعة في رفع 

تقاريــر لجان المجلس إلى مجلس 
اإلدارة وإجــراءات إدارة المخاطر كجزء من 

اجتماعاتــه خــالل الفترة من 1 يناير 2017 
إلى 31 ديســمبر 2017.

مديــر - الرقابة الداخلية ب. 
تم تعيين كريشــنا براسانا موراليداران 

مديــًرا للرقابــة الداخلية في 19 أبريل 2015. 
وهــو حاصل على درجة البكالوريوس في 
الهندســة ودبلوم دراسات عليا في اإلدارة، 

باإلضافــة إلى كونه عضًوا في معهد 
المدققين الداخليين. اســتمر كريشنا 
في شــغل منصبه حتى استقالتة من 

الشــركة في 22 يونيو 2017.

تتبــع إدارة الرقابــة الداخلية إلى محمد 
شــعيب ســليمان ، نائب رئيس التدقيق 

الداخلي والمخاطر، وهو محاســب 
معتمــد مؤهــل من تاريخ 28 مايو 2017 

وحتى اســتقالته في 1 ديســمبر 2017.

وقــد وافــق المجلس على تعيين هند 
الشــيباني التي شغلت منصب مدير 

مســاعد للتدقيق الداخلي بصفة مدير 
بالوكالة للرقابة الداخلية في 1 ديســمبر 

2017 حتى يتم تعيين هذا الشــاغر. تحمل 
هند شــهادة في البكالوريوس في 

الخدمات المالية ودبلوم دراســات عليا 
في المحاســبة من كلية دبي للطالبات. 

ضابط االمتثال ج. 
فــي تاريــخ 9 مايو 2017، وافق مجلس اإلدارة 

على تعيين هند الشــيباني، المدير 
المســاعد للتدقيق الداخلي كضابط 

امتثال للشركة.

د.  كيفية التعامل مع المشاكل عامًة 
أو تلك المشاكل المفصح عنها في 

الحسابات والتقارير السنوية
تســتعرض إدارة الرقابة الداخلية كجزء 

مــن صالحياتهــا صياغة الضوابط الداخلية 
والفعاليــة التشــغيلية لها وتقدم ضمانًا 

مســتقًلا من خالل منظومة عمليات 
تدقيق داخليــة ومراجعات االمتثال، بحيث 

يتم رفع تقارير ربع ســنوية إلى لجنة 
التدقيــق بنقاط الضعف المحددة أثناء 
عمليــات التدقيق والمراجعات مرفقة 

بآليــات الحلول المناســبة المتفق عليها 
مع اإلدارة التنفيذية.

وفي حال وجود أي مشــكلة معينة يتم 
تحديدها أو اإلبالغ عنها في الحســابات 
والتقارير الســنوية، تقوم إدارة الرقابة 

الداخلية بإخطار لجنة التدقيق. واســتناًدا 
إلى طبيعة المشــكلة ، تتواصل إدارة 
الرقابــة الداخلية مع أصحاب المصلحة 

المعنييــن من خالل آليات مختلفة 
محددة في دليل حوكمة الشــركة 

وصالحيــات لجان اإلدارة المختلفة. 
م نتائج المراجعة  وبناًء عليــه، ُتقدَّ

المنجــزة والتوصيــات إلى لجنة التدقيق 
وموافــاة اإلدارة التنفيذية و/أو أصحاب 

المصلحة اآلخرين، حســب االقتضاء. ومن 
جهتهــا، ُتخطــر لجنة التدقيق المجلس 

بالمشــاكل و/أو القرار المتخذ، كما هو 
محدد على أســاس كل حالة على حدة. 

ومــن الجديــر بالذكر أنه في الفترة من 1 
يناير 2017 إلى 31 ديســمبر 2017، لم يتم 
ابــالغ لجنــة التدقيق والمجلس  بأية أوجه 

قصــور جوهرية في التصميم وعدم 
الفعالية التشــغيلية ذات تأثير جوهري 

على البيانات المالية الســنوية.

9.  تفاصيــل المخالفات المرتكبة 
خالل الســنة المالية 2017

يؤكــد مجلس اإلدارة أنه لم تحدث 
انتهــاكات تنظيميــة جوهرية خالل الفترة 
الممتدة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديســمبر 

2017، علــى حد علمه.

10.  بيان بالمســاهمة النقدية 
والعينيــة لتنمية المجمتع 

المحلــي والحفاظ على البيئة
تؤكد الشــركة على عدم صرف 

مســاهمات نقدية خالل السنة المالية 
2017. وتراعي الشــركة المسؤولية 

االجتماعية للشــركات وحرصها على 
التزامها بمبادرات االســتدامة، وبالتالي 
فهي طرف إيجابي ســاهم في تنمية 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة. نفذت 

الشــركة في السنة المالية 2017 
التالية: المبادرات 
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دعــم مبادرة "عام الخير" أ. 
تماشــًيا مــع التزامها بدعم مبادرة 

عام الخير، ســعت الشــركة إلى بعث 
الســعادة في قلــوب االطفال المرضىن 

معلنــة وبكل فخر عن شــراكتها مع 
الجمعيــات مثــل "جمعية اإلمارات 

للثالســيميا" و " جمعيــة أصدقــاء مرضى 
الســرطان" وتزويــد أعضائها بأيام 

مخصصــة للتجول فــي منتزهات دبي 
باركــس آند ريزورتــس الترفيهية من 

خــالل منحهــم تذاكر مجانية. 

كما شــاركت الشركة في "تحدي دبي 
للياقة" الذي أطلقه ســمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي عهد 
دبي، عبر اســتضافته ماراثونًا لمسافة 10 

كيلومتــرات بعنوان "مرح الجري في دبي 
باركــس" وذلك في تاريخ 11 نوفمبر 2017 
لكافــة الموظفين وعامة الناس. وُمنح 

الفائــزون في هذه الفعالية الترفيهية 
تذاكر ســنوية مجانية لدخول المنتزهات 

الترفيهيــة واإلقامة في فندق البيتا.

برامــج الرفاهية للموظفين ب. 
تؤمن الشــركة بأهمية إنشاء بيئة 
شــاملة لموظفيها والترويج لثقافة 

عمــل إيجابيــة. وإيمانًا بذلك، عقد برنامج 
"GEMBA" الرائــد العديد من الفعاليات 
التــي امتــدت على مدار العام للتواصل 

مع الموظفين بشــكل دوري.

يهدف برنامج GEMBA إلى تثقيف أكثر 
من 80 جنسية من الموظفين حول 

الثقافة والتقاليد اإلماراتية، باإلضافة إلى 
تحسين رفاههم بشكل عام. خالل 

العام، قامت الشركة بمتابعة وتثقيف 
موظفيها حول العديد من الفعاليات مثل 

يوم العلم اإلماراتي، والعيد الوطني، 
ويوم الشهيد، باإلضافة إلى نشر الوعي 

والفهم بشهر رمضان المبارك.

وإضافة إلى ذلك، ســعت الشركة 
لتعزيز روابــط التواصل بين موظفيها 
من خالل اســتضافتها لجلسات تناول 

اإلفطار والقهــوة مع الرئيس التنفيذي 
بهدف زيادة الشــفافية وتوفير منصة 

للموظفيــن ينطلقــوا من خاللها للتفاعل 
مــع اإلدارة العليــا. وعلى الصعيد ذاته، قام 

فريــق اإلدارة العليــا خالل يوم العمل في 
مشــروع GEMBA بااللتحاق بعمليات 

المنتزهــات الترفيهيــة من خالل التدريب 
على الوظائف التشــغيلية الرئيسية 
وقضــاء يوم كامل كموظفين في 

الترفيهي. المنتزه 

وفي نهاية المطاف، ُتشــجع الشركة 
موظفيها على العيش حياة نشــطة 

والمشــاركة في تحدي دبي للياقة دعًما 
منها لنشــر الرفاهية بين الموظفين.

الصحة والســالمة والبيئة ذ. 
تحرص الشــركة كل الحرص على حماية 

البيئة وصحة وســالمة الزمالء والزوار 
والمورديــن، وهي تنظر إلى األفراد 

والســالمة على أنهما القيمة الجوهرية 
للشــركة المشكلتين ألساس نظام 

إدارة صحة وســالمة وبيئة الشركة 
وثقافتها. وإدراًكا لذلك، تلتزم الشــركة 
بتوفيــر بيئة عمل آمنة وصحية للزمالء 

وحمايــة البيئة من خالل منع التلوث 
وتقليــل األثر البيئي الناجم عن العمليات.

وعمًلا بذلك، تســعى الشــركة إلى إدارة 
منشآتها وتشــغيلها لتحقيق أقصى 

قدر من الســالمة وتعزيز كفاءة الطاقة 
وحماية البيئة من خالل اســتيفاء أو 

تجــاوز جميــع متطلبات البيئة والصحة 
والســالمة المعمول بها وفًقا لما ينص 
عليه القانون. فمع اســدال ســتار العام 

المنتهي في 31 ديســمبر 2017، يســعدنا 
اإلبالغ عن عدم وقوع حوادث رئيســية 

تتعلق بالســالمة من عمليات وجهة دبي 
باركس آند ريزورتس.

كما تلتزم الشــركة بحماية البيئة 
الطبيعيــة التي تعمل فيها. وكجـــزء من 
التزامنــا بحماية البيئة الطبيعية، وضعنـــا 

نظاًمــا إلدارة البيئــة يضمن رصد جميع 
أنشـــطتنا التي تؤثــر على البيئة والتأكد 

من توافقها مع التشـــريعات المحلية 
واالتحادية. ولرصــد أدائنا البيئي، وضعنا 

ثالثة أهداف رئيســية تتمثل فيما يلي:

•  الحد من النفايات التي ترســل إلى 
المكــب المخصص للنفايات؛

الحد من اســتهالك الكهرباء؛ و  •
الحد من استخدام المياه  •

لــكل من هذه األهــداف البيئية برامج 
داعمــة يتم تتبعها بشــكل منتظم، 

وتشــمل بعض األنشــطة مثل خطة إعادة 
التدويــر في جميــع المكاتب، وبرنامج 

ترشــيد اســتهالك المياه، وغير ذلك. وقد 
تــم تنفيــذ برنامج بيئــي لحماية البيئة 
المحيطــة، بما فــي ذلك إعادة التدوير 
لتحويــل النفايات مــن مكب النفايات، 

وكفــاءة إســتهالك المياه، والعمل 
بنشــاط للحد من اســتهالك الطاقة 

المكتبيــة والمائية.

وكجزء من سياســة إدارة المياه 
بالمنتجع، فإننا فخورون بإنشــاء 

محطــة لمعالجة مياه الصرف الصحي 
فــي الموقع إلعادة تدوير مياه الصرف 

الصحــي وتوفيــر نحو 30% من متطلباتنا 
من ميــاه الصرف الصحي المعالجة. 

وتواصل الشــركة وضع أهداف مثيرة 
للتحدي وقيــاس التقدم المحرز لضمان 

اســتمرارية تحسين أدائنا في الصحة 
والســالمة والبيئة والمداومة على تدريب 

وإرشــاد موظفينا للتأكد من إدراكهم 
لمســؤولياتهم وتمتعهم بالمعرفة 

والخبــرات الالزمــة لتنفيذها. فيما يلي 
أبــرز إحصائيات عمليات إعادة التدوير:

الكرتون: 4,818 كيلوغرام  •

الورق: 26,490 كيلوغرام  •

البالســتيك: 797 كيلوغرام  •

العلب: 93 كيلوغرام  •

معلومات عامة  .11

بيان نســبة التوطين في الشــركة أ. 
كما في نهاية 31 ديســمبر 2017، بلغ عدد 
الموظفين في شــركة دي إكس بي إي 

2.244 موظًفــا من بينهم 159 موظًفا 
إماراتًيا مشــكلين 7% من كادر الشــركة. 

ويتألــف مــا يقرب من 60% من فريق اإلدارة 
التنفيذيــة العليــا من مواطنين إماراتيين، 

بمــا في ذلــك الرئيس التنفيذي ونائب 
التنفيذي. الرئيس 

 عدد المواطنين اإلماراتيين 
المجموعفي المنشأة

42شركة دي إكس بي إي

دي إكس بي إي للتجزئة 
والضيافة

9

دي إكس بي إي للمنتزهات 
الترفيهية

108

إجمالي عدد المواطنين 
اإلماراتيين

159

7%نسبة المواطنين اإلماراتيين 

ب. بيان بالمشــاريع والمبادرات 
االبتكارية التي قامت بها الشــركة أو 

جــاري تطويرها خالل العام 2017
لم تقم الشــركة بإطالق أي مبادرات 

ابتكاريــة خــالل عام 2017 ، ومع ذلك فهي ال 
تــزال ملتزمة بتوفير خدمة مبتكرة ذكية 

إلــى زوارها ، من خالل تطبيق متكامل 
للهواتــف المحمولة. كما أطلقت 

الشــركة بعد ذلك برنامج إدماج الموظفين 
الذي يســتهدف االبتكار في جميع أنحاء 

الشــركة ، تحت عنوان "فكرة".
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بيان بســعر ســهم الشــركة في الســوق في نهاية كل شــهر من الســنة المالية للعام 2016 ج. 

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

1.201.081.020.960.770.760.770.790.760.740.660.64سعر اإلغالق

1.371.211.091.061.010.810.780.870.840.800.750.68السعر األعلى

1.121.050.980.930.730.740.730.760.750.730.610.62السعر األقل

بيان باألداء المقارن الســهم الشــركة مع مؤشــر الســوق ومؤشــر القطاع خالل عام 2017 د. 

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

1.201.081.020.960.770.760.770.790.760.740.660.64دي إكس بي إي

التغيير -4%-11%-3%-3%2%2%-1%-20%-6%-6%-10%-4%نسبة 

3,642.853,630.343,480.433,414.933,339.373,392.003,633.183,637.553,563.993,635.873,420.173,370.07سوق دبي المالي

التغيير -1%-6%2%-2%0%7%2%-2%-2%-4%0%-5%نسبة 

قطاع السلع 
االستهالكية 

والكمالية

721.660651.900611.580586.260446.360440.090448.880452.750440.540429.630384.220366.850

التغيير -5%-11%-2%-3%1%2%-1%-24%-4%-6%-10%-3%نسبة 

1٫6

1٫4

1٫2

1٫0

0٫8

0٫6

0٫4
ديسمبر 2017 يناير 2017 

 دي إكس بي إنترتينمنتس    المؤشر العام لسوق دبي المالي    قطاع السلع االستهالكية والكمالية

بيان بتوزيع ملكية المســاهمين كما في 31 ديســمبر 2017 هـ. 

تصنيف المساهم

عدد األسهم المملوكة

المجموع الحكومة الشركات األفراد 

720,682,6204,643,131,5377,403,9785,371,218,135المحلي 

1,500,212,009صفر55,207,6341,445,004,375دول مجلس التعاون الخليجي

368,048,111729,283,74428,950,6711,126,282,526أجنبي 

1,143,938,3656,819,619,65636,354,6497,999,912,670المجموع 

بيان بالمســاهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشــركة كما في تاريخ 31 ديســمبر 2017 د. 

االسمم
 عدد األسهم 

المملوكة
نسبة األسهم المملوكة 

من رأس مال الشركة 

52.29%4,183,399,030مراس إنترتينمنتس آند ليجر والمجموعة المتحدة1

10.98%878,314,541شركة قطر القابضة2

5.07%405,943,887الهيئة العامة لالستثمار )الكويت(3
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بيان بكيفية توزيع المســاهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 31 ديســمبر 2017 هـ. 

عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينملكية السهم )األسهم(م
نسبة األسهم المملوكة 

من رأس المال

0.36%1,96229,298,755أقل من 150,000

3.19%1,488255,266,284من  50,000 إلى أقل من  2500,000

9.03%503721,732,289من  500,000 إلى أقل من 35,000,000

87.42%1066,993,615,342أكثر من 45,000,000

و.  بيــان باإلجراءات التي تم اتخاذها 
بشــأن ضوابط عالقات المستثمرين
تلتــزم الشــركة باتباع سياســة اتصال 

شــفافة ومناسبة مع مســاهميها 
ومجتمعها االســتثماري األوســع نطاًقا. 

لــذا، تم تشــكيل إدارة مخصصة 
لعالقــات المســتثمرين تتبــع الى المدير 

التنفيــذي المالي.

وتتولى إدارة عالقات المســتثمرين 
مســؤولية التعامل مع جميع اتصاالت 

المســاهمين مع ضمان اإلفصاح في 
الوقت المناســب عن المســتجدات المالية 

والتطورات الجوهريــة للجهة التنظيمية 
والســوق والمساهمين. وعالوة على 

ذلك، فإن اإلدارة مســؤولة أيًضا عن 
التعامل مع استفســارات المساهمين 

في الوقت المناســب ومتابعة قسم 
عالقات المســتثمرين على موقع 

الشــركة اإللكتروني لضمان تحديثه 
بانتظــام وتقديم إفصاحات دقيقة وفي 

الوقت المناسب.

وقد شــاركت إدارة عالقات المستثمرين 
خــالل عــام 2017 في العديد من مؤتمرات 

المســتثمرين اإلقليميين والدوليين، 
باإلضافــة إلى الرد على مكالمات 

والمحللين. المساهمين 

 يبين ما يلي تفاصيل مســؤول 
المستثمرين: عالقات 

 االسم: مروة جودا
 المنصب: مديرة عالقات المســتثمرين

 البريد اإللكتروني:
IR@dxbentertainments.com 

هاتــف: 0820 820 4 971+

 الموقع اإللكتروني: 
www.dxbentertainments.com/

investor-relations

القرارات الخاصة ز. 
عقدت الشــركة اجتمعــان للجمعية 
العموميــة خالل الســنة المالية 2017. 

فيمــا يلي ســجل بالقرارات الخاصة 
الصــادرة فــي كل جمعية عمومية 

والتدابيــر المتخــذة لتنفيذها.

الجمعيــة العموميــة - 18  ابريل 2017

1. أ. الموافقــة علــى إطالق برنامج تحفيز 
للموظفين من خالل أصدار أســهم جديدة 

للشــركة، وفقا ألحكام المادة 226 من 
القانون االتحادي رقم 2 لســنة 2015 بشــأن 

الشــركات التجارية ووفقًا لألحكام 
والشــروط األساسية التالية:

1.  الحد األقصى لعدد األســهم التي 
يمكــن إصدارها ألغراض تنفيذ 

البرنامج: 155 مليون ســهم يتم 
إصدارها في تواريخ االســتحقاق وبعد 

موافقة هيئة األوراق المالية والســلع.
2.  الفترة اإلجمالية للبرنامج: ســنتين 

)مــن 1 مايــو 2017 إلى 30 ابريل 2019(    
3.  ســعر منح أو معادلة احتســاب سعر 

منح أســهم الموظفين المستحقين: 
القيمة االســمية للسهم.

4.  الدرجات الوظيفية المســتحقة 
ألســهم التحفيز: الدرجة )U( الى 

السادسة. الدرجة 
تفويــض مجلس اإلدارة باتخاذ كافة  ب. 

االجراءات التنفيذية واعتماد الشــروط 
واألحكام الالزمــة لتطبيق البرنامج في 

ضــوء القواعد التي تصدرهــا الهيئة لتنظيم 
أحكام وشــروط برامج تحفيز الموظفين 

بالشــركات المساهمة العامة".

سعت الشــركة للحصول على الموافقة 
الالزمــة لتطبيق برنامــج تحفيز الموظفين 
وحصلت بذلك على موافقة مســاهميها 

بشــرط تنفيذها بموجب قواعد هيئة 
األوراق المالية والســلع الصادرة حديًثا 
التــي تنظم برامــج تحفيز الموظفين 

للشــركات المساهمة العامة. 

وبعد دراســة متأنية ومدروسة، قرر 
مجلس إدارة الشــركة أنه ال يمكن تنفيذ 

برنامــج تحفيــز الموظفين على النحو 
المنشــود في الســنة المالية الحالية، 

حيث أوعز بطرح مســألة إلغاء البرنامج 
على المســاهمين في اجتماع الجمعية 

القادم. العمومية 

النظر واتخاذ قرار خاص بشــأن تعديل   .2
المادة رقم 18 في النظام االساســي 
 للشــركة، ليصبح عدد اعضاء مجلس 

االدارة 9 أعضاء.

بعــد الموافقة على زيادة أعضاء مجلس 
اإلدارة مــن 7 إلى 9 أعضاء، انتخبت 

الجمعيــة العمومية للفترة المتبقية 
من المجلس: الســيد كريستيان 

جورجه كعضو غير تنفيذي والســيد 
فايــز البوعينين كعضو غير تنفيذي في 
المجلس.لشــغل المقاعد اإلضافية التي 

تم تشــكيلها وفقًا للنظام األساسي 
المعــدل، الذي ينص على أن يتكون 
مجلس اإلدارة من تســعة )9( أعضاء.

الجمعيــة العموميــة - 28 نوفمبر 2017

التصويت علــى الغاء برنامج تحفيز   .1
الموظفيــن الــذي تمت الموافقه عليه في 

 الجمعيــه العموميــة المنعقده في تاريخ 
18 أبريل 2017.

تماشــًيا مع توصية مجلس اإلدارة 
بإلغــاء برنامــج تحفيز الموظفين والتي 

جرى اعتمادهــا في اجتماع الجمعية 
العموميــة المنعقــد في تاريخ 18 إبريل 

2017، أصدر المســاهمون موافقتهم 
علــى قرار اإللغاء. وبذلك، لن تطبق 

الشــركة البرنامج في الوقت الراهن 
وســتواصل العمل على تقييم المزيد 

مــن هــذه الخطط على النحو المالئم.

الموافقة على التعديالت المقترحة   .2
على عقد التأسيس كما موضح أدناه:

أ.  الموافقة على التغييرات التي تم 
االفصاح عنها في موقع سوق دبي 

المالي وموقع الشركة.

ب.  الموافقة على تغيير عدد أعضاء 
مجلس االدارة من )9( الى )7( أعضاء.
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تم تعديل النظام األساســي للشــركة 
بنــاًء علــى الموافقة التي  تم اقرارها 

فــي الجمعية العامة، وتم نشــر النظام 
األساســي المحدث في الجريدة الرســمية 

فــي 31 ينايــر 2018. وعالوة على ذلك، 
تقرر آعادة تشــكيل مجلس اإلدارة خالل 

اجتمــاع الجمعيــة العمومية المنعقد 
في 28 نوفمبر 2017، لمدة 3 ســنوات 

جديــدة ويتكــون من 7 أعضاء بعد 
موافقة المســاهمين.

ح.  األحداث الجوهرية
بعد االفتتاح الرســمي لوجهة دبي 

باركس آند ريزورتس في 18 ديســمبر 
2016، ركزت دي إكــس بي إنترتينمنتس 

في الســنة المالية 2017 على إعادة 
هيكلة المؤسســة ونقلها من بؤرة 

التركيز على تســليم وانجاز المشروع 
إلــى التركيز على العمليات التشــغيلية. 

ففي ذات العام، تســلمت الشــركة اخر 
االلعــاب ووجهات الجذب على مراحل 

متعددة لتكتمل العمليات التشــغيلية 
بشــكل كامل في الربع الرابع من عام 
2017. حيــث تــم افتتاح اخر وجهة ترفيهية 

اال وهــي "هانجــر جيمز" في منطقة 
اليونزجيت التي تحتضنها موشــنجيت 

دبــي في تاريخ 20 أكتوبر 2017.

يناير
تدشــين ليجوالند ووتربارك وفندق البيتا

تــم افتتاح ليجوالنــد ووتربارك وفندق البيتا 
رســمًيا للزوار فــي 2 يناير 2017 معلنة 

بذلــك عن انتهاء االفتتــاح المرحلي لوجهة 
دبــي باركس آند ريزورتــس الترفيهية 

والتــي بــدأت في 31 أكتوبر 2016 مع 
تدشــين المنتــزه الترفيهي ليجوالند دبي.

فبراير
اإلعالن عن مشــروع فندق ليجوالند دبي

أعلنــت دي إكس بــي إنترتينمنتس عن 
إبرامهــا التفاقية مع مجموعة مرلين 

إنترتينمنتس النشــاء وافتتاح فندق 
ليجوالند دبي الذي ســيضم 250 غرفة 

بجانــب منتــزه ليجوالند دبي. حيث تمثل 
االتفاقية مشــروًعا مشترًكا بنسبة 

60:40 بالتعــاون مــع مرلين إنترتينمنتس، 
ومن المزمع تشــييده على مساحة 

300.000 قــدم مربــع من األراضي التي تم 
تخصيصها لتوســعة ليجوالند. ومن 

المتوقع أن تســتغرق أعمال البناء نحو 
حوالــي عاميــن، أما التمويل، فقد تم 

توفيــره جزئًيــا من زيادة رأس المال خالل 
إصدار حقوق األســهم في عام 2016.

ابريل
االنتهــاء من تركيــب كافة األلعاب ومعالم 

الجــذب الترفيهيــة في منطقة "دريم 
ووركــس" التي تحتضنها موشــنجيت دبي 

مــع افتتــاح وجهة "هاو تو ترين يور 
دراغــون" في منطقة "دريم ووركس" 
التي تحتضنها موشــنجيت دبي، باتت 

كافــة ألعاب الركوب ومعالم الجذب 
الترفيهيــة داخل هــذه المنطقة المكيفة 

بالكامل جاهزة الســتقبال زوارها.

موافقة المســاهمين على زيادة عدد أعضاء 
مجلــس اإلدارة مــن 7 إلى 9 أعضاء

تم انتخاب الســيد كريستيان جورجي 
والســيد فايز البوعينين كعضوين غير 

تنفيذييــن لشــغر المقاعد اإلضافية التي 
تم تشكيلها.

مايو
تعيين الســيد محمــد المال بمنصب الرئيس 

الجديد التنفيذي 

أعلنت الشــركة في 31 مايو أنه في 
أعقاب اســتقالة السيد رائد كاجور 

النعيمــي مــن منصب الرئيس التنفيذي، 
فقــد قــرر رئيس مجلس دي إكس بي 
إنترتينمنتس، ســعادة السيد عبد اهلل 

الحباي، تعيين الســيد محمد المال رئيًســا 
تنفيذيـًـا جديــًدا بقرار نافذ فوًرا. ويحتفظ 

الســيد رائد كاجور النعيمي بمنصبه 
كعضــو غيــر تنفيذي في مجلس اإلدارة.

يونيو
إعــالن دي إكس بــي إنترتينمنتس عن جملة 

مــن التعيينات وهيكل إداري جديد

أصدرت الشــركة إعالنًا في 14 يونيو 2017 
تفيد فيه بتعيين الســيد جون إيرلند 

في منصــب المدير التنفيذي المالي 
والســيد أحمد الريس في منصب المدير 

التنفيذي لخدمات الدعم المؤسســي.

يوليو
اســتقالة عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

أعلنت الشــركة في تاريخ 26 يوليو 2017 
عن اســتقالة الســيد فايز البوعينين من 

عضوية مجلس اإلدارة.

أغسطس
إدارة دي إكــس بــي إنترتينمنتس لبعض 

مراكــز الترفيه العائلي التــي تمتلكها 
شــركة مــراس إنترتينمنتس آند ليجر، 

مثــل: هــب زيرو وماتيل بالي! تاون 
وروكسي سينما

أعلنت الشــركة عن إبرامها إتفاقية إدارة 
مع أكبر مســاهميها شــركة مراس إلدارة 

مجموعــة مختارة من مراكز الترفيه 
العائلية المملوكة لشــركة مراس. 

حيث تضم هــذه المجموعة المختارة 
الوجهــات الترفيهية هب زيرو وماتيل 

بالي! تاون وذا جرين بالنيت وســبالش باد 
وروكسي سينما.

إعــادة هيكلة العمليات التشــغيلية وتعيين 
فريق إدارة جديد

صرحت الشــركة في شــهر أغسطس عن 
تشــكيلها هيــكالً تنظيميًا جديدًا يضم 
ثالثة أقســام جديدة أنشــئت لتعزيز إدارة 

أصــول دي إكس بــي إنترتينمنتس؛ حيث 
تتألف األقســام الجديدة من المنتزهات 

الترفيهية ومراكــز الترفيه العائلية 
والتجزئة والضيافة. وتقرر تعيين الســيد 

أحمد حســين مديًرا عاًما للمنتزهات 
الترفيهــة وأحمد الريس مديًرا عاًما 

والضيافة. للتجزئة 

 اإلعالن عن األســعار الجديدة للتذاكر 
للمنتزهات السنوية 

كجــزء من اســتراتيجيتها الجديدة لتحديد 
األســعار، أعلنت دبي باركس آند ريزورتس 

عن هيكلية جديدة لســعر العضوية 
الســنوية لمنتزه واحد تبدأ من 275 

درهم للشــخص و525 درهمًا للشخص 
الواحــد لجميع المنتزهات.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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سبتمبر

موافقــة دي إكس بــي إنترتينمنتس على 
قرض المســاهم الثانوي مع شــركة مراس

أعلنــت دي إكس بــي إنترتينمنتس عن 
إبرامها اتفاًقا مع أكبر مســاهميها، 
شــركة مراس، للحصول على قرض 

ثانــوي. ويكــون القرض البالغ قيمته 245 
مليون درهم إماراتي قرض مســاهم 

ثانــوي غيــر مضمون بدون فوائد وبال أجل 
اســتحقاق؛ بحيث يستخدم هذا القرض 

ألغراض تمويل المصاريف التشــغيلية 
وســداد الديون وتسحب قيمته فوًرا.

أكتوبر

أكتمال العمليات التشــغيلية لدبي 
باركس آند ريزورتس

مــع افتتاح الوجهــة الترفيهية "هانجر 
جيمــز" في منطقــة اليونزجيت التي 
تحتضنهــا موشــنجيت دبي في تاريخ 
20 أكتوبــر، أصبحــت االلعاب والوجهات 

والمنتزهــات الترفيهية في دبي 
باركــس آند ريزورتــس مفتوحة بالكامل 

الستقبال زوارها.

تعييــن بــول باركر المدير العام لمراكز 
العائلية الترفيه 

اختتمت دي إكــس بي إنترتينمنتس 
عملية إعــادة هيكلها التنظيمي 

بتعيينهــا لبــول باركر المدير العام 
لقســم مراكز الترفيه العائلية الذي تم 

إنشاؤه حديًثا.

ليجوالنــد ووتربــارك وفندق البيتا يحوزان على 
جوائــز رائدة في هذا القطاع

حصــدت دبي باركس آند ريزورتس جوائز 
قيمــة في هــذا القطاع في حفل تكريم 

جوائــز أطفال “دبي تايم آوت” 2017: 
وفــازت ليجوالند ووتربارك بجائزة أفضل 

حديقــة مائيــة، كما حاز فندق البيتا على 
جائــزة أفضل فندق عائلي.

اإلعالن عن أســعار موســم الشتاء الجديد 
 وتذاكــر مقيمــي الخليج لدبي باركس 

آند ريزورتس

أعلنــت دبي باركس آند ريزورتس عن 
أســعار التذاكر للمقيمين في دول 

مجلس التعاون الخليجي وســعر الزائر 
الدولي كجزء من اســتراتيجية تحديد 

األســعار الجديدة. فقد تحدد ســعر التذكرة 
للمقيميــن في دول مجلس التعاون 

الخليجــي ليــوم واحد بقيمة 165 درهم 
لدخول موشــنجيت دبي وليجوالند دبي 

وليجوالنــد وتربارك و95 درهم لدخول 
بوليوود باركس دبي. أما ســعر تذكرة 
الــزوار الدوليين، فهو 235 درهم لدخول 

كل منتزه باســتثناء بوليوود باركس 
 دبــي التــي تصل تذكرتها إلى قيمة 

175 درهمًا.

نوفمبر

موافقة المســاهمين على قرض مساهم 
ثانــوي بقيمــة 700 مليون درهم إماراتي

وافق المســاهمون في اجتماع الجمعية 
العموميــة المنعقدة في 28 نوفمبر 2017 
علــى إبــرام صفقة طرف ذي عالقة مع أبرز 

مســاهميها شركة مراس، وذلك لسحب 
455 مليون درهم بموجب تســهيالت 

قرضهــا الثانوي الحالي من مراس بحيث 
تصــل قيمة التمويل الكلية المعتمدة 

إلــى 700 مليون درهم إماراتي. 

ديسمبر

 الحصــول على الدعم من قبل 
الماليين شركائها 

حصلت الشــركة على تنازل بشــأن اختبار 
التحمل إزاء تســهيالت الدين للمرحلة 

األولــى بقيمة 4.2 مليار درهم إماراتي 
المســتحقة في نهاية 2017.

عبداهلل الحباي
رئيس مجلس اإلدارة 

دي إكــس بي إنترتينمنتس ش.م.ع،

التاريــخ 25 مارس 2018
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تقرير مدقق الحســابات المستقل

المساهمين السادة 

دي اكس بي انترتينمنتس )مســاهمة عامة( وشــركاتها التابعة

دبي

اإلمــارات العربية المتحدة

تقريــر حــول البيانات المالية الموحدة
الرأي

قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحدة لـ دي اكس بي انترتينمنتس )مســاهمة عامة( )»الشركـــة«( وشــركاتها التابعة  )مًعا »المجموعة«( 
والتـــي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديســمبر 2017، وبيان الربح أو الخســارة والدخل الشــامل األخر الموحد وبيان 

التغيـــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيان التدفقات النقدية الموحد للســنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحــات حول البيانات المالية 
الموحدة، تتضمن ملخًصا للسياســات المحاســبية الهامة ومعلومات تفســيرية أخرى.

فــي رأينــا ، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحــي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
في 31 ديســمبر 2017 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للســنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الـــــرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــا للمعاييــر الدولية للتدقيق. إن مســؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضـــحة تفصيًلا في فقرة مســؤوليات مدقق 

الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحدة الواردة بتقريرنا. كما أننا مســتقلون عن المجموعة وفق معايير الســلوك الدولية لمجلس 
المحاســبين »قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن« ووفقــا للمتطلبات األخالقية األخرى بدولة اإلمارات العربية المتحــدة ذات الصلة بتدقيقنا 

للبيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة. هــذا، وقد التزمنا بمتطلبات المســؤولية األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد الســلوك 
للمحاســبين المهنيــن. نعتقــد بــأن بينات التدقيــق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساســا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيســية
تعتبــر أمــور التدقيــق الرئيســية، وفــق تقديرنــا المهني، األمور التي نوليهــا أقصى اهتمام عند تدقيقنا للبيانــات المالية الموحدة عن الفترة 

الحاليــة. تــم تنــاول تلــك األمــور في ســياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تشــكيل رأينــا المتعلق بها، ونحن ال نعبر عن رأي 
منفصل بشــأن تلك األمور.

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمرأمــر التدقيق الهام

القيمــة الدفترية للممتلكات والمعدات واالســتثمار العقاري

تمتلــك المجموعة ممتلكات 
ومعــدات بقيمة 9.409 مليون 

درهم، واســتثمار عقاري بمبلغ 
536 مليــون درهم كما هو 
ُمبيــن في اإليضاح 6 واإليضاح 

7 علــى الترتيب. وتمثل هذه 
المبالــغ أهم األرصدة الجوهرية 

فــي بيان المركز المالي 
للمجموعة. الموحد 

ويتطلــب تقييم القيمة 
القابلة لالســترداد لكل من 

والمعدات  الممتلكات 
واالســتثمار العقاري إجراء 

تقديــرات جوهرية كما هو 
مبيــن في اإليضاح 4 واإليضاح 

7 علــى الترتيب وذلك في 
تحديــد أهم االفتراضات الداعمة 

للتدفقات النقدية المســتقبلية 
المتوقعــة لألعمال وكذلك في 

استغالل هذه الموجودات.

وشــملت إجــراءات التدقيــق لدينــا تقييم الضوابط على تحليل االنخفاض في القيمة والحســابات.

لقــد اختبرنــا التصميــم والتنفيــذ والفعالية التشــغيلية للضوابط ذات الصلة لتحديد مــدى معقولية عملية 
مراجعــة انخفاض القيمة. وشــمل ذلك إجراء اختبار لـ:

الرقابــة علــى دقة واكتمال نموذج حســاب انخفاض القيمة. و  •
•  ضوابــط الحوكمــة، بمــا في ذلك مراجعة االجتماعات الرئيســية التي تشــكل جزًءا من عملية مراجعة 

تقييــم االنخفاض في القيمة.

وباإلضافــة إلــى ذلك، قمنا أيضا بإجراءات المراجعــة الموضوعية التالية:
إشــراك المتخصصيــن لدينا في التقييم الداخلــي لتقدير تقييم الموجودات.  •

•  تقييم ما إذا كان النموذج الذي تســتخدمه اإلدارة لحســاب القيمة المســتخدمة لكل وحدة من وحدات 
انتــاج النقــد يتوافق مع المعيار المحاســبي الدولي رقــم 36: انخفاض قيمة الموجودات.

•  الحصــول علــى وتحليــل تقديــرات االنخفاض في القيمة المالية التــي توفرها اإلدارة لتحديد ما إذا كانت 
معقولة وداعمة.

•  تحليــل معــدالت الخصــم والمتوســط المرجح لتكلفة رأس المال المحتســبة من قبل اإلدارة لمقارنة 
والتحقق من حســابات اإلدارة.

تحــدي معــدالت معقولية النمو واالفتراضات الرئيســية األخــرى للتدفقات النقدية. و  •
•  إجراء تحليل الحساســية حول االفتراضات الرئيســية التي تســتخدمها اإلدارة للتأكد من مدى التغير في 

تلــك االفتراضــات التــي ســيكون لها تأثير فردي أو جماعي علــى القيمة الدفترية للموجودات.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
المبنــى 3، الطابق 6 

إعمار سكوير، 
داون تاون دبي

ص.ب: 4254
دبي

اإلمــارات العربية المتحدة

هاتــف: 8888 376 4 971+
فاكــس: 8899 376 4 971+

www.deloitte.com
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أمور التدقيق الرئيســية )تتمة(

كيــف تناول تدقيقنا هذا األمرأمــر التدقيق الهام

تقدير اإلدارة إلعداد البيانات المالية الموحدة على أســاس مبدأ االســتمرارية

 يتم إعداد البيانات المالية الموحدة على أســاس 
مبدأ االستمرارية.

افتتحــت دبــي باركس آنــد ريزورتس على مراحل على مدار 
الســنة الماليــة 2017 وكان أخر حدائقهــا افتتاًحا للجمهور في 

أكتوبر 2017.

ونتيجــة لالفتتــاح الذي تم على مراحل، واســتجابة لعوامل 
معينــة خارج ســيطرة المجموعة، قامــت المجموعة بتطوير 

وتنفيــذ خطة اســتراتيجية جديدة، وإعادة تنظيم قاعدة 
التكلفة، مع تطبيق تســعير معدل وعرض ســنوي لتنشــيط 

الزيــارات المحلية والخارجية.

وفي الوقت الذي ســجلت فيه المجموعة خســارة في الســنة 
المنتهيــة فــي عام 2017، فإن البيانــات المالية الموحدة توضح 

اتخــاذ أعضــاء مجلس اإلدارة حكًما يفيد توقعهم بشــكل 
معقول بأن أســاس االســتمرارية ُيعد مناســًبا في إعداد البيانات 

الماليــة الموحدة للمجموعة.

وقد اســتنتج أعضــاء مجلس اإلدارة أن مجموعة النتائج 
المحتملــة التــي تم أخذها فــي االعتبار عند التوصل إلى هذا 

الحكــم غيــر كافية لتوفير عدم التيقن الجوهري بشــأن قدرة 
المجموعة على المواصلة كمنشــأة مســتمرة. وبما أن هذا 
التقييــم ينطــوي على األخذ باالعتبار أحداث مســتقبلية، فثمة 
خطــر من عدم مناســبة هذا الحكم، ممــا يتعين معه تقييم 

حالــة عــدم التيقين على أنهــا جوهرية، وفي هذه الحالة قد 
تكــون هنــاك حاجة إلى إفصاحات إضافية.

وشــملت إجراءات تدقيقنا ما يلي:
•  تقديــر تقييــم اإلدارة لمبدأ االســتمرارية مــن خالل تحدي األحكام 

الرئيســية ضمــن توقعــات المجموعــة بما في ذلك التداول الرئيســي 
واالفتراضــات الجوهريــة )بمــا في ذلك الزيارات ومعدالت النمو وأســعار 

الخصــم( وأثــر برنامــج تحــول المجموعة والدعم المالــي المقدم من قبل 
أكبر المســاهمين.

دراســة اتفاقيات التمويل الســارية لدى المجموعة.  •
•  إجراء تحليل حساســية ســلبي على التقييم التصاعدي للمجموعة فيما 

يتعلق بالســيولة واالمتثــال لتعهداتها البنكية؛ و
•  النظــر فــي مدى كفاية إفصاحات المجموعــة فيما يتعلق بمبدأ 

االســتمرارية المتضمنة فــي البيانات المالية الموحدة

االعتراف باإليرادات

تنشــأ إيــرادات المجموعة من عدد مــن الموارد المختلفة بما 
فــي ذلــك إيرادات دخــول الحدائق، وإيرادات اإلقامة من فندقها، 

وبيع المواد الغذائية والمشــروبات، وإيرادات إيجارية من 
التأجيــر ودخل الرعاية.

وفــي بعــض الحاالت، يتــم القيام بعمليات يدويــة لمطابقة 
 المدفوعــات النقدية لالســترداد أو لنقــل البيانات إلى 

أنظمــة التمويل.

وتعنــي القيمة المنخفضــة للمعامالت الفردية أن األخطاء 
الفردية ســتكون ضئيلة، ولكن من الصعب كشــفها، ويعني 
ارتفــاع حجــم المعامالت أنــه يمكن أن يؤدي اإلخفاق المنهجي 

إلى أخطاء تتجمع بســرعة إلى أرصدة مادية.

ضمنــت إجراءات تدقيقنا مايلي:
•  فحــص تصميــم وتنفيذ والفعالية التشــغيلية للضوابط اليدوية الداعمة 

لألنظمــة، بمــا في ذلك مطابقة الســجالت النقدية مع اإليرادات المقيدة 
بالدفاتر اليومية في الســجالت المحاســبية.

 •  إجــراءات تحليليــة تنبؤية )تأخــذ باالعتبار عوامل مثل التغيرات 
في التســعير والزيارات(؛ 

 •  إجــراء مطابقــة بين مجموع المبالغ النقدية المســتلمة مع 
اإليرادات المسجلة؛

•  التأكــد مــن عمليــات قيد المبيعات فــي يومها عن طريق فحص القيد 
المحــدد لإليــرادات عن األيام في نهاية الفترة؛ و

•  فحــص أرصــدة اإليرادات المؤجلة عن طريق تجميع ســجالت نظام حجز 
التذاكر وفحص الحســابات األساسية.

معلومات أخرى
إن مجلــس اإلدارة واإلدارة همــا المســؤوالن عــن المعلومــات األخرى التي تتألف من التقرير الســنوي للمجموعة. لقــد حصلنا على تقرير 
مجلــس اإلدارة قبــل تاريــخ هــذا التقرير لمدقق الحســابات. ومــن المتوقع أن تكون بقية معلومات التقرير الســنوي متاحة الطالعنا عليها 

بعــد ذلــك التاريــخ. ال تتضمــن المعلومــات األخــرى البيانات الماليــة الموحدة وتقرير تدقيقنا هذا. ال يتناول رأينا حــول البيانات المالية الموحدة 
المعلومات األخرى، وال نعبر بأي شــكل عن تأكيد أو اســتنتاج بشــأنها.

تتمثل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمال تدقيقنا حول البيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ، وفي ســبيل ذلك 
نأخــذ باالعتبــار مــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخرى غير متوافقة جوهريًا مــع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التــي حصلنا عليها أثناء 

قيامنــا بأعمــال التدقيــق، أو تلــك التي يتضح بطريقة أخرى أنهــا تتضمن أخطاًء جوهرية.

تقرير مدقق الحســابات المســتقل تتمة
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معلومــات أخرى )تتمة(
وإذا كنــا قــد اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي المعلومات األخرى ، يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك، اســتناًدا إلى األعمــال التي قمنا بها فيما 

يتعلــق بهــذه المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. أننا ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشــأن.

وفــي حــال قررنــا وجــود أخطــاء جوهرية على المعلومات المتبقية الواردة بالتقرير الســنوي للمجموعة عند قراءتنا لــه، فإننا مطالبون باإلبالغ 
عنها إلــى المكلفين بالحوكمة.

مســؤوليات االدارة والمكلفيــن بالحوكمة عــن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحدة وعرضها بصــورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقاريــر المالية وبما يتفق مع 
األحكام الســارية لعقد تأســيس الشــركة وللقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، وكذلك عن وضع نظام 

الرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا االدارة ضروريــة لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية، ســواء كانت ناشــئة عن 
احتيال أو خطأ. 

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل اإلدارة مســؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أســاس مبدأ االســتمرارية 
مع اإلفصاح، حســب االقتضاء، عن األمور المتعلقة بأســاس مبدأ االســتمرارية وتطبيق مبدأ االســتمرارية المحاســبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية 

أو وقــف أعمــال المجموعــة أو فــي حالة عدم توفر أي بديل واقعي ســوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

يتحمــل أعضــاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق مســؤولية اإلشــراف على عملية إعداد التقاريــر المالية للمجموعة.

مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثــل غايتنــا بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة  ككل خالية من أخطاء جوهرية، ســواء كانت ناشــئة 

عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقرير المدقق الذي يشــمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مســتوى عاٍل من التأكيــد، ولكن ال يضمن أن عملية 
التدقيــق التــي تّمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيق ستكشــف دائًما أي خطأ جوهري إن وجد. وقد تنشــأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، 
وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُمجّمــع إذا كان من المتوقع تأثيرهــا على القرارات االقتصادية المتخذة من المســتخدمين الُمبّينة على 

هــذه البيانات المالية الموحدة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعايير التدقيق الدولية،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشــك المهني طوال فتـــرة التدقيق. 
ونقوم كذلك بـ:

 •  تحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، ســواء كانت ناشــئة عن احتيال أو عــن خطأ، التصميم والقيام 
بإجراءات التدقيق لالســتجابة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة توفر أساســا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشــاف 
خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشــمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، ســوء التمثيل أو 

تجــاوز نظام الرقابة الداخلي. 

•  االطــالع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناســبة حســب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء 
رأي حــول فعالية الرقابــة الداخلية بالمجموعة. 

تقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المّتبعة ومعقولية التقديرات المحاســبية وااليضاحــات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.  •

•  اســتنتاج مدى مالءمة اســتخدام االدارة لمبدأ االســتمرارية المحاســبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود 
حالة جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــــروف قد تثير شــكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االســتمرار. وفي حال 
االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عدم التيقن، يتوجــب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحــات ذات الصلة الواردة في البيانات 

الماليــة الموحــدة، أو، فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحات غير كافية يتوجــب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في اســتنتاجاتنا على أدلة التدقيق 
التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف المســتقبلية إلى توقف أعمال المجموعة على أســاس 

مبدأ االستمرارية.

•  تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحدة وهيكلهــا والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحــات، وفيما إذا كانت البيانات 
الماليــة الموحــدة تظهــر العمليات واالحداث ذات العالقــة بطريقة تحقق العرض العادل.

•  الحصول على بّينات تدقيق مناســبة بشــأن المعلومات المالية للمجموعة وأنشــطتها من أجل إبداء رأي تدقيق حول البيانات المالية 
الموحدة. إننا المســؤولون عن توجيه واإلشــراف على وتنفيذ تدقيق المجموعة، كما نظل المســؤولون عن تقريرنا بشــكل منفرد.
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تقرير مدقق الحســابات المســتقل تتمة

مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(
إننــا نتواصــل مــع المكلفيــن بالحوكمــة فيما يتعلق، على ســبيل المثــال ال الحصر، بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الرئيســية، بما في 

ذلــك أي خلــل جوهــري في نظام الرقابة الداخلــي قد نحدده خالل تدقيقنا.

كمــا نقــوم بإطــالع المكلفيــن بالحوكمــة أيًضا بإقرار بامتثالنا لقواعد الســلوك المهني المتعلقة باالســتقاللية، والتواصل معهم بخصوص 
جميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي يحتمل االعتقاد أنها قد يكــون لديها تأثيًرا معقولًا على اســتقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة 

متى كان مناسًبا. 

ومــن بيــن تلــك االمــور التــي تم التواصل بشــأنها مع لجنــة التدقيق بالمجموعة هي تحديد هذه االمور التــي كان لها األثر األكبر في تدقيق 
البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة، والتــي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيســية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور فــي تقريرنا حول التدقيق 
إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا، أو عندمــا نقــرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امــر معين في تقريرنا في 

حــال تـــرتب علــى اإلفصــاح عنه عواقب ســلبية قد تفوق المنفعة العامــة المتحققة من تلك المعلومات.

تقريـــر حول المتطلبــات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافــة إلــى ذلــك ووفقــًا لمتطلبــات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015، نفيد بما يلي:

أننــا قــد حصلنــا على كافة المعلومات واإليضاحات التــي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  •

•  تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، من جميــع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع األحكام الســارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015؛

أن المجموعة قد احتفظت بدفاتـــر محاســبية نظامية؛  •

أن المعلومــات الــواردة بتقريـــر أعضــاء مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاســبية للمجموعة؛  •

 •  يظهــر اإليضــاح رقــم 8 حــول البيانــات المالية الموحدة اســتثمارات المجموعة في أدوات الملكية خالل الســنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2017؛

•  يظهــر اإليضــاح رقــم 9 حــول البيانــات المالية الموحدة للمجموعة معامالت األطراف ذات العالقة الجوهرية والشــروط واألحكام التي 
بموجبهــا تم إبـــرام تلــك المعامالت ومبادئ إدارة تضارب المصالح؛ و

 •  طبقــًا للمعلومــات التــي توافــرت لنــا، لــم يتبين لنا ما يدعونــا لالعتقاد بأن المجموعة قد ارتكبت خالل الســنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبـــر 2017 أي مخالفات لألحكام الســارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015 أو لعقد تأســيس 

المجموعة مما قد يؤثر جوهريًا على أنشــطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديســمبر 2017.

ديلويت آند توش )الشــرق األوسط(

سمير مدبك
ســجل مدققي الحسابات رقم 386

25 مارس 2018

دبي

اإلمارات العربية المتـــحدة
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إيضاحات
2017

ألف درهم
2016

ألف درهم

الموجودات

والمعدات 69,409,2899,465,013الممتلكات 

7535,643633,773استثمارات عقارية

–817,429اســتثمار في مشروع مشترك

938,78242,056المخزون

1034,05420,999مطلــوب من طرف ذو عالقة

11142,04790,336ذمــم تجارية مدينة وأخرى 

1253,95337,121مشتقات مالية

13650,000989,527موجودات مالية أخرى

141,218,7581,534,862النقــد وأرصدة بنكية

12,099,95512,813,687مجموع الموجودات

حقــوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

157,999,9137,999,913رأس المال

1253,95337,121احتياطــي تحوط التدفق النقدي 

)639,105()1,755,250(خسائر متراكمة

6,298,6167,397,929مجمــوع حقوق الملكية

المطلوبات

163,947,7333,203,645تسهيالت بنكية

171,606,8282,212,113ذمــم تجارية دائنة وأخرى

–101,578مطلــوب ألطراف ذات عالقة

–10245,200قــرض من أطراف ذات عالقة

5,801,3395,415,758مجموع المطلوبات

12,099,95512,813,687مجموع حقــوق الملكية والمطلوبات

  

محمد المال عبــد الوهــاب الحلبــي  
العضو المنتدب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 

بيــان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديســمبر 2017

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جزءًا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات
2017

ألف درهم
2016

ألف درهم

19552,04175,926اإليرادات

المبيعات )7,687()65,267(تكاليف 

486,77468,239الربح اإلجمالي

)408,958()1,290,705(20مصاريف عمومية وإدارية وتشــغيلية

)206,179()118,452(مصاريف بيع وتســويق

2122,888527إيرادات غير تشــغيلية، صافي

61,533)216,136(22)تكاليــف(/ إيرادات تمويل

–)514(8حصة خســارة من مشروع مشترك

)484,838()1,116,145(الخسارة للسنة

الدخل الشامل األخر

بنــود قــد يتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخســارة

16,83235,410تحــوط التدفــق النقدي – ربح القيمة العادلة

)449,428()1,099,313(مجموع الخســارة الشاملة للسنة

الخسارة للسهم:

)0.067()0.140(23الخســارة األساســية والمخفضة للسهم )درهم(

بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جزءًا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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رأس المال
ألف درهم

احتياطي 
إصدار أسهم

ألف درهم

احتياطي 
تحوط من 

التدفق النقدي
ألف درهم

خسائر 
متراكمة

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

6,178,018)149,257(6,321,8283,7361,711الرصيــد في 1 يناير 2016

1,678,085–––1,678,085إصدار أسهم إضافية

)8,746()8,746(–––تكاليف إصدار أسهم

–3,736–)3,736(–تحويل احتياطي إصدار أســهم

)484,838()484,838(–––الخسارة للسنة

35,410–35,410––الدخل الشــامل األخر للسنة

)449,428()484,838(35,410––إجمالي الدخل / )الخســارة( الشــاملة للسنة

7,397,929)639,105(37,121–7,999,913الرصيد في 31 ديســمبر 2016

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

16,832–16,832––الدخل الشــامل األخر للسنة

)1,099,313()1,116,145(16,832––إجمالي الدخل / )الخســارة( الشــاملة للسنة

6,298,616)1,755,250(53,953–7,999,913الرصيد في 31 ديســمبر 2017

بيــان التغيرات فــي حقوق الملكية الموحد
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جزءًا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشــطة التشــغيلية

)484,838()1,116,145(الخسارة للفترة

تعديالت لـ:

477,65537,087   اســتهالك ممتلكات ومعدات واســتثمارات عقارية

)61,533(216,136   تكاليــف / )إيــرادات( تمويل 

4,8142,631   مخصــص تعويض نهايــة الخدمة للموظفين

–514   حصة الخســارة من مشــروع مشترك

–2,184   الخســارة من بيع ممتلكات ومعدات

)506,653()414,842(التدفقات النقدية التشــغيلية قبل التغيرات في رأس المال التشــغيلي

)64,767()42,623(الزيــادة في ذمــم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

)42,056(3,274النقــص / )الزيادة( في المخزون

74,452468,178الزيادة في ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى باســتثناء مســتحقات المشــاريع

)33,874()12,326(الزيــادة فــي مطلوب من أطراف ذات عالقة

)179,172()392,065(النقد المســتخدم في األنشــطة التشغيلية 

)414()6,275(تعويضــات نهاية خدمــة الموظفين المدفوعة

)179,586()398,340(صافي النقد المســتخدم في العمليات

التدفقات النقدية من األنشــطة االســتثمارية

339,5271,866,066النقــص في موجودات مالية أخرى 

)3,919,063()976,749(إضافات إلى الممتلكات والمعدات، صافي مســتحقات المشــاريع

–32عائــدات بيع ممتلكات ومعدات

)204,423()8,451(إضافات إلى االســتثمارات العقارية، صافي مســتحقات المشاريع

42,20669,363فوائد مقبوضة

–)17,943(اســتثمار في مشروع مشترك

)2,188,057()621,378(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االستثمارية

التدفقــات النقدية من األنشــطة التمويلية

1,678,085–الُمحصل من إصدار أســهم إضافية

)8,746(–تكاليف إصدار األسهم

734,8601,961,908الُمحصل من التســهيالت البنكية صافية من مبالغ إعادة الســداد

–245,200الُمحصــل مــن قرض من أطراف ذات عالقة

)190,178()230,366(دفعــات لتكاليف التمويل

–)46,080(دفعــات لإليجار التمويلي

)93,077()17,875(الزيــادة في النقد المحتجز

 685,7393,347,992صافــي النقد الناتج من األنشــطة التمويلية

980,349)333,979(صافــي )النقــص( / الزيــادة في النقد وما يعادله

1,344,113363,764النقــد ومــا يعادله في بداية الفترة

1,010,1341,344,113النقــد ومــا يعادلــه في نهاية الفترة )إيضاح 14(

بيــان التدفقات النقدية الموحد 
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جزءًا ال يتجزأ من هــذه البيانات المالية الموحدة
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معلومات عامة  .1
تأسســت دي اكس بي انترتينمنتس )مســاهمة عامة( )»الشــركة«( في بادئ األمر كشــركة ذات مســؤولية محدودة بموجب الرخصة 
التجارية رقم 673692، وُأنشــأت في 11 يوليو 2012. حصلت الشــركة في 9 ديســمبر 2014 على موافقة وزارة االقتصاد وتحولت إلى شــركة 

مســاهمة عامة )مســاهمة عامة.( وفقًا لقانون الشــركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لســنة 1984  المســتبدل بالقانون 
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لســنة 2015 )»قانون الشــركات«(. 

إن الشــركة هي شــركة تابعة لمراس ليجر آند انترتيمنتس ذ.م.م. )»الشــركة األم«( ومملوكة بشــكل نهائي من قبل مراس القابضة 
ذ.م.م. )»الشركة األم الرئيسيـــة«(.

عنوان الشــركة المســجل هو ص.ب: 33772، دبي، اإلمارات العربية المتحدة )»اإلمارات العربية المتحدة«(.

تتمثل األنشــطة المرخصة للشــركة وشــركاتها التابعة )معًا »المجموعة«( في االســتثمار في المشــاريع التجارية وإدارة المنتزهات 
الترفيهية،  و االســتثمار في المشــاريع الســياحية و إدارتها؛ والتطوير العقاري؛ والمتاجرة في التذاكر اإللكترونية للفعاليات الرياضية 

والترفيهيــة، و إدارة التســويق،  وخدمــات إدارة المرافق وإدارة الفعاليات.

تتضمــن البيانــات المالية الموحدة الشــركات التابعة التالية:

تاريخ التأسيسمكان التأسيساســم الشركة التابعة

الملكية نسبة 

النشـاط النفعيةالقانونية

تطويــر المنتزهات الترفيهية100%99%18 مارس 2013دبي، اإلماراتموشنجيت ذ.م.م.

منتزه100%100%8 أبريل 2013دبي، اإلماراتأمجيت أوبريشنز ذ.م.م.*

 دبي باركس دستنيشــن 
بيع التذاكر / إدارة التســويق100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتمانيجمنت ذ.م.م.

تطويــر المنتزهات الترفيهية100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتبوليوود باركس ذ.م.م.

فندق خمس نجوم100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتدبــي باركس هوتيل ذ.م.م.

 تأجير وإدارة العقارات 100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتريفر بارك ذ.م.م.
المملوكة للشركة

االســتثمار في المشاريع 100%99%7 سبتمبر 2014دبي، اإلماراتإل إل دبــي ثيم بارك ذ.م.م.
التجارية واإلدارة

منتزه100%100%14 أكتوبر 2014دبي، اإلماراتإل إل دبي أوبريشــنز ذ.م.م.**
منتزه100%100%25 مارس 2015دبي، اإلماراتبي دبليو بي أوبريشــنز ذ.م.م.***

منتزه100%99%21 مايو 2015دبي، اإلماراتإس إف دبي ذ.م.م.
وكيل سفريات100%100%29 مايو 2016دبي، اإلماراتدو تريبس )ذ.م.م.(****

دي إكــس بي بروجيكت آند 
خدمات إدارة المشاريع100%99%5 أبريل 2017دبي، اإلماراتمانجمنت سيرفســز )ذ.م.م.( 

* شركة تابعة لموشنجيت ذ.م.م. ** شركة تابعة لـــإل إل دبي ثيم بارك ذ.م.م. *** شركة تابعة لـــبوليوود باركس ذ.م.م.

**** شــركة تابعة دبي باركس دستنيشــن مانيجمنت ذ.م.م.

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

تــم العمــل بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر المالية المعدلــة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة وذلك للفترات الســنوية التي تبدأ 
اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2017 أو بعــد ذلــك التاريــخ. لم يســفر تطبيق هــذه المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليــة المعدلة عن أي تأثير جوهري على 

المبالغ المدرجة ألي من الســنة الحالية أو الســنوات الســابقة، إال أنه قد يؤثر على محاســبة المعامالت أو الترتيبات التعاقدية المســتقبلية.

تعديالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم 7: بيان التدفقات النقدية والتي تتطلب من أي شــركة توفير إفصاحات تمكن مســتخدمي 
البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقييم التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشــطة التمويلية.

المعيــار المحاســبي الدولي رقــم 7: بيان التدفقات النقدية
قامــت المجموعــة بتطبيــق التعديــالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم 7 للمرة األولى خالل الســنة الجاريــة. وتقضي التعديالت تقديم 

أي منشــأة إفصاحــات تمكــن مســتخدمي البيانــات الماليــة من تقييــم التغيرات على االلتزامات الناتجة من األنشــطة التمويلية، بما في ذلك 
التغيــرات النقدية وغير النقدية.

تتألــف التزامــات المجموعــة الناتجــة مــن األنشــطة التمويلية من قرض ألطراف ذات عالقة والتزامات ضمن عقود إيجار تمويلية وتســهيالت 
بنكيــة. لقــد تــم بيــان التســوية بيــن األرصدة االفتتاحيــة والختامية لتلك البنود في اإليضاح رقم 16. ولم تقم المجموعة، تماشــًيا مع األحكام 

االنتقاليــة للتعديــالت، باإلفصــاح عــن المعلومــات المقارنة للفترة الســابقة. وبخالف اإلفصاحات اإلضافية، لم يكن لتطبيــق تلك التعديالت أي تأثير 
علــى البيانات الماليــة الموحدة للمجموعة.

إيضاحــات حــول البيانات المالية الموحدة
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(  .2
المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير الســارية بشــكل مســبق  2-2

لم تقم المجموعة مســبًقا بتطبيق المعايير والتعديالت والتفســيرات التالية التي هي قيد اإلصدار وغير الســارية مســبًقا.

المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية الجديدة والمعدلة
 تســري لفترات سنوية 

تبــدأ في أو بعد

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدولية إلعداد التقاريــر المالية 2014 – 2016 بتعديل المعيار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 1 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقاريــر المالية للمرة األولى والمعيار 

المحاســبي الدولي رقم 28 االســتثمارات في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشتركة )2011(.

1 يناير 2018

تفســير لجنــة المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقارير المالية رقم 22 مقابل المعامالت بالعمالت األجنبية والســلف 

يتعلــق هــذا التفســير بالمعامــالت التــي تتم بالعمالت األجنبية أو أي أجــزاء من تلك المعامالت في حال:
وجود مقابل ســائد بعملة أجنبية أو مســعر بها؛  •

•  اعتــراف المنشــأة بــأي من موجودات الدفع المســبق أو مطلوبات الدخل اآلجــل المتعلقة بذلك المقابل في 
موعد يســبق قيد األصل أو المطلوب أو الدخل ذات الصلة؛ و

أن كان أي مــن موجــودات الدفــع المســبق أو مطلوبات الدخل اآلجل غير نقدي.  •

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2 الدفع على أســاس الســهم بشــأن تصنيف وقياس 
معامالت الدفع على أســاس السهم.

1 يناير 2018

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقارير المالية رقم 4 عقود التأمين: وتتعلــق تلك التعديالت بتواريخ 
الســريان المختلفــة للمعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات الماليــة ومعيار عقود التأمين 

الجديد القادم.

1 يناير 2018

تعديالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم 40 االســتثمارات العقارية: تـــرتبط تلك التعديالت بتعديل نص 
الفقرة رقم 57 ليكون أنه ال يجوز للمنشــأة تحويل أي عقار إلى اســتثمارات عقارية أو من اســتثمارات عقارية 
إال بوجود دليل يشــهد على تغير في اســتخدامه. ويقع التغير في اســتخدام العقار في حال اســتوفى العقار 

أو لم يســتوف تعريف معنى االســتثمار العقاري. وال يعتد بمجرد بتغيير اإلدارة نيتها الســتخدام العقار في 
ذاتــه دليــًلا علــى تغير اســتخدامه. وقــد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلــة التي تضمنتها هي 

قائمة غير شــاملة. 

1 يناير 2018

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات وذلك بشــأن إفصاحات 
إضافيــة لمحاســبة التحــوط )والتعديــالت الالحقة لها( الناتجة من مقدمة فصل محاســبة التحوط الواردة 

بالمعيــار الدولــي إلعداد التقريـــر المالية الموحدة رقم 9.

عنــد تطبيق المعيار الدولي 
إلعــداد التقارير المالية رقم 9 

ألول مرة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقم 9 األدوات المالية )النســخ المعدلة في 2009 و 2010 و 2013 و 2014(

يقــدم المعيــار الدولــي إلعــداد التقارير المالية رقــم 9 الصادر في نوفمبر 2009 متطلبات جديدة حول تصنيف 
الموجــودات الماليــة واإلفصــاح عنهــا. وكان المعيار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 9 قد ُعدل الحًقا في أكتوبر 

2010 بحيــث يتضمــن متطلبــات تتعلق بتصنيف المطلوبات المالية وقياســها وحول إلغاء االعتراف. وُعدل كذلك 
في نوفمبر 2013 ليتضمن المتطلبات الجديدة بشــأن محاســبة التحوط العام. وفي يوليو 2014، صدرت نســخة 

أخرى معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 حيث كان الهدف األساســي منه أن يشــمل أ( 
متطلبــات انخفــاض القيمــة للموجودات المالية، و ب( تعديــالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس عن 

طريق تقديم إحدى فئات قياس »القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر« على أدوات دين بعينها.

تتضمن نســخة نهائية من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والتي تشــمل متطلبات محاســبة 
األدوات الماليــة وتحــل محــل المعيار المحاســبي الدولي رقم 39 األدوات الماليــة: االعتراف والقياس، تتضمن 

متطلبــات تتعلق بالجوانب التالية:
•  التصنيــف والقيــاس: ُتصنــف الموجودات المالية باإلشــارة إلى نمط األعمال التــي تنضوي تحتها تلك 

الموجــودات الماليــة وخصائــص تدفقاتهــا النقدية التعاقدية. ويقدم المعيار الدولــي إلعداد التقارير المالية 
في نســخته الصادرة في 2014 فئة من فئات »القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر » ألدوات دين 

معينــة. ويتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة وفق هذا المعيار بالطريقة ذاتها التــي ُتصنف بها ضمن المعيار 
المحاســبي الدولــي رقــم 39 مــع وجود بعض االختالفات في المتطلبــات التي ُيعمل بها في قياس 

المخاطر االئتمانية الخاصة بأي منشــأة.
•  انخفــاض القيمــة: مــع نســخة المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 الصادرة في 2014 والتي تقدم 

نظــام »خســارة ائتمانيــة متوقعــة« لقياس انخفاض قيمة الموجــودات المالية، فلم يعد من الضروري 
االعتــراف بــأي واقعة ائتمانية تحدث قبل أي خســارة ائتمانية.

•  محاســبة التحــوط: يقــدم المعيــار نظام محاســبة تحوط جديد يهدف إلى توثيق مزيد مــن الصلة بالكيفية 
التــي تكــون عليها المنشــآت التي تعمل في أنشــطة إدارة المخاطر وقت التعرضــات للمخاطر المالية 

وغير المالية.
•  إلغــاء االعتــراف: اســتمر العمــل بمتطلبات إلغاء االعتراف بالموجودات الماليــة والمطلوبات المالية من 

المعيار المحاســبي الدولي رقم 39.

1 يناير 2018
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

تطبيق المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(  .2
المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار وغير الســارية بشــكل مســبق )تتمة(  2-2

تأثيــر تقييــم المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 األدوات المالية
وفًقــا لتحليــل الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية للمجموعة كما في 31 ديســمبر 2017 على أســاس الحقائق والظروف الراهنة بذلك 

التاريــخ، قامــت إدارة المجموعــة بتقييــم أثــر المعيار الدولي إلعــداد البيانات المالية رقم 9 على البيانات الماليــة للمجموعة كما يلي:

التصنيف والقياس
سيســتمر قياس جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية على نفس األســاس المطبق حالًيا وفق المعيار المحاســبي الدولي رقم 39.

انخفاض القيمة
ســتخضع الموجودات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة لشــروط انخفاض القيمة الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9. 

وتتوقــع المجموعــة تطبيــق النهج المبســط لالعتراف بالخســائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر التســهيالت لذممهــا التجارية المدينة وفق 
مــا يقتضيــه ويســمح به المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم 9.

المعاييــر الدوليــة إلعداد التقاريــر المالية الجديدة والمعدلة
 تســري لفترات سنوية 

تبــدأ في أو بعد

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريـــر الماليــة رقم 16 عقود اإليجار. يفصل المعيار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية 
رقم 16 الكيفية التي سيقوم بها معد المعاييـــر الدولية إلعداد التقاريـــر المالية باالعتـــراف بعقود اإليجار 

وقياســها وعرضها واإلفصاح عنها. ويقدم المعيار نظام محاســبة واحد للمســتأجر بحيث يتعين بموجبه 
على المســتأجرين تســجيل موجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار مالم تكن عقود اإليجار تمتد لفتـــرة 

12 شــهًرا أو أقل من ذلك أو مالم تكن قيمة األصل المعني تقل عن ذلك. وفي ظل هذا المعيار، يســتمر 
المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود اإليجار كعقود إيجار تشــغيلية أو تمويلية، مع بقــاء منهج المعيار الدولي 

إلعداد التقاريـــر المالية رقم 16 بشأن محاسبة المؤجر على حاله إلى حد كبيـــر بدون تغيـــر عن سلفه 
المعيار المحاســبي الدولي رقم 17.

1 يناير 2019

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 األدوات المالية: وهــي تتعلق بمميزات 
مدفوعــات التعويــض الســلبي المســبقة. وتقوم هذه التعديــالت بتعديل المتطلبــات الحالية للمعيار 

الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 بخصوص حقوق اإلنهاء من أجل الســماح بالقيــاس بالتكلفة المطفأة 
)أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل األخر، بناًء على نموذج األعمال( حتــى في حالة مدفوعات 

التعويض الســلبية.

1 يناير 2019

تعديالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم 28 االســتثمار في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشــتركة: 
وذلك فيما يتعلق بالفوائد طويلة األجل في المشــاريع الزميلة والمشــاريع المشــتركة. وتبين هذه 

التعديــالت أنــه ال يتــم تطيبــق طريقة حقوق الملكية على أي منشــأة تقوم علــى بتطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية على الفوائد طويلة األجل في أي شــركة زميلة أو مشــروع 

مشــترك التي تشــكل جزًءا من االســتثمار الصافي في هذه الشــركة الزميلة أو المشــروع المشترك. 

1 يناير 2019

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقم 17 عقود التأمين حيث يقضي هــذا المعيار بقياس التزامات 
التأميــن بقيمــة تنفيــذ العقــد الحاليــة. ويوفر المعيار كذلك منهج عرض وقياس أكثر اتســاًقا لجميع عقود 

التأمين. وتهدف تلك المتطلبات لتحقيق محاســبة متســقة وقائمة على المبادئ بشــأن كافة عقود 
التأميــن. ويحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقارير المالية رقم 17 محل المعيار الدولــي إلعداد التقارير المالية 

رقــم 4 عقــود التأمين اعتباًرا من 1 يناير 2021.

1 يناير 2021

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات وذلك بشــأن إفصاحات 
إضافيــة لمحاســبة التحــوط )والتعديــالت الالحقة لها( الناتجة من مقدمة فصل محاســبة التحوط الواردة 

بالمعيــار الدولــي إلعداد التقريـــر المالية الموحدة رقم 9.

عنــد تطبيق المعيار الدولي 
إلعــداد التقارير المالية رقم 9 

ألول مرة

تعديــالت علــى المعيــار الدولي إلعداد التقاريـــر المالية رقم 10 البيانات الماليــة الموحدة، وعلى المعيار 
المحاســبي الدولي رقم 28 االســتثمار في الشــركات الزميلة والمشــاريع المشتـــركة )2011(، وذلك بشأن 
معالجة بيع الموجودات أو المســاهمة بها من المســتثمر إلى شــركته الزميلة أو مشــروعه المشتـــرك.

ُأرجئ تاريخ الســريان ألجل 
غير مســمى، مع السماح 

المسبق. بالتطبيق 

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: اإلفصاحات، وهي التعديالت بشــأن 
اإلفصاحــات المتعلقــة بالتطبيــق األولي للمعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم 9.

عنــد تطبيق المعيار الدولي 
إلعــداد التقارير المالية رقم 9 

ألول مرة

التحســينات الســنوية علــى دورة المعاييــر الدولية إلعداد التقارير الماليــة 2015 – 2017 بتعديل المعيارين 
الدولييــن إلعــداد التقاريــر الماليــة 3 و 11، وبتعديل المعيارين المحاســبيين الدوليين 12 و 23.

1 يناير 2019

تتوقــع اإلدارة تطبيــق هــذه المعاييـــر والتفسيـــرات والتعديالت في البيانــات المالية الموحدة للمجموعة عندما يســري العمل بها، كما وتتوقع 
أال يكون لتطبيق هذه المعاييـــر والتفسيـــرات والتعديالت أي تأثيـــر جوهري على بياناتها المالية الموحدة في فتـــرة التطبيق األولي لها.

وتتوقــع اإلدارة كذلــك أن يتــم تطبيــق المعياريــن الدوليــن إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 و 16 في البيانات المالية الموحــدة للمجموعة للفترات 
الســنوية التــي تبــدأ في 1 ينايــر 2018، و 1 يناير 2019 على الترتيب.
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

السياســات المحاسبية الهامة  .3
بيان االلتـزام

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعايير الدولية إلعــداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاســبة الدولي، بما في ذلك 
لجنة تفســيرات إعداد التقارير المالية الدولية والتفســيرات ومتطلبات القوانين المعمول بها بدولة اإلمارات العربية المتـــحدة.

أســاس إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أســاس التكلفة التاريخيـــة، باســتثناء ما يتعلق بأدوات المشــتقات المالية التي تقاس 

بالقيمــة العادلــة. وتعتمــد التكلفــة التاريخيــة بالعموم على القيمة العادلة للمقابل الممنوح لقاء ســلع وخدمات.

القيمــة العادلــة هــي الســعر الــذي ســيتم قبضه لبيع أي مــن الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمــن معاملة منظمة بين 
المشــاركين في الســوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان الســعر يمكن تقديره بطريقة مباشــرة أو أمكن تقديره من خالل 

أســلوب تقييــم أخــر. وعنــد تقديــر القيمة العادلة ألي مــن الموجودات أو المطلوبات. تأخذ المجموعة بعيــن االعتبار خصائص الموجودات أو 
المطلوبات إذا ما كان على المتشــاركين بالســوق النظر لتلك الخصائص عند تســعير األصل أو المطلوب في تاريخ القياس.

تــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وُتقرب جميع القيم إلــى أقرب ألف درهم، ما لم ُيحدد خالفًا 
لذلــك. فيمــا يلي أهم السياســات المحاســبية المّتبعة عند إعــداد البيانات المالية الموحدة.

مبدأ االستمرارية
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحدة للمجموعة على أســاس مبدأ االســتمرارية وهو الذي يفترض قدرة المجموعــة على الوفاء بالتزاماتها 

لفترة 12 شــهرا على األقل من تاريخ توقيع هذه البيانات المالية الموحدة. وخالل الســنة الحالية، تكبدت المجموعة خســارة صافية بمبلغ 1،116 
مليــون درهــم )2016: 485 مليــون درهــم( وكان لديهــا قــروض بنكية قائمة بقيمــة 4.158 مليون درهم )2016: 3.423 مليون درهم( كما في 

ذلــك التاريــخ. لقــد تــم أخــذ النقــاط التالية باالعتبار من قبل اإلدارة عند تحديد مالئمة مبدأ االســتمرارية في إعــداد البيانات المالية الموحدة:

)1(  حصلت المجموعة من أكبر مســاهميها، خالل ســنة 2017، على قرض مســاند من مســاهم بقيمة 700 مليون درهم، تم ســحب منها 
مبلغ 245 مليون درهم في ســبتمبر 2017. لقد تم، وســيتم، اســتغالل القرض المســاند من مســاهم في تمويل تكاليف المشــاريع 

والمصاريف التشــغيلية وإعادة سداد الديون.

)2(  خطــة األعمــال االســتراتيجية المفصلــة للمجموعــة والتــي تمت الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، والتي تشــمل تأثير إعادة 
هيكلــة الديــون )موضح فيما يلي( ودعم أكبر المســاهمين، و

)3(  قامــت المجموعــة فيمــا بعــد نهاية الســنة بإعادة هيكلة التســهيل المســاند لديها مــع ممويلها مما نتج عنه تأجيل لمدة 3 ســنوات 
إلعــادة ســداد المبالــغ األصلية وفحص شــروط التســهيل وإعــادة هيكلة للدفعــات المتبقية بما يتفق مع خطة األعمال االســتراتيجية 

للمجموعــة )إيضاح 29(.

)4(  عقدت المجموعة بعد نهاية الســنة اتفاقية مع الشــركة األم الرئيســية والشــركة األم لتصدرا لصالحها أداة قابلة للتحويل بقيمة 1.200 
مليون درهم بشــرط الحصول على موافقة المســاهم. وبموجب االتفاقية، ســيتم تضمين القرض المســاند من مســاهم القائم البالغ 

700 مليــون درهــم فــي األداة القابلة للتحويل )إيضاح 29(.

بنــاًء علــى هــذه العوامــل تــرى اإلدارة أنــه من غير المحتمــل أن تتحقق أي موجودات بمبلغ أقل من المبالغ المقيــدة في البيانات المالية 
الموحــدة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. وبنــاًء عليــه ، لم يتم إجراء أي تعديــالت على البيانات المالية الموحدة تتعلق بإمكانية اســترداد وتصنيف 

المبالــغ الدفترية لألصل أو مبالــغ االلتزامات وتصنيفها.

أساس التوحيد
تتضمن البيانات المالية الموحدة للشــركة وشــركاتها التابعة البيانات المالية للشــركة والمنشــآت الخاضعة لســيطرة الشــركة )شــركاتها 

التابعة( والمعدة حتى 31 ديســمبر لكل ســنة. وتتحقق السيـــطرة عندما يكون للشــركة:

الســيطرة على المنشــأة المستثمر بها؛  •

تخضع أو لها الحق في عوائد متغيرة نتيجًة الرتباطها بالمنشــأة المســتثمرة؛ و  •

إمكانية اســتعمال ســيطرتها للتأثير على عوائدها.  •

تعيد الشــركة تقدير ما إذا كانت تســيطر على المنشــأة المســتثمر بها، من عدمه، إذا كانت الظروف والوقائع تشــير إلى وجود تغيرات على 
واحد أو أكثر من عناصر الســيطرة الثالثة الواردة أعاله. وتبدأ عملية توحيد الشــركة التابعة عندما تتحصل الشــركة على الســيطرة عليها، 
بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشــركة الســيطرة على تلك الشــركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين نتائج الشــركة 

التابعة المســتحوذ عليها أو المســتبعدة خالل الفترة في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد من تاريخ حصول الشــركة على 
الســيطرة وحتى تاريخ فقدانها لتلك السيـــطرة.

عند الضرورة تقوم الشــركة بإجراء التعديالت الضرورية على البيانات المالية للشــركات التابعة لضمان التوافق بين السياســيات المحاســبية 
المّتبعة في الشــركات التابعة مع السياســات المحاســبية المّتبعة في الشــركة األم. كما و تستـــبعد جميع الموجودات والمطلوبات 

وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتبادلة بين شــركات المجموعة بالكامل عند التوحيـــد.
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
مشروع مشترك

يتم احتســاب الحقوق في المشــاريع المشــتركة باســتخدام طريقة حقوق الملكية، حيث يتم بمقتضى تلك الطريقة قيد االســتثمار مبدئًيا 
بالتكلفة وُتعدل بعد االســتحواذ وفق التغيرات الناتجة في صافي موجودات الشــركة المســتثمر بها. وتتضمن أرباح أو خســائر المجموعة 

حصتها من أرباح أو خســائر الشــركة المســتثمر بها، بينما يتضمن الدخل الشــامل األخر للمســتثمر حصته في الدخل الشــامل األخر في 
الشــركة المستثمر بها.

االعتراف باإليرادات
تعتــرف المجموعــة باإليــرادات علــى أســاس نمــوذج قائم على خمــس خطوات على النحو المبين في المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم 15:

الخطـــوة 1 –  تحديــد العقــد المبــرم مــع العميــل: ويعرف العقــد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر يترتب بموجبــه حقوًق والتزامات ُملزمة ويحدد 
المعاييــر الخاصة بــكل من هذه الحقوق وااللتزامات.

تحديــد آداء االلتزامــات المتضمنــة فــي العقــد: وأداء االلتزام في العقد يمثل تعهًدا بنقل ســلعة أو خدمة للعميل. الخطــوة 2 – 

الخطــوة 3 –  تحديــد مقابــل المعاملــة: وُيعــرف مقابل المعاملة بقيمة المقابل الذي تتوقع المجموعة اســتحقاقه نظير تحويل الســلع 
والخدمــات المتعهــد بهــا للعميل، ويســتثنى من تلك القيمة المبالــغ المحصلة نياية عن الغير.

الخطــوة 4 –  تخصيــص ســعر المعاملــة عــن التزامــات يتعين أداؤها فــي العقد: فيما يتعلق بالعقود التي تتضمــن أكثر من التزام يتعين أداؤه، 
ينبغــي علــى المجموعــة تخصيــص مقابــل معاملة لــكل التزام يتعين أداؤه بقيمة تعبر عن المقابــل الذي تتوقع المجموعة 

اســتحقاقه مقابل أداء كل التزام.

قيــد اإليرادات متى وعندمــا تقوم المجموعة بأداء االلتزام. الخطــوة 5 – 

وتقيد المجموعة اإليرادات على أســاس القســط الثابت على مدار فترة زمنية لبطاقات الدخول الموســمية والســنوية وإيرادات اإليجارات ودخل 
الرعاية حال اســتيفاء أي مــن المعايير التالية:

تلقــي العميــل واســتهالكه فــي نفــس الوقت للمنافــع المترتبة على أداء المجموعة  اللتزام عند تنفيــذ المجموعة لذلك االلتزام؛ أو  •

أســفر أداء المجموعة لاللتزام عن إنشــاء أو تعزيز أصل يخضع لســيطرة العميل متى تم إنشــاء األصل أو تعزيزه؛ أو  •

•  لم يترتب على تنفيذ المجموعة لاللتزام إنشــاء أو تعزيز أصل باســتخدام بديل للمجموعة وكان لديها حق ملزم الســتالم مقابل االلتزام 
المؤدى حتى تاريخه.

وتخصــص المجموعــة مقابــل المعاملــة لاللتــزام التــي يتعيــن أداؤها في أي عقد بناًء على طريقة المدخالت التــي تتطلب قيد اإليرادات على 
اســاس جهود المجموعة أو إســهاماتها المتعلقة بأداء االلتزام.

عنــد اســتيفاء المجموعــة لاللتــزام مــا عــن طريق تحويل الســلع أو الخدمات المتعهد بها، تقيد المجموعة أصــل تعاقدي بناًء على قيمة 
المقابل المكتســب بســبب أداء االلتزام. وينشــأ التزام تعاقدي حال زيادة قيمة المقابل المســتلم من العميل قيمة اإليرادات المعترف بها.

ُتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المســتلم أو مســتحق االســتالم مع األخذ بعين االعتبار البنود التعاقدية المتفق عليها بشــأن المبالغ 
الماليــة باســتثناء الضرائــب والرســـوم. وتقــوم المجموعة بتقديــر ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة من أجــل تحديد ما إذا كانت تعمل 

كطــرف أصيــل أو وكيــل. وقد اســتنتجت المجموعة أنها تعمل كطرف أصيل فــي جميع ترتيبات إيراداتها.

ويتــم قيــد اإليــرادات فــي البيانــات المالية الموجزة الموحــدة إذا كان من المرجح تدفق المنافع االقتصادية علــى المجموعة ومن الممكن 
قيــاس اإليــرادات والتكاليف، كلما توجب ذلك، قياًســا موثوًقا به.

تنتــج اإليــرادات مــن تشــغيل أماكــن جذب الــزوار ومنتجعات حدائق المالهي. وتمثل اإليرادات المبالغ المدفوعــة من العمالء لتذاكر الدخول 
وواإلقامة ومبيعات المأكوالت والمشــروبات والتســويق والدخل من مبيعات وإيجار التجزئة والكفالة.

إيرادات الدخول
يتــم قيــد إيــرادات الدخــول المتعلقــة بمبيعــات تذاكر حدائق الترفيه عند اســتعمال التذاكر. ويتم قيد اإليرادات من التذاكر الســنوية على مدى 

ســنة واحدة من تاريخ أول استخدام.

إيرادات اإلقامة
يتم قيد إيرادات اإلقامة عند إشــغال الغرف مخصومًا منها الخصومات الســارية ورســوم البلدية إن كانت مطبقة.

بيع المأكوالت والمشــروبات والسلع
ُتقيد مبيعات الســلع والمأكوالت والمشــروبات والســلع عند بيع البضائع.
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إيرادات اإليجار
تقيــد إيــرادات اإليجــار مــن اإليجارات التشــغيلية على مدى ســنة إيجار واحدة. وعنــد توفير المجموعة لحوافز إيجار تشــغيلية لعمالءها، يتم قيد 

التكلفــة المجمعــة للحوافــز كخفض في اإليــرادات اإليجارية على مدى هذا العام اإليجاري.

إيرادات الكفالة
ٌتقيد إيرادات الكفالة على أســاس القســط الثابت على مدارالعقد.

إيرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد مــن األصل المالي عندمــا يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية ســوف تتدفق على المجموعة، وأن اإليرادات 

يمكن قياســها بشكل موثوق.

تتـــراكم إيرادات الفوائد على أســاس الفتـــرات الزمنية التى تخصها مع األخذ في االعتبار المبلغ األصلي غيـــر المســدد و ســعر الفائدة المتعلق 
بــه، وهــو المحــدد لخصــم التدفقــات النقدية المقدرة عبــر العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي قيمته الدفتـــرية عند االعتراف األولي.

االستثمارات العقارية
تتألــف االســتثمارات العقاريــة مــن العقــارات المحتفــظ بهــا لتحقيق عائدات إيجارية و / أو تعظيم قيمتهــا، أو كال الغرضين، )بما في ذلك العقارات 

قيد اإلنشــاء لتلك األغراض(، وُتقاس مبدئيـــًا بتكلفتها، بما في ذلك تكاليف المعامالت ذات الصلة بعد طرح االســتهالك المتـــراكم واي 
خســائر متراكمة النخفاض القيمة. لم يتم تحميل أي اســتهالك على األراضي واالســتثمارات العقارية قيد اإلنشــاء.

يتم احتســاب االســتهالك لشــطب االســتثمارات العقارية باســتثناء األعمال تحت اإلنشــاء بعد طرح القيمة المتبقية المقدرة وفق طريقة القســط 
الثابــت على مدار األعمــار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

سنوات

ليس عليها اســتهالكأراضي

3 – 50مبانــي وبنية تحتية ومعدات أخرى

يتم احتســاب النفقات المتكبدة إلحالل أي مكون من عناصر االســتثمارات العقارية المحتســبة بشــكل منفصل مع شــطب القيمة الدفتـــرية 
للعنصر المســتبدل. ويتم رســملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المســتقبلية ألي من بنود االســتثمارات العقارية ذات 

الخصــوص. ويتــم إثبــات جميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخركمصاريف متكبدة.

يلغى االعتـــراف باالســتثمارات العقارية إما عند اســتبعادها أو عند ســحب االســتثمارات العقارية من االســتخدام بصورة دائمة أو عندما لم يعد 
هناك منافع اقتصادية مســتقبلية من اســتبعادها. إن أية أرباح أو خســائر تنتج من إلغاء االعتـــراف باالســتثمارات العقارية يتم االعتـــراف بها في 

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرفي الفتـــرة التـــي تم خاللها الغاء االعتراف.

تتم التحويالت إلى االســتثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االســتخدام يســتدل عليه بانتهاء اســتخدام المالك للعقار 
فــي حــال التحويــل مــن اســتخدام المالــك أو بدء عقد اإليجار التشــغيلي لطرف آخر في حال التحويل مــن المخزون. وال تتم التحويالت من 

االســتثمارات العقارية إال عند تغيير االســتخدام  الذي يســتدل عليه بالبدء باســتخدام المالك في حال التحويل إلى اســتخدام المالك أو بدء 
التطويــر بغــرض البيــع فــي حــال التحويل إلى المخزون. وتتــم تلك التحويالت بالقيمة الدفتـــرية للعقارات في تاريخ التحويل.

الممتلكات والمعدات
تتألــف الممتلــكات والمعــدات مــن األراضي والمبنى والبنية التحتية والســيارات ومعدات مكتب وتكنولوجيــا المعلومات واألثاث والتركيبات 

والمالهــي و أماكــن الجذب واألعمال الرأســمالية قيد التنفيذ.

تســجل جميــع بنــود الممتلــكات والمعــدات مبدئيًا بالتكلفة، بينما تدرج الممتلكات والمعدات بعد االعتـــراف المبدئــي بالتكلفة ناقصًا 
االســتهالك المتـــراكم وخســائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت، وذلك باســتثناء األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ. تتضمن التكلفة 

المصروفات التي تنســب مباشــرة إلى االســتحواذ على األصول. تكلفة األصول المنشــأة داخليًا تشــمل تكلفة المواد والعمالة المباشــرة وأية 
تكاليــف أخــرى تنفــق علــى األصــل ليصبح جاهزًا لالســتخدام المقرر له، و باإلضافة إلى تكاليف تفكيك وإزالــة مكونات األصل وترميم الموقع. 

تدرج تكاليف االقتـــراض التي قد تنســب مباشــرة إلى شــراء أو بناء أو إنتاج أصل في تكلفة ذلك األصل.

ُتدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفتـــرية لألصل أو يعتـــرف بها كأصل منفصل، حســب االقتضاء، فقط عندما يكون من المحتمل أن 
المنافع االقتصادية المســتقبلية المرتبطة بالعنصر ســوف تتدفق للمجموعة، وتكلفة هذا العنصر يمكن قياســها بشــكل موثوق. النفقات 

المتكبدة الســتبدال أي عنصر من عناصر الممتلكات والمعدات التي تتم المحاســبة عنها بشــكل منفصل يتم رســملتها ويتم شــطب 
القيمة الدفتـــرية للعنصر الذي تم اســتبداله. يتم إثبات جميع اإلصالحات و أعمال الصيانة األخرى عند تكبدها في بيان الربح أو الخســارة 

والدخل الشــامل اآلخر الموحد.
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يتم احتســاب االســتهالك لشــطب تكاليف الممتلكات والمعدات بخالف األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ بعد طرح القيمة المتبقية المقدرة 
وفــق طريقــة القســط الثابت على مدار األعمــار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

سنوات

ليس عليها اســتهالكأراضي

5 – 50مبـــاني وبنية تحتية

3 – 15معــدات تكنولوجيــا المعلومات ومعدات أخرى

5 – 20أحصنــة المالهي وأماكن الجذب

3 – 20أثاث وتركيبات

3 – 4سيارات

ويتم اســتهالك الموجودات المحتفظ بها ضمن عقد إيجار تمويلي على مدار العمر االفتراضي المقدر وفق األســاس ذاته للموجودات 
المملوكــة. ومــع ذلــك، يتــم اســتهالك الموجودات على مدار فترة عقــد اإليجار أو أعمارها االفتراضية، أيهما أقصر، وذلك في حال عدم وجود 

تأكــد معقــول بــأن ملكيــة الموجودات ســيتم حيازتها بنهاية فترة عقود اإليجار.يتم مراجعة األعمــار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة 
االســتهالك في نهاية كل ســنة مع األخذ في االعتبار أي تأثير للتغيـــرات على التقدير المحتســب على أســاس مســتقبلي. ويتم خفض القيمة 

الدفتريــة لألصــل علــى الفــور إلى قيمتها القابلة للتحصيل إذا ســجلت القيمة الدفترية لألصــل قيمة أعلى من القيمة القابلة للتحصيل.

األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ
تتضمــن األعمــال قيــد التنفيــذ العقــارات الجاري إنشــاؤها أو تطويرها ألغراض مســتقبلية. وتتضمن التكلفة نفقات البنيــة التحتية قبل التطوير 

واإلنشــاء وغيرها من النفقات ذات الصلة مثل األتعاب المهنية والتكاليف الهندســية التي تعزى إلى المشــروع والتي يتم رســملتها على 
مدار الســنة عندما تكون األنشــطة الالزمة لتجهيز الموجودات لألغراض المقصود منها جارية. ويتم تصنيف تلك العقارات كأعمال رأســمالية 
جارية حتى االنتهاء من عملية اإلنشــاء أو التطوير. ويتم رســملة التكاليف المباشــرة من بداية المشــروع وحتى االنتهاء منه. وال يتم تحميل 

أي اســتهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيـــذ.

تصنيف العقارات
تحدد اإلدارة عند االســتحواذ على العقار أو إنشــائه ما إذا كان ســيتم تصنيفه كاســتثمار عقاري أو ممتلكات ومعدات. وتقوم المجموعة 

بتصنيــف العقــارات كاســتثمار عقــاري عندمــا تنوي االحتفــاظ بالعقار لإليجار أو لتعظيم قيمته أو ألغراض غيــر محددة. وتصنف المجموعة 
العقــار كممتلــكات ومعدات عندما تنوي اســتعمال العقار لعملياتها.

عقود اإليجار
ُتصنــف عقــود اإليجــار كإيجــارات تمويليــة عندما تنص عقــود اإليجار على تحويل جميع مخاطر ومنافع التملك إلى المســتأجر. أما أنواع 

اإليجــارات األخــرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشـــغيلية.

المجموعة كمستأجر
يتم تســجيل دفعات اإليجار التشــغيلي كمصروف على أســاس القســط الثابت مقســمًا على فتـــرة اإليجار، إال إذا تواجد أســاس آخر أكثر مالئمة 

لتوزيــع المنافــع االقتصاديــة علــى فتـــرة اإليجار. يتم االعتراف بااللتزامــات اإليجارية الطارئة التي تنتج عن عقود اإليجار التشــغيلية كمصروف في 
الســنة المحملة بها.

في حالة اســتالم حوافز إيجار إلبرام عقود إيجار تشــغيلية، يتم االعتراف بتلك الحوافز كمطلوبات. ويتم إثبات إجمـــالي المنافع من الحوافز 
كتخفيض لمصروف اإليجار على أســاس القســط الثابت، إال في وجود أســاس آخر أكثر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية على فتـــرة اإليجار.

المجموعة كمؤجر
أبرمت المجموعة عقود إيجار تشــغيلية على اســتثماراتها العقارية. وقد حددت المجموعة، بناًء على تقييم شــروط وأحكام الترتيبات 

التعاقديــة، أنهــا تحتفــظ بالمنافــع والمخاطــر لتلك العقارات وتقوم بمحاســبة عقود اإليحار كعقود إيجار تشــغيلية. ويتم قيد اإليرادات اإليجارية 
مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى مــدار فترة إيجارية مدتها ســنة واحدة حيث ترى اإلدارة أن ذلك أكثر تمثيــًلا لتدفق المنافع االقتصادية 

للمجموعــة. عندمــا توفــر المجموعــة حوافــز إيجار تشــغيلية لعمالئها، يتم قيد التكلفة اإلجمالية للحوافــز كخفض في إيرادات اإليجار على 
مدى ســنة اإليجار تلك.

المخزون
ُيــدرج المخــزون بالتكلفــة وصافــي القيمــة المحقق، أيهما أقل. وُتحدد تكلفة المخزون على أســاس المعدل المرجــح. وتمثل صافي القيمة 

المحققــة ثمــن البيــع المقــدر للمخزون مطروًحا منــه جميع تكاليف اإلنجاز المقدرة والتكاليف الالزمــة إلتمام عملية البيع.
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
أدوات المشــتقات المالية

تبرم المجموعة مقايضات ألســعار فائدة المشــتقات. وتقاس المشــتقات في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ العقد ويعاد قياســها الحقًا بالقيمة 
العادلة في نهاية كل فترة بيان مالي. يتم االعتـــراف بالربح أو الخســارة في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخرالموحد. ويتم إدراج 

المشــتقات بقيمها العادلة كموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة، أو يتم إدراجها كمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة ســلبية.

محاسبة التحوطات
عنــد بــدء عالقــة التحــّوط تقــوم المجموعــة بتوثيق العالقــة بين أداة التحوط و بند التحوط مع أهداف إدارة المخاطر المرجوة و اســتراتيجيتها في 
القيــام بعــدة عمليــات التحــّوط. و عــالوة علــى ذلــك تقوم المجموعة عند بدء عملية التحوط و الحقًا و بشــكل مســتمر بتوثيق ما إذا كانت أداة 

التحــوط ذات فعاليــة كبيــرة فــي عكــس تغيرات القيمة العادلــة أو التدفقات النقدية لبند التحوط الناتجــة عن الخطر المتحوط له.

تحوطــات التدفقات النقدية
يتــم تســجيل الجــزء الفعــال مــن التغيرات في القيمة العادلة للمشــتقات المحددة والمؤهلة لتكــون تحوطات تدفق نقدي في الدخل 

الشــامل اآلخــر وتتراكــم ضمــن احتياطــي للتحــوط من التدفق النقدي. ُتدرج أية أرباح أوخســائر تتعلق بالجزء غيــر الفّعال في بيان الدخل الموحد 
علــى الفــور ويتم تضمينها في األرباح / )الخســائر( األخرى.

يتم التوقف عن محاســبة التحوط إذا أنهت المجموعة عالقة التحوط، أو حين انتهاء ســريان أدوات التحوط أو بيعها أو فســخها أو اســتعمالها، 
أو إن لم تعد مؤهلة كأدوات تحوط. ويســتمر تســجيل الربح أو الخســارة، المعترف بها في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل 

األخرالموحــد والمتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة في ذلك الوقــت، ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بها عندما تــدرج المعامالت المتوقعة 
في نهاية األمر في الربح أو الخســارة. وعندما لم يعد من المتوقع حدوث أي معاملة مســتقبلية، يتم االعتراف بالربح أو الخســارة المتراكمة 

في حقوق الملكية مباشــرة في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخرالموحد.

انخفاض قيمة الموجودات الملموســة
تجري المجموعة في تاريخ كل بيان مالي مراجعة للقيم الدفتـــرية للموجودات الملموســة لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشــر يدل 

على تدني في قيمة الموجودات، في حال وجود مثل هذه المؤشــرات، يتم تقدير القيمة المســتردة للموجودات لتحديد مدى الخســارة )إن 
وجــد(. وفــي حــال صعوبــة تقدير القيمة المســتردة لألصل فرديًا تقوم المجموعة بتقدير القيمة المســتردة لوحــدة توليد النقد الذي ينتمي 
إليهــا األصــل. عنــد إيجــاد أســاس توزيــع معقول و ثابت يتم توزيع موجودات الشــركة أيضًا لوحدات فردية مولــدة للنقد أو توزيعها على أصغر 

مجموعــة مــن وحــدات توليد النقد التي يمكن تحديد أســاس توزيع معقول وثابت لها.

تمثــل القيمــة المســتردة القيمــة العادلــة مطروحــًا منهــا تكلفــة البيع والقيمة المستـــخدمة، أيهمــا أعلى. عند تقييــم القيمة تحت 
االســتخدام، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة لحســاب القيمة الحالية باســتخدام نســبة خصم ما قبل الضريبة والتـــي تعكــس قيمتها 

الســوقية مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أثــر الوقت علــى النقد والمخاطر المحــددة لألصل والتي لم يتم بنــاًء عليها تعديــل تقديرات التدفقات 
النقدية المســتقبلية.

أما إذا كانت القيمة المســتردة المقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفتـــرية، يتم خفض القيمة الدفتـــرية لألصل )أو وحدة 
توليد النقد( إلى أن تصل إلى قيمته المســتردة. يتم االعتـــراف بخســارة انخفاض القيمة على الفور في بيات الدخل المالي الموحد.

فــي حــال تــم عكــس تدنــي القيمــة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفتـــرية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى أن تصل للقيمة المقدرة المســتردة 
علــى أن ال تكــون الزيــادة أعلــى مــن القيمــة الدفتـــرية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في الســنوات 

الســابقة. يتم االعتـــراف بعكس تدني القيمة على الفور في األرباح أو الخســائر.

المعامــالت بالعمالت األجنبية
تظهــر البيانــات الماليــة الموحــدة ألغــراض خاصة بعملة البيئة اإلقتصادية الرئيســية التي تعمل بها المجموعــة )العملة الوظيفية( وألغراض 

البيانــات الماليــة الموحــدة ألغــراض خاصــة، تدرج نتائــج المجموعة و مركزها المالي بدرهم اإلمارات العربية المتحــدة والذي يعتبر العملة 
الوظيفيــة للمجموعــة وعملة العــرض للبيانات المالية الموحدة.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، يتم تســجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة الوظيفية للمجموعة على أســاس أســعار الصرف 
الســائدة بتاريــخ تلــك المعامــالت. وفــي تاريــخ كل تقريــر، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية على أســاس أســعار 

الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. يتم تحويــل البنود غير النقدية المدرجــة بالقيمة العادلة والتـــي تظهر قيمتها العادلــة بالعمالت األجنبية 
بأســعار الصرف الســادة عند تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التـــي يتم قياســها على أســاس التكلفة التاريخية 

بالعملــة األجنبية.
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السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
المعامــالت بالعمالت األجنبية )تتمة(

ُتضَمــن فــروق التحويــل الناتجــة عــن تســوية البنــود النقدية وإعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر 
الموحــد للســنة. يتــم تضميــن فــروق التحويــل الناتجــة عن إعادة تحويــل البنود غير النقدية والتـــي تظهر بقيمتهــا العادلة في بيان الدخل 

الشــامل اآلخــر الموحــد للســنة فيمــا عــدا الفروق الناتجة عن إعــادة تحويل البنود غير النقديــة والمتعلقة باألرباح والخســائر المعترف بها 
مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة. وأمــا بشــأن البنود غيــر النقدية، فيتم كذلك االعتــراف بأي من مكونات التحويل لتلك األرباح أو الخســائر فورًا 

فــي حقوق الملكية.

األدوات المالية
يتــم االعتـــراف بالموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية عندما تكون المجموعة طرفًا فــي المخصصات التعاقدية لألدوات.

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية مبدئيــًا بالقيمة العادلة، وتضاف أو تخصم تكاليف المعامالت التي تعزى مباشــرة إلى 
حيــازة أو إصــدار الموجــودات والمطلوبــات الماليــة )عدا الموجــودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر( من القيمة 

العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حســب االقتضاء، عند االعتـــراف المبـــدئي. يتم االعتـــراف بتكاليف المعامالت المتعلقة 
مباشــرة بحيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخســائر مباشــرة في بيان األرباح أو الخســائر والدخل 

الشامل األخرالموحد.

الموجودات المالية
ُتصنــف الموجــودات الماليــة إلــى الفئــات المحددة التالية: موجودات مالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر« واســتثمارات »محتفظ 

بهــا لالســتحقاق« وموجــودات ماليــة »متاحــة للبيع« و »قروض وذمــم مدينة«. ويعتمد التصنيف على طبيعــة األدوات المالية والغرض منها، 
وُيحــدد هــذا التصنيــف عنــد االعتراف المبدئي. ويتــم تنظيم جميع الموجودات المالية للمجموعــة ضمن »القروض والذمم المدينة«.

قروض وذمم مدينة
القــروض والذمــم المدينــة بمــا في ذلك األرصدة البنكيــة والنقد والموجودات المالية األخرى والذمم التجارية المدينة واألخرى )باســتثناء 

الدفعات المقدمة والســلف( والمطلوب من أطراف ذات عالقة التي لها دفعات ثابتة أو محددة غير مدرجة في ســوق نشــط، تصنف كقروض 
وذمــم مدينــة. وتقــاس القــروض والذمــم المدينة بالتكلفــة المطفأة بعد خصم أي انخفاض في القيمة. ويتم قيــد إيرادات الفائدة بتطبيق 

ســعر الفائــدة الفعلــي باســتثاء علــى الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكــون االعتراف بالفائدة غير هام.

طريقــة الفائدة الفعلية
طريقــة الفائــدة الفعليــة هــي الطريقــة التــي يتم فيها احتســاب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد علــى الفترات التي تخصها. 
نســبة الفائدة الفعلية هي تحديدًا النســبة التي يتم فيها خصم النقد المقدر اســتالمه في المســتقبل )بما في ذلك جميع الرســوم والنقاط 

المدفوعة أو المســتلمة والتي تشــكل جزءًا ال يتجزأ من نســبة الفائدة الفعلية وتكاليف المعامالت والعالوات أو الخصومات األخرى( وذلك 
عبــر المــدة المتوقعــة للمطلــوب المالــي أو عبر فترة أقصر، حســب االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتـــراف األولي.

انخفــاض قيمة الموجودات المالية
يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة للمجموعــة باســتثناء الموجودات المالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر« في تـــاريخ كل تقرير 
لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض في قيمة هذه الموجــودات المالية. تعتبر الموجودات الماليــة منخفضة القيمة عند وجود 

دليل موضوعي ناتج عن حدث ســابق يفيد بتأثر التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة لالســتثمار.

بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفأة، تتمثل خســارة االنخفاض في القيمة بالفرق بيــن المبلغ المدرج لألصل والقيمة 
الحاليــة للتدفقــات النقدية المســتقبلية المقّدرة، مخصومة بســعر الفائدة الفعلي األصلي. 

تقــاس خســارة انخفــاض القيمــة للموجــودات المالية المدرجة بالتكلفة بالفارق بيــن القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحاليــة للتدفقات النقدية 
المســتقبلية المقدرة مخصومة بنســبة العائد الســوقي المتداول ألي من الموجودات المماثلة. وال يتم عكس مثل هذه الخســارة في 

انخفــاض القيمة في فترات الحقة.

يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصل المالي بخســارة االنخفــاض في القيمة على الفور، وذلك لكافة الموجودات المالية باســتثناء الذمم 
التجاريــة المدينــة، حيــث يتــم تخفيض القيمة الدفترية من خالل اســتعمال حســاب المخصص. عندما تعتبر إحــدى الذمم التجارية المدينة 
غير قابلة للتحصيل يتم شــطبها مقابل حســاب المخصص. ويتم إدراج أية مبالغ مســتردة الحقة بشــأن المبالغ التي تم شــطبها ســابًقا 

ضمن حســاب المخصص. كما يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحســاب المخصص في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل 
األخرالموحد.

إذا إنخفض مبلغ خســارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، و كان هذا االنخفاض مرتبط بحدث وقع بعد االعتـــراف بخســارة االنخفاض في 
القيمة بشــكل واضح، يتم عكس خســارة االنخفاض في القيمة المعترف بها في الســابق وذلك من خالل بيان األرباح أو الخســائر والدخل 

الشــامل األخرالموحــد إلــى حــد أن ال تتجــاوز القيمــُة الدفترية للموجــودات المالية في تاريخ عكس االنخفاض في القيمــة التكلفَة المطفأة في 
حالة عدم االعتـــراف بانخفاض القيمة.
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
األدوات الماليــة )تتمة(

الموجــودات المالية )تتمة(
إلغــاء االعتراف بالموجودات المالية

تلغــي المجموعــة االعتــراف بــأي مــن الموجــودات المالية عند انتهاء الحق المتعاقد عليه الســتالم التدفقــات النقدية من األصل المالي أو عندما 
تحــول المجموعــة األصــل المالــي وجميــع مخاطر ومزايا ملكية األصل بصورة جوهرية إلى منشــأة أخرى. فــي حال عدم قيام المجموعة 

بتحويــل أو االحتفــاظ بكافــة مخاطــر ومزايا الملكية  جوهريًا واســتمرت بالســيطرة على األصل المحول، تعتــرف المجموعة بالجزء المتبقي 
لألصــل المالــي والمطلوبــات المتعلقــة بالمبالــغ التي قد تدفعها. اذا احتفظت الشــركة بمخاطر ومزايــا الملكية بصورة جوهرية لألصل 

المحــول، تعتــرف المجموعة باألصل المالي.

وعنــد إلغــاء أي مــن الموجــودات الماليــة بالكامــل، فيتم إثبات الفارق بيــن القيمة الدفترية لألصل و بين مجموع القيمة المســتلمة والقيمة 
مســتحقة االســتالم باإلضافة إلى األرباح أو الخســائر المتراكمة التي ســبق االعتراف بها في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد 

و المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة، يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخرالموحد.

المطلوبــات الماليــة وأدوات الملكية الصادرة عن المجموعة
التصنيــف كدين أو حقوق ملكية

 ُتصنــف أدوات الديــن والملكيــة إمــا كمطلوبــات ماليــة أو كحقوق ملكيــة وفقًا لجوهر االتفــاق التعاقدي وتعريفــات المطلوب المالي 
الملكية. وأداة 

أدوات الملكية
أداة الملكيــة هــي العقــد الــذي يثبــت الفائــدة المتبقّية في موجودات أي منشــأة بعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها. تســجل أدوات 

الملكيــة التــي تصدرهــا المجموعــة بصافي المبالغ المحّصلــة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.

المالية المطلوبات 
ُتصنــف المطلوبــات الماليــة إمــا كمطلوبــات مالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر« أو »مطلوبات مالية أخرى«.

المطلوبــات المالية األخرى
ُتقــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى، بمــا في ذلك الذمــم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى والتســهيالت البنكية والمطلوب ألطراف ذات 

عالقــة والقــروض مــن أطراف ذات عالقة بدايًة بالقيمة العادلة بعــد خصم تكاليف المعامالت.

ويتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة الفائدة الفعلية مع مصاريــف الفوائد المقيدة على 
أســاس العائد الفعلي.

إلغاء االعتـــراف بالمطلوبات المالية
تلغــي المجموعــة االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة فقــط عندما يتــم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغاء تلك االلتزامات أو انتهاء ســريانها. 
ويتم تســجيل الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي المعترف به والمقابل المدفوع أو مســتحق الدفع في بيان الربح أو الخســارة 

والدخل الشامل اآلخر.

المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا يكــون على المجموعة التزام حالي نتيجة أحداث ســابقة ويكون من المحتمل مطالبة المجموعة بتســديد 

هذا االلتـــزام ويمكن تقدير تكلفة هذه المخصصات بشــكل موثوق. 

القيمة المعترف بها كمخصص هي أفضل تقدير لتســوية االلتـــزام الجاري كما في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار المخاطر والشــكوك 
المحيطة بااللتـــزام. إذا تم قياس المخصصات باســتخدام التدفقات النقدية المقدرة لتســوية هذا االلتـــزام، فإن القيمة الدفتـــرية هي القيمة 

الحاليــة لهذه التدفقات النقدية. 

عندمــا يكــون مــن المتوقــع اســترداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتســوية أحــد المخصصات من طرف ثالث، يتم إدراج الذمة 
المدينة كأصل إذا كان من المؤكد أنه ســيتم اســتالم التعويض فعليًا و كان المبلغ المســتحق قابل للقياس قياســًا موثوقًا به.

القروض
يتــم االعتــراف بالقــروض مبدئيــا بالقيمــة العادلة، بالصافي بعد تكاليــف المعاملة المتكبدة. وتدرج القروض الحقــا بالتكلفة المطفأة. يتم 
إدراج أي فــرق بيــن المتحصــالت )صافــي مــن تكاليف المعاملة( وقيمة االســترداد في بيان الربح أو الخســارة الموحد على مدار فترة القروض 

( باســتخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتقيد الرســوم المدفوعة للحصول على تســهيل قرض كتكاليف معاملة للقرض إلى الحد الذي 
يحتمل معه ســحب بعض أو كل التســهيالت، يتم تأجيل الرســوم حتى يتم الســحب. وإلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على احتمال ســحب 

بعض أو كل التســهيالت، يتم رســملة الرســوم كدفعة مســبقة ويتم إطفاؤها على مدى فترة التســهيالت التي تتعلق بها.

تتم رســملة تكاليف االقتراض / التمويل الناتجة بشــكل مباشــر من حيازة أو بناء أو إنتاج موجودات مؤهلة للرســملة على مدى الفترة 
الضروريــة إلكمــال و تهيئــة األصــل ليصبــح جاهزًا للغاية المرجوة منها. إن الموجودات المؤهلة للرســملة هي أصــول تتطلب بالضرورة فترة 

زمنيــة كبيرة لتصبح جاهزة لالســتخدام المرجو منها.
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األحكام المحاســبية الهامة والمصادر الرئيســية للتقديرات غير المؤكدة  .4
في ســياق تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعة التي تناولها إيضاح 3، يطلب من إدارة الشــركة اتخاذ أحكام و تقديرات و افتراضات 

تتعلــق بالقيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات، وهي األحكام التي ال يتســنى الحصول عليها فورّيًا من مصادر أخرى. وتســتند تلك 
التقديــرات واالفتراضــات علــى الخبــرة التاريخيــة وغيرهــا من العوامل األخــرى التي تعد ذات صلة بها. هذا، وقد تأتي النتائــج الفعلية مختلفة عن 

تلك التقديرات.

يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضات المتضَمنة بشــكل مســتمر، ويتم االعتراف بالتعديالت المحاســبية الناتجة عــن التغير في التقديرات و 
االفتراضــات فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إجــراء التغير على التقديرات في حال ما كان هذا التغير ال يؤثر ســوى علــى تلك الفترة أو في الفترات 

التــي تــم فيهــا إجــراء التغيــر و الفترات المســتقبلية إذا ما كان ينتج عــن التغير تأثيرًا على كِل من الفترات المستقبـــلية والحالية.

تصنيف إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. كمشــروع مشــترك
إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. هي شــركة ذات مســؤولية محدودة يخول شــكلها القانوني فصًلا بين أطراف التعاقد المشــترك والشــركة 

نفســها. وتمتلك المجموعة المشــروع المشــترك بنســبة 60% بجانب كون المجموعة شــريكة في هذا المشــروع المشــترك فإن لها سيطرة 
مشــتركة مع التعاقد وحقوق في صافي موجودات المشــروع المشــترك. وعلى ذلك، فإن إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. مصنفة كمشــروع 

مشــترك للمجموعة )إيضاح 8(.

انخفــاض قيمة الموجودات
إن اســترداد الموجــودات هــو أحــد األمــور التــي تنطوي على حكًمــا إداريًا يقتضي تقييم ما إذا كان يمكن دعــم القيمة الدفترية للموجودات 

بأعلــى مــن صافــي القيمــة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية المســتمدة من تلك الموجودات باســتخدام توقعات التدفقات النقدية 
المخصومــة عنــد الحاجــة والقيمــة العادلــة للموجــودات مخصوًما منها تكاليف البيع. وقد قدرت اإلدارة أن أقل وحــدات توليد النقد ألغراض اختبار 

انخفــاض القيمــة هي »حدائق المالهــي« و »وحدات التجزئة والضيافة«.

لغرض تحديد ما إذا كان هناك انخفاض في القيمة، فإن االفتراضات الرئيســية التي تســتعين بها اإلدارة في احتســاب التدفقات النقدية 
المســتقبلية المعدلة للمخاطر لقياس القيمة المســتخدمة هي التوقعات الســياحية المســتقبلية ومعدالت الحجوزات ذات الصلة، 

والتســويات المتوقعة في األســعار، وهوامش اإليرادات، وهوامش التكلفة اإلجمالية. تشــكل هذه االفتراضات أســاس خطة العمل 
اإلســتراتيجية لفترة عشــر ســنوات للمجموعة. وكما هو الحال مع جميع االفتراضات ، فإن هذه األحكام هي أحكام اإلدارة المســتندة إلى 

البيانــات والمعلومــات المتاحــة وقــت إعداد البيانــات المالية بحيث تخضع للتغيير بناًء علــى الظروف االقتصادية والتجارية.

وألغــراض اختبــار انخفــاض القيمــة ، تمــت مقارنة القيمة الدفترية ذات الصلة بقيمة االســتخدام. وبلغ معدل الخصم االســمي قبل خصم 
الضرائــب 9.66%، وتعكــس مشــاريع التدفقــات النقديــة معدالت نمو طويلة األجل يفترض أنها تســاوي معــدالت التضخم المتوقعة في دولة 

اإلمــارات العربية المتحدة.

بعــد تقييــم اإلدارة ، تــم تقييــم المبلــغ القابــل لالســترداد بأنــه يزيد عن القيمة الدفترية كما في 31 ديســمبر 2017 ، وبالتالي ال يتطلب األمر أي 
انخفــاض في القيمة.

األعمــار االنتاجيــة المقدرة للممتلكات والمعدات واالســتثمارات العقارية
يتــم مراجعــة األعمــار االنتاجيــة والقيــم المتبقية للموجودات في تاريخ التقرير ويتم تعديلهــا عند الضرورة أخذًا باالعتبار التطورات التكنولوجية. 

ويتم إنشــاء نســب اســتهالك موحدة بناًء على طريقة القســت الثابت والتي ال تمثل االســتخدام الفعلي للموجودات. ويتم تخفيض القيمة 
الدفترية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لالســترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أعلى من قيمته القابلة لالســتراد المقدرة.

أدوات القيمــة العادلــة وتقنيات التقييم
وقــع اختيــار المجموعــة علــى قيــاس الموجودات والمطلوبــات بالقمية العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية. وتحــدد اإلدارة تقنيات التقييم 

المالئمــة والمدخــالت لقياســات القيمــة العادلــة. وخالل تقييــم القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، تســتعين المجموعة ببيانات 
ســوقية مقارنة عند إتاحتها. وتعمل المجموعة بشــكل وثيق مع مقييمين مســتقلين مؤهلين إلنشــاء تقنيات تقييم ومدخالت مالئمة 

علــى نمــوذج التقييــم. وقــد تــم اإلفصاح في اإليضاحين 7 و 12 عــن معلومات حول تقنيات ومدخالت التقييم المســتخدمة لتحديد القيمة 
العادلــة لمختلف الموجودات والمطلوبات.

معلومــات حول القطاعات  .5
القطاع التشــغيلي هو أي من مكونات المجموعة المرتبط في أنشــطة قد تجني المجموعة من وراءها أرباحًا وتتكبد خســائر. تحدد 

المجموعــة وتعــرض فــي الوقــت الراهــن المعلومات المالية كقطاع تشــغيلي فردي بناًء على المعلومات التي تزّود داخليًا إلدارة الشــركة 
مــن أجل اتخاذ القرارات.
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الممتلكات والمعدات  .6

أراضي
ألف درهم

مباني وبنية 
تحتية

ألف درهم

معدات 
تكنولوجية 

وأخرى
ألف درهم

أحصنة 
المالهي 
وأماكن 

الجذب
ألف درهم

أثاث 
وتركيبات
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

أعمال قيد 
التنفيذ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

التكلفة

5,9755,3323,906,5944,656,146–716,44314,0577,745كمــا في 1 يناير 2016

8519,2788675,1174004,443,7634,469,510–إضافات خالل السنة

82,380473,018–––638–390,000تحويــل من طرف ذو عالقة

–)8,147,526(–5,963,6731,064,7431,033,61885,492–إعادة تصنيف

تحويــل من / )إلى( 
العقارية )96,353()158,483(–––––62,130االستثمارات 

1,168,5735,977,8151,092,4041,034,48596,5845,732126,7289,502,321كما في 31 ديســمبر 2016

28,7433,1211,1115,338287,704326,017––إضافات خالل السنة

)4,465(–)4,422(––)43(––استبعاد

تحويل من االســتثمارات 
79,240––––9,33763,7416,162العقارية 

1,177,9106,041,5561,127,2661,037,60697,6956,648414,4329,903,113كما في 31 ديســمبر 2017

االستهالك المتراكم

3,951–1,191684–7021,374–كمــا في 1 يناير 2016

33,357–10,20716,8962,7352,0171,502–مصروف للسنة

37,308–10,90918,2702,7353,2082,186–كما في 31 ديســمبر 2016

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

)2,249(–)2,206(––)43(––استبعاد

تحويل من االســتثمارات 
499––––357142–العقارية

493,824–232,445165,91874,52518,5262,410–كما في 31 ديســمبر 2017

القيمة الدفترية

1,177,9105,809,111961,348963,08179,1694,238414,4329,409,289كما في 31 ديســمبر 2017

1,168,5735,966,9061,074,1341,031,75093,3763,546126,7289,465,013كما في 31 ديســمبر 2016

أ(  تتضمن اإلضافات خالل 2016  مشــتريات من طرف ذو عالقة.

ب(  بلغت تكاليف التمويل المرســملة ضمن األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ 145 مليون درهم. وقد أوقفت المجموعة رســملة تكاليف 
التمويل من بداية ســنة 2017 ألن الموجودات متاحة لالســتخدام.

تتضمــن معــدات تكنولوجيــا المعلومــات والمعدات األخرى حقوق اســتعمال الموجودات المملوكــة باإليجار التمويلي )إيضاح 24 )ج((. ج( 
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إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017

استثمارات عقارية  .7

أراضي
ألف درهم

بنيــة تحتية للمباني 
ومعدات أخرى

ألف درهم
أعمــال قيد التنفيذ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

التكلفة

103,549283,344–179,795فــي 1 يناير 2016

257,806257,806––إضافات خالل السنة

–)361,355(361,355–إعادة تصنيف

96,353–158,483)62,130(تحويــالت من / )إلــى( الممتلكات والمعدات

637,503–117,665519,838في 31 ديســمبر 2016

)79,240(–)69,903()9,337(تحويــل من / )إلــى( الممتلكات والمعدات

558,263–108,328449,935في 31 ديســمبر 2017

االستهالك المتراكم

––––فــي 1 يناير 2016

3,730–3,730–محمل للسنة

3,730–3,730–في 31 ديســمبر 2016

19,389–19,389–محمل للسنة

)499(–)499(–تحويالت إلــى الممتلكات والمعدات

22,620–22,620–في 31 ديســمبر 2017

القيمة الدفترية

535,643–108,328427,315في 31 ديســمبر 2017

633,773–117,665516,108في 31 ديســمبر 2016

تقــوم المجموعــة بقياس اســتثماراتها العقارية بالتكلفة صافيًة من االســتهالك المتراكم وخســائر انخفــاض القيمة المتراكمة طبقا 
لطريقــة القيــاس بالتكلفــة حســب المعيــار المحاســبي الدولي رقم 16، »الممتلكات، األالت والمعــدات«. بتاريخ كل تقرير مالي تقوم 

المجموعــة بتقدير القيمة العادلة الســتثماراتها العقارية.

القيمة العادلة
يقضــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 40 بالقيام بإفصاح منفصل للقيم العادلة لالســتثمارات العقارية في حال اســتخدام نموذج التكلفة. 

وتســتعين المجموعــة كل ســنة بمقيميــن مســتقلين مؤهليــن مهنًيا لتحديد القيم العادلة ألغراض اإلفصاح. وقــد تم إجراء القيمة العادلة 
من قبل مقيميين مؤهلين مســتقلين باســتخدام طريقة رســملة اإليرادات.

تقنيــات التقييــم المســتخدمة لتقديــر القيمة العادلة من قبل االدارة:
تتضمــن طريقــة رســملة اإليــرادات رســملة صافي اإليجار المســتحق القبض والتي توفر صافــي القيمة الحالية والمســتقبلية للتدفق من 

الدخــل علــى العقــارات كعائــد اســتثماري مناســب. لقد تم إجــراء التقييم بما يتفق مع معاييــر التقييم والتقديــر بالمعهد الملكي 
للمقيمييــن المعتمديــن والمعمــول بهــا وفــق قوانيــن ولوائح دبي ودولة اإلمــارات العربية المتحدة وهي تعكس لألوضاع االقتصادية الســائدة 

فــي تاريخ التقرير.

تتضمــن المدخــالت الهامــة غيــر القابلة للرصد والمســتخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة تحت المســتوى الثالث من مســتويات 
حســاب القيمة العادلة لمحفظة المجموعة من االســتثمارات العقارية ما يلي:

النمو الســنوي بالقيمة االيجاريــة )متضمنة في العائدات(.  •

فترات االشــغال طويلة األجل المتوقعة )%95(.  •

العائــدات المكافئة الصحيحة )9.75%( وفترة عدم اإلشــغال )%5(.  •

اســتندت القيمة العادلة لالســتثمارات العقارية البالغ قيمتها 624 مليون درهم كما في 31 ديســمبر 2017 على تقييم أجراه مقيم خارجي 
مســتقل. لم تتغير تقنيات التقييم المســتخدمة خالل العام.
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اســتثمار في مشروع مشترك  .8
اكتتبــت المجموعــة خــالل ســنة 2017 بــرأس مــال في إل إل دبي هوتيل ذ.م.م. )»ليجوالند هوتيل«(. ويبين ما يلي معلومات حول المشــروع 

المشــترك وطبيعة االستثمار.

طريقة القياسنسبة االستحواذبلد التأسيسطبيعة النشاطاالسم

الملكية60%اإلماراتالترفيه والضيافةإل إل دبــي هوتيل ذ.م.م.

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

––في 1 يناير 

–17,943إضافات خالل الفترة

–)514(حصة الخسارة

17,429–

المخزون  .9

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

28,21932,965بضائع

10,5639,091مخزون تشــغيلي أخر

38,78242,056

معامــالت أطراف ذات العالقة  .10
تبـــرم المجموعة معامالت مع شــركات ومنشــآت تســتوفي تعريف طرف ذو عالقة كما هو منصوص عليه في المعيار المحاســبي الدولي 

رقم 24  إفصاحات األطراف ذات العالقة. وتتضمن األطراف ذات العالقة شــركات ومنشــآت خاضعة لملكية مشــتركة و/أو إدارة وســيطرة 
مشــتركة وأفراد اإلدارة العليا.

كانــت أرصــدة األطراف ذات العالقــة بتاريخ التقرير كما يلي:

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

مطلــوب من أطراف ذات عالقة

28,57020,999مطلوب من الشــركة األم

–5,114مطلوب من مشــروع مشترك

–370مطوب من شــركة تابعة للشــركة األم

34,05420,999

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

مطلــوب إلى أطراف ذات عالقة

–1,578مطلوب للمشــاريع المشــتركة للشركة األم

تبرم المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة على اســاس تجارية وفي ســياق األعمال االعتيادية. أ( 

ب(  يمثــل المبلــغ المطلــوب مــن الشــركة األم بقيمة 29 مليون درهم )31 ديســمبر 2016: 21 مليون درهــم( مبالغ مدينة عن خدمات إدارة 
مشــروع مقدمة من الشــركة نيابة عن الشــركة األم و توزيع تكاليف مشــتركة مخصصة لمشــروع للشــركة األم الرئيسية.
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معامــالت أطراف ذات العالقة )تتمة(  .10

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

قــرض من أطراف ذات عالقة

–2,452قرض من الشــركة األم الرئيسية

–242,748قرض من الشــركة األم 

245,200–

حصلت المجموعة في 28 نوفمبر 2017 على تســهيل قرض مســاند من مســاهم بقيمة 700 مليون درهم وذلك من الشــركة األم الرئيســية 
والشــركة األم. تم ســحب 245 مليون درهم من هذا التســهيل في ســبتمبر 2017. وينوى اســتغالل القرض المســاند من مساهم في أغراض 

تمويل تكاليف المشــاريع والمصاريف التشــغيلية وســداد الديون. وحيث أن القرض المســاند من مســاهم والفائدة المرتبطة به تابعة لقروض 
المجموعة الحالية وتســدد عند الطلب مع مراعاة بعض أحكام اتفاقية القرض الســارية. ويتم تحمل الفائدة بنســبة ثابتة قدرها 8% ســنويًا.

بلغــت مكافــأة اإلدارة العليا خالل الفترة ما يلي: ج( 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

أفراد اإلدارة العليا

12,24613,530منافع قصيرة األجل

303363منافع طويلة األجل

12,54913,893

ذمــم تجارية مدينة وأخرى  .11

2017
ألف درهم

2016
2016

25,5014,007ذمم تجارية مدينة

43,52433,152سلفيات لمقاولين

72,43352,588دفعــات مقدمة و ذمم مدينة أخرى

589589ذمم فوائد مدينة

142,04790,336

12. أدوات مالية مشــتقة

31 ديسمبر 2017

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم
القيمة االسمية

ألف درهم

53,9532,997,812مبادالت أسعار الفائدة

31 ديسمبر 2016

العادلة  القيمة 
الموجبة

ألف درهم
القيمة االسمية

ألف درهم

37,1212,199,236مبادالت أسعار الفائدة

أبرمت المجموعة مقايضات أســعار الفائدة بشــأن قرض ألجل ســائد بالدوالر األمريكي تم تحديد مقايضات أســعار الفائدة هذه كأدوات تحوط، 
كما تم تصنيفها عند المســتوى 3 من مقايضات أســعار الفائدة نظًرا ألن واحد أو أكثر من البيانات ال يعتمد على بيانات ســوقية ملحوظة.
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موجودات مالية أخرى  .13
تتضمــن الموجــودات الماليــة األخــرى ودائــع ضمان تبلغ قيمتها صفر درهم )31 ديســمبر 2016: 23 مليــون درهم( لدى البنوك كضمانات 

العتمــادات مســتندية تســتخدمها المجموعــة، وودائــع ثابتــة تبلغ قيمتها 650 مليون درهــم )2016: 966 مليون درهم( لدى البنوك بفترات 
اســتحقاق مدتها أكثر من ثالثة أشــهر من تاريخ التقرير. حققت الودائع الثابتة أســعار فائدة بنســب تراوحت ما بين 2% إلى 3% )31 ديســمبر 2016: 

1% إلى 3%( ســنويًا.

نقــد وأرصدة بنكية  .14

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

3,3873,809النقد في الصندوق

1,215,3711,531,053النقد بالبنك

1,218,7581,534,862 

)190,749()208,624(يطرح: نقد مقيد

1,010,1341,344,113النقد وما يعادله

تحمل الحســابات عند الطلب فائدة أقصاها 1% )31 ديســمبر 2016: 1%( ســنويًا. وتحمل الودائع قصيرة األجل لدى البنوك التي لها فترات 
اســتحقاق أقل من ثالثة أشــهر اســعار فائدة تتراوح من 2% إلى 3% )31 ديســمبر 2016: اســعار فائدة من 2% إلى 3%( ســنويًا. ويتضمن النقد المقيد 

احتياطيــات محتفــظ بها لخدمة الديــن وفق متطلبات القروض ألجل.

رأس المال  .15

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

 يبلــغ رأس المــال المصــرح به عدد 12.643.655.416 ســهًما قيمة كل منها 1 درهم
12,643,65512,643,655)31 ديســمبر 2016: 12.643.655.416 ســهًما قيمة كل منها 1 درهم(

 يبلــغ رأس المــال الصــادر والمدفــوع بالكامل عدد 7.999.912.670 ســهًما قيمة كل منها 1 درهم
7,999,9137,999,913)31 ديســمبر 2016: 7.999.912.670 ســهًما قيمة كل منها 1 درهم(

تسهيالت بنكية  .16

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

4,158,0263,423,166قروض ألجل

271,516257,093مجمــوع تكاليف االقتراض

)37,572()61,223(يطــرح: مبالغ مطفأة متراكمة

210,293219,521تكاليــف اقتراض غير مطفأة

3,947,7333,203,645القيمــة الدفتريــة صافية مــن تكاليف االقتراض غير المطفأة

* تتضمن تكاليف االقتراض المطفأة خالل الســنة مبلغ صفر درهم )31 ديســمبر 2016: 14 مليون درهم( مرســملة ضمن األعمال الرأســمالية الجارية.

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

230,220140,375بعد ســنة وليس أكثر من ســنتين

1,269,3121,029,881بعد ســنتين وليس أكثر من 5 ســنوات

2,518,1202,192,869بعد خمس سنوات

4,017,6523,363,125مبالغ تســتحق التســوية بعد 12 شهًرا

140,37460,041مبالغ تســتحق التســوية خالل 12 شهًرا

4,158,0263,423,166
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تسهيالت بنكية   .16
قروض ألجل

أ(  لدى المجموعة تســهيالت بنكية متاحة بقيمة 5.2 مليار درهم )2016: 5.2 مليار درهم( على شــكل قروض ألجل، اســتغلت منها 4.2 
مليار درهم كما في 31 ديســمبر 2017 )31 ديســمبر 2016: 3.4 مليار درهم(.

ب(  ُيســدد القرض ألجل المتعلق بتطوير المرحلة 1 البالغ 4.2 مليار درهم على أقســاط ربع ســنوية كان أول قســط منها في 30 ســبتمبر 2017 
وتاريخ اســتحقاقها في 30 يونيو 2026. وُيســدد القرض ألجل البالغ  مليار درهم والمتعلق بالمرحلة 2 على أقســاط ربع ســنوية تبدأ في 
2019 وتســتحق في 2027. ويحمل الجزء المســتغل من القروض ألجل فائدة بنســبة ليبور + 3.5% وآيبور + 3.15% ســنويًا على التوالي )31 

ديســمبر 2016: ليبور + 3.5% وآيبور + 3.15% ســنويًا(.

ج(  إن التســهيالت المشــتركة مضمونــة بمجموعــة مــن الرهونــات على عقارات تملكهــا المجموعة، وضمان على الحســابات البنكية 
والتنــازل عــن بعــض المشــاريع وحقــوق معينــة تتعلق بالذمم المدينة والقــروض الداخلية بين المجموعــة والتعهدات على بعض 

الحســابات والودائع البنكية.

د(  اســتلمت المجموعة خالل الســنة إعفاء مؤقت غير قابل للرجوع فيه من جهة التمويل بشــأن فحص تعهدات التمويل المســتحقة في 
ديسمبر 2017.

اعتمادات مستندية
في 31 ديســمبر 2017 كان لدى المجموعة تســهيالت بشــأن االعتمادات المســتندية بقيمة 228 مليون درهم )31 ديســمبر 2016: 173 مليون 

درهــم( واعتمــادات مســتندية قائمــة فــي تاريــخ التقرير تبلغ قيمتها مليون درهم )31 ديســمبر 2016: 48 مليون درهم(.  وكانت تلك 
االعتمادات المســتندية مضمونة بما يلي:

رهــن بضمان ودائع وكالة؛ و  •

التنــازل عــن تدفقات نقدية حالية من مشــروع ألحد األطراف ذات العالقة.  •

تســوية المطلوبات الناتجة من األنشــطة التمويلية
يفصــل الجــدول التالــي التغيــرات فــي التزامات المجموعة الناتجة من األنشــطة التمويلية، والتي تتضمن التغيــرات النقدية وغير النقدية. إن 

االلتزمــات الناتجــة مــن األنشــطة التمويليــة هــي تلك التي تم وفًقا لها تصنيف التدفقات النقدية، أو ســيتم وفًقا لهــا تصنيف التدفقات النقدية 
المســتقبلية، فــي بيــان التدفقــات النقدية الموحد للمجموعة كتدفقات نقدية من األنشــطة التمويلية.

1 يناير 2017 
ألف درهم

تدفقات نقدية 
تمويلية

ألف درهم

 تغيرات غير 
نقدية

ألف درهم
31 ديسمبر 2017

ألف درهم

245,200–245,200–قــرض من أطراف ذات عالقة

4,158,026–3,423,166734,860قروض بنكية

5,992303,246)46,080(343,334التزامات ضمــن عقود إيجار تمويلية

3,766,500933,9805,9924,706,472مجموع االلتزامات من األنشــطة التمويلية

ذمــم تجارية دائنة وأخرى  .17

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

218,90894,679ذمم تجارية دائنة 

517,6071,207,755مصاريف مستحقة

378,607383,209محتجزات دائنة

303,246343,334التزامات ضمــن عقود اإليجار التمويلية

31,89043,962مقــدم إيجار ومقدمات أخرى

45,29622,505إيرادات مؤجلة

5,2805,579مخصــص تعويض نهايــة الخدمة للموظفين )إيضاح 18(

105,994111,090مطلوبات أخرى

1,606,8282,212,113

أ(  تتضمن المصاريف المســتحقة تكاليف متكبدة في مشــاريع رأســمالية قيد التنفيذ تبلغ قيمتها 0.3مليار درهم )31 ديســمبر 2016: 
مليــار درهــم( إال أنــه لم يتم المصادقة عليهــا كما في تاريخ التقرير.

ب(  تمثــل المحتجــزات الدائنــة مبالــغ محتجــزة وفقًا للبنود التعاقدية عند تســديد الدفعات المرحلية إلى المقاولين. يتم تســوية المحتجزات 
الدائنــة وفق البنود التعاقدية.

ج(  تــم تكويــن مخصــص تعويــض نهايــة الخدمة للموظفين وفقــًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويســتند على التعويضات 
الحاليــة وعدد ســنوات الخدمــة المتراكمة في تاريخ التقرير.
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مخصــص تعويــض نهاية خدمة الموظفين  .18

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

5,5791,987الرصيد في بداية الســنة
6,8254,006محمل للسنة*

–)849(تحويــل إلى أطراف ذات عالقة

)414()6,275(مبالغ مدفوعة خالل الســنة

5,2805,579الرصيد في نهاية الســنة

* يتضمــن المحمــل للســنة مبلــغ 2 مليون درهم ) 2016: 1.4 مليون درهم( مرســملة إضافة إلــى الممتلكات والمعدات.

اإليرادات  .19

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

237,34440,921إيرادات دخول

–43,114إيرادات اإلقامة

75,76810,175مبيعات المأكوالت والمشــروبات

البضائع 52,13010,010مبيعات 

28,6874,065إيرادات اإليجار

64,3044,121الرعاية

21,5743,433إدارة المشروع

29,1203,201أخرى

552,04175,926

مصاريف تشــغيلية وإدارية وعمومية  .20

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

391,017246,071رواتــب وتعويضات أخرى للموظفين*

477,65537,087اســتهالك )إيضاحي 6 و 7(

102,0308,409مصاريف مرافق

70,79521,756مصاريــف توريد واتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات

60,51813,103إصالح وصيانة

57,71516,557رســوم االمتياز والرسوم اإلدارية

43,58421,336مصاريف إيجار

20,7595,314مصاريف سفر

17,2013,155خدمات أمنية

3,3563,700أتعــاب أعضاء مجلس اإلدارة

46,07532,470أخرى

1,290,705408,958

* تحتســب الشــركة االشــتراك بالرواتب التقاعدية للموظفين المواطنين حســب القانون االتحادي رقم 7 لســنة 1999.
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إيرادات غير تشــغيلية - صافي  .21

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

–1,850مردودات مســتحقات متعلقة بالموظفين

–6,278استرداد خصومات

–20,307تحرير التزام مؤجل

527 )5,547()مصاريف( / إيرادات غير تشــغيلية أخرى

22,888527

)مصاريــف( / إيرادات التمويل  .22

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

تكاليف التمويل

–)210,839(فائدة على القروض

–)21,353(فائدة علــى عقود اإليجار التمويلية

)7,797()26,150(إطفاء تكاليف قروض

)258,342()7,797(

إيرادات التمويل

42,20669,330فائدة على الودائع

)216,136(61,533

الخسارة األساســية والمخفضة للسهم  .23
ُتحتســب الخســارة األساســية للســهم بتقســيم الخســارة المنسوبة لحاملي أسهم ملكية الشــركة على عدد األسهم العادية قيد اإلصدار 

خالل السنة.

20172016

)484,838()1,116,145(الخســارة المنســوبة لحاملي أســهم ملكية الشركة )بآالف الدراهم(

المعدل المتوســط لعدد األسهم )باأللف(

7,282,7046,321,828قائمــة في 1 يناير 2017

717,209960,876إصدار أســهم جديدة – المتوســط المرجح

7,999,9137,282,704قائمة كما في 31 ديســمبر 2017

)0.067()0.140(الخســارة األساسية للسهم )بالدرهم(

تعهــدات والتزامات طارئة  .24
تعهدات ) أ( 

بلغت قيمة التعهدات المتعاقد عليها لالســتحواذ على خدمات وذلك باألســاس لتطوير وإنشــاء موجودات مصنفة ضمن الممتلكات 
والمعدات واالســتثمارات العقارية بقيمة 0.7 مليار درهم للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017 )2016: 0.6 مليار درهم(.

إيجارات العقود التشــغيلية ) ب( 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

40,00040,000ال تتجاوز ســنة واحدة

15,00057,000بعد ســنة وليس أكثر من خمس ســنوات

55,00097,000
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تعهــدات والتزامات طارئة )تتمة(  .24
عقــود إيجــار تمويلية – المجموعة كطرف مســتأجر )ج( 

 الحد األدنى لدفعات 
المستقبلية الفائدةاإليجار 

 القيمــة الحالية للحد األدنى 
لدفعات اإليجار

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

61,44061,44018,68321,35342,75740,087أقل من سنة 

245,760245,76044,29456,873201,466188,887أكثر من سنة وأقل من 5 سنوات

61,440122,8802,4178,52059,023114,360بعد 5 سنوات

368,640430,08065,39486,746303,246343,334

عقــود إيجار تشــغيلية – المجموعة كطرف مؤجر )د( 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

32,58467,730أقل من ســنة واحدة

65,647103,480أكثر من ســنة وأقل من 5 ســنوات

98,231171,210

األدوات المالية  .25
أهم السياســات المحاسبية ) أ( 

يتناول اإليضاح 3 تفاصيل أهم السياســات المحاســبية والطرق المطبقة، بما في ذلك  مقياس االعتراف و أســاس القياس و االســاس الذي تم 
بنــاء عليــه االعتــراف بالدخــل و المصاريــف فيما يتعلق بكل صنف من الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية.

فئات األدوات المالية ) ب( 

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

الموجودات المالية

1,928,9022,549,984قــروض وذمم مدينــة )تتضمن النقد وما يعادله(

53,95337,121مشــتقات مالية بالقيمة العادلة

1,982,8552,587,105

المالية المطلوبات 

المطفأة 5,841,2825,458,735بالتكلفة 

القيمــة العادلة لألدوات المالية )ج( 
تعــرف القيمــة العادلــة بالثمــن الــذي قــد ُيقبض لبيع أحد الموجــودات أو الثمن الذي قد ُيدفع لتحويل أحد المطلوبات فــي معاملة منظمة بين 

متشــاركي السوق في تاريخ القياس.

القيمــة العادلــة لألدوات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة
تــرى اإلدارة أن القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية المقيدة في البيانات المالية الموحــدة تقارب قيمها العادلة.

تقنيــات وافتراضيــات التقييم المطبقة ألغــراض قياس القيمة العادلة
يعتمــد تقييــم األدوات الماليــة المقيدة بالقيمة العادلة على األســعار الســوقية المدرجــة وتقنيات التقييم األخرى.

وُتحــدد القيــم العادلة للموجودات الماليــة والمطلوبات المالية كما يلي:

•  ُتحدد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بأحكام وشــروط قياســية متداول بها في أســواق ســائلة نشــطة باإلشــارة 
إلى األســعار السوقية المدرجة؛ و

•  يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات المالية والمطلوبات المالية األخرى وفًقا ألنماط التســعير المقبولة عموًمأ بناًء على حســاب 
القيمة الحالية لتحليل التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة باســتخدام أســعار من معامالت ســوقية جارية ملحوظة وأســعار تداول 

ألدوات متشابهة.
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األدوات الماليــة )تتمة(  .25
القيمــة العادلــة لألدوات المالية )تتمة( )ج( 

وُتقــاس األدوات الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي بالقيمة العادلة ويتم تجميعها ضمن المســتويات من 1 إلــى 3 بناًء على مدى ملحوظية 
العادلة: قيمتها 

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

•  قياســات القيمة العادلة من المســتوى 2 هي تلك المســتمدة من مدخالت غير األســعار المتداولة المتضمنة في المســتوى 1 
والملحوظة لموجودات أو مطلوبات مباشــرة )أي، كاألســعار( أو غير مباشــرة )أي مســتمدة من األســعار(؛ و

•  قياســات القيمة العادلة من المســتوى 3 هي تلك المســتمدة من تقنيات تقييم تتضمن مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تســتند 
علــى بيانات ســوقية ملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

كانــت القيمــة العادلــة للموجــودات المالية والمطلوبات المالية في نهاية الســنة تقارب قيمها العادلة.

إدارة المخاطــر المالية  .26
توضح سياســات إدارة المخاطر المالية بالمجموعة االســتراتيجيات الشــاملة ألعمال المجموعة وفلســفة إدارة المخاطر بها. يهدف البرنامج 

الشــامل إلدارة المخاطر المالية بالمجموعة الى تقليل التأثيرات الســلبية المحتـــملة على األداء المالى للمجموعة. توفر المجموعة ُأســس 
للسياســات الشــاملة إلدارة المخاطر التى تغطى مناطق محددة، مثل مخاطر الســوق ) شــاملة مخاطر العمالت األجنبية. ومخاطر أســعار 

الفائدة(، ومخاطر االئتمان، ومخاطر الســيولة، إضافة إلى اســتثمار النقد الفائض.

ســوف تتعرض نشــاطات المجموعة في الفتـــرات القادمة لمجموعة من المخاطر المالية. تتضمن أثار التغيرات في أســعار صرف العمالت 
األجنبية ونســب الفائدة. 

ال تحتفــظ المجموعــة، أو تصدر، مشــتقات مالية ألغراض المضاربة.

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

الحســابات البنكية عند الطلب والموجودات المالية األخرى للمجموعة نســبة فائدة ثابتة تتراوح ما بين 1% - 3% ســنويًا.

تعرض المجموعة لمخاطر أســعار الفائدة يتعلق باألســاس بقروضها ألجل التي تحمل فائدة ليبور + 3.5% و إيبور + 3.15% ســنويًا للدوالر 
األمريكــي والدرهــم اإلماراتــي بالترتيــب )2016: ليبور + 3.5% و إيبور + 3.15% ســنويًا (. )إيضاح 16(.

تحليل حساســية أسعار الفائدة
تم تحديد تحليل الحساســية أدناه اعتمادًا على تعرض األدوات غير المشــتقة ألســعار الفائدة كما بتاريخ التقرير. بالنســبة ألســعار الفائدة 

المعومــة للمطلوبــات، تــم تجهيــز التحليــل على فرض أن المبلغ األصل المطلوب المســتحق بتاريخ التقرير كان مســتحقًا طوال الســنة. لقد 
تــم اســتخدام معــدل 20% كزيــادة أو نقــص عندما يتم إعداد التقارير الداخلية لمخاطر أســعار الفائدة لإلدارة والــذي يمثل التقدير الموضوعي 

للتغير المحتمل بســعر الفائدة. 

فــي حالــة ارتفــاع / انخفــاض أســعار الفائــدة على القروض البنكية بنســبة 20% مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخــرى ثابتة، فإن تكاليف الفائدة 
للمجموعة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2017 ســتنخفض / ســترتفع بمبلغ 10 مليون درهم )2016: ســتنخفض / ســترتفع بمبلغ 4 مليون 

درهــم (؛ ويرجــع ذلــك لتعرض المجموعة لقروض تحمل أســعار  فائدة متغيرة.

إدارة مخاطر االئتمان ) ب( 
تعــود مخاطــر االئتمــان إلــى إخــالل العميــل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والتــي ينتج عنها تكبد المجموعة لخســارة مالية. قامت المجموعة 

بتطبيــق سياســة التعامــل فقــط مــع عمالء ذوي جدارة ائتمانيــة والحصول على ضمانات كافية عند اللزوم كوســائل للتقليل من مخاطر 
الخســارة المالية الناتجة عن التعثر في الســداد. 

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لألموال الســائلة محدود نظرًا ألن األطراف المقابلة هي بنوك مســجلة في دولة اإلمارات العربية المتـــحدة.

إدارة مخاطــر العمالت األجنبية )ج( 
ال توجــد مخاطــر ذات صلــة متعلقــة بأســعار صرف العمالت األجنبيــة بتاريخ التقرير؛ حيث إن معظم الموجودات الماليــة والمطلوبات المالية 

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

إدارة مخاطر الســيولة )د( 
تعود المســؤولية الكاملة في إدارة مخاطر الســيولة إلى اإلدارة، والتي قامت بإنشــاء إطار إلدارة مخاطر ســيولة مناســب إلدارة التمويل 

طويــل ومتوســط وقصيــر األجــل للمجموعــة. تعمل المجموعة على إدارة مخاطر الســيولة عن طريق االحتفــاظ باحتياطيات كافية ومن خالل 
المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة الفعلية والمتوقعة ومطابقة اســتحقاقات الموجودات المالية مــع المطلوبات المالية.
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إدارة المخاطــر المالية )تتمة(  .26
إدارة مخاطر الســيولة )تتمة( )د( 

تظهــر الجــداول التاليــة تفاصيــل بقية االســتحقاقات التعاقدية للمجموعة لمطلوباتها وموجوداتها المالية غيـــر المشــتقة. تم إعداد هذه 
الجداول بناًء على التدفقات النقدية غيـــر المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية بناًء على االســتحقاق المتوقع وأقرب موعد الســتالم  

المجموعة لموجوداتها المالية وســداد مطلوباتها المالية. تشــتمل الجداول على التدفقات النقدية الرئيســية فقط.

جداول مخاطر الســيولة

المعدل المرجح 
لنسبة الفائدة %

أقل من سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات المالية

2017

256,155–256,155–موجودات ماليــة غير محملة بفوائد 

1,672,747–2.121,672,747موجودات ماليــة محملة بفوائد ثابتة

53,95353,953–1.65مشتقات مالية

1,928,90253,9531,982,855

2016

220,153–220,153–موجودات ماليــة غير محملة بفوائد 

2,329,831–22,329,831موجودات ماليــة محملة بفوائد ثابتة

37,12137,121–1.53مشتقات مالية

2,549,98437,1212,587,105

المعدل المرجح 
لنسبة الفائدة %

أقل من سنة
ألف درهم

أكثر من سنة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

المالية المطلوبات 

2017

3.5183,1324,523,3414,706,473–8مطلوبــات ماليــة محملة بفوائد متغيرة

1,134,809–1,134,809–مطلوبــات ماليــة غير محملة بفوائد 

1,317,9414,523,3415,841,282

2016

3.7560,0413,363,1253,423,166مطلوبــات ماليــة محملة بفوائد متغيرة

2,035,569–2,035,569–مطلوبــات ماليــة غير محملة بفوائد 

2,095,6103,363,1255,458,735

إدارة رأس المال  .27
يتضمــن هيــكل رأس مــال المجموعــة مــن النقد وما يعادله وحقوق الملكية العائدة لحاملي ملكية الشــركة والقروض البنكية. وتهدف 
المجموعــة مــن وراء إدارة رأس المــال للحفــاظ علــى قاعدة رأس مال قوية من أجل  اإلبقاء على ثقة المســتثمر والمقرض وكذلك لمواصلة 

عملية التطوير المســتقبلية. وتهدف كذلك لتقديم عوائد للمســاهمين ولتعظيم هيكل رأس المال من أجل تخفيض تكاليف رأس المال.

ولتمكيــن المجموعــة مــن تحقيــق هدفهــا، تعمــل اإلدارة على مراقبة رأس المال عن طريق مراجعة برنامج اســتثمار رأس مال المجموعة 
مراجعة مســتمرة، وكذلك عن طريق اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بإعداد الموازنات ووضع الخطط بشــكل دوري.

إعادة العرض  .28
تــم إعــادة عــرض بعــض أرقام مقارنة من أجل تحســين جودة المعلومات المعروضة في الســابق. ولم يكــن إلعادة العرض المذكور أي تأثير 

علــى بيــان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل األخر الموحد وبيان التغيرات فــي حقوق الملكية الموحد.
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أحداث الحقة  .29
إعادة جدولة دين

تلقت المجموعة بعد نهاية الســنة موافقة من ممولي المرحلة األولى من القرض المشــترك بإرجاء ســداد الدفعات األصلية لمدة ثالث 
ســنوات وفحــص االتفاقيــة بــدون تغيير نســبة الفائدة. كمــا تم إضافة إلى ذلك إعادة هيكلة الدفعات األصليــة المتبقية لخطة أعمال 

المجموعة لفترة العشــر ســنوات. وفيما يلي تفصيًلا ألثر ذلك في الجدول التالي:

2017
ألف درهم

2016
ألف درهم

140,375–بعد ســنة وال يزيد على ســنتين

464,9751,029,881بعد من ســنتين وال يزيد على 5 ســنوات

3,693,0512,192,869بعد من 5 ســنوات

4,158,0263,363,125مبالغ مســتحقة التســوية بعد 12 شهًرا

60,041–مبالغ مســتحقة التســوية خالل 12 شهًرا

4,158,0263,423,166

إصدار مشــتقات متغيرة
عقدت المجموعة بعد نهاية الســنة اتفاقية مع الشــركة األم الرئيســية والشــركة األم لتصدرا لصالحها أداة قابلة للتحويل بقيمة 1.200 مليون 
درهم بشــرط الحصول على موافقة المســاهم. وبموجب االتفاقية، ســيتم تضمين القرض المســاند من مســاهم القائم البالغ 700 مليون 

درهم فــي األداة القائمة للتحويل.

الموافقــة علــى البيانات المالية الموحدة  .30
وافــق أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى البيانــات المالية الموحدة، وتم التوقيع عليهــا والتصريح بإصدارها في 25 مارس 2018.
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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 هذا اإلشعار، يعني »التقرير السنوي« هذه الوثيقة ومحتوياتها وأي جزء منها وأي 

تقرير سنوي شفهي وأي جلسة أسئلة وأجوبة وأي كتب أو مواد شفهية نوقشت أو وزعت في اجتماع 
التقرير السنوي.

قد تكون المعلومات الواردة في هذا التقرير السنوي عرضة للتحديث والمراجعة والتحقق والتعديل، 
وقد تتغير هذه المعلومات جوهريًا. وال تعد الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو 

الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو 
وكالئه أو شركاته التابعة أو مستشاريه خاضعين ألي التزام بتحديث المعلومات الحالية الواردة في 
هذا التقرير السنوي ذي الصلة بهم أو االحتفاظ بتلك المعلومات أو تزويد متلقي تلك المعلومات 
بإمكانية الوصول إلى أي معلومات إضافية قد تنشأ فيما يتعلق بها، وتخضع أي آراء واردة في هذا 

التقرير السنوي للتغيير دون إشعار. وال يقع على عاتق الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها 
التابعة أو الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مديري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو 
موظفيه أو وكالئه أو شركاته التابعة أو مستشاريه أي مسؤولية أيًا كان نوعها )سواًء كانت 
مسؤولية تقصيرية أو خالف ذلك( عن أي خسارة من أي نوع تنشأ عن أي استخدام لهذا التقرير 

السنوي أو فيما يتعلق به.

يعد هذا التقرير السنوي إعالنًا ألغراض قواعد نشرات اإلصدار البريطانية، وال تشكل المعلومات الواردة 
في هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية أو في أي دولة أخرى. وال 

يشكل هذا التقرير السنوي وال يعد جزءًا من، وينبغي أال يفسر على أنه جزءًا من، أي عرض أو دعوة 
أو طلب أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو بيعها أو االشتراك فيها في أي والية قضائية، وال ينبغي أن 

يشكل هذا التقرير أو أي جزء منه أساسًا ألي عقد أو التزام من أي نوع وال يمكن االعتماد عليه فيما 
يتعلق بأي عقد أو التزام.

ُ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، ويجب أال ُيعتمد عليه فيما يتعلق بأي صفقة محتملة مماثلة. 
وال يوضح أي إسقاط أو تقدير أو توقع أو أي بيان »استشرافي« آخر في هذا التقرير السنوي سوى األداء 
االفتراضي في ظل االفتراضات المحددة لألحداث أو الظروف، وال ُيعد مؤشرًا يعتد به لألداء المستقبلي.

قد تستمد بيانات الصناعة والسوق الواردة في هذا التقرير السنوي، بالقدر المتاح، من مصادر رسمية 
أو من الغير. وتشير المنشورات والدراسات والمسوحات المتعلقة بالصناعة والصادرة عن الغير بصفة 
عامة إلى أن البيانات الواردة فيها قد تم الحصول عليها من مصادر ُيعتقد بأنها موثوق بها، دون تقديم 

أي ضمانات بشأن دقة هذه البيانات أو اكتمالها. ورغم اعتقاد الشركة بأنه تم إعداد هذه المنشورات 
والدراسات والمسوحات بواسطة مصدر موثوق، إال أنها لم تتحقق بشكل مستقل من البيانات الواردة 

فيها. وباإلضافة إلى ذلك، استمدت بعض بيانات الصناعة والسوق الواردة في هذا التقرير السنوي من 
األبحاث والتقديرات الداخلية الخاصة بالشركة القائمة على معرفة إدارة الشركة وخبراتها بالسوق 

الذي تعمل فيه. ورغم اعتقاد الشركة عمومًا بمعقولية هذه الدراسات والتقديرات وموثوقيتها، إال أنه 
لم يتم التحقق منها ومن المنهجية واالفتراضات القائمة عليها بواسطة أي مصدر مستقل للتحقق 

من دقتها أو اكتمالها، وهي تخضع للتغيير دون إشعار. ووفقًا لذلك، ال يتوجب االعتماد بشكٍل مفرٍط 
على أي من بيانات الصناعة أو السوق الواردة في هذا التقرير السنوي.

وأنت توافق على االلتزام بالقيود والشروط المسبقة، وسيعتبر هذا تعهدًا منك بأنك قرأت محتويات 
هذا اإلشعار ووافقت على االمتثال لها.

أورجـــــن جــــــروب  وطبــــــاعة  تصميـــــم 
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