
في لمحة - من نحن

تدير دي إكس بي إنترتينمنتس أصوألً متميزة للتسلية والترفيه تناسب جميع أفراد 
العائلة، وذلك بالتعاون مع شركاء ومشغلين عالميين في خمسة مواقع بدبي. ومع 

مجموعة متنوعة من 16 وجهة للتسلية والترفيه، تعد دي إكس بي إنترتينمنتس أكبر 
شركة للتسلية والترفيه في المنطقة. تستهدف مناطق الجذب والوجهات الترفيهية 

الخاصة بنا كل من المواطنين والمقيمين في دولة االمارات العربية المتحدة والسياح 
والزوار الدوليين، مع التركيز على األسواق القريبة ذات أقصر وقت طيران إلى دولة اإلمارات، 

مثل دول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية.

رؤيتنا

تسعى دي إكس بي إنترتينمنتس 
ألن تكون واحدة من الشركات الرائدة 

في توفير خيارات التسلية والترفيه 
والخدمات المتصلة بذلك لعمالئها، 

بغية نشر روح المرح واإلثارة في 
مختلف أرجاء المنطقة، وذلك بتوفير 

تجارب مذهلة تناسب كل أفراد العائلة. 

ونحن، إذ نتصدر قطاع التسلية والترفيه 
المتنامي في الشرق األوسط، فإننا 
نسعى إلدارة محفظة من الوجهات 

واألصول التي تحقق قيمة أفضل 
للمساهمين على المدى الطويل.

أهدافنا

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

2.  زيادة عدد الغرف الفندقية في 
الوجهة وذلك لزيادة مدة إقامة الزوار 

والتشجيع على تكرار الزيارات.

 3.  مواصلة اإلبداع في مجال التسلية 
والترفيه، والسعي لتبوؤ مكانة 

رائدة ومرموقة دوليًا في هذا القطاع.

4.  توفير أفضل الخبرات والتجارب 
المتميزة لضيوفنا. العالمية 

تقديم أفضل التجارب الترفيهية
أكثر من 100 لعبة ووجهة مذهلة موزعة 

في الوجهة الترفيهية دبي باركس آند 
ريزورتس، وعلى مساحة 25 مليون قدم 

مربع، تقدم جميعها تجاربًا فريدة للزوار 
من جميع األعمار.

أفضل التجارب في فئتها
فازت منطقة دريم ووركس إنيميشين في 

منتزه موشنجيت دبي على جائزة أفضل منطقه 
ترفيهية، وفازت حديقة األلعاب المائية ليجوالند 
ووتر بارك بجائزة أفضل حديقة ألعاب مائية في 

اإلمارات، فيما نالت ليجوالند دبي تقديرًا عاليًا في 
جوائز تايم أوت دبي كيدز لعام 2018.
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تمويالت بقيمة 5٫4 مليار درهم إماراتي 
الحصول على تسهيالت بنكية بقيمة 4٫2 مليار درهم إماراتي للمرحلة األولى من 

مشروع "دبي باركس آند ريزورتس" وحصلت على قرض المساهم الرئيسي من 
مجموعة ِمراس بقيمة 1٫2 مليار درهم إماراتي.

درهم

 5٫4      مليار

المساهمين هيكلة 
كما في 31 ديسمبر 2018

٪52   مجموعة ِمراس 
٪11    قطر القابضة 
٪5    هيئة االستثمار الكويتية 
٪13     المستثمرين الشركات 
٪19 األفراد  المستثمرين   
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