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"دي إكس بي إنترتينمينتس" )دبي باركس آند ريزورتس سابقًا( ش.م.ع مقرها 
دبي، هي شركة متخصصة في قطاع الترفيه والتسلية، ويتم تداولها في سوق 

.”DXBE“ دبي المالي تحت الرمز

تتكون محفظتنا من العالمات التجارية العالمية الرائد في مجال المنتزهات 
الترفيهية، وفي مجال التجزئة والضيافة، باإلضافة إلى وجهات التسلية. 

بعد إطالقها في عام ٢٠١4، تدير وتمتلك "دي إكس بي إنترتينمينتس" الوجهة 
الترفيهية "دبي باركس آند ريزورتس" أكبر وجهة للمنتزهات الترفيهية في 

الشرق االوسط. موزعة على مساحة ٣٠.٦ مليون قدم مربع، وبتكلفة إجمالية 
بقيمة ١٣.٢ مليار درهم إماراتي لتضم بذلك أربع منتزهات ترفيهية في مكان 

واحد )منتزه "سيكس فالجز دبي" سيفتتح في ٢٠١9(.

بالنسبة لنا، الترفيه يعنى لنا األعمال، وبقيمة سوقية تبلغ ١٠.4 مليار درهم 
إماراتي كما في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، تهدف "دي إكس بي إنترتينمينتس" بأن 

تقود قطاع الترفية والتسلية وأن تصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج 
الترفيه المبتكر والملهم في منطقة الشرق األوسط وخارجها.
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لمحة سريعة - من نحن

غيرت الشركة خالل العام المنصرم اسمها ليصبح "دي إكس بي 
 إنترتينمنتس ش.م.ع" انسجامًا مع طموحها وتنامي تركيزها في 

قطاع الترفيه والتسلية على نطاق أوسع.

فبما لها من حيوية ونشاط ومكانة مرموقة كوجهة عالمية، تجسد 
دبي بالنسبة لنا مصدر إلهام استوحينا منه اسم "دي إكس بي 
للطموح وتحقيق  إنترتينمنتس". فنحن ودبي اسمان مترادفان 

المستحيل، إذ تسعى دي إكس بي – وهو اسم مشتق من عبارة 
"أحالم بال حدود )Dreams without Boundaries(" – إلى إعطاء الترفيه 
والتسلية مفهومًا جديدًا في المنطقة، وذلك من خالل عالمتها التجارية 

ولمستها الخاصة في المرح واإلثارة.

 

 تحـقـيــق 
 المستحيـل عـن 
طريـق الطمــوح
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رؤيتنا
تسعى دي إكس بي إنترتينمنتس 
لتكون واحدة من الشركات الرائدة 

في تقديم منتجات الترفيه والتسلية 
والخدمات المتصلة بذلك لعمالئها، بغية 
نشر روح المرح واإلثارة في مختلف أرجاء 

المنطقة، وذلك بتوفير تجارب مذهلة 
تناسب كافة أفراد العائلة.

الترفيه والتسلية  إذ نتصدر قطاع  ونحن، 
المتنامي في الشرق األوسط، نسعى 

إلدارة محفظة من الوجهات واألصول 
للمساهمين على  قيمة  تحقق  التي 

الطويل. المدى 

أهدافنا
١.  تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة لتوفير 

أرقى وجهات الترفية والتسلية، وذلك 
بزيادة أعداد الزوار لمنتزهاتنا.

٢.  تنويع محفظتنا عبر االنخراط بأفضل 
المشاريع والفرص وأكثرها ربحية.

٣.  إستكمال ذلك من خالل إنشاء وافتتاح 
منتزه سيكس فالجز دبي بنجاح في 
دبي باركس آند ريزورتس بنهاية عام 

٢٠١9، ليكون أول منتزه يحمل عالمة 
سيكس فالجز في الشرق األوسط.

4.  مواصلة اإلبداع في مجال الترفيه 
والسعي الدؤوب لتبوؤ مكانة دولية 

مرموقة في هذه القطاع.

القيمة السوقية ١٠٫4 مليار درهم

 ١٠٫4 مليار درهم
شركة دي إكس بي إنترتينمنتس شركة 

مدرجة في سوق دبي المالي، وتبلغ قيمتها 
 السوقية ١٠.4 مليار درهم كما في نهاية 

٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

قيمة األسهم 8 مليارات درهم

 8٫٠ مليار درهم
بحيث كانت ٦.٣ مليار درهم إماراتي ناتج 

عن اإلكتتاب العام في ٢٠١4 و ١.7 مليار درهم 
إماراتي نتيجة زيادة رأس المال في ٢٠١٦.

التسهيالت البنكية ٥٫٢ مليار درهم

 ٥٫٢ مليار درهم
بحيث تخص 4.٢ مليار درهم إماراتي التسهيالت 

البنكية للمرحلة األولى من مشروع "دبي 
باركس أند ريزورتس" و ١ مليار درهم إماراتي 

تخص المرحلة الثانية من المشروع.

٣



 وضـع األسـس 
 للمرحلــة المقبلــة 

مـن التحــول

٢٠١٢٢٠١4

اإلعالن عن مشروع دبي 
باركس آند ريزورتس

 بدء األعمال االنشائية 
في الموقع

الحصول على تسهيل 
 بنكي مشترك بقيمة 

4.٢ مليار درهم

التنفيذ الناجح للطرح العام 
األولي بقيمة ٢.٢  مليار 
درهم واإلدراج في سوق 

دبي المالي

تّوج االفتتاح الرسمي لدبي باركس آند 
ريزورتس في ديسمبر ٢٠١٦ مسيرة حافلة 

دامت أربع سنوات ومّثل نهاية المرحلة 
األولى من األعمال اإلنشائية.

لمحة سريعة - نظرة تاريخية
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المستقبل٢٠١٥٢٠١٦

 العمل الفتتاح فندق 
 ليجوالند دبي بجوار 

منتزه ليجوالند دبي.

سيمثل منتزه سيكس 
فالجز دبي، المزمع افتتاحه 

أواخر ٢٠١9، المنتزه الترفيهي 
الرابع في دبي باركس آند 
ريزورتس، وسيضم أكثر 

من ٢٠ لعبة ووجهة ترفيهية 
لمختلف األعمار موزعة في 

ستة أقسام ترفيهية. 

إبرام الشراكات الرئيسية 
مع عالمات عالمية مرموقة، 
بينها ليونزجيت وويزكرافت 

إنترناشيونال ومؤسسة 
اتصاالت وشركة دناتا

توقيع اتفاقية اللتقاط الصور 
بقيمة ١٠٠ مليون درهم 

مع شركة بيكس وولف 
إنترناشيونال إلدارة كاملة 

لعملية التقاط الفيديوهات 
والصور الرقمية.

إطالق برنامج "حلمي" 
للمَنح المدرسية، الذي 

يوفر التدريب للمواطنين 
اإلماراتيين في أورالندو 

بالواليات المتحدة

توقيع عقد مدته خمس 
 سنوات مع شركة إتش 

بي ليجر المتخصصة 
بتقديم ألعاب المهارات، 

تقدم بموجبه أكثر من 4٥ 
لعبة في منتزهات الوجهة 

على أساس مشاركة حصة 
من اإليرادات.

تركيب أول لعبة حلزوانية 
في ليجوالند دبي

الفوز بجائزة أقطاب السفر 
في العالم في معرض 
السفر العالمي  بلندن 

٢٠١٦ تقديرًا لقيام الشركة 
بتطوير وجهة المنتزهات 

الترفيهية

التنفيذ الناجح لطرح حقوق 
االكتتاب بقيمة ١.٦8 مليار 

درهم لتمويل منتزه 
سيكس فالجز دبي )بزيادة 

١.٦ عن حدود االكتتاب(، 
أنطالق االعمال االنشائية 

بمنتزه سيكس فالجز دبي.

إكمال عملية تغيير 
االسم إلى دي إكس بي 

إنترتينمنتس بنجاح

شركة مورغان ستانلي 
)MSCI( المتخصصة 

بالمؤشرات ترفع شركة دي 
إكس بي إنترتينمنتس إلى 

مؤشرها الخاص باإلسواق 
الناشئة في شهر نوفمبر

الحصول على أول جائزة 
سفر عالمية – وهي جائزة 
"أكثر المنتجات الترفيهية 

 حصرية" في معرض "أوه 
تي إم" ٢٠١٦، أكبر معرض 

 في مجال السياحة 
والسفر بالهند.

انتقال الشركة إلى مرحلة 
التشغيل لدى افتتاح منتزه 
ليجوالند دبي وريفرالند دبي 

في ٣١ أكتوبر.

التدشين الرسمي لدبي 
 باركس آند ريزورتس في 

١8 ديسمبر

 إطالق أغنية "أول ذا وندر 
 أوف ذا يونيفيرس" 

 الخاصة بالوجهة من 
تأليف أالن مينكن

١٫٦8 
مليار درهم

 تّم بنجاح إصدار أسهم بقيمة 
 ١.٦8 مليار درهم لصالح 

سيكس فالجز دبي.

٥



كلمـة رئيـس مجلـس اإلدارة
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يسـرني أن أقدم لكم التقرير السـنوي لشـركة دي إكس بي 
إنترتينمنتـس ش.م.ع عـن السـنة المنتهية في ٣١ ديسـمبر ٢٠١٦.

فـي عـام ٢٠١٦ ، حّققنـا مـا  التزمنا به وقمنـا بافتتاح أول منتجع 
سـياحي متكامـل فـي المنطقة: دبي باركـس آند ريزورتس. لقد 

أحدثـت هـذه الوجهـة تغييـرًا جذريًا في قطاع الترفيه والتسـلية  في 
دبـي،  ورسـمت معاييـر جديـدة تمثل سـعينا الدائم في االرتقاء دومًا 

بعملياتنا ومشـاريعنا.

تمتلـك دبـي إمكانيـات تجعل منها وجهـة عالمية للترفيه والتسـلية، 
وهدفنـا المسـاهمة فـي تحقيق رؤية دبي السـياحية ٢٠٢٠ والتي 

اعتمدها صاحب السـمو الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم، نائب 
رئيـس الدولـة ورئيـس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وبالنيابـة عـن مجلس إدارة الشـركة، أوّد التنويـه إلى الدور الفّعال 
الـذي لعبـه فريق اإلدارة العليا وموظفي الشـركة ومسـاهميها على 
تحقيـق أولوياتنا االسـتراتيجية، و شـكرهم علـى دعمهم المتواصل. 
نحـن علـى ثقـة بأن المسـتقبل واعد، ونعمل علـى تحقيق المزيد من 

واإلنجازات. النجاح 

عبد اهلل الحباي
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي

شهد العام المنصرم حفل االفتتاح 
الكبير لدبي باركس آند ريزورتس، 

وهي وجهة جديدة للترفيه والتسلية 
تضم ثالثة منتزهات ترفيهية وحديقة 
ألعاب مائية ومجمع لمحالت التجزئة 
والمطاعم، إضافة إلى فندق بأجواء 
عائلية رفيعة المستوى. وال تشكل 

هذه الوجهة إال بزوغ عهد جديد 
للمنتزهات الترفيهية في المنطقة، بل 

يجسد نقلة نوعية في مسيرة شركة 
دي إكس بي إنترتينمنتس، حيث 

انتقلت الشركة من مرحلة اإلنشاء إلى 
مرحلة العمليات التشغيلية.

لقد شكل تشييد هذه الوجهة بقيمة 
١٠.٥ مليار درهم إماراتي على مساحة 

مقدارها ٢٥ مليون قدم مربع مهمة 
عظيمة تطلبت اهتمامًا بأدق التفاصيل، 

بما في ذلك انتقاء شركاء ذوي مقام 
رفيع يتناسب مع مستوى الزوار، 

وتصميم ألعاب يتناسب مع مختلف 
الشرائح السكانية.

لذا، قام فريق إدارة المشروع بتنسيق 
العمل ألكثر من 4٠ مقاوالً و١8،٠٠٠ عامالً 

في الموقع، فضالً عن ترتيب جداول 
مواعيد التنفيذ المعقدة، والتنسيق مع 
الموردين والمقاولين من خارج الموقع 

لشحن األلعاب من مختلف أرجاء العالم 
إلى دبي. كما قمنا بتشييد بنية تحتية 
داعمة بلغت تكلفتها حوالي ٢.٥ مليار 

درهم وأنفقنا ما يقارب 8٥ مليون ساعة 
عمل منذ البداية.

ونحن فخورون جدًا النشائنا قطاع جديد 
سيشكل مصدر فخر لدولة اإلمارات. إننا 
جدا فخورين لتشيد وجهة ترفيهية تضم 
ثالث من المنتزهات الترفيهية لتعكس  

رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بأن 
تصبح دبي الوجهة المفضلة للعائالت 
على مدار السنة. لقد كان لنا شرف 

استقبال صاحب السمو الشيخ محمد 
وأبرز الشخصيات في حكومة دبي ضمن 

عدة زيارات قاموا بها لدبي باركس آند 
ريزورتس عام ٢٠١٦. كما شرفنا دعم 
سموه لنا عندما قام بافتتاح الوجهة 

رسميًا في حفل االفتتاح يوم ١8 ديسمبر.

كلنا إيمان بأننا ابتكرنا شيئًا فريدًا لهذه 
البالد، وساهمنا بذلك في تحقيق هدف 
دبي األشمل المتمثل بتقديم األفضل 

لهذا العالم.

كانت األشهر القليلة السابقة لموعد 
اإلفتتاح، ليجوالند دبي، حافلة بالتحديات 

المثيرة. فقد عكفنا خالل هذه االشهر 
كشركة على تحويل محور اهتمامنا 

نحو العمليات التشغيلية، فوظفنا أكثر 
من ٣،٠٠٠ موظفًا يتمتعون بالمهارات 

المطلوبة لتوفير تجارب ترفيهية ال تنسى 
لضيوفنا، إضافة إلى إدارة برامج تنفيذ 

معقدة وجداول مواعيد متغيرة. واخترنا 
طريقة االفتتاح على مراحل بغرض إضفاء 

انسيابية أكبر على عملية التشغيل 
واالستفادة من الدروس المستخلصة من 

كل افتتاح في الحفل الذي يليه.

عهد جديد للمنتزهات 
الترفيهيــة، ونقلــة 

نوعية هـامة لشركة 
دي إكـس بـي 
إنترتينمنـتـس
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وكان استقبال أوائل الضيوف في 
المنتزهات محط تركيز واهتمام 

الجميع في دي إكس بي إنترتينمنتس. 
في هذا اإلطار، تغمرني مشاعر الفخر 
واالعتزاز للعمل مع كوكبة من أمهر 

الخبراء في مجال الترفيه والتسلية، وثلة 
من ألمع الشبان إبداعًا في الربط بين 

التقنية والترفيه. ولقد تعهدنا بأن نقدم 
لضيوفنا تجربة مدهشة، وسيكون 

محور االهتمام األبرز لفريقنا خالل األشهر 
القادمة التأكد من الوفاء بهذا العهد.

كما شهدنا خالل العام بعض التطورات 
الهامة في الشركة، على غرار القرار الذي 
اتخذه مجلس اإلدارة والمساهمين بجمع 

مبلغ ١.٦8 مليار درهم عبر إصدار حقوق 
اكتتاب هدفها الرئيسي تمويل المنتزه 

الترفيهي الرابع في الوجهة، سيكس 
فالجز دبي. كما غّيرنا اسم الشركة من 
"دبي باركس آند ريزورتس ش.م.ع" إلى 

"دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع"، 
انسجامًا مع طموحنا بالتحول إلى 

شركة عالمية للترفيه.

وإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القيمة 
لمساهمينا، نبين أننا حددنا خالل العام 

المنصرم عدة طرق الستثمار الخبرة 
الواسعة التي اكتسبناها من خالل 
تصميم التصورات الخاصة بالوجهة 

وتطويرها ثم تشغيلها، وذلك لتوفير 
مصادر إيرادات جديدة للشركة. وفي هذا 

اإلطار، وقعنا عام ٢٠١٦ مذكرة تفاهم 
مع أحد أبرز مساهمينا، وهي شركة 

مراس، لنقوم بتقديم خدمات إدارة 
المشاريع لبعض مشاريعها، ومنها 

مشروع دبي أرينا.

إننا عازمون على البقاء في عالم 
الترفيه والتسلية ألمد بعيد، وسنواصل 

البحث عن سبل لتوسيع الشركة في 
مجالي األعمال والخدمات، من خالل 

التشغيلية  التجارب والخبرات  تقديم 
لمشاريع الجهات األخرى؛ واالنتقال إلى 
قطاعات أخرى كاألنتاج األعالمي؛ فضالً 

عن إدارة المشاريع.

 واستشرافًا للمستقبل، أتطلع إلى 
أن تصبح دبي باركس آند ريزورتس أحد 

الوجهات الخمسة األكثر زيارة في دبي، ما 
يدعم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس 

في تحقيق أرباح مجزية لمساهميها.

كما أن عالمة دي اكس بي انترتينمنتس 
التجارية – أحالم بال حدود – تمنحنا المرونة 

والقدرة على المنافسة عالميًا، وعلى 
تطوير مفهوم ترفيهي يعزز سمعة دبي 

كوجهة عالمية تجذب العائالت. وبفضل 
الدعم المتواصل الذي نحظى به من 

صاحب السمو ومن حكومة دولة اإلمارات 
والهيئات التابعة لحكومة دبي، نحن 

على ثقة أنه بإمكان الشركة أن تنمو 
نموًا مربحًا مستدامًا.

رائد كاجور النعيمي
الرئيس التنفيذي

موظف

3٬٠٠٠    
 أكثر من ٣،٠٠٠ موظف من 88 جنسية 

 من ثقافات متعددة يشكلون أسرة 
دي إكس بي إنترتينمنتس.

إصدار حقوق اكتتاب سيكس فالجز

 ١٫٦8 مليار درهم
تم جمع ١.٦8 مليار درهم، وذلك بإصدار حقوق 
االكتتاب لتمويل المنتزه الترفيهي الرابع في 

المجمع، سيكس فلجز دبي. 

كلنا إيمان بأننا ابتكرنا شيئًا فريدًا لهذه البالد، 
وساهمنا بذلك في تحقيق هدف دبي األشمل 

المتمثل بتقديم األفضل لهذا العالم.

9



أبرز النتائج المالية

بتعـزيــز  االلتـزام 
للمساهمين  القيمة 
على المدى الطويل

عن الفترة التشغيلية الممتدة من 3١ أكتوبر ٢٠١٦ لغاية 3١ ديسمبر ٢٠١٦

مجموع اإليرادات

 74٫٥ مليون درهم
مجموع إيراداتنا عن الفترة التشغيلية الممتدة 

من ٣١ أكتوبر لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

إيرادات المنتزهات الترفيهية

 ٦3٫4 مليون درهم
8٥ بالمائة، أو ما قيمته ٦٣.4 مليون درهم 

من مجموع إيراداتنا التشغيلية أتت عن طريق 
المنتزهات الترفيهية

الزيارات

3٢3٫489 
عدد الزيارات إلى المنتزهات الترفيهية خالل 

شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠١٦

 إيرادات المنتزهات الترفيهية 
من كل زائر

 ١9٦ درهم 
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عن السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦

إجمالي تكلفة المشروع

 ١٠٫٥ مليار درهم
تكلفة المشروع حتى نهاية ٢٠١٦، أما التكلفة 

على وجه أدق فستظهر بشكل نهائي في نهاية 
العام ٢٠١7 مع اغالق وتسوية مختلف العقود.

إجمالي اإليرادات

 7٥٫9 مليار درهم
إجمالي اإليرادات بنهاية السنة

خسائر السنة

 48٥ مليار درهم
تعكس هذه الخسائر بشكل أساسي النفقات 

لمرحلة ما قبل التشغيل وهي في إطار ميزانية 
المشروع اإلجمالية البالغة ١٠.٥ مليار درهم

التسهيالت البنكية

 3٫4 مليار درهم
تم سحب ٣.4 مليار درهم من التسهيل 

البنكي البالغ قيمتة 4.٢ مليار درهم لتمويل 
المرحلة األولى من دبي باركس آند ريزورتس 

إجمالي األصول

%74٫٠8 الممتلكات والمعدات   
%١٢٫٠١ النقد والرصيد البنكي   
%4٫9٦ اإلستثمارات العقارية   
%٠٫7١   المطلوبات من أطراف ذو عالقة 
%٠٫33 المخزونات   
%7٫7٥ أصول مالية أخرى   

 ١٢٬8١4 مليار درهم
ديسمبر ٢٠١٥: 8،٦٢٦ مليون درهم
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أبرز اإلنجازات لعام ٢٠١٦

 حفل االفتتاح

 ١8 ديسمبر ٢٠١٦
إفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رسميًا الوجهة 

الترفيهية في حفل بهيج حضره أكثر من ١،٥٠٠ 
شخص، من بينهم أفراد من العائلة الحاكمة 
وشخصيات مرموقة ووسائل اإلعالم العالمية. 

 الرؤيـــــة 
 أصبحــــت 

واقـعــــــًا

 إعادة تسمية الشركة

وافق مساهمو الشركة على تغيير االسم 
العمومية في شهر  الجمعية  في اجتماع 

يونيو ٢٠١٦. إذ يعكس اسم "دي إكس بي 
أفضل طموح  نحو  إنترتينمنتس" على 

الشركة بالتحول إلى شركة رائدة يشار 
الترفيه والتسلية على  إليها في قطاع 

العالمي. المستوى 

نجاح إصدار حقوق االكتتاب لمنتزه 
سيكس فالجز

 ١٫٦ مليار درهم
وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس 

مال األسهم بقيمة ١.٦8 مليار درهم، وذلك 
بشكل أساسي لتمويل المنتزه الرابع في 

الوجهة، سيكس فالجز دبي. وقد بلغ إجمالي 
االكتتابات ٢.٦7 مليار درهم، أي بما يتعدى حد 

االكتتاب بمقدار ١.٢.

استثمار خبراتنا المكتسبة
وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة مراس 

الستخدام الخبرات المتوفرة لدى الشركة في 
إدارة بعض المشاريع الهامة التابعة لمراس، 

ومنها مشروع دبي أرينا، ما يمثل أولى 
بشائر استراتيجيتنا الرامية لتحقيق القيمة 

لمساهمينا على المدى الطويل، وذلك 
بتقديم خبرتنا في تشغيل وإدارة المشاريع 

لباقة من الشركات المختارة. 

 أنشطة التأجير في 
ريفرالند دبي

%84 
حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وقعنا 

على ٥١ عرض إيجار من اجمالي ٥7 
وحدة متاحة، أي ما يمثل 84% من 
المساحة اإلجمالية القابلة لإليجار 

والتي تبلغ ٢٣4،٠٠٠ قدمًا مربعًا.
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األعمال اإلنشائية لمنتزه سيكس 
فالجز قيد التنفيذ

 ٢٫٦ مليار درهم
تم البدء باألعمال اإلنشائية لمنتزه سيكس 

فالجز دبي بقيمة ٢.٦ مليار درهم، والذي يعد 
أول منتزه يحمل عالمة سيكس فالجز في 
المنطقة، وسيمتد على مساحة ٢ مليون 

قدم مربع. وينتظر افتتاحه في أواخر عام ٢٠١9.

االهتمام بالبيئة

 ٢٠٫٠٠٠ كج
 قمنا بإعادة تدوير حوالي ٢٠،٠٠٠ كغ من 
 المواد البالستيكية والكرتون والورق 

والعلب المعدنية.

 تعدد الثقافات

3٫٠٠٠ 
 أكثر من ٣،٠٠٠ موظف – حوالي ١٠% 
 منهم مواطنون إماراتيون – من 

 88 جنسية مختلفة وثقافات 
 متنوعة يشكلون أسرة دي إكس 

بي إنترتينمنتس.

من اإلنشاء إلى التشغيل
 حققت دي إكس بي إنترتينمنتس 

 نقلة نوعية هامة بتحولها من 
 مرحلة انشاء المنتزهات إلى مرحلة 

تشغيل المنتزهات.

عائلة دي إكس بي تكبر
حقق استقطاب فريق العمل العالمي نتائج 

متقدمة في ١٠ محاور توظيف شملت أوروبا 
والواليات المتحدة األمريكية وروسيا وأوروبا 

الشرقية وأفريقيا والدول العربي.

وتم إجراء جوالت اختبار فنانين لتوظيف 
4٠٠ من ألمع المواهب الفنية العالمية في 
الغناء والرقص والتمثيل لتلبية متطلبات 
عروضنا الترفيهية المتنامية، وقد شملت 

الجوالت التي جرت مطلع السنة دول أفريقيا 
والشرق األوسط والهند والمملكة المتحدة 

وأستراليا وغرب أفريقيا.

وانضم إلى أسرة دي إكس بي إنترتينمنتس 
أكثر من ٢٥٠ موظف من المواطنين اإلمارتيين.
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رائد كاجور النعيمي
التنفيذي الرئيس 

شغل رائد كاجور النعيمي مناصب إدارية 
ُعليا على مدار خمس عشرة سنة من العمل 

لدى شركات مثل »تطوير«، و»دبي الند«، 
ومجموعة دبي العقارية.

كما شغل سابقًا منصب رئيس قطاع 
المشاريع الترفيهية في مجموعة مراس 

القابضة، حيث ساعد في تطوير استراتيجيات 
جديدة وتحديد الفرص الكامنة للشركة في 

هذا القطاع.

بول الفرانس
المدير التنفيذي للمشاريع

شغل بول في السابق منصب نائب رئيس 
إدارة البرامج لدى سامسونج سي آند تي 
 كوروبريشن، ويمتلك خبرات تتجاوز ٣7 

 عامًا في قطاعي الترفيه والضيافة في 
شتى أنحاء العالم.

وتشمل قائمة المشاريع المتعددة التي 
 شارك بالعمل فيها: ديزني الند باريس، 

والت ديزني ستوديوز باريس، أنيمال 
 كينجدوم )فلوريدا(، هونغ كونغ ديزني 

الند ريزورت، ويونيفيرسال ستوديوز هوليوود 
آند سيتي ووك إكسبانشن )كاليفورنيا(، 

يونيفيرسال ستوديوز اليابان، ورويال آيالند 
ريزورت )جزر البهاما(.

ماثيو بريدي
المدير التنفيذي التقني

يمتلك ماثيو أكثر من ٣٥ عامًا من الخبرة 
في تطوير المشاريع والعقارات، وله خبرة 

 طويلة في تطوير مشاريع الوجهات 
المبتكرة. الترفيهية 

قضى ماثيو ٢٠ عامًا من حياته المهنية في 
شركة والت ديزني، تولى خاللها المسؤولية 

عن أعمال التصميم والهندسة والتصنيع 
واإلدارة العامة للمشاريع لعدد من متنزهات 

ديزني ومنتجعاتها ومشاريعها الفنية.

يحمل ماثيو درجة البكالوريوس في 
التكنولوجيا المسرحية من جامعة 

كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

سانديش باندهاري
 المدير التنفيذي للشؤون 

المالية واالستثمارية 
يمتلك سانديش خبرة تمتد لـ ٢٥ عامًا في 

قطاعات األسهم واالستثمارات الخاصة على 
مستوى العالم، وشغل في السابق مناصب 

ُعليا في شركات إماراتية رائدة، 

 مثل: استثمار العالمية، والمنطقة الحرة 
في جبل علي. 

يحمل سانديش درجة الماجستير في 
الدراسات اإلدارية من جامعة مومباي في 
الهند، ودرجة البكالوريوس في الهندسة 

من جامعة بيون في الهند، ومؤهل للعمل 
كمحلل مالي ُمعتمد.

ستانفورد بينتو
المدير التنفيذي لعمليات تشغيل المنتزهات

يتمتع ستانفورد بإجمالي خبرات تفوق ٢٠ 
عامًا في عدة مجاالت مثل إدارة المخاطر، 

حوكمة الشركات، التدقيق الداخلي، مراقبة 
العمليات، وإدارة التصميم.

شغل سابقًا مناصب تنفيذية ُعليا في أقسام 
استشارات األعمال وإدارة المخاطر لدى 

شركات المحاسبة الرائدة مثل آرثر أندرسون، 
وإرنست آند يونغ.

وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة بيون في الهند، ودرجة 

البكالوريوس في التجارة من جامعة مومباي 
في الهند.

ڤينيت شاه
 المدير التنفيذي للشؤون 

الستراتيجية وتطوير األعمال
يحظى ڤينيت بخبرات تتجاوز ١٥ عامًا في 
قطاعي الترفيه والضيافة، وشغل سابقًا 

عدة مناصب إدارية ُعليا في مجموعة دبي 
للعقارات، والعديد من الشركات المدرجة 

على قائمة فورتشن ٥٠٠.

يحمل ڤينيت درجة الماجستير في إدارة 
األعمال من المعهد اآلسيوي لإلدارة في 

الفلبين، وشهادة في التمويل االستراتيجي 
من جامعة فيينا لالقتصاد وإدارة األعمال، 

ودرجة الماجستير في التجارة وإدارة األعمال 
من جامعة مومباي في الهند.

عايدة حمزة
نائب الرئيس األول - الدعم المؤسسي

تتمتع عايدة بخبرات واسعة تجاوزت ٢7 عامًا 
في مجاالت اإلدارة، شؤون الشركات، التسويق، 

واالتصاالت، بعد أن شغلت في السابق منصب 
مدير إدارة سلسلة التوريد، الموارد البشرية، 

الشؤون المؤسسية والتسويق في مجموعة 
إجادة إلدارة األصول، وكذلك منصب المدير 

التنفيذي لخدمات الشركات في شركة 
استثمار العالمية. عملت عايدة لدى العديد 

من الشركات الرائدة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، مثل: دبي العالمية، ستاندرد 

تشارترد بنك، إينوك، سيتي بنك، ومؤسسة 
اإلمارات لإلعالم.

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في 
اإلدارة والتسويق من كلية ديفيس آند الكينز، 

فيرجينيا الغربية، الواليات المتحدة األمريكية.

كالوس أسمان
نائب الرئيس للتجزئة والضيافة

يتمتع كالوس بأكثر من ٢7 عامًا من الخبرة 
في قطاع الضيافة في كل من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، تايالند، والواليات المتحدة 
األمريكية ـ ويتولى مسؤولية افتتاح/ تجديد 

العديد من الفنادق.

شغل كالوس في السابق منصب المدير 
العام لفندق سوفيتيل دبي داون تاون، دق 

ومنتجعات شانغريال في الفلبين؛ فندق 
بارك حياة في ألمانيا والواليات المتحدة؛ 

فنادق نيكو في الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة؛ وفندق هوليداي إن في ألمانيا، 

باإلضافة إلى استكمال حيازة مجموعة جميرا 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تايالند، 

والواليات المتحدة.

يحمل كالوس درجة البكالوريوس في إدارة 
الفنادق من كلية الفنادق، آخن، ألمانيا.

جوليان مونوز
نائب الرئيس للمبيعات

يتمتع السيد جوليان بخبرة واسعة تفوق 
الترفيه والضيافة،  العشرين عامًا في مجال 

قضى منها اثني عشر عامًا في مجال المدن 
الترفيهية، علمًا بأنه شغل قبل ذلك منصب 

مدير التسويق والمبيعات في ديزني الند 
باريس. كما عمل لدى مجموعة جروب 

العالمية في  أكور في فرنسا، وهيلتون 
المتحدة. المملكة 

حاليًا، يتولى السيد جوليان المسؤولية عن 
استراتيجيات المبيعات والتوزيع بمنتجع 

دبي باركس آند ريزورتس على المستويين 
العالمي والمحلي، إضافة إلى مسؤوليته عن 

تسعير التذاكر وإدارة األرباح.

 يحمل السيد مونوز ماجستير إدارة األعمال 
من مدرسة إسيك لألعمال بباريس، وجامعة 

كورنيل بنيويورك.

أسرة دي إكس بي إنترتينمنتس 
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موظفونا الموهوبون هم أغلى ما 
نملك، وهم سفراء عالمتنا التجارية، 
إذ ال يتسنى لنا أن ننمو ونرتقي في 

عالم الترفيه والتسلية إال من خاللهم، 
وعددهم يفوق 3،٠٠٠ موظفًا من ذوي 

الثقافات المتعددة والمواهب المناسبة 
والشغف بخدمة العمالء والمساهمين 

وكافة المعنيين بأعمالنا.

تسعى شركتنا ألن تكون مكان العمل 
المفضل في األسواق التي نعمل فيها، 

من خالل توفير فرص للنمو وتطوير 
الخبرات في تجارب متنوعة من األصول. 
وتنطلق ثقافتنا المؤسسية من غايتنا 

المتمثلة في تحقيق أعلى معايير 
السالمة وأعلى معايير الرضا لدى زوارنا.

 ويتمثل جوهر مواهب دي إكس 
 بي إنترتينمنتس في المحاور 

الرئيسية التالية:

المرح في العمل بالنسبة لموظفينا 
ولضيوفنا عند زيارتهم لنا

النزاهة عند التعامل مع عمالئنا وزمالئنا

االحترام لالختالفات الثقافية واالحترام 
المتبادل بين األفراد

 السالمة سواء بالنسبة لضيوفنا 
أو موظفينا

الشغف في تقديم أروع تجربة على 
اإلطالق لعمالئنا

لقد استثمرنا استثمارًا كبيرًا في 
توظيف وتدريب فريق عمل فذ وفريد. وال 

شك أن االحتفاظ بهذه المواهب، في ضوء 
بيئة العمل الفريدة واالختالفات الثقافية 

للمنطقة، يتطلب جهدًا ممنهجًا 
سيكون محور اهتمامنا خالل عام ٢٠١7.

سعادة الموظفين وسالمتهم
تمثل سعادة موظفينا أولوية عليا 

بالنسبة لنا. فإذا كان أفراد فريقنا 
الموهوبون سعداء في أسلوب 

معيشتهم وبيئتهم، من حيث راحة 
سكنهم وسهولة وصولهم إلى 
المرافق الخدمية الجيدة وسهولة 

التنقل – فسيكونون سفراء فاعلين 
وتزداد فرص تقديمهم للتجربة الرائعة 

التي يتوقعها عمالؤنا وزوارنا منا. لذلك 
يعتبر بناء مشاعر الوالء والحماس بين 

أفراد فريقنا ضرورة حيوية. وسنعمل 
على تحقيق ذلك من خالل اإلدارة الرصينة 

للمواهب، التي تتضمن التعرف على 
قادة المستقبل وإعطائهم األدوات التي 
يحتاجونها للقيادة، وتوفير ثقافة جامعة 

تحتضن الموظفين.

 فريــق عمــل 
ال مثيـل لـه

أسرة دي إكس بي إنترتينمنتس )تتمة(

وتجدر اإلشارة أن سنة التوظيف تطلبت جهدًا 
كبيرًا لبناء فريق عمل عالمي، حيث تم إطالق 

١٠ حمالت توظيفية شملت أوروبا والواليات 
المتحدة وروسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا 

والدول العربية.

توزيع الموظفين
%7١ المنتزهات الترفيهية   
%١٥ الخدمات المشتركة والمؤسسية   
%١4 التجزئة والضيافة   

3٢% نساء٦8% رجال

3٫١84 
أكثر من ٣،٠٠٠ موظف من ثقافات متعددة ينتمون 

لـ 88 جنسية.
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وانسجامًا مع التزامنا ببث روح السعادة 
والسرور على صعيد عملياتنا المختلفة، 
شهدنا إطالق صندوق السعادة المخصص 

لزمالئنا في وجهة دبي باركس آند 
ريزورتس. وقد وفر هذا الصندوق الفريد 

في مفهومه منحًا لفريق العمل في 
أكبر وجهة لمنتزهات ترفيهية بالمنطقة 
لالرتقاء بمستوى معيشتهم وإعطائهم 

نظرة أكثر إشراقًا للحياة. ويمثل 
هذا الجهد حجر األساس في البرنامج 

الوطني للسعادة واإليجابية الذي أطلقه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم بهدف تشجيع االستثمار في 
سعادة الفرد وإيجابيته مما يسهم في 

إطالق عنان اإلنتاجية واإلبداع لديه.

ويسهم الموظفون في وجهة دبي 
باركس آند ريزورتس بتبرعات تطوعية 

للصندوق بغية توفير المنح للمناسبات 
والحاالت الهامة في الحياة كالوالدة، 
أو المرض، أو بدء حياة زوجية جديدة. 

ويحق لجميع الموظفين االشتراك 
في الصندوق. وتتولى لجنة السعادة، 

المكونة من موظفين الشركة، قياس 
ومراجعة معاملة السعادة لدى زمالئهم 

من الموظفين ولدى ضيوف الوجهة 
على حد سواء. كما أن هناك اهتمامًا 

متناميًا بشؤون المجتمع من حيث دعم 
المؤسسات الخيرية والمبادرات المعنية 

بذوي االحتياجات الخاصة.

ويمثل "فريق جيمبا" )التي تعني 
باليابانية "المكان الحقيقي"( في وجهة 

دبي باركس آند ريزورتس برنامج آخرًا 
من برامج رعاية الموظفين، ويقدم رؤية 

تهدف ببساطة إلى جمع الموظفين معًا 
وأخراجهم من ضغوطات حياة العمل.

ومنذ إطالقه مطلع عام ٢٠١٥، نظم فريق 
جيمبا عددًا من فعاليات لبناء الفريق 

واستضاف برنامجًا سنويًا للتوعية بالعيد 
الوطني، كما قدم الرعاية للموظفين 

في أنشطة مثل ماراثون دبي.

التنوع
تلتزم دي إكس بي إنترتينمنتس 

بتوفير معاملة متساوية ونزيهة لكافة 
موظفيها وال تقبل أي تمييز على أساس 

العرق أو الجنس أو الجنسية أو العمر أو 
اإلعاقة أو الدين.

وتضم أسرة دي إكس بي إنترتينمنتس 
أفرادًا من مختلف أنحاء دول العالم، 
على نحو يعكس نفس التنوع في 

فئات الزائرين المتوقعين في منتزهاتنا 
ومرافقنا. وقد انصب اهتمامنا في دبي 
باركس آند ريزورتس خالل عام ٢٠١٦ على 

بناء فريق عمل يضم أكثر من ٣،٠٠٠ 
موظف من 88 جنسية ومن ثقافات  
مختلفة، يتحلون بالمواهب الرفيعة 

والشغف بخدمة العمالء والمساهمين 
وكافة المعنيين على حد سواء.

وقد تطلبت هذه السنة التوظيفية في 
دبي باركس آند ريزورتس جهدًا كبيرًا 
لبناء فريق عمل عالمي، شمل إطالق 
ما ال يقل عن ١٠ حمالت للتوظيف في 

أوروبا، والواليات المتحدة، وروسيا، وأوروبا 
الشرقية، وأفريقيا، والدول العربية. 

ويمثل الحصول على التشكيلة الثقافية 
والوظيفية المناسبة عنصرًا هامًا في 
توفير تجربة ال تنسى لزوارنا. فطبيعة 

عملنا تتمحور حول الناس؛ وباعتبار أن 
مواهب موظفينا هي غالبًا أول نقطة 
تواصل مع ضيوفنا، فال شك أن االنطباع 

األول هو بالغ األهمية.

وبالطبع فإن التوظيف عملية مستمرة، 
وتحظى سياسة التوطين فيها بنفس 

القدر من األهمية الذي تحظى به سياسة 
التنوع والشمول العالمي. وانسجامًا مع 
خطة دبي ٢٠٢١ واألجندة الوطنية للسنوات 

السبع، تسعى الشركة لالستثمار في 
بناء وتنمية جيل جديد من المواهب 

الوطنية لصناعة الترفيه والتسلية من 
اجل ضمان استدامة هذا القطاع على 

المدى الطويل في المنطقة. فهذا 
يتكامل مع رؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
بشأن تغذية وتعزيز التشكيالت المهارية 

في مختلف قطاعات العمل.

وفي هذا الصدد، طبقت الشركة في 
العام ٢٠١٦ برنامج توطين خاص بهدف 

توظيف ما يقارب ال١،٠٠٠ مواطن إماراتي، 
عبر ثالث مبادرات هي: مبادرة "فرصتي" 

ومبادرة "ساهم" ومبادرة "حلمي"، 
التي توفر معًا للمواطنين اإلماراتيين 
من مختلف المستويات المهنية، بدءًا 

من الخريجين الجدد وصوالً إلى قادة 
المستقبل، طيفًا ملهمًا من الفرص 

والخيارات الوظيفية.

٢٠١٦، بلغ عـدد  ومـع نهـايـة عام 
الموظفين اإلماراتيين لدى الشركة 

٢٦9 موظفًا، وسنواصل جهودنا الرامية 
الستقطاب المزيد من المواطنين في 

المتنامية. صناعتنا 

مكان العمل المفضل
يمثل الحصول على التشكيلة 

الثقافية والوظيفية المناسبة 
عنصرًا هامًا في توفير تجربة ال 

تنسى لزوارنا.

وتبقى سياسة التوطين ركنًا 
أساسيًا ضمن استراتيجيتنا الخاصة 

بالتوظيف، ولذلك سنواصل 
العمل على استقطاب المزيد من 
المواطنين وإثراء مخزون مواهبنا 

المتنامي بهم.
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 ٥% روسيا، رابطة الدول المستقلة، 
)أوروبا الشرقية(

١8% جنوب آسيا

9% شمال آسيا وجنوب شرق آسيا

٢% أستراالسيا

لمحة عامة عن السوق

قاعدة متنوعة جدًا من الزوار
أكثر من 8٠ بالمائة من زوار دبي 

يأتون من خارج المنطقة، وتبلغ نسبة 
كل من الهند والسعودية ١١ بالمائة 

والمملكة المتحدة 9 بالمائة.

زيادة إنفاق زوار دبي
أنفق زوار دبي معدل قيمته 
٢،٠٥٠ دوالر أمريكي في كل 

زيارة، وهو أعلى معدل إنفاق 
في العالم، ويمثل هذا ضعف 

معدل اإلنفاق في لندن.

إجمالي إنفاق الزوار

   3١٫3 مليار دوالر
 إجمالي إنفاق الزوار ساعد دبي في 
تبوأ المرتبة األولى عالميًا عام ٢٠١٦.

 دعم نمو هذا القطاع  
في المنطقة

نحن مهتمين في العمل مع دول 
كالمملكة العربية السعودية 

والهند لمساعدتها في تنمية صناعة 
المنتزهات الوطنية الترفيهية لديها. 
فكال البلدين يتشاركان مع دبي في 

ثقافتهما المحبة لألطفال.

ركوب الموجة السياحية
 تحظى وجهة دبي باركس آند ريزورتس 

 بفضل مرافقه الرائعة بفرصة مؤاتية 
 لركوب ذروة الموجة السياحية وتلبية 

 الطلب على المنتزهات الترفيهية الفريدة 
من نوعها الجاذبة في المنطقة.

 استمرار في إيالء 
 أهمية نقاط القوة 

في دبي
شأنها في ذلك شأن الكثير من القطاعات 

المرتكزة على الترفيه، يخضع قطاع الترفية 
والتسلية ألوضاع السوق الخارجة عن نطاق 

تحكمنا. فقد شهدت السنوات األخيرة انخفاض 
قيمة الدوالر وضعف الروبل وانحدارًا حادًا في 

أسعار النفط، وحالة من الضبابية والريبة أحدثها 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

لكن، وإن كان الكثير من هذه العوامل قد 
ترك أثره في السوق، فثمة عوامل أخرى إيجابية 

تحد من هذا األثر. ومن أبرز هذه العوامل دبي 
نفسها وأفتتاح وجهة دبي باركس آند ريزورتس 

والنمو المتوقع لصناعة الترفيه عالميًا.

هناك أكثر من ثالثة مليار إنسان ال يحتاجون 
سوى 4 ساعات أو أقل بالطائرة للوصول إلى 

دبي، التي تحتل المرتبة الرابعة بين أكثر 
المدن زيارة في العالم. وتمتع وجهة دبي 

باركس آند ريزورتس بوضع مميز تمكنها 
من االستفادة من ذلك فحيث تنضم الى 

أرقى معالم دبي السياحية األخرى.

مصدر الزوار بحسب المنطقة ) % من يناير لغاية ديسمبر ٢٠١٦(

المصدر: 
 ١  تقرير مؤشر ماستركارد الدولي للمدن المقصودة 

عالميًا ٢٠١٦
 ٢  توقعات االتحاد الدولي للمنتزهات الترفيهية والمعالم 

السياحية )أيابا( حول العالم ٢٠١٦ – ٢٠١7  
مؤسسة ويلكوفسكي غروين أسوشيتس  ٣
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٥% أفريقيا

٢١% أوروبا الغربية

9% شمال آسيا وجنوب شرق آسيا

٢3% دول مجلـس 
الخليجي التعاون 

١١% الشرق األوسط وشمال أفريقيا

سوق المنتزهات 
الترفيهية عالميًا

يتوقع أن تبلغ حصة منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

من سوق المنتزهات الترفيهية 
عالميًا ١.١% بحلول عام ٢٠٢٠، 

مقارنة مع ٠.٢% عام ٢٠١٥.

مشاريع تطوير مرموقة
تضم قائمة أحدث مشاريع التطوير 

المرموقة في دبي منتزه سفاري دبي؛ 
وعين دبي، أكبر عجلة ترفيهية في 

العالم؛ وقناة دبي المائية البالغ طولها 
٣ كم؛ ودار أوبرا دبي الذي يستوعب ٢،٠٠٠ 
شخصًا؛ هذا فضالً عن سمعتها المرموقة 

كإحدى عجائب مدن العالم.

دبي – سعادة وإبداع وتحفيز
تتجسد رؤية قيادة دبي في تحويلها إلى 

مدينة للسعادة واإلبداع والتحفيز في احتضانها 
معرض إكسبو ٢٠٢٠ العالمي القادم الذي 

يتوقع أن يجتذب قرابة ٢٥ مليون زائر.

إجمالي الزوار يناير- ديسمبر ٢٠١٦

   ١4٫9 مليون

١,8٠٠ الهند   
١,٦٣8 السعودية   
١,٢4٥ المملكة المتحدة   
١,٠٣7 سلطنة عمان   
٦٠7 باكستان   

٦٠7 الواليات المتحدة   
٥4٠ الصين   
47٢ إيران   
4٦٢ ألمانيا   
4١9 الكويت   

المدن التي تدعم النمو
الدوحة ولندن هما أكثر 

مدينتين مصدرين للسياح في 
دبي وبلغ حجم أنفاق الزوار من 
هاتين المدينتين ٥ مليار دوالر 

في العام الماضي

٦% األمريكتين

مصدر الزوار بحسب المنطقة ) % من يناير لغاية ديسمبر ٢٠١٦(

 ١4٫9 مليون زائر دبي عام ٢٠١٦ من أبرز ١٠ أسواق 
)آالف الزائرين(

المصدر : دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
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أوضاع السوق
يتأثر مجال عملنا، شأنه في ذلك شأن 
الكثير من قطاعات الصناعة الترفيهية 

واالستهالكية، كخطوط الطيران 
والسياحة والسفر, وقطاع الفنادق، 

بأوضاع السوق التي غالبًا ما تكون خارجة 
عن نطاق سيطرتنا. والتي تتمثل من 

انخفاض إنفاق المستهلكين الناجم 
عن ارتفاع أسعار الفائدة، وتدني الدخل 
المتاح لإلنفاق أو تراجع الثقة بالتوقعات 
االقتصادية وضعف قيمة العمالت. لكن، 
وإن كانت هذه العوامل تترك بعض األثر 

على المدى القصير، إال أنه ثمة عوامل 
أخرى في السوق يمكن أن تخفف من 
هذا األثر أو تحد من تأثير تلك العوامل.

فوفقًا لبيانات دائرة السياحة والتسويق 
التجاري بدبي، حققت معدالت السياحة 
القادمة للمدينة ارتفاعًا بنسبة ٥% عام 

٢٠١٦ مقارنة مع 7.٢% عام ٢٠١٥. ومع أن 
معدل النمو كان أقل من نسبة %8 

المفترضة للنمو السنوي، فإن أكبر 
عشرة أسواق لمصادر السياحة نمت 
بنسبة 7% عام ٢٠١٦. وزاد عدد السياح 

الزائرين الهنود لدبي بنسبة ١٢%، مما 
أوصل عدد الزيارات الذين قضوا ليلة 

واحدة او أكثر إلى ١.8 مليون؛ وزيادة في 
عدد السياح من السعودية بنسبة ٦%، 
بما مجموعه ١.٦ مليون سائح؛ وزيادة 

عدد الزوار من المملكة المتحدة بنسبة 
٥%، حيث أمضى ١.٢ مليون شخص إجازاته 

في المدينة.

لكن ورغم هذا النمو، فإن قوة الدوالر 
وحالة الريبة االقتصادية في أهم أسواق 
مصادر السياحة القادمة لدبي قد تترك 
أثرها على مستوى األداء في عام ٢٠١7. 

إضافة إلى ذلك، ال بد لنا من مواجهة 
الطبيعة الموسمية لصناعة منتزهات 

الترفيهية  التي يمكن فيها لعوامل 
أخرى، كأشهر الصيف الحارة وشهر 

رمضان، أن تؤثر على األداء.

بيد أنه من منظور وجهة دبي باركس آند 
ريزورتس، هناك دعائم هامة يمكن أن 

تحد من أثر الظروف السلبية في السوق، 
ومنها: سحر دبي، وتنوع عروض دبي 

باركس آند ريزورتس والنمو المتسارع 
في قطاع المنتزهات الترفيهية.

سحر دبي
دبي مدينة العجائب الخارقة. وحجر 

األساس فيها الطموح وتحقيق 
المستحيل، وهو ما تمكنت بلوغه 

في خالل عقدين فقط. كما أن الموقع 
االستراتيجي للمدينة على مفترق طرق 

بين الشرق والغرب أفادها كثيرًا كوجهة 
للسياح، وبوتقة تنصهر فيها أيد عاملة 

من مختلف الثقافات والجنسيات، تنجذب 
إليها بفضل مستوى المعيشة الراقي 
وجودة الخدمات التي ال تضاهى في أي 

مكان آخر في العالم.

يضاف إلى ذلك أن قرابة ثالثة مليارات 
إنسان يعيشون على بعد أربع ساعات 

بالطائرة من دبي، وستة مليارات على 
بعد ثماني ساعات. وكثير من الدول 

التي تقع على مسافة أربع ساعات 
بالطائرة )ومنها دول الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وجنوب آسيا( ال تملك 
الكثير من معالم الترفيه والتسلية 

الجذابة، مما يجعل دبي الوجهة األفضل 
لما تتمتع به من بنية نقل تحتية راقية 

وخيارات ترفيه وتسلية فريدة من نوعها.

وتتمتع المدينة بقاعدة متنوعة جدًا من 
الزوار من مختلف أقطار العالم، يأتي 
حوالي 7٠% منهم من خارج المنطقة. 
فقد حل في دبي قرابة ١٥ مليون زائر 
ممن قضوا ليلة او أكثر عام ٢٠١٦، ما 

جعل دبي تحتل المرتبة الرابعة بين أكثر 
المدن زيارة في العالم متقدمة على 
نيويورك وسنغافورة وطوكيو، وفي 
المرتبة األولى على مستوى الشرق 

األوسط وأفريقيا. وقد جاء 8٠% من هؤالء 
الزوار ألغراض الترفيه والتسلية.

ولعل األهم من ذلك القفزة النوعية 
التي حققتها دبي العام المنصرم التي 

تمثلت في تبوأ المرتبة األولى عالميًا من 
حيث قيمة إنفاق الزوار اآلتين من الخارج 

فيها والذي بلغ ٣١.٣ مليار دوالر أمريكي، 
أي بزيادة ١١ بالمائة عن السنة السابقة، 

وأعلى بمقدار الثلث عن مدينة لندن 
التي حلت في المرتبة الثانية.

وعالوة عن ذلك، هناك جو من التعاون 
والتنسيق لتحقيق هدف مشترك، وهو 
الحفاظ على مكانة دبي كإحدى أروع 

الوجهات المقصودة بين مدن العالم.

فعلى سبيل المثال، قررت دولة اإلمارات 
العام الماضي منح السياح الصينيين 

ميزة الحصول على التأشيرة عند 
الوصول، وأعقبت ذلك بإجراء مماثل 

اتخذ في وقت مبكر من العام الحالي 
بمنح السياح الروس معاملة مماثلة 

التأشيرات. بشأن 

ويرجح أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي 
على السياحة في دبي، التي شهدت 
العام الماضي ارتفاعًا بنسبة ٢٠% في 

عدد الزوار من الصين، إذ تجاوز عددهم 
اإلجمالي ٥٠٠،٠٠٠ زائر ألول مرة.

وفي منحى مشابه، بدأ بتشييد مرافق 
فندقية لتوفر ١٠٠،٠٠٠ غرفة فندقية إضافية 
الستيعاب الزيادة في أعداد الزوار، ينتظر 

إنجازها بحلول العام ٢٠٢٠ عشية استقبال 
المدينة لمعرض وورلد إكسبو، الذي 

يتوقع أن يستقطب ٢٥ مليون زائر على 
مدى ستة أشهر.

وفي نفس الوقت، تتواصل عملية 
التحول النوعي في دبي مع إنجاز 

مشاريع كبرى يتواصل معها رسم 
الخارطة الجديدة لقطاع الترفيه 

والتسلية. فال شك أن افتتاح قناة دبي 
المائية بطول ٣ كم وتشييد أكبر عجلة 

ترفيهية في العالم باسم "عين دبي"، 
ومنتزه سفاري دبي، إضافة إلى افتتاح 

دار أوبرا دبي الذي يستوعب ٢،٠٠٠ شخص 
والحديقة الداخلية المغطاه  "آي إم جي 

عالم من المغامرات" كل ذلك من شأنه 
أن يعزز سمعة دبي كمدينة تقدم لكل 

شخص ما يروق له ويستهويه.

ويبدو أنه هذه االتجاهات ستستمر على 
هذا النحو. فدبي تتقدم على المسار 

المرسوم لتحقيق ما يتعّين اتخاذه 
الستقبال ٢٠ مليون زائر بحلول ٢٠٢٠، 

وزيادة مساهمة القطاع السياحي في 
االقتصاد وفقًا لتوجيهات صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، التي بينها في رؤية دبي 
السياحية ٢٠٢٠.

لمحة عامة عن السوق )تتمة(

المصدر: 

برايس ووتر هاوس كوبرز: بناء على بيانات البنك الدولي  ١
ماستركارد وولردوايد: تقرير المؤشر الدولي للمدن المقصودة عالميًا ٢٠١٦  ٢

مؤشر بنك اإلمارات دبي الوطني لمراقبة حركة االقتصاد في دبي  ٣
تقرير بنك اإلمارات دبي الوطني بشأن البيانات االقتصادية للقطاعات – يناير ٢٠١7  4
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أكبر وجهة متكاملة للمنتزهات 
الترفيهية في المنطقة

تتمتع وجهة دبي باركس آند ريزورتس 
اآلن بوضع مثالي يمكنه من التربع على 

عرش هذه الموجة السياحية الصاعدة 
وتلبية الطلب الكبير على المنتزهات 

الترفيهية في منطقة الشرق األوسط 
وجوارها، التي تفتقد حتى اآلن لمنتزهات 

تتعدد صبغاتها الخاصة وفق أرقى 
المعايير العالمية.

ورغم ما ذكرناه آنفًا من عوامل مؤثرة 
في السوق، فإن االفتتاح الرسمي لوجهة 

دبي باركس آند ريزورتس تزامن مع 
تحول إيجابي ألوضاع األعمال في اقتصاد 

القطاع الخاص بدبي، حيث بدأت الشركات 
تشير إلى تحقيق أعلى التوقعات في 

أعمالها على مدى ١8 شهرًا.

فقد تجاوز مؤشر بنك اإلمارات دبي 
الوطني لمراقبة حركة االقتصاد معدل ٥٠ 

نقطة للشهر العاشر على التوالي – وهو 
ما يعتبر إشارة إيجابية على التوسع العام 

لنطاق االقتصاد الخاص غير النفطي – 
كما أظهر تحسنًا قويًا في أوضاع األعمال 

خالل شهر ديسمبر، يعود مراده بالدرجة 
األولى إلى قطاع السياحة والسفر.

وتوازت هذه االتجاهات مع زيادة بنسبة 
7.٢% في حركة المسافرين في مطار 

دبي الدولي خالل السنة. ففي شهر 
ديسمبر وحده، شهد المطار عبور 7.7 

مليون مسافر، مسجالً أعلى نسبة 
حركة مرور في تاريخ المطار للمرة الثانية 
خالل عام ٢٠١٦. وكانت شبه القارة الهندية 
المنطقة األسرع نموًا في عدد مسافريها.

وال بد ألي نظرة عامة على أوضاع السوق 
أن توازن بين العوامل اإليجابية والسلبية، 

وأن تضع هذه العوامل في سياقها حسب 
المقتضى. وفي ضوء ذلك، فإننا نرى أن 
النوعية الرفيعة والحجم الكبير اللذين 
تتمتع بهما معالم وجهة دبي باركس 

آند ريزورتس، مع الراحة التي يوفرها 
الفندق العائلي الموجود في الموقع 
ومرافق المطاعم والمحالت التجارية 

الفاخرة، تمثل عامل جذب قوي في سوق 
المنتزهات الترفيهية، وهي متنزهات 

ال تزال بكرًا في منطقة الخليج وما 
حولها من أسواق الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وألناس ال يبعدون عن دبي سوى 

ثالث إلى ست ساعات بالطائرة.

المنتزهات الترفيهية - العب جديد 
قوي في سوق الترفيه

أفادت جمعية مرافق الترفيه ذات الطابع 
الخاص )TEA(، في تقريرها الخاص 

بمستوى الحضور في المعالم السياحية 
العالمية لعام ٢٠١٥، بالتعاون مع 

شركة أيكوم األمريكية، أن التوقعات 
المعلنة بشأن األعداد المستقبلية لزوار 

المنتزهات الترفيهية في دبي "عالية 
جدًا". لكن الجمعية أقرت أنها تفاجأت 

بالفعل بمنطقة الشرق األوسط وأن لدبي 
سحرًا خاصًا حقًا.

صحيح أن المنتزهات الترفيهية غالبًا ما 
تتضمن استثمارات ونفقات رأسمالية 

كبيرة، لكن دعمها للبنى التحتية 
السياحية وتكاملها مع خدمات النقل 
والصناعة الفندقية، وما يرتبط بها من 

خدمات، يجعلها في أغلب األحيان قادرة 
على ترك أثر اقتصادي أوسع نطاقًا في 

المدن المستضيفة لها. وتمتلك اإلمارات 
حاليًا ٥ منتزهات ترفيهية، وينتظر 

افتتاح ٣ أخرى في األعوام القادمة – 
ستساهم جميعها في تعزيز السياحة 

العائلية في البالد.

وقد أشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة 
االستشارات العقارية األمريكية كولييرز 

إنترناشيونال إلى أن مستوى اإلقبال 
على المنتزهات الترفيهية في دولة 

اإلمارات يتوقع أن يرتفع إلى ١9 مليون زائر 
بحلول ٢٠٢٠ وأن نسبة االرتباط بين عدد 

السياح القادمين ومستوى اإلقبال على 
المنتزهات الترفيهية، البالغة حاليًا %8٠، 

يتوقع أن ترتفع على نحو ملموس.

المصدر: بي إم آي للبحوث BMI Research؛ أيه إي سي أو أم AECOM؛ دبي باركس آند ريزورتس؛ آي إم جي وورلد أوف أدفينتشر؛ ميرال؛ جزيرة ياس؛ كولييرز أنترناشيونال، ٢٠١٦.
 مالحظة: األرقام للعام ٢٠٢٠ تضم أيضًا دبي باركس آند ريزورتس؛ آي إم جي وورلد أوف أدفينتشر، ووارنر بروذرز أبوظبي. عدد الزائرين للمنتزهات الترفيهية يضم الزائرين المحليين 

والقادمين من شتى أنحاء العالم.

عدد القادمين إلى اإلمارات

اإلقبال المتوقع على المنتزهات الترفيهية

عالم فيراري
ياس ووتر ورلد

أكوافنتشر
وايلد وادي

اإلقبال المتوقع 
على المنتزهات 

الترفيهية 

٢٠٢٠ ٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١٥

 ٢٫8٠ 
مليون

 ٢٫89 
مليون

 ٢٫٦٦ 
مليون

 3٫74 
مليون

 3٫7٠ 
مليون

 ١9٫٠ 
مليون

 ١١٫٦١ 
مليون

١٢٫8٥ 
مليون

١4٫١3 
مليون

١٥٫3١ 
مليون

١٦٫47 
مليون

درجة االرتباط بين اإلقبال على المنتزهات الترفيهية وعدد السياح القادمين إلى اإلمارات

٢١



نبــذة مـالـيـة

شكل أفتتاح وجهة دبي باركس آند 
ريزورتس في نطاق الميزانية المقدرة 

للمشروع بقيمة ١٠٫٥ مليار درهم، وفي 
الوقت المحدد، هدفنا األعلى منذ بداية 

هذا المشروع البالغ التطور. فهو كان 
مليئًا بالتحديات، وقد وضع العام ٢٠١٦ 

الشركة على المحك نظرًا لجداول 
المواعيد المتبدلة وبرامج التنفيذ 

المتداخلة، والتحول من مرحلة اإلنشاء 
إلى عمليات التشغيل.

فنحن نشعر بالفخر واالعتزاز إلنجاز وجهة 
للترفيه والتسلية فريدة من نوعها ، التي 

ستواصل اجتذاب الزوار من شتى أرجاء 
المعمورة إلى دبي، لالستمتاع بأكثر من 

١٠٠ لعبة ووجهة ترفيهية توفرها الوجهة.

وشهدت األشهر التي سبقت االفتتاح، 
الذي كان مقررًا إنجازه في شهر أكتوبر، 

تحديات بشأن تركيب األلعاب واختبارها 
والحصول على شهادات االعتماد لها.

فعملنا بتنسيق وثيق مع شركة 
)TÜV SÜD( التي نتعامل معها 

كوكالة مستقلة لالعتماد، ومع بلدية 
دبي، لتطبيق معايير السالمة األوروبية 
في كافة األلعاب وأماكن الجذب التي 

تتضمنها الوجهة. ورغم أن خطتنا األولى 
كانت تقضي بافتتاح الوجهة بشكل 

كامل أمام الجمهور في نفس اليوم، 
إال أننا عّدلنا ذلك ليصبح افتتاحًا الوجهة 

بشكل تدريجي.

وأثر االفتتاح المتدرج على اعداد عدد 
أكتوبر   ٣١ الممتدة من  للفترة  الزائرين 

٢٠١٦، وبالتالي كانت  ٣١ ديسمبر   –
بخطتنا  مقارنة  منخفضة  اإليرادات  نتائج 

لم  الترفيهية  المنتزهات  ألن  األولية 
الجمهور  أمام  متاحة  جميعها  تكن 

وبلغت حصيلة  الفترة.  تلك  خالل 
 74.٥ التشغيلية  الفترة  لهذه  اإليرادات 

تحقق معظمها من  مليون درهم، 
بلغت  التي  الترفيهية  المنتزهات  زيارات 

٣٢٠،٠٠٠ زيارة. أكثر من 

وخالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦، حققت الشركة إيرادات قيمتها 9.7٥ 

مليون درهم إماراتي وخسائر بقيمة 
48٥ مليون درهم إماراتي، وهي نتائج 
تعكس إلى حد كبير النفقات ما قبل 

التشغيلية المتضمنة في الميزانية 
اإلجمالية للمشروع البالغة ١٠.٥ مليار 

درهم. لذلك يجب النظر إلى النتائج 
المالية لسنة ٢٠١٦ ضمن هذا السياق. 

فنحن نعتقد أن الوقت ما زال مبكرا في 
العمر التشغيلي للوجهة للحكم على 

داللة النتائج أو الستخدامها في استنتاج 
االتجاهات المستقبلية.

وقد وافق مساهمونا في شهر أبريل 
على زيادة رأسمال الشركة بقيمة ١.٦8 
مليار درهم، وذلك بشكل رئيسي من 

أجل تمويل المنتزه الرابع في لوجهة، 
وهو منتزه سيكس فالجز دبي.

 األسـس التـي 
 يقـوم عليـهــا 
تفـاؤلنـا الحــذر

زيادة رأس المال ١٫٦8 مليار درهم

 ١٫٦8 مليار درهم
وافق مساهمونا على زيادة رأس المال 

بقيمة ١.٦8 مليار درهم إماراتي بهدف تمويل 
المنتزه الترفيهي الرابع في الوجهة، سيكس 

فالجز دبي. وقد تمّكنا من جمع ٢.٦7 مليار 
درهم من خالل تسهيالت بنكية ، منها ١.٦8 

مليار درهم تم جمعها عن طريق إصدار 
حقوق اكتتاب، حيث تجاوز حد االكتتاب فيها 

بمقدار ١.٢ ضعفًا.

إجمالي حقوق الملكية

 8 مليار درهم
بعد إصدار حقوق االكتتاب، بلغ إجمالي حقوق 

الملكية لدينا 8 مليارات درهم وإجمالي 
التسهيالت البنكية ٥.٢ مليار درهم، وبهذا 

يصبح إجمالي القيمة التقديرية للمرحلتين ١ 
و٢ من الوجهة ١٣.٢ مليار درهم.

إجمالي األصول

 ١٢٫8 مليار درهم
بنهاية عام ٢٠١٦، بلغت قيمة إجمالي أصول 
الشركة ١٢.8 مليار درهم: تمتلك الشركة 

ما قيمته ١٠.٣ مليار درهم منها على شكل 
المملتلكات والمعدات وذمم مدينة 

واستثمارات عقارية ومخزونات وسلف وذمم 
مديون المطلوبات من أطراف ذو عالقة.
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إيرادات المنتزهات الترفيهية

%8٥ 
ستمثل إيرادات المنتزهات 

الترفيهية، وفق حساباتنا 
وتقديراتنا، غالبية إيراداتنا. ففي 

عام ٢٠١٦، جاء ما نسبته %8٥ )4.٦٣ 
مليون درهم( من إجمالي إيراداتنا 

البالغة 74.٥ مليون درهم من 
الترفيهية. منتزهاتنا 

٢٣



تمكنا من جمع مبلغًا إجماليًا مقداره 
٢.٦7 مليار درهم، منها ١.٦8 مليار 

درهم تمكنا من جمعهم بطرح حقوق 
االكتتاب الذي اختتم في شهر مايو 

وتجاوز االكتتاب فيه حده بمقدار ١.٢٥ 
ضعفًا، وتم جمع المبلغ المتبقي بقيمة 

99٣ مليون درهم من خالل التسهيل 
البنكي الذي ساهم فيه بنك أبوظبي 

التجاري وبنك دبي اإلسالمي وبنك 
الشارقة اإلسالمي.

وبعد اختتام طرح حقوق االكتتاب، 
بلغ إجمالي رأسمال الشركة 8 مليار 

درهم، وبلغ إجمالي التسهيالت البنكية 
٥.٢ مليار درهم، مما يجعل إجمالي 

القيمة التقديرية للمرحلتين ١ و ٢ من 
الوجهة تصل إلى ١٣.٢ مليار درهم 

)مع مساحة أراضي يبلغ مقدارها ٣٠.٦ 
مليون قدم مربع(.

كما في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، بلغت 
قيمة إجمالي أصول الشركة ١٢.8 مليار 
درهم، منها ١٠.٣ مليار درهم تمتلكها 

الشركة على شكل  ممتلكات 
ومعدات، واستثمارات عقارية ومخزونات 

وسلف وذمم مدينة أخرى. وبلغت قيمة 
أصولنا النقدية والمالية األخرى ٢.٥ مليار 
درهم. ومع نهاية العام، كنا قد سحبنا 

مبلغ ٣.4 مليار درهم من التسهيل 
البنكي البالغ قيمته  4.٢ مليار درهم 
للمرحلة األولى من الوجهة ونتوقع أن 

نبدأ بسحب التسهيل البالغ 99٣ مليون 
درهم، المخصص لمنتزه سيكس فالجز 

دبي، أواخر عام ٢٠١7.

المنتزهات الترفيهية
افتتحت وجهة دبي باركس آند ريزورتس 

أول منتزهاته الترفيهية، ليجوالند دبي، 
للجمهور في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦. وتبع ذلك 
افتتاح منتزه بوليوود باركس دبي في 

١7 نوفمبر ٢٠١٦ ومنتزه موشنجيت دبي 
في ١٦ ديسمبر. وبالتالي لم يمض 

على تشغيل هذه المنتزهات جنبًا إلى 
جنب سوى أسبوعين، كما تم افتتاح 

الحديقة المائية ليجوالند ووتربارك وفندق 
البيتا في ٢ يناير ٢٠١7. وقد انعكس ذلك 

بالطبع على أرقام الزوار واإليرادات الواردة 
في تقريرنا لعام ٢٠١٦.

وخالل مدة التشغيل البالغة شهرين بدءًا 
من ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، سجلنا 489،٣٢٣ 

زيارة لمنتزهاتنا الترفيهية بسبب 
االفتتاح التدريجي للوجهة. ولم تتجاوز 
نسبة الزيارات المنظمة من مشغلي 
خدمات الجوالت السياحية والسفر ٥%. 

ومع تبلور أنشطتنا الخاصة بالمبيعات 
والتسويق عام ٢٠١٦، نتوقع أن يرتفع عدد 

الزيارات القادمة من هذه الشريحة بفضل 
عالقاتنا مع المشغلين الدوليين للجوالت 

السياحية وشركات إدارة الوجهات 
الترفيهية المحلية، فضالً عن العالقات 

التي تربطنا بأشهر فنادق دبي. ولذلك 
ما زلنا واثقين أن المنتزهات الترفيهية 
ستكون على المدى الطويل المحرك 

الرئيسي إليرادات أعمالنا.

ووفقًا لتقديراتنا ودراساتنا، ستمثل 
إيرادات المنتزهات الترفيهية الجزء 

األكبر من إيراداتنا. وقد تجلى هذا في 
نتائج عام ٢٠١٦؛ إذ أن قرابة 8٥%، أو ما 

قيمته ٦٣.4 مليون درهم من إجمالي 
اإليرادات البالغة 74.٥ مليون درهم 

المحققة خالل الفترة التشغيلية أتت من 
الترفيهية. المنتزهات 

وتتكون إيرادات المنتزهات الترفيهية 
بالدرجة األولى من إيرادات رسوم الدخول 

للمنتزهات، التي مثلت ٦٥% من 
إيراداتها. أما اإلنفاق داخل المنتزهات، 

الذي يشمل رسوم التصوير والمحالت 
التجارية والمأكوالت والمشروبات وما 

يرتبط بها من خدمات وإيرادات أخرى، 
فقد مثل باقي اإليرادات البالغ ٣٥% من 

إيرادات المنتزهات.

أما في ما خّص التكاليف، فتمثل 
تكاليف الموظفين إحدى أكبر التكاليف 

لدى الشركة.  فقد تم توظيف أكثر 
من 7٠% من عدد موظفينا الذي بلغ 

بنهاية السنة أكثر من ٣،١84 موظفًا في 
المنتزهات الترفيهية بصورة مباشرة. 

وحيث إننا ما نزال في صدد تجريب 
ساعات دوام المنتزهات وخطط القوى 

العاملة، فإن تخفيض تكاليف الموظفين 
سيكون أحد أهم تدابيرنا لخفض 

التكاليف خالل عام ٢٠١7.

التجزئة والضيافة
يقوم النموذج المالي الذي اعتمدناه 

لريفرالند دبي وهي المنطقة المركزية 
في قلب دبي باركس آند ريزورتس  التي 

تضم محالت التجزئة والمطاعم، على 
تأجير المساحة اإلجمالية المتاحة للتأجير 

البالغة ٢٣4،٠٠٠ قدم مربع لمستأجرين 
خارجيين. وقد أثبتت جهود التأجير التي 

قمنا بها خالل عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ منفعتها 
بشكل واضح. فقد نجحنا حتى ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٦ في توقيع ٥١ عرض إيجار، 
أي ما يمثل 84% من المساحة اإلجمالية 

المتاحة للتأجير.

وقد تم افتتاح ريفرالند دبي أبوابه 
للجمهور في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦. وبلغ عدد 

الوحدات المشغلة بنهاية السنة ٢8 
وحدة، وتضمنت أسماء مستأجرين 

بارزين من أمثال "بيغ شيف" و"القرية 
اإليرلندية". كما قررنا أن نشغل عددًا 

من الوحدات المختارة مثل عالمتنا 
التجارية الخاصة بنا، مثل مطعم 

ه اإلماراتي للمأكوالت البحرية ،  الماشوَّ
إضافة ألماكن تنظيم فعاليات متعددة 

األغراض وأكشاك في مختلف أنحاء 
المطاعم. منطقة 

كما تم افتتاح فندق البيتا في الوجهة 
الترفيهية، والمستوحى من أجواء جزر 

بولينيزيا، للضيوف في األسبوع األول من 
شهر يناير، وبالتالي لم يحقق أي إيرادات 

في عام ٢٠١٦.

ومع بلوغ فندق البيتا مرحلة التشغيل 
التام، وافتتاح المزيد من الوحدات في 
ريفرالند دبي للجمهور، نؤمن أن قطاع 

الضيافة والتجزئة يتمتع بإمكانية 
كبيرة للمساهمة اإليجابية في نمو 

اإليرادات واألرباح.

مصادر إضافية لإليرادات
أعلنّا في شهر نوفمبر عن توقيعنا 
لمذكرة تفاهم مع شركة مراس، 

المالكة لغالبية أسهمنا، نتولى 
بموجبها تقديم خدمات إدارة المشاريع 
لباقة من المشاريع التي تقوم مراس 

بتطويرها حاليًا، ومنها مشروع دبي 
أرينا الذي يجري بناؤه كجزء من مجمع 

سيتي ووك دبي.

نبــذة مـالـيـة )تتمة(
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ويعتبر هذا محورًا أساسيًا من محاور 
استراتيجية الشركة لتحقيق القيمة 

لمساهمينا على المدى الطويل من 
خالل االستفادة من الخبرات الموجودة في 

تقديم خدمات إدارة المشاريع أو الخبرة 
التشغيلية لباقة مختارة من الشركات.

كما وقعنا اتفاقية لخمس سنوات مع 
دبي فيرست لتقديم بطاقة ماستركارد 

ائتمانية ذات عالمة تجارية مشتركة، 
توفر لألعضاء الحاملين لهذه البطاقة 

مكافآت ومزايا وخدمات متميزة 
في مختلف وجهات دبي باركس آند 

ريزورتس. وفي منحى مماثل، وقعنا 
اتفاقيات رعاية مع مؤسسة اتصاالت 

كشريك رسمي لنا في مجال االتصاالت، 
ومع بيبسي كو كشريك رسمي 

بالنسبة للمشروبات، ومع ماكدونالدز 
كشريك رسمي في خدمات الوجبات 

السريعة. ونواصل استكشاف فرص 
إضافية للرعاية في الوجهة.

ستوفر اتفاقيات الرعاية من الدرجة األولى 
هذه إيرادات إضافية للشركة ويسعدنا 

أن نعلن أننا حققنا بالفعل إيرادات الرعاية 
المستهدفة لعام ٢٠١7. كما أن عالقات 
الرعاية هذه ستساعد في إيجاد ترابط 
بين العالمات التجارية وإطالق مبادرات 
استراتيجية والمساهمة في الوصول 

إلى جمهور أكبر من خالل المنتجات ذات 
العالمات التجارية المشتركة.

التصور المستقبلي
سيكون عام ٢٠١7 أول سنة تشغيلية 

كاملة في صناعة حديثة النشأة 
بالمنطقة، وستكون بالتالي سنة 

للتعلم والتكيف. وسيتركز اهتمامنا 
على رضا الضيوف بشكل عام، وزيادة 

مستويات اإلقبال من خالل حمالت 
المبيعات والتسويق ذات االستهداف 

العالي ألسواقنا الرئيسية، ورفع قيمة 
اإليرادات المحققة من كل فرد من 

زوار المنتزهات الترفيهية، والوصول 
إلى أنسب التدابير الموفرة للتقليل 

من التكاليف. وفي هذا اإلطار، حددنا 
عدة مجاالت لتعزيز الكفاءة، ونأمل أن 

نخفض إجمالي التكاليف المباشرة 
والتشغيلية بنسبة ٢٠%.

وسيكون الربع األول هو أول ربع 
تشغيلي بالكامل لدينا، ونتوقع أن 

تعطينا األرباع الثالثة التالية التي تشمل 
شهر رمضان وأشهر الصيف فرصة 

للتعرف فعليًا على ما يتطلبه تشغيل 
الوجهة  بكامل وظائفه وطاقته، وكيف 

يمكننا إدارة طبيعة الدورة الموسمية 
لمجال عملنا على الوجه األمثل.

ونتوقع ظهور صورة أكثر واقعية 
لمستويات اإلقبال واإلنفاق داخل 

المنتزهات وغيرها من مؤشرات األداء 
الرئيسية مع نهاية عام ٢٠١7.

وبحلول ذلك الوقت، ستكون مبادرات 
العالقات التجارية مع الجهات األخرى، 

التي تتضمن التفاعل النشيط مع 
مشغلي خدمات الجوالت السياحية 

والسفر، وحمالت العالقات العامة 
والتسويق الدولية، وبرامج الترويج 

المحلية وصفقات العروض المتعددة، 
قد بدأنا نقطف ثمارها. وهذا سيعطينا 
البيانات الملموسة التي نحتاجها كي 
نتمكن من التوجيه الدقيق لنموذجنا 

التشغيلي أو تعديله.

وسنواصل إنفاق األموال في عمليات 
إنشاء منتزه سيكس فالجز دبي، 

ونتوقع أن نبقى على المسار المرسوم 
الفتتاحه أواخر عام ٢٠١9. كما سنوجه 

األموال أيضًا نحو تطوير فندق ليجوالند 
على اساس شراكة بنسبة ٦٠:4٠ بين 

شركة دي إكس بي إنترتينمنتس 
إنترتينمنتس. وشركة ميرلين 

تتمتع شركة دي إكس بي 
إنترتينمنتس بوضع مالي سليم من 

حيث هيكليتها الرأسمالية؛ وهي 
ممولة بالكامل؛ ولديها ميزانية ختامية 
سليمة وفريق إدارة ضليع وملتزم باتباع 

إدارة مالية رشيدة. كما أن قدرتنا على 
تحمل االضطرابات على المدى القصير، 

وثقتنا بمسيرة نمونا على المدى 
الطويل، تمنحانا األسس التي نبني 

عليها تفاؤلنا الحذر.

إيرادات المنتزهات الترفيهية

 ٦3٫4 مليون درهم

%٦٥ رسوم الدخول   
%3٢ اإلنفاق داخل المنتزهات   
%3 أخرى   

إجمالي اإليرادات

 74٫٥ مليون درهم

%8٥ المنتزهات الترفيهية   
%7 التجزئة والضيافة   
%8 أخرى   
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استعراض العمليات التشغيلية

شّكل إنجاز أول وجهة للمنتزهات 
الترفيهية بالمنطقة في الموعد 

المحدد محور اهتمامنا الرئيسي في 
األشهر التسعة األولى لعام ٢٠١٦. وعالوة 

على مهمتنا المضنية التي تتطلب 
إدارة أكثر من 4٠ مقاوالً وآالف العمال 

وجلب األلعاب من شتى أنحاء العالم، 
بدأت الشركة عملية تحّولها من مرحلة 

التطوير إلى مرحلة التشغيل في 
إطار االستعداد لحفل االفتتاح لوجهة 

دبي باركس آندر ريزورتس في األشهر 
األخيرة من السنة.

وما أن شارفت المرحلة األولى من األعمال 
اإلنشائية للمشروع على االكتمال حتى 

أعلنا بدء إنشاء منتزه سيكس فالجز 
دبي بقيمة ٢.٦ مليار درهم، وهو أول 
منتزه ترفيهي يحمل عالمة سيكس 

فالجز بالمنطقة، ومن المخطط أن 
يحتل مساحة قدرها ٢ مليون قدم 

مربع عند افتتاحه أواخر عام ٢٠١9. 
وتعتبر عالمة سيكس فالجز من أرفع 

عالمات المنتزهات الترفيهية مكانة في 
المنطقة، ويتوقع أن يزيد من جاذبية 

وجهة  دبي باركس آند ريزورتس لتصبح 
وجهة ال بد من زيارتها.

ومّثل تغيير اسم العالمة التجارية 
للشركة من دبي باركس آند ريزورتس 

ش.م.ع إلى دي إكس بي إنترتينمنتس 
ش.م.ع في منتصف العام قرارًا 

استراتيجيًا هامًا يهدف لفصل وجهة دبي 
باركس آندر ريزورتس الحالية عن الكيان 

األشمل للشركة، ودعم رؤية الشركة 
على المدى الطويل الرامية إلى إعادة 

رسم معالم قطاع الترفيه والتسلية في 
المنطقة. ويعتبر تغيير العالمة التجارية 

دليالً واضحًا على عزمنا في النمو إلى 
آفاق أبعد من نطاق وجهة دبي باركس 

آندر ريزورتس، مع إبقاء الباب مفتوحًا 
للتوسع المستقبلي ولمشاريع أخرى 

خارج دبي.

وقد استقطبنا فريقًا من خبراء 
محترفي  وألمع  الترفيهية  المنتزهات 

بدمج  المولعين  والشبان  الترفيه 
للمبيعات  وفريقًا  والتسلية،  التقنية 

يتمتع بخبرة واسعة. وانصب  والتسويق 
االهتمام المباشر لكل فرد من أفراد 

الفريق على اإلدارة الناجحة لوجهة دبي 
باركس آندر ريزورتس، وتقديم تجربة 
للزوار تحقق أعلى درجات رضا العمالء 

إضافة إلى زيادة أعداد الزوار من السياح 
لدبي. الزائرين  الدوليين 

روعة اإلطالق
في الفترة التي سبقت افتتاح المنتزه 

الترفيهي األول في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، تركز 
اهتمام الشركة على توظيف وتدريب 

موظفين المنتزهات الترفيهية  وتحقيق 
التكامل على مستوى البنية التحتية 

المعقدة لتقنية المعلومات لدعم 
البوابات والمكونات المتعددة، هذا فضالً 

عن جهود المبيعات والتسويق.

وتم اإلعالن عن عروض بطاقات الدخول 
السنوية لمنتزه ليجوالند دبي في شهر 

فبراير ٢٠١٦، وتاله منتزها موشنجيت 
دبي وبوليوود باركس دبي في أبريل 

٢٠١٦. وترافق إطالق عروض المبيعات 
مع إطالق الموقع اإللكتروني الجديد 

 dubaiparksandresorts.com للوجهة
الذي يركز اهتمامه على سوق 

المستهلكين، واإلطالق التدريجي ألولى 
الحمالت التسويقية للمستهلكين.

وفي شهر أغسطس، أطلقنا أالغنية 
الرسمية الخاصة بوجهتنا الترفيهية، "أول 

ذا وندرز أوف ذا يونيفيرس"، من تأليف 
ملحن الموسيقى التصويرية وعازف 

البيانو األسطوري األمريكي أالن مينكن، 
الفائز بعدة جوائز أوسكار. تحكي األغنية 
قصة الفرح والضحك واإلثارة وهي تجتمع 

معًا في دبي باركس آند ريزروتس.

سيكس فالجز دبي

 ٢٫٦ مليار درهم
ما أن شارفت المرحلة األولى من األعمال 

اإلنشائية للمشروع على االكتمال حتى أعلنا 
بدء إنشاء منتزه سيكس فالجز دبي بقيمة 

٢.٦ مليار درهم، وهو أول منتزه ترفيهي 
يحمل عالمة سيكس فالجز في المنطقة، 

وينتظر افتتاحه أواخر عام ٢٠١9.

 األغنية الرسمية 
للوجهة الترفيهية

في شهر أغسطس، أطلقنا 
األغنية الرسمية الخاصة بوجهتنا 

الترفيهية، "أول ذا وندرز أوف ذا 
يونيفيرس"، من تأليف ملحن 
الموسيقى التصويرية وعازف 

البيانو األسطوري األمريكي أالن 
مينكن، الفائز بعدة جوائز أوسكار.

 نحــو وضــع 
 تشغيلــي 

كــامـــل
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بطاقات الدخول السنوية
تم اإلعالن عن عروض بطاقات الدخول 

السنوية لمنتزه ليجوالند دبي في فبراير 
٢٠١٦، وتاله منتزها موشنجيت دبي 

وبوليوود باركس دبي في أبريل ٢٠١٦.

3١ أكتوبر ٢٠١٦
انتقلت الشركة إلى مرحلة التشغيل 

لدى افتتاح منتزه ليجوالند دبي وريفرالند 
دبي في ٣١ أكتوبر.
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إضافة إلى استخدام األغنية من قبل 
سفيرتي عالمتنا التجارية، لونا ونوفا، 

استخدمت األغنية أيضًا ضمن فيلم 
يعرض المكونات المختلفة لوجهة دبي 

باركس آند ريزورتس، وقد تم إطالقه على 
قنوات التواصل االجتماعي وعلى نظام 

آي سي إي الترفيهي الخاص بطيران 
اإلمارات إليجاد أجواء من الترقب لالفتتاح.

وتم تدشين الوجهة رسميًا من قبل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، في ١8 
ديسمبر ٢٠١٦. وحضر مراسم الحفل 
الكبير أكثر من ١،٥٠٠ ضيف، بينهم 
أفراد من األسرة الحاكمة في دبي، 

وشخصيات محلية مرموقة، والجهات 
الراعية والشركاء في العمل، إضافة 

إلى ٢٠٠ مراسل من وسائل إعالم دولية. 
ومّثل الحفل تتويجًا مثيرًا والئقًا لسنة 

حافلة بالنشاط. ويعتبر افتتاح وجهة 
متعددة البوابات كوجهتنا إنجازًا على 
المستوى العالمي وكنا فخورين جدًا 

بالتغطية الواسعة التي حظي بها الحفل 
من وسائل اإلعالم المحلية والدولية على 

حد سواء.

وكان لحفل االفتتاح الكبير دورًا بالغ 
األهمية في إعطاء المكانة الالئقة 

بالوجهة. وتمثلت الرسالة األساسية 
للحفل في التركيز على ما تقدمه 

الوجهة من أجواء محببة للعائالت 
بأسلوب جديد في الترفيه يناسب 

مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وشهدنا ازديادًا في مستوى المعرفة 
بالوجهة ومنتزهاته الترفيهية بعد اإلطالق، 
إذ أن التغطية اإلعالمية الواسعة والحمالت 
التسويقية وصلت لكل من الزوار والزوار 

المحتملين على حد سواء.

 التركيز على التجربة 
المقدمة للضيوف

لقد عملنا على بناء وجهة تسعى إلى 
خدمة السوق المحلية في دولة اإلمارات 

والزوار الدوليين الذين يعيشون على 
بعد 4 – 8  ساعات بالطائرة من دبي. 

وقد تم انتقاء كل منتزه ووجهة ترفيهية 
بما يناسب مختلف الجنسيات والفئات 

العمرية في نطاق دائرة نشاطنا، وتوفير 
أكثر من ١٠٠ لعبة ووجهة ترفيهية في 

المنتزهات الثالثة والحديقة المائية التي 
تضمها  دبي باركس آند ريزورتس.

يمثل منتزه ليجوالند دبي وحديقة 
ليجوالند المائية عالمة تجارية مرموقة 
عالميًا، تستخدم فيهما قطع تركيب 

الليجو الشهيرة لتوفير التسلية 
والتعليم لألسر التي لديها أطفال تتراوح 

أعمارهم بين سنتين الى ١٢ سنة. أما 
منتزه بوليوود باركس دبي فتم إنشاؤه 

تلبية لرغبات عشاق أفالم بوليوود من 
مختلف أنحاء العالم، وذلك بعرض 

أشهر أفالم بوليوود، ألول مرة، ضمن 
أجواء المنتزهات الترفيهية. بينما يمثل 

منتزه موشنجيت دبي درة منتزهاتنا، 
حيث يقدم صورة تنبض بالحياة لــ١٣ 

شخصية شهيرة في أفالم هوليوود من 
أعرق شركات السينما العالمية مثل 
كولومبيا بكتشرز ودريم ووركس 

وليونزغايت والسنافر.

وخالل الفترة التشغيلية الممتدة من 
٣١ أكتوبر ٢٠١٦ لغاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، 

اجتذبت الوجهة الترفيهية أكثر من ٣٢٠،٠٠٠ 
زائرًا. وكانت هذه الزيارة بالنسبة للكثير 

من الزوار اول تجربة لهم في عالم 
المنتزهات الترفيهية. ورغم أننا لم نكن 

قد بدأنا التشغيل الكامل للوجهة، إال أن 
جودة هذه الوجهة الترفيهية القت بشكل 

عام استحسانًا كبيرًا.

ففي شهر ديسمبر، وجهنا الدعوة 
لسكان دولة اإلمارات لالحتفال بعطلة 

العيد الوطني في  دبي باركس آند 
ريزورتس، وذلك بإطالق عرض سنوي 

بمناسبة العيد الوطني يتضمن عددًا 
محدودًا من التذاكر تم تسعيرها 

برقم يعادل الذكرى السنوية لقيام 
دولة اإلمارات. فطرحنا 4،٥٠٠ تذكرة "فخر 
الوطن" بسعر 4٥ درهم للشخص في 

المنتزه خالل أيام العطلة األسبوعية 
الثالثة، وبيعت جميع التذاكر في أقل 

من ساعتين. 

كما أطلقنا تطبيق دبي باركس آن 
ريزورتس، ويأتي ضمن نطاق تعاوننا مع 

مؤسسة اتصاالت، شريكنا في مجال 
االتصاالت. فنحن نعمل مع "اتصاالت" 

لدمج هذا التطبيق ضمن مبادرة المنتزه 
الذكي، التي تتيح للزوار إمكانية 

االستمتاع بتجربة مريحة وسلسة عند 
الدخول للمنتزهات. ونسعى معًا 

الستثمار القدرات المتميزة التي تتمتع 
بها البنية التحتية لالتصاالت والتقنيات 

الرقمية في دولة اإلمارات لتوفير تجربة 
تفاعلية للضيوف وتعزيز شبكة "إنترنت 

االشياء" في البالد في إطار دعم رؤية دبي 
"المدينة الذكية".

استعراض العمليات التشغيلية )تتمة(

   ١8 ديسمبر ٢٠١٦
حضر مراسم حفل االفتتاح أكثر من ١،٥٠٠ 

ضيف، بينهم أفراد من األسرة الحاكمة في 
دبي، وشخصيات محلية مرموقة، والجهات 
الراعية والشركاء في العمل، إضافة إلى ٢٠٠ 

مراسل من وسائل إعالم دولية – كتتويج 
الئق لسنة حافلة بالنشاط.

3٢3,489   
 عدد زيارات الوجهة الترفيهية في أول 

شهرين من التشغيل.
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ورغم أن التطبيق ما يزال في بداياته 
األولى، إال أن اإلصدارات المستقبلية تطمح 

إلى تقديم خدمات إبداعية لضيوف 
الوجهة بما يضفي مزيدًا من الروعة 

على تجربتهم الترفيهية، سواء داخل 
المنتزهات أو عند التخطيط للزيارة.                                                                                                                            

نظرًا ألن الوجهة تمثل وجهة محببة 
للعائالت، فإننا نبذل كل ما في وسعنا 

لتلبية التوقعات في كل ما نقدمه. 
ففي فندق البيتا، على سبيل المثال، 

لدينا أماكن ووجهات ُخصصت لضيوفنا 
الصغار مثل "النهر الكسول" ونادي 
األطفال، إضافة إلى أماكن مخصصة 
لتسجيل دخول األطفال. كما يمثل 

تقديم فقرات الترفيه الحية محورًا آخر 
من محاور اهتمامنا. فعالوة على وجود 
أكثر من 4٠٠ فنان في مختلف المنصات 

المسرحية، والعرض المسرحي جان-
إي-جيغار الذي القى استحسانًا كبيرًا 

في مسرح راج محل في منتزه بوليوود 
باركس دبي، سنواصل إضافة المزيد 

من العروض والفرق الفنية لتلبية أذواق 
الزائرين على اختالفها.

 وسيكون بانتظار ضيوفنا سنة حافلة 
باالكتشافات المثيرة. فسوف نبني على 

المعارف التي نعتقد أننا اكتسبناها 
لجعل المنتج يدفع نحو تكرار الزيارات 

وتشجيع الزوار الجدد على تجربة 
"أكتشف عالمًا مذهالً".

باعتبار أن تجربة الضيوف هي محور 
اهتمامنا، فسوف نجرب ساعات تشغيل 

مختلفة في المنتزهات لضمان تلبية 
تطلعات العمالء. وسنكون مؤسسة 

تتعلم ومستعدة لإلصغاء وتعديل 
أسلوب عملها سعيًا لتلبية تطلعات 

عمالئنا. كما سنواصل تقييم ردود فعل 
الضيوف ومالحظاتهم للتأكد من تحقيق 

مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة برضا 
العمالء واستكشاف بدائل متنوعة في 

عروض التذاكر ومنتجات التجزئة لتلبية 
حاجاتهم المختلفة.

تلبية المعايير وتحديدها
بعد أن أنجزنا وطّورنا وأنشأنا الوجهة 

الترفيهية الفريدة من نوعها على 
مساحة ٢٥ مليون قدم مربع، بات 

بإمكاننا اآلن االستفادة من دروس هذه 
التجربة وتطبيقها في إطار عملنا 

كمشغلين في عدة مستويات.

وفي هذا اإلطار نحن نعمل مع كل 
مشغل من مشغلي المنتزهات 
الترفيهية إلدارة ساعات التشغيل 

وتدريب الموظفين وتلبية معايير 
الصحة والسالمة في األلعاب والمأكوالت 

والمشروبات، والكثير الكثير.

كما نواصل العمل مع مشغلي 
المنتزهات لتقليل حاالت التوقف الناتجة 

عن إشكاالت فنية أو ميكانيكية. وتحتل 
السالمة واألمن قمة األولويات. ولهذا 

اعتمدنا أكثر المعايير األوروبية صرامة 
لضمان االمتثال، وإجراء اختبارات االعتماد 

من قبل جهات تفتيش مستقلة، بما 
يشمل أماكن اللعب أيضًا. وتشمل 

اختبارات االعتماد السنوية الجوانب الفنية 
والتشغيلية وعمليات اإلخالء، إضافة إلى 

التدريب المشترك لألفراد على العمل في 
أجزاء الوجهة المختلفة.

ومن أجل تشكيل هوية استهالكية 
للوجهة، ولكل منتزه من منتزهاته، 

عكفنا على تطبيق برنامج طموح إلجراء 
مقارنة معيارية بين معايير خدماتنا 
ومعايير خدمات أبرز الجهات الفعالة 

في القطاع. ولدعم تحقيق هذا الهدف، 
قمنا بتصميم رزمة من مؤشرات األداء 

الرئيسية الطموحة لنتعقب، على 
سبيل المثال، مستويات رضا العمالء 
وإشكاليات السالمة/األمن واستنزاف 
الموظفين وااللتزام بالمعايير الفنية.

ز اهتمامنا في العام  وبينما تركَّ
المنصرم على وضع األسس وتطبيق 

أسلوب دبي باركس آند ريزورتس في 
العمل، فإن مهمتنا القادمة ستنصب 

على اإلدارة والتعلم والنمو. وسيكون 
ف عاملين  التنّبه واالستعداد للتكيُّ

أساسيين في نجاحنا.

نقاط قوة فريدة، وخبرات غنية
ال شك أن إطالق صناعة جديدة في 

القطاع يتطلب الكثير من األمور، 
لكن أحد أهم هذه األمور هو الحاجة 
إلى نشر الوعي بين شريحة واسعة 

– من  من الجمهور المستهدف 
مستهلكين ووكالء وسفر ووسائل 

إعالم وجهات سياحية – لتكوين صورة 
الترفيهية، وعلى  المنتزهات  أفضل عن 

وجه الخصوص ما يمكن لوجهة دبي 
آند ريزورتس تقديمه. باركس 

في هذا السياق ركزنا خالل عام ٢٠١٦ 
جهودنا في مجال المبيعات والتسويق 

الدولية على باقة من أهم أسواق 
السياحة القادمة إلى دبي. فوقعنا 

اتفاقيات مع شركات تمثيل رائدة من 
الهند ودول مجلس التعاون والمملكة 
المتحدة والصين وألمانيا وغرب أفريقيا. 

تهدف هذه الشراكات إلى تجسيد حضور 
دبي باركس آند ريزورتس في هذه 

األسواق السياحية الهامة وتعريف سياح 
العطالت بالتجارب والعروض الفريدة التي 

يمكن لهذه الوجهة تقديمها.

وقد تم اجتذاب الزوار خالل الفترة 
التشغيلية القصيرة عام ٢٠١٦ بشكل 

رئيسي من سوق السكان المحليين. 
ويذكر أن ٣٣% من مبيعات التذاكر تمت 
على البوابات و4١% منها عبر اإلنترنت. أما 

مبيعات التذاكر التي تمت عن طريق 
شركائنا من مشغلي الجوالت السياحية 

فتمثلت بـ ٥% فقط.

4,٥٠٠ 
احتفاالً بالعيد الوطني لإلمارات، قدمنا لسكان 

الدولة تذاكر تم تسعيرها على نحو يعادل 
عدد سنوات هذه الذكرى، فطرحنا ٥٠٠،4 

تذكرة بسعر 4٥ درهم للمنتزه خالل أيام 
العطلة األسبوعية الثالثة، ونفذت جميعها في 

أقل من ساعتين.

 تطبيق دبي باركس 
آند ريزورتس

صمم تطبيق دبي باركس آند ريزورتس، 
بالتعاون مع مؤسسة اتصاالت، لتوفير تجربة 

تفاعلية للضيوف وتعزيز شبكة "إنترنت 
االشياء" في البالد في إطار دعم رؤية دبي 

"المدينة الذكية".

 4٠٠   
بفضل أكثر من 4٠٠ فنان في مختلف 

المنصات المسرحية، والعرض المسرحي 
جان-إي-جيغار الناجح في مسرح راج 

محل في منتزه بوليوود باركس دبي، 
سنواصل إضافة المزيد من العروض إلبقاء 

ضيوفنا في حالة متعة دائمة. 
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وال شك أن هذا يعكس الترقب لدى 
سوق السكان المحليين، الذين شاهدوا 

الوجهة أثناء إنشائها على مدى السنوات 
القليلة الماضية، كما يعكس ارتفاعًا 

متوقعًا في مستوى المعرفة لدى الزوار 
من خارج البالد عند بدء مشغلي الجوالت 

السياحية وخدمات السفر تسويقهم 
للوجهة بين عمالئهم.

وتشير تقديراتنا األولية إلى أن زوار 
المنتزهات سيزيدون بالدرجة األولى من 

خالل السياح الدوليين، لذلك، سيكون 
أحد محاور اهتمامنا الرئيسية خالل عام 

٢٠١7 الحرص على العمل مع شركائنا 
في سبيل الوصول إلى هذه الشريحة 
الهامة من الجمهور المستهدف. وبناء 

عليه، سيتواصل التركيز على توعية 
الوسطاء، والسيما وكاالت السفر، بشأن 

دبي وكيف أصبحت اآلن وجهة عالمية 
للمنتزهات الترفيهية وأن  دبي باركس 

آند ريزورتس يحتل قلب هذه الوجهة.

كما سيكون هناك التزام مستمر 
المستهلكين وتنويرهم.  بتوعية 

فرغم أن معظم المستهلكين 
يعرفون معنى المنتزهات الترفيهية، 

إال أننا سنواصل استخدام باقة متنوعة 
من أساليب المبيعات والتسويق 

إلبراز الصورة الفريدة لدبي باركس آند 
ريزورتس ومزاياه. ولن يتم التغاضي 

عن أهمية الحديث المباشر، وخاصة 
في األسواق المحلية واإلقليمية، إليصال 
مشاعر اإلثارة، والتعريف بحجم الوجهة 

الرفيعة. وجودتها 

ولتشجيع الزيارات المتكررة، سنعمل 
على االستفادة من حقوق الملكية 
الفكرية التي نتمتع بها الستحداث 

مناسبات ومهرجانات موسمية للسكان 
والزوار على حد سواء. ففي عام ٢٠١٦، 

أطلقنا مبادرة االحتفال بالعيد الوطني 
لإلمارات وفعالية "فيستيف أون ذا ريفر" 

احتفاالً بموسم العطالت في شهر 
ديسمبر في ريفرالند دبي. والسمة 
المشتركة في هذه األنشطة هي 

التركيز على العائالت وإبداع شيء جديد. 
وهدفنا من ذلك بناء عالقة قوية بين 

الوجهة والمناسبات الهامة في التقويم 
السنوي – كالعيد الوطني، وعيدي 

الفطر واألضحى، ورأس السنة الصينية، 
ومهرجان ديوالي الهندوسي، وليلة 

رأس السنة، وعيد الهالوين... إلخ – وجعل 
دبي باركس آند ريزورتس الوجهة األولى 

لالحتفاالت العائلية على مدار السنة.

وسنواصل إبراز صورة الوجهة كمقصد 
محبب للعائالت، وذلك بالتركيز على 

تقديم خبرات وتجارب ال تنسى. كما أن 
قدرتنا على استضافة الزوار بكل راحة 

داخل الوجهة في فندق البيتا المستوحى 
من أجواء جزر بولينيزا المحببة للعائالت 
يمنحنا عرضًا تسويقيًا فريدًا. وسنحرص 

على استخدام هذه الميزة في أنشطتنا 
التسويقية لتشجيع الزيارات المتكررة 
من قبل الضيوف الذين يعتزمون قضاء 

يومين أو ثالثة أيام.

كما أننا مستعدون للتحّول إلى حّد 
كبير باتجاه سوق اإلنترنت، إذ بات الشراء 

عبر اإلنترنت سوقًا قائمًا بذاته.

فقد أظهر إطالق الموقع االلكتروني 
 dubaiparksandresorts.com للوجهة

أن المستهلكين على استعداد للشراء 
عبر اإلنترنت ونحن من جهتنا سنوظف 

هذا االستعداد. ونتوقع أن يشهد السوق 
عبر اإلنترنت تسارعًا كبيرًا مبتعدًا عن 

كونه مجرد "لوحة إعالنات".

كما أن تنظيم جوالت تعريف لمشغلي 
الرحالت السياحية وخدمات السفر 

الدوليين، بالتعاون مع دائرة السياحة 
والتسويق التجاري في دبي، سيعزز هذا 

المفعول المتتابع. كما أن المؤتمرات 
السياحية الدولية وحضور معارض أسواق 

السفر الدولية سيمثالن قناة أخرى 
للتواصل، مع التركيز من جديد على إبراز 

صورة دبي كوجهة محببة للعائالت.

ولن يدرك الزوار حجم دبي باركس آند 
ريزورتس إال عند الوصول إلى بواباته. 

ولذلك ننوي أن نغرس عامل الدهشة بأن 
دبي باركس آند ريزورتس شيء أكبر 

من مجموع مكوناته، بل هو إنجاز فريد 
في تنوعه يصعب تكراره في أي مكان 

آخر في العالم، حيث يجد فيه الناس من 
مختلف األعمار والثقافات مزايا فريدة 

وتجارب غنية بانتظارهم.

استعراض العمليات التشغيلية )تتمة(

فعاليات هامة
ففي عام ٢٠١٦، أطلقنا مبادرة االحتفال بالعيد 

الوطني لدولة اإلمارات وفعالية "فيستيف 
أون ذا ريفر" احتفاالً بموسم العطالت في 

شهر ديسمبر في ريفرالند دبي. وركزنا على 
العائالت وإبداع أشياء جديدة، وبناء عالقة قوية 
بين الوجهة والمناسبات الهامة في التقويم 

السنوي – كالعيد الوطني، وعيدي الفطر 
واألضحى، ورأس السنة الصينية، ومهرجان 

ديوالي الهندوسي، وليلة رأس السنة، وعيد 
الهالوين... إلخ
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توزع الزيارات )حسب الفئة(

%4١ عبر اإلنترنت   
%33 الحضور عبر البوابات   
%٥ مكاتب السفر السياحية   
%٢١ أخرى   
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استعراض االستراتيجية

دي إكس بي إنترتينمنتس هي 
شركة ترفيه وتسلية ينصّب اهتمامها 

على تقديم مفهوم جديد لمنتجات 
الترفيه في المنطقة. ويبرز شعارنا 
"أحالم بال حدود" طموحنا ألن نصبح 

شركة ترفيه عالمية، مع إقرار االسم 
المختصر للشركة "دي إكس بي" 

بجذوره المتمثلة بإيصال نكهة دبي 
المميزة للعالم.

كما يهدف اسم دي إكس بي 
إنترتينمنتس إلى فصل الوجهة دبي 

باركس آند ريزورتس الحالية عن الكيان 
األشمل للشركة، وتجسيد استراتيجية 

الشركة على المدى الطويل وطموحها 
للنمو والريادة على مستوى صناعة 

الترفيه والتسلية.

ويتمثل هدفنا في هذا الصدد بقيادة 
مسيرة تطوير قطاع الترفية والتسلية 

في المنطقةعلى جميع مختلف انواعه. 
ونعمل على إحداث تغيير نوعي في 
خارطة الترفيه والتسلية بالمنطقة، 

وتغيير مجريات اللعبة والعمل على 
نطاق عالمي.

وسيبقى محور االهتمام الرئيسي 
للشركة هو المنتزهات الترفيهية 

والتجزئة والضيافة ، لكننا نطمح على 
المدى الطويل أن ننتقل إلى فضاءات 

أرحب في عالم الترفيه والتسلية، يشمل 
االنتاج االعالمي والتصميم اإلبداعي 

وابتكار األلعاب وإنتاج البرامج واإلدارة 
العامة للمشاريع.

ومع افتتاح دبي باركس آند ريزورتس 
أواخر عام ٢٠١٦، انتقلت الشركة إلى 

مرحلة التشغيل.

وسينصب تركيز الشركة االستراتيجي 
خالل عام ٢٠١7 على تحقيق التميز 

التشغيلي عبر االهتمام بكسب رضا 
العمالء وسالمة األلعاب والمحافظة على 

استقرار أعداد الزوار.

ولقد تضافرت مجموعة من العوامل 
كانخفاض قيمة اإلنفاق االستهالكي 

بفعل هبوط أسعار النفط، وتعزيز قوة 
الدوالر مقابل عمالت رئيسية كالجنيه 

االسترليني، ومنع التداول في العمالت 
النقدية في الهند، لتجعل من سنة ٢٠١٦ 

عامًا من التحديات بالنسبة لصناعة 
الترفيه والتسلية في دولة اإلمارات.

 إحـداث تغييـر 
 نوعــي فـي 

خـارطــة التـرفيـه

نمو ٥%
حققت السياحة القادمة إلى 

دبي نموًا بنسبة ٥% عام ٢٠١٦ 
بالمقارنة مع السنة السابقة. 

وهي نسبة أقل من معدل 
النمو السنوي المركب البالغ 

8% خالل السنوات العشر 
الماضية، باستثناء فترة 

االنكماش االقتصادي العالمي 
عام ٢٠٠9.

إحداث تغيير نوعي في خارطة عالم 
الترفيه والتسلية

نريد أن نقود صناعة الترفيه في المنطقة 
وأن نتنافس مع أقطاب هذه الصناعة على 

مستوى العالم.

التطورات المستقبلية
خصصنا بعض األماكن ألعمال التطوير 

المستقبلية في كل منتزه من 
المنتزهات الترفيهية الحالية، بحيث 

يمكن استخدامها إلضافة وجهات أخرى أو 
ابتكارات جديدة لزيادة الطاقة االستيعابية 

وتشجيع الزوار على العودة مجددًا.
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ومع أن بعض هذه االتجاهات يحتمل 
أن يتواصل خالل عام ٢٠١7، لكن تجدر 
المالحظة أن أعداد السياح القادمين 

إلى دبي في السنوات األربعة الماضية 
شهدت معدل نمو سنوي مركب نسبته 

8%. وما تزال األسس التي تقوم عليها 
صناعة السياحة في االمارات على المدى 

الطويل سليمة ولم تتأثر، وتحتل دبي 
حاليًا المرتبة الرابعة بين المدن األكثر 

زيارة في العالم.

ونتوقع ضرورة تكييف أنشطتنا في 
المبيعات والتسويق خالل عام ٢٠١7 مع 
هذه البيئة المحفوفة بالتحديات، لكن 

مع تحول دبي باركس آند ريزورتس إلى 
"وجهة البد من زيارتها" في برامج رحالت 

السياح، فإننا نتوقع أن يحقق أهدافه 
الخاصة بعدد الزوار على المدى الطويل.

كما أن تآلف رؤية دبي كوجهة محببة 
للعائالت من مختلف الثاقافت، وتوقعات 

نمو السياحة القادمة للمدينة على 
المدى الطويل واستراتيجية دي إكس 

بي إنترتينمنتس بعيدة المدى توفر 
ألصحاب المصلحة ولنا الطمأنينة بأن 

الشركة تتمتع بالجدوى والقابلية للحياة 
على المدى الطويل كما ستسهم 

إسهامًا جوهريًا في تحقيق هذه الرؤية 
في السنوات القادمة.

 االستفادة من العالمات 
التجارية للوجهة

ترنو رؤيتنا إلى تحول دبي باركس 
آند ريزورتس إلى مقصد ترفيهي 

عالمي مرموق على مدار السنة، يلبي 
احتياجات طيف واسع من الزوار من 
الشرق األوسط، وشبه القارة الهندية 

وأنحاء العالم المختلفة، وذلك بتقديم 
معالم جذابة متنوعة ذات مواصفات 

عالمية راقية تعتمد على محفظة 
حصرية من العالمات التجارية المرخصة 

والمعتمدة دوليًا.

وقد قمنا بتخصيص بعض األماكن 
ألعمال التطوير المستقبلية في كل 

منتزه من المنتزهات الترفيهية الحالية، 
بحيث يمكن استخدامها إلضافة وجهات 

أخرى أو ابتكارات جديدة لزيادة الطاقة 
االستيعابية وتشجيع الزوار على العودة 

مجددًا. وستستخدم هذه التوسعات 
المستقبلية لتجديد العروض الترفيهية 
أو زيادة الطاقة االستيعابية للمنتزهات 
عندما تتطلب الحاجة أو تسنح الفرصة.

وفي هذا اإلطار جاءت اإلعالنات األخيرة 
عن إضافة منتزه سيكس فالجز دبي 

وفندق ليجوالند دبي إلى الوجهة كجزء 
من االستراتيجية الرئيسية لضمان تلبية 
الوجهة ألوسع طيف ممكن من الشرائح 
الديموغرافية والخلفيات الثقافية للزوار.

كما أن التعاون الوثيق مع دائرة السياحة 
والتسويق التجاري بدبي ومع عالمات 

تجارية مرموقة على غرار طيران اإلمارات 
ودناتا، وافتتاح مكاتب تمثيل دولية 
في أهم األسواق السياحية، يمنحنا 

ميزة استراتيجية في مبادرات المبيعات 
والتسويق التي نطلقها.

وفي ضوء ذلك، نسعى ألن تكون دبي 
باركس آند ريزورتس معلمًا ترفيهيًا 

مرموقًا، ال بد من زيارته كوجهة عالمية 
للمنتزهات الترفيهية، وخاصة لزوار دبي 

ودولة اإلمارات.

وقمنا ببناء عالمات تجارية خاصة بنا 
مثل موشنجيت دبي وبوليوود باركس 

والعرض جان-إي-جيغار في مسرح راج 
محل، كجزء من طموحنا على المدى 
الطويل الستكشاف فرص المنتزهات 

الترفيهية عالميًا، مما يعطينا المرونة 
لتصدير عالماتنا التجارية إلى مواقع أخرى.

كما تتناول استراتيجية الشركة بشأن 
العالمات التجارية للوجهة إمكانية 

التعاون مع شركاء ذوي حجم أصغر، 
لربط منتجاتهم وخدماتهم بالقيمة 

التي تحملها العالمة التجارية للوجهة.

 »ليجو«، شعار ليجو، تصميم ومكونات المكعبات، »دوبلو«، وليجوالند، هي عالمات تجارية لمجموعة ليجو.  
٢٠١7 مجموعة ليجو. ليجوالند هي جزء من العالمة التجارية ميرلين انترتينمنت.
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 االستفادة من المعارف 
المتراكمة في الوجهة

إضافة إلى كوننا نشغل اآلن وجهة 
متطورة متعددة األوجه، فقد اكتسبنا 

أيضًا خبرة كبيرة في صياغة األفكار 
وإعداد التصاميم التصورية/التخطيطية 

وإدارة تطوير المشاريع الترفيهية 
المعقدة. وال شك أن هذه المعارف تفتح 

لنا أبوابًا جديدة لالستفادة من خبرات فرق 
العمل لدينا.

وفي هذا اإلطار، نخطط الستكشاف 
فرص أخرى لتطبيق هذه الخبرات، 

تنطلق مبدئيًا من األسواق االستراتيجية 
الهامة في دول مجلس التعاون 

والهند، التي يحظى فيها قطاع الترفيه 
والتسلية بمستقبل نمو واعد. كما 

أن الفورة المتوقعة في المشاريع 
التطويرية المتعلقة بمعرض إكسبو 

٢٠٢٠ على مدى السنوات القليلة القادمة 
يوفر لنا فرصة أخرى داخل البالد لتقديم 

الدعم والخبرات.

التي تكتنف تشغيل  التحديات  ورغم 
وجهة تضم عدة منتزهات وتجارب 

متعددة، إال أن وجود كوكبة من أرقى 
الموقع يحقق فوائد  المشغلين في 

واحد يمكننا  للجميع. فنحن كفريق 
االستفادة من تجربة كل مشغل 

المثلى  التشغيل  استراتيجية  وانتقاء 
ثقافة تشغيلية جديدة لدبي  وبناء 

باركس آند ريزورتس.

ولقد كانت الخبرة التي اكتسبناها 
من خالل دبي باركس آند ريزورتس وراء 

قرارنا بتشغيل منتزه سيكس فالجز 
دبي، بموجب اتفاقية خدمات إدارية مع 
سيكس فالجز، عند افتتاحه أواخر عام 

٢٠١9. فهذا من شأنه أن يعزز سمعتنا 
كمشغل رائد للمنتزهات الترفيهية.

كما أن خبرتنا في تشغيل أكبر وجهة 
للمنتزهات الترفيهية في المنطقة 

يفتح أمامنا أيضًا إمكانية تشغيل أصول 
عائدة لجهات أخرى، وأصول ترفيهية 
أخرى، وهذا سيكون ضمن خططنا 

التوسعية المستقبلية على المديين 
المتوسط والبعيد.

فالهند، على وجه الخصوص، تنوي تطوير 
المزيد من المنتزهات الترفيهية، ومنها 

منتزهات مالئمة لألطفال. وستكون 
المملكة العربية السعودية والهند محط 

اهتمام رئيسي بالنسبة لنا، إذ أن كال 
السوقين يتوقع أن يشهدا نموًا متسارعًا 
في قطاع الترفيه خالل السنوات القادمة.

 أسلوب جديد في تقديم 
 خدمات المطاعم والمحالت 

التجارية والضيافة
يهدف أسلوبنا في ريفرالند دبي للمحالت 
التجارية والمطاعم في دبي باركس آند 

ريزورتس إلى توفير تجربة فريدة ال تنسى 
للزوار. وسيجد الزوار عددًا قليالً من 

األسماء التي يعرفونها إذ أن الكثير من 
المطاعم الجديدة نسبيًا على المنطقة. 

ومن األمثلة على ذلك عالمتنا التجارية 
الخاصة المتمثلة بمطعم الماشوه 

المختصص بالمأكوالت البحرية اإلماراتية. 
وهو واحد بين مطاعم أخرى من هذا 

النوع في المنطقة، وقد تجاوزت شعبيته 
المتنامية كل التوقعات.

كما أننا ما زلنا ملتزمين باستراتيجيتنا 
الرامية إلى توفير تجربة محببة للعائالت 

واألطفال في كل ما نقدمه، بما في 
ذلك فندق البيتا الذي تم افتتاحه حديثًا. 

وستتاح لألطفال فرصة تجريب معنى 
تسجيل الدخول، على سبيل المثال، 

بينما يحرص موظفونا على التحدث مع 
األطفال بما يناسب مستواهم.

وقد تم استحداث عالمة البيتا لتطوير 
تجربة ضيافة فندقية جديدة محببة 
للعائالت. وسنواصل االستفادة من 

هذه العالمة في خطط توسيع الطاقة 
االستيعابية في الوجهة أو في مواقع 

أخرى، سواء داخل اإلمارات أو قرب الوجهات 
العائلية األخرى حول العالم، بهدف بناء 

عالمة فندقية دولية تكون عنوانًا للمرح.

وفي مطلع عام ٢٠١7، أعلنا عن شراكة 
بنسبة 4٠:٦٠ مع شركة ميرلين 

إنترتينمنتس إلقامة فندق مستوحى 
من ألعاب الليجو يضم ٢٥٠ غرفة في 
الوجهة. وسيقام الفندق بجوار منتزه 

ليجوالند دبي وسيوفر تجربة أخرى 
مميزة يستمتع بها الزوار.

 إحداث تغيير نوعي في 
خارطة صناعة الترفيه

ايضًا على تحقيق  تركز الشركة 
طموحها في امتالك وإدارة منصة 

التذاكر  الترفيهية، وبيع  الوجهات  إلدارة 
الخاصة بوجهات الجذاب في دبي 

بالدرجة األولى، ثم تضمينها في عروض 
تابعة  بالشراكة مع فنادق  متكاملة 

لجهات أخرى لتوفير عطالت عائلية 
المرح واإلثارة. مليئة 

وسعيًا لتحقيق هذه الغاية، أبرمنا 
شراكة مع شركة مراس، المالكة 

ألغلبية أسهمنا، ندرج بموجبها ما تقدمه 
الشركة من مقاصد ترفيهية كذا جرين 

بالنيت وهب-زيرو وبالي تاون ضمن 
محفظة وجهاتنا إضافة لدبي باركس 
آند ريزورتس. وسنواصل إضافة المزيد 

من الوجهات من أبرز الشركات المقدمة 
للتجارب الترفيهية.

فلقد حزمنا أمرنا على تغيير مجريات 
اللعبة وإحداث تحول نوعي في مشهد 

الخارطة الترفيهية من خالل مجموعة 
من معايير ومستويات الخدمة الجديدة. 

ورغم أن الوقت ما زال مبكرًا جدًا 
لمقارنتنا بأشهر مشغلي المنتزهات 

الترفيهية وشركات التسلية في العالم، 
إال أننا واثقون أننا، من خالل الشراكات 
االستراتيجية واإلدارة المالية السليمة 

والفهم العميق للسوق التي نعمل فيها، 
سنحقق طموحنا على المدى الطويل.

استعراض االستراتيجية )تتمة(
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فندق ليجوالند دبي
جاءت اإلعالنات األخيرة عن إضافة منتزه 

سيكس فالجز دبي وفندق ليجوالند دبي 
إلى الوجهة كجزء من االستراتيجية 

الرئيسية لضمان تلبية الوجهة ألوسع 
طيف ممكن من الشرائح الديموغرافية 

والخلفيات الثقافية للزوار.

٣٥



تنتظر عائلتي بفارغ الصبر تجربة 
اإلثارة في دبي باركس آند ريزورتس، 

ونحن ننطلق في أول رحلة لنا إلى 
أول وجهة ترفيهية متعدد المنتزهات 

وذات طابع متميز في المدينة.

وستشمل رحلتنا على مدى يومين 
ستة تجارب مختلفة ومتميزة، تقع 

كلها بالقرب من بعضها.

وسنشاهد خاللها بعض المشاهد 
الفريدة كالنهر الممتد لمسافة 

كيلومتر في ريفرالند دبي، والمحالت 
التجارية والمطاعم في الوجهة. كما 

سنمضي ليلة في فندق البيتا الذي تم 
افتتاحه حديثًا، نستمتع خاللها بأجواء 

جزر بولينيزيا، لنستيقظ باكرًا بانتعاش 
متطلعين إلى تجارب يومنا الثاني.

 االنـدهــاش 
بكـل معـانيــه

جولة في دبي باركس آند ريزورتس
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ريفرالند دبي
وهنا نستمتع بنزهة لطيفة 

على ضفاف النهر الممتد 
لمسافة كيلومتر عبر ريفرالند 

دبي ثم نتوقف لالستمتاع 
يبوجبة الغداء في أجمل واحة 

 لمحالت التجزئة والمطاعم 
في المدينة.

بعد إجراء معامالت الدخول، يتوجه األطفال الى 
نادي لونا ونوفا لتمضية الوقت في ممارسة 
رياضة التسلق على الحائط بينما يظل األهل 

في بهو الفندق يستمتعون بالمناظر الخالبة 
التي تضفي إحساس بالرخاء.

فندق البيتا
ها نحن في فندق البيتا، أول 
فندق خاص بمنتزه ترفيهي 

في دبي، فندق من فئة 
األربع نجوم يعززه الكثير 

من وسائل الراحة والمرح. 
والحقيقة أنه فندق محبب 

للغاية لألطفال، إذ يتيح لهم 
ألول مرة تجربة إجراءات 

تسجيل الوصول إلى الفندق.

وسيسر األطفال التجوال 
في رحاب القرية الفرنسية 

من القرون الوسطى أحدى 
المناطق في ريفرالند.

٥٠4

4

٥٠4 مفتاح
إختر من بين المجموعة 

المتنوعة من الغرف، األجنحة 
والفلل في فندق البيتا

4 نجوم
ُيَعّد الفندق من فئة األربع 
نجوم جزءًا من مجموعة 

فنادق أوتوغراف كوليكشن 
تحت مظلة ماريوت

٥7

4

٥7 متجر 
يضم قرابة ٥7 متجرًا متنوعًا ما 
بين المطاعم الفاخرة والوجبات 

 السريعة، الترفيه الليلي، 
ومتاجر التجزئة

4 مناطق ذات طابع فريد
القرية الفرنسية، الممر 

 الخشبي، بوابة الهند، 
وذا بننسوال

ريفرالند دبيفندق البيتا
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 جولة في دبي باركس 
آند ريزورتس ) تتمة(

بعد التوجه نحو منحدر توين تشيسرز واللعب 
في حوض األمواج، نذهب باتجاه نهر حيث 
باإلمكان بناء مركب نجاة على مقاسنا 

باستخدام مكعبات ليجو الطرية إلنهاء نهارنا 
مبحرين في مجرى النهر.

 حديقة ليجوالند ووتر 
بارك المائية

لقد حان وقت االنتعاش لألطفال 
باللعب بالماء في حديقة ليجوالند 

ووتر بارك وتجربة بعضًا من ٢٠ لعبة 
تزحلق ومعالم مائية أخرى.

ليجوالند دبي
ينطلق األطفال إلى منتزه 

ليجوالند دبي في الوقت 
المناسب لتجربة لعبة دراغون 
كوستر الحلزونية، أكبر لعبة 

 في المنتزه وتضم التنين 
األحمر العمالق.

ومن ثم نتوقف عند ميني 
الند لرؤية مجسمًا كبيرًا 
لبرج خليفة وهو أطول 

مجسم ليجو في العالم 
الذي يبلغ طوله ١7 متر.

4٠

٦

4٠ لعبة ووجهة ترفيهية
أكثر المغامرات تشويقًا من 

عالم ليجو

٦ مناطق ترفيهية ذات 
طابع خاص

ست مناطق ترفيهية ذات طابع 
خاص ضمن سابع منتزهات 

ليجوالند في العالم

٢٠

4

٢٠ لعبة ووجهة ترفيهية
الحديقة المائية الوحيدة في 

المنطقة المخصصة للعائالت 
واألطفال ممن تتراوح أعمارهم 

بين ٢ – ١٢ عام

4 زالقات مائية في سبالش 
سفاري من دوبلو

منطقة ألعاب مائية مخصصة 
للصغار تضم شخصيات ألعاب 

دوبلو من ليجو

 »ليجو«، شعار ليجو، تصميم ومكونات المكعبات، »دوبلو«، وليجوالند، هي عالمات تجارية لمجموعة ليجو.  
٢٠١7 مجموعة ليجو. ليجوالند هي جزء من العالمة التجارية ميرلين انترتينمنت.

حديقة ليجوالند ووتر بارك المائيةليجوالند دبي
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بوليوود باركس دبي
وها نحن قد وصلنا إلى وجهتنا 
األخيرة لهذا اليوم. وسرعان ما 
دخلنا أجواء بوليوود المفعمة 

بالمرح واإلثارة في المنتزه 
الترفيهي األول والوحيد 

المخصص إلعادة إحياء بعض 
أروع التجارب والمشاهد في 

األفالم الهندية.

وال يسعنا إال أن ُنَكّبر العبقرية التي أبدعت هذه 
األجواء الواقعية شبه الحية من األفالم السينمائية، 

بما فيها سلسلة أفالم عالم السنافر المفضلة.

فيبهرنا ألمع الفنانين والممثلين من المنطقة 
بمهاراتهم الفذة في جان-إي-جيغار، أول عرض 

بوليوودي على طراز برودوي في مسرح راج 
محل الذي يضم 8٥٠ مقعدًا.

موشنجيت دبي
بزيارة  الثاني  يومنا  نبدأ 

يعرف عن  موشنجيت دبي، 
لذا  باألفالم،  شغفها  عائلتنا 
أنفسنا  أن نجد  المثير  من 

دبي  في منتزه موشنجيت 
ترفيهي  أكبر منتزه  دبي، 

أفالم هوليوود  استوحي من 
خمس  وفيه  السينمائية. 

ألفالم  مخصصة  متميزة  مناطق 
ما  هوليوود،  واستديوهات 

يجعله مقصدًا ال بّد من زيارته 
أمثالنا... األفالم من  لعشاق 

٢7

٥

٢7 لعبة ووجهة ترفيهية
تشتمل على كل عنصر من 
العناصر التي تجعل من كل 

فيلم ذكرى ال ُتنَتسى

٥ مناطق ذات طابع خاص
يضم موشنجيت ٥ مناطق 

مستوحاة من أفالم 
واستوديوهات هوليوود

١٦ لعبة ووجهة ترفيهية١٦
تجسيد أفالم بوليوود من خالل 

الترفيه التفاعلي

٥ مناطق ذات طابع خاص٥
ُتَجّسد العديد من أبعاد بوليوود 

لتوفير متعة بال حدود

بوليوود باركس دبيموشنجيت دبي
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مجلس اإلدارة

عبد اهلل الحباي
 رئيس مجلس اإلدارة، 

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
يتمتع سعادة / عبد اهلل الحباي بخبرة ما يزيد عن 

٢٥ سنة في قطاع األعمال والمشاريع العقارية. فقد 
أمضى ١٦ سنة مع بلدية دبي، تولى خاللها اإلشراف 

على رؤية اإلمارة في التخطيط العمراني وترجمتها 
على أرض  الواقع. وهو حائز على درجة الماجستير 
في إدارة معلومات المساحة واألراضي من جامعة 

إيست لندن، بالمملكة المتحدة.

رائد كاجور النعيمي
الرئيس التنفيذي، عضو تنفيذي

يشغل رائد كاجور النعيمي منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس 

ش.م.ع. وشغل سابقًا منصب الرئيس 
التنفيذي لشؤون الترفيه والتسلية في شركة 

مراس القابضة، وأسهم خالل تلك الفترة في 
تطوير استراتيجيات جديدة وتحديد الفرص 
السانحة أمام الشركة في مجال الترفيه 

والتسلية. وقبل التحاقه بمراس، شغل 
مناصب إدارية رفيعة لدى كل من شركَتي 

"تطوير" و"دبي الند" ومجموعة دبي للعقارات، 
على مدى ١٠ سنوات. وكان سابقًا عضوًا 

في القوات البحرية اإلماراتية، ويحمل درجة 
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 

آشفورد بالمملكة المتحدة، وهو عضو في 
معهد تشارترد لألفراد والتنمية.

فهد كاظم
عضو غير تنفيذي

شغل فهد كاظم سابقًا منصب الرئيس 
التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مراس 

القابضة لغاية منتصف عام ٢٠١٦، تولى أثناء 
ذلك مسؤولية تطوير األعمال وإدارة األصول 

التي تضمها المحفظة العقارية للشركة. وتّم 
انتدابه لمدة سنتين الى شركة برايت ستارت 
ذ.م.م، وهي شركة قابضة تعمل في مجال 
العقارات واالستثمارات، ليشغل فيها منصب 

الرئيس التنفيذي لالستثمار.

وقبل التحاقه بمراس، كان عضوًا في قسم 
التدقيق لدى مؤسسة برايس ووتر هاوس 
كوبرز في هيوستن بوالية تكساس. وهو 

حائز على درجة البكالوريوس في المحاسبة 
من جامعة كونكورديا في كندا كما أنه 

محاسب قانوني معتمد.

عبد الوهاب الحلبي
عضو غير تنفيذي

يشغل عبد الوهاب الحلبي منصب المدير 
التنفيذي لالستثمار في مجموعة إكويتاتيفا 

للخدمات المالية المتنوعة التي تعمل في 
مجال إدارة االصول وإدارة الثروات وحقوق 

الملكية الخاصة. ويتولى فيها مسؤولية 
تطوير وتوجيه استراتيجية المجموعة 

وعمليات التمويل واالستثمار الخاص. ويتمتع 
بخبرة تزيد عن ٢٠ عامًا في القطاع العقاري، 

فضالً عن خبرة خاصة في إعادة الهيكلة 
المالية وإدارة األزمات والديون وتعزيز االئتمان 

والمشاريع المشتركة.

وكان سابقًا رئيسًا لشؤون االستثمار في 
مجموعة مراس القابضة، وشريكًا في في 
"كيه بي إم جي"، ورئيسًا تنفيذيًا لشركة 

دبي للعقارات، وعضوًا في شركة دبي 
القابضة. وهو حائز على درجة البكالوريوس 
في االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد ودرجة 

ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال التنفيذية 
من المدرسة الوطنية للجسور والطرقات، 

كما أنه زميل في معهد المحاسبين 
القانونيين في إنجلترا وعضو في معهد األوراق 

المالية في المملكة المتحدة.
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دينيس سي. غيلبرت
عضو مستقل غير تنفيذي

يتمتع دينيس غيلبرت بخبرة تربو على 
4٥ عامًا من العمل في مجال المنتزهات 

الترفيهية والمعالم السياحية، حيث شغل 
مناصب تنفيذية رفيعة في ثالثة منتزهات 

مغامرات ترفيهية من منتزهات أنهايزر بوش 
أدفنتشر؛ إذ شغل منصب النائب التنفيذي 

للرئيس والمدير العام لمنتزه )عالم البحار( 
سي وورلد أوهايو؛ والرئيس التشغيلي 

لمجموعة أوشين إمباسي؛ والنائب األول 
لرئيس المعالم السياحية لدى منتجعات 

ريزورتس وورلد سنتوسا في سنغافورة، بما 
فيها استديوهات يونفيرسال.

وعالوة على تقديم االستشارات في مناطق 
مختلفة من العالم خالل مسيرته المهنية، 

قدم دينيس أيضًا خدمات االستشارات 
التشغيلية للمنتزهات الترفيهية والحدائق 

المائية والمعالم السياحية في مراحل 
التأسيس والتخطيط والتشغيل.

ستيفن دي. شايكن
عضو مستقل غير تنفيذي

يرأس ستيفن دي. شايكن شركته االستشارية 
الخاصة التي تقدم خدماتها لعالمات تجارية 

عالمية في مجال السفر والترفيه مثل ديزني 
ويونفيرسال وأرامارك وهدسون نيوز، إضافة 
للخدمات االستشارية بشأن تحسين اإليرادات 

وتعزيز األرباح. ولديه خبرة ألكثر من 4٠ سنة في 
مجال الوجهات الترفيهية ذات العالمة التجارية.

شغل سابقًا منصب المدير العام التنفيذي 
لدى أدفنتشر وورلد وارسو، ورئيس وحدة 

أعمال المشاريع في سميثسونيان بيزنس، 
والنائب األول لرئيس قسم مبيعات التجزئة 

واإليرادات العالمية في يونيفيرسال باركس آند 
ريزورتس، ورئيس سبينسر غيفتس.

شرافان شروف
عضو مستقل غير تنفيذي

شرافان شروف رائد أعمال يحمل درجة 
البكالوريوس من جامعة مومباي ودرجة 

الماجستير في إدارة األعمال من كلية 
ميلبورن لألعمال. بدأ مسيرته في شركة ون 

فيم ملتيبلكس السينمائية في مومباي، 
ثم أطلق سلسلة تضم ٢٥ دار سينما في 

أنحاء الهند، تم بيعها لشركة إينوكس 
للترفيه عام ٢٠١١. وهو حاليًا الشريك اإلداري 

في شركة ساوث يارا القابضة، المهتمة 
باالستثمارات في قطاعات مختلفة.

وهو أحد مؤسسي "فنتشر نيرسري، أول 
مؤسسة حاضنة للمشاريع الصغيرة مدعومة 

بتمويل غير رسمي في الهند، التي تقوم 
بتقديم التدريب واإلشراف لبعض الشركات 

الناشئة، مقدمة المساعدة في البنى التحتية 
المتكاملة والتعلم والتمويل. كما أنه عضو 

ناشط في الشبكة الهندية للمستثمرين 
Angel investors، بأكثر من ٢٠ استثمارًا 

وفي شركات ناشئة.

كما أنه عضو ناشط في فرع مومباي 
لمنظمة "رؤساء يافعين" األمريكية غير 
الربحية، وشغل منصب رئيس الفرع في 

مومباي بين العامين ٢٠١4 – ٢٠١٥، كما شغل 
عضوية مجلس الرقابة في الهند بين األعوام 
٢٠٠9 – ٢٠١١. وحاز على جائزة التميز في مجال 

اإلعالم والترفيه لعام ٢٠١٠ من المفوض 
السامي األسترالي في الهند.
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 ٢٫٦7 مليار درهم
أظهر المساهمون إقباالً جيدًا على شراء حقوق 

االكتتاب، حيث بلغت قيمة حصيلة االكتتاب 
٢.٦7 مليار درهم

 ١3٫٢ مليار درهم
ُتقدر التكاليف اإلجمالية لمشروع بنحو 

١٣.٢ مليار درهم مع إضافة مشروع المتنزه 
الترفيهي المقترح "سيكس فالجز دبي" إلى 

محفظة دبي باركس آند ريزورتس

تقرير مجلس اإلدارة 

يتشرف مجلس إدارة شركة "دي 
إكس بي إنترتينمنتس" )مساهمة 

عامة( )الشركة( والشركات التابعة لها 
)يشار إليها مًعا المجموعة( بتقديم 

بياناته المالية الموحدة للسنة المالية 
المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦.

يسعدنا، وللمرة األولى في تاريخ 
المجموعة  أن نعلن عن نتائج اإليرادات 

وأعداد الزيارات، منذ أن تم افتتاح أبواب 
وجهة "دبي باركس آند ريزورتس" للزوار 

في العام ٢٠١٦.

عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن 

مشروع "دبي باركس آند ريزورتس" 
في العام ٢٠١٢، كان الهدف من الوجهة 
ان تصبح عنصرًا أساسيًا من رؤية دبي 
السياحية لعام ٢٠٢٠ والتي تهدف إلى 

استقطاب ٢٠ مليون زائر إلى إمارة دبي 
باإلضافة الى زيادة مساهمة قطاع 

السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

لقد عملنا بكل جد على مدى السنوات 
االربع األخيرة لتحقيق هذه الرؤية ونحن 

فخورون ببناء هذه الوجهة المميزة، 
التي تفوق كونها مصدر فخر لدولتنا 
الحبيبة، لتخدم بذلك الدول المجاورة 

ودول المنطقة بشكل عام كونها 
وجهة ترفيهية عائلية.

األحداث الرئيسية:
كان العام الماضي مليئًا باألحداث التي 

سترسم مستقبل الشركة. 

خالل الجمعية العمومية المنعقدة 
في ١8 أبريل ٢٠١٦ حصلنا على موافقة 

المساهمين لزيادة رأس مال الشركة 
بقيمة  ١,٦78,٠84,9٦٢درهم إماراتي 

بهدف تمويل المنتزه الترفيهي الرابع في 
وجهة "دبي باركس آند ريزورتس" بشكل 

رئيسي أال وهو منتزه "سيكس فالجز 
دبي"، حيث تم اإلعالن عن اإلكتتاب في 

زيادة رأس المال في ٢٠ أبريل ٢٠١٦ لتنتهي 
فترة اإلكتتاب في ٢٥ مايو ٢٠١٦. هذا وقد 

بلغت قيمة اإلكتتاب ٢.٦7 مليار درهم 
إماراتي األمر الذي يدل على إيجابية حجم 

الطلب وإقبال المساهمين.

إن إضافة منتزه "سيكس فالجز دبي" 
كمرحلة ثانية لوجهة "دبي باركس 

آند ريزورتس" وصل بالتكلفة اإلجمالية 
للمشروع إلى ١٣.٢ مليار درهم إماراتي 

وتبلغ المساحة األجمالية االن ٣٠.٦ 
مليون قدم مربع. ولقد بدأت مرحلة 

إنشاء المنتزه في يوليو الماضي ومن 
المتوقع افتتاحه في أواخر العام ٢٠١9.

تم انعقاد الجمعية العمومية 
الثانية في ٢٣ يونيو ٢٠١٦، حيث وافق 

المساهمون على تغيير اسم الشركة 
من "دبي باركس آند ريزورتس" 

)مساهمة عامة( إلى "دي إكس بي 
إنترتينمنتس" )مساهمة عامة(. بعد 

الحصول على موافقة الهيئات والجهات 
األخرى المختصه، تم تغيير رمز التداول 
في ٢9 سبتمبر ٢٠١٦ ليصبح رمز التداول 
."DXBE" الجديد في سوق دبي المالي

التمييز ما  إلى  الجديد  األسم   يهدف 
يقصدها  التي  الترفيهية  الوجهة  بين 

تملك  التي  الشركة  ومابين  الزوار 
الذي يعكس  األمر  الوجهة،  تلك  وتدير 

لتوسعة  وخططها  الشركة  طموح 
نطاق  من  ألبعد  المستقبلية  أنشطتها 

الترفيهية. الوجهة 

الى  اإلنشاء  اإلنتقال من مرحلة  كان 
األحداث  أهم  التشغيل من  مرحلة 

 .٢٠١٦ العام  خالل  للمجموعة  الرئيسية 
دبي  ليجوالند  منتزه  افتتاح  ولدى 

٣١ أكتوبر  للزوار في  وريفرالند دبي 
باركس  "دبي  افتتحت وجهة   ،٢٠١٦

الزوار  أبوابها أمام  آند ريزورتس" 
انتقلت شركة "دي إكس بي  وبذلك 
التشغيل. مرحلة  إلى  إنترتينمنتس" 

المجموعة  ٢٠١٦. حققت  العام  خالل 
7٥.9 مليون درهم  بلغت  إيرادات مالية 

المنتهية  المالية  السنة  خالل  إماراتي 
أيرادات  ٢٠١٦، بلغت  ٣١ ديسمبر  في 

 ٦٣.4 منها  الترفيهية  المنتزهات 
مليون درهم ناتجة من ٣٢٣,489 زيارة 

الترفيهية. للوجهة 

التشغيلية: العمليات 
كانت عملية االنتقال مرحلة اإلنشاء 
إلى مرحلة التشغيل محورًا رئيسيًا 

للمجموعة في العام ٢٠١٦. وخالل األشهر 
العشرة األولى من العام ٢٠١٦، انصب جل 

التركيز على افتتاح الوجهة في الوقت 
المحدد والميزانية المحدده. 
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شكلت األشهر األخيره لمشروع بهذه 
الضخامة والتعقيد تحديا كبيرًا، 

وخصوصًا في ما يتعلق بتركيب األلعاب 
الترفيهية وإصدار شهادات اإلختبار 

والسالمة، حيث عملنا بشكل وثيق مع 
شركة "تي يو في سد"  احدى الشركات 

الخارجية  المختصة بإصدار شهادات 
االختبار والسالمة وكذلك مع بلدية دبي 

لتطبيق معايير السالمة األوروبية في 
جميع األلعاب والوجهات الترفيهية.

ولدى اقتراب موعد افتتاح الوجهة في 
شهر أكتوبر ٢٠١٦، اتخذت الشركة قرارًا 

بافتتاح المنتزهات على عدة مراحل 
زمنية، ابتدءًا بمنتزه ليجوالند دبي في 

٣١ أكتوبر ٢٠١٦، ليليها افتتاح منتزه 
بوليوود باركس دبي في ١7 نوفمبر 

٢٠١٦، ثم منتزه موشنجيت دبي في ١٦ 
ديسمبر ٢٠١٦ وحديقة األلعاب المائية 

ليجوالند ووتر بارك في ٢ يناير ٢٠١7.

لقد تطلب افتتاح وجهة بهذا الحجم 
استقطاب قاعدة متنوعة من 

الموظفين المختصين في مجال 
تقديم الخدمات لضمان رضا الزوار 
والحفاظ على سالمتهم على حد 

سواء. بهذا نمت أعداد موظفينا إلى 
٣،١84 موظفًا ينتمون إلى 88 بلد 

حتى نهاية العام ٢٠١٦. وكان التركيز 
على التدريب والتأهيل لضمان رضا 

الزوار محورًا تشغيليًا رئيسيًا لقسم 
الموارد البشرية وأيضا لقسم إدارة 

تشغيل المنتزهات والشركات العالمية 
الرائدة التي تشاركنا في إدارتها. لقد 
وضعنا نصب أعيننا جذب ما يصل إلى 

١،٠٠٠ مواطن إماراتي ليكونو ضمن 
فريق العمل، حيث بلغ عدد الموظفين 

اإلماراتيين ٢٦9  في نهاية العام ٢٠١٦.

الملخص المالي:
تعكس بياناتنا المالية انتقال المجموعة 

إلى مرحلة التشغيل، حيث بلغت 
اإليرادات 7٥.9 مليون درهم إماراتي 

خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦، في حين وصلت الخسائر إلى  

48٥مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 
الخسائر ١١١ مليون درهم إماراتي خالل 
العام الماضي. حيث شكل جزء كبير 

من الخسائر مصاريف ماقبل األفتتاح 
والتي تعتبر من التكاليف المتوقعة 

للمشروع. وإذ نحن سعداء لجذب أكثر 
من ٣٠٠  ألف زيارة إلى وجهتنا الترفيهية 

خالل شهري نوفمبر وديسمبر ، إال أن 
أعداد الزيارات ونتائج اإليرادات تعكس 

الفترة التشغيلية القصيرة التي لم يتم 
تشغيل المنتزهات فيها بشكل كامل. 

بلغت القيمة اإلجمالية لألصول 8.١٢ 
مليار درهم إماراتي كما في نهاية 

العام ٢٠١٦ لتتألف بشكل رئيسي 
من ١٠.٣ مليار درهم إماراتي من 

الممتلكات والمعدات واإلستثمارات 
العقارية والمخزون وذمم مدينة وذمم 

مدينة اخرى، بأالضافة الى ٢.٥ مليار 
درهم إماراتي من النقد/بنك واألصول 

المالية األخرى. هذا وتراجعت األصول 
المالية األخرى، والتي تتكون بشكل 
رئيسي من إيداعات لدى البنوك، إلى 
نحو ١ مليار درهم إماراتي في نهاية 

العام ٢٠١٦ مقارنة مع ٢.9 مليار درهم 
إماراتي في نهاية العام الماضي وذلك 

نتيجة استخدامها في تمويل األعمال 
اإلنشائية للمشروع. هذا وتم سحب 
٣.4 مليار درهم أماراتي كما في ٣١ 
ديسمبر من العام ٢٠١٦ من أجمالي 

التسهيل البنكي الذي تبلغ قيمته ٢.4 
مليار درهم إماراتي لتمويل المرحلة 

األولى من المشروع.

خالل السنة المنتيهة في ٣١ ديسمبر  
٢٠١٦ سجلت المجموعة خسائر، وعليه 

فقد قرر مجلس اإلدارة أنه لن يتم اقتراح 
توزيع أرباح عن العام ٢٠١٦.

نظرة مستقبلية:
إن تحقيق التميز في عملياتنا 

التشغيلية واستقرار أعداد زوار وجهة 
"دبي باركس آند ريزورتس" هو محور 

التركيز للمجموعة في العام ٢٠١7. 
وسنركز خالل الربع األول من هذا العام 
على تحديد ساعات التشغيل المثالية 

للمنتزهات وخطة الموارد، و تحديد 
مستويات خدمة العمالء.

كما سنركز أيضا على تحديد وسائل 
تخفيض هيكل التكاليف التشغيلية، 
ومن المتوقع في نهاية العام ٢٠١7 أن 
تكون المجموعة قادرة على تحقيق 

إيرادات مالية وأعداد زوار مستقرة.

عبد الوهاب الحلبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رائد كاجـور النعيمي
التنفيذي الرئيـس 

إعادة تسمية دبي باركس آند ريزورتس
يعكس التغيير في تسمية الشركة 

طموحنا الهادف إلى توسعة أنشطتنا خارج 
نطاق تشغيل المتنزهات الترفيهية.

من البناء إلى التشغيل
ُيعد االنتقال من مرحلة البناء إلى التشغيل أحد 

اإلنجازات الرئيسية للمجموعة خالل عام ٢٠١٦.

اإليرادات
تماشيًا مع التوقعات، شكلت إيرادات 

تشغيل المتنزهات الترفيهية الجزء األكبر 
من إجمالي اإليرادات.

4٣



مقدمة حول نظام الحوكمة في الشركة

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 ٢٠١٦ بشأن معايير االنضباط المؤسسي 

وحوكمة شركات المساهمة العامة )قواعد الحوكمة(.

لمحة عامة عن هيكلية الحوكمة في الشركة

 مدير شؤون الحوكمة 
والمخاطر واالمتثال

مدير الرقابة الداخلية

 لجنة الترشيحات 
لجنة التدقيقوالمكافآت

 مسؤول االمتثال 
القانوني

الرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة

لجنة الموارد البشريةلجنة العطاءاتاللجنة التنفيذية

اللجنة التوجيهية 
لتقنيات المنتزه الذكي

لجنة اإلجراءات 
االنضباطية والشكاوى

لجنة 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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مدونة قواعد السلوك واألخالق
أعدت الشركة مدونة قواعد سلوك 

ألعضاء مجلس اإلدارة وسياسة لقواعد 
السلوك واألخالق المهنية لموظفي 

الشركة، تبين المبادئ التوجيهية 
للسلوك األخالقي في العمل. وتسهم 

هذه القواعد في تحديد وتجنب األمور 
التي قد تقود إلى مخاطر أخالقية أو 

تنظيمية أو تمس بسمعة أعضاء 
مجلس اإلدارة والموظفين بصفة 

شخصية وبالشركة ككل.

ويتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة 
تقديم القدوة األخالقية الحسنة في 

الشركة وتشجيع كافة أفراد فريق اإلدارة 
والموظفين على التصرف بطريقة 

أخالقية وفقًا للقوانين واألنظمة السارية 
والسياسات المطبقة لدى الشركة. 
وتسري أحكام مدونة قواعد سلوك 

الموظفين على كافة موظفي الشركة 
الدائمين والمؤقتين.

وتعلي الشركة قيمة مبادئ الشفافية 
والمساءلة واالحترام والصدق واالستقامة 

في كافة مناحي العمل لديها، وتلتزم 
باتباع أفضل الممارسات في كافة األمور 

المتعلقة بالتوظيف.

سياسة التداول باألسهم
تلتزم الشركة بتعزيز ثقة المساهمين 

من خالل تطبيق ضوابط رقابة داخلية 
تضمن إجراء التداوالت باألوراق المالية 

للشركة بطريقة أخالقية وشفافية مبنية 
على المعلومات. لذ، تعتمد الشركة 

سياسة للتداول باألسهم وتطبقها 
على التداوالت بأوراقها المالية من قبل 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموظفين والجهات األخرى.

وتتمثل الغاية من هذه السياسة في 
توفير التوجيهات واإلرشادات بشأن 

التداول باألوراق المالية للشركة والقيود 
المتعلقة به. لكنها غير مصممة لتكون 

دليالً حصريًا دون القوانين النافذة بشأن 
التداول باألوراق المالية للشركة أو التداول 

بشكل عام.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
اعتمدت الشركة سياسة اإلبالغ عن 

المخالفات، تحدد وتبين اإلجراءات التي 
تتيح لموظفي الشركة اإلفصاح عن أي 

أمر يثير القلق لديهم.

ويمنع منعًا باتًا أي شكل من أشكال 
االنتقام من أي موظف يبّلغ عن مشكلة 

أو أمر مقلق حقيقي أو متخيل بحسن 
نية، ويتعرض أي موظف يرتكب أي 

شكل من أشكال االنتقام أو يتغاضى 
عنه لإلجراءات التأديبية المنصوص عليها 

لدى الشركة.

وانسجامًا مع قيم الشركة ومبادئها في 
العمل، تحّث الشركة كافة موظفيها 
على التصرف بحسن نية واإلبالغ عن أي 

مخالفات فعلية أو مشتبه بها.

وتلتزم الشركة بالتحقيق في تقارير 
اإلبالغ عن المخالفات تحقيقًا نزيهًا 

ومستقالً ومهنيًا، بما ينسجم مع 
القوانين والقواعد المحلية، وعلى نحو 
يضمن جمع الحيثيات الالزمة للتمكن 

من تقييم االتهامات أو المخالفات 
المحقق بها بصورة منطقية.

 سياسة المسؤولية 
االجتماعية للشركة

تبين سياسة المسؤولية االجتماعية 
للشركة التزام الشركة بتوفير 

بيئة عمل سليمة ومناسبة للغايات 
المنشودة منها، وتضمن إعطاء األولوية 
ألمور الصحة والسالمة في كافة أعمالنا.

وتستهدي الشركة في سعيها هذا 
بطموحها في أن تكون مكان عمل 

مفضل، وستحرص على القيام بأعمالها 
في مختلف مناحيها وفقًا لمعايير 

أخالقية ومهنية وقانونية صارمة.

وتنظر الشركة إلى مورديها باعتبارهم 
شركاء لها وتتعاون معهم بما يسهم 

في تحقيق تطلعاتها في تقديم 
المنتجات والخدمات.

وتسعى الشركة إلى القيام بدورها 
كمواطن صالح وتدرك مسؤوليتها في 

العمل بالشراكة مع المجتمع الذي 
تمارس ضمنه أعمالها، وااللتزام بالقوانين 
والقواعد واألنظمة البيئية، حيثما اقتضى 

األمر، في عملياتها وأنشطتها.

كما تعمل الشركة على توفير وظائف 
وفرص للمجتمع المحلي. وتتواصل 
الشركة أيضًا مع الجهات التي تقدم 

خدمات للمجتمع، كالمؤسسات 
الخيرية، بهدف تحديد الطريقة التي 

يمكن بها للشركة تقديم المساعدة.

سياسة مكافحة االحتيال
تحدد سياسة مكافحة االحتيال الطريقة 
وإطار العمل الالزم لمنع أي شكل من 

أشكال االحتيال واكتشافها واإلبالغ عنها 
والتحقيق فيها والتصدي لها. وتسري 
أحكام هذه السياسة على الشركة 

وكافة الشركات التابعة لها.

كما تتضمن السياسة اإلجراءات المتبعة 
في الكشف عن حاالت االحتيال المشتبه 
بها واإلبالغ عنها وكذلك إجراءات التحقيق 

والتصدي لهذه الحاالت.

ويسري نطاق هذه السياسة على أي 
حالة احتيال فعلية أو مشتبه بها، وال 

تقتصر على موظفي الشركة بل 
تشمل البائعين والمديرين والجهات 

الخارجية واالشخاص/األطراف األخرى ممن 
لهم عالقة عمل مع الشركة.

 التداوالت أو المعامالت مع 
األطراف ذات العالقة

تحدد هذه السياسة مبادئ السلوك 
التي يتعين على الشركة اعتمادها 

من أجل ضمان اإلدارة المناسبة 
للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

كما تضع القواعد اإلجرائية المتبعة 
للموافقة على معامالت األطراف ذات 
العالقة التي تدخل فيها الشركة، من 

أجل توفير ضمانات أكبر للمساهمين 
األقلية وغيرهم من أصحاب المصلحة 

من خالل منع أي تعسف قد ينتج عن 
معامالت األطراف ذات العالقة، بما في 

ذلك احتماالت تضارب المصالح التي ينتج 
عنها مزايا غير مستحقة أو غير قانونية 

للطرف الذي له عالقة.

الجوائز والتقديرات
فازت الشركة بجائزة أثيكال بوردروم 
ألفضل حوكمة مؤسسية في قطاع 
الترفيه والتسلية في الشرق األوسط 

لعام ٢٠١٦. تمنح هذه الجائزة تقديرًا 
للشركات المتميزة التي أظهرت قيادة 
فذة في مجال الحوكمة، وتفوقت في 

ممارساتها للحوكمة المؤسسية على 
المتطلبات القانونية والتنظيمية.

وحصلت الشركة على هذه الجائزة 
تقديرًا لممارساتها المتميزة في 

الحوكمة في قطاع الترفيه والتسلية. 
ونافست شركتنا على هذه الجائزة 

كوكبة من الشركات العالمية وتم 
انتقاؤها بناءًا على ١٢٠ معيار في 

الحوكمة. وقامت باختيارها لجنة 
مستقلة تضم نخبة من الخبراء الدوليين 

في حوكمة الشركات، معلنين فوزنا 
بعد إجراءات تحكيمية صارمة.
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معلومات المساهمين

 تواريخ هامة في تقويمنا 
المالي لعام ٢٠١7:

١8 أبريل ٢٠١7:
اجتماع الجمعية العمومية الساعة 4 مساًء 

في فندق البيتا، دبي باركس آند ريزورتس

أسبوع 7 مايو ٢٠١7:
إعالن نتائج الربع األول

أسبوع ٦ أغسطس ٢٠١7:
إعالن نتائج الربع الثاني

أسبوع ٥ نوفمبر ٢٠١7:
إعالن نتائج الربع الثالث

جهة التسجيل:
سوق دبي المالي

ص.ب: 97٠٠، دبي
اإلمارات العربية المتحدة

القانونيين المستقلين  المحاسبون 
ومدققي الحسابات المسجلين
ديلويت آند توش الشرق األوسط

بناية رقم ٣، الطابق ٦، إعمار سكوير
ص.ب: 4٢٥4، دبي

اإلمارات العربية المتحدة

أمين سر الشركة
جين فيتجيرالد

عالقات المستثمرين
مروة جودا

IR@dxbentertainments.com

www.dxbentertainments.com/
investor-relations

المكتب المسجل
شركة دبي باركس آند ريزورتس 

العامة المساهمة 
إعمار سكوير، بناية رقم ١، الطابق ٢
ص.ب: ١٢٣٣١١، دبي، اإلمارات العربية 

المتحدة، هاتف: ٠8٢٠ 8٢٠ 4 97١+
contact@dxbentertainments.com

www.dxbentertainments.com

يمّكنكم تحميل تطبيق عالقات المستثمرين لمواكبة 
آخر المستجدات – بدءًا من أحدث أسعار األسهم والبيانات 
الصحفية إلى أيام المستثمرين والنتائج المالية فضالً عن 

مكتبة تقاريرنا أينما كنت.

يمكنكم تنزيل تطبيق دي إكس بي إنترتينمنتس 
لعالقات المستثمرين من متجر التطبيقات.

 هيكل المساهمين 
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦

مزيج مستثمري األفراد – بحسب 
المنطقة الجغرافية

مزيج مستثمري المؤسسات – 
بحسب المنطقة الجغرافية

 تطبيق عالقات المستثمرين الخاص بشركة 
دي إكس بي إنترتينمنتس

بالي ستورأبل ستور

%٥7٫٦ اإلمارات   
%7٫9   دول مجلس التعاون الخليجي 

  باقي دول الشرق األوسط 
%٢٠٫3 وشمال أفريقيا 
%١4٫7 دوليًا   

%٦3٫9 اإلمارات   
%٢4٫٦   دول مجلس التعاون الخليجي 
%١١٫3 دوليًا   

%٥٢ مراس   
%١١ قطر القابضة   
%٢7 مؤسسات   
%١٠ األفراد   

معلومات االتصال المهمة للمساهمينالتقويم المالي
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 تــقــريـــر 
 حــوكـمــة 

الشـركـة ٢٠١٦
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نظام حوكمة الشركة  .١
يلتزم مجلس اإلدارة )»المجلس«( في 

شركة دي إكس بي إنترتينمنتس 
ش.م.ع )»دي إكس بي إنترتينمنتس« 

أو »الشركة«( ويعتزم المضي قدمًا 
في اإلمتثال بمتطلبات حوكمة 

الشركات المطبقة على الشركات 
المساهمة العامة المدرجة في سوق 

دبي المالي )»سوق دبي المالي«(، وفقًا 
للقرار الوزاري رقم )7( لسنة ٢٠١٦ بشأن 
معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة 
الشركات المساهمة العامة )»قواعد 

الحوكمة«(. باإلضافة الى اإللتزام 
باتباع توجيهات هيئة األوراق المالية 

والسلع اإلماراتية )»هيئة األوراق المالية 
والسلع«(. كما تلتزم شركة دي إكس 

بي إنترتينمنتس بمعايير حوكمة 
الشركات التي تتماشى مع أفضل 

الدولية. الممارسات 

يلتزم مجلس اإلدارة بواجب األمانة 
للعمل في مصلحة الشركة نيابة عن 

المساهمين، وبالتالي يلتزم المجلس 
بتعزيز قيمة حقوق المساهمين. 

الشفافية واإلفصاح هما من المبادىء 
التي تقوم عليها حوكمة الشركات 

وقد التزم المجلس بتطبيقها في 
الشركة. ويبقى المساهمين في 

شركة دي إكس بي إنترتينمنتس على 
اطالع تام بكافة التطورات من خالل 

التواصل الفعال معهم

ُيقر المجلس بمسؤوليته الكاملة عن 
إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة 
باإلضافة إلى تطبيق ومراجعة كفاءة 

نظام الرقابة الداخلية للشركة. وقد تم 
تفويض لجنة التدقيق )»لجنة التدقيق«( 

التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولية 
متابعة نظام الرقابة الداخلية والتي 
تكون المسؤولة في نهاية األمر عن 

تقديم تقارير ربع سنوية الى المجلس 
بخصوص الموارد واختبار فعالية نظام 

الرقابة الداخلية في الشركة.

وفي هذا الصدد، نفذت الشركة ما يلي 
لإلمتثال بالقواعد واللوائح المعمول بها:

•  قام مجلس اإلدارة بمراجعة وتعديل 
واعتماد دليل حوكمة الشركات 

في نوفمبر ٢٠١٦ بما يتماشى مع 
المتطلبات الجديدة بخصوص قواعد 
الحوكمة وقانون الشركات التجارية 

رقم )٢( لسنة ٢٠١٥ من أجل وضع إطار 
عمل حوكمة الشركات وتوجيه 

اإلجراءات الالزمة لتنفيذه. ويشمل 
دليل حوكمة الشركات متطلبات 

 حوكمة الشركات باإلضافة إلى 
أفضل الممارسات.

•  ُعقد اجتماع مجلس اإلدارة )8( مرات 
خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٦.

•  اجرت الشركة اجتماعين عموميين 
خالل العام ٢٠١٦، تمت من خاللهما 

وبموافقة المساهمين اصدار القرارات 
التالية: الخاصة 

-  تعديل النظام األساسي للشركة 
ليتوافق مع القانون االتحادي رقم )٢( 

لسنة ٢٠١٥ الخاص بالشركات التجارية.

-  زيارة رأس مال الشركة بحد أقصى 
١،٦78،٠84،9٦٢ درهم إماراتي من خالل 

إصدار أسهم جديدة بقيمة إسمية 
تبلغ )١( درهم إماراتي لكل سهم، 

وبذلك يرتفع رأس مال الشركة إلى 
7،999،9١٢،٦7٠ درهم إماراتي.

-  زيادة أعضاء مجلس اإلدارة ليصبح 
عددهم )7( أعضاء، وتعيين شرفان 

شروف كعضو مجلس إدارة غير 
تنفيذي مستقل للمدة المتبقية من 

الثالث سنوات لعضوية المجلس.

-  تغيير اسم الشركة من دبي باركس 
آند ريزورتس ش.م.ع إلى دي إكس 

بي إنترتينمنتس ش.م.ع.

الترشيحات  •  راجعت وأقرت لجنة 
الترشيحات  )»لجنة  والمكافآت 

أعضاء  استيفاء  والمكافآت«( على 
استقالليتهم  متطلبات  المجلس 

يؤثر على استقالليتهم  تغيير  وأي 
بما في ذلك عضويتهم في مجالس 

إدارة شركات مساهمة عامة أخرى 
الدولة. في 
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•  واصلت لجان مجلس اإلدارة على 
اإلشراف على الجوانب الرئيسية 

لعمليات الشركة والمخاطر المادية 
كجزء من إطار الحوكمة.

•  تم مراجعة ميثاق المجلس واللجان 
المنبثقة عنه وعكس أية تغييرات 
تطرأ فيما يخص قوانين الحوكمة 
الجديدة وقانون الشركات التجارية 

لسنة ٢٠١٥ لضمان توافقه مع أهداف 
المجلس. ومسؤوليات 

•  قام كالً من مجلس اإلدارة ولجنة 
التدقيق المنبثقة عنه بالمراجعة 

المستمرة واإلشراف على التقارير 
المالية للشركة والتقارير الرئيسية 

المرفوعة إلى الجهات اإلشرافية، 
باإلضافة الى التصريحات التي تخص 

األداء المالي للشركة.

•  يتم سنويا مراجعة نظام الرقابة 
الداخلية للشركة من قبل المجلس 

ولجنة التدقيق المنبثقة عنه.

•  تمت زيادة الرقابة بزيادة أعداد 
الموظفين وزيادة األعمال التشغيلية 

حيث اعتمد مجلس اإلدارة دليل 
تفويض الصالحيات واإلعتمادات البنكية 

واألمر الذي يتيح لمجلس اإلدارة وضع 
ضوابط أكبر لتعزيز الحوكمة.

•  تم خالل السنة المالية ٢٠١٦ إنجاز 
إطار إدارة المخاطر للشركة حيث 

اعتمد المجلس ميثاق لجنة المخاطر 
المؤسسية والقوانين واإلجراءات 

الخاصة بإدارة المخاطر المؤسسية. 
وتعمل الشركة حاليا على اإلنتهاء 

من إعداد خطة إلدارة األزمات.

•  تم تعزيز قوانين واجراءات التبليغ 
عن المخالفات وذلك بتشكيل لجنة 
اإلحتيال والتحقيقات وإصدار سياسة 

مكافحة اإلحتيال لضمان وجود مزيد 
من اإلجراءات المناسبة للمبلغين.

•  التزم مجلس اإلدارة بعملية ترشيح 
وإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وذلك 

لضمان وتعزيز مبدأ الشفافية.

•  يراجع مجلس اإلدارة أداء الشركة في 
ضوء االستراتيجية والميزانية المعتمدة.

•  وضع مجلس اإلدارة ميثاق عمل أعضاء 
المجلس ويتم بموجبه العمل به. 

وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت 
بتقييم مدى امتثال أعضاء المجلس 

بالميثاق ورفع تقرير لمجلس اإلدارة 
بهذا الخصوص.

•  ترفع لجنة التدقيق توصية للمساهمين 
في الشركة بتعيين المدقق الخارجي 

للشركة باإلضافة إلى اجراء تقييم 
سنوي ألداء المدقق الخارجي.

•  لضمان استمرار فعالية الحوكمة 
على مجلس اإلدارة يتم تقييم 

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 
بشكل سنوي.

•  إدارة التدقيق الداخلي مستقلة 
ويرأسها مدير إدارة التدقيق الداخلي 

ويتبع لجنة التدقيق. ويشغل مدير 
إدارة التدقيق الداخلي منصب ضابط 
اإلمتثال حيث يتولى مهام التحقق 

من مدى إمتثال الشركة وموظفيها 
مع القوانين واللوائح والقرارات 

المعمول بها.

•  لدى الشركة إدارة للحوكمة 
والمخاطر واالمتثال ويرأسها مدير 

إدارة الحوكمة والمخاطر واالمتثال 
ويتبع المدير التنفيذي للشركة.

•  تولي الشركة اهتماما كبيرا على 
جوانب الصحة والسالمة والبيئة في 

جميع جوانب عملياتها وتم وضع 
قوانين وعمليات للصحة والسالمة 

والبيئة. حصل نظام الصحة والسالمة 
والبيئة على شهادة »آيزو ١4٠٠١« لإلدارة 

البيئية وشهادة »آيزو ١8٠٠١« في إدارة 
السالمة والصحة المهنية وشهادة 

»آيزو 9٠٠١« في إدارة الجودة في كافة 
الترفيهية. الوجهة 

•  حصلت الشركة هذا العام على جائزة 
أفضل شركة على مستوى الحوكمة 

المؤسسية بمنطقة الشرق األوسط 
في مجال الترفيه والتسلية، وذلك 

ضمن حفل مجلة »إيثيكال بوردروم« 
للحوكمة المؤسسية للعام ٢٠١٦. 

وتكرم الجائزة الشركات المتميزة 
التي أظهرت قيادة استثنائية في 

مجال الحوكمة وممارساتها.

•  المعلومات الموجودة في تقرير 
حوكمة الشركة هذا تخص الفترة 
من ١ يناير ٢٠١٦ الى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

)»السنة المالية ٢٠١٦«(.

٢.  بيان بتعامالت أعضاء مجلس 
اإلدارة في األوراق المالية للشركة 

خالل العام ٢٠١٦
حددت الشركة سياسة تداول األسهم 

والتي تنطبق على كافة أعضاء 
المجلس وموظفي الشركة باإلضافة 

إلى الموردين الذين لهم عالقة تعاقدية 
مع الشركة. وتوضح هذه السياسة 

إطار عمل تداول األسهم والمعلومات 
الحساسة بخصوص السعر غير المفصح 
عنه والقيود وفترات اإلغالق وإشعار تداول 

األسهم والمقاصة واإلعفاءات والتعامل 
مع خرق السياسات وتنفيذها. وينبغي 

على أي عضو مجلس إدارة أو موظف 
يرغب في التداول بأن يقوم بإشعار أمين 
سر الشركة بشأن رغبته أو رغبتها بذلك 

وينبغي استيفاء الموافقات وذلك قبل 
التداول في األوراق المالية للشركة.

وفقًا لما أفصح عنه أعضاء مجلس اإلدارة، 
فإنه لم يقم أيًا من أعضاء مجلس 

اإلدارة أو أزواجهم أو أوالدهم بالتداول 
في أسهم الشركة خالل الفترة من ١ 

يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. وأفصح 
أعضاء مجلس اإلدارة أنهم ال يمتلكون، 

أو أزواجهم أو أوالدهم، أي من أسهم 
الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
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بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي أ. 
قامت كالً من مراس للترفيه والتسلية ومراس القابضة )يشار إليهم بشكل منفرد أو جماعي باسم »المؤسسين«(، بتعيين 

أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ثالث )٣( سنوات. وقد تم اعتماد ذلك في الجمعية العمومية التأسيسية )»الجمعية العمومية 
التأسيسية«( المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر ٢٠١4. وفي وقت الحق، تم تعيين عضو مستقل آخر في مجلس اإلدارة من خالل الجمعية 

العمومية في ٢٣ يونيو ٢٠١٦.

ال يشغل أعضاء مجلس اإلدارة عضوية أو منصب في شركات مساهمة عامة أخرى.

االسمم

الفئة )تنفيذي أو 
غير تنفيذي أو 

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 غيرها من 

الجهات الحكومية أو التجارية الهامة

رئيس مجلس عبد اهلل الحباي١
اإلدارة - غير 

تنفيذي

راجع صفحة 
رقم ٥١

٠9 ديسمبر ٢٠١4 
– ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦

•  الرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي – المكتب ال ينطبق
الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

•  رئيس مجموعة مراس القابضة ذ.م.م
•  رئيس مجلس إدارة شركة دي إكس بي 

إنترتينمنتس ش.م.ع 
عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية  •

عضو مجلس إدارة متحف المستقبل  •

عبد الوهاب ٢
الحلبي

نائب الرئيس، 
عضو مجلس 

إدارة - غير 
تنفيذي

راجع صفحة 
رقم ٥١

٠9 ديسمبر ٢٠١4 
– ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦

•  مدير االستثمار التنفيذي في مجموعة ال ينطبق
اكويتاتيفا

•  عضو مجلس إدارة في بيت االستثمار 
العالمي والخدمات المالية الخاضعة للرقابة 

ومقرها الكويت
•  عضو مجلس إدارة في شركة ال تيريسوري 
المحدودة المرخصة من سوق دبي المالي 

العالمي للخدمات المالية

رائد كاجور ٣
النعيمي

عضو مجلس 
إدارة - تنفيذي

راجع صفحة 
رقم ٥١

9 ديسمبر ٢٠١4 
– ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦

•  رئيس مجلس إدارة - دبي هيلز العقارية ذ.م.مال ينطبق
رئيس مجلس إدارة - روف الفنادق ذ.م.م  •

•  نائب رئيس مجلس إدارة - روف الضيافة ذ.م.م
مدير إدارة – مرسى السيف  •

عضو مجلس فهد كاظم4
إدارة - غير 

تنفيذي

راجع صفحة 
رقم ٥١

9 ديسمبر ٢٠١4 
– ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦

•  عضو مجلس إدارة في مجلس الرقابة في ال ينطبق
شركة اإلمارات ريت

دينيس سى. ٥
جلبرت

عضو مجلس 
إدارة - غير 

تنفيذي مستقل

راجع صفحة 
رقم ٥١

9 ديسمبر ٢٠١4 
– ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦

•  رئيس المجلس ومالك حصة األغلبية في ال ينطبق
جلبرتس اوف اتالنتا - شركة مطاعم حاصلة 

على امتياز »ويندي«

ستيفن دى. ٦
شايكن

عضو مجلس 
إدارة - غير 

تنفيذي مستقل

راجع صفحة 
رقم ٥١

9 ديسمبر ٢٠١4 
– ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦

رئيس ستيف دي شايكن ذ.م.مال ينطبق  •

عضو مجلس شرفان شروف7
إدارة - غير 

تنفيذي مستقل

راجع صفحة 
رقم ٥١

٢٣ يونيو ٢٠١٦ 
- ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦

•  عضو مجلس إدارة في شرينغار السينمائية ال ينطبق
- شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة

•  عضو مجلس إدارة في ديمبو العالمية - 
شركة خاصة محدودة

•  شريك في شركة فنتونيرسري لإلستشارة - 
شركة تضامنية محدودة المسؤولية

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة ٢٠١٦ تتمة

٥٠    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



 خبرات ومؤهالت أعضاء 
مجلس اإلدارة

عبد اهلل الحباي
تولى سعادة عبد اهلل الحباي منصبه 
حامالً معه من الخبرة ما يزيد عن ٢٥ 

سنة في القطاع العقاري. وقد كلفته 
بلدية دبي باإلشراف على رؤية اإلمارة 
للتخطيط العمراني وترجمتها على 
أرض الواقع حيث امضى ١٦ عامًا في 
هذا العمل. سعادة عبد اهلل الحباي 

حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة 
المساحية وإدارة معلومات األراضي من 
جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة.

عبد الوهاب الحلبي
يشغل عبد الوهاب الحلبي منصب 

المدير التنفيذي لالستثمار في 
مجموعة اكويتاتيفا، وهي مجموعة 

الخدمات المالية المتنوعة التي 
تشارك في إدارة األصول وإدارة الثروات 

واالستثمار الخاص. ويتولى مسؤولية 
تطوير وتوجيه استراتيجية المجموعة 

باإلضافة إلى مسؤولية التمويل 
واالستثمارات في المجموعة. يمتلك 
السيد الحلبي خبرة تزيد عن ٢٠ سنة 
في القطاع العقاري، فضالً عن خبرته 

في إعادة الهيكلة المالية وإدارة األزمات 
والديون وتعزيز االئتمان والمشاريع 

المشتركة. قبل انضمام السيد الحلبي 
إلى مجموعة اكويتاتيفا شغل الحلبي 

منصب المدير التنفيذي لإلستثمار 
في شركة مراس القابضة، كما كان 

شريكًا في كي بي إم جي وشغل 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي 

للعقارات، وعضو مجلس إدارة شركة 
دبي القابضة. السيد عبد الوهاب 

الحلبي حاصل على درجة البكالوريوس 
في االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد 

ودرجة الماجستير في إدارة األعمال 
التنفيذية من المدرسة الوطنية 

للجسور والطرق. وهو زميل في معهد 
المحاسبين القانونيين في إنجلترا 

وويلز، وعضو معهد األوراق المالية في 
المتحدة. المملكة 

رائد كاجور النعيمي
يشغل رائد كاجور النعيمي منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة دي إكس 

بي إنترتينمنتس ش.م.ع وكان 
يشغل في وقت سابق منصب الرئيس 
التنفيذي للترفيه والتسلية في مراس 
القابضة. وخالل هذه المدة ساعد السيد 

النعيمي في تطوير استراتيجيات 
جديدة وتحديد الفرص للشركة في 

مجال الترفيه والتسلية.

وقبل انضمامه إلى مراس القابضة، 
شغل السيد النعيمي مناصب في 

اإلدارة العليا لفترة تزيد عن ١٠ سنوات 
في شركة تطوير وشركة دبي الند 

ومجموعة دبي للعقارات. وهو عضو 
سابق في القوات البحرية اإلماراتية. 
السيد النعيمي حاصل على درجة 

البكالوريوس في إدارة األعمال من 
جامعة آشفورد، المملكة المتحدة، 

كما أنه عضو في معهد تشارترد 
لألفراد والتنمية.

فهد كاظم
شغل السيد فهد كاظم منصب 

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية 
في مراس القابضة لغاية منتصف عام 

٢٠١٥، حيث كان مسؤوالً عن تطوير 
األعمال وإدارة األصول والممتلكات في 

المحفظة العقارية للشركة. انتدب 
لمدة عامين إلى شركة برايت ستارت 

ذ.م.م.، وهي شركة قابضة تعمل في 
مجال العقارات واالستثمارات بصفة 
الرئيس التنفيذي لإلستثمار. عمل 

السيد كاظم قبل انضمامه إلى مراس 
مع برايس ووترهاوس كوبرز وكان 

أحد األعضاء الممارسين للتدقيق في 
برايس ووترهاوس كوبرز في هيوستن، 

تكساس. السيد فهد كاظم حاصل 
على درجة البكالوريوس في المحاسبة 
من جامعة كونكورديا في كندا، وهو 

محاسب قانوني معتمد ومؤهل.

ستيفن دى. شايكن
يرأس ستيفن شايكن شركة 

استشارية خاصة به، حيث تقدم هذه 
الشركة الخدمات لكبرى العالمات 

التجارية العالمية العاملة في 
مجال السفر والترفيه مثل ديزني 

ويونيفيرسال وأرمارك وهدسون نيوز. 
كما يقدم السيد شايكن خدمات 

استشارية بخصوص تحسين العوائد 
واألرباح. يمتلك السيد شايكن ما 

يزيد عن 4٠ سنة من الخبرة في مجال 
الوجهات الترفيهية ذات العالمة التجارية. 

شغل السيد شايكن منصب مدير 
اإلدارة التنفيذي في ادفنتشر وورلد 

وارسو، ورئيس وحدة أعمال المشاريع 
في سميثسونيان ونائب الرئيس 

األول لقسم البيع بالتجزئة واإليرادات 
العالمية في يونيفيرسال باركس آند 

ريزورتس باإلضافة إلى منصب رئيس 
سبنسر جيفتس. ومن ضمن المناصب 

التي شغلها سابقًا، عمل السيد 
شايكن مع كبرى الشركات الرائدة 
في هذا المجال مثل رويال كاريبيان 

انترناشيونال وسي وورلد باركس 
آند انترتينمنت وديزني كروز الينز 

وستاروود وسلسلة فنادق هيلتون 
وسميثسونيان بزنس فينتشرز.

دينيس سى. جلبرت
أمضى دينيس جلبرت مسيرته المهنية 

في أعمال المدن الترفيهية والمعالم 
السياحية حاصدًا ما يزيد عن 4٥ سنة 

من الخبرة. وقد شغل مناصب تنفيذية 
ُعليا، بما في ذلك منصب نائب الرئيس 

لثالثة منتزهات تابعة لمنتزهات أنهيسر 
بوش أفنتشر، ونائب الرئيس التنفيذي 

والمدير العام في عالم البحار في 
أوهايو، والرئيس التنفيذي للعمليات 
ألوشين امباسي، ونائب الرئيس األول 

للمعالم السياحية في منتجعات وورلد 
سنتوسا في سنغافورة بما في ذلك 

يونيفيرسال ستوديوز. وهو يشغل 
حاليًا منصب الرئيس التنفيذي المؤقت 
للعمليات في أحد المتاحف في الواليات 
المتحدة األمريكية. قدم السيد جلبرت 

خدمات استشارية تشغيلية للمنتزهات 
والحدائق المائية والمعالم السياحية 
في كل من مراحل البدء والتخطيط 

والتشغيل في كل من أمريكا 
الشمالية وأوروبا واستراليا والصين 

وسنغافورة وأمريكا الجنوبية والفلبين 
ودبي خالل مسيرته المهنية.

شرفان شروف
شرفان شروف رائد أعمال حاصل على 

شهادة عليا من جامعة مومباي، 
وماجستير في إدارة األعمال من كلية 

ملبورن لألعمال. وقد بدأ مع شركة 
ون فيم ملتيبلكس السينمائية في 

مومباي، حيث طرحت ٢٥ سلسلة في 
مختلف أنحاء الهند وتم بيعها الحقا 
لشركة اينوكس للترفية عام ٢٠١١. 

وهو حاليا الشريك اإلداري لساوث يارا 
القابضة حيث تبحث سبل اإلستثمار في 
مختلف القطاعات. شرفان هو الشريك 

المؤسس ألول شركة للمستثمرين 
المالك في الهند حيث يتولى تدريب 

وتوجيه شركات ناشئة مختارة وتقديم 
الدعم الكامل لها من الناحية العملية 

والمالية. وهو أيضا عضو فعال في 
شبكة المستثمرين المالك الهندية، 
حيث تضم أكثر من ٢٠ مستثمر من 

الشركات الناشئة. شرفان عضو فعال 
في مجلس مومباي لمنظمة الروؤساء 

الشباب، وهي مؤسسة غير ربحية 
مقرها الواليات المتحدة األمريكية. 

حيث شغل منصب رئيس المجلس من 
الفترة ٢٠١4 إلى ٢٠١٥. وعمل في مجلس 

الرقابة الهندي من الفترة ٢٠٠9 إلى ٢٠١١. 
وفي عام ٢٠١٠ منح شرفان ميدالية التميز 

في مجال الترفية واإلعالم من المفوض 
السامي األسترالي إلى الهند.

٥١



ب.  بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي 
في مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٦

لم يضم مجلس اإلدارة أي سيدة إلى 
 أعضائه خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى 

٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

ج.  بيان سبب عدم ترشح أي عنصر 
نسائي لعضوية مجلس اإلدارة

تم تعيين ستة أعضاء من إدارة المجلس 
الحالي لمدة ٣ سنوات، وتنتهي 

عضويتهم في السنة المالية ٢٠١8. وفقا 
للنظام األساسي للشركة، تم إنشاء 

منصب إضافي لعضو مستقل في 

مجلس اإلدارة بعد الموافقة على تعديل 
النظام األساسي للشركة في اجتماع 
الجمعية العمومية السنوي المنعقد 

في ١8 ابريل ٢٠١٦. 

افتتح مجلس اإلدارة خالل الفترة من 
٥ مايو ٢٠١٦ إلى 7 يونيو ٢٠١٦ باب 

الترشيحات لمنصب إضافي ودعا كل 
من استوفى شروط الترشح لتقديم 

طلب في المكتب الرئيسي للشركة. 
ولم يتم استالم أي طلبات مستوفية 

للشروط من النساء.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة د. 

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
المدفوعة عن السنة المالية ٢٠١٥

لم تدفع أي مكافآت ألعضاء مجلس 
اإلدارة خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٦ عن السنة المالية ٢٠١٥.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
المدفوعة عن السنة المالية ٢٠١٦

لن يتم تقديم اقتراح إلعطاء مكافآت 
ألعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع 

الجمعية العمومية للفترة من ١ يناير 
٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

بيان بتفاصيل األتعاب المدفوعة لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
تم دفع األتعاب لمجلس اإلدارة في الفترة ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ كما هو مبين أدناه:

المنصب في اللجنةالمنصباالسم
األتعاب 

عدد األجتماعات)بالدرهم(

---رئيس مجلس اإلدارةعبد اهلل الحباي

عضو في لجنة الترشيحات نائب رئيس مجلس اإلدارةعبد الوهاب الحلبي
والمكافآت

مجلس اإلدارة - 7؛ لجنة ٢77,٢٠7
الترشيحات والمكافأت - ٥ 

مجلس اإلدارة - 7 --عضو مجلس اإلدارةرائد كاجور النعيمي

مجلس اإلدارة - 8؛ لجنة 44١,4١4عضو في لجنة التدقيقعضو مجلس اإلدارةفهد كاظم
التدقيق - ٦ 

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مجلس اإلدارةدينيس سى. جلبرت
وعضو في لجنة التدقيق

مجلس اإلدارة - 8؛ لجنة 49١,٦٦٢
التدقيق - ٦؛ لجنة الترشيحات 

والمكافأت - ٥

 رئيس لجنة التدقيق وعضو في عضو مجلس اإلدارةستيفن دى. شايكن
لجنة الترشيحات والمكافآت

مجلس اإلدارة - 8؛ لجنة 49١,٦٦٢
التدقيق - ٦؛ لجنة الترشيحات 

والمكافأت - ٥

مجلس اإلدارة -٣ ) ١ - بالوكالة(١9٣,٣٠8عضو في لجنة التدقيقعضو مجلس اإلدارةشرفان شروف

لم يتم دفع األتعاب إلثنين من أعضاء 
مجلس اإلدارة وهم سعادة عبداهلل 
الحباي ورائد كاجور النعيمي. تم 

احتساب األتعاب لعبد الوهاب الحلبي 
للفترة من ١ يوليو ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦ على أساس نسبي وذلك بعد 
استقالته من الشركة األم )"مراس"(.

تم احتساب األتعاب لشرفان شروف على 
أساس نسبي للفترة من ٢٣ يونيو ٢٠١٦ 
إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وذلك بعد تعيينه، 
وقد تم تعيين شرفان شروف في لجنة 
التدقيق في ٢9 ديسمبر ٢٠١٦ ولذلك لم 

يحضر أي اجتماع للجنة التدقيق خالل 
السنة المالية ٢٠١٦.

وتم تسديد المصاريف لثالث أعضاء 
من مجلس اإلدارة )دينيس جيلبرت 

وستيفن شايكان وشرفان شروف( من 
قبل الشركة. وتبلغ القيمة اإلجمالية 

لهذه النفقات ١،8٦9،44١ درهم إماراتي 
للفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦. وتدفع أتعاب مجلس اإلدارة بالدوالر 
األمريكي. سعر الصرف المستخدم 
إلعداد التقرير هو: ١ دوالر أمريكي = 

٣.٦78 درهم إماراتي.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة ٢٠١٦ تتمة

٥٢    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



االجتماعات المنعقدة والحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس هـ. 
يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء مجلس اإلدارة المنعقدة خالل الفترة الممتدة من ١ يناير ٢٠١٦ وإلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

عضو مجلس اإلدارة

تاريخ االجتماع في عام ٢٠١٦

١٠ نوفمبر٢9 سبتمبر١٠ أغسطس١٥ يونيو١١ مايو١8 أبريل٢4 مارس١٠ فبراير

¡¡¡¡¡¡¡¡عبد اهلل الحباي

¤¤¤¤¤¤¤¡عبد الوهاب الحلبي

¤¤¡¤¤¤¤¤رائد كاجور النعيمي

¤¤¤¤¤¤¤¤فهد كاظم

¤¤¤¤¤¤¤¤دينيس سى. جلبرت

¤¤¤¤¤¤¤¤ستيفن دى. شايكن

¤بالوكالة¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقشرفان شروف

¤ حضر    ¡  اعتذر

في حال غياب أحد أعضاء مجلس اإلدارة ألكثر من ثالث اجتماعات متتالية، يقتضي النظام األساسي للشركة أن يوافق مجلس 
اإلدارة على سبب الغياب. وبناًء على ذلك، وافق مجلس اإلدارة على سبب غياب سعادة عبد اهلل الحباي ورائد كاجور النعيمي.

و.  مهام واختصاصات مجلس اإلدارة 
التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بناًء 

على تفويض من مجلس اإلدارة
تم اإلفصاح عن صالحيات مجلس اإلدارة 
بشكل واضح في ميثاق مجلس اإلدارة 

التزامًا بالقوانين واللوائح النافذة ال سيما 
قواعد الحوكمة والنظام األساسي. 

فيما يلي المسؤوليات الرئيسية 
المكلفة من قبل مجلس اإلدارة إلى 

اإلدارة التنفيذية:

•  تطوير ومراجعة الهيكل التنظيمي 
للشركة والسياسات واإلجراءات 

التشغيلية وإنشاء هياكل حوكمة 
لاللتزام بها بالمجلس والمتطلبات 

التنظيمية.

•  تطوير استراتيجية الشركة وتقديمها 
إلى مجلس اإلدارة للمراجعة 

والموافقة.

•  تطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة 
المخاطر للشركة.

 •  إدارة أداء المشروع بما في ذلك 
إدارة الوجهات.

•  إدارة المشتريات والعقود وفقًا لما 
الحاجة. تقتضيه 

•  إدارة الموارد البشرية بما في ذلك إدارة 
السياسات واإلجراءات واالستراتيجية 
والتدريب وإدارة األداء باستثناء كافة 
المهام التي تتطلب موافقة لجنة 

الترشيحات والمكافآت حسبما يتم 
اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.

•  إدارة الصحة والسالمة والبيئة.

•  التوقيع على اتفاقيات عدم اإلفصاح.

•  إعادة تخصيص واستخدام اإلمكانات 
في المشروع.

•  تخطيط التعاقب الوظيفي لكبار 
المسؤولين التنفيذيين في الشركة 

باستثناء الرئيس التنفيذي.

•  إعداد التقارير الدورية إلى مجلس 
اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.

لقد تم تفويض الصالحيات للفترة من 
١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. وتم 

تفويض صالحيات اإلعتماد بشكل 
أساسي على مستويات الرئيس 

التنفيذي والمدراء التنفيذيين ونواب 
روؤساء أول ونواب روؤساء ومدراء 
اإلدارات التابعين للرئيس التنفيذي.

األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( ز. 
تقوم الشركة بإجراء معامالت مع 

شركات وهيئات تندرج ضمن نطاق 
تعريف األطراف ذات العالقة )"األطراف ذات 

العالقة"(، كما هو محدد في قواعد 
الحوكمة وكما هو منصوص عليه 

في معيار المحاسبة الدولية رقم )٢4( 
إفصاحات األطراف المعنية. ُتحكم 

التعامالت التي تشمل األطراف المعنية 
بموجب دليل حوكمة الشركات الخاص 

بالشركة. يحدد الدليل اإلفصاحات 
المطلوبة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية والموافقات المطلوبة قبل 
إجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة.

تطبق أحكام المعامالت مع األطراف ذات 
العالقة من دليل الحوكمة للشركة 

على جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية والمساهمين الرئيسيين، وأي 

أشخاص أو كيانات مرتبطة بها. 

تستند المعامالت مع األطراف ذات العالقة 
وفقا للشروط واألحكام المعتمدة 
من قبل مجلس إدارة الشركة. في 

بداية كل سنة مالية، يتم اإلفصاح من 
قبل أعضاء مجلس اإلدارة عن المناصب 
التي يشغلونها في الشركات األخرى. 
يتطلب من المجلس مراجعة واعتماد 

جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 
باإلضافة إلى ذلك، يجب على مجلس 
اإلدارة والجمعية العمومية على حد 

سواء الموافقة على أي معامالت مع 
األطراف ذات العالقة التي تتجاوز ٥% من 

رأس مال الشركة.

وقد دخلت الشركة في عدد من 
المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل 
الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر 

٢٠١٦. إضافة إلى ذلك، فقد وقعت إحدى 
الشركات التابعة للشركة مذكرة 

تفاهم مع مراس للتطوير ذ.م.م. وهي 
طرف ذو عالقة، لتقديم خدمات استشارية.

 كما أعلن خالل االكتتاب العام، قامت 
الشركة بإبرام اتفاقية عالقة واتفاقية 

خدمات مع المؤسسين قبل تاريخ 
تأسيس الشركة. 

حيث أن اتفاقية العالقة تحكم حقوق 
ومسؤوليات الشركة والمؤسسين بما 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
اتفاقية عدم المنافسة وحق الشفعة 
في االتفاقيات والمعامالت بناًء على 

بنود تجارية مع عملية الموافقة حسب 
األصول والتي تشمل موافقات عضو 

مجلس اإلدارة المستقل.

٥٣



تتيح اتفاقية الخدمات للمؤسسين 
تقديم الخدمات إلى الشركة مجانًا. 

وتشمل الخدمات محدودة األجل، كما 
هو منصوص عليه في اتفاقية الخدمات، 

التدقيق الداخلي والتسويق والموارد 
المعلومات  البشرية وتكنولوجيا 

والخدمات اإلدارية والمشتريات غير 
المتعلقة بالمشاريع والمكاتب 

واإلستشارات القانونية والشؤون المالية 
والمحاسبة والحوكمة والمخاطر 

واالمتثال والخزينة والتمويل والتأمين. 
تقوم الشركة بتقديم المعلومات إلى 
المؤسسين، وال يجوز اإلفصاح عن بعض 
هذه المعلومات التي يتم مشاركتها 

مع المؤسسين وتعتبر حساسة للغاية. 

يحضر موظفي المؤسسين اجتماعات 
المجلس واللجان المنبثقة عن 

المجلس حسب الحاجة. 

لم يتم ابرام أي معامالت اخرى مع 
األطراف ذات العالقة من قبل الشركة 

باستثناء ما اعلن عنه في هذا التقرير 
والقوائم المالية السنوية للعام ٢٠١٦.

الهيكل التنظيمي للشركة ح. 
يوضح الهيكل التنظيمي التالي أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وإدارة الرقابة الداخلية واإلدارة التنفيذية:

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

لجنة الترشيحات والمكافآت

الحوكمة والمخاطر واإلمتثال

نائب رئيس - 
المبيعات

المبيعات

نائب رئيس 
أول - الدعم 
المؤسسي

الدعم 
المؤسسي

المدير التنفيذي 
 للشؤون 
المالية 

واالستثمارية

التمويل 
واالستثمارات

المدير التنفيذي 
للمشاريع

المشاريع

نائب رئيس 
- التجزئة 
والضيافة

التجزئة 
والضيافة

المدير التنفيذي 
لعمليات 
تشغيل 

المنتزهات

عمليات تشغيل 
المنتزهات

المدير التنفيذي 
التقني

الفنية الخدمات 

المدير التنفيذي 
لالستراتيجية 

وتطوير األعمال

االستراتيجية 
وتطوير األعمال

نائب رئيس - 
التسويق

التسويق

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة التدقيق

الداخلية الرقابة 
إداريــًا

وظيفـيـًا

اإلدارة التنفيذية ط. 
يوضح الجدول التالي األسماء والمناصب وتواريخ التعيين وإجمالي الرواتب واألتعاب المدفوعة للسنة المالية ٢٠١٦.

تاريخ التعيينالمنصب
إجمالي الرواتب والعالوات 

المدفوعة )بالدرهم(

التنفيذي* ٣,٠٣٢,٣٥٣ 9 ديسمبر ٢٠١4الرئيس 

١,٥8٠,٥٣١ 9 ديسمبر ٢٠١4المدير التنفيذي لعمليات تشغيل المنتزهات*

١,٥٢١,٦7٢ 9 ديسمبر ٢٠١4المدير التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية*

١,4٢٣,٠٠٠ 9 ديسمبر ٢٠١4المدير التنفيذي للشؤون اإلستراتيجية والتطوير*١

١,٦٠٣,٠٠٠ 9 ديسمبر ٢٠١4المدير التنفيذي للمشاريع*

١,744,4٥٥ 9 ديسمبر ٢٠١4المدير التنفيذي التقني*

١,47٦,47١ ١١ يناير ٢٠١٥نائب رئيس أول – الدعم المؤسسي

١,٣9٦,9٦9 ١8 يناير ٢٠١٥نائب رئيس – الضيافة والتجزئة 

١,٠97,٦٦٢ ١٢ يناير ٢٠١٦نائب رئيس – المبيعات

٢٦٣,٢9٠ ١٢ اكتوبر ٢٠١٦نائب رئيس – التسويق

* انضم هؤالء الموظفين قبل تأسيس الشركة. ولذلك فإن تاريخ التعيين هو نفسه تاريخ تأسيس الشركة.
شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي إلدارة الوجهات.  ١ 

لم يتم دفع مكافآت ألي من المناصب المذكورة أعاله خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. كما في تاريخ ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦ لم يتم اتخاذ قرار نهائي لدفع المكافات بشأن السنة المالية    ٢٠١٦، بينما يخضع هذا القرار للمراجعة.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة ٢٠١٦ تتمة

٥4    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



مدقق الحسابات الخارجي  .4

لمحة عامة أ. 
تعتبر شركة ديلويت آند توش الشرق 

األوسط يشار إليها فيما يلي باسم 
)"ديلويت" أو "المدقق الخارجي"(، أكبر 
وأعرق شركات المحاسبة العامة في 

الشرق األوسط وتتألف من أكثر من ١٢٠ 
شريك ومدير أعمال و٢٦ مكتب بما 

في ذلك تواجدها في كافة دول مجلس 
الخليجي. التعاون 

يشمل اإلجراء المتبع في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة أربع خدمات رئيسية 

تتمثل في خدمات المخاطر المؤسسية 
وخدمات االستشارات المالية والخدمات 

االستشارية والضرائب الدولية. يعد النهج 
الذي تتبعه ديلويت في التدقيق شامالً، 

حيث تستخدم في عملياتها منصة 
نظام التدقيق ٢ )AS/٢( التي أثبتت 

جدارتها وكفاءتها والتي يتم تحديثها 

باستمرار من خالل ممارسات التدقيق 
الدولي والمحاسبة الفنية لتشمل أحدث 

أدوات وتطبيقات المخاطر والرقابة. 
وتتولى ديلويت تنفيذ هذه المهمة بما 
يتماشى مع العمليات الهامة للعميل 

والمواعيد النهائية إلعداد التقارير 
مع التركيز على العمليات التجارية 

الجوهرية واألنظمة والرقابة الداخلية.

الرسوم والتكاليف ب. 
عملت شركة ديلويت بصفة المدقق الخارجي منذ تأسيس الشركة في 9 ديسمبر ٢٠١4. وتمت المصادقة على تعيين ديلويت 

لكامل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ في اجتماع الجمعية العمومية. يوضح الجدول أدناه الرسوم والتكاليف 
المدفوعة للمدقق الخارجي وطبيعة الخدمات المقدمة من قبله:

شركة ديلويت آند توش الشرق األوسطاسم شركة التدقيق

عدد سنوات شغل منصب المدقق 
الخارجي للشركة

9 ديسمبر ٢٠١4 إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

إجمالي رسوم تدقيق القوائم 
المالية )بالدرهم اإلماراتي( لشركة 
دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

السنة المالية ٢٠١٦: ١٠٠،٠٠٠ درهم إماراتي باإلضافة الى تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة 
بقيمة ٥.٠٠٠ درهم إماراتي كحد أقصى.

رسوم وتكاليف خدمات أخرى 
مقدمة باستثناء القوائم المالية 

للعام ٢٠١٦ )بالدرهم اإلماراتي(

•  التدقيق السنوي النهائي للشركات التابعة للشركة: ٣7٠،٠٠٠ درهم إماراتي باإلضافة الى 
تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة بقيمة ٥.٠٠٠ درهم كحد أقصى.

•  مراجعة مرحلية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع: ١٥٠،٠٠٠ درهم إماراتي باإلضافة 
الى تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة بقيمة ٢٠.٠٠٠ درهم إماراتي كحد أقصى.

 :XBRL تقديم معلومات الشركة المالية إلى هيئة األوراق المالية والسلع باستخدام  • 
٢٠.٠٠٠ درهم إماراتي.

•  إصدار أسهم وصرف دفعات مالية متعلقة بمشروع "سيكس فالجز دبي": ٣٠٠،٠٠٠ درهم إماراتي 
و٢٥،٠٠٠ درهم إماراتي على التوالي.

 تفاصيل وطبيعة الخدمات 
األخرى المقدمة

•  تدقيق ومراجعة القوائم المالية للشركات التابعة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع.
تدقيق ومراجعة مرحلية للقوائم المالية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع.  •

•  اإلجراءات المتفق عليها لتقديم معلومات الشركة المالية إلى هيئة األوراق المالية والسلع 
.XBRL باستخدام

اإلجراءات المتفق عليها لحقوق اإلصدار العام المتعلقة بمشروع "سيكس فالجز دبي".  •
 •  اإلجراءات المتفق عليها مع شركة مراس لصرف الدفعات المالية المتعلقة بمشروع 

"سيكس فالجز دبي".

بيان بالخدمات األخرى المقدمة من 
قبل مدقق خارجي آخر غير المدقق 

الخارجي المعتمد للشركة خالل 
العام ٢٠١٦

تم تعيين شركتي برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( وارنست اند يونج )EY( لتقديم خدمات 
استشارية وانتداب اخصائيين خالل العام ٢٠١٦ كالتالي:

إعداد دراسة جدوى والنموذج المالي.  •
خدمات تدقيق داخلي.  •

خدمات استشارية.  •

لجنة التدقيق  .٥

األعضاء والمسؤوليات أ. 
وفقًا لمتطلبات قواعد الحوكمة، شكل 

مجلس إدارة الشركة لجنة تدقيق 
)"لجنة التدقيق"( تتألف من )4( أعضاء غير 

تنفيذيين من مجلس اإلدارة، )٣( منهم 
مستقلين، ويكون رئيس لجنة التدقيق 
عضو مجلس إدارة مستقل. أعضاء لجنة 
التدقيق هم ستيفن دى. شايكن )رئيس 

لجنة التدقيق(، دينيس سى. جلبرت 
وفهد كاظم وشرفان شروف.

عين شرفان شروف كعضو في لجنة 
التدقيق اعتبارا من ٢9 ديسمبر ٢٠١٦. وقد 

تمت الموافقة على الميثاق الحاكم 
للجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة. 

وفيما يلي المسؤوليات الرئيسية 
التدقيق: للجنة 

•  تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة 
ليتم طرحها على المساهمين 

بخصوص تعيين المدقق الخارجي.

•  مراجعة المكافآت وبنود التعاقد مع 
المدقق الخارجي وتقديم التقارير إلى 
مجلس اإلدارة مع التوصيات بخصوص 
إعادة تعيين أو فصل المدقق الخارجي.

•  مراجعة استقاللية وموضوعية المدقق 
الخارجي على أساس سنوي.

•  مراجعة الطبيعة والنطاق والكفاءة 
والتقيد بمعايير التدقيق المعتمدة 

 لخطة تدقيق الشركة ونظام 
الرقابة المحاسبية الداخلي مع 

الخارجيين. المدققين 

•  مراجعة نتائج التدقيق مع المدقق 
الخارجي، بما في ذلك، على سبيل 

المثال ال الحصر، كفاءة التدقيق 
واألخطاء المحددة خالل التدقيق 

وأحكام المحاسبة والتدقيق وتحديد 
المسائل الهامة الناشئة خالل التدقيق.

٥٥



•  اإلشراف على تكامل ومراجعة 
الكشوفات المالية للشركة، بما في 
ذلك التقارير السنوية والنصف سنوية 

والربع سنوية والبيانات المرحلية 
لإلدارة والتقارير المالية الهامة الموجهة 

للهيئات التنظيمية وأي تصريحات 
رسمية أخرى تتعلق باألداء المالي 

للشركة قبل تقديمه إلى المجلس.

•  مراجعة كفاءة وفعالية الرقابة المالية 
الداخلية للشركة وأنظمة الرقابة 

الداخلية وإدارة المخاطر وضمان 
مالئمة هذه األنظمة من خالل مراجعة 

التشغيلية. للعمليات  مستقلة 

•  مراجعة واعتماد خطة التدقيق 
الداخلي بشكل سنوي، باإلضافة 

إلى افتراضات تقييم المخاطر التي 
تشكل أساسًا لخطة التدقيق.

•  مراجعة كافة تقارير التدقيق المقدمة 
إلى اللجنة ومراقبة سرعة االستجابة 

والتوصيات. للنتائج 

•  مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي 
والموازنة المخصصة للرقابة الداخلية 

في الشركة.

•  ضمان قيام الرقابة الداخلية بعملها 
 بدون أي قيود من اإلدارة التنفيذية 

أو غيرها.

 •  ضمان التنسيق بين الرقابة 
الخارجية والداخلية.

•  مراجعة مدى مالئمة سياسات 
وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات الداخلية 

للشركة بشكل سنوي بحيث تتيح 
هذه الترتيبات تحقيق متناسب 

ومستقل وإجراءات متابعة مناسبة.

•  إجراء تحقيقات ودراسة نتائج 
التحقيقات في مسائل الرقابة 

الداخلية الموكلة إليها من قبل 
المجلس أو بالمبادرة المستقلة 
للجنة بموجب موافقة المجلس.

•  مراقبة االلتزام بميثاق عمل أعضاء 
مجلس اإلدارة وأي ميثاق عمل داخلي 

أو سلوكي آخر.

•  مراقبة أدوار ومسؤوليات ضابط االمتثال 
بما في ذلك االلتزام بقواعد الحوكمة.

•  تعيين مدير – الرقابة الداخلية وإدارة 
األداء الخاص به أو بها.

االجتماعات المنعقدة خالل السنة المالية والحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة ب. 
يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء لجنة التدقيق المنعقدة خالل السنة المالية ٢٠١٦:

عضو لجنة التدقيق

تاريخ اإلجتماع في عام ٢٠١٦

١٠ نوفمبر١٠ اغسطس١١ مايو١8 ابريل٢4 مارس١٠ فبراير

¤¤¤¤¤¤ستيفن دى. شايكن

¤¤¤¤¤¤فهد كاظم

¤¤¤¤¤¤دينيس سى. جلبرت

ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقشرفان شروف

¤ حضر

عين شرفان شروف كعضو في لجنة التدقيق اعتبارا من ٢9 ديسمبر ٢٠١٦، وبالتالي ال ينطبق عليه الحضور في السنة المالية ٢٠١٦.

لجنة الترشيحات والمكافآت  .٦

األعضاء والمسؤوليات أ. 
وفقًا لمتطلبات قواعد الحوكمة، 

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل 
لجنة الترشيحات والمكافآت )"لجنة 

الترشيحات والمكافآت"( تتألف لجنة 
الترشيحات والمكافآت من )٣( أعضاء 
مجلس إدارة غير تنفيذيين، )٢( منهم 
أعضاء مجلس إدارة مستقلين. رئيس 

لجنة الترشيحات والمكافآت عضو 
مجلس إدارة مستقل. أعضاء لجنة 

الترشيحات والمكافآت هم دينيس 
سى. جلبرت )رئيس لجنة التدقيق(، عبد 

الوهاب الحلبي وستيفن دى. شايكن.

وقد تمت الموافقة على الميثاق 
الحاكم للجنة الترشيحات والمكافآت 

من قبل مجلس اإلدارة. وفيما 
يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة 

والمكافآت: الترشيحات 

•  تقديم المشورة فيما يتعلق بمجموع 
المكافآت لإلدارة التنفيذية في الشركة 

وأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 
وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 

وبرامج مكافآت الموظفين.

•  مراجعة سياسات التوظيف واالحتفاظ 
وإنهاء الخدمات في الشركة.

أفراد  لترشيح  التوصيات  •  تقديم 
بصفة أعضاء في المجلس واللجان 

عنه. المنبثقة 

•  مراجعة خطط التعاقب الوظيفي 
لإلدارة التنفيذية في الشركة وأعضاء 

مجلس اإلدارة التنفيذيين.

•  ضمان مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية 
وأعضاء المجلس مرة واحدة على 

األقل سنويًا.

•  مساعدة المجلس في أداء التقييمات 
الذاتية السنوية. وتقييم أداء اللجان 

المنبثقة عن المجلس، بما في ذلك 
لجنة الترشيحات والمكافآت، وإعداد 
تقارير بالنتائج إلى المجلس بما في 
ذلك التوصيات من أجل التحسينات، 

إن وجدت.

•  التحقق من استمرار استقاللية أعضاء 
مجلس اإلدارة المستقلين.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة ٢٠١٦ تتمة

٥٦    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



االجتماعات المنعقدة خالل السنة المالية والحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة ب. 
يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خالل السنة المالية ٢٠١٦:

عضو لجنة الترشيحات 
المكافآت

تاريخ اإلجتماع في عام ٢٠١٦

١٠ نوفمبر ١٥ يونيو ١١ مايو ٢4 مارس ١٠ فبراير 

¤¤¤¤¤دينيس سى. جلبرت

¤¤¤¤¤عبد الوهاب الحلبي

¤¤¤¤¤ستيفن دى. شايكن

¤ حضر

لجنة المطلعين واإلفصاح  .7

األعضاء والمسؤوليات أ. 
وفقًا لمتطلبات قواعد الحوكمة، قام 
مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة 

المطلعين واالفصاح )"لجنة المطلعين 
واالفصاح"( وتتألف من )٣( أعضاء هم 

جين فيتجيرالد أمين سر الشركة )رئيس 
اللجنة(، محمد شعيب سليمان )مدير 

إدارة الحوكمة والمخاطر واإلمتثال( 
وكريشنا براسانا موراليداران )مدير إدارة 

الرقابة الداخلية(. وقد تمت الموافقة 
على الميثاق الحاكم للجنة المطلعين 

واالفصاح من قبل مجلس اإلدارة. وفيما 
يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة:

•  مراجعة ورفع توصيات لمجلس اإلدارة 
فيما يخص اعتماد وتنفيذ سياسات 

وإجراءات الشركة الخاصة بتداول أعضاء 
مجلس اإلدارة والموظفين في أسهم 

الشركة أو الشركة األم أو الشركات 
التابعة أو الشركات الشقيقة بما في 

ذلك وال تقتصر على سياسات واجراءات 
المطلعين وتعامالتهم.

•  إعداد وحفظ سجل شامل لجميع 
المطلعين.

•  تحديد وتنفيذ عمليات االقرارات 
واالفصاحات من قبل الموظفين 

واألطراف الخارجية المطلعين.

•  اإلدارة واإلشراف على التداوالت الداخلية 
بما في ذلك مراجعة طلبات التعامل 

واالفصاحات.

•  رفع توصية إلى إدارة الموارد البشرية 
الموظفين  تأديبية بحق  اجراءات  إلتخاذ 

امتثالهم لسياسة   وذلك لعدم 
تداول األسهم.

•  التأكد من أن الشركة ملتزمة بجميع 
قواعد اإلفصاح والشفافية.

•  رفع تقرير سنوي إلى لجنة التدقيق 
ومجلس اإلدارة بخصوص االمتثال 

لسياسة ومتطلبات الجهات المختصة.

 ب.  ملخص عن تقرير أعمال اللجنة 
خالل العام ٢٠١٦

تم تشكيل لجنة المطلعين واالفصاح 
بموافقة مجلس اإلدارة في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦ وبالتالي لم تقم اللجنة بأي عمل 
خالل السنة المالية ٢٠١٦. فوض مجلس 

اإلدارة المهام الخاصة باللجنة والتي 
كان يقوم بها كل من إدارة الحوكمة 

والمخاطر واالمتثال وإدارة عالقات 
المستثمرين وسكرتير الشركة الى 

لجنة المطلعين واالفصاح.

نظام الرقابة الداخلية  .8

المسؤولية وإطار العمل أ. 
يقر مجلس اإلدارة أنه مسؤوالً بشكل 

رئيسي عن إنشاء وتطبيق نظام الرقابة 
الداخلية في الشركة ومراجعة آلية 

عمله والتأكد من فاعليته. ويتكون 
إطار عمل نظام الرقابة الداخلية في 

الشركة مما يلي:

•  شكل المجلس لجنة التدقيق 
للمساعدة في مراقبة نظام الرقابة 
الداخلية وإبقاء المجلس على اطالع 

بآخر المستجدات بشأن فاعلية الرقابة 
الداخلية في الشركة. كما قامت 

لجنة التدقيق باإلشراف على إدارة 
الرقابة الداخلية للشركة من الناحية 

الوظيفية وضمان كفاية ومالئمة 
الموارد المقدمة إلدارة الرقابة الداخلية 

في الشركة.

•  تم تشكيل إدارة الرقابة الداخلية 
لترفع تقاريرها إلى المجلس ولجنة 

التدقيق بشأن التصميم والفاعلية 
التشغيلية لنظام الرقابة الداخلية. 
وتحقق اإلدارة هذا الغرض من خالل 

نظام إجراءات التدقيق الداخلي 
ومراجعة االمتثال. يتم تقديم تقارير 

بنتائج العمل المنجز إلى لجنة 
التدقيق على أساس ربع سنوي. تتقيد 

الدائرة بالمعايير المهنية ذات الصلة 
بما في ذلك معايير معهد المدققين 

الداخليين )"معهد المدققين 
الداخليين"(. يرأس اإلدارة مدير إدارة – 

الداخلية. الرقابة 

•  تم إنشاء منصب ضابط االمتثال 
لضمان االلتزام باللوائح وفقًا لقواعد 
الحوكمة. يتحقق ضابط االمتثال من 

التزام الشركة وموظفيها بالقوانين 
واللوائح والقرارات واألنظمة النافذة.

•  إدارة الحوكمة والمخاطر واالمتثال 
)"الحوكمة والمخاطر واالمتثال"(، هي 

وظيفة إدارية، مسؤولة عن تطوير 
هيكلة وسياسة حوكمة الشركة 

وعمليات إدارة المخاطر ومراقبة 
االمتثال للقوانين واللوائح. تعتبر إدارة 

الحوكمة والمخاطر واالمتثال تابعة 
التنفيذي. للرئيس 

•  قامت اإلدارة التنفيذية بتشكيل العديد 
من اللجان اإلدارية لضمان إجراء مراجعة 

مناسبة من قبل كافة المساهمين 
قبل اعتماد القرارات الرئيسية. وبهذا 

الخصوص، قام مجلس اإلدارة باعتماد 
تفويض سلطة )"تفويض السلطة"( 

إلى اإلدارة التنفيذية.

•  إضافة إلى ذلك، وضعت الشركة 
 سياسات متعلقة بحوكمة 

 الشركة والتعامل مع األسهم 
واإلبالغ عن المخالفات.

•  تجري إدارة الرقابة الداخلية تدقيقًا 
داخليًا للشركة يشمل إدارة 

الحوكمة والمخاطر واالمتثال 
للتحقق من الرقابة الداخلية لعمليات 

الشركة. تقر اإلدارة التنفيذية 
بواجباتها ومسؤولياتها بخصوص 

أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، 
حيث وضعت إجراءات رقابة داخلية 
لعمليات الشركة والسيما فيما 

يتعلق بإعداد التقارير المالية.

الداخلية  الرقابة  المجلس نظام  راجع 
ومستوى  التابعة،  وشركاتها  للشركة 
كفاءته وإجراءات إعداد التقارير من قبل 
المجلس وإجراءات  المنبثقة عن  اللجان 

إدارة المخاطر كجزء من اجتماعاته 
خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ 

.٢٠١٦ ديسمبر 
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مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهالته ب. 
تم تعيين كريشنا براسانا موراليداران 

في ١9 أبريل ٢٠١٥ بصفة مدير إدارة 
الرقابة الداخلية. وهو حاصل على درجة 

البكالوريوس في الهندسة ودبلوم 
في اإلدارة، باإلضافة إلى كونه عضوًا في 

معهد المدققين الداخليين. وتعتبر إدارة 
الرقابة الداخلية تابعة للجنة التدقيق 
من الناحية الوظيفية وإلى الرئيس 

التنفيذي من الناحية اإلدارية وفقًا لما 
تمت الموافقة عليه من قبل المجلس، 

استقالليتها. لضمان 

ضابط اإلمتثال ج. 
عين مجلس اإلدارة مدير إدارة الرقابة 

الداخلية للقيام بمهام ضابط االمتثال.

د.  كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية 
مع أية مشاكل في الشركة أو تلك 
التي يتم اإلفصاح عنها في التقارير 

والحسابات السنوية
تقوم إدارة الرقابة الداخلية كجزء من 

تفويضها بتقييم مدى كفاءة وفاعلية 
أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وجودة 

أدائها وتقدم ضمان مستقل من خالل 
نظام التدقيق الداخلي ومراجعات 

االمتثال. يتم اإلبالغ عن أي ضعف يتم 
تحديده خالل أعمال التدقيق والمراجعة 

إلى لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي 
باإلضافة إلى آليات الحل المناسبة التي 

يتم االتفاق عليها مع اإلدارة التنفيذية.

في حال وجود أي مشكلة خاصة تم 
تحديدها أو اإلبالغ عنها في التقارير 

والحسابات السنوية، تقوم إدارة 
الرقابة الداخلية بإخطار لجنة التدقيق. 
وبناًء على طبيعة المشكلة، تقوم 

إدارة الرقابة الداخلية بالتواصل مع 
المسؤولين المعنيين من خالل 

مختلف اآلليات المحددة في دليل 
حوكمة الشركة ومختلف اللجان 

اإلدارية المفوضة. ويتم تقديم نتائج 
المراجعة التي تم إجراؤها مع التوصيات 

المقترحة إلى لجنة التدقيق وإخطار 
اإلدارة التنفيذية و/أو المسؤولين 

اآلخرين، بما يتناسب مع الحالة. وتقوم 
لجنة التدقيق باإلبالغ عن المشاكل و/أو 
الحلول إلى مجلس اإلدارة، حسبما يتم 

تحديده لكل حالة.

في الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ إلى ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦، لم يرد الى مجلس اإلدارة مالحظات 
من قبل إدارة التدقيق الداخلي عن وجود 

خلل ذات أهمية في نظم الرقابة الداخلية 
وفعالية الرقابة الداخلية ذات تأثير جوهري 

على البيانات المالية السنوية.

 9.  المخالفات المرتكبة خالل 
السنة المالية ٢٠١٦

يؤكد مجلس اإلدارة حسب معرفته 
 على وجود مخالفة واحدة فقط 

 مرتكبة خالل الفترة من ١ يناير ٢٠١٦ 
إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

•  تم إيقاف رخصة الشركة من قبل 
إدارة النظم األمنية/ مؤسسة 

تنظيم الصناعة األمنية )سيرا( بسبب 
عدم اكتمال تثبيت النظام األمني 
)الحد األدنى من الكاميرات الهامة 
في المواقع الحساسة( في الوقت 

المحدد قبل افتتاح الوجهة الترفيهية. 
ولمعالجة هذه المسألة، ولتجنب 

تكرار عدم االمتثال في المستقبل، 
تعتزم الشركة استكمال تثبيت 

النظام األمني )الحد األدنى من 
الكاميرات الهامة( قبل ابتداء 

العمليات، وذلك من خالل اإلدارة 
للمشاريع. الفعالة 

١٠.  المســاهمات التــي قامت بها 
الشــركة خالل العام ٢٠١٦ في 

تنميــة المجتمــع المحلي 
والحفــاظ على البيئة

تؤكد الشركة عدم وجود مساهمات 
نقدية دفعت خالل السنة المالية ٢٠١٦. 

كما تؤكد على التزامها بالمسؤولية 
االجتماعية للشركات والتزاماتها تجاه 

مبادرات االستدامة مما يساهم في 
تطوير دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

وتقوم الشركة بتطوير أنظمتها 
وعملياتها التي من شأنها تعزيز القدرة 

على تقديم األفضل دائما للمجتمع 
بطريقة مستدامة. وقد عقدت الشركة 

خالل السنة المالية ٢٠١٦ المبادرات التالية:

التوطين أ. 
حددت الشركة في خطتها لعام 

٢٠١٥ الرامية لتوظيف ما يصل إلى 
)١٠٠٠( مواطنا إماراتيا لاللتحاق بالقوى 

العاملة في الشركة. حيث يسعى 
البرنامج المتوافق مع خطة دبي ٢٠٢١ 

واألجندة الوطنية للسنوات السبع 
المقبلة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

لتمكين وتنمية جيل جديد من 
المواهب اإلماراتية لقطاع المنتزهات 
الترفيهية النامي. ويضم البرنامج )٣( 

مبادرات رئيسية وهي: فرصتي وساهم 
وحلمي وتسعى هذه المبادرات إلى 

توفير فرص وظيفية مميزة لإلماراتيين 
ضمن مختلف المستويات المهنية بدءا 

من الخريجين الجدد ووصوال الى قادة 
المستقبل. وعقد فريق التوظيف في 

الشركة سلسلة من الجوالت وأيام 
التوظيف المفتوحة في مختلف أنحاء 

الدولة كما حضر عدد كبير من معارض 
الوظائف الهامة. وقد حصل قرابة )٣8( 

مواطن إماراتي على شهادة إدارة 
المنتزهات الترفيهية مقدمة من كلية 

"روزن" إلدارة الضيافة في دبي. ويبلغ 
عدد المواطنين الموظفين في الشركة 

)٢٦9( كما في ٣١ ديسمبر للعام ٢٠١٦.

الصحة والسالمة والبيئة ب. 
تلتزم الشركة بحماية البيئة، وبصحة 

وسالمة كل من موظفيها وزوارها 
ومورديها. ويشكل الناس والصحة 
أساس نظام إدارة الشركة للصحة 
والسالمة والبيئة وأساس ثقافتها 

للصحة والسالمة. تلتزم الشركة بتوفير 
بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيها 

وحماية البيئة من خالل منع التلوث 
والتقليل من اآلثار البيئية لعملياتها.

وتسعى الشركة إلدارة وتشغيل 
مرافقها لتحقيق أقصى قدر من 

السالمة، وتعزيز كفاءة الطاقة وحماية 
البيئة من خالل تلبية جميع متطلبات 
البيئة والصحة والسالمة المعمول بها 
كما جاء في القانون. لهذا الغرض فقد 

تم في يناير عام ٢٠١٦ الحصول على 
شهادة "آيزو ١4٠٠١" لإلدارة البيئية وشهادة 

"آيزو ١8٠٠١" في إدارة السالمة والصحة 
المهنية وشهادة "آيزو 9٠٠١" في إدارة 
الجودة في كافة الوجهة الترفيهية.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة ٢٠١٦ تتمة
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كما تعمل الشركة أيضا على التزامها 
بحماية البيئة الطبيعية التي تعمل 

فيها. ولتحقيق هذا الهدف، تم تطوير 
نظام إدارة البيئة والذي يضمن توافق 

جميع األنشطة التي لها تأثير على 
البيئة مع التشريعات المحلية واالتحادية. 

لمراقبة أدائها البيئي، فقد وضعت 
الشركة )٣( أهداف رئيسية هي:

تقليل النفايات إلى المكب.  •
الحد من استهالك الكهرباء.  •

الحد من استخدام المياه.  •

ولكل من هذه األهداف برامج داعمة 
ويتم متابعتها بشكل دوري، وتشمل 

أنشطة مثل برنامج إعادة التدوير في 
جميع المكاتب، وبرنامج تقليل استخدام 

المياه والخ. وقد توالت البرامج البيئية 
على نطاق شامل من أجل حماية البيئة 

المحيطة، بما في ذلك إعادة التدوير 
لتحويل النفايات من مكب النفايات، 

وإدارة المياه بكفاءة والعمل للحد من 
استهالك الطاقة والمياه في المكاتب.

كما يتوفر في الموقع محطة لمعالجة 
الصرف الصحي والتي سوف تنتج حوالي 

٣٠% من حاجة الوجهة الترفيهية. تعتزم 
الشركة باالستمرار في وضع تحديات 

واهداف لضمان التحسين المستمر 
في أدائها في مجال الصحة والسالمة 

والبيئة، واالستمرار في تدريب وتوجيه 
الموظفين للتأكد من أنهم يدركون 

مسؤولياتهم وبأن لديهم المعرفة 
لتنفيذها.  والخبرة 

 وفيما يلي احصائيات اعادة 
الرئيسية:  التدوير 

الكرتون: ٦،9٣١ كلغ  •
الورق: ١٠،٢٢8 كلغ  •

البالستيك: ١،8١7 كلغ  •
العلب: ٥٦٥ كلغ  •

المجتمع ومكان العمل ج. 
تهدف الشركة الى خلق جهة تفخر 

بها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وكجزء من ذلك تسعى الشركة الى 

المساهمة في المجتمع. حيث تسعى 
الشركة دائما لمساعدة فئات المجتمع 
المحلي والمنظمات لتجربة استثنائية.

أقامت الشركة في عام ٢٠١٦ فعالية 
خاصة للعمال، وذلك تقديرًا لعملهم 

المتواصل عبر السنوات الثالث الماضية 
لبناء هذا الصرح الوطني. وتخللت 

الفعالية زيارة العمال لمنتزه بوليوود 
باركس دبي ضمن الوجهة الترفيهية، 

حيث جرى سحب على جوائز نقدية. 
تلتها مجموعة متنوعة من األنشطة 

تضمنت عدة عروض فنية مسرحية 
أداها فريق "بوليوود باركس دبي"، 

كما استمتعوا بتشكيلة متنوعة من 
األطعمة والمشروبات.

استضافت الشركة )٢٠٠( طفل مع 
عائالتهم، وعددًا من المتطوعين من 
مؤسستي "األوقاف وشؤون القصر" 
ومؤسسة "تحقيق أمنية" في دولة 

اإلمارات، خالل الحفل المميز الذي أقيم 
بمناسبة افتتاح أكبر وجهة ترفيهية 

متكاملة في منطقة الشرق األوسط. 

وقضت األسر المدعوة يومًا مميزًا في 
منتزه "ليجوالند دبي"، كما حظي ضيوف 

المؤسستين بفرصة مميزة لمتابعة 
حفل االفتتاح من مقاعد كبار الشخصيات. 

تعتزم الشركة في عام ٢٠١7، عام الخير 
باالستمرار في العطاء وعقد المزيد من 
األنشطة التي تخدم المجتمع المحلي.

مازالت الشركة مستمرة ببرنامج 
)جيمبا( الذي يهدف الى التواصل مع 

الموظفين بالشركة بشكل منتظم.

معلومات عامة  .١١

أ.  بيان بسعر سهم الشركة في السوق 
المالي في نهاية كل شهر خالل 

السنة المالية ٢٠١٦ بالدرهم اإلماراتي

الشهر
سعر 

اإلغالق
أعلى 

سعر
أدنى 
سعر

١.٠9١.١4١.٠٢يناير

١.١9١.٢٠١.٠8فبراير

١.٣٠١.44١.٢٠مارس

١.٣4١.44١.٢٦أبريل

١.4٢١.4٣١.٢٦مايو

١.٥٦١.٥8١.٣8يونيو

١.٦4١.7٠١.٥7يوليو

١.٦4١.7٦١.٦٠أغسطس

١.٥8١.7٠١.٥7سبتمبر

١.٥7١.٦٣١.48أكتوبر

١.47١.٥٦١.4٥نوفمبر

١.٣٠١.٣8١.٢9ديسمبر

بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل السنة ٢٠١٦ ب. 

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير
العائد 

السنوي

دي إكس بي 
إنترتينمنتس

١.٠9١.١9١.٣١.٣4١.4٢١.٥٦١.٦4١.٦4١.٥8١.٥7١.47١.٣

التغيير ١٥.٠%-١١.٦%-٦.4%-٠.٦%-٣.7%٥.١%٠.٠%9.9%٦.٠%٣.١%9.٢%9.٢%-٣.٥%نسبة 

المؤشر العام 
٢997.77٣٢٣9.7٣٣٥٥.٥٣٣49١.9١٣٣١٣.7٢٣٣١١.١٣484.٣٢٣٥٠4.4٣474.٣8٣٣٣٢.4١٣٣٦٠.9١٣٥٣٠.88لسوق دبي المالي

التغيير ١٢.١%٥.١%٠.9%-4.١%-٠.9%٠.٦%٥.٢%-٠.١%-٥.١%4.١%٣.٦%8.١%-4.9%نسبة 

قطاع السلع 
اإلستهالكية 

٦٢١.8١٦77.٢87٣7.٣47٥8.٦٦84٣.8٥9٢٥.١٣97٠.9١97١.٦٣9٣٥.8٥9٢9.7٦87١.٥٢779.٣8والكمالية 

التغيير ٢٢.١%-١٠.٦%-٦.٣%-٠.7%-٣.7%٠.١%4.9%9.٦%١١.٢%٢.9%8.9%8.9%-٢.٦%نسبة 

٢.٠٠

١.8٠

١.٦٠

١.4٠

١.٢٠

١.٠٠

٠.8٠
ديسمبر ٢٠١٦ يناير ٢٠١٦ 

 دي إكس بي إنترتينمنتس    المؤشر العام لسوق دبي المالي    قطاع السلع االستهالكية والكمالية
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بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ ج. 

المستثمر التوزيع **نسبة المساهمةتصنيف 

٥7.٦%محلي١٠.4%األفراد

7.9%خليجي

٢٠.٣%عربي

١4.١%أجنبي

٦٣.9%محلي89.4%الشركات

٢4.7%خليجي

٠.١%عربي

١١.٣%أجنبي

8٣.٣%محلي٠.١%الحكومات

٠%خليجي

٠%عربي

١٦.7%أجنبي

** تم تقدير النسب وبالتالي لن يكون المجموع ١٠٠% 

بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ د. 

نسبة األسهم المملوكة في رأس مال الشركةعدد األسهم المملوكةاإلسمم

٥٢.٢9%4,١8٣,٣99,٠٣٠مراس للترفيه والتسلية وشركاتها التابعة١

١١.٠٢%88١,4١4,٥4١قطر القابضة ذ.م.م٢

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٦ هـ. 

ملكية األسهم )سهم(م
عدد 

المساهمين
عدد األسهم 

نسبة األسهم المملوكة من رأس المالالمملوكة

٠.٣٦%٢٠١7٢9,4٠8,١٠8أقل من ١٥٠.٠٠٠

٢.8٥%١٣89٢٢7,٦88,١٦٠من ٥٠.٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠.٠٠٠ ٢

7.٦8%4١8٦١4,١٦٣,٣٥٦من ٥٠٠.٠٠٠ إلى أقل من ٣٥.٠٠٠.٠٠٠

89.١١%١٠١7,١٢8,٦٥٣,٠4٦أكثر من 4٥.٠٠٠.٠٠٠

و.  بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها 
بشأن ضوابط عالقات المستثمرين

تلتزم دي إكس بي إنترتينمنتس 
بأعلى مستويات الشفافية واالتصال 

مع كل من المساهمين والسوق 
على نطاق واسع، وتم تخصيص قسم 
إلدارة عالقات المستثمرين تابع للمدير 

التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية.

قسم عالقات المستثمرين هو 
المسؤول عن التواصل مع جميع 
المساهمين، وضمان االفصاح عن 

التطورات الجوهرية في الوقت المحدد، 
باإلضافة الى التجاوب مع جميع 

إستفسارات المساهمين. كما يتولى 
قسم عالقات المسثمرين إدارة قسم 

عالقات المستثمرين على الموقع 
االلكتروني للشركة، ويتم خاللها إدارة 
تحديث الصفحة بمعلومات وافصاحات 

صحيحة في الوقت المناسب.

وشارك قسم عالقات المستثمرين 
بشكل فعال في مؤتمرات 

المستثمرين، وعقد أول يوم 
للمستثمرين في أكتوبر ٢٠١٦. كما 

أطلقت الشركة التطبيق الذكي 
لعالقات المستثمرين في سعيها 
لمواصلة تقديم الخدمات الفعالة 

ألصحاب المصلحة.

 معلومات عن مسؤول قسم 
المستثمرين: عالقات 

اإلسم: مروة جودا 
المسمى الوظيفي: رئيس قسم 

المستثمرين عالقات 
البريد االلكتروني: 

IR@dxbentertainments.com

هاتف: ٠8٢٠ 8٢٠ 4 97١+

الموقع االلكتروني: 
www.dxbentertainments.com/

investor-relations

القرارات الخاصة ز. 
اجتماع للجمعية  أول  عقدت الشركة 
 العمومية بتاريخ ١8 أبريل ٢٠١٦ بفندق 
تاج دبي. وفيما يلي القرارات الخاصة 

التي صدرت:

اعتماد ما يلي:  .١

تمويل )١( المشروع المقترح "سيكس  أ( 
فالجز دبي"، )٢( تمويل مشاريع تطوير 
األعمال المستقبلية، )٣( دفع النفقات 

المتكبدة المتعلقة بإصدار األسهم 
الجديدة وذلك من خالل اصدار أسهم 

جديدة بحد أقصى ١،٦78،٠84،9٦٢ درهم 
بقيمة إسمية تبلغ )١( درهم إماراتي 

لكل سهم، وبذلك يرتفع رأس مال 
الشركة المدفوع إلى 7،999،9١٢،٦7٠ 

درهم إماراتي.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة ٢٠١٦ تتمة

٦٠    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



وفي يوم االربعاء ٢٠ أبريل ٢٠١٦، 
أرسلت الشركة دعوة لمساهميها 
للمشاركة في حقوق اإلصدار لزيادة 
رأس مال الشركة من خالل االكتتاب 

في١،٦78،٠84،9٦٢ أسهم جديدة بقيمة 
اسمية تبلغ )١( درهم. وقد تجاوزت 

تغطية اجمالي اإلكتتاب بحولي )١.٦( 
ضعفا تقريبًا و)٢.٥( ضعفا لألسهم 

المطروحة لعامة المساهمين في نهاية 
فترة االكتتاب ٢٥ مايو ٢٠١٦.

ب( اعتماد رأس مال الشركة المصرح 
به بما يعادل ١٢،٦4٣،٦٥٥،4١٦ درهم 

إماراتي استنادا إلى البند ١9٣ من قانون 
الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

أعادت الشركة النظر في نظامها 
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير الذي 
وافقت عليه هيئة األوراق المالية والسلع. 

ج( تفويض مجلس إدارة الشركة السلطة 
إلتخاذ كافة اإلجراءات وتنفيذ القرارات 

لتطبيق زيادة رأس المال، بما فيها توقيت 
وتفاصيل زيادة رأس المال والسعي 
للحصول على الموافقة الالزمة من 

الجهات الرقابية المختصة خالل عام واحد 
من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

تم االنتهاء من زيادة رأس المال عن 
طريق حقوق االصدار في ٢٥ مايو ٢٠١٦.

الموافقة على تعديل النظام   .٢
األساسي للشركة لالمتثال للقانون 

االتحادي )٢( لعام ٢٠١٥ الخاص بالشركات 
التجارية وقرار الجمعية العمومية بزيادة 

رأس المال المصرح به للشركة بعد 
الحصول على الموافقات الالزمة من 

السلطات ذات العالقة.

أعادت الشركة النظر في نظامها 
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير الذي 
وافقت عليه هيئة األوراق المالية والسلع. 

الموافقة على تعديل النظام   .٣
األساسي الخاص بالشركة بما يتوافق 
مع القانون االتحادي رقم )٢( لسنة ٢٠١٥ 

فيما يخص الشركات التجارية.

أعادت الشركة النظر في نظامها 
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير الذي 

وافقت عليه هيئة األوراق المالية والسلع.

تعدياللنظام  على  الموافقة   .4
األساسي للشركة ليصبح رأس المال 

المصرح به ١٢،٦4٣،٦٥٥،4١٦ درهم 
إماراتي استنادا إلى المادة ١9٣ من 

القانون اإلتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ فيما 
التجارية. الشركات  يخص 

أعادت الشركة النظر في نظامها 
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير الذي 
وافقت عليه هيئة األوراق المالية والسلع. 

الموافقة على تعديل النظام   .٥
األساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء 

مجلس اإلدارة )7( أعضاء.

أعادت الشركة النظر في نظامها 
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير 

الذي وافقت عليه هيئة األوراق المالية 
والسلع، وقد أعلنت الشركة أيضا في 
٢٢ مايو عام ٢٠١٦ عن فتح باب الترشيح 

للعضوية السابعة لمجلس اإلدارة. 
انتخب السيد شرفان شروف كعضو غير 
تنفيذي مستقل في مجلس اإلدارة في 

اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 
٢٣ يونيو ٢٠١٦.

تم انعقاد الجمعية العمومية الثانية 
في ٢٣ يونيو ٢٠١٦ في فندق تاج دبي. 

وتم تمرير القرارات الخاصة التالية:

الموافقة على تعديل النظام   .١
األساسي الخاص بالشركة ليتوافق مع 

تغيير اسم الشركة إلى )دي إكس 
بي إنترتينمنتس ش.م.ع( بعد موافقة 

المختصة. الجهات 

وبعد الحصول على موافقة المساهمين 
لتغيير اسم الشركة من دبي باركس 

آند ريزورتس ش.م.ع إلى دي إكس 
بي إنترتينمنتس ش.م.ع فقد سعت 
الشركة للحصول على موافقة من 

الدائرة االقتصادية وهيئة األوراق المالية 
والسلع وسوق دبي المالي لتغيير 
النظام األساسي للشركة واالسم 

التجاري القانوني وفقا لذلك. تم أخذ 
الموافقة النهائية من هيئة األوراق المالية 

والسلع وتم نشر التغيير في الجريدة 
الرسمية في العدد رقم ٦٠٣، سبتمبر 
٢٠١٦. تم تغيير االسم رسميا في سوق 

دبي المالي في ٢9 سبتمبر ٢٠١٦ إلى دي 
إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع وأصبح 

.)DXBE( رمز التداول الجديد

ح.  بيان باألحداث الجوهرية للشركة 
خالل العام ٢٠١٦

يناير

إعالن اتفاقية تقنية الوجهة الذكية بالتعاون 
مع اتصاالت

تسعى اإلتفاقية الى االستفادة من التقنيات 
الرقمية والتحول إلى بناء مدن ومجتمعات 

ذكية. وستعتمدان في هذا التوجه على 
البنية الرقمية المتطورة في الدولة 

وتبنى عليها تطبيقات متقدمة. وبدورها، 
ستقوم "اتصاالت"، المزود الحصري للحلول 

الرقمية وحلول تكنولوجيا االتصاالت 
والمعلومات بتصميم وتنفيذ مجموعة 

متكاملة من الحلول الرقمية التي تعتمد 
على عناصر االبتكار والسالسة، إضافة إلى 

بناء وإدارة البنى التحتية للوجهة والتي 
تمتاز بقابليتها للتطوير على مستوى 
أمن المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، 

 وذلك لضمان تلبية االحتياجات 
المستقبلية للوجهة.

 حصول الشركة على ثالث شهادات 
اعتماد دولية

 تقديرًا اللتزامها بتطبيق أفضل سياسات 
اإلدارة لمجاالت الصحة والسالمة والبيئة، 

حصل نظام الصحة والسالمة والبيئة 
في الشركة على شهادة "آيزو ١4٠٠١" 

لإلدارة البيئية وشهادة "آيزو ١8٠٠١" في 
إدارة السالمة والصحة المهنية وشهادة 

"آيزو 9٠٠١" في إدارة الجودة في كافة 
الترفيهية. الوجهة 

فبراير

اطالق مبيعات التذاكر السنوية للجمهور

أعلنت كل من منتزه "ليجوالند دبي" 
و"ليجو وتر بارك" التابعة لدبي باركس 

آند ريزورتس عن إطالق تذاكرها السنوية 
للبيع مما شكل حدثا هاما للشركة.

مارس

إعالن دبي باركس آند ريزورتس ش.م.ع 
عن خطتها لزيادة رأس المال ب ١A٦8 مليار 

درهم إماراتي إلنشاء وتطوير المنتزه 
الترفيهي" سيكس فالجز دبي" 

أعلنت الشركة في ٢8 مارس عن سعيها 
لتمويل ٢.٦7 مليار درهم إماراتي 

لتطوير المنتزه الترفيهي" سيكس 
فالجز دبي" بشكل رئيسي وذلك من 

خالل طرح أسهم لإلكتتاب إلى جانب 
تسهيالت بنكية. وبناءًا عليه ستعرض 

الشركة على مساهميها زيادة رأس مال 
الشركة ب ١،٦78،٠84،9٦٢ درهم إماراتي 

من خالل طرح أسهم جديدة بقيمة 
اسمية درهم واحد للسهم.

٦١



ابريل

الحصول على 99٣ مليون درهم لتمويل 
مشروع "سيكس فالجز دبي"

أعلنت الشركة في ١١ أبريل ٢٠١٦ عن 
حصولها على مبلغ 99٣ مليون درهم  

كتسهيالت بنكية من بنك أبوظبي 
التجاري، وبنك دبي اإلسالمي، وبنك 
الشارقة اإلسالمي لتمويل مشروع 

إضافة منتزة “سيكس فالجز”.

اعالن بدء االكتتاب في زيادة رأس مال 
الشركة بقيمة مليار و٦8٠ مليون درهم 

إلنشاء وتطوير المتنزه الترفيهي "سيكس 
فالجز دبي"

تم اإلعالن في ١9 أبريل ٢٠١٦ عن طرح 
أسهم لالكتتاب بقيمة مليار و٦8٠ 

مليون درهم لتمويل المنتزه الترفيهي 
"سيكس فالجز دبي". وقد نال طرح 
األسهم موافقة مجلس اإلدارة بعد 

 إجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
في ١8 أبريل ٢٠١٦. 

مايو

االنتهاء من اكتتاب ١.٦ مليار درهم 
لتمويل منتزه " سيكس فالجز 

دبي" بزيادة رأس مال الشركة إلى 
7.999.9١٢.٦7٠ درهم إماراتي

في ٣٠ مايو ٢٠١٦، أكدت الشركة نجاحها 
في زيادة رأس المال بقيمة ١.٦8 مليار 

درهم اماراتي وقد تجاوز تغطية اجمالي 
اإلكتتاب بحولي ١.٦ ضعفا تقريبًا و٢.٥ 

ضعفا لألسهم المطروحة لعامة 
المساهمين، وفي نهاية فترة االكتتاب 
٢٥ مايو ٢٠١٦ بلغت قيمة االكتتاب ٢.٦7 

مليار درهم إماراتي.

بعد االنتهاء من االكتتاب في زيادة رأس 
المال، وأصبحت تمتلك شركة مراس 
للترفيه والتسلية والشركات التابعة 

للمجموعة ٥٢.٢9% من أسهم الشركة.

يونيو

انتخاب السيد شرفان شروف كعضو 
مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

بعد موافقة المساهمين في اجتماع 
الجمعية العمومية المنعقد في ٢٣ 

يونيو ٢٠١٦، انتخب السيد شرفان شروف 
كعضو غير تنفيذي مستقل لمجلس 

إدارة الشركة، ليصل بذلك إجمالي عدد 
أعضاء مجلس اإلدارة إلى 7 أعضاء.

موافقة المساهمين على تغيير اسم 
الشركة من دبي باركس آند ريزورتس 

ش.م.ع. الى دي إكس بي إنترتينمنتس 
ش.م.ع

تم في اجتماع الجمعية العمومية 
المنعقد في ٢٣ يوليو ٢٠١٦ الحصول 

على موافقة المساهمين لتغيير 
النظام األساسي للشركة ليعكس 

تغيير اسم الشركة الى دي إكس بي 
إنترتينمنتس ش.م.ع.

يوليو

تدشين مشروع "سيكس فالجز دبي"

في ٣ يوليو ٢٠١٦ أعلنت الشركة 
أن أعمال البناء قد بدأت في منتزه 
"سيكس فالجز دبي"، معلنة بدء 
المرحلة الثانية من مشروع دبي 

باركس آند ريزورتس.

سبتمبر

تغيير اسم الشركة رسميا إلى دي إكس 
بي إنترتينمنتس ش.م.ع وأصبح رمز 

)DXBE( التداول الجديد

في ٢9 سبتمبر عام ٢٠١٦، أعلنت 
الشركة أنه تم تغيير اسمها رسميا بعد 
الحصول على موافقة المساهمين في 

اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد 
في ٢٣ يونيو ٢٠١٦ لتغيير اسم الشركة 

إلى دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع.

اكتوبر

إفتتاح منتزه "ليجوالند دبي" و"ريفرالند 
دبي" في دبي باركس آند ريزورتس

إفتتاح منتزه " ليجوالند دبي" و"ريفرالند 
دبي" رسميا للجمهور في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦.

توقيع اتفاقية حصرية مع الخليج 
لإلستثمار اإلسالمي للتعاون بهدف تمويل 
وتطويرنظام ذكي إلدارة مواقف السيارات 

ضمن وجهة "دبي باركس آند ريزورتس"

وقعت شركتي "الخليج لإلستثمار 
اإلسالمي" و"دي إكس بي إنترتينمنتس 

ش.م.ع" على اتفاقية تعاون حصرية 
بهدف تمويل وتطويرنظام ذكي إلدارة 

مواقف السيارات ضمن وجهة "دبي 
باركس آند ريزورتس". ستقوم شركة 
"الخليج لإلستثمار اإلسالمي" بتوفير ما 

يزيد عن ١٠،٠٠٠ موقف للمركبات ضمن 
منطقتين مخصصتين في دبي باركس 

آند ريزورتس. 

وتنص االتفاقية على مشاركة العوائد 
المالية لمدة خمس سنوات والتي 
ستولد أرباح مالية من خالل رسوم 

المواقف والخدمات األخرى ذات العالقة.

 اعالن شراكة لمدة ٥ سنوات مع 
دبي فيرست

دخلت دبي فيرست في شراكة حصرية 
استراتيجية لمدة ٥ سنوات، لتصبح 

الشريك المالي الرسمي لدبي باركس 
آند ريزورتس. كما تشمل الشراكة 

تعيين بنك الخليج األول كشريك مصرفي 
رسمي للوجهة الترفيهية ليصبح بذلك 

المزود الرسمي للخدمات المصرفيه.

نوفمبر

إفتتاح منتزه "بوليوود باركس دبي" في 
دبي باركس آند ريزورتس

تم إفتتاح "بوليوود باركس دبي" رسميا 
للجمهور في ١7 نوفمبر ٢٠١٦.

ديسمبر

تم إفتتاح منتزه "موشنجيت دبي “في 
دبي باركس آند ريزورتس

تم إفتتاح "موشنجيت دبي" رسميا 
للجمهور في ١٦ ديسمبر ٢٠١٦.

حفل االفتتاح الرسمي لوجهة دبي باركس 
آند ريزورتس

عقدت الشركة حفل افتتاح وجهة دبي 
باركس آند ريزورتس في ١8 ديسمبر 
٢٠١٦ بحضور السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي وغيره من كبار 
الشخصيات والمشاهير واالعالميين في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

عبد اهلل الحباي
رئيس مجلس اإلدارة

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

التاريخ: ٢٦ مارس ٢٠١7

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة ٢٠١٦ تتمة
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

السادة المساهمين

دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( وشركاتها التابعة

دبي

اإلمارات العربية المتحدة

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
الرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لـ دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( )»الشركـة«( وشركاتها التابعة )مًعا »المجموعة«(، 
دبي، اإلمارات العربية المتـحدة، والتـي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبـر2016، وبيان الربح أو الخسارة والدخل 

الشامل األخر الموحد وبيان التغيـرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وإيضاحات 
حول البيانات المالية الموحدة، تتضمن ملخًصا للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا ، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما 
في 31 ديسمبر 2016وآدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضـحة تفصيًلا في فقرة مسؤوليات مدقق 

الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة الواردة بتقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس 
المحاسبين »قواعد السلوك للمحاسبين المهنين« ووفقا للمتطلبات األخالقية األخرى بدولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة بتدقيقنا 

للبيانات المالية الموحدة للمجموعة. هذا، وقد التزمنا بمتطلبات المسؤولية األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات وقواعد السلوك 
للمحاسبين المهنين. نعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
تعتبر أمور التدقيق الرئيسية، وفق تقديرنا المهني، األمور التي نوليها أقصى اهتمام عند تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة عن السنة 

الحالية. تم تناول تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككل وفي تشكيل رأينا المتعلق بها، ونحن ال نعبر عن رأي منفصل 
بشأن تلك األمور.

كيف تناول تدقيقنا هذا األمرأمر التدقيق الهام

المصاريف الرأسمالية

يتعلق ذلك بتقدير وتوقيت ما إذا كانت الموجودات 
تستوفي معايير الرسملة التي نص عليها المعيار 

المحاسبي الدولي رقم 16 الممتلكات، اآلالت 
والمعدات وكذلك اختيار األعمار االنتاجية االقتصادية 

المالئمة الواردة بالسياسات المحاسبية الهامة 
للمجموعة وتقضي باالستعانة باألحكام.

وإضافة إلى ذلك، تحديد ما إذا كانت هناك أي مؤشرات 
على انخفاض القيمة الدفترية للموجودات تقتضي 

اتخاذ أحكام.

تمثل المصاريف الرأسمالية تكلفة رئيسية 
للمجموعة، وذلك لوجود خطر يتمثل في عدم 

رسملة المصاريف بالشكل المناسب وفق التوجهات 
المحاسبية ذات الصلة وفي عدم القدرة على استرداد 

الموجودات بقيمتها الدفترية.

ويقصد بالكثافة الرأسمالية لطبيعة نموذج األعمال 
وجود رصيد كبير من الممتلكات واآلالت والمعدات لدى 

المجموعة. إن ثمة خطر يتعلق بعدم استرداد كامل 
القيم الدفترية للموجودات بسبب أدائها المستقبلي.

قمنا بفحص عينة من المصاريف الرأسمالية المتكبدة وقيمنا تقدير اإلدارة حول 
ما إذا كان الصرف على المشروع يستوفي معايير االعتراف الواردة بالمعيار 

المحاسبي الدولي رقم 16 الممتلكات، اآلالت والمعدات.

تضمنت اإلجراءات التي قمنا بتنفيذها اإللمام بدراسة الجدوى لكل حديقة، 
والتأكد من صحة أي افتراضات أو تقديرات أساسية، والتحري عن اعتماد المشاريع 

الرأسمالية، وتعقب أثر تكاليف المشاريع بالحصول على أدلة من أطراف مستقلة 
وتقدير العمر االنتاجي االفتراضي المتعلق باألصل.

استعانت المجموعة بخبير مستقل لتقدير العمر االنتاجي االفتراضي للممتلكات 
والمعدات. وقد تأكدنا من كفاءة وقدرات وموضوعية ذلك الخبير وتحققنا 

من مؤهالته. قمنا بفحص البيانات المدخلة المستخدمة من الخبير عن طريق 
مطابقتها بالمستندات المؤيدة من أجل تقدير مدى موثوقية وكمالية ودقة 

البيانات الرئيسية. 

لقد قمنا، بشكل مستقل عن اإلدارة، بمراجعة تقرير الخبير وتحرينا عن صحة 
وافتراضات التقييم المستخدمة.

لقد أخذنا باالعتبار إضافة إلى ذلك ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض 
القيمة عن طريق اإللمام بمفهوم العمل لكل مشروع وبإجراء مراجعات 
مستقلة لمؤشرات انخفاض القيمة وكذلك بفحص أحكام اإلدارة لتحديد 

انخفاض قيمة الموجودات.
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أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

كيف تناول تدقيقنا هذا األمرأمر التدقيق الهام

تقييم االستثمارات العقارية

يمثل تقييم االستثمارات العقارية للمجموعة أحد 
المكونات الرئيسية من صافي موجودات المجموعة.

تتضمن االستثمارات العقارية وجهات الطعام ومحالت 
التجزئة في مركز دبي باركس آند ريزورتس.

لقد تم إجراء التقييم عن طريق مقيم مستقل وفًقا 
للنسخة العالمية 2014 من معايير التقييم المهني 

المحددة من قبل المعهد الملكي للمقيميين 
المعتمدين، وبما يتفق مع المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية. ويأخذ التقييم باالعتبار، متى أمكن، األدلة من 
المعامالت السوقية عن العقارات والمواقع المشابهة 

لعقارات ومواقع المجموعة.

إن شركة التقييم التي استعانت بها المجموعة هي أحد شركات التقييم 
المعروفة ولها خبرة كبيرة في المنطقة.

لقد تأكدنا من كفاءة وقدرات وموضوعية المقيمين وتحققنا من مؤهالتهم.

أكدنا على أن الطرق المستخدمة في التقييم المستقل كانت متوافقة مع 
معايير المعهد الملكي للمقيمين المعتمدين وتلتزم بمتطلبات المعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية.

كما ناقشنا نطاق عمل شركة التقييم وراجعنا شروط تعيينهم من أجل التأكد 
من عدم وجود أي شروط غير معتادة وترتيبات رسوم.

قمنا بفحص البيانات المدخلة التي تعزز تقييم االستثمارات العقارية بما في ذلك 
جداول اإليجار والمصاريف الرأسمالية عن طريق مطابقتهم باألدلة المؤيدة في 

تقدير مدى موثوقية وكمالية ودقة البيانات الرئيسية.

لقد قمنا، بشكل مستقل عن اإلدارة، بمراجعة تقرير الخبير وتحرينا صحة 
وافتراضات التقييم المستخدمة.

تقييم أدوات المشتقات المالية وتحوط المجموعة

تمتلك المجموعة بشكل أساسي مقايضات أسعار 
فائدة وعقود صرف آجلة، حيث تطبق المجموعة لمحاسبة 

التحوط بشأن تلك األدوات المالية المشتقة بحيث ُتطبق 
على تحوط أسعار فائدة ومخاطر العمالت األجنبية بشأن 

المطلوبات المالية.

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة مقارنات التقييمات بكتب 
التأييد المستقلة وتقدير جدوى التحوط وجودة إلفصاحات 

الواردة بالبيانات المالية الموحدة.

لقد حصلنا على تأيدات مستقلة مباشرة بشأن تقييم كل أداة مشتقة 
 محتفظ بها من المجموعة وطابقناها بالقيم العادلة للمشتقات المقيدة 

من قبل المجموعة.

التحقق من استيفاء متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية: 
االعتراف والقياس، وذلك عن طريق:

•  ضمان مدى مالئمة المنهج التي استخدمته اإلدارة لمحاسبة التحوط؛

•  االستعانة بخبرائنا لفحص عينة من التقييمات لضمان أن القيم العادلة 
للمشتقات قد تم احتسابها احتسابًا مقبولًا؛

•  تقييم أدلة اإلدارة وتقييم فعالية التحوط؛ و

•  تأكدنا من التزام اإلفصاحات الواردة بالبيانات المالية الموحدة بالمعايير 
المحاسبية السارية.

معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة واإلدارة هما المسؤوالن عن المعلومات األخرى التي تتألف من التقرير السنوي للمجموعة. لقد حصلنا على تقرير مجلس 
اإلدارة قبل تاريخ هذا التقرير لمدقق الحسابات. ومن المتوقع أن تكون بقية معلومات التقرير السنوي متاحة الطالعنا عليها بعد ذلك التاريخ. 

ال تتضمن المعلومات األخرى البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا هذا. ال يتناول رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، وال 
نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا حول البيانات المالية الموحدة في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله ، وفي سبيل ذلك نأخذ 
باالعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا 

بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاًء جوهرية.

وإذا كنا قد استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى ، يتوجب علينا اإلفصاح عن ذلك، استناًدا إلى األعمال التي قمنا بها فيما 
يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. أننا ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن.

وفي حال قررنا وجود أخطاء جوهرية على المعلومات المتبقية الواردة بالتقرير السنوي للمجموعة عند قراءتنا له، فإننا مطالبون باإلبالغ 
عنها إلى المكلفين بالحوكمة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
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مسؤوليات االدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ولألحكام السارية 

للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية التي تجدها االدارة ضرورية 
لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. 

وعند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية مع 
اإلفصاح، حسب االقتضاء، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرارية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم اإلدارة تصفية أو 

وقف أعمال المجموعة أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل غايتنا بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة 

عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، ولكن ال يضمن أن عملية 
التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ستكشف دائًما أي خطأ جوهري إن وجد. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، 

وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين الُمبّينة على هذه 
البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية،فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فتـرة التدقيق. 
ونقوم كذلك بما يلي:

•  تحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، التصميم والقيام 
بإجراءات التدقيق لالستجابة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ 

جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام 
الرقابة الداخلي. 

•  االطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء 
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية بالمجموعة. 

•  تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.

•  استنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة 
جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار. وفي حال االستنتاج 

بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، 
أو، في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول 
عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.

•  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات 
المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

•  الحصول على بّينات تدقيق مناسبة بشأن المعلومات المالية للمجموعة وأنشطتها من أجل إبداء رأي تدقيق حول البيانات المالية 
الموحدة. إننا المسؤولون عن توجيه واإلشراف على وتنفيذ تدقيق المجموعة، كما نظل المسؤولون عن تقريرنا بشكل منفرد.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(
إننا نقوم بالتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق، على سبيل المثال ال الحصر، بنطاق وتوقيت التدقيق ونتائج التدقيق الرئيسية، بما 

في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي قد نحدده خالل تدقيقنا.

كما نقوم بإطالع المكلفين بالحوكمة أيًضا بإقرار بامتثالنا لقواعد السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، والتواصل معهم بخصوص 
جميع العالقات وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد يكون لديها تأثيًرا معقولًا على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة 

متى كان مناسًبا. 

من تلك االمور التي تم التوصل بشأنها مع لجنة التدقيق بالمجموعة هي تحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق البيانات 
المالية الموحدة للسنة الحالية، والتي تعد بالتالي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال 
القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال تـرتب 

على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة من تلك المعلومات.

تقريـر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
إضافة إلى ذلك ووفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، نفيد بما يلي:

1.  أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

2.  تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من جميع جوانبها الجوهرية، بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم )2( لسنة 2015؛

3.  أن المجموعة قد احتفظت بدفاتـر محاسبية نظامية؛

4.  أن المعلومات الواردة بتقريـر أعضاء مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة؛

 5.  يظهر اإليضاح رقم 1 حول البيانات المالية الموحدة استثمارات المجموعة في أدوات الملكية خالل السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2016؛

6.  يظهر اإليضاح رقم 9 حول البيانات المالية الموحدة للمجموعة معامالت األطراف ذات العالقة الجوهرية والشروط واألحكام التي بموجبها 
تم إبـرام تلك المعامالت ومبادئ إدارة تضارب المصالح؛

7.  طبقًا للمعلومات التي توافرت لنا، لم يتبين لنا ما يدعونا لالعتقاد بأن المجموعة قد ارتكبت خالل السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبـر 2016 أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 أو لعقد تأسيس 

المجموعة مما قد يؤثر جوهريًا على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2016؛ و

8.  لم تقدم المجموعة أي مساهمات اجتماعية خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

الشرق األوسط( ديلويت آند توش )

سنتيـا كوربي
سجل مدققي الحسابات رقم 995

13 فبـراير 2017

دبي

اإلمارات العربية المتـحدة
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إيضاحات
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم

الموجودات

69,465,0134,652,195الممتلكات والمعدات

7633,773283,344استثمارات عقارية

–842,056المخزون

–920,999مطلوب من طرف ذو عالقة

1090,336372,021ذمم تجارية مدينة وأخرى 

1137,1211,711مشتقات مالية

12989,5272,855,593موجودات مالية أخرى

131,534,862461,436النقد وأرصدة بنكية

12,813,6878,626,300مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية

147,999,9136,321,828رأس المال

3,736–14احتياطي إصدار أسهم 

1137,1211,711احتياطي تحوط التدفق النقدي 

)149,257()639,105(خسائر متراكمة

7,397,9296,178,018مجموع حقوق الملكية

المطلوبات

153,203,6451,257,569تسهيالت بنكية

162,212,1131,177,838ذمم تجارية دائنة وأخرى

12,875–9مطلوب لطرف ذو عالقة

5,415,7582,448,282مجموع المطلوبات

12,813,6878,626,300مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

  

رائد كاجـور النعيمي عبد الوهاب الحلبي  
الرئيـس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة 

بيـان المـركـز المـالي المـوحـد
كما في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم

–75,926اإليرادات

–)7,687(تكاليف المبيعات

–68,239الربح اإلجمالي

)141,904()588,894( 17مصاريف عمومية وإدارية وبيعية وتسويقية

–)25,716(مصاريف تشغيلية أخرى

69,33046,222إيرادات فوائد

)15,249()7,797(15إطفاء تكاليف اقتراض

)110,931()484,838(الخسارة للسنة

الدخل الشامل األخر

35,4101,711تحوط التدفق النقدي – ربح القيمة العادلة

)109,220()449,428(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

الخسارة للسهم:

)0.018()0.067(18الخسارة األساسية والمخفضة للسهم )درهم(

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه 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

6,287,238)38,326(–6,321,8283,736الرصيد في 1 يناير 2015

الخسارة للسنة  –––)110,931()110,931(

الدخل الشامل األخر للسنة  ––1,711–1,711

)109,220()110,931(1,711––إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

6,178,018)149,257(6,321,8283,7361,711الرصيد في 31 ديسمبر 2015

1,678,085–––1,678,085إصدار أسهم إضافية

)8,746()8,746(–––تكاليف إصدار أسهم

–3,736–)3,736(–تحويل احتياطي إصدار أسهم 

الخسارة للسنة  –––)484,838()484,838(

الخسارة الشاملة األخرى للسنة  ––35,410–35,410

)449,428()484,838(35,410––إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة

7,397,929)639,105(37,121–7,999,913الرصيد في 31 ديسمبر 2016

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)110,931()484,838(الخسارة للسنة

تعديالت لـ:

مصاريف استهالك  37,0873,522

إيرادات الفوائد  )69,330()46,222(

إطفاء تكاليف اقتراض  7,79715,249

مخصص / )عكس( تعويض نهاية الخدمة للموظفين  2,631)453(

)138,835()506,653(التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

)151,121(302,985النقص / )الزيادة( في ذمم تجارية مدينة وأخرى

–)42,056(الزيادة في المخزون

923,655603,674الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى

677,931313,718صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

1,866,0661,294,407النقص في موجودات مالية أخرى

)2,646,460()4,689,323(إضافات إلى الممتلكات والمعدات

)83,748()257,806(إضافات إلى االستثمارات العقارية

69,36347,075فوائد مقبوضة

 )1,388,726()3,011,700( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

–1,678,085عائدات إسهم إضافية مصدرة

–)8,746(تكاليف إصدار أسهم

1,961,9081,461,258عائدات التسهيالت البنكية

)71,607()59,034(تكاليف اقتراض مدفوعة

)13,647()131,144(تكاليف تمويل مدفوعة

)97,672()93,077(الزيادة في النقد المقيد

)3,133()33,874(الحركة في رصيد طرف ذو عالقة

3,314,1181,275,199صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

980,349200,191صافي الزيادة في النقد وما يعادله

363,764163,573النقد وما يعادله في بداية السنة )إيضاح 13(

1,344,113363,764النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 13(

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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1.  معلومات عامة
تأسست دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( المعروفة بدبي باركس آند ريزورتس المساهمة العامة )»الشركة«( في بادئ األمر 

كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب الرخصة التجارية رقم 673692، وُأنشأت في 11 يوليو 2012. حصلت الشركة في 9 ديسمبر 2014 على 
موافقة وزارة االقتصاد وتحولت إلى شركة مساهمة عامة )مساهمة عامة.( وفقًا لقانون الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

رقم 8 لسنة 1984 المستبدل بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 )»قانون الشركات«(. الشركة هي شركة 
تابعة لمراس القابضة ذ.م.م. )»الشركة األم الرئيسيـة«(.

وفًقا لقرار المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 يونيو 2016، فقد تم تغير اسم الشركة من دبي باركس آند ريزورتس 
المساهمة العامة إلى دي اكس بي انترتينمنتس )مساهمة عامة( وذلك اعتباًرا من 29 سبتمبر 2016.

عنوان الشركة المسجل هو ص.ب: 123311، دبي، اإلمارات العربية المتحدة )»اإلمارات العربية المتحدة«(.

تتمثل األنشطة المرخصة للشركة وشركاتها التابعة )معًا »المجموعة«( في االستثمار في المشاريع التجارية وإدارة المنتزهات الترفيهية، 
و االستثمار في المشاريع السياحية و إدارتها؛ والتطوير العقاري؛ والمتاجرة في التذاكر اإللكترونية للفعاليات الرياضية والترفيهية، و إدارة 

التسويق، وخدمات إدارة المرافق وإدارة الفعاليات.

تتضمن البيانات المالية الموحدة الشركات التابعة التالية:

تاريخ التأسيسمكان التأسيساسم الشركة التابعة

نسبة الملكية

النشـاط النفعيةالقانونية

تطوير المنتزهات الترفيهية100%99%18 مارس 2013دبي، اإلماراتموشنجيت ذ.م.م.

إدارة المرافق100%100%8 أبريل 2013دبي، اإلماراتأمجيت أوبريشنز ذ.م.م.*

 دبي باركس دستنيشن 
مانيجمنت ذ.م.م.

تطوير المنتزهات الترفيهية100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلمارات

تطوير المنتزهات الترفيهية100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتبوليوود باركس ذ.م.م.

التطوير العقاري100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتدبي باركس هوتيل ذ.م.م.

التطوير العقاري100%99%25 أغسطس 2014دبي، اإلماراتريفر بارك ذ.م.م.

تطوير المنتزهات الترفيهية100%99%7 سبتمبر 2014دبي، اإلماراتإل إل دبي ثيم بارك ذ.م.م.

إدارة المرافق100%100%14 أكتوبر 2014دبي، اإلماراتإل إل دبي أوبريشنز ذ.م.م.**

إدارة المرافق100%100%25 مارس 2015دبي، اإلماراتبي دبليو بي أوبريشنز ذ.م.م.***

تطوير المنتزهات الترفيهية100%99%21 مايو 2015دبي، اإلماراتإس إف دبي ذ.م.م.

التطوير العقاري100%99%16 مارس 2016دبي، اإلماراتإل إل دبي هوتيل )ذ.م.م.(

وكيل سفريات100%100%29 مايو 2016دبي، اإلماراتدو تريبس )ذ.م.م.(

* شركة تابعة لموشنجيت ذ.م.م.
** شركة تابعة لـإل إل دبي ثيم بارك ذ.م.م.

*** شركة تابعة لـبوليوود باركس ذ.م.م.
**** شركة تابعة دبي باركس دستنيشن مانيجمنت ذ.م.م.

2.  تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة
2-1  المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة المطبقة بدون تأثيـر جوهري على البيانات المالية الموحدة

تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، والتي يسري تطبيقها إلزاميًا للفترة المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2016 
أو بعدها، على هذه البيانات المالية المرحلية المالية الموحدة. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة أي 

تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسنة الحالية أو السنوات السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبات المستقبلية.

المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 14 الحسابات التنظيمية المؤجلة.  •

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية والتي تتعلق بمبادرة اإلفصاح.  •

•  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 11 التـرتـيبات التعاقدية المشتـركة لبيان محاسبة االستحواذ على الحصص في 
العمليات المشتـركة.

•  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 الممتلكات، اآلالت والمعدات والمعيار المحاسبي الدولي رقم 38 الموجودات غيـر 
الملموسة، وذلك بشأن إيضاح طرق االستهالك واإلطفاء المقبولة.

•  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 البيانات المالية المنفصلة والمتعلقة بالمحاسبة لالستثمارات في الشركات التابعة 
والمشاريع المشتـركة والشركات الزميلة اختياريًا باستخدام طريقة حقوق الملكية في بيانات مالية منفصلة.

•  تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 10 البيانات المالية الموحدة، والمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 12 اإلفصاح 
عن الحصص في المنشآت األخرى، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتـركة، وذلك 

فيما يتعلق بتطبيق اسثناء التوحيد على المنشآت االستثمارية.

•  التحسينات السنوية على دورة المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية 2012 – 2014 والتي تشمل تعديالت على المعاييـر الدولية إلعداد 
التقاريـر المالية 5 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة، والمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 7 

األدوات المالية: اإلفصاحات وعلى المعيار المحاسب الدولي رقم 19 منافع الموظفين )2011(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة(
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2.  تطبيق المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعّدلة )تتمة(
في سنة 2015، تبنت المجموعة مسبقًا تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء. وقد 
صدر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 في مايو 2014 لينشئ نظام موسع شامل تستعين به المنشآت في محاسبة اإليرادات 

الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. ويسود المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 على إرشادات االعتراف باإليرادات الحالية والتي 
تتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 18 اإليرادات، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 11 عقود اإلنشاء وغيرها من التفسيرات ذات الصلة. لم 

يسفر تطبيق هذا المعيار المحاسبي الدولي إلعداد التقارير المالية عن أي تأثير على المبالغ المقيدة نظرًا ألن المجموعة لم تبدأ بعد في 
الفعاليات المنتجة للدخل.

2-2  المعاييـر الدولية للتقاريـر المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصـدار وغيـر المفعلة بعد أو المطبقة تطبيقًا مسبقًا
لم تقم المجموعة بعد بتطبيق المعاييـر والتعديالت والتفسيرات الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة التالية التـي تم إصـدارها 

ولم يتم سريانها بعد:

المعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر المالية الجديدة والمعدلة
معمول بها لفتـرات

سـنوية تبدأ في أو بعد

التحسينات السنوية على دورة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2014 – 2016 بتعديل المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى، 

والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى، والمعيار 
المحاسبي الدولي رقم 28 االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 1 والمعيار المحاسبي الدولي 

رقم 28: 1 يناير 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 12: 1 يناير 2017

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 7 بحيث تقدم إفصاحات تمكن مستخدمي 
البيانات المالية من تقييم التغيرات على المطلوبات الناتجة من أنشطة التمويل.

1 يناير 2017

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: إفصاحات تتعلق 
بإفصاحات محاسبة التحوط اإلضافية )والتعديالت الالحقة( الناتجة من مقدمة فصل محاسبة 

التحوط الواردة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9 ألول مرة

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: إفصاحات تتعلق 
بالتطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9 ألول مرة

تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 9 في نسخته األخيـرة )المعيار الدولي إلعداد 
التقاريـر المالية رقم 9 األدوات المالية )2014(( في يوليو 2014 ويتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنيف 
والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء االعتـراف.يقوم المعيار بتعديل متطلبات 

قياس وتصنيف الموجودات المالية، كما يقدم نمط جديد لمتوقع خسائر انخفاض القيمة.

سيتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر على أدوات الدين التي تم االحتفاظ بها ضمن نمط عمل تحقق الهدف المرجو منه عن طريق 

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

سيتم تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة على الخسائر االئتمانية المتوقعة على أدوات الدين 
المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والذمم اإليجارية 

المدينة وموجودات العقود وكذلك على بعض تعهدات القروض المبـرمة وعقود الضمان المالي.

1 ينايـر 2018

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

اإليجار مدتها 12 شهرًا أو أقل أو تكن الموجودات المحددة ذات قيمة صغيرة.

1 ينايـر 2019

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

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

ُأرجئ تاريخ السريان ألجل غيـر مسمى

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 االستثمارات العقارية: ترتبط تلك التعديالت 
بتعديل نص الفقرة رقم 57 ليكون أنه ال يجوز للمنشأة تحويل أي عقار إلى استثمارات عقارية أو 
من استثمارات عقارية إال بوجود دليل يشهد على تغير في استخدامه. ويقع التغير في استخدام 

العقار في حال استوفى العقار أو لم يستوف تعريف معنى االستثمار العقاري. وال يعتد بمجرد 
بتغيير اإلدارة نيتها الستخدام العقار في ذاته دليًلا على تغير استخدامه. وقد تم تعديل الفقرة 

لتنص على أن قائمة األمثلة التي تضمنتها هي قائمة غير شاملة. 

1 ينايـر 2018

تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي، كما 
وتتوقع أال يسفر تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت عن إحداث أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة 

التطبيق األولي لها، وذلك باستثناء المعيارين الدوليين إلعداد التقارير المالية أرقام 9 و 16.
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3.  السياسات المحاسبية الهامة
بيان االلتـزام

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، بما في ذلك 
لجنة تفسيرات إعداد التقارير المالية الدولية والتفسيرات ومتطلبات القوانين المعمول بها بدولة اإلمارات العربية المتـحدة.

أساس إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس التكلفة التاريخيـة، باستثناء ما يتعلق بأدوات المشتقات المالية التي تقاس 

بالقيمة العادلة. وتعتمد التكلفة التاريخية بالعموم على القيمة العادلة للمقابل الممنوح لقاء سلع وخدمات.

ُتعرف القيمة العادلة بالسعر الذي سيتم قبضه لبيع أي من الموجودات أو دفعه لتحويل أي من المطلوبات ضمن معاملة منظمة بين 
المشاركين في السوق في تاريخ القياس، بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تقديره بطريقة مباشرة أو أمكن تقديره من خالل أسلوب 

تقييم أخر. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات. تأخذ المجموعة بعين االعتبار خصائص الموجودات أو المطلوبات إذا 
ما كان على المتشاركين بالسوق النظر لتلك الخصائص عند تسعير األصل أو المطلوب في تاريخ القياس.

تم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وُتقرب جميع القيم إلى أقرب ألف درهم، ما لم ُيحدد خالفًا لذلك.

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة:

أساس التوحيد
تتضمن البيانات المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة البيانات المالية للشركة والمنشآت الخاضعة لسيطرة الشركة )شركاتها 

التابعة( والمعدة حتى 31 ديسمبر لكل سنة. وتتحقق السيـطرة عندما يكون للشركة:

السيطرة على المنشأة المستثمر بها؛  •

تخضع أو لها الحق في عوائد متغيرة نتيجًة الرتباطها بالمنشأة المستثمرة؛ و  •

إمكانية استعمال سيطرتها للتأثير على عوائدها.  •

تعيد الشركة تقدير ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر بها، من عدمه، إذا كانت الظروف والوقائع تشير إلى وجود تغيرات على 
واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة الواردة أعاله.

وتبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتحصل الشركة على السيطرة عليها، بينما تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة السيطرة 
على تلك الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين نتائج الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة في بيان 

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر الموحد من تاريخ حصول الشركة على السيطرة وحتى تاريخ فقدانها لتلك السيـطرة.

عند الضرورة تقوم الشركة بإجراء التعديالت الضرورية على البيانات المالية للشركات التابعة لضمان التوافق بين السياسيات المحاسبية 
المتبعة في الشركات التابعة مع السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة األم. كما و تستـبعد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق 

الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتبادلة بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيـد.

معلومات القطاعات
إن القطاع هو مكون من مكونات المجموعة الذي يمكن تميـزه إما بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع تجاري(، أو بتقديم منتجات أو خدمات 
في أي بيئة اقتصادية معينة تخضع للمخاطر والمنافع التي تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. وتتضمن إيرادات القطاع ومصاريفه 

وأدائه التحويالت بين القطاعات التجارية والجغرافية.

االعتراف باإليرادات
تنتج اإليرادات من تشغيل أماكن جذب الزوار ومنتجعات حدائق المالهي. وتمثل اإليرادات المبالغ المدفوعة من العمالء لتذاكر الدخول 

ومبيعات المأكوالت والمشروبات والتسويق والدخل من مبيعات وإيجار التجزئة والكفالة.

ويتم قيد اإليرادات عند تحقيق الشروط التالية:

تحويل المجموعة المخاطر والمنافع الجوهرية؛  -

عدم احتفاظ المجموعة بالتدخل اإلداري المستمر لدرجة ترتبط عادة بالملكية وال السيطرة؛  -

إمكانية قياس قيمة اإليرادات قياًسا موثوًقا به؛  -

احتمالية تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة؛ و  -

إمكانية قياس التكاليف التي سيتم تكبدها في إنجاز المعاملة قياًسا موثوًقا به.  -

74    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي 2016 



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
االعتراف باإليرادات )تتمة(

إيرادات الفوائد
يتم إثبات إيرادات الفوائد من األصل المالي عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق على المجموعة، وأن اإليرادات يمكن 

قياسها بشكل موثوق.

تتـراكم إيرادات الفوائد على أساس الفتـرات الزمنية التى تخصها مع األخذ في االعتبار المبلغ األصلي غيـر المسدد و سعر الفائدة المتعلق به، 
وهو المحدد لخصم التدفقات النقدية المقدرة عبر العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي قيمته الدفتـرية عند االعتراف األولي.

استثمارات عقارية
تتألف االستثمارات العقارية من العقارات المحتفظ بها لتحقيق عائدات إيجاريه أو تعظيم رأس المال، أو كال الغرضين، )بما في ذلك العقارات 
قيد اإلنشاء لتلك األغراض(، وُتقاس مبدئيـًا بتكلفتها، بما في ذلك تكاليف المعامالت ذات الصلة بعد طرح االستهالك المتـراكم واي خسائر 

متراكمة النخفاض القيمة وفق نموذج التكاليف المنصوص عليه في المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 الممتلكات، اآلالت والمعدات. ال يتم 
تحميل االستهالك على األراضي واالستثمارات العقارية قيد اإلنشاء.

يتم احتساب النفقات المتكبدة إلحالل أي مكون من عناصر االستثمارات العقارية المحتسبة بشكل منفصل مع شطب القيمة الدفتـرية 
للعنصر المستبدل. ويتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية ألي من بنود االستثمارات العقارية ذات 

الخصوص. ويتم إثبات جميع النفقات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخركمصاريف متكبدة.

يلغى االعتـراف باالستثمارات العقارية إما عند استبعادها أو عند سحب االستثمارات العقارية من االستخدام بصورة دائمة أو عندما لم يعد 
هناك منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. إن أية أرباح أو خسائر تنتج من إلغاء االعتـراف باالستثمارات العقارية يتم االعتـراف بها في بيان 

األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرفي الفتـرة التـي تم خاللها الغاء االعتراف

تتم التحويالت إلى االستثمارات العقارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام يستدل عليه بانتهاء استخدام المالك للعقار في 
حال التحويل من استخدام المالك أو بدء عقد اإليجار التشغيلي لطرف آخر في حال التحويل من المخزون. وال تتم التحويالت من االستثمارات 

العقارية إال عند تغيير االستخدام الذي يستدل عليه بالبدء باستخدام المالك في حال التحويل إلى استخدام المالك أو بدء التطوير بغرض 
البيع في حال التحويل إلى المخزون. وتتم تلك التحويالت بالقيمة الدفتـرية للعقارات في تاريخ التحويل.

عقود اإليجار
ُتصنف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما تنص عقود اإليجار على تحويل جميع مخاطر ومنافع التملك إلى المستأجر. أما أنواع اإليجارات 

األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشـغيلية.

المجموعة كمستأجر
يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت مقسمًا على فتـرة اإليجار، إال إذا تواجد أساس آخر أكثر مالئمة 

لتوزيع المنافع االقتصادية على فتـرة اإليجار. يتم االعتراف بااللتزامات اإليجارية الطارئة التي تنتج عن عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في 
السنة المحملة بها.

في حالة استالم حوافز إيجار إلبرام عقود إيجار تشغيلية، يتم االعتراف بتلك الحوافز كمطلوبات. ويتم إثبات إجمـالي المنافع من الحوافز 
كتخفيض لمصروف اإليجار على أساس القسط الثابت، إال في وجود أساس آخر أكثر مالئمة لتوزيع المنافع االقتصادية على فتـرة اإليجار.

المجموعة كمؤجر
أبرمت المجموعة عقود إيجار تشغيلية على استثماراتها العقارية. وقد حددت اإلدارة، بناًء على تقييم شروط وأحكام الترتيبات التعاقدية، أنها 

تحتفظ بالمنافع والمخاطر لتلك العقارات وتقوم بمحاسبة عقود اإليحار كعقود إيجار تشغيلية. ويتم قيد اإليرادات اإليجارية من عقود اإليجار 
التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدار فترة عقد اإليجار المعني.

الممتلكات والمعدات
تتألف الممتلكات والمعدات من األراضي والمباني والبنية التحتية والسيارات ومعدات المكتب و تكنولوجيا المعلومات واألثاث والتركيبات 

والجوالت وأماكن الجذب واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

ُتدرج جميع بنود الممتلكات والمعدات مبدئيًا بالتكلفة، بينما تدرج الممتلكات والمعدات بعد االعتـراف المبدئي بالتكلفة ينزل منها 
االستهالك المتـراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت، وذلك باستثناء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. تتضمن التكلفة 

المصروفات التي تنسب مباشرة إلى االستحواذ على األصول. تكلفة األصول المكونة داخليًا تشمل تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية 
تكاليف أخرى تعزى مباشرة إلى تجهيـز األصل إلى حالة العمل لالستخدام المقصود منه، وتكاليف تفكيك وإزالة البنود واستعادة حالة 

الموقع. تدرج تكاليف االقتـراض التي قد تنسب مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج أصل في تكلفة ذلك األصل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
الممتلكات والمعدات )تتمة(

ُتدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفتـرية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل، فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية 
المستقبلية المرتبطة بالعنصر سوف تتدفق للمجموعة، وتكلفة هذا العنصر يمكن قياسها بشكل موثوق. النفقات المتكبدة الستبدال 
أي جزء من بنود الممتلكات والمعدات التي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل يتم رسملتها ويتم حذف القيمة الدفتـرية للعنصر الذي 

تم استبداله. يتم إثبات جميع اإلصالحات و أعمال الصيانة األخرى عند تكبدها في األرباح أو الخسائر.

يتم تحميل االستهالك لشطب تكاليف الممتلكات والمعدات غيـر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بعد طرح القيمة المتبقية المقدرة وفقًا 
لطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

سنوات

10 – 50مباني وبنية تحتية

10 – 20أحصنة المالهي وأماكن الجذب

3 – 8أثاث وتركيبات

3 – 4سيارات

3 – 15تكنولوجيا المعلومات ومعدات مكتب ومعدات أخرى

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة مع األخذ في االعتبار أي تأثير للتغيـرات على 
التقدير المحتسب على أساس مستقبلي.

يتم خفض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى قيمتها القابلة للتحصيل إذا سجلت القيمة الدفترية لألصل قيمة أعلى من القيمة 
للتحصيل. القابلة 

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

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الممتلكات الجاري إنشاءها أو تطويرها ألغراض استخدام مستقبلية. وتتضمن التكاليف نفقات 

ما قبل التطوير المتعلقة بالبنية التحتية واإلنشاءات وغيـرها من النفقات ذات الصلة، مثل األتعاب المهنية والتكاليف الهندسية العائدة إلى 
المشروع والتـي يتم رسملتها خالل سنة األنشطة الالزمة لتجهيـز الموجودات لألغراض المعدة لها. يتم تصنيف هذه الممتلكات كأعمال 

رأسمالية حتى يتم االنتهاء من عملية البناء أو التطوير.

يتم رسملة التكاليف المباشرة من بداية المشروع حتى إنجازه. وال يتم تحميل أي استهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

تصنيف العقارات
تحدد اإلدارة عند امتالك أو إنشاء عقار ما إذا كان سيتم تصنيفه كتطوير عقاري أو استثمار عقاري أو كممتلكات ومعدات. وتقوم 

المجموعة بتصنيف العقار كتطوير عقاري إذا ما كانت نيتها تتجه نحو تطوير العقار بغرض بيعه في المستقبل ألطراف أخرى. بينما 
تصنف المجموعة العقار كاستثمار عقاري إذا ما كانت تنوي االحتفاظ بالعقار لغرض تأجيره أو تعظيم قيمته الرأسمالية أو ألغراض لم يتم 

تحديدها. وتصنف المجموعة العقار كممتلكات ومعدات إذا ما كانت النيه هي استخدام العقار في عملياتها.

المخزون
ُيدرج المخزون بالتكلفة وصافي القيمة المحقق، أيهما أقل. وُتحدد تكلفة المخزون على أساس المعدل المرجح. وتمثل صافي القيمة 

المحققة ثمن البيع المقدر للمخزون مطروًحا منه جميع تكاليف اإلنجاز المقدرة والتكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع.

تكاليف االقتراض / التمويل
تتم رسملة تكاليف االقتراض / التمويل الناتجة بشكل مباشر من حيازة أو بناء أو إنتاج موجودات مؤهلة للرسملة على مدى الفترة 

الضرورية إلكمال و تهيئة األصل ليصبح جاهزًا للغاية المرجوة منها. إن الموجودات المؤهلة للرسملة هي أصول تتطلب بالضرورة فترة زمنية 
كبيرة لتصبح جاهزة لالستخدام المرجو منها.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
أدوات المشتقات المالية

تستخدم المجموعة أدوات المشتقات المالية، وخصوصًا مقايضات أسعار الفائدة والعقود اآلجلة بالعمالت األجنبية.

يتم قياس أدوات المشتقات المالية في البداية بالقيمة العادلة بتاريخ العقد ويعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة بيان 
مالي. يتم االعتـراف بالربح أو الخسارة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد على الفور. ويتم إدراج المشتقات بقيمها 

العادلة كموجودات إذا كانت القيمة العادلة موجبة، أو يتم إدراجها كمطلوبات إذا كانت القيمة العادلة سلبية.

محاسبة التحوطات
عند بدء عالقة التحّوط تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أداة التحوط و بند التحوط مع أهداف إدارة المخاطر المرجوة و استراتيجيتها في 

القيام بعدة عمليات التحّوط. و عالوة على ذلك تقوم المجموعة عند بدء عملية التحوط و الحقًا و بشكل مستمر بتوثيق ما إذا كانت أداة 
التحوط ذات فعالية كبيرة في عكس تغيرات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند التحوط الناتجة عن الخطر المتحوط له.

تحوطات التدفقات النقدية
يتم تسجيل الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة لتكون تحوطات تدفق نقدي في الدخل الشامل 

اآلخر وتتراكم ضمن احتياطي للتحوط من التدفق النقدي. ُتدرج أية أرباح أوخسائر تتعلق بالجزء غير الفّعال في بيان الدخل الموحد على الفور 
ويتم تضمينها في األرباح / )الخسائر( األخرى.

يتم التوقف عن محاسبة التحوط إذا أنهت المجموعة عالقة التحوط، أو حين انتهاء سريان أدوات التحوط أو بيعها أو فسخها أو استعمالها، أو 
إن لم تعد مؤهلة كأدوات تحوط. ويستمر تسجيل الربح أو الخسارة، المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد 

والمتراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت، ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بها عندما تدرج المعامالت المتوقعة في نهاية األمر في 
الربح أو الخسارة. وعندما لم يعد من المتوقع حدوث أي معاملة مستقبلية، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية 

مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد.

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة
تجري المجموعة في تاريخ كل بيان مالي مراجعة للقيم الدفتـرية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على 
تدني في قيمة الموجودات، في حال وجود مثل هذه المؤشرات، يتم تقدير القيمة المستردة للموجودات لتحديد مدى الخسارة )إن وجد(. 

وفي حال صعوبة تقدير القيمة المستردة لألصل فرديًا تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد الذي ينتمي إليها األصل. 
عند إيجاد أساس توزيع معقول و ثابت يتم توزيع موجودات الشركة أيضًا لوحدات فردية مولدة للنقد أو توزيعها على أصغر مجموعة من 

وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس توزيع معقول وثابت لها.

تمثل القيمة المستردة القيمة العادلة مطروحًا منها تكلفة البيع والقيمة المستـخدمة، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة تحت االستخدام، 
يتم خصم التدفقات النقدية المقدرة لحساب القيمة الحالية باستخدام نسبة خصم ما قبل الضريبة والتـي تعكس قيمتها السوقية مع 
األخذ بعين االعتبار أثر الوقت على النقد والمخاطر المحددة لألصل والتي لم يتم بناًء عليها تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية.

أما إذا كانت القيمة المستردة المقدرة لألصل )أو وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفتـرية، يتم خفض القيمة الدفتـرية لألصل )أو وحدة 
توليد النقد( إلى أن تصل إلى قيمته المستردة. يتم االعتـراف بخسارة انخفاض القيمة على الفور في بيات الدخل المالي الموحد مالم يكن 
األصل المعني مدرجًا بقيمة معاد تقييمها زائدة عن التكلفة، حيث يتم معاملة خسارة انخفاض القيمة في تلك الحالة كانخفاض ناتج عن 

إعادة التقييم.

في حال تم عكس تدني القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفتـرية لألصل )أو وحدة توليد النقد( إلى أن تصل للقيمة المقدرة المستردة على 
أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفتـرية فيما لو لم يكن هناك انخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. يتم 

االعتـراف بعكس تدني القيمة على الفور في األرباح أو الخسائر مالم يكن األصل المعني مدرجًا بقيمة معاد تقييمها زائدة عن التكلفة، 
حيث يتم معاملة عكس تدني القيمة في تلك الحالة كزيادة ناتجة عن إعادة التقييم.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة(
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3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
المعامالت بالعمالت األجنبية

تظهر البيانات المالية الموحدة ألغراض خاصة بعملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل بها المجموعة )العملة الوظيفية( وألغراض 
البيانات المالية الموحدة ألغراض خاصة، تدرج نتائج المجموعة و مركزها المالي بدرهم اإلمارات العربية المتحدة والذي يعتبر العملة 

الوظيفية للمجموعة وعملة العرض للبيانات المالية الموحدة.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة الوظيفية للمجموعة على أساس أسعار الصرف السائدة 
بتاريخ تلك المعامالت. وفي تاريخ كل تقرير، يتم إعادة تحويل البنود النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في 
تاريخ التقرير. يتم تحويل البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والتـي تظهر قيمتها العادلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السادة عند 

تحديد القيمة العادلة. ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية التـي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية. 

ُتضَمن فروق التحويل الناتجة عن تسوية البنود النقدية وإعادة تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخراآلخر 
الموحد للسنة. يتم تضمين فروق التحويل الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية والتـي تظهر بقيمتها العادلة في بيان الدخل الشاملل 
اآلخر الموحد للسنة فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية والمتعلقة باألرباح والخسائر المعترف بها مباشرة في حقوق 

الملكية. وأما بشأن البنود غير النقدية، فيتم كذلك االعتراف بأي من مكونات التحويل لتلك األرباح أو الخسائر فورًا في حقوق الملكية.

األدوات المالية
يتم االعتـراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تكون المجموعة طرفًا في المخصصات التعاقدية لألدوات.

يتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وتضاف أو تخصم تكاليف المعامالت التي تعزى مباشرة إلى 
حيازة أو إصدار الموجودات والمطلوبات المالية )عدا الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( من القيمة 

العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، حسب االقتضاء، عند االعتـراف المبـدئي. يتم االعتـراف بتكاليف المعامالت المتعلقة 
مباشرة بحيازة موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل 

الشامل األخرالموحد.

الموجودات المالية
ُتصنف الموجودات المالية إلى الفئات المحددة التالية: موجودات مالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر« واستثمارات »محتفظ بها 

لالستحقاق« وموجودات مالية »متاحة للبيع« و »قروض وذمم مدينة«. ويعتمد التصنيف على طبيعة األدوات المالية والغرض منها، وُيحدد 
هذا التصنيف عند االعتراف المبدئي. ويتم تنظيم جميع الموجودات المالية للمجموعة ضمن »القروض والذمم المدينة«.

قروض وذمم مدينة
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة لديها مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد لم يتم إدراجها في سوق نشطة. يتم 
قياس القروض والذمم المدينة )بما فيها الذمم المدينة األخرى باستثناء السلفيات و المصاريف المدفوعة مقدمًا و الموجودات المالية 
األخرى و النقد و ما يعادله( بالتكلفة المطفأة ناقصًا أي انخفاض في القيمة. يتم االعتـراف بإيرادات الفائدة من خالل تطبيق معدل الفائدة 

الفعلي، ماعدا ما يتعلق بالذمم المدينة قصيرة اآلجل عندما يكون االعتـراف بالفائدة غير جوهريًا.

طريقة الفائدة الفعلية
طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترات التي تخصها. 
نسبة الفائدة الفعلية هي تحديدًا النسبة التي يتم فيها خصم النقد المقدر استالمه في المستقبل )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط 

المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءًا ال يتجزأ من نسبة الفائدة الفعلية وتكاليف المعامالت والعالوات أو الخصومات األخرى( وذلك عبر 
المدة المتوقعة للمطلوب المالي أو عبر فترة أقصر، حسب االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتـراف األولي.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم تقييم الموجودات المالية للمجموعة باستثناء الموجودات المالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر« في تـاريخ كل تقرير 
لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض في قيمة هذه الموجودات المالية. تعتبر الموجودات المالية منخفضة القيمة عند وجود 

دليل موضوعي ناتج عن حدث سابق يفيد بتأثر التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار.

بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تتمثل خسارة االنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ المدرج لألصل والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة، مخصومة بسعر الفائدة الفعلي األصلي. 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
األدوات المالية )تتمة(

تقاس خسارة انخفاض القيمة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة بالفارق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة مخصومة بنسبة العائد السوقي المتداول ألي من الموجودات المماثلة. وال يتم عكس مثل هذه الخسارة في 

انخفاض القيمة في فترات الحقة.

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي بخسارة االنخفاض في القيمة على الفور، وذلك لكافة الموجودات المالية باستثناء الذمم 
التجارية المدينة، حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل استعمال حساب المخصص. عندما تعتبر إحدى الذمم التجارية المدينة 
غير قابلة للتحصيل يتم شطبها مقابل حساب المخصص. ويتم إدراج أية مبالغ مستردة الحقة بشأن المبالغ التي تم شطبها سابًقا 

ضمن حساب المخصص. كما يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 
األخرالموحد.

إذا إنخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة، في فترة الحقة، و كان هذا االنخفاض مرتبط بحدث وقع بعد االعتـراف بخسارة االنخفاض في 
القيمة بشكل واضح، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها في السابق وذلك من خالل بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل 

األخرالموحد إلى حد أن ال تتجاوز القيمُة الدفترية للموجودات المالية في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة التكلفَة المطفأة في حالة عدم 
االعتـراف بانخفاض القيمة.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
تلغي المجموعة االعتراف بأي من الموجودات المالية عند انتهاء الحق المتعاقد عليه الستالم التدفقات النقدية من األصل المالي أو عندما 

تحول المجموعة األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا ملكية األصل بصورة جوهرية إلى منشأة أخرى. في حال عدم قيام المجموعة بتحويل 
أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية جوهريًا واستمرت بالسيطرة على األصل المحول، تعترف المجموعة بالجزء المتبقي لألصل 
المالي والمطلوبات المتعلقة بالمبالغ التي قد تدفعها. اذا احتفظت الشركة بمخاطر ومزايا الملكية بصورة جوهرية لألصل المحول، 

تعترف المجموعة باألصل المالي.

وعند إلغاء أي من الموجودات المالية بالكامل، فيتم إثبات الفارق بين القيمة الدفترية لألصل و بين مجموع القيمة المستلمة والقيمة 
مستحقة االستالم باإلضافة إلى األرباح أو الخسائر المتراكمة التي سبق االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخراألخر 

الموحد و المتراكمة في حقوق الملكية، يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخرالموحد.

المطلوبات المالية وأدوات الملكية الصادرة عن المجموعة
التصنيف كدين أو حقوق ملكية

ُتصنف أدوات الدين والملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر االتفاق التعاقدي وتعريفات المطلوب المالي وأداة الملكية.

أدوات الملكية
أداة الملكية هي العقد الذي يثبت الفائدة المتبقّية في موجودات أي منشأة بعد اقتطاع كافة المطلوبات المترتبة عليها. تسجل أدوات 

الملكية التي تصدرها المجموعة بصافي المبالغ المحّصلة بعد طرح صافي تكلفة اإلصدار.

المطلوبات المالية
ُتصنف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية »بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر« أو »مطلوبات مالية أخرى«.

المطلوبات المالية األخرى
ُتقاس المطلوبات المالية األخرى، بما في ذلك الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى والتسهيالت البنكية والمطلوب لطرف ذو عالقة 

بدايًة بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت.

ويتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية مع مصاريف الفوائد المقيدة على أساس 
العائد الفعلي.

طريقة الفائدة الفعلية
طريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي تحتسب بها التكلفة المطفأة للمطلوب المالي وتوزيع تكاليف الفوائد على الفتـرات المتعلقة 

بها. معدل الفائدة الفعلي هو تحديدًا المعدل الذي يتم فيه خصم التدفقات النقدية المقدر دفعها عبـر المدة المتوقعة للمطلوب المالي أو 
عبر فتـرة أقصر حسب االقتضاء إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.

إلغاء االعتـراف بالمطلوبات المالية
تلغي المجموعة االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغاء تلك االلتزامات أو انتهاء سريانها. ويتم 

تسجيل الفارق بين القيمة الدفترية للمطلوب المالي المعترف به والمقابل المدفوع أو مستحق الدفع في بيان الدخل الشامل.
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3.  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
المخصصات

يتم إثبات المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي نتيجة أحداث سابقة ويكون من المحتمل مطالبة المجموعة بتسديد هذا 
االلتـزام ويمكن تقدير تكلفة هذه المخصصات بشكل موثوق. 

القيمة المعترف بها كمخصص هي أفضل تقدير لتسوية االلتـزام الجاري كما في تاريخ التقرير، مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك 
المحيطة بااللتـزام. إذا تم قياس المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية هذا االلتـزام، فإن القيمة الدفتـرية هي القيمة 

الحالية لهذه التدفقات النقدية. 

عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات من طرف ثالث، يتم إدراج الذمة المدينة 
كأصل إذا كان من المؤكد أنه سيتم استالم التعويض فعليًا و كان المبلغ المستحق قابل للقياس قياسًا موثوقًا به.

4.  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة التي تناولها إيضاح 3، يطلب من إدارة الشركة اتخاذ أحكام و تقديرات و افتراضات 

تتعلق بالقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات، وهي األحكام التي ال يتسنى الحصول عليها فورّيًا من مصادر أخرى. وتستند تلك 
التقديرات واالفتراضات على الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل األخرى التي تعد ذات صلة بها. هذا، وقد تأتي النتائج الفعلية مختلفة عن 

تلك التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتضَمنة بشكل مستمر، ويتم االعتراف بالتعديالت المحاسبية الناتجة عن التغير في التقديرات و 
االفتراضات في الفترة التي يتم فيها إجراء التغير على التقديرات في حال ما كان هذا التغير ال يؤثر سوى على تلك الفترة أو في الفترات التي 

تم فيها إجراء التغير و الفترات المستقبلية إذا ما كان ينتج عن التغير تأثيرًا على كِل من الفترات المستقبـلية والحالية.

األحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة
في سياق تطبيق سياسات المجموعة المحاسبية، اتخذت اإلدارة الحكم المحاسبي التالي والذي كان له التأثير األهم على المبالغ المدرجة 

في البيانات المالية الموحدة.

محاسبة تكاليف االقتراض
أخذت اإلدارة في اعتبارها المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس في احتسابها لتكاليف االقتراض المتعلقة 

بالتسهيالت البنكية للمجموعة. ولقد تم سحب جزء من التسهيالت البنكية خالل السنة كما تقوم المجموعة بإطفاء تكاليف االقتراض 
على مدى فترة التسهيل البنكي. 

المصادر الرئيسية للتقديرات غيـر المؤكدة
فيما يلي أهم التقديرات الخاصة بالمستقبل والتقديرات غيـر المؤكدة األخرى بتاريخ التقرير المالي و التي قد تؤدي بنسبة كبيرة بالتسبب 

بتعديل جوهري للقيم الدفتـرية للموجودات والمطلوبات بنسبة خالل السنة المالية القادمة:

انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية 
تجري اإلدارة مراجعة على القيم الدفترية للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية لتحديد وجود مؤشرات على تعرضها النخفاض 

القيمة، ويتم تقدير قيمة األصل القابلة للتحصيل عند وجود أي من تلك المؤشرات. ووفقًا لتقديرات اإلدارة، فإن قيمة األصل القابلة للتحصيل 
هي أي من قيمته المستخدمة وقيمته العادله مخصومًا منها تكاليف البيـع، أيهما أعلى. وعند تقدير القيمة المستخدمة، يتم خصم 

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم مالئم. إن أهم االفتراضات والتقديرات المستخدمة في 
حساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية هي: أ( التدفقات النقدية المستقبلية؛ ب( زمن ومقدار رأس المال المستقبلي 
ومصروفات الصيانة؛ ج( معدالت النمو طويلة األجل؛ د( معدالت خصم تعكس المخاطر المحيـطة. لم تكن هناك أية مؤشرات على انخفاض 

القيمة في تاريخ التقريـر.

األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات واالستثمارات العقارية
يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات في تاريخ التقرير وتعديلها، حسب االقتضاء، مع األخذ في االعتبار التطورات 

التكنولوجية. ويتم تحديد نسب استهالك موحدة بناًء على طريقة القسط الثابت والتـي قد ال تعبـر عن االستخدام الفعلي لتلك 
الموجودات. ويتم شطب القيمة الدفتـرية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة للتحقيق إذا كانت تلك القيمة الدفتـرية أعلى من القيمة 

المقدرة القابلة لالستـرداد.

أدوات القيمة العادلة وتقنيات التقييم
وقع اختيار المجموعة على قياس الموجودات والمطلوبات بالقمية العادلة ألغراض إعداد التقارير المالية. وتحدد اإلدارة تقنيات التقييم 

المالئمة والمدخالت لقياسات القيمة العادلة. وخالل تقييم القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات، تستعين المجموعة ببيانات 
سوقية مقارنة عند إتاحتها. وتعمل المجموعة بشكل وثيق مع مقييمين مستقلين مؤهلين إلنشاء تقنيات تقييم ومدخالت مالئمة 

على نموذج التقييم. وقد تم اإلفصاح في اإليضاحين 7 و 11 عن معلومات حول تقنيات ومدخالت التقييم المستخدمة لتحديد القيمة العادلة 
لمختلف الموجودات والمطلوبات.
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5.  معلومات حول القطاعات
القطاع التشغيلي هو أي من مكونات المجموعة المرتبط في أنشطة تجارية قد تجني المجموعة من وراءها أرباحًا وتتكبد خسائر. تحدد 

المجموعة وتعرض في الوقت الراهن المعلومات المالية كقطاع تشغيلي فردي بناًء على المعلومات التي تزّود داخليًا إلدارة الشركة من 
أجل اتخاذ القرارات .

6.  الممتلكات والمعدات

أراضي
ألف درهم

مباني وبنية 
تحتية

ألف درهم

سيارات
ألف 

درهم

تكنولوجيا 
المعلومات 

ومعدات أخرى
ألف درهم

أثاث 
وتركيبات
ألف درهم

أحصنة 
المالهي 
وأماكن 

الجذب
ألف درهم

أعمال قيد 
التنفيذ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

التكلفة

1,276,9881,994,724––321972–716,443كما في 1 يناير 2015

2,649,6352,661,422–75,0116,028741–إضافات )أ(

–)20,029(–7455,234–14,050–إعادة تصنيف

3,906,5944,656,146–716,44314,0575,3327,7455,975كما في 31 ديسمبر 2015

390,0008540019,9165,1178674,526,1434,942,528إضافات )أ(

–)8,147,526(1,064,74385,4921,033,618–5,963,673–إعادة تصنيف

تحويل من / )إلى( االستثمار 
)96,353()158,483(–––––62,130العقاري 

1,168,5735,977,8155,7321,092,40496,5841,034,485126,7289,502,321كما في 31 ديسمبر 2016

االستهالك المتراكم

429–––113316––كما في 1 يناير 2015

3,522––7025711,0581,191–مصروف للسنة

3,951––7026841,3741,191–كما في 31 ديسمبر 2015

33,357–10,2071,50216,8962,0172,735–مصروف للسنة

37,308–10,9092,18618,2703,2082,735–كما في 31 ديسمبر 2016

 القيمة الدفترية
1,168,5735,966,9063,5461,074,13493,3761,031,750126,7289,465,013كما في 31 ديسمبر 2016

3,906,5944,652,195–716,44313,3554,6486,3714,784كما في 31 ديسمبر 2015

1(  تتضمن اإلضافات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و 31 ديسمبر 2015 مشتريات من طرف ذو عالقة )إيضاح 9 )ج((.

 2(  بلغت تكاليف التمويل و تكاليف االقتراض المرسملة خالل السنة ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 145 مليون درهم 
)2015: 15 مليون درهم(.

3(  تتضمن تكنولوجيا المعلومات والمعدات األخرى مبلغ 343 مليون درهم على حساب الموجودات المملوكة باإليجار.
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7.  استثمارات عقارية

أراضي
ألف درهم

مباني وبنية 
تحتية

ألف درهم

تكنولوجيا 
المعلومات 

ومعدات أخرى
ألف درهم

أثاث وتركيبات
ألف درهم

أعمال قيد 
التنفيذ

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

التكلفة

19,801199,596–––179,795في 1 يناير 2015

83,74883,748––––إضافات خالل السنة

103,549283,344–––179,795في 31 ديسمبر 2015

257,806257,806––––إضافات خالل السنة

–)361,355(351,1555,1055,095 –تحويالت

96,353––122,43036,053)62,130(تحويل من / )إلى( الممتلكات والمعدات

637,503–117,665473,58541,1585,095في 31 ديسمبر 2016

االستهالك المتراكم

––––––في 1 يناير 2015

––––––محمل للسنة

––––––في 31 ديسمبر 2015

3,730–2,676948106 –محمل للسنة

3,730–2,676948106 –في 31 ديسمبر 2016

القيمة الدفترية
633,773–117,665470,90940,2104,989في 31 ديسمبر 2016

103,549283,344–––179,795في 31 ديسمبر 2015

تقوم المجموعة بقياس استثماراتها العقارية بالتكلفة صافيًة من االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة طبقا لطريقة 
القياس بالتكلفة حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 16، »الممتلكات، األالت والمعدات«. بتاريخ كل تقرير مالي تقوم المجموعة بتقدير 

القيمة العادلة الستثماراتها العقارية.

القيمة العادلة
يقضي المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 بالقيام بإفصاح منفصل للقيم العادلة لالستثمارات العقارية في حال استخدام نموذج التكلفة. 

وتستعين المجموعة بمقيمين مستقلين مؤهلين مهنًيا مرة كل ثالثة سنوات على األقل لتحديد القيم العادلة ألغراض اإلفصاح. وُتحدد 
القيم العادلة لجميع السنوات األخرى بناء على شروط التقييم الداخلية المؤهلة مهنًيا بالمجموعة. وقد تم إجراء القيمة العادلة من قبل 

مقيميين مؤهلين مستقلين باستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية / رسملة اإليرادات لالستثمارات العقارية للمجموعة.

تقنيات التقييم المستخدمة لتقدير القيمة العادلة من قبل االدارة
تتضمن طريقة خصم التدفقات النقدية / رسملة اإليرادات رسملة صافي اإليجار المستحق القبض والتي توفر صافي القيمة الحالية 

والمستقبلية للتدفق من الدخل على العقارات كعائد استثماري مناسب. لقد تم إجراء التقييم بما يتفق مع معايير التقييم والتقدير 
بالمعهد الملكي للمقيميين المعتمدين والمعمول بها وفق قوانين ولوائح دبي ودولة اإلمارات العربية المتحدة وهي تعكس لألوضاع 

االقتصادية السائدة في تاريخ التقرير.

تتضمن المدخالت الهامة غير القابلة للرصد والمستخدمة في قياس القيمة العادلة المصنفة تحت المستوى الثالث من مستويات حساب 
القيمة العادلة لمحفظة المجموعة من االستثمارات العقارية ما يلي:

إجمالي القيمة اإليجارية السوقية )70.7 مليون درهم سنويًا(.  •

النمو السنوي بالقيمة االيجارية )متضمنة في العائدات(.  •

فترات االشغال طويلة األجل المتوقعة )%95(.  •

العائدات المكافئة الصحيحة )9.3%( وفترة عدم اإلشغال )%5(.  •

تم إجراء تقييم مستقل رسمي لالستثمارات العقارية للمجموعة كما في تاريخ التقرير. وبناًء على ذلك التقييم، بلغت القيمة العادلة 
لالستثمارات العقارية مبلغ 744 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2016. لم تتغير تقنيات التقييم المستخدمة خالل العام.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

8.  المخزون

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

–32,965بضائع

–9,091مخزون تشغيلي أخر

42,056–

9.  معامالت أطراف ذات العالقة
تبـرم المجموعة معامالت مع شركات ومنشآت تستوفي تعريف طرف ذو عالقة كما هو منصوص عليه في المعيار المحاسبي الدولي 

رقم 24 إفصاحات األطراف ذات العالقة. وتتضمن األطراف ذات العالقة شركات ومنشآت خاضعة لملكية مشتركة و/أو إدارة وسيطرة مشتركة 
وأفراد اإلدارة العليا بتلك الشركات والمنشآت.

كانت أرصدة األطراف ذات العالقة بتاريخ التقرير المالي كما يلي:

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

–20,999 مطلوب من الشركة األم الرئيسية

12,875– مطلوب إلى الشركة األم الرئيسية

أ(  تقرر اإلدارة شروط وأحكام المعامالت والخدمات المستلمة من / المقدمة إلى األطراف ذات العالقة، وتحدد كذلك المصاريف األخرى 
المتضمنة في تلك المعامالت والتي تعادل قيمة المعامالت التجارية السائدة.

ب(  يمثل المبلغ المطلوب لطرف ذو عالقة بقيمة 21 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: صفر( مبالغ مدينة عن خدمات إدارة مشروع مقدمة 
من الشركة نيابة عن الشركة األم الرئيسية وحصة من تكاليف مشتركةمخصصة لمشروع للشركة األم الرئيسية. ويمثل المبلغ 

المطلوب لطرف ذو عالقة صفر درهم )31 ديسمبر 2015: 13 مليون درهم( المبالغ المدفوعة لمقاولين / لموردين نيابة عن المجموعة.

ج(  اشترت المجموعة خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 قطعة أرض بقيمة 390 مليون درهم من طرف ذو عالقة لمشروع سكس 
فالجز دبي )»مشروع إس إف«(. كما تم إضافة مبلغ 92 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: صفر( على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشأن 

إعادة سداد تكاليف إلى طرف ذو عالقة بشأن مشروع إس إف )إيضاح 6 )أ((.

   واشترت المجموعة أيًضا معدات تكنولوجية ومكتبية قيمتها 0.6 مليون درهم وذلك خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
)31 ديسمبر 2015: 2.4 مليون درهم(.

بلغت تعويضات موظفي اإلدارة العليا خالل السنة ما يلي: د( 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

موظفي اإلدارة العليا

13,53012,301منافع قصيرة األجل

363575منافع طويلة األجل

13,89312,876

10.  ذمم تجارية مدينة وأخرى

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

–4,007ذمم تجارية مدينة

33,152368,544سلفيات لمقاولين

52,5882,855دفعات مقدمة و ذمم مدينة أخرى

589622ذمم فوائد مدينة

90,336372,021
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة ) تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

11.  مشتقات مالية

 31 ديسمبر 2016

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم
القيمة االسمية

ألف درهم

 القيمة االسمية 
بأجل استحقاق

ألف درهم

37,1212,199,2362,199,236مبادالت أسعار الفائدة

2015

القيمة العادلة 
الموجبة

ألف درهم
القيمة االسمية

ألف درهم

القيمة االسمية بأجل 
استحقاق

ألف درهم

1,7111,053,5391,053,539مبادالت أسعار الفائدة

قامت المجموعة خالل العام الحالي بالدخول في مبادالت أسعار الفائدة لسحوبات القرض المقومة بالدوالر األمريكي و التي اعتبرت أداة 
تحوط . تم تصنيف مبادالت أسعار الفائدة هذه في الدرجة 3 من درجات قياس القيمة العادلة حيث أن واحدًا أو أكثر من المعطيات الهامة 

لحساب القيمة العادلة لهذه المبادالت ال تستند إلى بيانات سوق قابلة للقياس.

12.  موجودات مالية أخرى
تتضمن الموجودات المالية األخرى ودائع ضمان تبلغ قيمتها 23 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: 56 مليون درهم( لدى النبوك كضمانات 

العتمادات مستندية تستخدمها المجموعة، و ودائع ثابتة تبلغ قيمتها 966 مليون درهم )2015: 2.8 مليار درهم( لدى البنوك بفترات 
استحقاق مدتها أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ التقرير. جنت الودائع الثابتة في 2015 أسعار فائدة بنسب تراوحت ما بين 1% إلى 3% )31 ديسمبر 

2015: 1% إلى 2%( سنويًا.

13.  نقد وأرصدة بنكية

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

3,809125النقد في الصندوق

1,531,053461,311النقد بالبنك

1,534,862 461,436

)97,672()190,749(يطرح: نقد مقيد

1,344,113363,764النقد وما يعادله

تحمل الحسابات عند الطلب فائدة أقصاها 1% )31 ديسمبر 2015: 1%( سنويًا. وتحمل الودائع قصيرة األجل لدى البنوك التي لها فترات استحقاق 
أقل من ثالثة أشهر اسعار فائدة تتراوح من 2% إلى 3% )31 ديسمبر 2015: صفر( سنويًا.

14.  رأس المال

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

31 ديسمبر 2015
ألف درهم

 يبلغ رأس المال المصرح به عدد 12.643.655.416 سهًما قيمة كل منها 1 درهم 
12,643,6556,321,828)31 ديسمبر 2015: 6.321.827.708 سهًما قيمة كل منها 1 درهم(

 يبلغ رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل عدد 7.999.912.670 سهًما قيمة كل منها 1 درهم
7,999,9136,321,828)31 ديسمبر 2015: 6.321.827.798 سهًما قيمة كل منها 1 درهم(

قررت الشركة في جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 18 أبريل 2016 ما يلي:

يتم زيادة رأس مال الشركة المصرح به إلى 12.6 مليـار درهم؛  •

يتم زيادة رأس المال الصادر بقيمة 1.7 مليار درهم عن طريق حقوق إصدار أسهم؛ و  •

يتم تحويل احتياطي إصدار األسهم البالغ قيمته 3.7 مليون درهم وتسويته مقابل خسائر الشركة المتراكمة.  •

وتعد الشركة هي شركة تابعة للشركة األم الرئيسية التي تمتلك 52% من األسهم كما في 31 ديسمبر 2016 )31 ديسمبر 2015: 60% من األسهم(.
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15.  تسهيالت بنكية

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

31 ديسمبر 2015
ألف درهم

3,423,1661,461,258قروض ألجل

257,093220,216مجموع تكاليف االقتراض

)16,527()37,572(يطرح: إطفاء متراكم*

219,521203,689تكاليف اقتراض غير مطفأة

3,203,6451,257,569القيمة الدفترية

* تتضمن تكاليف االقتراض المطفأة خالل السنة 14 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: 1.3 مليون درهم( قد تمت رسملتها ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

31 ديسمبر 2015
ألف درهم

140,37560,041بعد سنة وليس أكثر من سنتين

1,029,881700,605بعد سنتين وليس أكثر من 5 سنوات

2,192,869700,612بعد خمس سنوات

3,363,1251,461,258قيمة تستحق التسوية بعد 12 شهًرا

–60,041قيمة تستحق التسوية خالل 12 شهًرا

3,423,1661,461,258

قروض ألجل
أ(  لدى المجموعة تسهيالت بنكية بقيمة 5.2 مليار درهم )2015: 4.2 مليار درهم( على شكل قروض ألجل، استغلت منها حتى تاريخ 31 

ديسمبر 2016 ما قيمته 3.4 مليار درهم )31 ديسمبر 2015: 1.5 مليار درهم(. تم التعاقد على تسهيل جديد تم التعاقد عليه خالل السنة 
وتبلغ قيمته مليار درهم مخصص لمشروع إس إف. 

ب(  ُيسدد القرض ألجل البالغ 4.2 مليار درهم على أقساط ربع سنوية تبدأ في 2017 وتستحق في 2026. وُيسدد القرض ألجل البالغ مليار درهم 
على أقساط ربع سنوية تبدأ في 2019 وتستحق في 2027. وتحمل القروض ألجل المستغلة فائدة بنسبة ليبور + 3.5% وآيبور + 3.15% سنويًا 

)31 ديسمبر 2015: ليبور + 3.5% وآيبور + 3.15% سنويًا(.

ج(  إن التسهيل المشترك مضمون بمجموعة من الرهونات على عقارات تملكها المجموعة، وضمان على الحسابات البنكية والتنازل عن 
بعض المشاريع وحقوق معينة تتعلق بالذمم المدينة والقروض الداخلية بين المجموعة والتعهدات على بعض الحسابات والودائع البنكية.

اعتمادات مستندية
د(  في 30 سبتمبر 2016 كان لدى المجموعة اعتمادات مستندية بقيمة 173 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: 449 مليون درهم( واعتمادات 

مستندية قائمة في تاريخ التقرير تبلغ قيمتها 48 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: 127 مليون درهم(. وكانت تلك االعتمادات المستندية 
مضمونة بما يلي:

رهن بضمان ودائع وكالة؛ و  •

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

تخضع االعتمادات المستنديـة لتعهدات معينة كانت المجموعة ملتزمة بها كما في تاريخ التقرير المالي . هـ( 
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16.  ذمم تجارية دائنة وأخرى

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

438,013129,208ذمم تجارية دائنة 

1,207,755902,829مصاريف مستحقة )أ(

383,209133,647محتجزات دائنة )ب(

148,4609,967مقدم إيجار ومقدمات أخرى

–22,505إيرادات مؤجلة

5,5791,987مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين )ج(

6,592200مطلوبات أخرى

2,212,1131,177,838

أ(  تتضمن المصاريف المستحقة تكاليف متكبدة بالفعل على مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ تبلغ قيمتها مليار درهم )31 ديسمبر 2015: 
0.9 مليار درهم( إال أنه لم يتم المصادقة عليها كما في تاريخ التقرير.

ب(  تمثل المحتجزات الدائنة مبالغ محتجزة وفقًا لبنود العقود عند تسديد الدفعات المرحلية إلى المقاولين. يتم تسوية المحتجزات الدائنة 
وفق البنود التعاقدية.

ج(  تم تكوين مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويستند على التعويضات 
الحالية وعدد سنوات الخدمة المتراكمة في تاريخ التقرير.

17.  مصاريف عمومية وإدارية وبيعية وتسويقية

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

238,22988,733رواتب وتعويضات أخرى للموظفين *

197,18316,845مصاريف تسويق

37,0873,522مصاريف استهالك

21,3362,534إيجار 

15,65510,263مصاريف مهنية وقانونية

13,899286إصالحات وصيانة

8,0356,439مصاريف معارض

7,6013,436مصاريف توظيف

5,5142,878مصاريف توريد واتصاالت

5,3142,619مصاريف سفر

3,7001,267أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

35,3413,082أخرى

588,894141,904

* احتسبت الشركة االشتراك بالرواتب التقاعدية للموظفين المواطنين حسب القانون االتحادي رقم 7 لسنة 1999.
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18.  الخسارة األساسية والمخفضة للسهم
ُتحتسب الخسارة األساسية للسهم بتقسيم الخسارة المنسوبة لحاملي أسهم ملكية الشركة على عدد األسهم العادية قيد اإلصدار 

خالل السنة.

20162015

)110,931( )484,838( الخسارة المنسوبة لحاملي أسهم ملكية الشركة )بآالف الدراهم(

المعدل المتوسط لعدد األسهم )باأللف(

 6,321,828 6,321,828 قائمة في 1 يناير 2016

 – 960,876 إصدار أسهم جديدة – المتوسط المرجح

 6,321,828 7,282,704 قائمة كما في 31 ديسمبر 2016

 )0.018( )0.067(الخسارة األساسية للسهم )بالدرهم(

19.  تعهدات والتزامات طارئة
تعهدات أ( 

بلغت قيمة التعهدات المتعاقد عليها لالستحواذ على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات مصنفة ضمن الممتلكات والمعدات واالستثمارات 
العقارية حسابات بقيمة 0.6 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 )2015: 3.2 مليار درهم(.

االلتـزامات الطارئة ب( 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

47,723126,857اعتمادات مستندية

إيجارات العقود التشغيلية ج( 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

–40,000ال تتجاوز سنة واحدة

–57,000بعد سنة وليس أكثر من خمس سنوات

97,000–

20.  األدوات المالية
أهم السياسات المحاسبية أ( 

يتناول اإليضاح 3 تفاصيل أهم السياسات المحاسبية والطرق المطبقة، بما في ذلك مقياس االعتراف و أساس القياس و األساس الذي تم بناء 
عليه االعتراف بالدخل و المصاريف فيما يتعلق بكل صنف من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

فئات األدوات المالية ب( 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

الموجودات المالية

2,549,9843,317,651قروض وذمم مدينة )تتضمن النقد وما يعادله(

37,1211,711مشتقات مالية بالقيمة العادلة

2,587,1053,319,362

المطلوبات المالية

5,458,7352,436,328بالتكلفة المطفأة
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20.  األدوات المالية )تتمة(
)ج( القيمة العادلة لألدوات المالية

تعرف القيمة العادلة بالثمن الذي قد ُيقبض لبيع أحد الموجودات أو الثمن الذي قد ُيدفع لتحويل أحد المطلوبات في معاملة منظمة بين 
متشاركي السوق في تاريخ القياس.

القيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المقيدة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة.

تقنيات وافتراضيات التقييم المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
يعتمد تقييم األدوات المالية المقيدة بالقيمة العادلة على األسعار السوقية المدرجة وتقنيات التقييم األخرى.

وُتحدد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية كما يلي:

•  يتم تحديد القيمة العادلة لموجودات مالية ومطلوبات مالية بأحكام وشروط قياسية متداول بها في أسواق سائلة نشطة باإلشارة إلى 
األسعار السوقية المدرجة؛ و

•  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى وفًقا ألنماط التسعير المقبولة عموًمأ بناًء على حساب 
القيمة الحالية لتحليل التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام أسعار من معامالت سوقية جارية ملحوظة وأسعار تداول 

ألدوات متشابهة.

وُتقاس األدوات المالية بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ويتم تجميعها ضمن المستويات من 1 إلى 3 بناًء على مدى ملحوظية 
العادلة: قيمتها 

•  قياسات القيمة العادلة من المستوى 1 هي تلك المستمدة من أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات 
ومطلوبات مماثلة.

•  قياسات القيمة العادلة من المستوى 2 هي تلك المستمدة من مدخالت غير األسعار المتداولة المتضمنة في المستوى 1 والملحوظة 
لموجودات أو مطلوبات مباشرة )أي، كاألسعار( أو غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(؛ و

•  قياسات القيمة العادلة من المستوى 3 هي تلك المستمدة من تقنيات تقييم تتضمن مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند على 
بيانات سوقية ملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

كانت القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية في نهاية السنة تقارب قيمها العادلة.

21.  إدارة المخاطر المالية
توضح سياسات إدارة المخاطر المالية بالمجموعة االستراتيجيات الشاملة ألعمال المجموعة وفلسفة إدارة المخاطر بها. يهدف البرنامج 

الشامل إلدارة المخاطر المالية بالمجموعة الى تقليل التأثيرات السلبية المحتـملة على األداء المالى للمجموعة. توفر المجموعة ُأسس 
للسياسات الشاملة إلدارة المخاطر التى تغطى مناطق محددة، مثل مخاطر السوق ) شاملة مخاطر العمالت األجنبية. ومخاطر أسعار 

الفائدة(، ومخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة، إضافة إلى استثمار النقد الفائض.

سوف تتعرض نشاطات المجموعة في الفتـرات القادمة لمجموعة من المخاطر المالية. تتضمن أثار التغيرات في أسعار صرف العمالت 
األجنبية ونسب الفائدة. 

ال تحتفظ المجموعة، أو تصدر، مشتقات مالية ألغراض المضاربة.

إدارة مخاطر أسعار الفائدة أ( 
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على التسهيالت و الحسابات البنكية عند الطلب والموجودات المالية األخرى، وتحمل جميع 

الحسابات البنكية عند الطلب والموجودات المالية األخرى للمجموعة نسبة فائدة تتراوح ما بين 1% - 3% سنويًا.

تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة يتعلق باألساس بقرضها ألجل. ويحمل القرض ألجل بنسبة فائدة ليبور + 3.5% و إيبور + 3.15% سنويًا 
للدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي بالترتيب )2015: ليبور + 3.5% و إيبور + 3.15% سنويًا (. )إيضاح 14(.

تحليل حساسية أسعار الفائدة
تم تحديد تحليل الحساسية أدناه اعتمادًا على تعرض األدوات غير المشتقة ألسعار الفائدة كما بتاريخ التقرير. بالنسبة ألسعار الفائدة 

المعومة للمطلوبات، تم تجهيز التحليل على فرض أن المبلغ األصل المطلوب المستحق بتاريخ التقرير كان مستحقًا طوال السنة. لقد تم 
استخدام معدل 20% كزيادة أو نقص عندما يتم إعداد التقارير الداخلية لمخاطر أسعار الفائدة لإلدارة والذي يمثل التقدير الموضوعي للتغير 

المحتمل بسعر الفائدة. 

في حالة ارتفاع / انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية بنسبة 20% مع االحتفاظ بجميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن تكاليف الفائدة 
للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ستنخفض / سترتفع بمبلغ 4 مليون درهم )2015: ستنخفض / سترتفع بمبلغ 0.2 مليون 

درهم (؛ ويرجع ذلك باألساس لتعرض المجموعة لقروض تحمل أسعار فائدة متغيرة.
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21.  إدارة المخاطر المالية )تتمة(
إدارة مخاطر االئتمان ب( 

تعود مخاطر االئتمان إلى إخالل العميل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية والتي ينتج عنها تكبد المجموعة لخسارة مالية. قامت المجموعة 
بتطبيق سياسة التعامل فقط مع عمالء ذوي جدارة ائتمانية والحصول على ضمانات كافية عند اللزوم كوسائل للتقليل من مخاطر 

الخسارة المالية الناتجة عن التعثر في السداد. 

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لألموال السائلة محدود نظرًا ألن األطراف المقابلة هي بنوك مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية ج( 
ال توجد مخاطر ذات صلة متعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية بتاريخ التقرير؛ حيث إن معظم الموجودات المالية والمطلوبات المالية سائدة 

بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( أو الدوالر األمريكي )الدوالر( المثبت عنده سعر صرف الدرهم اإلماراتي.

إدارة مخاطر السيولة د( 
تعود المسؤولية الكاملة في إدارة مخاطر السيولة إلى اإلدارة، والتي قامت بإنشاء إطار إلدارة مخاطر سيولة مناسب إلدارة التمويل طويل 
ومتوسط وقصير األجل للمجموعة. تعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية ومن خالل المراقبة 

المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة ومطابقة استحقاقات الموجودات المالية مع المطلوبات المالية. 

تظهر الجداول التالية تفاصيل بقية االستحقاقات التعاقدية للمجموعة لمطلوباتها وموجوداتها المالية غيـر المشتقة. تم إعداد هذه الجداول 
بناًء على التدفقات النقدية غيـر المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية بناًء على االستحقاق المتوقع وأقرب موعد الستالم المجموعة 

لموجوداتها المالية وسداد مطلوباتها المالية. تشتمل الجداول على التدفقات النقدية الرئيسية فقط.

 المعدل المرجح 
لنسبة الفائدة %

أقل من سنة
ألف درهم 

أكثر من سنة
ألف درهم

المجمــوع
ألف درهم 

الموجودات المالية

2016

220,153–220,153–موجودات مالية غير محملة بفوائد 

2,329,831–22,329,831موجودات مالية محملة بفوائد ثابتة

37,12137,121–1.53مشتقات مالية

2,549,98437,1212,587,105

2015

125–125–موجودات مالية غير محملة بفوائد 

3,317,526–23,317,526موجودات مالية محملة بفوائد ثابتة

1,7111,711–1.74مشتقات مالية

3,317,6511,7113,319,362

المطلوبات المالية

2016

3.7560,0413,363,1253,423,166مطلوبات مالية محملة بفوائد متغيرة

2,035,569–2,035,569–مطلوبات مالية غير محملة بفوائد 

2,095,6103,363,1255,458,735

2015

1,461,2581,461,258–3.75مطلوبات مالية محملة بفوائد متغيرة

1,178,759–1,178,759–مطلوبات مالية غير محملة بفوائد 

1,178,7591,257,5692,640,017
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22.  إدارة رأس المال
يتضمن هيكل رأس مال المجموعة من النقد وما يعادله وحقوق الملكية العائدة لحاملي ملكية الشركة والقروض البنكية. وتهدف 
المجموعة من وراء إدارة رأس المال للحفاظ على قاعدة رأس مال قوية من أجل اإلبقاء على ثقة المستثمر والمقرض وكذلك لمواصلة 

عملية التطوير المستقبلية. وتهدف كذلك لتقديم عوائد للمساهمين ولتعظيم هيكل رأس المال من أجل تخفيض تكاليف رأس المال.

و لتميكن المجموعة تحقيق هدفها، يعمل أعضاء مجلس اإلدارة على مراقبة رأس المال عن طريق مراجعة برنامج استثمار رأس مال 
المجموعة مراجعة مستمرة، وكذلك عن طريق اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بإعداد الموازنات ووضع الخطط بشكل دوري.

23.  الموافقة على البيانات المالية
وافق أعضاء مجلس اإلدارة على البيانات المالية الموحدة و تم إصدارها بتاريخ 13 فبراير 2017.
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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.

تصميـــــم وطبــــــاعة أورجـــــن كومينيكشــن جــــــروب
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