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:معلومات عن الشركة
الترفيه والتسلية: القطاع 

2014ديسمبر 10: تاريخ االدراج 
2016أكتوبر 31:  تاريخ بدء العمليات 

2016مايو 25: تاريخ أصدار أسهم زيادة رأس المال 
مليار درهم أماراتي 1،68: كمية االصدار الخاص برأس المال 

ديسمبر –يناير :   السنة المالية 

:معلومات عن السهم
سوق دبي المالي: سوق األسهم 

الكماليات والسلع األستهالكية: القطاع 
DXBE: رمز التداول 

ISIN : (AED001501017(رقم التعريف الدولي للورقة المالية 
الدرهم االماراتي : العملة 

7،999،912،670: عدد االسهم 
DXBE:UH: بلومبرغ 

ناسداك دبي : العقود المستقبلية 

:  2017مارس 31كما في نهاية 
مليار درهم أماراتي8.1:القيمة السوقية 
مراس%52:تنظيم الملكية 

جهاز قطر لالستثمار11%
الكويت-الهيئة العامة لالستثمار 5%

أخرى32%
2،995:   عدد الموظفين 

االداء المالي

10،324 10،289
الممتلكات والمعدات واالستثمارات 

من العقارية والمخزون والمطلوبات
اطراف ذو عالقة

بيان المركز 
المالي 

2،217 2،525 النقد والرصيد البنكي

12،541 12، 814 مجموع الموجودات

7،111 7،398 مجموع حقوق الملكية

5،430 5،416 مجموع المطلوبات

12،541 12،814 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

)529( 678 صافي النقد الناتج من األنشطة 
التشغليلة

بيان التدفق 
النقدي

497 (3،012) صافي النقد المستخدم في االنشطة 
االستثمارية

295 3،314 صافي النقد الناتج من األنشطة 
التمويلية

263 980 صافي الزيادة في النقد وما يعادله

1،607 1،344 النقد وما يعادله في نهاية السنة
بعد *2017الربع االول 

التعديل 2017االول الربع

160 160 االيرادات

(13) (13) تكاليف المبيعات

147 147 الربح االجمالي

(214) (285) المصاريف التشغيلية

(111) (111) مصاريف االستهالك

(50) (43) اطفاء تكاليف اقتراض

(228) (292) الخسارة للفترة

4 4
تحوط التدفق النقدي 

على ) خسارة(ربحظ–
القيمة العادلة

(224) (288) مجموع الخسارة 
الشاملة للفترة

75.14% والمعداتالممتلكات
%5.01 أستثمارات عقارية
%0.14 أستثمار في مشروع مشترك
%0.38 المخزون
%0.18 ذو عالقةمطلوب من أطراف
%1.15 مدينة وذمم مدينة أخرىذمم تجارية
%0.33 أدوات مالية مشتقة
%3.34 موجودات مالية أخرى
%14.34 النقد وأرصدة بنكية

اجمالي الموجودات

مليون درهم اماراتي12،814: 2016ديسمبر 31

2017مارس 31كما في نهاية 

دراهم أماراتيمليون 12،541

،  مليون درهم أماراتي2017مارس 31الى 2017يناير 1

Due to rounding, numbers presented may not add up precisely to the totals provided and percentages may not precisely reflect the absolute figures. 31 March 2017 figures are unaudited. The Group currently determines and presents 
financial information as a single operating segment based on the information that is provided internally to corporate management for decision making.

المعدل يستثني مصاريف ما قبل 2017إن أداء الربع األول من عام *
ماليين 7مليون درهم من مصاريف التشغيل و 71التشغيل بمبلغ 

درهم من إيرادات الفوائد التابعة لشركة سيكس فالجس دبي



This document is for information purposes and convenient reference. It is not definitive advice, nor should it be relied upon as such. The information set out in this presentation may be subject to updating, revision, verification and amendment and such information may change materially from time to
time. This document does not purport to contain all of the information that may be required to evaluate any potential transaction and any projection, estimate, forecast or other ‘forward-looking’ statement in this document only illustrates hypothetical performance under specified assumptions of
events or conditions, and is not a reliable indicator of future performance. To the extent available, the industry and market data contained in this presentation may have come from official or third party sources. Such third party industry publications, studies and surveys generally state that the data
contained therein have been obtained from sources believed to be reliable, but that there is no guarantee of the accuracy or completeness of such data. Accordingly, undue reliance should not be placed on any of the industry or market data contained in this presentation. Note this presentation is an
advertisement for the purposes of the United Kingdom Prospectus Rules and the information contained herein are not an offer of securities for sale in the United States nor any other jurisdiction.
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لمحة موجزة عن 
الشركة من الربع 

2017االول  لعام 

دي إكس بي إنترتينمينتس
شارع الشيخ زايد، مقابل نخلة جبل علي،

دبي33772ب .ص، سيح شعيب ،5المخرج رقم 
+971 (0)4 820 0820

مروة جودا
مديرة إدارة عالقات المستثمرين

IR@dxbentertainments.com
www.dxbentertainments.com/investor-relations

جهات االتصال 
لعالقات 

المستثمرين

"دي إكس بي إنترتينمينتس"تطبيق عالقات المستثمرين لشركة 
منبناالخاصالمستثمرينعالقاتتطبيقسيمكنكم

والبياناتالسهمسعرحيثمنالتطوراتآخرعلىاإلطالع
نالمالييوالمحللينبالمساهمينالخاصواليومالصحفية
.السنويةالتقاريرالىباإلضافةالماليةوالبيانات

"  دي إكس بي إنترتينمينتس"حمل تطبيق عالقات المستثمرين لشركة 
:  من خالل

"دبي باركس آند ريزورتس"لمحة عامة عن 

التركيز على تقديم تجربة مذهلة 
للزوار

أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في 
المنطقة

لعبة ووجهة ترفيهية 100اكثر من 
منتزهات ترفيهية و 3قائمة على 

حديقة ألعاب مائية

أجمالي الزيارات

2017مارس 31الى 2017يناير 1
تقسيم االيرادات

تصنيف الزيارات

أخرى تعني المدارس، واصحاب العضويات السنوية وكبار الشخصيات والتذاكر المجانية: مالحظة  *

اجمالي االيرادات
درهم اماراتيمليون  159.9

2017مارس 31الى 2017يناير 1

%68:تذاكر الدخول
%24: االنفاق داخل المنتزهات

%8: أخرى

%76:   التأجير      
%24: غير التأجير

%70:الحجوزات 
%30:أخرى 

للمنتزهاتااليراد لكل زيارة 

درهم اماراتي 213.9
المنتزهات الترفيهية

المؤجرةالمساحة 

84%
االشغالمتوسط 

21%

ايرادات التجزئة
درهم اماراتيمليون 14.4

ايرادات المنتزهات الترفيهية
درهم اماراتي مليون125.4

ايرادات الضيافة
درهم اماراتيمليون 10.4

%33 الحضور عبر البوابات

%24 عبر االنترنت
%14 مكاتب السفر السياحية

%29 أخرى 586،355

%78:الترفيهيةالمنتزهات 
%9: التجزئة 
%7: الضيافة 

%6:أخرى
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