
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

٢    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



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.
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