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رحـلـــــة فــريــــدة
ال ُتنســــى

 بدء األعمال االنشائية 
في الموقع

الحصول على تســهيل بنكي 
مشــترك بقيمة 4.2 مليار درهم

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

االولي لالسهم

اإلدراج في ســوق دبي المالي

 اإلعالن عن مشــروع دبي باركس 
آند ريزورتس

إبرام الشــراكات الرئيسية مع 
عالمــات عالميــة مرموقة، مثل 

اســتديو "الينوزجيت" ليصبح 
المنطقــة الخامســة في منتزه 

دبي موشنجيت 

إطــالق برنامج "حلمي" للمَنح 
الجامعيــة، الذي يوفر التدريب 

للمواطنيــن اإلماراتيين في اورالندو - 
فلوريــدا بالواليات المتحدة االمريكية

 تركيــب أول لعبة افعوانية 
 فــي دبي باركس آند ريزورتس 

فــي منتزه ليجوالند دبي

2 0 1 5

2 0 1 4

2 0 1 2

4    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي 2017 



 بدء العمل في مشــروع 
سيكس فالجز دبي

إكمال عملية تغيير االســم إلى دي 
إكس بــي إنترتينمنتس بنجاح

 انتقال الشــركة إلى مرحلة 
 التشــغيل لدى افتتاح منتزه 

 ليجوالنــد دبي وريفرالند دبي في 
31 أكتوبر

 التدشــين الرسمي لدبي باركس 
آند ريزورتس في 18 ديســمبر

ابرام اتفاقية مع مراس القابضة إلدارة 
وجهات التسلية والترفيه

افتتــاح منطقة دريم ووركس في 
منتزه موشــنجيت دبي للجمهور

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

في منتزه موشــنجيت دبي

شــهد العام تحول الشركة من 
 مرحلة التســليم المشروع الى 

التشغيل مرحلة 

 افتتاح فنــدق البيتا ومتنزه ليجوالند 
 ووتر بــارك للجمهور في الثاني 

من شهر يناير

العمل علــى افتتاح فندق ليجوالند 
دبي الذي ســيضم 250 غرفة بجانب 

منتــزه ليجوالند دبي.

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

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

ووجهــة ترفيهية لمختلف األعمار 
موزعة في ســتة أقسام ترفيهية.

درهم 1٫7   مليار

 التنفيــذ الناجح لطرح حقوق االكتتاب 
 بقيمــة 1.7 مليار درهم لتمويل 

منتزه ســيكس فالجز دبي

درهم 0٫7   مليار

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

المستقبل

2 0 1 6

2 0 1 7

درهم  1   مليار

 الحصول على تســهيالت بنكية 
 بقيمــة 993 مليون درهم لمتنزه 

سيكس فالجز دبي
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