
لمحة ســريعة - من نحن

 أكبـــر شـركـــة 
 للتسليــــة والتـرفيــه 

المنطقـــة في 

تدير "دي إكس بي إنترتينمينتس" وجهات للتســلية والترفيه مناســبة 
للعائالت، بالتعاون مع شــركاء دوليين ومشــغلين من الطراز العالمي، 

في أربــع أماكن مختلفة في دبي.

وبمحفظــة تضــم 16 وجهة للتســلية والترفيه، تعد "دي إكس بي 
إنترتينمينتس" أكبر شــركة للتســلية والترفيه في المنطقة.

وتهــدف أماكــن الجــذب لدينا إلى توفير خدمات متميــزة للمقيمين بدولة 
اإلمارات وســوق الســياحة اإلماراتي المتنامي مع التركيز بصورة خاصة 

علــى دول مجلــس التعاون الخليجي وشــبه القارة الهندية.

رؤيتنا 

تســعى دي إكس بــي إنترتينمنتس 
ألن تكــون واحدة من الشــركات الرائدة 

فــي توفيــر خيارات التســلية والترفيه 
والخدمــات المتصلة بذلــك لعمالئها، 

بغيــة نشــر روح المرح واإلثارة في 
مختلــف أرجــاء المنطقة، وذلــك بتوفير 

تجــارب مذهلة تناســب كل أفــراد العائلة. 

ونحــن، إذ نتصــدر قطاع التســلية والترفيه 
المتنامي في الشــرق األوســط، فإننا 
نســعى إلدارة محفظــة من الوجهات 

واألصــول التي تحقــق قيمة أفضل 
للمســاهمين علــى المدى الطويل.

أهدافنا 

1.  بــأن نكون مــن أهم ركائز وجهات 
التســلية والترفيــه في دبي، ونركز 
علــى زيادة أعداد الزيــارات لوجهاتنا.

 2.  تنويــع محفظتنــا عبر المشــاركة 
فــي أفضل المشــاريع والفرص 

وأكثرهــا ربحية.

3.  إنشــاء وافتتاح منتزه ســيكس فالجز 
فــي دبي ، ليكــون أول منتزه يحمل 

عالمة ســيكس فالجز في الشــرق 
األوســط بحلول نهاية عام 2019.

4.  التوســع بنجــاح في زيادة أعداد الغرف 
الفندقيــة فــي دبي باركس آند 

ريزورتــس وذلك بافتتــاح فندق ليجوالند 
فــي عام 2019 ، واألخــذ بعين االعتبار 
الفــرص األخرى فــي قطاع الضيافة.

5.  مواصلــة اإلبداع فــي مجال الترفيه 
والســعي لتبــوؤ مكانة دولية 

مرموقــة في هذا القطاع.

توفيــر خبرات وتجارب عالمية لزوارنا.  .6
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أسهم بقيمة 8 مليـار درهـم

درهم 8٫0مليار

نجحت "دي إكس بي إنترتينمنتس" 
في اصدار االسهم من خالل االكتتاب 

العام بقيمة 6.3 مليار درهم 
إماراتي في عام 2014، ومن ثم 
 قامت بزيادة رأس المال بقيمة 

 1.7 مليار درهم إماراتي من 
 خالل اكتتاب زيادة راس المال 

في عام 2016.

وجهات التســلية والترفيه

16
تديــر دي إكس بــي إنترتينمنتس 

مجموعــة متنوعــة من خيارات 
التســلية والترفيــه التي تضم 

عالمــات تجاريــة عالمية رائدة من 
وجهــات التســلية والترفيه مع 

شــركاء دوليين ومشــغلين من 
 الطــراز العالمــي، في أربع أماكن 

مختلفــة في دبي.

 تمويــالت بقيمة 5٫9 مليار 
درهم إماراتي 

درهم 5٫9مليار

دي إكس بي إنترتينمنتس حصلت على 
تسهيالت بنكية بقيمة 4.2 مليار درهم 

إماراتي للمرحلة االولى من مشروع "دبي 
 باركس آند ريزورتس" و مليار درهم إماراتي

للمرحلة الثانية ، باالضافة الى قرض 
المساهم الرئيسي  شركة مراس القابضة 

بقيمة 700 مليون درهم إماراتي.
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