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٣٧٪ مساهمون عامون   

أرقام وإحصائيات أساسية

١٣٫٢ مليار درهم
التكلفة االجمالية للمش�وع : ٨ مليا�ات درهم قيمة

االسهم و ٥٫٢ مليار درهم تسهيالت بنكية 

٦ أج�اء رئيسية
٣ منتزهات ترفيهية, حديقة العاب مائية, وفندق ومنطقة 
مخصصة للمتاجر والمطاعم (سيتم اف�تاح "سيكس فالجز 

دبي" في ٢٠١٩)

٣٠٫٦ مليون قدم مربعة
المساحة اإلجمالية لألرض التي سيقام عليها المنتجع١

أكثر من ١٠٠
لعبة ووجهة ترفيهية

سيتم توفير الم��د من األلعاب مع اف�تاح منتزه
"سيكس فالجز دبي" في ٢٠١٩

٢٫٤ مليار درهم
العوائد المتوّقعة عن أول عام كامل للتشغيل

٦٫٧ مليون ��ارة
متوّقعة في العام ٢٠١٧ إلى مختلف المنتزهات الترفيهية

االف�تاح
٣١ أكتوبر ٢٠١٦

بنهاية ٣٠ �ونيو ٢٠١٦

إجمالي األصول المالية ١١,٦٢٣ مليون درهم
نبذة مالية
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النقد والرصيد البنكي

ممتلكات
ومعدات

اصول مالية
اخرى

دفعات مقدمة
للمقاولة ومبالغ
مستحقة اخرى

اس�ثما�ات
عقا��ة
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تو��ع األصول حسب أقسام المشا��ع 

  ٢٫٧

  ٥٠

  ٪٨٠

أن نـصـبــح أكـبــر وجـهــات الـتـســلية والتـرفـيـه مـتـعـددة الـمـ�افـق عـلـى مـــدار الــعــام فـي مـنـطـقـة الشـــ�ق األوســطال�ؤية 

مليار
درهم

عرض إيجار تم توقيعه
في "��ف�الند دبي"

المبلغ الذي تم سحبه
من اجمالي التسهيالت

البنكية البالغة ٤٫٢ 
للمرحلة االولى

نسبة المساحة المؤجرة
من "��ف�الند دبي"

لمحة عن مستجدات المش�وع
عام ٢٠١٤ شهد استكمال:

االتفاقيات الرئيسية للملكية الفك��ة
االتفاقيات الخاصة بشركات اإلدارة

الحصول على الموافقات الحكومية الرئيسية
ش�اء ألعاب المتنزهات المتخصصة

٤٢ مقاول وأكثر من ١٦,٥٠٠ عامل 
في المواقع.

عمليات االنشاء االجمالية

انظمة االلعاب

انظمة لمؤث�ات المرئية والصوتية

تحقق في
٢٠١٥

تحقق في
٢٠١٥

الربع الثاني
من ٢٠١٦

الربع الثاني
من ٢٠١٦

الربع الثاني
من ٢٠١٦

الربع الثاني
من ٢٠١٦

تحقق في ٢٠١٥

تحقق في
٢٠١٥

تحقق في
٢٠١٥

البنية التحتية
الم�افق

إجماليعمليات الش�اء

إجمالي

تطو�ر المناطقعمليات التصميم

الوجهات واالسطح الخارجية
اللمسات النهائية

عملية التصنيع
اعمال االستالم
التركيب والتجهيز

عملية التصنيع
اعمال االستالم
التركيب والتجهيز

١يجري تش�يد المش�وع على مساحة ٣٠.٦ مليون قدم مربع تق��بًا. تعود ملكية ١٥.٩ مليون قدم مربع تق��با من المش�وع للشركة بشكل كامل، إلى جانب ما يقرب عن ٣٫٦ مليون قدم مربع مستأجرة من أحد المؤسسين بنظام إيجار طو�ل األجل يتجدد تلقائيًا. إضافة لذلك، �وجد ١١٫١ مليون قدم مربع من األرض ستقام عليها ط�ق المداخل ومواقف السيا�ات، والتي تعود ملكيتها 

كذلك ألحد مؤسسي الشركة، الذي ساهم في توفير جميع التسهيالت الالزمة إلستخدام تلك المساحة لبناء ط�ق وبنية تحتية مساندة. ٢ �تخذ شركة "م�اس القابضة" من دبي مق�ًا لها، وتد�ر عددًا من العمليات واألوصول في مختلف القطاعات االقتصادية. 

األرقام الواردة قد تحتمل نسبة بسيطة من الف�وق الحقيقية مقارنة مع المجموع الكلي المقابل لها، وذلك نظ�ًا لعمليات التق��ب الحسا�ية، وكذلك النسب الواردة يمكن أن ال تعبر بشكل دقيق عن األرقام النهائية؛ علمًا بأن األرقام الصادرة في ٣٠ �ونيو ٢٠١٦ لم تخضع للدقيق الرسمي.

موشنجيت دبي ٢،٣٢٦ 

ليجوالند دبي ١،٠١٠ 

بوليوود باركس دبي ١،٢٠٨ 

فندق ال�يتا
��ف�الند دبي ٦١٨٤٦٢

البنية التحتية
وأعمال أخرى

٥،٩٩٩

األعمال اإلنشائية
األعمال الميكانيكية الكهربائية

لمحة موجزة عن الشركة
من الربع الثاني لعام ٢٠١٦



يضم الف��ق خب�اء محترفين ومتمّرسين يحملون مجتمعين خبرة معّمقة تصل إلى ٥٠٠ عام ف��ق اإلدارة
في تصميم وتطو�ر وإدارة المدن الترفيهية وتطو�ر األعمال والتسو�ق.

•  خبرة ألكثر من ١٥ سنة مع شركات مرموقة مثل "تطو�ر" و"دبي الند" 
    و"مجموعة دبي العقا��ة"

•  شغل النعيمي سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للتسلية والترفيه في "م�اس 
    القابضة" حيث كان له دور ك�ير في تطو�ر است�ا�يجيات جديدة ورصد 

    الفرص الواعدة للشركة في قطاع التسلية والترفيه

•  يتمتع بخبرة واسعة تمتد على مدار ٢٣ عامًا في شركات األسهم الخاصة 
    واالس�ثمار. وتكمن خبرته في إقامة صفقات الوساطة، وتحليل األعمال، 
    وتق�يم االس�ثمار وهيكلة �أس المال والتمو�ل وم�اقبة األصول. وعمل 

    على إدارة مجموعة من الشركات العالمية ال�ائدة ضمن عدة قطاعات.

الرئيس التنفيذي
�ائد كاجور النعيمي 

المد�ر التنفيذي للشؤون المالية واالس�ثما��ة
سنديش باندهارى 

•  يمتلك ٣٧ عامًا من الخبرة في مجال تطو�ر م�افق الترفيه والضيافة، 
    وعمل في شركات مثل "والت د�زني" و"استد�وهات �ونيفرسال"، إلى     

    جانب دوره في عمليات التوسع وتحسين �أس المال ضمن العديد من 
    المنتزهات حول العالم.

المد�ر التنفيذى للمشا��ع 
بول الف�انس

•  يمتلك خبرة ت��د عن ٣٥ عامًا �ينها ٢٠ عامًا في "والت د�زني". ويشمل 
    مجال خب�ا�ه التطو�ر المبتكر لمشا��ع الوجهات الترفيهية، مع التركيز على 

    تمثيل الُمالك، الدمج التقني، إدارة التصاميم، واإلدارة المؤسسية.

المد�ر التنفيذى التقنى
ما�يو ب��دي

•  يمتلك أكثر من ١٥ عامًا من الخبرة في قطاع الضيافة والترفيه. وتشمل  
    خب�ا�ه إدارة التخطيط اإلست�ا�يجي للمشا��ع العمالقة وتطو�ر الوجهات الترفيهية  
    وإعداد الق�ا�ات التجا��ة. ويقع على عا�ق شاه مسؤولية تع��ز المنتزهات كوجهة 
    سياحية، والعمل على وضع االست�ا�يجيات المناسبة لرفع نسبة �وار المش�وع من 

    خالل تقديم خدمات متنوعة ضمن المنتزه �وميًا لل�وار.

المد�ر التنفيذي إلدارة الوجهات
فينت شاه

•  يتمتع بخبرة مهنية ت��د عن ٢٠ عامًا في مجاالت عدة. وسيتكفل �ينتو  
   باإلش�اف على النواحي التشغيلية للمتنزهات، وضمان العمليات الجا��ة 

   هناك على النحو األمثل وجعلها تجربة ال �نسى.

المد�ر التنفيذي لعمليات تشغيل المنتجعات
ستانفورد �ينتو

•  يمتلك كالوس أسمان خبرة غنية تمتد ألكثر من ٢٧ عامًا في قطاع 
    الضيافة اكتسبها من عمله في العديد من العالمات التجا��ة ال�ائدة في هذا 
    المجال مثل "جمي�ا ا�ترناشونال"، مجموعة فنادق "شانغ��ال" وفنادق "حياة". 

    وتشمل خب�ا�ه تطو�ر الفنادق وإدارتها قبل اإلف�تاح، وإدارة العمليات التشغيلية 
    في الفندق، إدارة األصول والعمليات التجا��ة.

نائب الرئيس للتجزئة والضيافة
كالوس أسمان

•  تمتلك خبرة معمقة من خالل عملها ألكثر من ٢٧ عامًا في مجاالت اإلدارة  
    والشؤون المؤسسية وإدارة الموارد البش��ة وإدارة المشت��ات و العقود 

    التجا��ة ضمن عدد من الشركات ال�ائدة في الدولة والمنطقة.

نائب الرئيس األول - دعم األعمال
عايدة حمزة 

•  يتمتع السيد جوليان بخبرة واسعة تفوق العش��ن عاما في مجال الترفيه والضيافة، 
قضى منها ا�ني عشر عاما في مجال المدن الترفيهية، علما بأنه شغل قبل ذلك منصب 

مد�ر التسو�ق والم�يعات في د�زني الند با��س.كما عمل لدى مجموعة ج�وب أكور 
في فرنسا، وهيلتون العالمية في المملكة المتحدة.

نائب الرئيس - الم�يعات
جوليان مونوز

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 o�cial 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 o�er of securities for sale in the United States nor any other jurisdiction.

منتزه ترفيهي يستلهم يصميمه من هوليوود ويقّدم تجربة ترفيهية 
مستقاة من "د��م ووركس أنيميشن"، "سوني �يكتش�ز ستود�وز" 

و"ليونز جيت ستود�و". 
•  المساحة ٤ مال�ين قدم مربعة

•  ٥ مناطق مخصصة تحوي ٢٧ لعبة ووجهة ترفيهية
•  تقوم شركة "باركيس ��ونيدوس سيرفيسيوس سينت�اليس"  

    �إدارة المنتزه الترفيهي 

أول وجهة ترفيهية من نوعها مستوحاة من أب�ز أفالم 
بوليوود. 

• المساحة٢٫١ مليون قدم مربعة
• ٥ مناطق مخصصة تحوي ١٦ لعبة ووجهة ترفيهية

• تقوم شركة "باركيس ��ونيدوس سيرفيسيوس
   سينت�اليس" �إدارة المنتزه الترفيهي 

يـعد الـواجهة الرئيـسية للمشـ�وع ويـشكل حلـقة الـربط بـيـن 
المنتزهات الترفيهية الـثالث.

•  ٢٣٤,٠٠٠ قدم مربعة من المساحة القابلة للتأجير 
•  ٤ مناطق ذات طابع مختلف هي "الق��ة الفرنسية"

    و"بوردووك" و"البوابة الهندية" و"شبه الج��رة"
•  ممر مائي بطول كيلومتر واحد يمتد خالل المش�وع

•  فندق عائلي قائم على الط�از البولينيزي 
•  ٥٠٤ وحدة فندقية 

•  م�افق متنوعة مثل أحواض السباحة
    المتعددة ومنتجع السبا الصحي والمركز

    الخاص برجال األعمال ومسار "ليزي ��فر" المائي
•  تقوم مجموعة "ما��وت" �إدارة الفندق

•  أول منتزه لسيكس فالجز في الش�ق األوسط
•  المساحة ٣٫٢ مليون قد مربع 

•  ٢٧ لعبة ووجهة ترفيهية موزعة على ٦ مناطق 
•  يستهدف المنتزه عشاق اآلثار، الم�اهقين،

    والعائالت مع األطفال

• أكثر من ٢٠ لعبة ووجهة ترفيهية، �تمتع بما
   ي��د عن ٧٠ من تصماميم الليغو

• موجهة لألطفال الذ�ن �ت�اوح أعمارهم
   �ين ٢ و ١٢ سنة

• �إدارة ما�لين إ�ترتينمنتس الخاصة المحدودة

أول منتزه ترفيهي تابع لشركة ليجوالند في الش�ق 
األوسط؛ والسابع على صعيد العالم. 

•  المساحة ٣٫٢ مليون قدم مربعة
•  ٦ مناطق مخصصة تحوي ٤٠ لعبة ووجهة ترفيهية
•  تقوم مجموعة "مي�لين إ�ترتينمينتس" �إدارة المنتزه

    الترفيهي 

لمحة عامة
االف�تاح في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦

/www.dprcorporate.ae/investor-relations م�وة جودا، مد�رة عالقات المس�ثم��ن  ، IR@dp-r.com , جهات االتصال لعالقات المس�ثم��ن

لمحة موجزة عن الشركة من الربع الثاني لعام ٢٠١٦

سيتم االف�تاح في ٢٠١٩


