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اخالء المسؤولية

إشعار هام
في ومحتوياته هذا  ع، كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في والعرض التعر ع فيه أو إليه غير قانوأي اختصاص أو إلى /غير مخصصين للنشر أو اإلصدار أو التو .نيقضائي يكون التو

في وأصدرته أعّد هذا  ورتس شالعرض التعر في«وألغراض هذا اإلشعار، يعني . »الشركة «ع .م.شركة دبي باركس آند ر في وأي جزء منها الوثيقة ومحتوياتها هذه » العرض التعر وأي عرض تعر
فيوأي جلسة أسئلة وأجوبة وأي كتب أو مواد شفهية نوقشت أو وزعت في اجتماع شفهي  .العرض التعر

اً  ل، وقد تتغير هذه المعلومات جوهر في عرضة للتحديث والمراجعة والتحقق والتعد وال تعد الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة . قد تكون المعلومات الواردة في هذا العرض التعر
ه خا ري ذلك الشخص أو مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه أو شركاته التابعة أو مستشار ام بتحديث المعلومات الحالية الواردة ضعيأو الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مد ن ألي الت

إمكانية الوصول إلى أي معلومات إضا ويد متلقي تلك المعلومات  في ذي الصلة بهم أو االحتفاظ بتلك المعلومات أو ت دة قد تنشأ فيما يتعلق بها، وتخضع أي آراء وار فيةفي هذا العرض التعر
ير دون إشعار في للتغ ري ذلك ال. في هذا العرض التعر أو  شخصوال يقع على عاتق الشركة أو أيًا من شركاتها األم أو شركاتها التابعة أو الشركات التابعة لتلك الشركات األم أو أي من مد

ه أي مسؤولية أيًا كان نوعها  ة أو خالف ذلك)مسؤوليه أو موظفيه أو وكالئه أو شركاته التابعة أو مستشار عن أي خسارة من أي نوع تنشأ عن أي استخدام لهذا ( سواًء كانت مسؤولية تقصير
في أو فيما يتعلق به .العرض التعر

كية أو في أي دولة أخرىال  في وال يعد جزءًا من، وينبغي أال يفسر ع. تشكل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية في الواليات المتحدة األمر لى وال يشكل هذا العرض التعر
يعها أو االشتراك فيها في أي والية قضائية، وال ينبغي أن  ام يشكأنه جزءًا من، أي عرض أو دعوة أو طلب أو توصية لشراء أي أوراق مالية أو  ل هذا العرض أو أي جزء منه أساسًا ألي عقد أو الت

ام .من أي نوع وال يمكن االعتماد عليه فيما يتعلق بأي عقد أو الت

في ألغراض المعلومات والمرجعية فقط، وال يعد نصيحة قاطعة، وال ينبغي االعتماد عليه بهذه الصفة في على كافة المعلومات التي قد تكو. ُأعّد هذا العرض التعر ن وال يحتوي هذا العرض التعر
يم أي صفقة محتملة، ويجب أال ُيعتمد عليه فيما يتعلق بأي صفقة محتملة مماثلة يان . مطلوبة لتق ر أو توقع أو أي  وضح أي إسقاط أو تقد في آخر في هذا العرض التعر» استشرافي «وال 

.سوى األداء االفتراضي في ظل االفتراضات المحددة لألحداث أو الظروف، وال ُيعد مؤشرًا يعتد به لألداء المستقبلي

في، بالقدر المتاح، من مصادر رسمية أو من الغير يانات الصناعة والسوق الواردة في هذا العرض التعر إلى  بالصناعة والصادرة عن الغير بصفة عامةالمتعلقة والدراسات المنشورات وتشير . قد تستمد 
ورغم اعتقاد الشركة بأنه تم إعداد هذه المنشورات . هامالأن البيانات الواردة فيها قد تم الحصول عليها من مصادر ُيعتقد بأنها موثوق بها، دون تقديم أي ضمانات بشأن دقة هذه البيانات أو اكت

يانات الصناعة والسوق الواردة في. بواسطة مصدر موثوق، إال أنها لم تتحقق بشكل مستقل من البيانات الواردة فيهاوالمسوحات االستقصائية والدراسات  هذا  وباإلضافة إلى ذلك، استمدت بعض 
في من األبحاث والتقديرات الداخلية الخاصة بالشركة القائمة على معرفة إدارة الشركة وخبراتها بالسوق الذي تعمل فيه عمومًا بمعقولية هذه الدراسات اعتقاد الشركة ورغم . العرض التعر

ير دون إشعاربواسطة والتقديرات وموثوقيتها، إال أنه لم يتم التحقق منها ومن المنهجية واالفتراضات القائمة عليها   لذلك، ووفقاً . أي مصدر مستقل للتحقق من دقتها أو اكتمالها، وهي تخضع للتغ
فيكامل ال يتوجب االعتماد بشكٍل  يانات الصناعة أو السوق الواردة في هذا العرض التعر .على أي من 

ام بالقيود والشروط المسبقة، وسيعتبر هذا تعهدًا منك بأنك قرأت محتويات هذا اإلشعار ووافقت على االمتثال لها .وأنت توافق على االلت



مقدمة 

ورتس هي ان تصبح الشركة الرائدة في توفير وجهات ا لتسلية ان رؤية دبي باركس آند ر
ورتس لت.والترفية على مستوى عالمي وفير تجارب ولذلك تسعى شركة دبي باركس آند ر

)  روعالمش(او » سيكس فالجز دبي«ترفيهية اكثر من خالل اضافة منتزه ترفيهي اخر 
.لتشكيلة من المنتزهات الترفيهية وعروض الضيافة

 إلى تناًدااس الترفيهية المدن شركات اكبر من واحدة إنترتينمنت زجفال سيكس شركة تعد
 اعداد ثحي من ترفيهية منتزهات شركة اكبر خامس وتعتبر تملكها التي المتنزهات عدد

وار .العالم مستوى على ال

ل 7 في )فالجز سيكس( مع تفاهم مذكرة الترفيهية للوجهة مراس شركة أبرمت  12 في تعديلها تم والتي 2014 ابر
  2015 ديسمبر 17 في زجفال سيكس شركة مع اإلدارة خدمات واتفاقية ترخيص اتفاقية توقيع تم كما . 2015 مارس
ل سوف والتي ورتس آند باركس دبي لشركة عنها يتنا ل كافة على الحصول عند ر .مشروعلل المطلوب التمو
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هي الرابع الترفيالمنتزه » سيكس فالجز دبي«المقترح سيكون المشروع 
ورتس«منتجع ضمن  ر المنتز» دبي باركس آند ر ه على وسيتم تطو

 الى مايقاربمليون قدم مربع  باالضافة من  3.5ارض مايقارب مساحة 
.ارتفاق للخدماتمليون قدم مربع اخرى كحقوق  2.0من 

ورتسضمن منتجع دبي باركس آند • دق بالقرب من فن, ر
فرالند  يتا و ر دبيال

قألعاب • مثيرة و عالية التشو

اب و و الشب واإلثارةالباحثين عن المتعة •
العائالت مع االطفال المراهقين 

2019الربع الرابع من عام •

1ترفيهيةلعبة ووجهة  27•

مليون قدم مربع 2.0مايقارب •

مليون درهم  2,606مايقارب •

سيكس فالجز دبي : ملخص عن  المشروع المقترح 
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1 motiongateTM Dubai
2 Bollywood Parks    DubaiTM

3 LEGOLAND® Dubai
4 LapitaTM Hotel
5 RiverlandTM Dubai
6 Common Back of House
7 Common Areas
8 Easement Rights
9 Six Flags Dubai
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وُتعتبر واحدة من كبرى  1961شركة سيكس فالغز إنتراتينمينت عام تأسست •
نزهات التي شركات المتنزهات الترفيهية على مستوى العالم استناًدا إلى عدد  المت

ين مجموعاتز جفالسيكس  كما احتلت. تملكها  في المرتبة الخامسة من 
ارًة على مستوى  .العالمالمتنزهات الترفيهية األكثر 

كى الماليمدرجة بالسوق الشركة • مليار دوالر  5.05بقيمة سوقية تبلغ ( األمر
كي ر  2015 ديسمبر 31كما في  )أمر ة منتزه ترفيهي في الواليات المتحد 18وتد

كية وكندا والمكسيك باجمالي  .افعوانية 130لعبة ترفيهية و  800االمر

قديم العاب فانها تركز على ت,باألضافة الى تقديم العاب تتسم بأعلى درجات األثارة•
.وتجارب ترفيهية ممتعة لجميع األعمار وكافة افراد العائلة

واحدة من اكبر شركات المنتزهات الترفيهية في العالم : سيكس فالجز 

5مصدر المعلومات : موقع الشركة 



ز مكانة تع

لتكون الوجهة 
الترفيهية الرائدة في 

الشرق االوسط

فالم منتزه ترفيهي مستوحاه من ا:  الوصف
.هوليوود

حة المستهدفة  العائالت مع : الشر
.المراهقين ومجموعة الشباب

عاب ال: االلعاب والوجهات الترفيهية نوعية 
 الرسوم المتحركة واالفعوانيات والعروض

الترفيهية

  27: الترفيهية  عدد الوجهات وااللعاب

ز الوجهة: سيكس فالجز دبي  تع

فالم منتزه ترفيهي مستوحى من ا: الوصف 
.بوليوود الشهيرة

حة المستهدفة  و كل االعمار : الشر
 الهندي والسياح القادمين الىالمجتمع 
االمارات

:  نوعية االلعاب والوجهات الترفيهية 
 االلعاب العائلية والعروض الترفيهية

والتفاعلية مع الشخصيات

  16: عدد الوجهات وااللعاب الترفيهية 

قة المنتزه الترفيهي األول  في منط: الوصف 
الشرق األوسط و حديقة االلعاب المائية 

.ليجوالند ووتر بارك

حة المستهدفة  ل من العائالت مع االطفا: الشر
عام 12الى  2

اب االلع: نوعية االلعاب والوجهات الترفيهية 
الترفيهية العائلية و االلعاب المائية

لعبة  40: عدد الوجهات وااللعاب الترفيهية 
.ووجهة ترفيهية في ليجوالند دبي

باركلعبة في ليجوالند ووتر  20
ألعاب  منتزه ترفيهي قائم على:الوصف 

.مثيرة ومشوقة لجميع االعماروأفعوانيات 

حة المستهدفة  ة الباحثين عن المتع: الشر
ال مع االطفومجموعة الشباب والعائالت واإلثارة

المراهقين 

ألعاب : نوعية االلعاب والوجهات الترفيهية 
ق بأعلى درجات اإلثارة والت تتسموأفعوانيات  شو

الترفيهية تكملها األلعاب العائلية

لعبة  27: عدد الوجهات وااللعاب الترفيهية 
1ترفيهية ووجهة 
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ادة رأس مال لت ل بعد موافقة المساهمين على المشروع المقترح و مو
ورتس» سيكس فالجز دبي« :   سيصبح منتجع دبي باركس آند ر

مربع قدم مليون  30يغطي مساحة 

لعبة ووجهة ترفيهية  130

1بوابات مختلفة لبيع التذاكر  5

ق في أول منتزه ترفيهي متخصص في االثارة عالية التشو
المنطقة

د من قيمة المساه مين من العروض الترفيهية المتنوعه ست
سيات خالل تنوع وكمالية العروض لتناسب جميع االعمار والجن

والثقافات المختلفة

عروض ترفيهية متنوعة ومختلفة: النتيجة 

وود باركس دبي الذى ستباع تذاكر خاصة به  ؤخذ في االعتبار مسرح راج محل في منتزه بولو 7 1 لم 
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 االيرادات المتوقعة لسيكس فالجز دبي متوقع ان تنمو
 1,048الى  2020مليون درهم في عام  893من 

.2022مليون في عام 

ارات لسيكس فالجز دبي متوقع ان تنمو  عدد ال
ائر في عام  2.9سنوية من  5.1بنسبة   2020مليون 

ائر في عام  3.2الى  .2022مليون 

ارات وااليرادات المتوقعه: سيكس فالجز دبي  عدد ال

ورتس والعكس صحيح  سيكس فالجز دبي ستستفيد كونها من ضمن منتجع دبي باركس آند ر

0.6

2.9
3.3 3.2

2019F 2020F 2021F 2022F

التذاكر
مبيعات التجزئة

و  المأكوالت
المشروبات

أخرى
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االستخدام مصادر االموال

بالمليون درهم إماراتي بالمليون درهم إماراتي

بنكية تسهيالت 993 1,457 تكلفة االنشاء

ادة رأس المال 1,678 تكلفة البنية التحتية 473

شراء قطعة األرض التي سُتقام عليها  390
ين المشروع من الشركة التابعة ألحد المؤسس

286 ة ل واالدارة المرك   التمو

65 ر األعمال  *]ونفقات اإلصدار[نفقات تطو

2,671 االجمالي االجمالي 2,671

يم االفكار الجديدة الخ*  ر عالقات استراتيجية و تق ر مشروعات مستقبلية و توسيع قطاع الضيافة و تطو ر االعمال لتطو ستسخدم نفقات تطو

ل المتوقع للمشروع: سيكس فالجز دبي  المصادر واستخدام التمو
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مليون درهم 1,678ادة رأس مال الشركة بقيمة : الخطوة المقبلة 

ادة راس الم ورتس سيعرض المشروع المقترح لموافقة المساهمين ل ال بقيمة مجلس ادارة شركة دبي باركس آند ر
.مليون من خالل اصدار اسهم جديدة 1,678,084,962

 
ل وسيتم مليون درهم  2,671المتطلبات المالية المتوقعة هي  بنكي والمبلغ مليون درهم من خالل تسهيل  993تمو

ق اصدار اسهم جديدةدرهم المتبقي مليون  1,678 ادة رأس مال الشركة عن طر بالغ ستستخدم هذه الم. من خالل 
ل  ر  65مليون درهم باالضافة الى  2,606بقيمة دبي المتوقع تكلفته مشروع سيكس فالجز لتمو مليون درهم لتطو

ف االصدار .االعمال وتغطية مصار
ق مجموعة من بنكي الحصول على تسهيل وتم  .البنوكللمشروع عن طر

الشركة  مجلس ادارةسيتم تفويض , اذا تمت الموافقة من قبل المساهمين على المقترح في الجمعية العمومية 
ادة راس المال، بما فيها  ادة رأس المال  وتفاصيلتوقيت السلطة التخاذ كافة اإلجراءات وتنفيذ القرارات لتطبيق 

ية المختصة خالل عام واحد من موعد انعقاد الجمعي ة والسعي للحصول على الموافقة الالزمة من الجهات الرقا
ورتس .العمومية مليون درهم من خالل اصدار اسهم جديدة بقيمة اسمية  1,678,084,962ستصدر دبي باركس آند ر

ورتس المصدر والمدفوع الى , ) درهم 1( مليار درهم  7,999,912,670سيرتفع راس مال شركة دبي باركس آند ر
. اماراتي

تصويت المساهمين في الجمعية العمومية: الخطوة المقبلة 
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التواصل معنا 

ن التواصل مع عالقات المستثمر

مروة جودا 
ن  رة عالقات المستثمر مد

عبدالرحمن السويدي 
ن ضابط عالقات المستثمر

r.com-IR@dp

ورتس دبي باركس آند ر

 1الطابق الثانى، مبنى رقم 
ر إعمار سكو
د  123311صندوق بر

دبي
ية المتحدة االمارات العر

  820 8200 4 971+: هاتف 

r.com-contact@dp
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