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خلفية

إنترتيمنتسبيإكسديلشركة2016أبريل18تاريخفيالمنعقدةالعموميةالجمعيةفي(“DXBE”أو
مليار1.68بقيمةالمدفوعالشركةمالرأسلزيادةالشركةمساهمينموافقةعلىالحصولتم،(الشركة
.األوليةاألصدارحقوقخاللمنإماراتيدرهم

فالجزسسيك"الجديدالترفيهيالمنتزهمشروعوتطويرلتمويلمخصصةكانتالمالرأسزيادةعائدات
.شركةمالرأسقاعدةولتعزيز(المشروع)"دبي “DXBE”

كتتابمناإلنتهاءتم .إماراتيدرهممليار1.68بقيمة2016مايو25تاريخفيالمالرأسزيادةإ

مليون993بلغتإجماليةبقيمةبنكيتسهيلعلىالحصولفيالشركةنجحتأيضاً،المشروعولتمويل
.إماراتيدرهم

ورتس،ريزآندباركسدبيوجهةفيالرابعالترفيهيالمنتزهبناءالمشروعهدفيكونانالمقررمنكان
عالربفيإفتتاحهالمقرروترفيهية،ووجهةلعبة21يضمانوعلىمربعقدممليون3.5مساحةعلىبتطويره

.2019العاممناالخير
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(يتبع)خلفية 

االستخداماتالمصادر

1,457التكاليف اإلنشائية 993يالتسهيل البنك

 473تكاليف البنية التحتية 1,613زيادة رأس المال

 390قيمة األستحواذ على األرض

286رىالتمويل والمصاريف االدارية والمصاريف األخ

2,606اإلجمالي2,606اإلجمالي

(إماراتيدرهممليون،)المالرأسزيادةوقتفيكماالمقترحةواألستخداماتالتمويلمصادر:

.مليون درهم نفقات تطوير األعمال65مليون درهم إماراتي، والتي شملت 1,678بلغ إجمالي عائدات زيادة رأس المال (1)

.مليون قدم مربع، من شركة ِمراس للتطوير العقاري، كصفقة مع أطراف ذات العالقة خالل فترة زيادة رأس المال3.5تتعلق قيمة األستحواذ على األرض والتي تبلغ مساحتها (2)
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التطورات والتحديثات

شركةإدارةمجلسإجتماعفي“DXBE”قرارعلىاإلدارةمجلسوافق،2018أغسطس8تاريخفيالمنعقد
فالجزسيكس"مشروعذلكفيوبما”DXBE“لشركةالمستقبليةالتوسعلخططإستراتيجيةمراجعةبإجراء

SFالقانونياالسمتحتاألمللشركةالتابعة"دبي Dubai LLC.

معتواصلهاكذلفيبما"فالجزسيكس"شركةقبلمنالمتخذةاإلجراءاتبعضأسفرتاألخيرة،الفترةوفي
فالجزسيكس"بمشروعالخاصةوالتوقعاتالمالياألداءتقييمبإعادةالمتعلقةالتساؤالتإثارةالىالبنوك

."دبي

تاحاً ميعدلم"دبيفالجزسيكس"مشروعلتطويرالمخصصالبنكيالتسهيلفإنلذلكونتيجة ً عليهوبناءا
.الراهنالوقتفيللمشروعالحاليةالصيغةفيالمشروعفيقدماً المضييمكنالفأنه

علىاإلدارةمجلسيقترحالمعطيات،هذهعلىبناءاً األستراتيجيةمراجعتهانطاقبتعديلالشركةقامتوقد
لزواراتجاربلتحسيناأللعابمنمختارةومجموعةالمالرأسزيادةعائداتبإستخدامالمساهمينالسادة

."دبياركسببوليوود"و"دبيموشنجيت"ريزورتس،آندباركسدبيوجهةفيالترفيهيةالمنتزهاتأهمفي
.للشركةالعامةاألغراضلتمويلالمتبقيةالعائداتإستخدامسيتمالتحسيناتإجراءوبعد

فالجزكسسي"شركةمعالقانونيةعقودهامنكجزءعليهاالمستحقهااللتزاماتبكافةالتزامعلىالشركة
.لهاالتابعهوالشركات"إنترتيمنتس
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إخر تطورات المشروع والعائدات المستخدمة حتى االن

إستخدام العائدات
مليون درهم 

إماراتي

جز سيكس فال"عائدات حقوق األصدار المتعلقة بمشروع 
"دبي

1,613

2019مارس 31الدفعات التي تم دفعها كما في تاريخ 

(390)قيمة األستحواذ على األرض

(94)محطة الطاقة الفرعية

(62)البنية التحتية األخرى والتكاليف ذات الصلة

(35)المرافق والتكاليف ذات الصلة

(134)قيمة األستحواذ على األلعاب

والتي تشمل رسوم حقوق ( Soft Cost)التكاليف األخرى 
الملكية الفكرية والرسوم األدارية ورسوم إدارة المشاريع

(230)

(1)صافي تكاليف التمويل

(946)2019مارس 31إجمالي األنفاق النقدي كما في تاريخ 

2019667مارس 31الرصيد النقدي كما في تاريخ 

ةالمتعلقاألوليةاإلصدارحقوقعائداتإجمالي
1,613بقيمة"دبيفالجزسيكس"بمشروع
.إماراتيدرهممليون

مليون390بلغتاألرضعلىاإلستحواذقيمة
.إماراتيدرهم

يةالفرعالطاقةمحطةتكاليفإجماليوبلغت
والمرافقاألخرىالتحتيةالبنيةوتكاليف

درهممليون191حواليالصلةذاتوالتكاليف
.إماراتي

معظمهاوصلوقد،ترفيهيةلعبة21طلبتم
درهممليون134مايقاربدفعوتم،دبيالى

.إماراتي

اقبلموتكاليفاألخرىالتكاليفقيمةوبلغت
مليون231حواليالتمويلوتكاليفاإلفتتاح
.إماراتيدرهم

667حواليالمتاحالنقديالرصيدإجماليوبلغ
مارس31نهايةفيكماإماراتيدرهممليون
2019.
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التوصيات و إعادة إستخدام عائدات زيادة رأس 
المال
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نظرة عامة عن التحسينات المقترحة

بوليوود"و"دبيجيتموشن"ريزورتس،آندباركسدبيوجهةفيالحاليةالترفيهيةالمنتزهاتتحسينتتضمناإلدارةمجلستوصية
المستقبليةيناتالتحسوتعزيزالزوارتجاربوتحسينللمساهمينالقيمةتعزيزاألعتباربعيناإلدارةمجلسأخذوقد."دبيباركس

.بهاالملتزمهوالنفقاتاالنحتىإستخدامهاتمالتيوالنفقات

:يليكماموضحةللتوصياتاألستراتيجيةاألسس

شرائحقطابألست"دبيباركسبوليوود"و"دبيموشنجيت"منتزهيمنكلفيوشيقةمثيرةالعابتقديم
إنفاقزيادةىال باالضافةالزيارات،تكرارعلىوالتشجيعالترفيهيةالمنتزهاتفيالزوارإقامةمدةوزيادةعديدة،

.المنتزهاتداخلالزوار

أطولذلكيف بماالقياسيةاالرقامستحطمالعابإضافةخاللمنالحاليةالترفيهيةوالعروضااللعابتعزيز
كبر"العالمفيعموديةإرجوحة" ."خشبيإفعواني"قطاروأ

.مسبقاً دهالمعتمباركسبوليوودتحسينلخطةالمخصصةالحاليةالمالرأسمخصصاتمنبجزءاإلحتفاط

الترفيهيةتزهاتللمناألعمالنموذجفيشائعهوكماالمستقبليةللتحسيناتالمتبقيةاأللعابمناإلستفادة
الغيرلعاباالبيعلعملياتمحتملةفرصإستكشافأيضاويمكن.جديدةالترفيهيةالعروضبقاءولضمان

.المستخدمة

.العامةالشركةألغراضذلكبعدالمتبقيةالمالرأسزيادةعائداتإستخدام
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(يتبع)نظرة عامة عن التحسينات المقترحة 

من(12-10)تضممتنوعةمحفظةإختيارسيتم
لمنتزهيإلضافتهاالترفيهيةااللعاب

."دبيباركسبوليوود"و"دبيموشنجيت"

منكواحد"دبيموشنجيت"منتزهمكانةتعزيز
من،المنطقةفيالرائدةالترفيهيةالمنتزهات

.الجديدةالشيقةالركوبالعابتقديمخالل

دبيباركسبوليوود"منتزهتعزيزخطةتتضمن"
العائليةاأللعابمنمتنوعةمجموعةإضافة
.الشيقةالركوبوألعاب

12دبعالتحسيناتخطةتكتملانالمتوقعمن
.البدءتاريخمنذشهرا  

إستخدامهايتمانعلى،العاب8سيتبقى
شائع،وهكماالمستقبليةالتحسيناتلعمليات

انهاشأنمنوالتيالترفيهعروضلتحديثوذلك
احدةولعبةإلغاءسيتمكما.الزياراتتكرارتحفز
.الوجهةفيلهامشابهةلعبةلوجودنظراً 
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مقترح إعادة إستخدام عائدات زيادة رأس المال

إستخدام العائدات
مليون درهم 

إماراتي

1,613"يسيكس فالجز دب "عائدات زيادة رأس المال المتعلقة بمشروع 

2019946مارس 31بعد خصم الدفعات التي تمت حتى تاريخ 

667أ:2019مارس 31الرصيد النقدي كما في تاريخ 

الدفعات الملتزم بها للعمل المنجز

50األلعاب

165غير األلعاب

215ب: إجمالي الدفعات الملتزم بها 

الدفعات الغير ملتزم بها

100األلعاب والعقود ذات الصلة

135تركيب األلعاب والمرافق والبنية التحتية وغيرها

235ت: إجمالي الدفعات الغير ملتزم بها 

ض إجمالي العائدات المتبقية والتي سيتم إستخدامها ألغرا
ج: الشركة العامة 

ج+ ت = ح : إجمالي الدفعات الغير ملتزم بها 

-ح-ب -أ = هـ : إجمالي عائدات زيادة رأس المال المتبقية 

المالرأسزيادةعائداتإستخدامإعادةمقترح
:التاليالنحوعلى

إماراتيدرهممليون215مايقاربتسوية
حتىالمنجزللعملالحاليةاإللتزاماتمن
كذلفيبماالضمان،خطاباتوبموجباألن
الدفعاتمنإماراتيدرهممليون50

.بااللعابالمرتبطة

إماراتيدرهممليون100مايقاربتسوية
ها،بملتزمالغير–المتبقيةاإللتزاماتمن

قودوالعاأللعابعلىباإلستحواذوالمتعلقة
.الصلةذات

سيتم،إماراتيدرهممليون135حوالي
افقوالمر التحتيةالبنيةألعمالإستخدامها

ذاتاألخرىوالتكاليفاأللعابوتركيب
.الصلة

سيتمإماراتيدرهممليون217حوالي
.العامةالشركةألغراضإستخدامها
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الخطوات التالية وقرارات المساهمين
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الخطوات التالية وقرارات المساهمين

العموميةالجمعيةفيالتصويتالمساهمينمنسيطلب

رأسةزيادعائداتمنماتبقيإستخدامبإعادةاإلدارةمجلسيوصيللمساهمين،القصوىالقيمةعلىحرصاً 
الشركةأغراضيةوتلب،"دبيباركسبوليوود"و"دبيموشنجيت"الوجهة،فيالترفيهيةالمنتزهاتلتحسينالمال

.األعمالمنوغيرها

والتي،الخاصالقرارعلىالمساهمينموافقةتتطلبالمالرأسزيادةبعائداتالمتعلقةاإلدارةمجلستوصية
.2019أبريل24تاريخفيالعموميةالجمعيةفيالحاضرةالممثلةاالسهممن(%75)-4\3موافقةتتطلب

القرارات

تمالتيالدفعاتو"دبيفالجزسيكس"لمشروعالحاليالوضعيخصفيماعليهوالموافقةاإلدارةمجلستقريرفيالنظر
ساهميمقبلمنعليهالموافقةتمتوالتي"(المالرأس)"المالرأسزيادةعائداتمنوالمتبقيتاريخهحتىدفعها

."دبيفالجزسيكس"مشروعوبناءلتطويرمسبقاوالمخصصه،2016أبريل18فيالشركة

1

.المتبقيةالمالرأسزيادةعائداتإستخدامإعادةعلىوالموافقةالنظر

الجمعيةراراتقلتنفيذضروريةتكونقدالتياإلجراءاتكافةالتخاذالالزمةبالسلطاتالشركةإدارةمجلستفويض
.ركةالشمالرأسلزيادةالمخصصةالعائداتإستخدامإعادةبشأناإلدارةمجلسبتوصيةيتعلقفيماالعمومية

الشركةلمساهميالقيمةلتعزيزالشركةمالرأسزيادةعائداتتوجيةإلعادةاإلدارةمجلسخطةعلىوالموافقةالنظر
."دبيباركسبوليوود"و"دبيموشنجيت"الحاليةالترفيهيةالمنتزهاتتعزيزخاللمن
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للتواصل مع فريق عالقات المستثمرين

فريق عالقات المستثمرين

مروة جودا
رئيسة عالقات المستثمرين

عبدالرحمن السويدي
تنفيذي عالقات المستثمرين

mailto:IR@dxbentertainments.com
http://www.dxbentertainments.com/investor-relations
mailto:contact@dxbentertainments.com
http://www.dxbentertainments.com/

