
لمحة سريعة 

رحلتنا خالل أول سنة 
تشغيلية كاملة

التخطيط والتصميم والبناء

اإلعالن عن مشروع دبي 
باركس آند ريزورتس

إطالق برنامج "حلمي" للمَنح 
الجامعية، الذي يوفر التدريب 

للمواطنين اإلماراتيين في 
اورالندو - فلوريدا بالواليات 

االمريكية المتحدة 

 تركيب أول لعبة افعوانية 
 في دبي باركس آند ريزورتس 

في منتزه ليجوالند دبي

إبرام الشراكات الرئيسية مع 
عالمات عالمية مرموقة، مثل 

استديو "ليونزجيت" ليصبح 
المنطقة الخامسة في منتزه 

موشنجيت دبي

 بدء األعمال االنشائية 
في الموقع

الحصول على تسهيل بنكي 
مشترك بقيمة 4٫2 مليار درهم

النجاح في االكتتاب العام 
بقيمة 6٫3 مليار درهم إماراتي 
بما في ذلك الطرح العام األولي 

لألسهم من خالل اإلدراج في 
سوق دبي المالي
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التشغيلية المستقبلالمرحلة 

إكمال عملية تغيير االسم إلى 
دي إكس بي إنترتينمنتس 

بنجاح

إبرام اتفاقية مع مجموعة 
ِمراس إلدارة وجهات التسلية 

والترفيه

افتتاح منطقة دريم ووركس 
في منتزه موشنجيت دبي 

للجمهور

افتتاح أول العاب "ذا هانجر 
جيمز" في العالم في 

منطقة ليونزجيت في منتزه 
موشنجيت دبي

شهد العام تحول الشركة من 
 مرحلة تسليم المشروع إلى 

التشغيل مرحلة 

التحسينات  إطالق خطة 
لمنتزه بوليوود باركس 

الترفيهي والتي تشمل إضافة 
االلعاب العائلية مع إطالق 

الجديدة،  الترفيهية  العروض 
المطاعم  وتحديث قائمة 

التجزئة ومحالت 

من المعتزم افتتاح فندق 
ليجوالند، الذي يضم 250 غرفة، 
ويقع بالجوار من ليجوالند دبي 

في النصف األول من عام 2020

افتتاح فندق البيتا ومتنزه 
ليجوالند ووتر بارك للجمهور 

في الثاني من شهر يناير

تدشين هيكل األسعار الجديد 
وعروض العضويات السنوية

 انتقال الشركة إلى مرحلة 
 التشغيل لدى افتتاح منتزه 
ليجوالند دبي وريفرالند دبي 

في 31 أكتوبر

التدشين الرسمي لدبي 
 باركس آند ريزورتس في 

18 ديسمبر

سيؤدي افتتاح فندق روف، الذي 
تملكه وتديره شركة خارجية 

أخرى ويضم 579 غرفة، إلى 
زيادة عدد الغرف ويوّسع من 

الديمغرافية الجاذبية 

مقترح تطوير وتحسين 
موشنجيت دبي وبوليوود 
دبي عبر إضافة المزيد من 

األلعاب الجديدة )يخضع لموافقة 
المساهمين(

دخلت دي إكس بي 
إنترتينمنتس  في شراكة 

استراتيجية رئيسية مع هيئة 
الطرق والمواصالت وسوق دبي 

الحرة وطيران اإلمارات

دبي باركس آند ريزورتس 
 تتخطى حاجز 5 ماليين زائر 

منذ افتتاحها

 حفل وضع حجر األساس 
لفندق ليجوالند
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