
 

  خبر صحفي

  

ر  ١١   ٢٠١٦فبرا

  

ورتس" تعلن نتائجها المالية لعام    ٢٠١٥"دبي باركس آند ر
  

  الشركة تتقدم في افتتاح المنتجع في اكتوبر المقبل  
  

  الرئيسية النقاط

 ، وقد تم إنجاز:٢٠١٥خالل العام في جميع جوانب المشروع تقدم الفت  -

 من أعمال التصميم %١٠٠ 

 عاب تصنيع نظم األلمن  % ٨٩ 

 بناء األعمال الهيلكية من  %٨٨ 

 للمشروع من البنية التحتية العامة %٧٠ 

 ٢٠١٥ ديسمبر بنهاية للمشروع التراكمية النفقات قيمة درهم مليار ٥،٨ 

ة عالمية  - مرموقة تشمل "ليونزجيت" ومحلية توقيع شراكات كبرى مع عالمات تجار

 "، اتصاالت، ودناتا.كسولف انترناشيوناليزكرافت انترناشيونال"، "و"و

ورتس" إلى  شركة عدد موظفيمضاعفة  -  برنامج للتوطينإطالق ، و٢٦٠"دبي باركس آند ر

ثلثي يقارب  ماحجز ، وللتأجير ة المخصصةمن المساح %٥٠كثر من ألتوقيع عروض تأجير  -

فرالند دبي"  الوحدات الموجودة في "ر

ورتس" - من نوعها كبر األالوجهة الترفيهية ح الصحيح الفتتا في المسار "دبي باركس اند ر

 ٢٠١٦خالل شهر أكتوبر في الشرق االوسط 

  
ورتس قال رائد كاجور  وفي هذا السياق,٢٠١٥عن نتائجها المالية لعام " أعلنت "دبي باركس آند ر

ورتس آند باركس دبي" لشركة التنفيذي النعيمي، الرئيس جهودنا  ٢٠١٥"واصلنا خالل العام  ":ر

ورتس’ افتتاحوإلنجاز  ونحن ماضون بحلول شهر أكتوبر من العام الحالي. جمهور لل‘دبي باركس آند ر

وار  ةمتكاملوجهة ترفيهية أول  قدمًا في خططنا الطموحة نحو إطالق في المنطقة لسكان و

عة في مارة إ  المشروعدبي ودولة اإلمارات، وهو ما يتجسد في استمرار أعمال البناء بوتيرة سر

ة من أمع نخبة ومتنوعة كثيرة  شراكاتإقامة من خالل جبل علي، وفي ئن الكا برز العالمات التجار

ادة عدد أفراد طاقم عملنا".  العالمية، و

  

، التي صنفت كرابع أكثر المدن كلنا ثقة بأن الشعبية المتنامية التي تحظى بها دبيوأضاف: "

وار في العالم في  ستلعب دورًا كبيراً  ة أو وجهة للعطالت،سواء كمكان لإلقام *استقطابًا لل

 منتزهات ترفيهية وحديقة ٣تشمل الخيارات الترفيهية . وسوف نقدم مجموعة متنوعة من نانجاح

 ٢٥مساحة جع تالمنللمطاعم ومتاجر التجزئة. ويشغل ومجمع متكامل ، عائلي مائية، وفندق ألعاب



 

وار من كافة األعمار في المنطق ليكون األكبر من نوعه مليون قدم مربع ، والثقافاتة، وسيجذب ال

ائر بحلول العام  ٢٠مر الذي يشكل خطوة داعمة لرؤية دبي السياحية الستقطاب األ   ".٢٠٢٠مليون 

  

بناء  من  %٨٨ومن أعمال التصميم  %١٠٠وتابع النعيمي: "تتواصل أعمال البناء بشكل جيد مع إتمام 

تسليم محطة لى إضافة باإل. لبنية التحتية العامة للمشروعا من %٧٠وانجاز ، األعمال الهيكلية

ًا مهمًا  العام الماضي.واخر أهيئة كهرباء ومياه دبي" في لالمحوالت الكهربائية " وقد حققنا إنجا

دبي  لى إ"ليجوالند دبي"، كما وصلت  منتزه عندما تم تركيب أول أفعوانية فيالماضي في أكتوبر 

ات المدن الترفيهية نمن مورد كاملة لعبة ١٦حتى اآلن  من  %٨٩تمام إ باإلضافة إلى,  تجهي

  تصنيع نظم األلعاب.عملية 

  

يد ل يعمل المتعهدون بجهد كبير، المنتجعلضمان سهولة الوصول إلى وتابع النعيمي: " طرق التش

ايد الو ر نظام كما سيتم توفي. المنتجعبلربطها مباشرة جسور متعددة المسارات فوق شارع الشيخ 

  ".داخل المنتجع زهات الترفيهيةين المنتمين سهولة التنقل ترام خاص لتأ

  

متعهد من أجل إنهاء العمل  ٤١تتضافر جهود عامل في الموقع، و ١٣٫٥٠٠وتابع قائًال: "يعمل حاليًا 

  في الموعد المحدد".

  

ة ع ٢٠١٥واستطرد النعيمي: "أعلّنا خالل العام  مرموقة  ومحلية الميةعن شراكات مع عالمات تجار
موشنجيت ’ضمن منتزه ‘ ستيب أب’و‘ يمزج هانجر’فيلمي  من اةالعاب مستوح لتقديم‘ ليونزجيت’مثل 
ز’شراكة مع ووقعنا عقد ‘. دبي على مسرح  ةلتقديم عروض بوليووديه حي ‘انترناشيونال كرافتو

لتقديم مجموعة  ‘شيوناليكسولف انترنا’وستتولى  "بوليوود باركس دبي"، منتزه "راج محل" في
و التي تشملكاملة من الحلول الرقمية  . ووقعنا اتفاقية شراكة تقنية التقاط الصور وتسجيل الفيد

كما وقعنا مذكرة ‘. المنتزهات الذكية’ لالستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في بناء‘ اتصاالت’مع 
ك لتصبح السفـر، مبيعاتب المتخصصة الدولية الشبكات أضخم تفاهم مع دناتا، إحدى  السفر شر

مع طيران اإلمارات لتبادل المعلومات والخبرات في مجال التعاون  ونتعاون. للشركةالمفضل 
  .التسويقي وإدارة الوجهات

  
ة لجهودنا المبذولة لتوفير "  نا الترفيهية, فضل أواستمرار وار منتزها علنا أقد فالتجارب والخدمات ل

 منها شركة "أتش بيمتخصصة في تقديم الخدمات للمنتزهات الترفيهية  تعدة شركاالتعاون مع 
ق لعابألعبة من  ٤٥ أكثر من ليشر" التي ستوفر , ةموزعة على المنتزهات الترفيهية الثالث التشو

يست لوكر" وشركة "سكوتر بالى إضافة باإل س غتوقيع اتفاقية مع شركة " يني بر " و شركة "
وار المنتزهات نواع أفضل أذه االتفاقية حيث ستوفر هفاكتوري"  المرافق الخدمية لخدمة 

  الترفيهية".
  

فر الند ’علّنا مؤخرًا عن تجاوز حجم التأجير المستهدف في وأضاف النعيمي: "أ ، حيث تجاوزت ‘بيدر

كائنا في هذا المجال . وشملت قائمة شرللتأجير المتاحة ةمن المساح %٥٠عروض اإليجار الموقعة 

رش فيليج’العديد من الشركات الموجودة في الدولة مثل  ‘. تيست أوف إيتالي’، و‘ستاربكس’، ‘آ

، والمطعم ‘Parleبارل ’وروبي العصري مفاهيم جديدة كليًا بمافيها المطعم األ دخولفضًال عن 

طاني األصل الالعائلي  برز مالءمة ‘Giraffeجيراف ’بر الستقبال المطاعم، والمقاهي،  ةالوجه، مما 

  ومتاجر التجزئة المحلية والعالمية.

  



 

ين وار والمورد ورتس" بحماية البيئة، وبسالمة وصحة الموظفين وال  ،وتلتزم "دبي باركس آند ر

إلدارة البيئة والصحة والسالمة بحيث تغطي جميع المتكاملة سليمة السياسات الوندرك أن وضع 

الترفيه والتسليةمع  وجهة عالمية رائدة في في قطاعنا ألن نكون يؤهلسجوانب أعمالنا، 

حصلت . وفي هذا السياق، فقد في نفس الوقت المحافظة على البيئة وحمايتها ألجيال المستقبل

و عالميةشهادات  ٣على  العامةدارة اإل لإلدارة البيئية"، و"أنظمة إدارة السالمة  ١٤٠٠١"، هي "آي

و OHSAS ١٨٠٠١ والصحة المهنية" (   إلدارة الجودة". ٩٠٠١)، و"آي

  

مليون شجيرة ونبتة صغيرة  ١٫٤نخلة، وأكثر من  ٦٫١٠٠شجرة، ١٥٫٨٦٠كما تم اإلعالن عن جلب "

تون من إيطاليا، يصل  ١٤استوردنا وسواء محلية أو من الخارج، بهدف تحسين مظهر المنتزه.  شجرة 

ين  ٨طولها إلى    سنة ٣٠٠- ٢٠٠أمتار وبعمر يتراوح 

  

ق عمل و واصلنا االستثمار في كوادرناخططنا الطموحة،  مع اقترابنا من تحقيقوتابع النعيمي: " فر

ورتس’ . واستطعنا استقطاب خبراء القطاع من مختلف وظفاً م ٢٦٠ى ليصل إل‘ دبي باركس آند ر

ملة التوطين طلقنا حأفضل الممارسات في القطاع. وأ وتطبيق، الشركةأنحاء العالم لضمان نجاح 

، ونظمنا في الترفيهية مواطن إماراتي للعمل في قطاع المنتزهات ١٠٠٠التي تهدف إلى توظيف 

ر . هذا اإلطار عدة أيام مفتوحة في مختلف أرجاء الدولة ونحن عازمون على المساهمة في تطو

جوالت بالبدء عن مؤخرًا عالن باإلكذلك قمنا  ,جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في هذا القطاع

المملكة المتحدة واستراليا الستقطاب مؤدي العروض ووسط األاالختبار الدولية حول الشرق 

ق لى إالترفيهية لالنضمام    ".التسلية والترفيهعروض فر

  

ةتطورات ، نركز على تحقيق ٢٠١٦واصل النعيمي: "مع دخول العام و في جميع نواحي  شهر

زخالل تسعة أشهر. ويتطلب هذا األمر  ةاملالوجهة كلضمان افتتاح  المشروع ق  تع جهود فر

دارة صارمة للمشروع. وأنا على ثقة بأننا نمتلك الخطط واألفراد المناسبين إالعمل، مدعومين 

نا".   لتحقيق غايا

  

مليار درهم إماراتي، مع  ٢٫٤م النعيمي: "تقدر اإليرادات الشاملة للعام األول من التشغيل بنحو تختاو

  للموجودات اإلجمالية القيمة .  وبلغتالقطاع ضمنآالف فرصة عمل  ٥قعات بتوفير أكثر من تو

 األرض قيمة فيها بما التراكمية النفقاتت وبلغ. ٢٠١٥رهم إماراتي بنهاية العام مليار د ٨٫٦

ام مليار درهم بنهاية الع ٢٫٦مليار درهم إماراتي، مرتفعة عن  ٥٫٨  إلى المشروع لبناء المكتسبة

انية المخصصة وفي الوقت  الصحيح االتجاه في ماضون . ونحن٢٠١٤ إلنجاز المشروع وفق المي

  .المقبل"كتوبر  أ المحدد في

  
ق السياحة دائرة*    بدبي التجاري والتسو

  - انتهى- 
 

ورتس آند باركس دبي" شركة حول   "ر
  

ورتس آند باركس دبي" شركة تكون أن المتوقع من  الرمز تحت" المالي دبي وقس" في المدرجة" (ر
DUBAIPARKS) مدن ٣ على ستشتمل حيث األوسط، الشرق منطقة في متكاملة ترفيهية وجهة أكبر 

م" شركات إنتاج من الشهيرة هوليود شخصيات من المستوحى" دبي موشنجيت" منتزة: هي ترفيهية  در



 

وز يكتشرز سوني"و" أنيميشن وركس  الترفيهية الوجهة ،"دبي باركس يوودبول" منتزة و" ليونزجيت"و" ستود
 في نوعه من األول ،"دبي ليجوالند"منتزة على سيشمل كما بوليوود أفالم وحي من نوعها من األولى
 لألطفال مخصصة مائية ألعاب حديقة أول" بارك وتر ليجوالند" المائية األلعاب لحديقة إضافة األوسط؛ الشرق

  .المنطقة في
  

فرالند" ّمعمج عبر بالكامل وترتبط  والوجهات والمطاعم المتاجر من العديد يحتضن الذي المتكامل،" دبي ر
يتا" فندق عن فضالً  الترفيهية؛ ره البولينيزي الطراز على المصمم العائلي" ال وت مجموعة" تد   ."مار

  
 درهم مليار ١٠٬٥ إلى  مربعة، قدم مليون ٢٥ مساحة تشغل التى ، المتكاملة الترفيهية الوجهة تكلفة وتصل

 شارع على دبي فى استراتيجي بموقع وتمتاز. المقبل أكتوبر شهر بحلول الوجهة افتتاح المقرر ومن إماراتي؛
 اول فى ٢٠١٧ عام بحلول ارة مليون ٦٬٧ تستقطب أن المتوقع ومن ؛"علي جبل نخلة" بقرب ايد الشيخ
  . متكاملة تشغيلية  سنة

  
د من المعلومات ارة الموقع االلكتروني: للحصول على الم   رجى 

 http://dubaiparksandresorts.com/investor-relations/ 
 
رجى االتصال بـ:   د من المعلومات   للم

رة عالقات المستثمر ورتس، نمروة جودا، مد   دبي باركس آند ر
  +٩٧١ ٤ ٧٨٥٠٠١هاتف: 

r.com-R@dpI 
  إف تي أي كونسالتينج، عضو منتدبجون إيرل، 

  +٩٧١ ٤ ٤٣٧٢١٠٤هاتف: 
jon.earl@fticonsulting.com 

  


