
  

  
 

  صحفي خبر

  ٢٠١٥نوفمبر  ١١

ورتس"  ن م تعلن نتائجها المالية للربع الثالث"دبي باركس آند ر
  ٢٠١٥ العام الحالي

مواصلة و شهرًا على افتتاحه ١٢تقدم كبير في األعمال اإلنشائية للمشروع قبل 
فرالند دبي"التأجير في  عروضتوقيع    مجمع "ر

  النقاط الرئيسية
  ورتس دبي"تحافظ شــــركة ند ر تاح  "باركس آ على المواعيد المحددة الفت

 تم إنجاز:قد ، و٢٠١٦مشروعها في أكتوبر 
o من عمليات الشراء %٨٥ 
o البنية التحتية للمشروعمن  %٧٣ 
o المحيطة بالمتنزهاتمن البنية التحتية  %٥٠ 
o ٢٠١٥ رسبتمبالنفقات التراكمية للمشروع بنهاية  قيمة مليار درهم ٤٬٨ 

  فرالنــد دبي" ضــــمنعرض تجــاري  ١٢توقيع من  %١٩مثــل بمــا ي مجمع "ر
 للتأجير المتاحةالمساحة  إجمالي

ورتس" للربع الثالث من العام الحالي يـــــــوم أمس  أعلنت شــركة "دبي باركس آند ر
ــروعها الذي يعتبرمواصلة التقدم في  ٢٠١٥ الوجهة الترفيهية األكبر من نوعها  مشـ
  الشرق األوسط. منطقة في

ئد النعيمي، الرئيس التنفيذي ل قال را بة،  باركس آنشــــركة "وبهذه المناســــ د دبي 
ورتس": " هذه ر األعمال  المتقدمة من إنجاز المرحلةإنه لمن الرائع أن نصـــــل إلى 

ورتس’منتزه  اإلنشـــائية في  ١٢اليوم على بعد أقل من ، حيث أننا ‘دبي باركس آند ر
ن إشــهر من افتتاح الوجهة الترفيهية األكبر من نوعها في منطقة الشــرق األوســط. 

ال تســير المتنزهاتبناء  عمليات يث حعلى قدم وســاق،  وفق الخطط المعتمدة ما ت
إمكان الجميع  كس دبي بار’الذي وصلنا إليه في إنشاء تطّور مدى المالحظة أصبح 

ورتسآ   ".‘ند ر

؛ فقد الشــــركة المتاحة أمامالهائلة الفرص حجم ليوم " نالحظ اوأضــــاف النعيمي: 
وار القادمين إلى  أعداد تارتفع خالل األشــــهر  %١٢بنســــبة ‘ مطار دبي الدولي’ال

ــــاهم ويســــعدنا جدًا أن  ؛*٢٠١٥الثمانية األولى من عام  رؤية دبي ’ق يتحقفي نس
ياحي ٢٠٢٠ ر القطاع الســــ هدف‘ لتطو جذب  التي ت ائر إلى دبي  ٢٠إلى  مليون 

ورتس’يمتاز . وســــنوياً  باركس آند ر بعد مســـــافة بموقعه المتميز‘ دبي   ٤، حيث 
ــــاعات  وتعتبر وجهة ترفيهية االولى من نوعها عالميا ، نســــمةمليارات  ٣عن  جواً س

وار بمختلف اعمــارهم  ــارات متعــددة للترفيــه والتســــليــة لجميع ال التي تضــــم خي



  

  
 

سياح لا دوأعدادولة اإلمارات عدد سكان من تنامي  باإلضافة لالستفادةو. وثقافتهم
  .إليها"القادمين 

ن منهاية الربع الثالث حتى النعيمي: "وصــلت النفقات التراكمية للمشــروع  فضــاوأ
نتطلع بفارغ الصــبر إلى افتتاح المشــروع مليار درهم إماراتي، و ٤٬٨إلى  ٢٠١٥العام 

وار   ١١أكثر من  المشــــروع عمل اليوم على إنجازويشــــهرًا.  ١٢ أقل من خاللأمام ال
ر جميعًا ليعملون مقاوًال  ٣٤ أكثر من ضــــافة إلىباإل عامل في الموقع،ألف  تطو

  أكبر وجهات التسلية والترفيه في المنطقة".

ستكمال  ضاف النعيمي: "تم ا ع نهاية الرببلمشروع لالبنية التحتية  أعمال من %٧٣وأ
األعمال الهندسية تم إتمام في حين  الربع الثاني؛ في %٥٧مقارنة مع  ٢٠١٥الثالث 

اقتربنا من اكتمال عمليات التصــــميم كما هو  %٦٣والتصــــنيعية لأللعاب بنســــبة 
شراء.  شهر أكتوبر عن تركيب قطار مسبقًا أعلنا قد و وال  ولأالذي يعد ‘ راجوند’في 

سرعة تصل بومترًا  ١٦بارتفاع  ‘يوالند دبجلي’منتزه أفعوانية في  وأضخم لعبة ركوب
  الساعة".في كيلومترًا  ٦٠إلى 

الطرقات والمرافق تحت األرض أعمال من  %٨٦: "تم إنجاز بالقول النعيميواستطرد 
ة في المشــــروع، فيما  د المرك أصــــبحت محطة التحويالت الكهربائية ومحطة التبر

دبي عقد ب ‘الطرق والمواصالتهيئة ’ أرست، ٢٠١٥خالل الربع الثالث وشبه مكتملة. 
شاء  صالت الطرقيةإن شروع المؤدية الو شمل ذلك و ،إلى الم ن  بناءي سر اهين باتجج

وار الق  هذه ومن المتوقع االنتهاء من ادمين من أبوظبي ودبي؛لتســــهيل حركة ال
  ".٢٠١٦شهر أغسطس األعمال بحلول 

فرالند دب’التأجير ضمن مجمع ات تقدم عملييسعدنا جدًا مدى وأردف النعيمي: " ، ‘ير
 متاحةإجمالي المساحة المن  %١٩ بمجمـلها لـتشك عرض تجاري ١٢توقيع تم  فقد
ــــــللتأجي ن خالل  لالنطباعات ونظراً ر. ـ ــتأجر ية التي تركها المشــروع لدى المس اإليجا

ثالث،  نة تأجير إيرادات التتخطى أن  رجحمن المالربع ال نا بعد مرور ســــ جميع توقعا
فرالند دبي’مجمع ضــــم وي .كاملةتشــــغيلية  منفذًا متخصــــصــــًا، وهو  ٥٠أكثر من  ‘ر

ورتس"جميع  متنزهات للوصـول إلى  وابة رئيسيةيشكل ب   .دبي باركس آند ر

ق عمل  واصل فر ورتس’وقال النعيمي: " د واستقطاب م هنمّو ‘ دبي باركس آند ر
 ٢٠٠وصــــل عدد موظفي المشــــروع إلى  حيثأنحاء العالم،  منلقطاع امن خبراء 
هذا العامموظف   برنامجســــبتمبر الماضــــي أطلقنا في . وبنهاية الربع الثالث من 
ــاراتي إلى قطــاع  ١٠٠٠لجــذب أكثر من  متكــامــلتوطين   المتنزهــاتمواطن إم

على  ينمتمرســ خبراءإلى تنشــئة هذه المبادرة الرامية  وبموجبالترفيهية المتنامي. 
سماء مستوى القطاع،  ين  ١٠أعلنا مؤخرًا عن أ جين إمارات الدفعة األولى يمثلون خر

سية حصلت علىالتي  ترال سن’في جامعة مجال إدارة المدن الترفيهية في  منحًا درا
دا كية. ونب ‘فلور من خالل هذه المبادرة إلى تنشــــئة جيل طمح مدينة أورالندو األمر

ر وإدارة بالتي تســــهم جديد من المواهب اإلماراتّية  جميع مقومات مشــــروع تطو
ورتس’   ‘".  دبي باركس آند ر



  

  
 

 مع اقتراب المنتزهجوانب مختلف واصــــلنا تســــليط الضــــوء على وتابع النعيمي: "
ـــ’ متنزهنظم حيث الفتتاحه؛ الموعد المقرر  ة أولى فعالياته اإلعالمي ‘نجيت دبيموش

امن مع العرض األول لفيلم ي ســبتمبر الماضــي ف ســلطت . وHotel Transylvania 2بالت
واره، و ‘نجيت دبيموش’سيقدمها منتزه التي الفعالية الضوء على التجارب    رضتعل

بلغ ارتفاعها  ‘قلعة فندق ترانســــلفانيا’ وار جولة ٤٢التي  ركوب ال  مترًا، وتقدم لل
يكتشرز’ ضمن منطقة دقائق لخمستستمر  مثيل لها وز سوني    ‘".استد

ز أنشــطتنا ب مافيالنعيمي: " وأضــاف ق والمبيعات، نســتعد لتع رصــنا حمجال التســو
ين بء اختيار شــــركاعلى  وار على تجربة وجهتنا.خططنا دعم هدف عالم  وتشــــجيع ال

ة التابع لإلعالنات ‘بي .دي .دي’شـــركة مثل  رائدةع عدة وكاالت إبداعّية مونتعاون 
دبليو بي ’وهي جزء من مجموعة  ‘جيه دبليو تي’، وشــــركة ‘أومنيكوم’مجموعة ل

 شــرفالتي ت‘ بي اتش دي’لدعم الواســع الذي نتلقاه من شــركة إلى ا؛ إضــافة ‘بي
ي’شــركة وأيضــًا  ،شــراء اإلعالنات على إدارة جميع ‘ مارســتيلررســون أصــداء  المكلفة 
  ."لعالقات العامة غير الماليةنا لتأنشط

ُتقدر اإليرادات المتوقعة في أول ســــنة كاملة من واختتم النعيمي حديثه بالقول: "
فرصــــة عمل ضــــمن القطاع.  آالف ٥مليار درهم مع توفير أكثر من  ٢٫٤التشــــغيل 

قد مع الخطط التي وضعناها. و ٢٠١٥وتتماشى نتائجنا المالية للربع الثالث من عام 
ية للموجودات  مة اإلجمال لث ببلغت القي ثا ية الربع ال ها يارات درهم، كما  ٧٬٦ن مل

وصــلت النفقات التراكمية للمشــروع بما فيها قيمة األرض المكتســبة لبناء المشــروع 
يارات درهم ٤٬٨إلى  عًة من  مل ثاني من  ٣٬٨مرتف ية الربع ال ها يارات درهم مع ن مل

  ".لهذا العام المحددةالصحيح لتحقيق أهدافنا العام ذاته، ونحن ماضون في االتجاه 
  

ر "ذا ناشــيونال" بعنوان "مطار دبي الدولي يحتفي بالذكرى الســنوية الــــــ  بتحقيق أرقام  ٥٥* تقر
  قياسية"

  

 -انتهى   -

 
رجى التواصل مع: د من المعلومات،    للم

ن،  رة عالقات المستثمر ورتسمروة جودا، مد   دبي باركس اند ر
 785001 4 971+هاتف : 

r.com-IR@dp 
  ، عضو منتدب، اف تي أي كونسالتينججون ايرل
  ٤٣٧٢١٠٤ ٤ ٩٧١هاتف : +

Jon.earl@fticonsulting.com 
 

ورتس"   :حول "دبي باركس آند ر

ورتس" (المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت الرمز  ) DUBAIPARKSمن المتوقع أن تمتلك شركة "دبي باركس آند ر
مدن ترفيهية هي:  ٣أكبر محفظة لوجهات التســــلية والترفيه في منطقة الشــــرق األوســــط، حيث ســــتشــــتمل على 



  

  
 

د دبي"، أولى مدن "ليجوالند" الترفيهية "موشـنجيت دبي" المسـتوحاة من أجواء أفالم هوليوود المشـوقة؛ و"ليجوالن
في منطقة الشـــرق األوســـط؛ و"بوليوود باركس دبي"، الوجهة الترفيهية األولى من نوعها من وحي أفالم بوليوود. 

 كما سيحتضن منتزة "ليجوالند وتربارك" أول حديقة ألعاب مائية مخصصة لألطفال في المنطقة.

ره "مجموعة  وســــتشــــتمل محفظة الشــــركة كذلك على فندق يتا" العائلي المصــــمم على الطراز البولينيزي تد "ال
فرالند دبى"، وهو مجمع متكامل ســيوفر  وت"؛ و"ر ألف قدم مربعة من المســاحات المخصــصــة للتأجير لنخبة  ٢٢٠مار

ين المدن الترفيهية الثالث و حديقة ألعاب  ربط  ائية الممن المتاجر والمطاعم المميزة، وذلك ضــــمن موقع مركزي 
 والفندق.

مليارات درهم إماراتي؛ ومن  ١٠٬٥إلى    مليون قدم مربعة، ٢٥وتصل تكلفة هذا المشروع الضخم، الذي يشغل مساحة 

ايد بقرب "نخلة جبل ٢٠١٦المقرر افتتاحه بحلول شهر أكتوبر  . ويمتاز المشروع بموقع استراتيجي على شارع الشيخ 
ين دبي وأبوظبي؛ ومن المتوقع ارة بحلول عام  ٦٬٧أن يستقطب  علي"  بعد مرور سنة كاملة من  ٢٠١٧مليون 

  العمليات. 

  
ارة الموقع االلكتروني: رجى  د من المعلومات    للحصول على الم

 http://dubaiparksandresorts.com/investor-relations/ 

  
 


