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لمحة موجزة عن الشركة
الربع الثالث، ٢٠١٥

ال�ؤية 

أرقام وإحصائيات أساسية

تقسيم تكاليف المش�وع مع نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٥

البنية التحتية
وتكاليف أخرى

اإلجمالية 

أن نـصـبــح أكـبــر وجـهــات الـتـســلية والتـرفـيـه مـتـعـددة الـمـ�افـق عـلـى مـــدار الــعــام فـي مـنـطـقـة الشـــ�ق األوســط

١٠٫٥ مليار درهم
القيمة االجمالية للمش�وع :  ٦٫٣ مليار درهم قيمة األسهم 

و٤٫٢ مليار درهم تسهيالت بنكية 

٦ أج�اء رئيسية
 ٣ منتزهات ترفيهية، متنزه مائي وفندق ومنطقة

مخصصة للمتاجر والمطاعم

٢٥ مليون قدم مربعة
المساحة اإلجمالية لألرض التي سيقام عليها المش�وع١

أكثر من ١٠٠
لعبة ووجهة ترفيهية

٢٫٤ مليار درهم
العوائد المتوّقعة عن أول عام كامل للتشغيل

٦٫٧ مليون ��ارة
متوّقعة في العام ٢٠١٧ إلى مختلف المنتزهات الترفيهية

أكتوبر ٢٠١٦
االف�تاح الرسمي

  .LEGO هي العالمة التجا��ة لمجموعة LEGO. LEGOLAND العالمة التجا��ة لشركة

LEGOLAND® Dubai
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حتى تا��خ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

تفاصيل نفقات المش�وع الت�اكمية  (نسبة اإلنفاق ٪)

التكاليف
المباشرة لإلنشاء
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التكاليف
غير المباشرة لإلنشاء
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مصا��ف تملك
أرض المش�وع
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مصا��ف ما قبل
التشغيل

٪٢

٤٨٫٥٨

٥٤٫٩

٦.٤
٤٫٧

٤.٤
٨.٣

٢.٨
١٩.٦

٨.٥

٥.٠
٣.٥

١٣٤.٦

٦.٤

٣٫٨

١٥٫٠
اسواق 

نمو واعدة

ت
ساعا

 ٨
ت

ساعا
 ٤

احتلت دبي 
المركز الخامس �ين 

أس�ع اقتصادات العالم 
نموًا في ٥٢٠١٤

من المتوقع أن يسجل 
مطار دبي الدولي 

��ادة في عدد المساف��ن 
بنسبة ٩٫٥٪ سنويًا ٤

استقطبت أكبر ١٠ مجموعات 
عالمية لتشغيل المنتزهات 

الترفيهية ٣٩٢ مليون �ائر 
في العام ٤٢٠١٤

٣ مليا�ات شخص 
يعيشون على بعد ٤ 
ساعات جوًا عن دبي

األرقام العالمية ل�وار أب�ز المنتزهات الترفيهية (في العام ٢٠١٤ مقد�ًا بالمليون)٤

١يجري تش�يد المش�وع على مساحة ١٦ مليون قدم مربع تق��بًا. تعود ملكية ١٢٫٤ مليون قدم مربع تق��با من المش�وع للشركة بشكل كامل، إلى جانب ما يقرب عن ٣٫٦ مليون قدم مربع مستأجرة من أحد المؤسسين بنظام إيجار طو�ل األجل يتجدد تلقائيًا. إضافة لذلك، �وجد ٩ مال�ين قدم مربع من األرض ستقام عليها ط�ق المداخل ومواقف السيا�ات، 

والتي تعود ملكيتها كذلك ألحد مؤسسي الشركة، الذي ساهم في توفير جميع التسهيالت الالزمة إلستخدام تلك المساحة لبناء ط�ق وبنية تحتية مساندة. ٢ �تخذ شركة "م�اس القابضة" من دبي مق�ًا لها، وتد�ر عددًا من العمليات واألوصول في مختلف القطاعات االقتصادية. ٣األرقام الواردة قد تحتمل نسبة بسيطة من الف�وق الحقيقية مقارنة مع 
المجموع الكلي المقابل لها، وذلك نظ�ًا لعمليات التق��ب الحسا�ية، وكذلك النسب الواردة يمكن أن ال تعبر بشكل دقيق عن األرقام النهائية؛ علمًا بأن األرقام الصادرة في ٣٠ �ونيو ٢٠١٥ لم تخضع للتدقيق الرسمي. النفقات اإلجمالية للمش�وع ال �تضمن إي�ادات الفوائد وتكاليف التمو�ل (�اجع �يان السيولة النقدية). ٤المصدر AECOM ٥المصدر "ب�وكينجس 

جلوبال ميت�ومونيتو�ز. 

فرص نمو واعدة في سوق الش�ق األوسط وشبه القارة الهندية بالنظر إلى عدم تواجد 
المنتزهات الترفيهية فيهما
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لمحة عن مستجدات المش�وع

لمحة عن المش�وع
منتزه ترفيهي يستلهم تصميمه من هوليوود ويقّدم تجربة ترفيهية 

مستقاة من "د��م ووركس أنيميشن"، "سوني �يكتش�ز ستود�وز"
و"ليونز جيت ستود�و". 

•  المساحة ٤ مال�ين قدم مربعة
•  ٥ مناطق مخصصة تحوي ٢٧ لعبة ووجة ترفيهية

•  تقوم شركة "باركيس ��ونيدوس سيرفيسيوس سينت�اليس" �إدارة المنتزه

أول وجهة ترفيهية من نوعها مستوحاة من أب�ز أفالم بوليوود. 
• المساحة٢٫١ مليون قدم مربعة

• ٥ مناطق مخصصة تحوي ١٦ لعبة ووجهة ترفيهية
• تقوم شركة "باركيس ��ونيدوس سيرفيسيوس سينت�اليس" 

   �إدارة المنتزه

• ٢٠ لعبة ووجهة ترفيهية، �تمتع بما ي��د عن ٧٠ من تصماميم الليغو
• موجه لألطفال الذ�ن �ت�اوح أعمارهم �ين ٢ و ١٢ سنة

• �إدارة ما�لين إ�ترتينمنتس الخاصة المحدودة

أول منتزه ترفيهي تابع لشركة ليجوالند في الش�ق األوسط؛ والسابع 
على صعيد العالم. 

•  المساحة ٣٫٢ مليون قدم مربعة
•  ٦ مناطق مخصصة تحوي ٤٠ لعبة ووجهة ترفيهية
•  تقوم مجموعة "مي�لين إ�ترتينمينتس" �إدارة المنتزه

•  كما سيتم ألعاب مائية لألطفال

فندق عائلي قائم على الط�از البولينيزي 
•  ٥٠٠ غرفة وثالث فلل 

•  م�افق متنوعة مثل أحواض السباحة المتعددة ومنتجع السبا 
    الصحي والمركز الخاص برجال األعمال ومسار "ليزي ��فر" المائي

•  تقوم مجموعة "ما��وت" �إدارة الفندق

يـعد الـواجهة الرئيـسية للمشـ�وع ويـشكل حلـقة الـربط بـيـن 
المنـتـزهات الـثالث.

•  المساحة القابلة للتأجير 
•  ٤ مناطق ذات طابع مختلف هي "الق��ة الفرنسية" و"بوردووك" 

    و"البوابة الهندية" و"شبه الج��رة"
•  ممر مائي بطول كيلومتر واحد يمتد خالل المش�وع

يضم الف��ق خب�اء محترفين ومتمّرسين يحملون مجتمعين خبرة معّمقة تصل إلى ٥٠٠ عام في تصميم وتطو�ر وإدارة المنتزهات الترفيهية ف��ق اإلدارة
وتطو�ر األعمال والتسو�ق.

•  خبرة ألكثر من ١٥ سنة مع شركات مرموقة مثل "تطو�ر" و"دبي الند" 
    و"مجموعة دبي العقا��ة"

•  شغل النعيمي سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للتسلية والترفيه في "م�اس 
    القابضة" حيث كان له دور ك�ير في تطو�ر است�ا�يجيات جديدة ورصد 

    الفرص الواعدة للشركة في قطاع التسلية والترفيه

•  يتمتع بخبرة واسعة تمتد على مدار ٢٣ عامًا في شركات األسهم الخاصة 
    واالس�ثمار. وتكمن خبرته في إقامة صفقات الوساطة، وتحليل األعمال، 
    وتق�يم االس�ثمار وهيكلة �أس المال والتمو�ل وم�اقبة األصول. وعمل 

    على إدارة مجموعة من الشركات العالمية ال�ائدة ضمن عدة قطاعات.

الرئيس التنفيذي
�ائد كاجور النعيمي 

المد�ر التنفيذي للشؤون المالية واالس�ثما��ة
سنديش باندهارى 

•  يمتلك ٣٧ عامًا من الخبرة في مجال تطو�ر م�افق الترفيه والضيافة، 
    وعمل في شركات مثل "والت د�زني" و"استد�وهات �ونيفرسال"، إلى     

    جانب دوره في عمليات التوسع وتحسين �أس المال ضمن العديد من 
    المنتزهات حول العالم.

المد�ر التنفيذى للمشا��ع 
بول الف�انس

•  يمتلك خبرة ت��د عن ٣٥ عامًا �ينها ٢٠ عامًا في "والت د�زني". ويشمل 
    مجال خب�ا�ه التطو�ر المبتكر لمشا��ع الوجهات الترفيهية، مع التركيز على 

    تمثيل الُمالك، الدمج التقني، إدارة التصاميم، واإلدارة المؤسسية.

المد�ر التنفيذى التقنى
ما�يو ب��دي

•  يمتلك أكثر من ١٥ عامًا من الخبرة في قطاع الضيافة والترفيه. وتشمل  
    خب�ا�ه إدارة التخطيط اإلست�ا�يجي للمشا��ع العمالقة وتطو�ر الوجهات الترفيهية  
    وإعداد الق�ا�ات التجا��ة. ويقع على عا�ق شاه مسؤولية تع��ز المنتزهات كوجهة 
    سياحية، والعمل على وضع االست�ا�يجيات المناسبة لرفع نسبة �وار المش�وع من 

    خالل تقديم خدمات متنوعة ضمن المنتزه �وميًا لل�وار.

المد�ر التنفيذي إلدارة الوجهات
فينت شاه

•  يتمتع بخبرة مهنية ت��د عن ٢٠ عامًا في مجاالت عدة. وسيتكفل �ينتو  
   باإلش�اف على النواحي التشغيلية للمتنزهات، وضمان العمليات الجا��ة 

   هناك على النحو األمثل وجعلها تجربة ال �نسى.

المد�ر التنفيذي لعمليات تشغيل المنتجعات
ستانفورد �ينتو

•  ويمتلك كالوس أسمان خبرة غنية تمتد ألكثر من ٢٧ عامًا في قطاع 
    الضيافة اكتسبها من عمله في العديد من العالمات التجا��ة ال�ائدة في هذا 
    المجال مثل "جمي�ا ا�ترناشونال"، مجموعة فنادق "شانغ��ال" وفنادق "حياة". 

    وتشمل خب�ا�ه تطو�ر الفنادق وإدارتها قبل اإلف�تاح، وإدارة العمليات التشغيلية 
    في الفندق، إدارة األصول والعمليات التجا��ة.

نائب الرئيس للتجزئة والضيافة
كالوس أسمان

•  تمتلك خبرة معمقة من خالل عملها ألكثر من ٢٧ عامًا في مجاالت اإلدارة  
    والشؤون المؤسسية وإدارة الموارد البش��ة وإدارة المشت��ات و العقود 

    التجا��ة ضمن عدد من الشركات ال�ائدة في الدولة والمنطقة.

نائب الرئيس األول - دعم األعمال
عايدة حمزة 
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البنية التحتية المحيطة للمنتزهات
محطة تب��د

محطة محوالت كهربائية
الم�افق والطرقات

تم اعتماد الخطة الرئيسية، 
والحصول على الموافقة لد�اسة 
األثر على الحركة الم�و��ة وتحليل 

األثر ال�يئي

تم ش�اء األلعاب مع الحرص 
على استخدام تقنيات مجربة 

وموثوقة ومعتمدة من شركات 
�ائدة عالمـيًا

* إن نسبة استكمال المش�وع الُمعلنة مسبقًا والتي بلغت ٢٥٪ تشمل محطة التب��د ومحطة المحوالت الكهربائية. وتم تحديث األرقام الواردة ألغ�اض األعمال اإلنشائية فقط.
ل ** الهدف المعدَّ

األرقام الواردة قد تحتمل نسبة بسيطة من الف�وق الدقيقة مقارنة مع المجموع الكلي المقابل لها، وذلك نظ�ًا لعمليات التق��ب الحسا�ية، وكذلك النسب الواردة يمكن أن ال تعبر بشكل دقيق عن األرقام النهائية؛ علمًا بأن األرقام الصادرة 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥ لم تخضع للتدقيق الرسمي.

عام ٢٠١٤ شهد استكمال:
االتفاقيات الرئيسية للملكية الفك��ة

االتفاقيات الخاصة بشركات اإلدارة
الحصول على الموافقات الحكومية الرئيسية

ش�اء ألعاب المتنزهات المتخصصة

٣٤ مقاول
وأكثر من ١١,٠٠٠ 

عامل في المواقع.

عمليات التصميم

المؤث�ات الصوتية والهوائية
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٣١٪هندسة وتصنيع األلعاب
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البنية التحتية
األعمال الهيكلية (لألبنية)

األعمال االنشائية
األعمال الميكانيكية والكهربائية

عمليات الش�اء
لكافة مكونات المش�وع 
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 م�وة جودا، مد�رة عالقات المس�ثم��ن  IR@dp-r.comجهات االتصال لعالقات المس�ثم��ن
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