
 

 

  

  خبر صحفي

 

ورتس  2016تعلن نتائجها المالية للربع الثاني من عام  (ش.م.ع) دبي باركس آند ر

  اكتوبر 31سيتم افتتاح ابواب المنتجع في 

 النقاط الرئيسية

ات الُمحققةمن المشروع  المرحلة األولى         ·   : أهم اإلنجا

o         اكتوبر  31افتتاح المنتجع في  

ل "سيكس فالجزمن المشروع  المرحلة الثانية         ·   " وبداية األعمال اإلنشائيةدبي : تمو

o         مليار سهم لالكتتاب 1.68مليون درهم إماراتي واستصدار  993تسهيالت بنكية بقيمة  

o        وليو  وضع حجر االساس   2016في 

ق والمبيعات وتوقيع اتفاقيات         · ز استراتيجية التسو ادارة وجهات السفر شركات من  24مع  شراكة  تع
  السفر والسياحة. وجهاتدارة إ اتشركمع  يع اتفاقية اعادة  30وتوقيع  والسياحة

فر الند دبي" تشكل أكثر من  عرض 50توقيع          ·   من مساحات التجزئة المتوفرة %80إيجار مبدئي في "ر

ز          · ين شرف من خاللحوكمة الشركة باضافة عضو مجلس ادارة جديد تع  عضو مستقلن شروف اتع
  لمجلس اإلدارة

 

قال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لـ"دبي باركس آند  :2016 أغسطس 11 دبي، اإلمارات

وترس":  نحو المراحل النهائية، وذلك مع اقترابنا من موعد  تسير جعنتاألعمال اإلنشائية ضمن المان "ر

عامل بناء في الموقع يضعون اللمسات األخيرة على المشروع.  16,500االفتتاح. لدينا ما يقرب عن 

ونيو الماضي، استكملنا  من إجمالي  %84من أعمال البنية التحتية، إضافة إلى  %93وفي نهاية 

 %60من األعمال اإلنشائية في المرافق. ومن ناحية أخرى، فقد أكملنا  %80أنظمة األلعاب، وانهاء 

خ افتتاح الوجهة في  أكتوبر من هذا  من أنظمة العروض، وبالتالي فإننا نسير على قدٍم وساق نحو تار

  العام."

امنا بالهدف الذي وضعناه وافتتاح المرحلة األولى منواضاف النعيمي: "  تجعمن يسعدنا أن نؤكد الت

ورتس’ بواحدة من في أكتوبر هذا العام، حيث سيتمكن ضيوفنا من االستمتاع ‘ دبي باركس آند ر

بوليوود باركس ’. من المقرر أن نقوم بافتتاح كامل منتزهات المنتزهات الترفيهية في المنطقة افضل 

يتا، و‘وتر باركسوليجوالند ’، ‘ليجوالند دبي’، ‘دبي فر الند دبي’، فندق ال  اغلبية . وسيتم افتتاح‘ر



 

ان يستمر العمل على بعض االلعاب والوجهات حتى على  2016اكتوبر  31في ‘ موشنجيت دبي’

وار."    نخلق افضل تجربة لل

مليار درهم إماراتي، حيث  11.6، وصلت أصول الشركة إلى 2016ونيو  30"بحلول وتابع النعيمي: 

ة بقيمة تضم في المقام األول الممتلكات والمعدات وا مليار درهم. أما  7.2الستثمارات العقار

االيرادات  صلت، فمن المتوقع أن 2017للسنة التشغيلية األولى للوجهة  المتوقعهبالنسبة لإليرادات 

ين مالية مليار درهم إماراتي كإيرادات 2.4 الى ن التشغيل ينما من المتوقع أن تصل إيرادات الشهر  .

ارة للوجهة." 0.9مليون درهم ناتجة عن  297إلى  2016األولين لعام    مليون 

واستطرد النعيمي: "حققت استراتيجية المبيعات التي وضعناها تقدمًا كبيرًا مع اقترابنا نحو موعد 

ع، وتم طرح  وار وقنوات التو إطالق المنتزه. فقد تم وضع اللمسات األخيرة لألسعار التي سنقدمها لل

ز استراتيجية المبيعات  التذاكر السنوية على شبكة ر من هذا العام. كما نجحنا بتع اإلنترنت منذ فبرا

لقيام ل شركات ادارة وجهات السفر والسياحةمن  24مع  شراكة المحلية لدينا من خالل توقيع اتفاقيات 

ية السعودية. ب أنشطة تسويقية مشتركة في كٍل من الهند والمملكة المتحدة والمملكة العر

يع مع شركات إلدارة  30لك، فقد قمنا بتوقيع وإضافة لذ ، وجهات السفر والسياحة اتفاقية إعادة 

وار  ق والتي نهدف من خاللها إلى استقطاب ال د من اتفاقيات البيع والتسو إنهاء الم ونقوم حاليًا 

اقيات شراكة . كما قمنا بتوقيع اتفدول الخليج العربيومن األسواق الهامة في أوروبا، والهند، وآسيا 

لتقديم عروض ‘ فالي دبي’وشركة  ، ها الجويةرحالت من خاللترويجية  لتوفير عروض اإلماراتمع طيران 

  عبر رحالتها." لشراء التذاكر صوفر ترويجية

ات ل منتزه  الشركة وبالحديث عن أهم إنجا ، والذي ‘دبي سيكس فالجز’، قال النعيمي: "كان تمو

ورتس’ منتجع يشكل المرحلة الثانية من ات الكبيرة التي نجحنا ‘دبي باركس آند ر ، أحد أهم اإلنجا

وار  بتحقيقها خالل الفترة الماضية. ستشكل هذه الوجهة إضافة نوعية للتجربة التي سيحظى بها 

ادة ما نقدمه لهم ، وإيجاد خيارات جذابة للباحثين عن خيارات ترفيهيةمن  المنتزه، حيث ستساهم ب

ينما توفر المنتزهات الثالثة األخرى خيارات تتناسب مع جميع أفراد األسرة.واالثارة قعنصر التشو ان  ، 

ل بشكل رئيسي انشاء المنتزه الترفيهي  مليار درهم إماراتي 2.67اجمالي المتطلبات المالية  لتمو

ق  993، حيث نجحنا بالحصول على "سيكس فالجز دبي"الرابع  تسهيالت مليون درهم إماراتي عن طر

ل  تبنكية تم ل المشروع.  2016الموافقة عليها في أبر وبعد والتي شكلت أكثر من ثلث قيمة تمو

ل الستكمال  لالكتتابسهم  ليارم 1,68 قيمةبادة رأس مال الشركة اعلنا االكتتاب في  ذلك، تمو

ن، حيث تجاوز تغطية  ‘سيكس فالجز دبي’مشروع  ية من قبل المستثمر ، والتي شهدت ردة فعل إيجا

ضعف. وجاء هذا الدعم القوي من قبل المساهمين تأكيدًا على قدرتنا على دعم  1.6االكتتاب بـ

ورتس’مكانة    كأكبر وجهة للتسلية والترفيه في الشرق األوسط."‘ دبي باركس آند ر

 الذي األمر الماضي، الشهر ‘دبي فالجز سيكس’ لمشروع ر االساسنا وضع حجبدأ": "النعيمي  وأضاف 

اً  يشكل . 2019عام  في اواخر ينتهي المنتزه الرابع أن المتوقع ومن العام، هذا خالل للشركة آخر إنجا

لعبة ووجهة ترفيهية تناسب كافة األعمار ضمن ستة  27‘سيكس فالجز دبي ’من المنتظر أن تضم 

لسيكير’: هي  مناطق مختلفة ا ثر يستا’و ،‘ماونتين ماجيك’و ،‘بال ت’و ،‘تكساس ف ت’و ،‘إسكيب جر  جر



 

ت’و ،‘أدفينتشير كا جر األرقام القياسية، باإلضافة إلى  سوف تحطموسيضم المنتزه ثالثة ألعاب ‘. أمر

ية، مناطق لالستعراضات الفن 3مترًا، و 350ستة أفعوانيات، وأربعة ألعاب هوائية، ونهر جاري بطول 

  ."لالطفال إضافة إلى العديد من الوجهات الترفيهية المصممة خصيصًا 

موظف بدوام كامل، كما قمنا  514وتابع النعيمي: "يسير برنامجنا التوظيفي بشكل ناجح. لدينا اآلن 

عقد عمل إضافي لموظفين من دول المنطقة والعالم في أعقاب أيام التوظيف  1,600بتقديم 

ناها خالل األشهر الستة الماضية. وباإلضافة إلى ذلك، فإننا نضع تركيزنا على المفتوحة التي عقد

استقطاب وتوظيف الكفاءات اإلماراتية من خالل برنامج صمم خصيصًا لتقديم لفتح المجال أمام 

وليو الماضي، كان لدين  249 االشباب اإلماراتي للعمل ضمن قطاع المنتزهات الترفيهية. وحتى شهر 

ورتس’ينتظرون بدء عملهم في  مواطنين ن بدأوا بالفعل وصل ‘دبي باركس آند ر ، في حين أن الذ

د من الفعاليات التوظيفية والتي سُتعقد خالل  172عددهم إلى  لنا نقيم الم موظف وموظفة. ما

  موظف وموظفة." 4,000األشهر المقبلة ليصل إجمالي عدد موظفينا لـ

ة في وأكمل النعيمي: "يسرنا أن نرى  فرالند دبي’مدى التقدم الحاصل في تأجير المساحات التجار ‘. ر

ونيو الماضي  من المساحة  %80إيجار، أي ما يشكل أكثر من  عرض  50حيث وقعنا مع نهاية 

ة والتي تصل إلى  قدم مربع. كما يسعدنا أن نعلن عن انضمام  234,000المخصصة للمحال التجار

ة مثل مجموعة من أبرز العالمات ال ن كوتيديان’، و‘ليوبولدس أوف لندن’تجار ، باإلضافة إلى ‘لي با

مبي ع الجديدة مثل "شر ن في المنتزه."‘ هارو’، و‘وكتشي’، ‘المشار   إلى قائمة المستأجر

وأضاف النعيمي: "خالل الفترة الماضية، رحبنا بشرفان شروف كعضو جديد في مجلس إدارة الشركة 

ين عقب اجتماع للفترة المتبقية للمجلس  23الذي عقد في  الجمعية العمومية. وقد جاء هذا التع

ز 2016ونيو  ين السيد شروف سيساهم بتع في الشركة،  نواحي الحوكمة. نحن على يقين بأن تع

  وذلك من خالل خبرته الطويلة التي اكتسبها من عمله في قطاع الترفيه."

إطالق 2014في هذا المشروع في مطلع عام  النعيمي: "بدأنا األعمال اإلنشائية واختتم ، وقمنا 

ر المشروع  2.6االكتاب العام في آواخر العام ذاته إلضافة  مليار درهم إماراتي واستكمال قيمة تطو

مليار درهم إماراتي. ومع اقتراب نهاية األعمال اإلنشائية وسعينا نحو  10.5إلى تكلفته التي تصل 

خ هذه ا ر لدعمهم مرحلة جديدة في تار لشركة، فإنني أتقدم لجميع المساهمين بالشكر والتقد

ترفيهي متكامل في المنطقة. إن هذا المشروع يشكل تجربة عالمية  جعالمتواصل إلنشاء أكبر منت

وار، وننتظر بالترحيب بهم بفارغ الصبر في أكتوبر المقبل.  متكاملة لل

 انتهى

رجى االتصال بـ:   د من المعلومات    للم

ورتسم ن، دبي باركس آند ر رة عالقات المستثمر   روة جودا، مد
  +97148200820هاتف: 
r.com-IR@dp  

  



 

  جون إيرل، عضو منتدب، إف تي أي كونسالتينج
  +97144372104هاتف: 

comJon.earl@fticonsulting.  
 

ورتس"  حول شركة "دبي باركس آند ر

ورتس" (الشركة المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت الرمز  من المتوقع أن يكون منتجع "دبي باركس آند ر

DUBAIPARKS  ترفيهية هي:  منتزهات ٣) أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق األوسط، حيث ستشتمل على

ومنتزة "ليجوالند دبي"، األول من نوعه في ، ستوحى من شخصيات هوليوود الشهيرةمنتزة "موشنجيت دبي" الم

المنطقة، ومنتزه "بوليوود باركس دبي"، الوجهة الترفيهية األولى من نوعها من وحي أفالم بوليوود. كما سيتضمن 

هذا  .سنة 12إلى  2فال من حديقة األلعاب المائية "ليجوالند ووتر بارك"، أول حديقة مائية مخصصة للعائالت واألط

، رابع المنتزهات الترفيهية المتعددة التي 2019وسوف يكون منتزه "سيكس فالجز دبي"، والمقرر إفتتاحه في أواخر 

ورتس"، واألول من نوعه في الشرق األوسط.  تطورها "دبي باركس آند ر

 

د والمتكا فرالند دبي" الفر رتبط المنتجع بالكامل عبر مّجمع "ر مل، الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات و

وت أتوغراف كوليكشن. يتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي، وهو جزء من مار   الترفيهية؛ ً فضال عن فندق "ال

  

إماراتي.  مليار درهم 13.2مليون قدم مربعة، إلى  30.6وتصل تكلفة الوجهة الترفيهية المتكاملة، التى تشغل مساحة 

ايد فى إمارة دبي بالقرب من "نخلة جبل علي" ، متيحًا وصوًال سلسًا لمطاري دبي  ويقع المنتجع على شارع الشيخ 

ينهما؛ ومن المتوقع أن يستقطب  ين الذي يقع تمامًا  ارة في عام  6.7وأبوظبي الدول خالل أول سنة  ٢٠١٧مليون 

 تشغيلية كاملة. 

  

د من المعل   ومات على الرابط اإللكترونيويتوافر م

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

ورتس"تابعوا     :"دبي باركس آند ر

 

   

 


