
كلمة الرئيس التنفيذي

شهد العام المنصرم حفل االفتتاح 
الكبير لدبي باركس آند ريزورتس، 

وهي وجهة جديدة للترفيه والتسلية 
تضم ثالثة منتزهات ترفيهية وحديقة 
ألعاب مائية ومجمع لمحالت التجزئة 
والمطاعم، إضافة إلى فندق بأجواء 
عائلية رفيعة المستوى. وال تشكل 

هذه الوجهة إال بزوغ عهد جديد 
للمنتزهات الترفيهية في المنطقة، بل 

يجسد نقلة نوعية في مسيرة شركة 
دي إكس بي إنترتينمنتس، حيث 

انتقلت الشركة من مرحلة اإلنشاء إلى 
مرحلة العمليات التشغيلية.

لقد شكل تشييد هذه الوجهة بقيمة 
١٠.٥ مليار درهم إماراتي على مساحة 

مقدارها ٢٥ مليون قدم مربع مهمة 
عظيمة تطلبت اهتمامًا بأدق التفاصيل، 

بما في ذلك انتقاء شركاء ذوي مقام 
رفيع يتناسب مع مستوى الزوار، 

وتصميم ألعاب يتناسب مع مختلف 
الشرائح السكانية.

لذا، قام فريق إدارة المشروع بتنسيق 
العمل ألكثر من 4٠ مقاوالً و١8،٠٠٠ عامالً 

في الموقع، فضالً عن ترتيب جداول 
مواعيد التنفيذ المعقدة، والتنسيق مع 
الموردين والمقاولين من خارج الموقع 

لشحن األلعاب من مختلف أرجاء العالم 
إلى دبي. كما قمنا بتشييد بنية تحتية 
داعمة بلغت تكلفتها حوالي ٢.٥ مليار 

درهم وأنفقنا ما يقارب 8٥ مليون ساعة 
عمل منذ البداية.

ونحن فخورون جدًا النشائنا قطاع جديد 
سيشكل مصدر فخر لدولة اإلمارات. إننا 
جدا فخورين لتشيد وجهة ترفيهية تضم 
ثالث من المنتزهات الترفيهية لتعكس  

رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بأن 
تصبح دبي الوجهة المفضلة للعائالت 
على مدار السنة. لقد كان لنا شرف 

استقبال صاحب السمو الشيخ محمد 
وأبرز الشخصيات في حكومة دبي ضمن 

عدة زيارات قاموا بها لدبي باركس آند 
ريزورتس عام ٢٠١٦. كما شرفنا دعم 
سموه لنا عندما قام بافتتاح الوجهة 

رسميًا في حفل االفتتاح يوم ١8 ديسمبر.

كلنا إيمان بأننا ابتكرنا شيئًا فريدًا لهذه 
البالد، وساهمنا بذلك في تحقيق هدف 
دبي األشمل المتمثل بتقديم األفضل 

لهذا العالم.

كانت األشهر القليلة السابقة لموعد 
اإلفتتاح، ليجوالند دبي، حافلة بالتحديات 

المثيرة. فقد عكفنا خالل هذه االشهر 
كشركة على تحويل محور اهتمامنا 

نحو العمليات التشغيلية، فوظفنا أكثر 
من ٣،٠٠٠ موظفًا يتمتعون بالمهارات 

المطلوبة لتوفير تجارب ترفيهية ال تنسى 
لضيوفنا، إضافة إلى إدارة برامج تنفيذ 

معقدة وجداول مواعيد متغيرة. واخترنا 
طريقة االفتتاح على مراحل بغرض إضفاء 

انسيابية أكبر على عملية التشغيل 
واالستفادة من الدروس المستخلصة من 

كل افتتاح في الحفل الذي يليه.

عهد جديد للمنتزهات 
الترفيهيــة، ونقلــة 

نوعية هـامة لشركة 
دي إكـس بـي 
إنترتينمنـتـس
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وكان استقبال أوائل الضيوف في 
المنتزهات محط تركيز واهتمام 

الجميع في دي إكس بي إنترتينمنتس. 
في هذا اإلطار، تغمرني مشاعر الفخر 
واالعتزاز للعمل مع كوكبة من أمهر 

الخبراء في مجال الترفيه والتسلية، وثلة 
من ألمع الشبان إبداعًا في الربط بين 

التقنية والترفيه. ولقد تعهدنا بأن نقدم 
لضيوفنا تجربة مدهشة، وسيكون 

محور االهتمام األبرز لفريقنا خالل األشهر 
القادمة التأكد من الوفاء بهذا العهد.

كما شهدنا خالل العام بعض التطورات 
الهامة في الشركة، على غرار القرار الذي 
اتخذه مجلس اإلدارة والمساهمين بجمع 

مبلغ ١.٦8 مليار درهم عبر إصدار حقوق 
اكتتاب هدفها الرئيسي تمويل المنتزه 

الترفيهي الرابع في الوجهة، سيكس 
فالجز دبي. كما غّيرنا اسم الشركة من 
"دبي باركس آند ريزورتس ش.م.ع" إلى 

"دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع"، 
انسجامًا مع طموحنا بالتحول إلى 

شركة عالمية للترفيه.

وإننا نؤكد التزامنا بتعزيز القيمة 
لمساهمينا، نبين أننا حددنا خالل العام 

المنصرم عدة طرق الستثمار الخبرة 
الواسعة التي اكتسبناها من خالل 
تصميم التصورات الخاصة بالوجهة 

وتطويرها ثم تشغيلها، وذلك لتوفير 
مصادر إيرادات جديدة للشركة. وفي هذا 

اإلطار، وقعنا عام ٢٠١٦ مذكرة تفاهم 
مع أحد أبرز مساهمينا، وهي شركة 

مراس، لنقوم بتقديم خدمات إدارة 
المشاريع لبعض مشاريعها، ومنها 

مشروع دبي أرينا.

إننا عازمون على البقاء في عالم 
الترفيه والتسلية ألمد بعيد، وسنواصل 

البحث عن سبل لتوسيع الشركة في 
مجالي األعمال والخدمات، من خالل 

التشغيلية  التجارب والخبرات  تقديم 
لمشاريع الجهات األخرى؛ واالنتقال إلى 
قطاعات أخرى كاألنتاج األعالمي؛ فضالً 

عن إدارة المشاريع.

 واستشرافًا للمستقبل، أتطلع إلى 
أن تصبح دبي باركس آند ريزورتس أحد 

الوجهات الخمسة األكثر زيارة في دبي، ما 
يدعم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس 

في تحقيق أرباح مجزية لمساهميها.

كما أن عالمة دي اكس بي انترتينمنتس 
التجارية – أحالم بال حدود – تمنحنا المرونة 

والقدرة على المنافسة عالميًا، وعلى 
تطوير مفهوم ترفيهي يعزز سمعة دبي 

كوجهة عالمية تجذب العائالت. وبفضل 
الدعم المتواصل الذي نحظى به من 

صاحب السمو ومن حكومة دولة اإلمارات 
والهيئات التابعة لحكومة دبي، نحن 

على ثقة أنه بإمكان الشركة أن تنمو 
نموًا مربحًا مستدامًا.

رائد كاجور النعيمي
الرئيس التنفيذي

موظف

3٬٠٠٠    
 أكثر من ٣،٠٠٠ موظف من 88 جنسية 

 من ثقافات متعددة يشكلون أسرة 
دي إكس بي إنترتينمنتس.

إصدار حقوق اكتتاب سيكس فالجز

 ١٫٦8 مليار درهم
تم جمع ١.٦8 مليار درهم، وذلك بإصدار حقوق 
االكتتاب لتمويل المنتزه الترفيهي الرابع في 

المجمع، سيكس فلجز دبي. 

كلنا إيمان بأننا ابتكرنا شيئًا فريدًا لهذه البالد، 
وساهمنا بذلك في تحقيق هدف دبي األشمل 

المتمثل بتقديم األفضل لهذا العالم.
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