
 وضـع األسـس 
 للمرحلــة المقبلــة 

مـن التحــول

٢٠١٢٢٠١4

اإلعالن عن مشروع دبي 
باركس آند ريزورتس

 بدء األعمال االنشائية 
في الموقع

الحصول على تسهيل 
 بنكي مشترك بقيمة 

4.٢ مليار درهم

التنفيذ الناجح للطرح العام 
األولي بقيمة ٢.٢  مليار 
درهم واإلدراج في سوق 

دبي المالي

تّوج االفتتاح الرسمي لدبي باركس آند 
ريزورتس في ديسمبر ٢٠١٦ مسيرة حافلة 

دامت أربع سنوات ومّثل نهاية المرحلة 
األولى من األعمال اإلنشائية.

لمحة سريعة - نظرة تاريخية

4    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



المستقبل٢٠١٥٢٠١٦

 العمل الفتتاح فندق 
 ليجوالند دبي بجوار 

منتزه ليجوالند دبي.

سيمثل منتزه سيكس 
فالجز دبي، المزمع افتتاحه 

أواخر ٢٠١9، المنتزه الترفيهي 
الرابع في دبي باركس آند 
ريزورتس، وسيضم أكثر 

من ٢٠ لعبة ووجهة ترفيهية 
لمختلف األعمار موزعة في 

ستة أقسام ترفيهية. 

إبرام الشراكات الرئيسية 
مع عالمات عالمية مرموقة، 
بينها ليونزجيت وويزكرافت 

إنترناشيونال ومؤسسة 
اتصاالت وشركة دناتا

توقيع اتفاقية اللتقاط الصور 
بقيمة ١٠٠ مليون درهم 

مع شركة بيكس وولف 
إنترناشيونال إلدارة كاملة 

لعملية التقاط الفيديوهات 
والصور الرقمية.

إطالق برنامج "حلمي" 
للمَنح المدرسية، الذي 

يوفر التدريب للمواطنين 
اإلماراتيين في أورالندو 

بالواليات المتحدة

توقيع عقد مدته خمس 
 سنوات مع شركة إتش 

بي ليجر المتخصصة 
بتقديم ألعاب المهارات، 

تقدم بموجبه أكثر من 4٥ 
لعبة في منتزهات الوجهة 

على أساس مشاركة حصة 
من اإليرادات.

تركيب أول لعبة حلزوانية 
في ليجوالند دبي

الفوز بجائزة أقطاب السفر 
في العالم في معرض 
السفر العالمي  بلندن 

٢٠١٦ تقديرًا لقيام الشركة 
بتطوير وجهة المنتزهات 

الترفيهية

التنفيذ الناجح لطرح حقوق 
االكتتاب بقيمة ١.٦8 مليار 

درهم لتمويل منتزه 
سيكس فالجز دبي )بزيادة 

١.٦ عن حدود االكتتاب(، 
أنطالق االعمال االنشائية 

بمنتزه سيكس فالجز دبي.

إكمال عملية تغيير 
االسم إلى دي إكس بي 

إنترتينمنتس بنجاح

شركة مورغان ستانلي 
)MSCI( المتخصصة 

بالمؤشرات ترفع شركة دي 
إكس بي إنترتينمنتس إلى 

مؤشرها الخاص باإلسواق 
الناشئة في شهر نوفمبر

الحصول على أول جائزة 
سفر عالمية – وهي جائزة 
"أكثر المنتجات الترفيهية 

 حصرية" في معرض "أوه 
تي إم" ٢٠١٦، أكبر معرض 

 في مجال السياحة 
والسفر بالهند.

انتقال الشركة إلى مرحلة 
التشغيل لدى افتتاح منتزه 
ليجوالند دبي وريفرالند دبي 

في ٣١ أكتوبر.

التدشين الرسمي لدبي 
 باركس آند ريزورتس في 

١8 ديسمبر

 إطالق أغنية "أول ذا وندر 
 أوف ذا يونيفيرس" 

 الخاصة بالوجهة من 
تأليف أالن مينكن

١٫٦8 
مليار درهم

 تّم بنجاح إصدار أسهم بقيمة 
 ١.٦8 مليار درهم لصالح 

سيكس فالجز دبي.
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