
أبرز اإلنجازات لعام ٢٠١٦

 حفل االفتتاح

 ١8 ديسمبر ٢٠١٦
إفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رسميًا الوجهة 

الترفيهية في حفل بهيج حضره أكثر من ١،٥٠٠ 
شخص، من بينهم أفراد من العائلة الحاكمة 
وشخصيات مرموقة ووسائل اإلعالم العالمية. 

 الرؤيـــــة 
 أصبحــــت 

واقـعــــــًا

 إعادة تسمية الشركة

وافق مساهمو الشركة على تغيير االسم 
العمومية في شهر  الجمعية  في اجتماع 

يونيو ٢٠١٦. إذ يعكس اسم "دي إكس بي 
أفضل طموح  نحو  إنترتينمنتس" على 

الشركة بالتحول إلى شركة رائدة يشار 
الترفيه والتسلية على  إليها في قطاع 

العالمي. المستوى 

نجاح إصدار حقوق االكتتاب لمنتزه 
سيكس فالجز

 ١٫٦ مليار درهم
وافق مساهمو الشركة على زيادة رأس 

مال األسهم بقيمة ١.٦8 مليار درهم، وذلك 
بشكل أساسي لتمويل المنتزه الرابع في 

الوجهة، سيكس فالجز دبي. وقد بلغ إجمالي 
االكتتابات ٢.٦7 مليار درهم، أي بما يتعدى حد 

االكتتاب بمقدار ١.٢.

استثمار خبراتنا المكتسبة
وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة مراس 

الستخدام الخبرات المتوفرة لدى الشركة في 
إدارة بعض المشاريع الهامة التابعة لمراس، 

ومنها مشروع دبي أرينا، ما يمثل أولى 
بشائر استراتيجيتنا الرامية لتحقيق القيمة 

لمساهمينا على المدى الطويل، وذلك 
بتقديم خبرتنا في تشغيل وإدارة المشاريع 

لباقة من الشركات المختارة. 

 أنشطة التأجير في 
ريفرالند دبي

%84 
حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، وقعنا 

على ٥١ عرض إيجار من اجمالي ٥7 
وحدة متاحة، أي ما يمثل 84% من 
المساحة اإلجمالية القابلة لإليجار 

والتي تبلغ ٢٣4،٠٠٠ قدمًا مربعًا.

١٢    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦ 



األعمال اإلنشائية لمنتزه سيكس 
فالجز قيد التنفيذ

 ٢٫٦ مليار درهم
تم البدء باألعمال اإلنشائية لمنتزه سيكس 

فالجز دبي بقيمة ٢.٦ مليار درهم، والذي يعد 
أول منتزه يحمل عالمة سيكس فالجز في 
المنطقة، وسيمتد على مساحة ٢ مليون 

قدم مربع. وينتظر افتتاحه في أواخر عام ٢٠١9.

االهتمام بالبيئة

 ٢٠٫٠٠٠ كج
 قمنا بإعادة تدوير حوالي ٢٠،٠٠٠ كغ من 
 المواد البالستيكية والكرتون والورق 

والعلب المعدنية.

 تعدد الثقافات

3٫٠٠٠ 
 أكثر من ٣،٠٠٠ موظف – حوالي ١٠% 
 منهم مواطنون إماراتيون – من 

 88 جنسية مختلفة وثقافات 
 متنوعة يشكلون أسرة دي إكس 

بي إنترتينمنتس.

من اإلنشاء إلى التشغيل
 حققت دي إكس بي إنترتينمنتس 

 نقلة نوعية هامة بتحولها من 
 مرحلة انشاء المنتزهات إلى مرحلة 

تشغيل المنتزهات.

عائلة دي إكس بي تكبر
حقق استقطاب فريق العمل العالمي نتائج 

متقدمة في ١٠ محاور توظيف شملت أوروبا 
والواليات المتحدة األمريكية وروسيا وأوروبا 

الشرقية وأفريقيا والدول العربي.

وتم إجراء جوالت اختبار فنانين لتوظيف 
4٠٠ من ألمع المواهب الفنية العالمية في 
الغناء والرقص والتمثيل لتلبية متطلبات 
عروضنا الترفيهية المتنامية، وقد شملت 

الجوالت التي جرت مطلع السنة دول أفريقيا 
والشرق األوسط والهند والمملكة المتحدة 

وأستراليا وغرب أفريقيا.

وانضم إلى أسرة دي إكس بي إنترتينمنتس 
أكثر من ٢٥٠ موظف من المواطنين اإلمارتيين.
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