بهدف توفير ما يزيد عن  10,000موقف سيارات لزوار المدينة الترفيهية
"دي إكس بي إنترتينمينتس" ش.م.ع و“الخليج لالستثمار اإلسالمي” توقعان اتفاقية حصرية لتنفيذ مشروع
المواقف الذكية ضمن منتجع "دبي باركس آند ريزورتس"

أعلنت شركتي "الخليج لالستثمار اإلسالمي" و"دي إكس بي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،أكتوبر
إنترتينمينتس" ش.م.ع عن توقيعهما اتفاقية حصرية للتعاون بهدف تمويل وتطويرنظام ذكي إلدارة مواقف السيارات
ضمن منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" ،والذي يعد أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق األوسط،
والمقرر إفتتاحه في أكتوبر من هذا العام.
وعلى ضوء هذه اإلتفاقية ،ستقوم شركة "الخليج لالستثمار اإلسالمي" بتوفير ما يزيد عن  10,000موقف
للمركبات ضمن منطقتين مخصصتين في "دبي باركس آند ريزورتس" .هذا و ستشمل المواقف خدمات إضافية من
شأنها تعزيز تجربة الزوار ،كمواقف كبار الشخصيات  VIPوخدمات صف السيارات ،كما سيتم ربط أحد منطقتي
المواقف الذكية بخط ترام لنقل الزوار إلى مج ّمع "ريفرالند دبي" الذي يتوسط المنتجع الترفيهي ويربط كافة أجزائه.
سوف تحقق هذه اإلتفاقية ،والتي تبلغ مدتها خمس سنوات ،المردود المالي من رسوم تذاكر المواقف و عدد من
الخدمات األخرى .حيث ستتراوح رسوم المواقف بين  05-05درهما ّ لليوم الواحد ،وبين  005-025درهما ّ لخدمة
كبار الشخصيات  VIPوخدمات صف السيارات.
وتعليقا على هذه الصفقة ،قال محمد الحسن ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في "الخليج لالستثمار
اإلسالمي" :سيشكل هذا التعاون مع "دي إكس بي إنترتينمينتس" ش.م.ع فرصة رائعة لعمالئنا من المستثمرين
والمساهمين ليكونوا جزءا من أهم التجارب الترفيهية على مستوى المنطقة ،والمساهمة في تحقيق الرؤية السياحية
لدبي ."2020
وبدوره ،قال بانكاج جوبتا ،الشريك المؤسس في "الخليج لالستثمار اإلسالمي" والرئيس التنفيذي ألسواق اإلمارات:
" دعما منا إلستراتيجية دبي السياحية طويلة األمد  ،يسعدنا أن نكون جزءا من هذا المشروع الضخم ،وإننا واثقون
بأن هذا التعاون سيكون مثمرآ على الصعيدين اإلستراتيجي واإلستثماري".
و من جهته ،قال سانديش باندهارى المدير التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية  ،لشركة "دي إكس بي
إنترتينمينتس" ش.م.ع ،الشركة المالكة لمنتجع "دبي باركس آند ريزورتس"": :إن توفير مواقف للمركبات يعد
عامال أساسيا إلضفاء الراحة والمتعة على زيارة ضيوفنا لمنتجع "دبي باركس آند ريزورتس" .حيث أن هذه
المواقف الذكية ،والتي سيتم تطويرها ضمن هذه اإلتفاقية ستساهم بخلق تجربة تنّقل سلسة لضيوفنا ،باإلضافة إلى
ضمان قيمة حقوق المساهمين على المدى البعيد".
-انتهى-

حول "دي إكس بي إنترتينمينتس" ش.م.ع
"دي إكس بي إنترتينمينتس" ش.م.ع والتي مقرها دبي ،هي شركة متخصصة بقطاع التسلية والترفيه ،وهي متداولة في سوق دبي
المالي تحت رمز التداول ) .(DXBEوان القيمة السوقية للشركة  02.1مليار درهم في نهاية  10اغسطس . 2016
أدرجت "دي إكس بي إنترتينمينتس" (أحالم بال حدود) في سوق دبي المالي في ديسمبر  2502تحت اسم "دبي باركس آند ريزورتس"
(ش.م.ع) .تمتلك "دي إكس بي إنترتينمينتس" منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" والذي يضم  2منتزهات ترفيهية (بما فيها منتزه
"سيكس فالجز دبي" المقرر إفتتاحه في  )2501وحديقة ألعاب مائية في موقع واحد .وتصل تكلفة الوجهة الترفيهية المتكاملة ،التى
تشغل مساحة  30.6مليون قدم مربعة ،إلى  01.2مليار درهم إماراتي ،ومن المتوقع أن يستقطب  7.6مليون زيارة في عام 2506
خالل أول سنة تشغيلية كاملة للمنتجع.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارةwww.dxbentertainments.com :

حول منتجع "دبي باركس آند ريزورتس"
من المتوقع أن يكون منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" التابع لشركة "دي إكس بي إنترتينمينتس" ش.م.ع ،أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة
الشرق األوسط ،حيث ستشتمل على ثالثة منتزهات ترفيهية هي :منتزه "موشنجيت دبي" المستوحى من شخصيات هوليوود الشهيرة ،ومنتزة
"ليجوالند دبي" ،األول من نوعه في المنطقة ،ومنتزه "بوليوود باركس دبي" ،المنتزه الترفيهي العائلي األول من نوعه الذي يضم ألعاب ركوب
ووجهات ترفيهيه من وحي أفالم بوليوود .كما سيتضمن حديقة األلعاب المائية "ليجوالند ووتر بارك" ،أول حديقة مائية مخصصة للعائالت
واألطفال من  2إلى  02سنة .هذا وسوف يكون منتزه "سيكس فالجز دبي" ،والمقرر إفتتاحه في أواخر  ،2501رابع المنتزهات الترفيهية المتعددة
التي تطورها "دبي باركس آند ريزورتس" ،واألول من نوعه في الشرق األوسط.
ويرتبط المنتجع بالكامل عبر مجّمع "ريفرالند دبي" الفريد والمتكامل ،الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية؛ فضال عن
فندق "البيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي ،وهو جزء من ماريوت أوتوجراف كوليكشن.
يقع المنتجع على شارع الشيخ زايد فى إمارة دبي بالقرب من "نخلة جبل علي"  ،متيحا وصوال سلسا لمطاري دبي وأبوظبي الدوليين الذي يقع تماما
بينهما؛ ويحتوي على اكثر من  055لعبة ووجهة ترفيهية.

ويتوافر مزيد من المعلومات على الرابط اإللكترونيwww.dubaiparksandresorts.com :
تابعوا "دبي باركس آند ريزورتس":
للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
سامح حمتيني  /دينا بجالي
أصداء بيرسون مارستيلر
dp-r@bm.com
هاتف160 2 2056755 :

حول “الخليج لالستثمار اإلسالمي” : IGG
“الخليج لالستثمار اإلسالمي” ) ( GII - LCCهي شركة خدمات مالية ،مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و مرخصة من قبل هيئة األوراق
المالية و السلع ،و توفر لعمالئها مجموعة متنوعة و فريدة من الفرص االستثمارية القائمة علي أسس متينة ،بهدف تحقيق عوائد متفوقة في مجاالت:
العقارات و الملكية الخاصة و رأس المال الجريء و البنية التحتية ،تحت قيادة مجموعة ملتزمة من المساهمين البارزين و المستثمرين ،الذين
يتمتعون بسجل حافل بإدارة  2.0مليار دوالر من األصول و تأمين  0.0مليار دوالر من التسهيالت االئتمانية و تمويل صفقات اندماج و استحواذ و
ملكية خاصة بقيمة تتجاوز المليار دوالر،
تأسست شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي في العام  2552تحت اسم شركة االتحاد الوطني لالستشارات المالية  UNFCثم أعيدت تسميتها خالل
العام 2502

لمزيد من المعلومات:
نسرين خالد
مساعد الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج
الخليج لالستثمار اإلسالمي
بوليفارد بالزا 2
جناح 0012
دبي
هاتف1163027217000 :
فاكس1163027217316 :
nkhaled@gii.ae :liamE
www.gii.ae :eWismeW

