
كلمــة المدير التنفيذي المالي

 نضـع أسـاسـًا 
صلبـــًا للعــام 2018

نجحــت دي إكس بــي إنترتينمينتس 
فــي تحقيــق نمو ملحوظ خالل عام 

2017 وتحولــت من التركيز على 
تســليم المشروع، إلى شركة تضع 

تجربــة العميل نصب أعينها.

تشــير نتائجنا المالية للســنة المنتهية 
في 31 ديســمبر 2017 إلى بداية بطيئة 

في إطالق أعمالنا التشــغيلية، مع وجود 
قــوة دافعــة كبيرة في مطلع عام 2018.

أطلقنــا دبي باركس آند ريزورتس في 
31 أكتوبــر 2016 مــع افتتاح منتزه ليجوالند 

دبــي أبوابــه أمام الزوار، وتم افتتاح بقية 
المنتزهــات ومعالم الجذب على مراحل 
بجانــب افتتــاح حديقة ليجوالند ووتر بارك 
فــي 2 ينايــر 2017. كما تم إطالق الدفعة 

األخيــرة من األلعاب ومعالم الجذب 
الترفيهــي فــي 20 أكتوبر بالتزامن مع 
افتتــاح أول لعبــة "ذا هانجر جيميز" في 

العالــم فــي منطقة اليونزجيت في منتزه 
موشنجيت دبي.

في عام 2017 ركزنا على زيادة اســتقطاب 
الزيارات على حســاب االيرادات لكل 

زيارة، وهي اســتراتيجية شــائعة تتبعها 
المنتزهــات األخــرى. نحن نعتقد أن هذا 

ضروري لضمــان الترويج لمنتزهاتنا 
في أســواق الزوار المستهدفين، كما 
نهــدف إلى زيادة عدد الزوار ومنحهم 

فرصة تجربة منتزهاتنا ذات المســتويات 
العالميــة، إلخبار اآلخرين عن تجربتهم 

وتكرار الزيارة.

وبالتالــي، فــإن نتائج عام 2017 تعتبر 
محطــة هامة نحو إكمال عامنا 

التشــغيلي األول في 2018، وقد اكتســبنا 
الخبــرة والمعرفــة القّيمة من عمالئنا، 

وأصحــاب المصلحة، ومن تطبيق أفضل 
استراتيجية التســويق والمبيعات لضمان 

تحقيق نمو خالل الســنوات القادمة.

 التشــجيع على الزيارات 
وخطة األسعار

خالل عام 2017 ركزت الشــركة على 
إعــادة صياغة أعمالها لبناء أكبر شــركة 

ترفيهيــة فــي المنطقة، وقد توصلنا 
إلــى اتفاقية مع شــركة مراس القابضة، 

مســاهمنا الرئيسي إلدارة بعض 
العالمــات التجاريــة الترفيهية الخاصة بهم 

مثل جرين بالنيت، هب-زيرو، روكســي 
ســينما، وماتــل بالي تاون. لقد أضافت 
هــذه االتفاقيــة قيمة لعروضنا وعززت 

موقعنــا كأكبر مــزود خدمات ترفيهية 
فــي المنطقة. ال تتمثــل الفوائد المالية 

لهذه االتفاقية في رســوم اإلدارة فقط، 
ولكن في الوصول إلى التســويق 
المباشــر في الوجهات ذات اإلقبال 

الشــديد حيث تقع هــذه المعالم، والقدرة 
على الوصول إلى شــريحة أوســع من 

السوق لدينا.

فــي عــام 2017 ركزنا على 
زيــادة اســتقطاب الزيارات على 

حســاب االيرادات لكل زيارة، 
وهي اســتراتيجية شــائعة 
تتبعهــا المنتزهــات األخرى.
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لقد قمنا باتباع استراتيجيات فعالة لزيادة 
عدد زاور دبي باركس آند ريزورتس وذلك 

بتعديل هيكل وخطط األسعار بوضع أسعار 
خاصة تشجع على تكرار الزيارات لمقيمي 

دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة 
إلى أسعار التذاكر السنوية التنافسية التي 

تهدف لجذب المقيمين في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وكما هو الحال في أي 
مشروع لمنتزه ترفيهي، يوفر السكان 

من المناطق الجغرافية القريبة للمتنزهات 
مورًدا مستمًرا من الزوار، ويساعدون في 

زيادة الزيارات من األصدقاء واألقارب.

حققت دبي باركس آند ريزورتس 2.3 
مليون زيارة في 2017 منها 796,000 زيارة 
تقريًبا في الربع األخير من العام، بزيادة 
بنسبة 66 بالمائة خالل الربع الثالث من 

عام 2017، مما يدل على نجاح استراتيجيتنا 
الجديدة. كما شهد شهر ديسمبر تحقيق 

أرقام قياسية في أعداد الزيارات اليومية 
والشهرية، وهو ما سيمثل قوة دافعة لنا 

مع بداية العام الجديد.

تمثلــت أولويتنــا خالل عام 2017 في زيادة 
إقبال الزوار على المتنزهات، وستســتمر 

حتــى عام 2018. وقد انخفضت االيرادات 
لــكل زياره على مدار العام، وذلك 

بســبب اتباع اســتراتيجية تسعير أقل. 
وبالتالــي ينصــب تركيزنا اآلن على تطبيق 

اســتراتيجيات زيادة المبيعات وزيادة 
اإلنفــاق لكل فــرد داخل المنتزه تدريجًيا.

قمنا بتحفيز مشــغلي الرحالت والجوالت 
الســياحية عبر تقديم عموالت مغرية 

وباقــات التذاكر، لجعل حزمة خدمات دبي 
باركس آند ريزورتس أكثر تنافســية.

ورغم أن ذلك ســيؤثر على ايرادات من 
خالل شــركات وكاالت السفر ومشغلي 

الســياحة، إال أنها خطوة مخطط لها وجزء 
من اســتراتيجية طويلة األجل لهذا القطاع 

الهام من الســوق. واستمرت اسعار 
التذاكر للســياح الدوليين تقارن باسعار 
المنتزهــات الترفيهيه العالمية وبزيادة 

االســتقطاب الزوار الدوليين، نتوقع ان 
ينعكس على االيرادات بشــكل ايجابي.

 تحســين التكلفة ومعززات 
تحقيق اإليراد

استطعنا في عام 2017 التحكم في 
الشؤون المالية ألعمالنا من خالل بداية 

االنطالق من التركيز على تسليم 
المشاريع لالنتقال للعمليات التشغيلية. 
وقمنا بفحص هيكل التكلفة من حيث 

"التكلفة الثابتة" و"التكلفة المتغيرة" 
بهدف أن يصبح هذا الهيكل أكثر مرونة، 

على سبيل المثال تعهيد المهام غير 
األساسية لمشغلين آخرين متى أمكن. 

منذ التحاقي بالعمل في دي إكس 
بي إنترتينمينتس في يوليو 2017، 

وضعت ُنصب عيني تحسين التكلفة 
التشغيلية لتحسين هامش الربح قبل 

الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات 
)EBITDA(، وتشير نتائجنا إلى وصولنا 

نحو استقرار األداء المالي لألعمال وتحسن 
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

واالطفاءات. بلغت الخسارة في األرباح قبل 
الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات 

نحو 422 مليون درهم إماراتي، وفي الربع 
الرابع بلغت 70 مليون درهم إماراتي. 

وبتعديل نفقات ما قبل التشــغيل 
والنفقات المتكررة بلغت خســارة العام 

342 مليــون درهم إماراتي.

ترتبــط نفقات ما قبل التشــغيل بالنفقات 
المتكبدة خالل مرحلة تســليم 

المشــروع وتشكل جزًءا من إجمالي 
موازنة تســليم المشروع. وفي 2017 

تحملنــا نفقات ما قبل التشــغيل بينما 
واصلنا تســليم األلعاب ومعالم الجذب 

الســياحي خالل األشهر التسعة األولى 
من العام. هذه تكاليف غير تشــغيلية 
وممولــة بالكامل من حقوق الملكية 

األصلية وارتفاع الدين.

ُتمثــل الرواتــب ونفقات العاملين المكون 
األكبر في التكلفة التشــغيلية، حيث 

تشــكل 42 بالمائة من التكاليف 
التشــغيلية للعام البالغة 932 مليون 
درهم إماراتــي. بينما تمثل المبيعات 

والتســويق والمرافق العوامل المساهمة 
األخرى في التكلفة التشــغيلية. ومن 

أجل االســتمرار في إدارة قاعدة التكلفة 
بنجاح، فإننا بصدد دراســة خيارات مثل 

تعييــن الموظفيــن بعقود قصيرة األجل.

إن تشغيل وامتالك العديد من األصول 
الترفيهية يمنحنا ثالث مصادر لتحقيق 

اإليرادات. ونحن نتوقع أن تحقق المنتزهات 
70 بالمائة تقريًبا من اإليرادات. في عام 

2017 حققت المنتزهات 390 مليون درهم 
من اإليرادات من بينها 71 بالمائة عائدات 
الدخول إلى مختلف المنتزهات والتي 

بلغت نحو 171 درهم للفرد.

اإليــرادات قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالســتهالك واإلطفاءت )معدلة(

درهم 342مليون

تــم تعديــل الخســارة المعدلة قبل خصم 
الفوائــد والضرائب واالســتهالك واإلطفاءات 
للعــام بمقــدار 80.6 مليون درهم مقابل 

المصروفــات التشــغيلية وغير المتكررة

%71 المنتزهات الترفيهية   
%10 إيرادات التجزئة    
%11 إيرادات الضيافة    
%8 أخرى    

 مساهمة اإليرادات
حسب الفئة
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فــي 2017، حققنا 53 مليون درهم 
مــن إيــرادات التجزئة الخاصة والذي يعد 

اكبــر جــزء منه من ريفرالند دبي ، وجهة 
التســوق وتناول الطعام في قلب دبي 
باركــس آنــد ريزورتس. كما تم تحقيق 
ما نســبته 57 بالمائة من اإليرادات من 

تأجير 84 بالمائة من المســاحة المتاحة 
للتاجير، بينما تم تحقيق نســبة 43 

بالمائــة من اإليرادات من الخدمات 
التشــغيلية الثانوية في ريفرالند. ونظًرا 

لموســمية األعمال، فقد تم إعفاء 
المســتأجرين من اإليجار خالل أشهر 

الصيــف، وبالتالي انخفضت اإليرادات في 
الربعيــن الثاني والثالث من العام.

تــم تحقيــق إيرادات الضيافة من فندق 
البيتــا بنحــو 61 مليون درهم إماراتي في 

2017، 70 بالمائــة منها إيرادات اإلقامة، 
حيث وصل معدل اإلشــغال إلى 35 

بالمائة ووصل معدل الســعر اليومي 
677 درهم إماراتي في العام. أشــارت 

نتائــج الربع الرابــع إلى تحقيق زيادة ثابتة 
في اإلشــغال بنســبة بلغت 48 بالمائة 

خــالل الربــع األخير من العام. وبالرغم من 
أن هــذا ُيعــد حافًزا جيًدا، إال أنه كان على 

حســاب إيرادات دخول المنتزه المشمولة 
في أسعار الغرف.

من المهم توضيح موســمية العمل ، 
والتأكيــد علــى أنه ليس حصًرا للدول ذات 

المنــاخ الحار ولكــن لجميع المنتزهات 
الترفيهيــة في كل مكان. 

ونظــًرا ألن عملنــا موســمي ينبغي علينا 
قبــول موضوع الموســمية كواقع. تمثل 

أحــد أهم الدروس المســتفادة في عام 
2017 فــي تميــز الربعيــن األول والرابع حيث 

شــهدا تحقيــق االغلبية اإليرادات وتزايد 
الزيارات. عدد 

تم إضافة ضريبة القيمة المضافة الجديدة 
المطبقة في 1 يناير 2018 على أسعار 

تذاكر موسم الشتاء، والتي من المتوقع 
أن يكون له تأثير طفيف على هوامشنا.

إدارة الدين والتمويل
بلغت الخســارة التشــغيلية للعام 

باســتثناء االهالك واســتهالك الدين 445 
مليــون درهم إماراتــي بينما بلغ إجمالي 
خســارة العام بما فيها االهالك واســتهالك 

الديــن 1,116 مليــون درهم إماراتي. بلغ 
االســتهالك 478 مليون درهم إماراتي، 

أما باقي الخســارة غير التشــغيلية 
والبالغــة 237 مليون درهم إماراتي 

فهــي مرتبطــة بخدمة الدين. جدير 
بالذكــر أنه ومــع افتتاح كل من منتزه 
"ســيكس فالجز دبــي" وفندق ليجوالند 

المتوقع في 2019، فإن الشــركة ســتواصل 
تحقيق الخســائر التي لن تشــمل 

االســتهالك فقط ولكن أيًضــا النفقات قبل 
التشــغيلية المرتبطة بمنتزه "ســيكس 

فالجــز دبي" وفنــدق ليجوالند وكالهما 
قيد اإلنشــاء حالًيا. لذلــك، نحن نركز على 

هوامــش األرباح قبــل الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالســتهالك كمؤشر دقيق 

يعكس أداءنا التشــغيلي.

تلقينا خالل العام قرض المساهم 
الثانوي غير المضمون بقيمة 700 مليون 

درهم إماراتي من شركة مراس القابضة 
مساهمنا الرئيسي إلدارة متطلبات 

رأس المال العامل وخدمة الدين. وقد 
حصل القرض على موافقة مساهمينا 

خالل اجتماع الجمعية العمومية في 
نوفمبر 2017. في مطلع عام 2018 وافق 

مجلس االدارة على الحصول على 500 
مليون درهم إماراتي إضافية وتسجيل 
مجموع المبلغ 1.2 مليار درهم إماراتي 

في سند دين قابل للتحويل بشرط 
موافقة المساهمين والهيئات الرقابية، 
مع الفائدة المستحقة في موعد انتهاء 

السداد، التي سوف تعطي األعمال 
سيولة كافية بينما نتحرك نحو نقطة 

التعادل في األرباح اإلجمالية قبل الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالستهالك.

وقمنا أيًضا بإعادة النظر في هيكل الدين 
وتلقينا الدعم من شركائنا الممولين 
إلعادة جدولة شروط الدين البالغ قيمته 

4.2 مليار درهم إماراتي اسُتخدمت 
في تمويل المرحلة األولى من مشروع 

دبي باركس آند ريزورتس. ووافقنا على 
التنازل عن اختبار التحمل الذي كان من 

المقرر إجرائه في نهاية العام، وتلقينا 
في مطلع عام 2018 المزيد من الدعم 

باالتفاق على إعادة صياغة الشروط 
األساسية للدين، بما في ذلك إيقاف سداد 

الدفعات الرئيسية لمدة 3 سنوات و 
االعفاء من اختبار التحمل.

 كلمــة المدير التنفيذي المالي 
تتمة

 مصاريف التشغيل 
)مليون درهم(

 اإليرادات 
)مليون درهم(

 الربع
األول

الربع 
الثاني

 الربع 
الثالث

 الربع
الرابع

%)25(

%)4(
%37

160

120

115

157

552

 الربع
األول

الربع 
الثاني

 الربع 
الثالث

 الربع
الرابع

213

228199

208
932

71

284

232
204211 4

53

 مصاريف التشغيل  مصاريف ما قبل مرحلة التشغيل
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حالًيا، أولى الدفعات ستســتحق في 2021. 
سُتســهم إعادة صياغة الشروط األساسية 

للدين في تحســين وضع الســيولة لدينا، 
باإلضافــة إلى تقويــة ميزانيتنا العمومية 

خالل السنوات القادمة.

ســنظل ممتنون لمساهمنا الرئيسي 
وشــركائنا الممولين على ثقتهم 
وقناعتهــم في آفاق النمو الواعدة 

للشــركة على المدى الطويل، وعلى 
تقديم الدعم الالزم للشــركة للتركيز 

على عملياتها.

التطلعات
مثــل عام 2017 مــن جميع النواحي 

مرحلــة تجريبية لتأســيس منصة 
انطــالق صلبة لعــام 2018. تمكنا خالل 
العــام من تحديد المشــاكل وفهمنا 

بتعمــق ديناميكيات الســوق. كما تم 
تعييــن فريق إداري جديــد لديه الخبره 

فــي إدارة العمليات، بينما ستســتغرق 
االســتراتيجيات الجديــدة المنفذة في 

النصــف الثانــي من العام 6 أشــهر على 
األقــل لتحقيــق نتائــج إيجابية، وبالتالي 
فإنــه مــن المنصــف تقييم أدائنا لعام 

2018 وفًقــا لذلك.

 لدينــا ميزانيــة عمومية قوية 
ومدعومــة من حيث الســيولة بفضل 

إعــادة تنظيــم الديــن المتفق عليه في 
مطلــع 2018، بجانــب التمويل الذي 

تــم الحصول عليه من شــركة مراس 
القابضة، مســاهمنا الرئيســي.

تم تمويل مشــاريعنا المستقبلية 
بالكامل، ولكن ســيظل التأثير على 

التدفقــات النقدية في 2018 و2019 موجوًدا، 
ألننــا قمنــا بصرف مبالغ االحتجاز من 

المرحلــة األولــى وتكبدنا نفقات رأس المال 
فــي المرحلــة الثانية، ولن يؤثر أي منهما 

على األداء التشــغيلي األساسي.

سيواصل االســتهالك تأثيره على خسائرنا 
في الســنوات القادمة بقيمة تتجاوز 490 

مليون درهم إماراتي من قيمة االســتهالك 
فــي عــام 2018. ونظًرا ألن هذه النفقات غير 

نقدية فإننا ســنركز على تحســين األرباح 
قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالســتهالك 

كمقيــاس دقيق لعملياتنا.

لدينــا الخبــرة واإلرادة الجماعية لدعم نجاح 
دبي باركس آند ريزورتس خالل ســنواتها 

التشــغيلية األولى، باإلضافة إلى ضمان 
مواصلة النمو في الســنوات القادمة.

إن وجــود أكبر وجهــة ترفيهية متكاملة 
فــي المنطقة فريــدة من نوعها، يعطينا 

جميع أســباب التفاؤل ونحن نسير 
بخطًى راســخة نحو العام الجديد.

جون آيرالند
المديــر التنفيذي المالي

ميزانيــة عمومية قوية

لدينا ميزانية عمومية قوية 
ومدعومة من حيث السيولة 

بفضل إعادة تنظيم الدين 
المتفق عليه في مطلع 

2018، بجانب التمويل الذي تم 
الحصول عليه من شركة مراس 

القابضة، مساهمنا الرئيسي.

2017الربع الرابع 2017الربع الثالث 2017الربع الثاني 2017الربع األول 2017

586,355414,457478,987795,7462,275,545الزيارات
)مليون درهم(

160120115157552اإليرادات

71%70390%59110%7168%7985%127إيــرادات المنتزهات الترفيهية
216206142138171االيرادات لكل زيارة

التذاكر 62%59%57%64%67%مبيعات 
27%30%33%26%23%اإلنفاق داخل المنتزه

11%11%10%10%10%أخرى

10%1053%1015%711%128%19 إيرادات التجزئة
84%84%84%84%84%المســاحة التي تم إيجارها

57%73%52%29%61%إيرادات التأجير
43%27%48%71%39%إيرادات غير التأجير

11%1661%1325%915%611%10 إيرادات الضيافة
35%48%42%27%22%متوسط اإلشغال

749590523831677معدل الســعر اليومي
70%74%69%64%70%اإلقامة

30%26%31%36%30%أخرى

8%448%187%1321%316%4 إيرادات أخرى
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