
تقرير مجلس اإلدارة 

يتشــرف مجلس إدارة شركة "دي 
إكــس بي إنترتينمنتس" )ش.م.ع( 

)الشــركة( والشركات التابعة لها 
)المجموعــة( بتقديم بياناته المالية 

الموحدة للســنة المالية المنتهية 
في 31 ديســمبر 2017.

نحن سعداء بأن نّصرح أن الوجهة الترفيهية 
"دبي باركس آند ريزورتس" أكبر الوجهات 

التي نمتلكها استقطبت حوالي 2.3 
مليون زائر خالل العام 2017. في حين ان 

المؤشرات والتطلعات على مدى السنة 
كانت ايجابية ومشجعة، ولكن من 

المهم مالحظة ان نتائجنا المالية تعكس 
االفتتاح على مراحل عدة لوجهة دبي 

باركس آند ريزورتس، ابتداءُا من نهاية 
2016 حتى 20 اكتوبر 2017 حيث تم افتتاح 
اخر لعبة ووجهة ترفيهية للزوار. بالرغم 
من سعادتنا مما حققناه في عام 2017 

فأن النتائج المالية لعام 2017 ال تعد مؤشرًا 
على قدراتنا التشغيلية الكاملة.

االحداث الرئيسية:
من الناحية التشــغيلية، شهد عام 2017 

تحول الشــركة من مرحلة انجاز وتسليم 
المشــاريع الى مرحلة ادارة العمليات 
التشــغيلية، وقد عين مجلس االدارة 
الســيد محمد المال كرئيس تنفيذي 

جديد للشــركة. يملك السيد محمد المال 
خبرة كبيره في ادارة شــركات االعالم 

والترفيه، وكان يشــغل سابقًا الرئيس 
التنفيــذي للمجموعة االعالمية العربية 

التي تشــرف على احدى أكبر وجهات 
الترفيه والتســلية في دولة االمارات 

العربيــة المتحدة، القرية العالمية.

وبعــد تعييــن الرئيس التنفيذي الجديد، 
تم اســتكمال تغيير فريق االدارة العليا 

لينعكــس بذلك على ادارة العمليات 
التشــغيلية. يتكون فريق االدارة الجديد 
من خبراء في مجال التســلية والترفيه 

وتحويل االعمال والتســويق.

ووقعنا في أغسطس عام 2017 اتفاقية مع 
المساهم الرئيسي مرٍاس إلدارة محفظة 
من مراكز الترفيه العائلية التي تمتلكها 

والتي تقع في اماكن حيوية في دبي مثل 
"سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش".

االتفاقيــة تمنحنــا مصدرًا أضافيا للدخل 
واإليــرادات من خالل الحصول على 

رســوم االدارة ولكن االهم من ذلك توفر 
لنا الخيــارات لتطبيق وابتكار حلول 

وباقات التســويق والمبيعات الموحدة 
والمختلفــة مــا بين العديد من الوجهات، 

ويمكننــا ايضا مــن خلق باقات لبيع وجهة 
دبــي باركس آند ريزورتس مع العديد 

من وجهات التســلية والترفيه. واألن نحن 
فخورييــن بأداراتنــا ألكثر من 16 وجهة 

ترفيهيــة فــي مدينة دبي، تجعلنا بذلك 
أكبر شــركة مدرجة للتســلية والترفيه 

في المنطقة.

ومازلنــا نحصل على الدعم من 
المســاهم الرئيسي مراس، حيث تمت 

الموافقــة للحصول على قرض ثانوي 
بقيمــة 700 مليون درهم إماراتي وذلك 

لتغطيــة تكلفة رأس المال العامل 
وســداد تكلفة الفوائد البنكية، وقد 

حصلنا على موافقة المســاهمين على 
القرض فــي الجمعية العمومية التي 

انعقدت في نوفمبر 2017، ليســاهم هذا 
القــرض في دعــم فريق العمل للتركيز 

على ادارة العمليات التشــغيلية.

وفي اخر شــهر من العام الماضي حصلنا 
على دعمُا اخرُا من شــركائنا الماليين، 

الذيــن وافقوا على تأجيل اختبارات 
التحمــل التــي كان مقرر اقامتها في 

اواخر عام 2017. نحن ســعداء بشــأن الدعم 
الذي نحصل عليه من شــركائنا الماليين 
وهو مؤشــر على ايمانها بتحقيق اهداف 

الشــركة على المدى الطويل. 

خالل العام حصلت الشــركة على موافقة 
الشــركاء على إطالق برنامج تحفيز 

الموظفين على ان يتم اطالقه حســب 
الشــروط واالحكام الجديدة الصادرة من 
هيئة االوراق المالية والســلع التي تقوم 

بتنظيــم برنامــج تحفيز الموظفين. وبعد 
دراســة مجدية للبرنامج، قرر مجلس 
االدارة عــدم تطبيق البرنامج خالل عام 

2017 وبنــاءًا عليــه تقدموا بطلب للحصول 
على موافقة المســاهمين أللغاء 

برنامــج تحفيــز الموظفين خالل الجمعية 
العموميــة في نوفمبر 2017.

وتغيرت تشــكيلة اعضاء مجلس االدارة 
خــالل عــام 2017، حيث قمنا بزيادة اعضاء 

مجلــس االدارة الــى 9 اعضاء بعد موافقة 
المســاهمين في الجمعية العمومية 

التــي انعقدت في أبريل 2017، وقمنا 
بعدهــا بتخفيض اعضاء مجلس االدارة 

الــى 7 أعضــاء وذلك بعد انتهاء مدة 
عضوية مجلس االدارة الســابقة التي 

كانت لثالث ســنوات وذلك بعد انعقاد 
الجمعيــة العمومية في نوفمبر 2017. 

وانضــم مجلس االدارة الجديد الذي 
تم انتخابه مؤخرا اول ســيدة إماراتية 

ويعــد ذلك خطــوه التجاهنا في التنويع 
بين خبراتنا على مســتوى الشركة. 

قمنا أيضا خالل العام بتغيير امين ســر 
الشــركة حيث تولت الســيدة تيسا ماري 

لي منصب أمين ســر الشــركة لتحل 
محل الســيدة جين فيتجيرالد.

العمليات:
تمحورت االســتراتيجية الشاملة 

للشــركة في عام 2017 حول عملية 
انتقــال الشــركة من مرحلة انجاز 

وتســليم المشــاريع الى مرحلة التركيز 
علــى خدمة الــزوار. تم افتتاح فندق 

"البيتــا" وحديقة االلعــاب المائية "ليجوالند 
ووتــر بــارك" في 2 يناير من عام 2017، 
لتكتمــل بذلك عملية تســليم اجزاء 

المهمة. المشروع 

ان تســليم وافتتاح أكثر من 100 لعبة 
ترفيهيــة موزعة حول الوجهة يتطلب 
العديــد من االلتزامات واالجراءات التي 

اثرت بدورها على افتتاح الوجهة بشــكل 
كامل. وخالل اول تســعة أشهر من 
الســنة تم افتتاح االلعاب في جميع 

المنتزهات بشــكل كامل حيث 
تم تســليم كافة االلعاب والوجهات 

الترفيهيــة وأتممنــا افتتاح اخر منطقة 
ترفيهيــة فــي 20 اكتوبر 2017 للزوار في 

منتزه موشــنجيت دبي.
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في أغســطس عام 2017، أعلنت الشــركة 
عن اســتراتيجية جديدة لعام 2017\2018 

ترتكــز االســتراتيجية على زيادة الزيارات 
المتكررة من ســكان دولة االمارات 

العربيــة المتحدة والســكان في دول 
الخليــج وذلك من خالل االســعار الجذابة 

الجديدة وتغيير اســعار الباقات الســنوية. 
وتزامنت االســعار الجديدة مع زيادة 

األنشــطة التســويقية التي تركز على 
الراديو ووســائل التواصل االجتماعي 

حيــث تعتبر تكلفتهــا معتدلة ولكن ذات 
تأثير عالي.

لقــد أثــر االفتتاح على مراحل متدرجة 
على قدرتنا الســتقطاب الزوار. مازلنا 

نستهدف ســوق السياح العالمي وخاصة 
اهم االســواق المصدرة للسياح لمدينة 

دبي منها الهند والصين وروســيا 
والمملكة المتحدة، ولكن اي شــركة 
تمر ببداية المرحلة التشــغيلية ســوف 
تســتغرق وقتًا لتشــاهد نتائج جهودها. 
نحــن محظوظين بالتعاون مع العديد 

من العالمات الســياحية في دولة االمارات 
ومع مســاعدة شركائنا مثل طيران 

االمــارات، فالي دبي، ومجموعة جميرا 
واالخرين ســنتمكن من استقطاب زوار 

جــدد لمنتزهاتنا الترفيهية.

لقد شــاهدنا تأثيرًا ايجابيا من خالل 
تطبيق االســتراتيجية الجديدة مع زيادة 

ارقام الزيــارات والتعليقات االيجابية التي 
وصلتنــا مــن خالل الزوار. بلغ اجمالي 

الزيارات لســنة 2017 حوالي 2.3 مليون 
زيارة، وشــهد الربع الرابع من العام 

اســتقطاب حوالي 796 ألف زيارة بنســبة 
ارتفاع 66% مقارنة بالربع الثالث. شــهر 

ديســمبر من 2017 حطم االرقام القياســية 
بالتزامن مع تطبيق االســتراتيجية 

الجديــدة حيث وصل المعدل اليومي 
ألعــداد الزيــارات الى 20,000 خالل اخر 10 ايام 
مــن العام، ووصلت اقصاها الى 27,000 

زيارة يوميًا.

ومــع الخبرة التي اكتســبتها الشــركة 
مــن خالل ادارتنــا التشــغيلية للوجهة 

خــالل النصف العام االول، ومــع التركيز 
علــى خفــض التكاليف التشــغيلية، 

نجــح فريــق العمل في ايجــاد التركيبة 
الالزمــة للموظفيــن لتوفير تجربة 

ترفيهيــة رائعــة لزوارنــا وتضمنت اللغات 
المختلفــة والمهــارات التقنيــة حتى 

يتمكنــوا مــن ادارة أكبر وجهــة ترفيهية 
فــي المنطقة.

انخفــض اعداد الموظفين من 3184 
فــي نهايــة 2016 حتى 2244 موظف في 
نهايــة 2017. ويعزو ذلك االنخفاض الى 

رحيل أغلب فريق عمل انجاز وتســليم 
المشــاريع ووحدنا بعض االدارات 

التشــغيلية على مستوى الشركة. 
نؤمــن االن باننا نملــك التركيبة الممتازة 

مــن الموظفيــن لضمان تحقيق نتائج 
مالية وتشــغيلية مرجوة.

النظرة المالية:
النتائــج الماليــة لعام 2017 تعكس االفتتاح 
علــى مراحــل عدة لوجهة دبي باركس آند 

ريزورتــس للزوار، وال تعكس اإلمكانية 
التشــغيلية الكاملة للمنتزهات.

حققــت المجموعة إيــرادات بلغت قيمتها 
552 مليــون درهــم إماراتي من خالل 

الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 
2017، 390 مليــون درهم إماراتي تم 

تحقيقهــا من خالل المنتزهــات الترفيهية، 
61 مليــون درهم إماراتي تــم تحقيقها 

مــن خالل فنــدق البيتا و53 مليون درهم 
إماراتــي تم تحقيقهــا من خالل التجزئة. 

إيرادات المنتزهات الترفيهية ســوف 
ترتفــع بالتزامــن مع ارتفاع اعداد الزيارات 

والتي تعكس اســتراتيجية االسعار 
المخفضة. الجديدة 

نحــن نفتخر إلدارتنا ألكثر 
مــن 16 وجهــة ترفيهية في 

مدينة دبي، مــا يجعلنا 
أكبر شــركة مدرجة 

للتســلية والترفيه في 
المنطقة.

تمحورت االســتراتيجية 
الشــاملة للشركة في 

عــام 2017 حول عملية 
انتقال الشــركة من مرحلة 

انجاز وتســليم المشاريع 
الى مرحلــة التركيز على 

الزوار. خدمة 

تمــت الموافقــة للحصول على قرض 
ثانــوي بقيمــة 700 مليون درهم من 

المســاهم الرئيسي مراس

درهم 700مليون

مازلنــا نحصــل على الدعم من المســاهم 
الرئيســي مراس، حيــث تمت الموافقة 
للحصــول على قــرض ثانوي بقيمة 700 
مليــون درهم إماراتي وذلــك لتغطية 

تكلفــة رأس المال العامل وســداد تكلفة 
الفوائــد البنكية. 

إجمالي عدد الزيارات

2٫3مليون
نحــن ســعداء بأن نعلن أن الوجهــة الترفيهية 
"دبــي باركس آند ريزورتــس" أكبر الوجهات 

التــي نمتلكها اســتقطبت حوالي 2.3 
مليــون زائر خالل العام 2017.
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وتعود إيرادات فندق البيتا الى نســبة 
االشــغال التي تشــهد نموًا، وبلغت نسبة 

االشــغال حوالي 35% وبلغ معدل سعر 
الليلــة حوالي 667 درهم إماراتي خالل 
عام 2017، فيما شــهد ديســمبر تحقيق 

ارقام قياســية حيث بلغ معدل االشــغال 
67% وبلغ معدل ســعر الليلة حوالي 718 

درهــم إماراتي. وكانت اغلب إيرادات 
التجزئــة مــن نصيب إيرادات التأجير وخالل 
الصيف قررنا منح المؤجرين فترة ســماح 

فيما يخص اســعار التأجير وذلك النخفاض 
اعــداد الــزوار، على ان نقوم بتكرارها في 

عام 2018.

ان نمــوذج اعمالنــا يعتمــد على 
المواســم وسيشــهد االداء تحســنُا في 

المواســم التي يشــهد الجو تحســنُا 
فيها وســوف يشــهد الربــع الثاني 

والثالــث انخفاضــا فــي اعداد الزيارات. 
ان االنخفــاض واالرتفاع وعدم االســتقرار 

فــي الزيــارات واإليرادات علــى مدى العام 
يعتبــرا امــرًا طبيعيــا وأخذنــا باعتبارها 

فــي العمليــات التشــغيلية.

بلغت الخســائر كما في نهاية 31 
ديســمبر 2017 حوالي 1,116 مليون درهم 

إماراتي. وبلغت التكلفة التشــغيلية 
لهذه الســنة حوالي 932 مليون درهم 

إماراتي مــع انخفاض في التكاليف 
التشــغيلية بنســبة 40% مقارنتًا لتوقعاتنا 

المبدئية، ونحن ســعداء باننا اســتطعنا 
التحكــم في التكلفة التشــغيلية على 

ان لــن يؤثــر ذلك على تجربة الزوار.

شــهدت التكلفة التشــغيلية تطورا 
ملحوظــا مــن ربع الــى اخر حيث وصلت 

الــى 211 مليــون درهم إماراتي في 
الربــع االخير مــن العام مقارنة بـ 284 

مليــون درهــم إماراتي في الربع االول 
مــن عام 2017، مما يعني تحســنًا 

بنســبة 26%. ومــن المهم المالحظة ان 
الخســائر شــملت مصاريف استهالك 

غيــر نقديــة بلغــت قيمتها 478 مليون 
درهــم إماراتي، ويعتبــر هذا طبيعي 
بالنســبة لتكلفة المشــروع البالغة 

قيمتــه 10.5 مليــار درهم إماراتي. فضالً 
عــن بعض المصاريف مــا قبل االفتتاح 

والتــي تضمنت تســليم العاب ووجهات 
ترفيهية خالل التســعة أشــهر االولى من 

العام. ســتنعكس التكلفة االنشــائية 
للمرحلــة الثانية من المشــروع على 

النتائــج المالية في الســنوات القادمة، 
والتي تشــمل “ســيكس فالجز دبي" 

الــذي تم تمويلــه بالكامل، وأيضًا فندق 
"ليجوالنــد دبي" المقــرر افتتاحهما 

فــي عام 2019 والمصاريف التشــغيلية 
لمباني هذه المشــاريع ســتظل تظهر 

في الســنوات القادمة.

ان أفضــل مقياس ألدائنا المالي 
والتشــغيلي هو هامش الربح قبل 

االســتهالك والضرائب والفوائد واإلطفائيات 
وتبلغ الخســارة التشــغيلية عند خصم 

االســتهالك والضرائب والفوائد واالطفاءات 
حوالــي 422 مليون درهم اماراتي 

للســنة، ومع انخفاض الخســائر من ربع 
الــى اخــر حيث وصلت في الربع االول 138 

مليــون درهم إماراتي ووصلت في الربع 
االخير 70 مليون درهم إماراتي. وتحســن 

هامش الربح قبل االســتهالك والضرائب 
والفوائــد واإلطفائيات بعد خصم 

المصاريف مــا قبل االفتتاح والمصاريف 
لمــرة واحدة لتصل الى 342 مليون 

درهم إماراتي للســنة كاملة.

وبلغــت االصول في نهاية 2017 حوالي 
12.1 مليــار درهم إماراتي حيث تكونت 
مــن 10.2 مليار درهم إماراتي كمباني 

واســتثمارات عقارية ومخزونات والدفعات 
المقدمــة، باإلضافــة الى 1.9 مليار درهم 
إماراتــي نقدًا وأصول مالية. وكما في 

نهاية 31 ديســمبر 2017 قمنا بســحب 
التســهيل البنكــي البالغ قيمته 4.2 مليار 

درهــم إماراتي للمرحلة االولى، ولم 
نقم بســحب 993 مليون درهم إماراتي 

من التســهيل البنكــي للمرحلة الثانية 
من المشــروع والتي تتضمن "سيكس 

فالجز دبي".

تطلعاتنا المســتقبلية:
ان التركيز االساســي للشركة في 

عام 2018 هو زيادة اســتقطاب الزيارت 
لمنتزهاتنــا الترفيهية وزيادة حصة 

الســياح الدوليين من أجمالي الزيارات. 
ومــع جميــع المبادارات التي بادرنا فيها 

والتي انعكســت على المؤشرات 
بشــكل أيجابي، نتوقع تحقيق اداءًا 

مســتقرًا خالل عام 2018، الذي يعتبر اول 
سنة تشــغيلية كاملة للشركة.

مازالت جهودنا في المبيعات والتســويق 
مســتمرة وخاصة في أكبر االسواق 

المصدرة للســياح لمدينة دبي، مع تعزيز 
الجهود والشــراكات مع "طيران االمارات" 

و "فــالي دبــي" و "مجموعة جميرا" وهيئة 
دبي للســياحة والتسويق التجاري.

كمــا اننــا مركزين على تجربة الزوار 
على مســتوى الوجهة لضمان استمرارية 
تقديم تجربة مميزة للزوار تســمح بزيادة 

تكرار الزيارات. والفتتاح "ســيكس فالجز 
دبــي" وفندق "ليجوالند دبي" في اواخر 
عــام 2019، نركــز أيضًا على جهودنا في 
العمليات االنشــائية لضمان افتتاحهما 

في الوقت المحدد.

يســرنا ان نعلن للمســاهمين ان الشركة 
قد توصلت الى إعادة جدولة التســهيالت 
البنكية للمرحلة االولى من المشــروع 
فــي بدايــة 2018، وقد حصلنا على فرصة 
لمدة ثالث ســنوات لبدء تســديد الديون 

وادء اختبــارات التحمل، ويمكننا هذا 
االتفــاق مــن الحصول على فرصه للحفاظ 

على الســيولة الكافية للوفاء برأس 
المال العامل التشــغيلي ودفع الفوائد 

بالتزامن مع تحقيقنا االســتقرار في 
التشغيلية. العمليات 

اوصــى مجلــس االدارة بعــد نهاية الســنة 
الماليــة بأبــرام اتفاقيــة مع المســاهم 

الرئيســي مــرٍاس، لتوفير تســهيالت 
تمويليــة بقيمــة إجماليــة تبلــغ 1.2 مليــار 
درهــم إماراتي على شــكل قــرض قابلة 

للتحــول، وذلــك لتلبيــة متطلبــات رأس 
المــال العامــل، وتغطيــة المصاريف 

التشــغيلية وســداد الفوائــد البنكيــة، 
ويتضمــن ذلــك التســهيل أيضــا، مبلغ 

الـــ 700 مليــون درهــم إماراتي الذي 
تمــت الموافقــة عليــه فــي الجمعية 

العموميــة المنعقــد فــي نوفمبــر 2017 
علــى ان يتــم الموافقــة علــى القرض 
فــي الجمعيــة العموميــة التي ســوف 

تنعقــد فــي أبريل 2018.

وأخيرًا أود ان اتقدم بجزيل الشــكر 
والعرفان لشــركائنا الماليين، مرٍاس 
وبقية المســاهمين، وحكومة دبي، 

والهيئــات العامــة في دولة االمارات على 
دعمهــم المتواصــل لنا لضمان تحقيق 

أهدافنــا حتى نتحول للربحية.

 عبــد الوهاب الحلبي
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

 محمد المال
العضو المنتدب

46    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي 2017 


