
والتطلعات اإلستراتيجية 

فيمــا نتطلــع إلى عام 2018، وضعنا 
إســتراتيجية لبناء العالمة التجارية 

لدبــي باركس آند ريزورتس على 
المســتويين المحلي والدولي، 

ولمواصلــة زيــادة اإلقبال على محفظة  
أصولنا الرائدة في الســوق.

إستراتيجيتنا
تتمثل إســتراتيجيتنا في زيادة اإلقبال 

علــى دبي باركس آند ريزورتس من خالل 
تشــجيع المقيمين بدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة ودول مجلس التعاون الخليجي 
على تكرار زياراتهم وال ســيما عبر برنامج 

بطاقات العضوية الســنوية وزيادة نسبة 
الســائحين الدوليين بين زائرينا.

التسعير
تركز اســتراتيجية التسعير الخاصة بنا 
لموســم شتاء 2018/2017 على تشجيع 
الزيارات القادمة من أســواقنا الرئيسية 
وتقديم هيكل أســعار مستقر لتفادي 

تقديــم العروض التكتيكية والخصومات. 
كما تركز اســتراتيجينا للتسعير على 

زيــادة عدد حاملي بطاقات العضوية 
الســنوية حيث نعتقد أنهم الفئة 

الرئيســية، إذ أنهم يشجعون أصدقائهم 
وأقاربهــم الزائرين على الحضور لتعزيز 

حركــة الزيارات خارج أوقات الذروة.

ســوف تركز استراتيجية األسعار في 
أشــهر الصيف األكثر حرارة على تحســين 
تجربة الســائحين من خالل اضفاء المزيد 
مــن القيمة إلــى زائرينا الذين من بينهم 

فئــة مراكــز الترفيه العائلي. وبينما 
نتطلع إلى موســم شتاء 2019/2018، 

ســنقوم بتقييم هيكل األســعار الحالي 
لضمــان الوصــول إلى عدد الزائرين األمثل 

وتحقيــق اإليرادات المرجوة.

الشراكات
نحــن محظوظــون بالعمل في دبي، رابع 

أكبر مدينة جذبًا للســياح في العالم، 
مــا يمنحنــا قدرات متميزة على إقامة 

شــراكات مع عالمات تجارية دولية 
رائــدة مثل طيران اإلمارات وفالي دبي 

ومجموعة جميرا وشــركات أخرى.

وباإلضافة إلى ذلك، نمتلك شراكات مع 
أكبر مشغلي الرحالت السياحية ووكاالت 

السفر في أسواقنا الرئيسية كالهند 
والصين وروسيا والمملكة المتحدة مع 

الحرص على الحفاظ على تلك الشراكات 
من خالل هياكل العموالت المغرية 

وحمالت التسويق المشتركة.

وأخيــًرا، نــود أن نعرب عن خالص امتناننا 
لدعم ومســاعدة دائرة دبي للسياحة 

والتســويق التجاري التي تنير لنا الطريق 
في األســواق الرئيســية الدولية من خالل 

اســتضافة الرحالت التعريفية وإقامة 
أهــم الفعاليــات في هذا المجال في 

متنزهاتنا والمشــاركة في المعارض 
الدوليــة المتنقلــة للترويج لمدينة دبي 

كوجهة سياحية.

التســويق وتقليل التكلفة
نحن ملتزمون بزيادة األثر التســويقي دون 
الحاجة إلى زيادة اإلنفاق التســويقي. فبناء 

عالمــة تجارية فــي مجال جديد بالمنطقة 
يتطلــب التركيز على التســويق التجريبي. 
وتهدف اســتراتيجيتنا التســويقية إلى زيادة 
الوعي بالعالمة التجارية عبر وســائل اإلعالم 
التقليدية وال ســيما الراديو وإعالنات الطرق، 

باإلضافة إلى وســائل التواصل االجتماعي، 
مع التركيز على الشــخصيات المؤثرة 
والمدونين وســفراء العالمات التجارية.

إننا قادرون على إقامة شــراكات في 
األســواق الرئيسية مع وكاالت الرحالت 
والســفر للوصول إلى الزوار القادمين 
لدبــي وذلك عبر حمالت توضح إجراءات 

الحجــز. وعلينــا أن نراعي في ذلك فترات 
العطالت المدرســية وأفضل أوقات الحجز 

بما يتيح لنا إطالق حمالت تســتهدف 
مناطق محددة وتقدم رســالة موجهة 

وعروض جذابة.

ويتمثل العنصر األخير في إستراتيجيتنا 
في اإلدارة الفعالة لهيكل التكلفة لدينا 

للتحسن في األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك. وقد تكللت جهودنا 

في دمج الوظائف التشغيلية الرئيسية 
بالنجاح وبمساعدة مشغلي المتنزهات، 
فإننا نواصل التعرف على المزيد من أوجه 

الدمج التشغيلي. 

التحديات
تواجــه صناعــة التســلية والترفيه بدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مثلها مثل 
أي صناعــة أخــرى، تحديات يقــع الكثير 

منهــا خارجــًا عن نطاق ســيطرة الدولة. 
ويتمثــل التحــدي الرئيســي ألعمالنا في 
أي عامــل يؤثــر على أعــداد الزوار بما في 
ذلك ســوء األحــوال الجوية وتغييــر البنية 

التحتيــة للنقــل وعوامــل االقتصاد الكلي 
الدولــي مثــل تقلبات أســعار العملة 

وعدم االســتقرار السياســي الذي قد يؤثر 
علــى الســياحة الداخلية بدولة اإلمارات 

العربيــة المتحدة.

كما وضعنا في اعتبارنا عامل التشــغيل 
الموســمي في خطة عملنا وفي 

تصميــم المتنــزه حيث تم تصميم أغلب 
األلعاب بأنظمــة انتظار مكيفة، ويوجد 

في كل متنزه مناطق داخلية شاســعة، 
وتم مراعاة المســافة بين االلعاب 

والوجهــات الترفيهية داخل المنتزه 
لتجنــب ارتفــاع درجات الحرارة في فصل 
الصيف. ومع ذلك شــهد  فصل الشــتاء 

تحديات لنا ففي عام 2017 شــهدنا هطول 
أمطار في شــهر فبراير تلتها عواصفًا 
رملية أثرت بالســلب على عدد الزوار.

تركز اســتراتيجيتنا التســويقية خالل 
األحــوال المناخية غيــر المواتية على 
البنيــة التحتية الحاليــة للمتنزهات 
واألماكــن الداخليــة المختلفة مثل 
منطقــة دريم ووركس في متنزه 

موشــنجيت دبــي التي تحتوي على 12 
لعبــة في مكان مغلــق مكيف بالكامل. 

نرســي أسس نجاح دبي 
باركس أند ريزورتس
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ولكن يظــل االنتقال بين المتنزهات 
وأماكن وصول الســياح التحدي 

التشــغيلي الرئيسي الذي نهدف إلى 
التغلــب عليــه ونحن على أعتاب صيف 

عام 2018.

إضافة إلى تحديات المناخ والتشــغيل 
الموســمي، نواجه أيًضا تحديات على 

مســتوى االقتصاد الكلي وبخاصة تقلب 
أســعار العمالت الذي يؤثر على عدد 

الســياح القادمين من األسواق الرئيسية. 
ففــي عــام 2015 أثر انخفاض قيمة الروبل 

الروسي على الســياحة الروسية الداخلية 
بدبي، ورغم هذا االنخفاض الشــديد إال أن 
المدينة شــهدت نمًوا في عام 2016 وذلك 

بفضل اختالف وتنوع األســواق التي يأتي 
منها الســياح إلى دبي، كما ســاهم منح 

الروســيين تأشيرة الدخول عند الوصول 
فــي نهايــة عام 2016 في عودة هذه 

الســوق الرئيسية في عام 2017. وهذا 
يعني أهمية ســرعة إدراكنا لتحديات 
االقتصــاد الكلي والتعامل معها من 

حيث التســويق والمبيعات في المناطق 
المتأثرة باإلضافة إلى مواصلة ســعينا 

نحو التعاون مع األســواق المختلفة 
لتقليــل انقطاع األعمال قدر اإلمكان.

إن تشــغيل أعمال تتضمن االتصال المباشــر 
بالضيــوف، خاصة في قطاع المتنزهات، 
يتطلب إعطاء األولوية للســالمة قبل أي 

اعتبــارات أخرى. ونحن محظوظون ألن من 
يدير متنزهاتنا مشــغلون لديهم خبرة 

في إدارة المتنزهات الدولية ويســاعدوننا 
في تطبيق أعلى معايير الســالمة في 

المتنزهــات، ونتيجــة لذلك لم تقع أية 
حــوادث فــي عام 2017 وال نزال نعمل للحفاظ 
على هذا المســتوى المتميز من الســالمة.

التطلعات واآلفاق
إننا نبــدأ عامنا الحافل باألعمال 

باســتخالص العبر والدروس التي جاءت 
نتيجــة للتشــغيل المتميز واإلدارة الجيدة 

للمتنزهــات في ظل التحديات التي 
تواجه اســتراتيجيتنا ومنهجنا.

ونحن نعتقد أننا نســير على الدرب 
الصحيــح، فدبي باركس آند ريزورتس 

تعمــل اآلن بالطاقة التشــغيلية الكاملة 
وســيزداد عدد الزوار بفضل استراتيجيتنا 

التســويقية، فضالً عن زيادة نســبة رضا 
عمالئنــا بصفة منتظمة.

لقــد حققنــا 2,3 مليون زيارة تقريبًا عام 
2017 وكان متنزهنا موشــنجيت دبي لم 
يكن يعمل بالشــكل الكامل حتى في 

الربــع األخيــر من العام، وبذلك نتوقع أن 
يــزداد عــدد الزوار في عام 2018، ومراعاة 

لموســمية األعمال فإننا نتوقع أن يســتقر 
مســتوى األعمال في الربع األخير من عام 

2018 عندما تحقق جهودنا التســويقية 
والشــراكات الدولية نتائجها المرجوة.

ونظــًرا لقاعدة التكاليف الثابتة نســبًيا 
وأعمالنــا التــي ال تخدم كامل طاقتها 

من الزائريــن المحتملين حتى اآلن، 
فإننــا بحاجــة إلى المزيد من الدعم من 

مســاهمينا وشركائنا الممولين.

ولكل ما ســبق فإننا ســعداء بإعداد هذا 
التقريــر فــي بداية عام 2018، وقد وافق 

شــركاؤنا الممولون على إعادة جدولة 
التســهيالت المالية البالغة 4,2 مليار 

درهــم إماراتي في المرحلة األولى 
واإلعفاء من ســداد الدفعات األساسية 
واختبار التحمل في الســنوات الثالث 

المقبلــة وإعادة جدولــة الدفعات المتبقية 
وفق خطة أعمالنا.

كمــا يســعدنا إحاطتكم علمًا بحصولنا 
علــى مبلغ 500 مليون درهم إماراتي 

إضافي من شــركة مراس القابضة 
المســاهم الرئيسي، ويمثل هذا 

المبلــغ جــزءًا من مبلغ 1,2 مليار درهم 
إماراتــي القابــل للتحويل والمقترح على 

المســاهمين في اجتماع الجمعية 
العموميــة في أبريل 2018، وإذا اعتمد 

المســاهمون هذا المبلغ القابل 
للتحويــل، فإننا نتوقــع تلبية متطلباتنا 
النقدية في عام 2018 ليتســنى تحقيق 

التعادل النقدي.

تعمــل دبي باركس آند 
ريزورتــس اآلن بالطاقة 
التشــغيلية الكاملة، 

وســيزداد عدد الزوار بفضل 
اســتراتيجيتنا التسويقية، 
فضالً عن زيادة نســبة رضا 
ضيوفنا بصفــة منتظمة.

تركز اســتراتيجية التســعير 
الخاصة بنا لموســم شتاء 

2018/2017 على تشــجيع 
الزيارات القادمة من أســواقنا 

الرئيســية وتقديم هيكل 
أسعار مســتقر لتفادي 

تقديم العــروض التكتيكية 
والخصومات.
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