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 نيابة عن مجلس إدارة دي إكس بي إنترتينمنتس )“الشركة”( والشركات التابعة لها 
)ويطلق عليها مجتمعة “المجموعة”(، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

في عام 2018، أعدنا تأكيد مكانة دبي باركس آند ريزورتس كوجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة. 
وقد تم تصميم دبي باركس آند ريزورتس بهدف جذب سكان دولة اإلمارات العربية المتحدة وسياحها، ال 

سيما وإنها تشكل جزءًا ال يتجزأ من رؤية دبي السياحية المستمرة.

وهنالك العديد من العالمات المشجعة التي تؤكد على أننا نسير في الطريق لتحقيق هدفنا الرئيسي 
للوصول إلى نقطة التعادل قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءات وبعد ذلك الربحية. 
إن إستراتيجيتنا لزيادة زخم الزيارات الدولية من خالل توفير المزيد من الغرف الفندقية والشراكات 

االستراتيجية والتركيز على أسواقنا الرئيسية المصدرة للسياح ال زالت قائمة، وأننا لعلى ثقة من ان 
إستقطاب الزيارات الدولية المطلوبة سيساهم في وصولنا لنقطة التعادل النقدي.

ستعمل خطتنا المقترحة للتحسين والتطوير - التي تخضع لموافقة المساهمين - على زيادة تعزيز 
الوجهة الترفيهية الرائدة دبي باركس آند ريزورتس، حيث ستشهد إضافة المزيد من االلعاب، بما في 
ذلك االلعاب التي ستحطم االرقام القياسية، والتي سيتم تقديمها لوجهتنا للمرة األولى. وإذا تمت 
الموافقة على ذلك االقتراح، فمن شأن ذلك زيادة نطاق جاذبية وجهاتنا وزيادة مدة إقامة الزوار وزيادة 

إنفاقهم، والتشجيع على تكرار الزيارات.

وكما هو الحال مع جميع أنشطة التسلية والترفيه، فإننا نتأثر بعوامل السوق الواسعة، بما في ذلك 
ظروف االقتصاد الكلي العالمية الخارجة عن نطاق سيطرتنا. وبالتطلع إلى آفاق المستقبل، فإننا ما 

زلنا ممتنين لمساهمينا ولكل األطراف المعنية األخرى على صبرهم المستمر، فبحكم طبيعة 
األعمال فأن تشغيل المنتزهات الترفيهية بهذا الحجم يتطلب رؤية طويلة األمد.

ونيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أشكر مساهمينا على دعمهم المستمر لنا، كما أود أن أعرب عن 
تقديري الكامل وامتناني لعمالئنا وموظفينا المتفانين والمشغلين وشركاء التمويل وكذلك 
حكومة دبي والجهات المحلية واالتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر 

والتأكيد على أننا قادرون على تحقيق أهدافنا للوصول إلى الربحية.
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