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نتائجها المالية للربع األول من عام دي إكس بي إنترتينمينتس )ش. م. ع( تعلن عن   شركة

2019 

 تحسن في الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات المعدلة على أساس سنوي• 

في األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك  النقدي وضع استراتيجية لتحقيق التعادل• 

 2020واالطفاءات خالل النصف الثاني من عام 
 

، 2019مارس  31المنتهي في  االول أعلنت شركة دي إكس بي إنترتينمينتس  اليوم عن نتائجها المالية للربع السنوي

 بلغت٪ في فندق البيتا، فيما 72إشغال بلغ  ألف زيارة ومعدل 760مليون درهم و  142حيث حققت إيرادات قدرها 

مليون درهم، في حين أظهرت  21الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات بشكل هامشي إلى 

 مليون درهم. 19٪ والبالغة 10خسائر األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات المعدلة تحسناً بنسبة 

 ( 2019مارس  31 – 2019يناير  1أهم المؤشرات المالية )

 
  الربع األول

 2018  

 الربع األول

2019  
 

 
 

  ألف 760 ألف  851 الزيارات

 (11%)  التغيرنسبة 

 72% 62% معدل إشغال الفندق

 15%  التغيرنسبة 
 

  

   مليون درهم إماراتي )مليون(

 142 173 اإليرادات

 (18%)  نسبة التغير

 الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب

 واالهالك واالستقطاعات
(19) (21) 

 (10%)  نسبة التغير

تعديل على الخسائر قبل احتساب الفوائد 

 1والضرائب واإلهالك واالستقطاعات
(21) (19) 

 10%  نسبة التغير

 216 210 صافي الخسارة

 (3%)  نسبة التغير

                                                           
 املتكررةغير اإليرادات ستبعاد الرسوم واإليرادات املحتسبة ملرة واحدة و ابعد قبل احتساب الفوائد والضرائب واالهالك واالستقطاعات  الخسائر تم تعديل  1



 

 

 2019األول من عام أهم مؤشرات الربع 

قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات المعدلة  ٪ على أساس سنوي في الخسائر10سبة تحسن بن• 

 بسبب التأثير السنوي لمبادرات تحسين التكلفة

، 2018من عام مليون درهم في الربع األول  173مليون درهم مقارنة مع  142، 2019بلغت إيرادات الربع األول من عام • 

 ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض عدد الزيارات

ألف في نفس الفترة من العام  851ألف زيارة مقارنة مع  760، 2019بلغ إجمالي عدد الزيارات في الربع األول من عام • 

 ٪ من الزوار45الماضي؛ مع نمو عدد الزوار الدوليين الذين يمثلون اآلن 

كثر من  تم إستقطاب، رقماً قياسياً للزيارات، حيث 2019" في الثامن من مارس ميسجل"يوم المرأة العال•  ألف زيارة  53أ

 إلى المنتزهات

 2018٪ في الربع األول من عام 62٪ مقارنة مع 72ارتفع معدل اإلشغال في فندق البيتا إلى • 

كثر من •  ، لالستمتاع 2019من مارس التاسع  من أبطال األولمبياد الخاص في 4000استضافت دبي باركس آند ريزورتس أ

 فل بالمغامرات واإلثارة في موشنجيت دبيابيوم ح

 

 أهم المؤشرات لفترة ما بعد الربع األول:

العائدات  وافق المساهمون على خطة توسعة موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي لالحتفاظ باأللعاب وتخصيص• 

 والتي كانت مخصصة باألساس لمشروع سيكس فالجز دبي المحققة لتعزيز المنتزهات الترفيهية الحالية

 

صرح السيد محمد المال الرئيس التنفيذي ، 2019وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للربع السنوي األول من عام 

"تواصلت مبادراتنا لتحسين التكاليف ونتيجة  والعضو المنتدب لشركة دي إكس بي انترتينمينتس )ش. م. ع( قائالً:

٪ في الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات 10لذلك يسعدني اإلبالغ عن تحقيق تحسن بنسبة 

 المعدلة".

 

لزوار الدوليين، إذ واستطرد السيد المال في تصريحه بالقول: "وتماشياً مع استراتيجيتنا المعلنة، فقد الحظنا زيادة في عدد ا

٪ مقارنة مع 72٪ من إجمالي الزوار، فضالً عن تحقيق زيادة في نسبة إشغال فندق البيتا بنسبة 45أصبحوا يمثلون اآلن 

 .2018٪ في الربع األول من عام 62

 

رنًة بالعام الماضي، تصريحه بالقول: "ليس من غير المتوقع أن نشهد انخفاضاً في أعداد الزائرين لهذا الربع مقا وواصل المال

في عامها الثاني مع اندماج السوق المحلية المستهدفة مع مجموعة من الزوار  للمنتزهات الترفيهيةوهو نمط نموذجي 

المتكررين، وتتركز مهمتنا اآلن في تحقيق أقصى قدر من اإليرادات المحتملة لقاعدتنا من الزوار المحليين مع زيادة أعداد 

 الوقت نفسه". زوارنا الدوليين في

 



 

وأضاف السيد المال إلى تصريحه قائالً: "نحرص على زيادة أعداد الزيارات الدولية التي تحقق لنا عوائداً أعلى ستساهم في 

تحقيق هدفنا الخاص بالوصول إلى تحقيق التعادل النقدي في األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 

٪ من الزيارات الدولية، والتي سيتم 60، مستهدفين تحقيق ما يزيد على 2020ي من عام واالطفاءات خالل النصف الثان 

كات االستراتيجية وخطة توسعة موشنجيت دبي وبوليوود  تحقيقها عبر إستراتيجيتنا الخاصة بزيادة الغرف الفندقية والشرا

 ن الزوار.ة جديدة مباً مثيرة تتيح لنا استهداف تركيبباركس دبي اللذان سيضمان ألعا

 

واختتم السيد المال تصريحه قائالً: "أطلقنا كذلك مجموعة متنوعة من حزم المجموعات الجديدة المتاحة لشركائنا من 

وكاالت السفر ومنظمي الرحالت السياحية للحجز من أي مكان في العالم من خالل منصتنا اإللكترونية الخاصة بالشركات 

كبر ومتعددة األيام عبر مجموعتنا والمؤسسات، ال سيما وأننا نوفر تج ، بما في  وجهات التسلية والترفيهمن المتنوعة ربة أ

 ذلك منتزهاتنا  الترفيهية واألصول التي نديرها بالنيابة عن ِمراس في جميع أنحاء دبي".

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

 انترتينمينتس )ش. م. ع(عبد الرحمن السويدي، مدير عالقات المستثمرين، دي إكس بي 

 97148200820+هاتف: 

IR@dxbentertainments.com  

 

 جون إيرل، العضو المنتدب، اف تي آي لالستشارات

 97144372104+هاتف: 

 jon.earl@fticonsulting.com 

 

 ، مدير، اف تي آي لالستشاراتسيجيأنكا 

 97144372111+هاتف: 

 anca.cighi@fticonsulting.com 

 

 

 معلومات عن دي إكس بي انترتينمينتس )ش. م. ع(

دي إكس بي انترتينمينتس )ش. م. ع( ويقع مقرها في دبي، هي شركة متخصصة في قطاع التسلية والترفيه، ويتم تداول 

. وتدير الشركة محفظة متنوعة من خيارات التسلية والترفيه الرائدة ”DXBE“أسهمها في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 

كز الترفيه العائلية والتجزئة والضيافة.عالمياً والمتخصصة في قطاع المنتزهات   الترفيهية ومرا

 

  www.dxbentertainments.comلمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: 
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