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دي إكس بي انترتينمينتس )ش. م. ع( تعلن عن تحقيق أرباح بقيمة مليوني درهم إماراتي 

السنة للربع األخير من  المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءات

2019 

 

 ألول مره في تاريخ الشركة 2019من السنة  األخيرتحقيق الربحية في الربع  -

% في 24إدارة التكاليف في تحقيق وفورات بنسبة  وتحسينالكفاءة التشغيلية خطة ساهمت  -

 2020، على ان تشهد تأثيراُ إضافياً في السنة المالية 2019التكاليف التشغيلية للسنة المالية 

في استراتيجية الفنادق وخطة  بالتزامن مع تحقيق التقدمالشركة في وضع جيد يؤهلها للنمو  -

 دبي بوليوود باركسدبي و  موشنجيت في منتزهي الترفيهية متنزهاتتعزيز ال

 

عن نتائجها المالية األولية غير المدققة للسنة  أعلنت شركة دي إكس بي انترتينمينتس )ش. م. ع( اليوم

 واإلهالك والضرائب الفوائد احتساب قبل الخسائرإنخفضت ، حيث 2019ديسمبر  31المالية المنتهية في 

أرباح قبل كما حققت الشركة ، و2018بالسنة مقارنة  2019٪ في السنة المالية 38 بنسبة المعدلة واإلطفاءات

 السنةمليون درهم في الربع األخير من  2احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءات المعدلة بلغت 

 .2019ديسمبر  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  2019
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 (2019ديسمبر  31 – 2019يناير  1المالية ) أهم المؤشرات

 
 

الربع األخير 

2018 

الربع األخير 

2019 

 السنة المالية

2018 

 السنة المالية

2019 

  
 

  

 2٫582٫085 2٫784٫049 251,780 178,819 الزيارات

 (7%)  %)5(  نسبة النمو

 62% 60% 68% 63% متوسط إشغال الفنادق

 ٪3  %8  نسبة النمو 

     مليون درهم إماراتي

 491 541 162 149 اإليرادات

 نسبة التغير

التغيير على أساس المثل 

 بالمثل

 %9 

(14%) 

 (%9) 

(15%) 

قبل  (الخسائر ) –االرباح 

 والضرائب الفوائداحتساب 

 واإلطفاءات واإلهالك

(54) 43 

 

(210) (106) 

 

 50%  179%  نسبة التغير

قبل  (الخسائر ) –االرباح 

 والضرائب الفوائداحتساب 

  1ت المعدلةواإلطفاءا واإلهالك

(65) 2 

 

(239) (149) 

 38%  103%  نسبة التغير

 (855) (1,001) (138) (257) 2 المعدلة -صافي الخسائر 

 15%  46%  نسبة التغير 

 

 2019للسنة  أهم المؤشرات المالية

 سنةالمعدلة لل واإلطفاءات واإلهالك والضرائب الفوائدالخسائر قبل احتساب ٪ في 38بنسبة  إنخفاض •

 و إدارة التكاليف الكفاءة التشغيليةتحسين  مجموعة من برامج بتنفيذ، مدفوعاً  2019

 والضرائب الفوائدقبل احتساب  2019 السنةفي الربع األخير من مليون درهم إماراتي  2بقيمة تحقيق أرباح  •

تحقق فيه الشركه أرباح، وذلك ، وهو أول ربع سنوي 2019للسنة المالية المعدلة  واإلطفاءات واإلهالك

ً  الهدف الُمعلن عنهقبل   خالل النصف الثانيفي األرباح  النقدي الذي يتمثل في تحقيق نقطة التعادل مسبقا

 2020 السنةمن 

                                                      
 للنفقات/اإليرادات غير املتكررةتم تعديل 1

ً
 .ها وفقا

سيكس  رتبطة بمشروعاململيون درهم  991مليون درهم و 551القيمة غير النقدية ملرة واحدة والتي تبلغ  اطفاء، ال تشمل رسوم 1802السنة املالية  يصافي الخسائر  املعدلة ف 2

 دبي باركس آند ريزورتس، على التوالي.لوتطوير املرحلة األولى  فالجز دبي



 

بالسنة ٪ مقارنة 9إماراتي، بانخفاض مليون درهم  491مبلغاً وقدره  2019 السنة الماليةبلغت إيرادات  •

 زيارةمليون  2.6إلى حيث وصلت ٪ 7، وذلك بسبب انخفاض عدد الزيارات بنسبة 2018 المالية

على ان ٪ على أساس سنوي، 24 يإنخفاض بنسبةمليون درهم إماراتي،  556التشغيلية  التكاليفبلغت  •

 2020تحقيق المزيد من الوفورات في السنة المالية  يتم

 2019 أهم المؤشرات التشغيلية للسنة

% للسنة 62وبلغ معدل إشغال فندق البيتا  2019مليون زيارة خالل السنة  2.6إستقطبت الوجهة حوالي  •

2019  

من الفعاليات والعروض الترويجية  العديداحتفلت دبي باركس آند ريزورتس بموسم الشتاء عبر إقامة  •

كبر متاهة ديوالي الالخاصة، مثل االحتفال بعيد  واليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة وإطالق أ

 متنقلة

موشجيت دبي وبوليوود باركس دبي تسير وفق الخطة المحددة لتنتهي بحلول النصف الثاني  تعزيزخطة  •

 ستحطم األرقام القياسية العالمية، بما في ذلك تركيب ثالث ألعاب 2020 السنةمن 

غرفة في فندق ليجوالند تسير وفق المخطط لها لتنتهي بحلول النصف األول  250 بناءخطة االنتهاء من  •

 2020 السنةمن 

 ويتبع مباشرة للرئيس التنفيذيلرئيس للمبيعات والتسويق، شيني نائباً تم تعيين رامي م •

كتوبر في ر جديدة تسعیتم تطبيق استراتيجية  • ، هيةالترفي لتشجيع الزيارات المتعددة للمتنزهات 2019أ

 من الزوار وإستهداف اسواق جديدة لتحسين العائداتو

 

المال الرئيس التنفيذي  سليمان ، صرح السيد محمد2019للسنة  المبدئية وتعليقاً على النتائج المالية

"يسرني اإلعالن عن األداء القوي للشركة خالل  دي إكس بي انترتينمينتس قائالً: والعضو المنتدب لشركة

قبل الذي ساعدنا على تحقيق أرباح  الكفاءة التشغيلية، مع تنفيذ برنامج 2019السنة المالية الربع األخير من 

المعدلة بقيمة مليوني درهم إماراتي للثالثة أشهر المنتهية في  واإلطفاءات واإلهالك والضرائب الفوائداحتساب 

، وهي نتيجة األخير أول ربع تحقق الشركة فيه ربحية منذ تاريخ انشائها . ويمثل الربع 2019بر ديسم 31

تحقيق المزيد مع تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على نمو األعمال و  بالتوازيمشجعة إذ نواصل المضي قدماً 

 .التشغيليةمن الكفاءة 

 

ومع ذلك، ال يزال نشاطنا موسمياً، ونتوقع تحقيق الربحية في "واستطرد السيد المال في تصريحه بالقول: 

كثر الفترتين 2020الربعين األول واألخير من السنة  ً ، وهما أ فترات الربع الثاني  ستستمرلدينا، فيما  نشاطا

 ."، نظراً ألرتفاع درجات الحرارةتحدياً لنا في تحقيق الخسائر مما يعد والثالث

 

ً واصل السيد المال تصريو للشركة نتائج جيدة، إذ حققنا وفورات الكفاءة التشغيلية برنامج  حقق" :حه قائال

على ان يتم تحقيق ، 2019مليون درهم إماراتي في السنة المالية  172سنوية في التكاليف التشغيلية بلغت 



 

حتساب الفوائد . وينصب تركيزنا اآلن على تحقيق األرباح قبل ا2020في السنة المالية وفورات ال المزيد من

ً من خالل  وذلك ةكامل سنةوالضرائب واإلهالك واإلطفاءات على أساس  من خالل زيادة اإليرادات، وتحديدا

 .لفنادقا إستراتيجيةلزيارات من أسواقنا الدولية ومن خالل سقطاب امبادرات زيادة ا

 

متنزهاتنا والمضي قدماً في تطبيق  تعزيزجيدة مع خطة  2020 للسنةالتوقعات "وأضاف السيد المال بالقول: 

ستتم إضافة اثني عشر لعبة جديدة في متنزهاتنا، بما في ذلك ثالث  حيثاستراتيجية الفنادق بشكل جيد، 

غرفة في السنة  250. وسيؤدي افتتاح فندق ليجوالند، الذي يضم 2020السنة ألعاب قياسية عالمية، قبل نهاية 

كتمال العرو ، إلى 2020المالية  كثر من  الفندقية لتصلوجهتنا وزيادة الغرف  ض الفندقية فيإ غرفة،  1300إلى أ

الدولية،  ويعتبر توفير المزيد من الغرف الفندقية في الوجهة محركاً رئيسياً للنمو في الزيارات خاصة من السوق

كر  ؤثر ذلك باأليجاب حيث سي الفنادق نا الترفيهية مع عروض األقامة فيمتنزهاتما سيسهل من بيع باقات تذا

 .الزيارات المتكررةتشجيع  زيادة مدة اإلقامة وعلى 

 

 ،ةمن السوق الدولي ما زلنا نركز على هدفنا المتمثل في زيادة الزيارات"واختتم السيد المال تصريحه بالقول:  

المتنزهات خطة تعزيز ذ الشركة يتنفوبالتزامن مع للمبيعات والتسويق  تعيين نائب جديد للرئيس حيث تم

كسبو انطالق  معوفي الوجهة  وزيادة الغرف الفندقية الترفيهية ، أعتقد أننا سنكون في وضع جيد  2020دبي ا

 لتحقيق ذلك".

 

 الملخص المالي

مليون درهم  491، أعلنت المجموعة عن إجمالي إيرادات بلغت 2019ديسمبر  31بالنسبة للسنة المنتهية في 

. ومع ذلك، وعلى أساس المثل للمثل واستثناء مبلغ ةالسابقالسنة المالية ٪ عن 9إماراتي، بانخفاض قدره 

انخفض إجمالي اإليرادات ، إيجاريةمليون درهم من اإليرادات المتحققة لمرة واحدة المرتبطة بتسوية  33.6

 .2018مقارنة بالسنة المالية  ٪15بنسبة 

 

ماليين درهم إماراتي  310مليون درهم، تم تحقيق إيرادات بلغت  491من إجمالي إيرادات المجموعة البالغة 

رهم من مليون د 51الضيافة، و خالل إيراداتمليون درهم من  84الترفيهية، و متنزهاتخالل إيرادات المن 

 .خرى، بما في ذلك إيرادات الرعايةإيرادات أمليون درهم  46التجزئة و  خالل إيرادات

 

بمقدار  2019 السنةمليون درهم إماراتي في الربع األخير من  91 لتصلوانخفضت إيرادات المتنزهات الترفيهية 

معدل انخفاض عدد الزيارات وبسبب  2018 السنة٪ مقارنة بالربع األخير من 11مليون درهم إماراتي أو  11

 2019 السنة٪ من اإليرادات في الربع األخير من 66. وضمن الحدائق الترفيهية، تم تحصيل لكل زيارةاإلنفاق 

كرعن طريق   .٪ المتبقية من خالل اإلنفاق داخل المتنزهات34والـ  مبيعات التذا

 

، 2019 السنةمليون درهم إماراتي في الربع األخير من  25٪ إلى 13انخفضت إيرادات فندق البيتا بنسبة كما 

٪، 68 ليصلنسبة اإلشغال  معدل ارتفع، فيما 2018 السنةمليون درهم في الربع األخير من  29مقارنة مع 



 

٪ 24، أي أقل بنسبة 2019 السنةير من درهماً إماراتياً في الربع األخ 597اليومي عند  السعربينما ظل متوسط 

 .سوق الضيافة الفندقيةالعامة في  المؤشرات، تماشياً مع 2018 السنةعن الربع األخير من 

 

، بما في ذلك تكاليف التسويق والبيع وباستثناء اإلهالك 2019في السنة بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 

بتحقيق ، 2018 السنةمليون درهم إماراتي في  728نة بـ مليون درهم إماراتي، مقار  556حوالي واإلطفاءات 

. ومن المتوقع أن 2017٪ مقارنة بالسنة المالية 40 بنسبة وفورات ٪ على أساس سنوي، و24بنسبة  وفورات

إلى تحقيق مزيد من  2019الكفاءة التشغيلية الذي تم تنفيذه خالل السنة يؤدي التأثير السنوي لبرنامج 

 .2020ة المالية الوفورات في السن

 

 149، 2019 السنة الماليةبلغت الخسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءات المعدلة في 

٪ على أساس سنوي، فيما بلغت الخسائر قبل 38مليون درهم أو  90 بلغ بإنخفاضمليون درهم إماراتي، 

 210مقارنة بمبلغ  2019 السنةدرهم إماراتي في  مليون 106احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءات 

قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاءات  وضمت الخسائر، ةالسابق السنةدرهم إماراتي في  مليون

مع المستأجرين مليون درهم المرتبطة بتسوية  39متحققة لمرة واحدة البالغة إيرادات  2019للسنة المالية 

 .في ريفرالند دبي

 

االستهالك مليون درهم إمارتي، بما في ذلك  855، 2019ديسمبر  31بلغ صافي الخسارة للسنة المنتهية في 

ماليين درهم إماراتي، ورسوم  107غير النقدي البالغة المليون درهم، ورسوم التمويل  384بقيمة  الغير النقدي

 مليون درهم إماراتي. 278البالغة  ةالتمويل النقدي

 

 تشغيليالملخص ال

حول تنفيذ برنامج الكفاءة التشغيلية والفعالية التشغيلية لتقليل  2019انصب تركيزنا الرئيسي في السنة 

التكاليف الثابتة للشركة مع ضمان عدم تأثر تجربة ضيوفنا وزوارنا بذلك. تم تنفيذ هذا البرنامج بنجاح بحلول 

٪ من 24مليون درهم، أي ما يعادل  172ف بقيمة ما ساهم في تحقيق توفير في التكالي 2019نهاية السنة 

 .2020إجمالي تكاليف التشغيل، على ان يتم تحقيق وفورات إضافية في السنة 

 

مليون زيارة في السنة  2.6خالل السنة، عززنا مكانتنا كوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة حيث استقبلنا نحو 

٪ من إجمالي الزيارات. وانخفض 43. وما زلنا نشهد نمواً في مزيج الزوار الدوليين لدينا، والذي يمثل اآلن 2019

٪ بسبب انخفاض عدد زيارات من السوق المحلية، وال سيما من فئة العضويات 7إجمالي الزيارات بنسبة 

الترفيهية في السنة الثانية من العمليات التشغيلية،  متنزهاتعمال للالسنوية، وهو المتوقع بالنسبة لنماذج األ

. وتظل الزيارات من في السنة التشغيلية االولى من السوق المحليةالتي استفادات بشكل كبير من الزيارات 

السوق الدولية هي المحرك األساسي، وال سيما من أسواقنا الرئيسية المصدرة للسياح من دول مجلس 

 .اون الخليجي والهند والصين وروسيا والمملكة المتحدة وأوروبا الغربيةالتع

 



 

كتوبر  بهدف تشجيع الزيارات المتعددة للمتنزهات  2019وتم تطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بنا في أ

حيث الترفيهية، وتحسين العوائد واستهداف قطاعات جديدة في السوق، وكانت ردود األفعال األولية مشجعة 

كبر من الزوار الذين   الترفيهية المتعددة.  متنزهاتالباقات المخصصة لل يقع إختيارهم علىلوحظ أعداد أ

 

 خطة تعزيز دبي باركس آند ريزورتس

دبي بارك بحلول النصف باركس  في موشنجيت دبي وبوليوود متنزهاتتعزيز المن المقرر استكمال أعمال 

؛ حيث سيتم إدخال اثني عشرة لعبة جديدة، بما في ذلك ثالثة ألعاب بأرقام قياسية 2020 السنةالثاني من 

 تكرار عدد الزياراتستساهم في مزيداً من الزوار و  متنزهاتستسقطب إعمال تعزيز العالمية؛ ومن المتوقع أن 

 .لكل زيارةاإلنفاق معدل وتحسين  في الوجهة اإلقامةوزيادة مدة 

  

غرفة، وهو الفندق األول من نوعه في المنطقة،  250كما تجري أعمال البناء في فندق ليجوالند دبي، الذي يضم 

؛ ما سيزيد من الغرف 2020 السنةحسب الخطة الموضوعة. ومن المقرر افتتاح الفندق في النصف األول من 

كثر من  المزيد من الغرف الفندقية في  وافرسيساهم ت ، حيثغرفة 1300الفندقية المتوافر في الوجهة إلى أ

ً لزيادة النمو في عدد  الى ان يكونالوجهة  ً رئيسيا من ما سيسهل  من السوق الدولية الزيارات السيمادافعا

كر عمليات  للمتنزهات الترفيهية للشركة المصحوبة باإلقامة في الفنادق، والباقات لعروض والترويج لبيع تذا

 .وستزيد من إعداد الزياراتة اإلقام ةمد وبالتالي ستزيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (الغير مدققةالمبدئية )ملخص البيانات المالية 

 

  2019 

 

2018 

 

 10,709 9,643 إجمالي الموجودات 1

 3,825 2,909 المساهمينحقوق  2

 541 491 اإليرادات 3

 (260) (110) 2التشغيلي الربحصافي  4

 (2,543) (855) للسنة الخسائرفي اص 5

 (0.318) (0.107) رهم إماراتي()د للسهم الواحدالخسارة  6

 

مالحظة: قد تختلف البيانات المالية الموحدة المدققة لشركة دي إكس بي إنترتينمينتس )ش. م. ع( 

 )"المجموعة"( عن النتائج األولية حيث إن النتائج المعروضة غير مدققة وتخضع للتدقيق الخارجي.

 

 

 

 

 

 

 

 عبدالوهاب الحلبي

 رئيس مجلس االدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 .التشغيليةهالك واإلطفاء واملصروفات واإليرادات غير ال يشمل صافي الخسارة التشغيلية للسنة مصروفات اإل 2

 



 

 

 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ:

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

 97148200820+هاتف: 

dxbe.aeIR@  
 

 

 ، 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، 

. وتدير الشركة محفظة متنوعة من خيارات ”DXBE“ويتم تداول أسهمها في سوق دبي المالي تحت رمز التداول 

 والتجزئة والضيافة. ,هية الترفي متنزهاتالتسلية والترفيه الرائدة عالمياً والمتخصصة في قطاع ال

 

 www.dxbentertainments.comلمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: 

 

mailto:anca.cighi@fticonsulting.com
http://www.dxbentertainments.com/

