
 ٢٫٦7 مليار درهم
أظهر المساهمون إقباالً جيدًا على شراء حقوق 

االكتتاب، حيث بلغت قيمة حصيلة االكتتاب 
٢.٦7 مليار درهم

 ١3٫٢ مليار درهم
ُتقدر التكاليف اإلجمالية لمشروع بنحو 

١٣.٢ مليار درهم مع إضافة مشروع المتنزه 
الترفيهي المقترح "سيكس فالجز دبي" إلى 

محفظة دبي باركس آند ريزورتس

تقرير مجلس اإلدارة 

يتشرف مجلس إدارة شركة "دي 
إكس بي إنترتينمنتس" )مساهمة 

عامة( )الشركة( والشركات التابعة لها 
)يشار إليها مًعا المجموعة( بتقديم 

بياناته المالية الموحدة للسنة المالية 
المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٦.

يسعدنا، وللمرة األولى في تاريخ 
المجموعة  أن نعلن عن نتائج اإليرادات 

وأعداد الزيارات، منذ أن تم افتتاح أبواب 
وجهة "دبي باركس آند ريزورتس" للزوار 

في العام ٢٠١٦.

عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن 

مشروع "دبي باركس آند ريزورتس" 
في العام ٢٠١٢، كان الهدف من الوجهة 
ان تصبح عنصرًا أساسيًا من رؤية دبي 
السياحية لعام ٢٠٢٠ والتي تهدف إلى 

استقطاب ٢٠ مليون زائر إلى إمارة دبي 
باإلضافة الى زيادة مساهمة قطاع 

السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

لقد عملنا بكل جد على مدى السنوات 
االربع األخيرة لتحقيق هذه الرؤية ونحن 

فخورون ببناء هذه الوجهة المميزة، 
التي تفوق كونها مصدر فخر لدولتنا 
الحبيبة، لتخدم بذلك الدول المجاورة 

ودول المنطقة بشكل عام كونها 
وجهة ترفيهية عائلية.

األحداث الرئيسية:
كان العام الماضي مليئًا باألحداث التي 

سترسم مستقبل الشركة. 

خالل الجمعية العمومية المنعقدة 
في ١8 أبريل ٢٠١٦ حصلنا على موافقة 

المساهمين لزيادة رأس مال الشركة 
بقيمة  ١,٦78,٠84,9٦٢درهم إماراتي 

بهدف تمويل المنتزه الترفيهي الرابع في 
وجهة "دبي باركس آند ريزورتس" بشكل 

رئيسي أال وهو منتزه "سيكس فالجز 
دبي"، حيث تم اإلعالن عن اإلكتتاب في 

زيادة رأس المال في ٢٠ أبريل ٢٠١٦ لتنتهي 
فترة اإلكتتاب في ٢٥ مايو ٢٠١٦. هذا وقد 

بلغت قيمة اإلكتتاب ٢.٦7 مليار درهم 
إماراتي األمر الذي يدل على إيجابية حجم 

الطلب وإقبال المساهمين.

إن إضافة منتزه "سيكس فالجز دبي" 
كمرحلة ثانية لوجهة "دبي باركس 

آند ريزورتس" وصل بالتكلفة اإلجمالية 
للمشروع إلى ١٣.٢ مليار درهم إماراتي 

وتبلغ المساحة األجمالية االن ٣٠.٦ 
مليون قدم مربع. ولقد بدأت مرحلة 

إنشاء المنتزه في يوليو الماضي ومن 
المتوقع افتتاحه في أواخر العام ٢٠١9.

تم انعقاد الجمعية العمومية 
الثانية في ٢٣ يونيو ٢٠١٦، حيث وافق 

المساهمون على تغيير اسم الشركة 
من "دبي باركس آند ريزورتس" 

)مساهمة عامة( إلى "دي إكس بي 
إنترتينمنتس" )مساهمة عامة(. بعد 

الحصول على موافقة الهيئات والجهات 
األخرى المختصه، تم تغيير رمز التداول 
في ٢9 سبتمبر ٢٠١٦ ليصبح رمز التداول 
."DXBE" الجديد في سوق دبي المالي

التمييز ما  إلى  الجديد  األسم   يهدف 
يقصدها  التي  الترفيهية  الوجهة  بين 

تملك  التي  الشركة  ومابين  الزوار 
الذي يعكس  األمر  الوجهة،  تلك  وتدير 

لتوسعة  وخططها  الشركة  طموح 
نطاق  من  ألبعد  المستقبلية  أنشطتها 

الترفيهية. الوجهة 

الى  اإلنشاء  اإلنتقال من مرحلة  كان 
األحداث  أهم  التشغيل من  مرحلة 

 .٢٠١٦ العام  خالل  للمجموعة  الرئيسية 
دبي  ليجوالند  منتزه  افتتاح  ولدى 

٣١ أكتوبر  للزوار في  وريفرالند دبي 
باركس  "دبي  افتتحت وجهة   ،٢٠١٦

الزوار  أبوابها أمام  آند ريزورتس" 
انتقلت شركة "دي إكس بي  وبذلك 
التشغيل. مرحلة  إلى  إنترتينمنتس" 

المجموعة  ٢٠١٦. حققت  العام  خالل 
7٥.9 مليون درهم  بلغت  إيرادات مالية 

المنتهية  المالية  السنة  خالل  إماراتي 
أيرادات  ٢٠١٦، بلغت  ٣١ ديسمبر  في 

 ٦٣.4 منها  الترفيهية  المنتزهات 
مليون درهم ناتجة من ٣٢٣,489 زيارة 

الترفيهية. للوجهة 

التشغيلية: العمليات 
كانت عملية االنتقال مرحلة اإلنشاء 
إلى مرحلة التشغيل محورًا رئيسيًا 

للمجموعة في العام ٢٠١٦. وخالل األشهر 
العشرة األولى من العام ٢٠١٦، انصب جل 

التركيز على افتتاح الوجهة في الوقت 
المحدد والميزانية المحدده. 
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شكلت األشهر األخيره لمشروع بهذه 
الضخامة والتعقيد تحديا كبيرًا، 

وخصوصًا في ما يتعلق بتركيب األلعاب 
الترفيهية وإصدار شهادات اإلختبار 

والسالمة، حيث عملنا بشكل وثيق مع 
شركة "تي يو في سد"  احدى الشركات 

الخارجية  المختصة بإصدار شهادات 
االختبار والسالمة وكذلك مع بلدية دبي 

لتطبيق معايير السالمة األوروبية في 
جميع األلعاب والوجهات الترفيهية.

ولدى اقتراب موعد افتتاح الوجهة في 
شهر أكتوبر ٢٠١٦، اتخذت الشركة قرارًا 

بافتتاح المنتزهات على عدة مراحل 
زمنية، ابتدءًا بمنتزه ليجوالند دبي في 

٣١ أكتوبر ٢٠١٦، ليليها افتتاح منتزه 
بوليوود باركس دبي في ١7 نوفمبر 

٢٠١٦، ثم منتزه موشنجيت دبي في ١٦ 
ديسمبر ٢٠١٦ وحديقة األلعاب المائية 

ليجوالند ووتر بارك في ٢ يناير ٢٠١7.

لقد تطلب افتتاح وجهة بهذا الحجم 
استقطاب قاعدة متنوعة من 

الموظفين المختصين في مجال 
تقديم الخدمات لضمان رضا الزوار 
والحفاظ على سالمتهم على حد 

سواء. بهذا نمت أعداد موظفينا إلى 
٣،١84 موظفًا ينتمون إلى 88 بلد 

حتى نهاية العام ٢٠١٦. وكان التركيز 
على التدريب والتأهيل لضمان رضا 

الزوار محورًا تشغيليًا رئيسيًا لقسم 
الموارد البشرية وأيضا لقسم إدارة 

تشغيل المنتزهات والشركات العالمية 
الرائدة التي تشاركنا في إدارتها. لقد 
وضعنا نصب أعيننا جذب ما يصل إلى 

١،٠٠٠ مواطن إماراتي ليكونو ضمن 
فريق العمل، حيث بلغ عدد الموظفين 

اإلماراتيين ٢٦9  في نهاية العام ٢٠١٦.

الملخص المالي:
تعكس بياناتنا المالية انتقال المجموعة 

إلى مرحلة التشغيل، حيث بلغت 
اإليرادات 7٥.9 مليون درهم إماراتي 

خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦، في حين وصلت الخسائر إلى  

48٥مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 
الخسائر ١١١ مليون درهم إماراتي خالل 
العام الماضي. حيث شكل جزء كبير 

من الخسائر مصاريف ماقبل األفتتاح 
والتي تعتبر من التكاليف المتوقعة 

للمشروع. وإذ نحن سعداء لجذب أكثر 
من ٣٠٠  ألف زيارة إلى وجهتنا الترفيهية 

خالل شهري نوفمبر وديسمبر ، إال أن 
أعداد الزيارات ونتائج اإليرادات تعكس 

الفترة التشغيلية القصيرة التي لم يتم 
تشغيل المنتزهات فيها بشكل كامل. 

بلغت القيمة اإلجمالية لألصول 8.١٢ 
مليار درهم إماراتي كما في نهاية 

العام ٢٠١٦ لتتألف بشكل رئيسي 
من ١٠.٣ مليار درهم إماراتي من 

الممتلكات والمعدات واإلستثمارات 
العقارية والمخزون وذمم مدينة وذمم 

مدينة اخرى، بأالضافة الى ٢.٥ مليار 
درهم إماراتي من النقد/بنك واألصول 

المالية األخرى. هذا وتراجعت األصول 
المالية األخرى، والتي تتكون بشكل 
رئيسي من إيداعات لدى البنوك، إلى 
نحو ١ مليار درهم إماراتي في نهاية 

العام ٢٠١٦ مقارنة مع ٢.9 مليار درهم 
إماراتي في نهاية العام الماضي وذلك 

نتيجة استخدامها في تمويل األعمال 
اإلنشائية للمشروع. هذا وتم سحب 
٣.4 مليار درهم أماراتي كما في ٣١ 
ديسمبر من العام ٢٠١٦ من أجمالي 

التسهيل البنكي الذي تبلغ قيمته ٢.4 
مليار درهم إماراتي لتمويل المرحلة 

األولى من المشروع.

خالل السنة المنتيهة في ٣١ ديسمبر  
٢٠١٦ سجلت المجموعة خسائر، وعليه 

فقد قرر مجلس اإلدارة أنه لن يتم اقتراح 
توزيع أرباح عن العام ٢٠١٦.

نظرة مستقبلية:
إن تحقيق التميز في عملياتنا 

التشغيلية واستقرار أعداد زوار وجهة 
"دبي باركس آند ريزورتس" هو محور 

التركيز للمجموعة في العام ٢٠١7. 
وسنركز خالل الربع األول من هذا العام 
على تحديد ساعات التشغيل المثالية 

للمنتزهات وخطة الموارد، و تحديد 
مستويات خدمة العمالء.

كما سنركز أيضا على تحديد وسائل 
تخفيض هيكل التكاليف التشغيلية، 
ومن المتوقع في نهاية العام ٢٠١7 أن 
تكون المجموعة قادرة على تحقيق 

إيرادات مالية وأعداد زوار مستقرة.

عبد الوهاب الحلبي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رائد كاجـور النعيمي
التنفيذي الرئيـس 

إعادة تسمية دبي باركس آند ريزورتس
يعكس التغيير في تسمية الشركة 

طموحنا الهادف إلى توسعة أنشطتنا خارج 
نطاق تشغيل المتنزهات الترفيهية.

من البناء إلى التشغيل
ُيعد االنتقال من مرحلة البناء إلى التشغيل أحد 

اإلنجازات الرئيسية للمجموعة خالل عام ٢٠١٦.

اإليرادات
تماشيًا مع التوقعات، شكلت إيرادات 

تشغيل المتنزهات الترفيهية الجزء األكبر 
من إجمالي اإليرادات.
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