
نبــذة مـالـيـة

شكل أفتتاح وجهة دبي باركس آند 
ريزورتس في نطاق الميزانية المقدرة 

للمشروع بقيمة ١٠٫٥ مليار درهم، وفي 
الوقت المحدد، هدفنا األعلى منذ بداية 

هذا المشروع البالغ التطور. فهو كان 
مليئًا بالتحديات، وقد وضع العام ٢٠١٦ 

الشركة على المحك نظرًا لجداول 
المواعيد المتبدلة وبرامج التنفيذ 

المتداخلة، والتحول من مرحلة اإلنشاء 
إلى عمليات التشغيل.

فنحن نشعر بالفخر واالعتزاز إلنجاز وجهة 
للترفيه والتسلية فريدة من نوعها ، التي 

ستواصل اجتذاب الزوار من شتى أرجاء 
المعمورة إلى دبي، لالستمتاع بأكثر من 

١٠٠ لعبة ووجهة ترفيهية توفرها الوجهة.

وشهدت األشهر التي سبقت االفتتاح، 
الذي كان مقررًا إنجازه في شهر أكتوبر، 

تحديات بشأن تركيب األلعاب واختبارها 
والحصول على شهادات االعتماد لها.

فعملنا بتنسيق وثيق مع شركة 
)TÜV SÜD( التي نتعامل معها 

كوكالة مستقلة لالعتماد، ومع بلدية 
دبي، لتطبيق معايير السالمة األوروبية 
في كافة األلعاب وأماكن الجذب التي 

تتضمنها الوجهة. ورغم أن خطتنا األولى 
كانت تقضي بافتتاح الوجهة بشكل 

كامل أمام الجمهور في نفس اليوم، 
إال أننا عّدلنا ذلك ليصبح افتتاحًا الوجهة 

بشكل تدريجي.

وأثر االفتتاح المتدرج على اعداد عدد 
أكتوبر   ٣١ الممتدة من  للفترة  الزائرين 

٢٠١٦، وبالتالي كانت  ٣١ ديسمبر   –
بخطتنا  مقارنة  منخفضة  اإليرادات  نتائج 

لم  الترفيهية  المنتزهات  ألن  األولية 
الجمهور  أمام  متاحة  جميعها  تكن 

وبلغت حصيلة  الفترة.  تلك  خالل 
 74.٥ التشغيلية  الفترة  لهذه  اإليرادات 

تحقق معظمها من  مليون درهم، 
بلغت  التي  الترفيهية  المنتزهات  زيارات 

٣٢٠،٠٠٠ زيارة. أكثر من 

وخالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٦، حققت الشركة إيرادات قيمتها 9.7٥ 

مليون درهم إماراتي وخسائر بقيمة 
48٥ مليون درهم إماراتي، وهي نتائج 
تعكس إلى حد كبير النفقات ما قبل 

التشغيلية المتضمنة في الميزانية 
اإلجمالية للمشروع البالغة ١٠.٥ مليار 

درهم. لذلك يجب النظر إلى النتائج 
المالية لسنة ٢٠١٦ ضمن هذا السياق. 

فنحن نعتقد أن الوقت ما زال مبكرا في 
العمر التشغيلي للوجهة للحكم على 

داللة النتائج أو الستخدامها في استنتاج 
االتجاهات المستقبلية.

وقد وافق مساهمونا في شهر أبريل 
على زيادة رأسمال الشركة بقيمة ١.٦8 
مليار درهم، وذلك بشكل رئيسي من 

أجل تمويل المنتزه الرابع في لوجهة، 
وهو منتزه سيكس فالجز دبي.

 األسـس التـي 
 يقـوم عليـهــا 
تفـاؤلنـا الحــذر

زيادة رأس المال ١٫٦8 مليار درهم

 ١٫٦8 مليار درهم
وافق مساهمونا على زيادة رأس المال 

بقيمة ١.٦8 مليار درهم إماراتي بهدف تمويل 
المنتزه الترفيهي الرابع في الوجهة، سيكس 

فالجز دبي. وقد تمّكنا من جمع ٢.٦7 مليار 
درهم من خالل تسهيالت بنكية ، منها ١.٦8 

مليار درهم تم جمعها عن طريق إصدار 
حقوق اكتتاب، حيث تجاوز حد االكتتاب فيها 

بمقدار ١.٢ ضعفًا.

إجمالي حقوق الملكية

 8 مليار درهم
بعد إصدار حقوق االكتتاب، بلغ إجمالي حقوق 

الملكية لدينا 8 مليارات درهم وإجمالي 
التسهيالت البنكية ٥.٢ مليار درهم، وبهذا 

يصبح إجمالي القيمة التقديرية للمرحلتين ١ 
و٢ من الوجهة ١٣.٢ مليار درهم.

إجمالي األصول

 ١٢٫8 مليار درهم
بنهاية عام ٢٠١٦، بلغت قيمة إجمالي أصول 
الشركة ١٢.8 مليار درهم: تمتلك الشركة 

ما قيمته ١٠.٣ مليار درهم منها على شكل 
المملتلكات والمعدات وذمم مدينة 

واستثمارات عقارية ومخزونات وسلف وذمم 
مديون المطلوبات من أطراف ذو عالقة.
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إيرادات المنتزهات الترفيهية

%8٥ 
ستمثل إيرادات المنتزهات 

الترفيهية، وفق حساباتنا 
وتقديراتنا، غالبية إيراداتنا. ففي 

عام ٢٠١٦، جاء ما نسبته %8٥ )4.٦٣ 
مليون درهم( من إجمالي إيراداتنا 

البالغة 74.٥ مليون درهم من 
الترفيهية. منتزهاتنا 

٢٣



تمكنا من جمع مبلغًا إجماليًا مقداره 
٢.٦7 مليار درهم، منها ١.٦8 مليار 

درهم تمكنا من جمعهم بطرح حقوق 
االكتتاب الذي اختتم في شهر مايو 

وتجاوز االكتتاب فيه حده بمقدار ١.٢٥ 
ضعفًا، وتم جمع المبلغ المتبقي بقيمة 

99٣ مليون درهم من خالل التسهيل 
البنكي الذي ساهم فيه بنك أبوظبي 

التجاري وبنك دبي اإلسالمي وبنك 
الشارقة اإلسالمي.

وبعد اختتام طرح حقوق االكتتاب، 
بلغ إجمالي رأسمال الشركة 8 مليار 

درهم، وبلغ إجمالي التسهيالت البنكية 
٥.٢ مليار درهم، مما يجعل إجمالي 

القيمة التقديرية للمرحلتين ١ و ٢ من 
الوجهة تصل إلى ١٣.٢ مليار درهم 

)مع مساحة أراضي يبلغ مقدارها ٣٠.٦ 
مليون قدم مربع(.

كما في نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، بلغت 
قيمة إجمالي أصول الشركة ١٢.8 مليار 
درهم، منها ١٠.٣ مليار درهم تمتلكها 

الشركة على شكل  ممتلكات 
ومعدات، واستثمارات عقارية ومخزونات 

وسلف وذمم مدينة أخرى. وبلغت قيمة 
أصولنا النقدية والمالية األخرى ٢.٥ مليار 
درهم. ومع نهاية العام، كنا قد سحبنا 

مبلغ ٣.4 مليار درهم من التسهيل 
البنكي البالغ قيمته  4.٢ مليار درهم 
للمرحلة األولى من الوجهة ونتوقع أن 

نبدأ بسحب التسهيل البالغ 99٣ مليون 
درهم، المخصص لمنتزه سيكس فالجز 

دبي، أواخر عام ٢٠١7.

المنتزهات الترفيهية
افتتحت وجهة دبي باركس آند ريزورتس 

أول منتزهاته الترفيهية، ليجوالند دبي، 
للجمهور في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦. وتبع ذلك 
افتتاح منتزه بوليوود باركس دبي في 

١7 نوفمبر ٢٠١٦ ومنتزه موشنجيت دبي 
في ١٦ ديسمبر. وبالتالي لم يمض 

على تشغيل هذه المنتزهات جنبًا إلى 
جنب سوى أسبوعين، كما تم افتتاح 

الحديقة المائية ليجوالند ووتربارك وفندق 
البيتا في ٢ يناير ٢٠١7. وقد انعكس ذلك 

بالطبع على أرقام الزوار واإليرادات الواردة 
في تقريرنا لعام ٢٠١٦.

وخالل مدة التشغيل البالغة شهرين بدءًا 
من ٣١ أكتوبر ٢٠١٦، سجلنا 489،٣٢٣ 

زيارة لمنتزهاتنا الترفيهية بسبب 
االفتتاح التدريجي للوجهة. ولم تتجاوز 
نسبة الزيارات المنظمة من مشغلي 
خدمات الجوالت السياحية والسفر ٥%. 

ومع تبلور أنشطتنا الخاصة بالمبيعات 
والتسويق عام ٢٠١٦، نتوقع أن يرتفع عدد 

الزيارات القادمة من هذه الشريحة بفضل 
عالقاتنا مع المشغلين الدوليين للجوالت 

السياحية وشركات إدارة الوجهات 
الترفيهية المحلية، فضالً عن العالقات 

التي تربطنا بأشهر فنادق دبي. ولذلك 
ما زلنا واثقين أن المنتزهات الترفيهية 
ستكون على المدى الطويل المحرك 

الرئيسي إليرادات أعمالنا.

ووفقًا لتقديراتنا ودراساتنا، ستمثل 
إيرادات المنتزهات الترفيهية الجزء 

األكبر من إيراداتنا. وقد تجلى هذا في 
نتائج عام ٢٠١٦؛ إذ أن قرابة 8٥%، أو ما 

قيمته ٦٣.4 مليون درهم من إجمالي 
اإليرادات البالغة 74.٥ مليون درهم 

المحققة خالل الفترة التشغيلية أتت من 
الترفيهية. المنتزهات 

وتتكون إيرادات المنتزهات الترفيهية 
بالدرجة األولى من إيرادات رسوم الدخول 

للمنتزهات، التي مثلت ٦٥% من 
إيراداتها. أما اإلنفاق داخل المنتزهات، 

الذي يشمل رسوم التصوير والمحالت 
التجارية والمأكوالت والمشروبات وما 

يرتبط بها من خدمات وإيرادات أخرى، 
فقد مثل باقي اإليرادات البالغ ٣٥% من 

إيرادات المنتزهات.

أما في ما خّص التكاليف، فتمثل 
تكاليف الموظفين إحدى أكبر التكاليف 

لدى الشركة.  فقد تم توظيف أكثر 
من 7٠% من عدد موظفينا الذي بلغ 

بنهاية السنة أكثر من ٣،١84 موظفًا في 
المنتزهات الترفيهية بصورة مباشرة. 

وحيث إننا ما نزال في صدد تجريب 
ساعات دوام المنتزهات وخطط القوى 

العاملة، فإن تخفيض تكاليف الموظفين 
سيكون أحد أهم تدابيرنا لخفض 

التكاليف خالل عام ٢٠١7.

التجزئة والضيافة
يقوم النموذج المالي الذي اعتمدناه 

لريفرالند دبي وهي المنطقة المركزية 
في قلب دبي باركس آند ريزورتس  التي 

تضم محالت التجزئة والمطاعم، على 
تأجير المساحة اإلجمالية المتاحة للتأجير 

البالغة ٢٣4،٠٠٠ قدم مربع لمستأجرين 
خارجيين. وقد أثبتت جهود التأجير التي 

قمنا بها خالل عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ منفعتها 
بشكل واضح. فقد نجحنا حتى ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٦ في توقيع ٥١ عرض إيجار، 
أي ما يمثل 84% من المساحة اإلجمالية 

المتاحة للتأجير.

وقد تم افتتاح ريفرالند دبي أبوابه 
للجمهور في ٣١ أكتوبر ٢٠١٦. وبلغ عدد 

الوحدات المشغلة بنهاية السنة ٢8 
وحدة، وتضمنت أسماء مستأجرين 

بارزين من أمثال "بيغ شيف" و"القرية 
اإليرلندية". كما قررنا أن نشغل عددًا 

من الوحدات المختارة مثل عالمتنا 
التجارية الخاصة بنا، مثل مطعم 

ه اإلماراتي للمأكوالت البحرية ،  الماشوَّ
إضافة ألماكن تنظيم فعاليات متعددة 

األغراض وأكشاك في مختلف أنحاء 
المطاعم. منطقة 

كما تم افتتاح فندق البيتا في الوجهة 
الترفيهية، والمستوحى من أجواء جزر 

بولينيزيا، للضيوف في األسبوع األول من 
شهر يناير، وبالتالي لم يحقق أي إيرادات 

في عام ٢٠١٦.

ومع بلوغ فندق البيتا مرحلة التشغيل 
التام، وافتتاح المزيد من الوحدات في 
ريفرالند دبي للجمهور، نؤمن أن قطاع 

الضيافة والتجزئة يتمتع بإمكانية 
كبيرة للمساهمة اإليجابية في نمو 

اإليرادات واألرباح.

مصادر إضافية لإليرادات
أعلنّا في شهر نوفمبر عن توقيعنا 
لمذكرة تفاهم مع شركة مراس، 

المالكة لغالبية أسهمنا، نتولى 
بموجبها تقديم خدمات إدارة المشاريع 
لباقة من المشاريع التي تقوم مراس 

بتطويرها حاليًا، ومنها مشروع دبي 
أرينا الذي يجري بناؤه كجزء من مجمع 

سيتي ووك دبي.

نبــذة مـالـيـة )تتمة(
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ويعتبر هذا محورًا أساسيًا من محاور 
استراتيجية الشركة لتحقيق القيمة 

لمساهمينا على المدى الطويل من 
خالل االستفادة من الخبرات الموجودة في 

تقديم خدمات إدارة المشاريع أو الخبرة 
التشغيلية لباقة مختارة من الشركات.

كما وقعنا اتفاقية لخمس سنوات مع 
دبي فيرست لتقديم بطاقة ماستركارد 

ائتمانية ذات عالمة تجارية مشتركة، 
توفر لألعضاء الحاملين لهذه البطاقة 

مكافآت ومزايا وخدمات متميزة 
في مختلف وجهات دبي باركس آند 

ريزورتس. وفي منحى مماثل، وقعنا 
اتفاقيات رعاية مع مؤسسة اتصاالت 

كشريك رسمي لنا في مجال االتصاالت، 
ومع بيبسي كو كشريك رسمي 

بالنسبة للمشروبات، ومع ماكدونالدز 
كشريك رسمي في خدمات الوجبات 

السريعة. ونواصل استكشاف فرص 
إضافية للرعاية في الوجهة.

ستوفر اتفاقيات الرعاية من الدرجة األولى 
هذه إيرادات إضافية للشركة ويسعدنا 

أن نعلن أننا حققنا بالفعل إيرادات الرعاية 
المستهدفة لعام ٢٠١7. كما أن عالقات 
الرعاية هذه ستساعد في إيجاد ترابط 
بين العالمات التجارية وإطالق مبادرات 
استراتيجية والمساهمة في الوصول 

إلى جمهور أكبر من خالل المنتجات ذات 
العالمات التجارية المشتركة.

التصور المستقبلي
سيكون عام ٢٠١7 أول سنة تشغيلية 

كاملة في صناعة حديثة النشأة 
بالمنطقة، وستكون بالتالي سنة 

للتعلم والتكيف. وسيتركز اهتمامنا 
على رضا الضيوف بشكل عام، وزيادة 

مستويات اإلقبال من خالل حمالت 
المبيعات والتسويق ذات االستهداف 

العالي ألسواقنا الرئيسية، ورفع قيمة 
اإليرادات المحققة من كل فرد من 

زوار المنتزهات الترفيهية، والوصول 
إلى أنسب التدابير الموفرة للتقليل 

من التكاليف. وفي هذا اإلطار، حددنا 
عدة مجاالت لتعزيز الكفاءة، ونأمل أن 

نخفض إجمالي التكاليف المباشرة 
والتشغيلية بنسبة ٢٠%.

وسيكون الربع األول هو أول ربع 
تشغيلي بالكامل لدينا، ونتوقع أن 

تعطينا األرباع الثالثة التالية التي تشمل 
شهر رمضان وأشهر الصيف فرصة 

للتعرف فعليًا على ما يتطلبه تشغيل 
الوجهة  بكامل وظائفه وطاقته، وكيف 

يمكننا إدارة طبيعة الدورة الموسمية 
لمجال عملنا على الوجه األمثل.

ونتوقع ظهور صورة أكثر واقعية 
لمستويات اإلقبال واإلنفاق داخل 

المنتزهات وغيرها من مؤشرات األداء 
الرئيسية مع نهاية عام ٢٠١7.

وبحلول ذلك الوقت، ستكون مبادرات 
العالقات التجارية مع الجهات األخرى، 

التي تتضمن التفاعل النشيط مع 
مشغلي خدمات الجوالت السياحية 

والسفر، وحمالت العالقات العامة 
والتسويق الدولية، وبرامج الترويج 

المحلية وصفقات العروض المتعددة، 
قد بدأنا نقطف ثمارها. وهذا سيعطينا 
البيانات الملموسة التي نحتاجها كي 
نتمكن من التوجيه الدقيق لنموذجنا 

التشغيلي أو تعديله.

وسنواصل إنفاق األموال في عمليات 
إنشاء منتزه سيكس فالجز دبي، 

ونتوقع أن نبقى على المسار المرسوم 
الفتتاحه أواخر عام ٢٠١9. كما سنوجه 

األموال أيضًا نحو تطوير فندق ليجوالند 
على اساس شراكة بنسبة ٦٠:4٠ بين 

شركة دي إكس بي إنترتينمنتس 
إنترتينمنتس. وشركة ميرلين 

تتمتع شركة دي إكس بي 
إنترتينمنتس بوضع مالي سليم من 

حيث هيكليتها الرأسمالية؛ وهي 
ممولة بالكامل؛ ولديها ميزانية ختامية 
سليمة وفريق إدارة ضليع وملتزم باتباع 

إدارة مالية رشيدة. كما أن قدرتنا على 
تحمل االضطرابات على المدى القصير، 

وثقتنا بمسيرة نمونا على المدى 
الطويل، تمنحانا األسس التي نبني 

عليها تفاؤلنا الحذر.

إيرادات المنتزهات الترفيهية

 ٦3٫4 مليون درهم

%٦٥ رسوم الدخول   
%3٢ اإلنفاق داخل المنتزهات   
%3 أخرى   

إجمالي اإليرادات

 74٫٥ مليون درهم

%8٥ المنتزهات الترفيهية   
%7 التجزئة والضيافة   
%8 أخرى   

٢٥




