
المســؤولية االجتماعية للشركة

نهــدف إلى أن نكون مؤسســة 
وطنيــة ذات ســمعة طيبة كوننا 
صاحــب عمــل منصف وأن نكون 

مــكان عمــل مريــح فضالً عن االلتزام 
بتحقيــق التقــدم لدبي.

التوطيـن
تهدف مبادرات المســؤولية المجتمعية 
للشــركة إلى دعم األجندة الوطنية وال 

ســيما في مجال التوطين، ولذلك يســرنا 
اإلعالن عن أن جهودنا في اســتقطاب 

الموظفين اإلماراتيين وتشــجيعهم على 
العمــل في دي إكس بــي إنترتينمينتس 
قد نجحت في الوصول بنســبة التوطين 
فــي نهايــة هذا العام إلى 7 بالمائة من 

الموظفيــن؛ إذ يعمــل لدينا اآلن أكثر 
مــن 150 موظًفــا إماراتًيا، الكثير منهم 

يقومون بأدوار تشــغيلية رئيسية 
ويمثلــون أكثــر من ثلثي فريق اإلدارة 

العليــا بما فــي ذلك الرئيس التنفيذي.

ال تــزال قطــاع المتنزهات الترفيهية في 
بداياتهــا بالمنطقــة، فيما نهدف إلى 
زيادة معدل اســتقطاب الموظفين 

مــن المواطنين وأن نكون الخيار األول 
لألجيــال اإلماراتية القادمة، وقد أطلقنا 

فــي عــام 2017 مبادرة تعاون مع جامعة 
زايد لتشــجيع الطالب على تحصيل درجات 

علمية في مجال الضيافة/الســياحة 
عــن طريــق التعريف بدبي باركس آند 

ريزورتس وصناعة الترفيه واســعة النطاق 
فــي دبي، ومن هــذا المنطلق أتتنا فكرة 
أن نطلب من الطالب إعداد دراســات حالة 

تهــدف إلــى زيادة اإلقبال على دبي باركس 
آند ريزورتس.

كانت مشــاركة الجامعة مفيدة 
جــًدا بذهــاب عدد من الطالب إلى دبي 
باركــس آند ريزورتس لخوض التجربة 
بأنفســهم وتزويدنا بمقترحات رائعة 
والتــي تــم تقديمها لفريق العمليات 

لمراجعتهــا، ونعتــزم اآلن دعوة عدد من 
الطــالب لالنضمــام إلينا عن طريق التدريب 
لتمكينهــم مــن تجربة العمل لدينا في 

واحــدة من أحدث القطاعات بدبي.

دعم المجتمع والمشــاركة 
المجتمعية

فــي إطار التزامنــا بدعم مبادرة عام 
العطاء، تســعى الشــركة لنشر السعادة 

بيــن االطفال، ولذلك يســرنا الدخول 
في شــراكة مع عدد مــن الجمعيات 

مثــل جمعية اإلمارات للثالســيميا 
وأصدقــاء مرضى الســرطان وتخصيص 

أيــام محددة وتذاكــر مجانية ألعضاء 
تلــك الجمعيــات لدخول دبي باركس 
آنــد ريزورتس ومنحهــم فرصة االلتقاء 

بشــخصياتهم المفضلــة في األفالم مثل 
شــريك ومدغشقر .

كما شــاركت الشركة في تحدي دبي 
للياقة الذي أطلقه ســمو الشــيخ حمدان 

بن محمد بن راشــد آل مكتوم ولي عهد 
دبي، وذلك باســتضافة ماراثون لمسافة 

10 كيلومترات للعامة تحت عنوان "ســباق 
المــرح في دبي باركس آند ريزورتس" 

فــي 11 نوفمبــر 2017. وتمثل اللياقة 
البدنيــة والصحة الفكرة الرئيســية لبرامج 

إشــراك الموظفين لدينا وقد ُأقيمت 
العديــد مــن تحديات اللياقة طوال العام 

لتشــجيع الموظفين على تبني أســلوب 
حياة أفضــل من الناحية الصحية.

السالمة والبيئة
تلتزم الشــركة بحمايــة البيئة وصحة 

وســالمة الزمالء والزوار والموردين، 
فالموظفيــن والســالمة من القيم 
المؤسســية التي تشــكل أساس 

نظــام إدارة الصحة والســالمة والبيئة 
في الشــركة، وتلتزم الشــركة بتوفير 

مــكان عمل صحي وآمــن لموظفيها 
وحمايــة البيئــة من خــالل تجنب التلوث 

والحــد من األثر البيئــي لعملياتها.

كما تســعى الشركة إلدارة مرافقها 
وتشــغيلها بما يحقق أقصى قدر من 

الســالمة وتعزيز كفاءة الطاقة وحماية 
البيئــة وذلــك بتلبية جميع متطلبات 

البيئة والصحة والســالمة عمالً بالقوانين 
الســارية، ويسعدنا اإلعالن عن أنه خالل 

العام الذي انتهى في 31 ديســمبر 2017 
لم تقع أية حوادث خطيرة تتعلق بســالمة 

عمليــات دبي باركس آند ريزورتس.

وتلتزم الشــركة أيًضا بحماية البيئة 
الطبيعية التي تعمل فيها الشــركة، 
ولتحقيــق هــذا الهدف تم وضع نظام 

إدارة البيئــة الــذي يضمن التحكم في 
أي نشــاط قد يكون له أثر بيئي وفق 

التشــريعات المحلية واالتحادية، وأطلقنا 
برنامًجــا بيئًيا موســًعا لحماية البيئة 
المحيطــة بمــا في ذلك إعادة التدوير 

لتحويــل المخلفــات من مكبات النفايات 
واإلدارة الفعالة للماء والعمل بنشــاط 

لتقليل اســتهالك الطاقة والماء.

نحن ُنقدر قيمة المشــاركة الفعالة 
كمؤسســة وطنية جيدة وحريصون 

علــى االهتمــام بالبيئة التي نعمل فيها، 
وال تــزال دي إكس بــي إنترتينمينتس 

ملتزمــة باألجندة الوطنية والدور الذي 
يمكننــا لعبه في تحقيق ذلك وتســخير 

أفضــل قدراتنا لدعــم أمتنا ومجتمعنا.

 دعــم 
مجتمعنــا
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نحــن ُنقدر قيمة المشــاركة 
الفعالة كمؤسســة وطنية 

جيــدة وحريصون على 
 االهتمــام بالبيئة التي 

نعمــل فيها.
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