
مقدمة حول نظام الحوكمة في الشركة

تلتزم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع )"الشركة"( بمعايير حوكمة الشركات المنسجمة مع أفضل 
الممارسات المتبعة دوليًا، واتباعها لتوجيهات قرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم )7/ر.م( لعام 2016 بشأن معايير 

االنضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة )قواعد الحوكمة(.

لمحة عامة عن هيكلة الحوكمة في الشركة

 مدير شؤون الحوكمة 
والمخاطر واالمتثال

مديــر الرقابة الداخلية

الترشيحات   لجنة 
التدقيقوالمكافآت لجنة 

 مسؤول االمتثال 
القانوني

الرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة

التنفيذية لجنة الموارد البشــريةلجنة العطاءاتاللجنة 

التوجيهية  اللجنة 
المنتزه   لتقنيات 

الذكي

لجنة اإلجراءات 
االنضباطية والشكاوى

لجنــة مبيعات التجزئة 
والتأجير لجان التشغيللجنة التوطين

أمين سر الشركة

يتولى مجلس اإلدارة إجراء تقييمات ألدائه، وألداء اللجان التابعة له، بصورة سنوية، مقدمًا النتائج على شكل تقرير يتضمن توصيات 
لتحسين األداء، عند االقتضاء، إضافة إلى خطة عمل للمتابعة.

األركان التي تقوم عليها حوكمة الشركة

الشفافية واإلفصاح
تمثل الشفافية واإلفصاح أحد أهم 

االعتبارات بالنسبة للشركة عند نشر 
المعلومات. ويعمل مجلس اإلدارة 

على ضمان تقديم جميع اإلفصاحات 
ومعلومات كافية ودقيقة وصادقة 

للمساهمين والمستثمرين. ولدينا 
قسم عالقات مستثمرين قائم بذاته 

يمكن للمستثمرين التواصل معه عبر 
الموقع اإللكتروني للشركة. وتتم أرشفة 
كافة البيانات الصادرة المتعلقة بالشركة 
في الموقع اإللكتروني، بما فيها القوائم 

المالية والتقارير السنوية والبيانات 
العامة، كما يقدم الموقع عناوين االتصال 

بقسم عالقات المستثمرين في حال 
الحاجة لمزيد من اإليضاحات.

وتلتزم الشركة بتصريف أعمالها 
بأسلوب نزيه وشفاف من خالل تبّني 

أرفع معايير المهنية واألمانة واالستقامة، 
ويتعّين على جميع موظفي الشركة 

المعايير. االلتزام بنفس 

حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
تلتزم الشركة بتعزيز ثقة المساهمين 

من خالل تطبيق ضوابط رقابة داخلية 
تضمن إجراء التداوالت باألوراق المالية 

للشركة بطريقة أخالقية وشفافة 
ومبنية على المعلومات. لذلك تعتمد 

الشركة سياسة التداول باألسهم تطبقها 
على التداوالت بأوراقها المالية من قبل 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموظفين والجهات األخرى وفق أحكام 

سياسة التداول باألسهم.

كما تحرص الشركة على المعاملة 
المتساوية والنزيهة مع كافة 

المساهمين. ومن هنا فإن كافة االسهم 
الصادرة من قبل الشركة هي أسهم 
 عادية ذات حقوق والتزامات متساوية. 

 ويمنح المساهم كافة الحقوق 
المرتبطة باألسهم. وتضمن إجراءات 

الشركة وتدابيرها تمكين المساهمين 
من ممارسة كافة حقوقهم النظامية 

أصوالً وبدون تمييز، بما يتفق مع القوانين 
واألنظمة السارية. 

كما تم إعداد سياسة توزيع أرباح 
االسهم بما يحقق مصلحة المساهمين 
والشركة على أفضل وجه ممكن فيما 

بالتوزيعات. يتعلق 

وتهتم الشركة بمصالح أصحاب المصلحة 
لديها، ومنهم موظفوها وموردوها 

ومساهموها ودائنوها وعمالؤها 
والمستثمرون المحتملون فيها وأي 

شخص آخر لديه مصلحة في الشركة أو 
في أنشطتها.

ويدرك مجلس إدارة الشركة أن مصالح 
الشركة إنما تتحقق بتقدير مصالح أصحاب 

المصلحة لديها ومساهمتها في نجاح 
الشركة على المدى الطويل.

 االلتزام بمبادئ حوكمة 
 حقوق المساهمين الشفافية واإلفصاحالبيئة الرقابيةمجلس اإلدارةالشركات

وأصحاب المصلحة
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