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نظام حوكمة الشــركة  .1
ُتقر شــركة دي إكس بــي إنترتينمنتس 

ش.م.ع )ُيشــار إليهــا هنا فيما بعد 
باســم "الشــركة"( بأن نظام الحوكمة 

الرشــيدة هي دعامة أساســية لنجاح 
أعمــال الشــركة وتقديم مزايا طويلة 

األمــد تعود بالنفع علــى األطراف المعنية 
بالشــركة. وتحرص الشركة وتعتزم 

المضــي قدًما في تحقيق أســمى 
المتطّلبــات التنظيميــة ومتطلبات 
حوكمة الشــركات المطبقة على 

الشــركات المســاهمة العامة المدرجة 
في ســوق دبي المالي وتعمل جاهدة 

العتماد أعلى معايير الممارســات 
الدولية لحوكمة الشــركات.

يتولى مجلس إدارة الشركة )والذي ُيشار 
إليه هنا فيما بعد باسم "المجلس"( 

مســؤولية ضمان امتثال الشــركة 
اللتزاماتهــا القانونيــة والتنظيمية، 
وتعزيــز قيمة حقوق المســاهمين 

وتحقيق أهداف الشــركة وتوفير اإلشــراف 
والرقابــة الازمة على ســامة أنظمة 

المحاســبة والتقارير الماليــة المطّبقة 
فــي الشــركة وضمان وجود نظام 

مناســب للرقابــة الداخلية. ويتصّرف 
المجلس مكرًســا واجبه تجاه الشــركة 

لضمان المســؤولية والمساءلة.

وتســعى كذلك الشركة للحفاظ 
على مبداء الشــفافية في التواصل مع 
أصحــاب المصلحة لضمان مواكبتهم 

ألحدث المســتجدات في الوقت المائم؛ 
بحيــث يتضّمن ذلك اإلفصاحات المقدمة 

للمســاهمين والجهة المنظمة والسوق 
وأصحــاب المصلحة اآلخرين.

إطار عمل حوكمة الشــركة
إدراًكا اللتزامــه بأرفــع معايير حوكمة 

الشــركات ومسؤولية الشركة وإدارة 
المخاطــر، قــام المجلس بإعداد إطار 
عمل راســخ لحوكمة الشــركة؛ حيث 

يوفــر إطار عمل حوكمة الشــركة هيكاً 
يهــدف لتمكين الشــركة من تحقيق 

ومبادئها. قيمها 

وبناًء عليه، ُينَفذ إطار حوكمة الشــركة 
من قبل فريق إدارة الشــركة، ويتم 

مراقبته بشــكل مستقل لقياس مدى 
فعاليتــه مــن قبل مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة عنه والتي تشــمل لجنة 
التدقيق ولجنة الترشــيحات والمكافآت، 

باإلضافة إلى المســاعدة المبذولة 
من المدققيــن الخارجيين والداخليين 

وموظفي الشــركة، بما في ذلك 
الرئيــس التنفيذي والمدير التنفيذي 

المالي ومديــر الرقابة الداخلية وضابط 
االمتثــال ومدير الحوكمة واالمتثال. 

التنظيمية الجهات 
هيئة األوراق المالية والسلع، سوق دبي المالي

  يعّين
  يتبع إلى

مجلس اإلدارةالمساهمين

التدقيق لجنة 

الحوكمة واالمتثالأمين الشركة
الترشيحات  لجنة 

والمكافآت

الرئيس التنفيذي

الداخلية الرقابة 

اإلدارة
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إضافــًة إلى ذلك، ترفع إدارة الرقابة 
الداخلية المســتقلة للشركة تقاريرها 
للجنة التدقيق وتخضع إلشــرافها. كما 

يتولى ضابط االمتثال مســؤولية التحقق 
من مدى تقيد الشــركة وموظفيها 

بضوابط االمتثال اســتناًدا إلى القوانين 
واللوائــح والقرارات واالنظمة الداخلية 

المعمول بها.

ويتــرأس إدارة الحوكمة واالمتثال في 
الشــركة مدير الحوكمة واالمتثال الذي 

يتبع إلــى الرئيس التنفيذي. وبذلك، 
يقــع علــى عاتق إدارة الحوكمة واالمتثال 

مســؤولية إطار حوكمة الشركات 
الداخلــي، متضمًنا ذلك هيكل تفويض 

الصاحيات والسياســات واإلجراءات 
واإلشــراف على اللجان اإلدارية.

وتمتلك الشــركة إطار عمل شامل 
إلدارة المخاطــر يتألف من ميثاق إدارة 

المخاطر وسياســة إدارة مخاطر الشركة 
وبيان مســتوى تقبل المخاطر وحدود 

تحمل المخاطر. وُوضعت كذلك ســجات 
المخاطر التشــغيلية لكل قســم من 

أقسام الشــركة مرفقة بالمخاطر 
الموحــدة التي يتــم إخطار لجنة التدقيق 

رسمًيا بها. 

طت الشركة  وعاوًة على ذلك، ســلَّ
الضوء على مفهوم الصحة والســامة 
والبيئة )HSE( مســتمدة مبادئها في 

تطبيق كافة جوانب عمليات التشــغيل 
في الشــركة منه، باإلضافة إلى تحديدها 

لسياســات وعمليات الصحة والسامة 
 .)HSE( والبيئة

وُيشــكل دليل حوكمة الشركات في 
الشــركة جزًءا أساسيًا من إطار عمل 
حوكمة الشــركات ويغطي الجوانب 

التالية:

•  هيكل مجلس اإلدارة ودور مسؤولي 
الشركة واألعضاء اإلداريين؛

•  مسائل ذات صلة بالمجلس 
كاستقالية العضو اإلدراي ومكافآت 

المسؤولية وتعارض المصالح 
والسرية والتقييم؛

 •  اللجان اإلدارية وتلك المنبثقة 
عن المجلس؛

حقوق األطراف المعنية؛  •

المستثمرين؛ عاقات   •

المسؤولية االجتماعية للشركة؛  •

السلوك واألخاقيات؛  •

حماية المبلغين عن المخالفات؛  •

تداول األسهم؛  •

معامات األطراف ذات العاقة؛  •

إفصاحات السوق؛  •

الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي؛  •

التدقيق الخارجي؛ و  •

الحوكمة والمخاطر واالمتثال  •

واســتناًدا إلى االلتزامات المطبقة، 
يضمــن المجلــس أن اإلفصاحات تنطوي 
علــى كافة التطــورات الجوهرية، كما 

تحافظ الشــركة علــى بناء حلقة تواصل 
فعالــة مع المســاهمين. وفي هذا 

الصدد، قام المجلس بإرســاء نظام 
ض المراقبة  رقابــة داخلية للشــركة وفوَّ

الفعالــة وإعداد التقارير بشــأن توفير 
المــوارد واختبــار فعالية نظام الرقابة 

الداخلية إلــى لجنة التدقيق.

وتواظب الشــركة بدورها على مراجعة 
إطار عمل وممارســات حوكمة الشركة 

وتحســينها لضمان االمتثال للتغيرات 
التي تطرأ علــى الجانب التنظيمي، 
وأفضل الممارســات الدولية كذلك. 

فازت الشــركة بجائزة وورلــد فاينانس 
لحوكمــة الشــركات العالمية لعام 

٢٠١7 لتميزهــا فــي مجال حوكمة 
الشــركة للشــركات التي تمكنت 

مــن جعــل مجالس إداراتهــا أكثر تنوًعا 
وديناميكيــة، بشــكل يمكنها من 

ممارســة عملهــا بشــفافية ويضعها في 
أفضــل وضــع يمكنها مــن التعامل مع 

سياســات المخاطــر، والبيئيــة والحوكمة 
علــى أكمل وجه.

ممارسات حوكمة الشركة
فيمــا يلي أبــرز المعالم الخاصة بتطورات 

وأنشــطة حوكمة الشركة الجوهرية في 
الشركة لعام ٢٠١7:

•  عقــد مجلس اإلدارة ١٠ اجتماعات في 
عام ٢٠١7؛

•  تــّم تقليل أعضاء مجلس األدارة من 
9 إلــى 7 أعضــاء ؛ وذلك بعد الحصول 

على موافقة المســاهمين خال 
اجتماع الجمعيــة العمومية المنعقده 

فــي ٢8 نوفمبر ٢٠١7؛

•  تــّم انتخاب مجلس إدارة جديد بعد 
انتهاء مدة مجلس اإلدارة الســابق، 

وشــهد ذلك أيًضا انتخاب أول عضوة 
لمجلس إدارة الشركة؛

•  تّم إعادة تشــكيل لجنتي التدقيق 
والترشــيحات والمكافآت بعد انتخاب 

المجلس الجديد؛

•  تّم اســتعراض وتحديث ميثاق 
مجلــس اإلدارة ومواثيق اللجان 

المنبثقــة عــن المجلس، بما يضمن 
اتســاقها مع أهداف ومسؤوليات 

مجلــس اإلدارة واللجان التابعة، 
باإلضافة إلــى المتطلبات التنظيمية 

وأفضل الممارسات؛

•  وافــق المجلس وأصدر هيكل 
تفويــض صاحيات مجلس اإلدارة 

موضًحــا بالتفصيل الســلطات 
المخولــة له وتلــك المفوضة إلى 

اإلدارة العليا للشــركة؛

•  وافــق المجلس على تعيين رئيس 
تنفيــذي جديد واعتماد هيكل إداري 

جديد للشركة؛

•  وافــق المجلس على تحديث العمل 
إســتراتيجية الشركة لتعكس إعادة 

هيكلة الشــركة والتزامها المتواصل 
بأهدافها المرجوة وتوســيع قطاعات 

أعمالها؛

•  تّم تعيين أمين سرللشــركة وضابط 
امتثال جديدين؛

•  تّم إعادة تشــكيل عضوية لجنة 
المطلعيــن واالفصاحات وتحديث 

 ميثاقهــا لتحقيق فعالية أكبر 
ألداء اللجنة؛

•  قامت لجنة الترشــيحات والمكافآت 
بمراجعــة والتاكد على امتثال أعضاء 

مجلس لمتطلبات االســتقالية؛

•  اســتمرت اللجان اإلدارية للشركة 
في اإلشــراف على الجوانب الرئيسية 

لعمليات الشــركة ومخاطرها 
الجوهرية؛

•  واصــل المجلس ولجنة التدقيق 
مراجعة ومراقبة ســامة البيانات 

المالية للشــركة والتقارير المالية 
الهامــة للجهات الرقابية وأي إعانات 
رســمية أخرى تتعلق باألداء المالي 

للشركة؛

•  راجع المجلس أداء الشــركة في ضوء 
االســتراتيجية والموازنة المعتمدتين؛

•  تّم تحديث إرشــادات التقييم الذاتي 
للمجلــس واللجنة المنبثقة عنه 

وذلــك لتقديــم معايير أكثر تفصيًلا 
الذاتي؛ للتقييم 

•  تّم إجــراء تقييمات التقييم الذاتي 
لمجلــس اإلدارة ولجانه لضمان 
اســتمرار فعالية المجلس في 

حوكمة الشركة؛
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•  أوصت لجنة التدقيق الســادة 
المســاهمين بمواصلة تعيين 

المدققيــن الخارجيين، باإلضافة الى 
اجراء تقييم ســنوي ألدائهم؛

•  تم تحديث اجراءات وسياســة 
األعمــال التجارية الخاصة برحات 

العمل والمصاريــف الخاصة باعضاء 
مجلس اإلدارة بهدف تبســيط اجراءات 

اتخاذ القرارات واتســاقها وتخفيض 
التكاليــف التي تتكبدها الشــركة؛

•  تمت مراجعــة الصاحيات البنكية 
الممنوحة للشــركة ولشركاتها 
التابعة لضمان اســتمرار الكفاءة 

التشغيلية؛

•  تمــت مراجعة وتحديث تفويضات 
الصاحيات الداخلية للشــركة لضمان 

الكفاءة التشــغيلية؛ و

•  أصدرت الشــركة بيانًا حديثًا لسياسة 
الصحة والســامة والبيئة لتحسين 

جودة خدمات ومنتجات الشــركة 
باســتمرار مع حماية األفراد والبيئة.

بيــان بتعامــالت أعضــاء مجلــس األدارة وأزواجهم وأبناؤهم في االوراق المالية للشــركة خالل العام 2017   .2
تبّنت الشــركة سياســة تداول األســهم المطبقة على جميع أعضاء المجلس وموظفي الشــركة، وكذلك على المزودين الذين لهم 

عاقات تعاقدية مع الشــركة. وتتضمن السياســة توجيهات وسياســات حول إطار تداول األســهم والمعلومات الحساســة بخصوص 
الســعر غير المفصح عنه والقيود وفترات اإلغاق وإشــعار تداول األســهم والمقاصة واإلعفاءات والتعامل مع حاالت خرق السياســات 

وتنفيذهــا؛ حيــث يقتضــي علــى أي عضــو من أعضاء المجلس أو أي موظف يرغب في خوض تجربة التداول إخطار أمين ســر الشــركة 
بنّيته مع اســتيفاء الموافقات الازمة قبل التداول في األوراق المالية للشــركة.

أعضاء مجلس االدارة الذين يملكون أســهم في الشــركة كما هو موّضح أدناه:

الوظيفي/الصلةاالسم المنصب 
 األسهم المملوكة كما 

إجمالي عملية البيعإجمالي عملية الشراءفي 31 ديسمبر 2017

 تم تعيينه كعضو مجلس موكاش  سوداني
إدارة في تاريخ ٢8 نوفمبر ٢٠١7

صفرصفر6,5٠٠

تشــكيل مجلس األدارة  .3

بيــان تشــكيل مجلــس األدارة الحالي وفقًا للجدول التالي: أ. 

االسمم

الفئة )عضو 
تنفيذي، عضو 

غير تنفيذي، 
عضو مستقل(

الخبرات 
والمؤهالت

فترة الخدمة 
بصفة عضو  

مجلس إدارة  
في الشركة من  

تاريخ انتخابه  
للمرة األولى

العضوية 
والمنصب 

في شركات 
مساهمة 

عامة أخرى
المناصب في الهيئات التنظيمية أو أية جهات 

حكومية أو تجارية هامة

سعادة السيد ١
عبداهلل الحباي

رئيس مجلس 
اإلدارة، عضو غير 

تنفيذي

 راجع 
 الماحظة 

أدناه

9 ديسمبر ٢٠١4 
- 3١ ديسمبر 

٢٠١7

•  المدير التنفيذي للمكتب الهندسي - المكتب ال ينطبق
الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس 
مجلس الوزراء وحاكم دبي

•  رئيس مجلس مجموعة مراس القابضة ذ.م.م
•  رئيس مجلس شركة دبي القابضة ذ.م.م

•  عضو مجلس مؤسسة دبي العقارية
•  المدير العام لسلطة دبي للمجمعات اإلبداعية

•  رئيس مجلس مرسى السيف ذ.م.م
•  المدير التنفيذي لشركة شمال القابضة ذ.م.م

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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االسمم

الفئة )عضو 
تنفيذي، عضو 

غير تنفيذي، 
عضو مستقل(

الخبرات 
والمؤهالت

فترة الخدمة بصفة 
عضو مجلس إدارة  

في الشركة من  
 تاريخ انتخابه 
للمرة األولى

لعضوية 
والمنصب 

في شركات 
مساهمة 

عامة أخرى
المناصب في الهيئات التنظيمية أو أية جهات 

حكومية أو تجارية هامة

عبد الوهاب ٢
الحلبي

نائب رئيس 
مجلس، عضو 

مستقل

يرجى الرجوع 
إلى الماحظة 

أدناه

9 ديسمبر ٢٠١4 - 
3١ ديسمبر ٢٠١7

•  مدير االستثمار التنفيذي في مجموعة ال ينطبق
"اكويتاتيفا" 

•  الرئيس التنفيذي لبيت االستثمار العالمية 
وعضو مجلس في بيت االستثمار العالمي، 

شركة خدمات مالية مقرها الكويت
•  عضو مجلس إدارة شركة "ال تيريسوري" 

 المحدودة، شركة خدمات مالية 
 مرخصة وتعمل تحت سلطة مركز 

العالمي المالي  دبي 
 •  عضو مجلس إدارة شركة إيه إيه إنفرا 

)الشرق األوسط( المحدودة
•  عضو مجلس إدارة شركة إيه إيه إنفرا 

للعقارات المحدودة
 •  نائب رئيس مجلس شركة صيدليات 

بانت ذ.م.م

يرجى الرجوع عضو مستقلأمينة طاهر3
إلى الماحظة 

أدناه

٢8 نوفمبر ٢٠١7 - 
3١ ديسمبر ٢٠١7

•  نائب الرئيس لشؤون الشركات لمجموعة ال ينطبق
االتحاد للطيران

عضو مجلس االتحاد اإلماراتي للتنس  •
 •  عضو مجلس جمعية العاقات العامة 

للشرق األوسط

عضو غير إدريس الرفيع4
تنفيذي

يرجى الرجوع 
إلى الماحظة 

أدناه

 ١8 إبريل ٢٠١7 - 
3١ ديسمبر ٢٠١7

نائب رئيس 
مجلس بنك 

نور

•  نائب رئيس مجلس مجموعة نور 
االستثمارية ذ.م.م

عضو مجلس شركة مرسى السيف ذ.م.م  •

يرجى الرجوع عضو  منتدبمحمد الما5
إلى الماحظة 

أدناه

٢8 نوفمبر ٢٠١7 - 
3١ ديسمبر ٢٠١7

عضو مجلس 
لبنك نور

•  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
لمجموعة دي إكس بي إنترتينمنتس

عضو مجلس لبنك نور  •

موكاش  6
سوداني

عضو غير 
تنفيذي

يرجى الرجوع 
إلى الماحظة 

أدناه

٢8 نوفمبر ٢٠١7 - 
3١ ديسمبر ٢٠١7

•  المدير التنفيذي للشؤون المالية ال ينطبق
واالستثمارية لشركة مراس القابضة

عضو مجلس دبي هيلز استيت ذ.م.م  •
عضو مجلس شركة واي فولف ذ.م.م  •

عضو مجلس مرسى السيف ذ.م.م  •
مدير عام لشركة مراس للرعاية الصحية  •

يرجى الرجوع عضو مستقلشرافان شاروف7
إلى الماحظة 

أدناه

 ٢3 يونيو ٢٠١6 - 
٢6 مارس ٢٠١7

٢8 نوفمبر ٢٠١7 - 
3١ ديسمبر ٢٠١7

•  مدير، شركة شرينغار السينمائية شركة ال ينطبق
خاصة ذات مسؤولية محدودة

شريك ومدير عام لشركة روزوود بورتال  •
)ADGM FZE( عضو مجلس رابيد فينتشرز  •

خبــرات ومؤهالت أعضاء المجلس

ســعادة السيد عبد اهلل الحباي
يتولى ســعادة الســيد عبد اهلل الحباي 

منصــب رئيس مجلس مجموعة مراس 
القابضــة ورئيس مجلس دبي القابضة. 

كما يعمل الســيد حباي كرئيًسا 
تنفيذيـًـا للمكتب الهندســي - المكتب 

الخاص لصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

ورئيــس مجلس الوزراء وحاكم دبي، 
وهو منصب شــغله منذ عام ٢٠٠5.

يتولى الســيد الحباي منصب المدير 
العام لســلطة دبي للمجمعات اإلبداعية، 

وعضو مجلس إدارة مؤسســة دبي 
العقارية ومتحف المســتقبل، فضاً عن 

عــدد من المناصب األخرى، والرئيس 
التنفيذي لشــركة الشمال. ويمتلك 

الســيد الحباي خبرة تزيد على ٢5 عامًا 
في قطــاع العقارات والملكيات، بما 

فــي ذلــك ١6عامًا من العمل في بلدية 
دبي، حيث أشــرف على تنفيذ رؤية اإلمارة 

للتخطيط الحضري وترجمتها. الســيد 
الحباي حاصل على درجة الماجســتير في 
إدارة المعلومات المســاحية واألراضي من 

جامعة شــرق لندن بالمملكة المتحدة.

عبــد الوهاب الحلبي
عبدالوهــاب الحلبي هو رئيس مجموعة 

االســتثمار في مجموعة اكويتاتيفا، 
وهي مجموعــة خدمات مالية متنوعة 

تعمل في إدارة األصول والثروات واألســهم 
الخاصة. وهــو أيضًا الرئيس التنفيذي 

وعضو مجلس إدارة بيت االســتثمار 
العالمي، وهي مجموعة اســتثمارية 
مقرها الكويــت. ويتمتع بخبرة تزيد 

علــى ٢٠ عامــًا في القطاع العقاري، حيث 
يتمتــع بخبرة في إعــادة الهيكلة المالية 

وإدارة األزمــات والدين وتعزيز االئتمان 
المشتركة. والمشاريع 
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وقد شــغل ســابًقا منصب مدير االستثمار 
التنفيذي فــي مجموعة مراس القابضة، 

باإلضافة إلى كونه شــريًكا في شــركة 
كــي بــي أم جي، كما تقّلد منصب 

الرئيس التنفيذي لشــركة دبي للعقارات 
التابعــة لمجموعــة دبي القابضة. حصل 

عبــد الوّهاب على بكالوريوس في 
االقتصــاد مــن كلية لنــدن لاقتصاد ودرجة 

الماجســتير فــي إدارة األعمــال التنفيذية 
من المدرســة الوطنية للجســور 

والطــرق. كما أّنه زميــل في معهد 
المحاســبين القانونييــن فــي إنجلترا 

وويلــز، وعضــو في معهــد األوراق المالية 
في المملكــة المتحدة.

أمينة طاهر
تتمتــع أمينــة طاهر بخبرة تزيد عن ١4 

عاًما في مجال التســويق واالتصاالت؛ إذ 
أّنها تشــغل منصب نائب الرئيس لشــؤون 
الشــركات في مجموعة االتحاد للطيران 

حيث تتولى مســؤولية استراتيجية 
االتصال المؤسســي. وقد انضمت إلى 

مجموعــة االتحاد للطيران بصفتها رئيســة 
قســم العاقات اإلعامية في عام ٢٠١4، 

كما ترّأســت في الســابق منصب رئيس 
التنميــة االجتماعية والرعاية في وحدة 

االتصاالت لدى شــركة مبادلة لاستثمار. 
وقبل االنضمام إلى مبادلة، شــغلت 

أمينة منصب المدير التنفيذي لقســم 
االتصاالت المؤسســية في شركة زعبيل 

لاســتثمارات. وتشمل أبرز معالم 
مســيرتها المهنية أيًضا إرشاد رّواد 

األعمال اإلماراتيين وتدشــين شركة 
لألغذيــة العضوية والتحدث في مؤتمرات 

القيــادة وتحفيز نهضة المرأة اإلماراتية 
فــي المجتمع واألعمال. تحمل أمينة 

درجة الماجســتير في اإلدارة العامة من 
جامعة هارفارد وماجســتير إدارة األعمال 

مــن كليــة لندن لألعمال، وهي حاصلة 
على درجة البكالوريوس في الدراســات 
اإلعاميــة التطبيقيــة من كليات التقنية 

العليا في دبي.

إدريس الرفيع
إدريس الرفيــع هو الرئيس التنفيذي 

الســابق لدبي القابضة؛ حيث كان 
مسؤولًا عن إعداد االســتراتيجية التجارية 

والماليــة للمجموعة بأكملها. كما 
شــغل منصب المدير التنفيذي للشــؤون 

التجارية فــي مراس القابضة. يتمتع 
إدريــس بخبــرة تزيد عن ١3 عاًما من 

العمل في قطاع االســتثمار المصرفي 
وحقــوق الملكية الخاصة.

قبــل التحاقه بمراس، تقلد إدريس 
منصب رئيس قســم التغطية اإلماراتية 

في غولدمان ســاكس، حيث انضم 
إلى غولدمان ســاكس عام ٢٠٠8 إلدارة 

الصناديق الســيادية والبنوك التجارية 
اإلماراتيــة، باإلضافــة إلى التعامل مع عماء 

من شــركات إماراتية ضخمة تشمل 
)GREs( للخدمات المصرفية االســتثمارية 

وشــركات األوراق المالية. وباإلضافة إلى 
ذلك، فقد شــغل منصب المدير العام 

فــي بنــك الخليج األول قبيل انضمامه إلى 
غولدمان ســاكس، وهو حالًيا عضو فعال 

فــي مجلس بنك نور. يحمل إدريس 
شــهادة في المالية من كليات التقنية 

العليا في اإلمارات.

محمد المال1
تم تعيين الســيد محمد الما في 

منصب الرئيس التنفيذي لشــركة دي 
اكــس بــي إنترتينمنتس في يونيو ٢٠١7، 

وهو يتمتع بخبرة واســعة في مجاالت 
قطاعــات األعمــال والترفيه، بما في ذلك 

البث اإلذاعــي والتلفزيوني والطباعة 
والنشــر والوسائط الرقمية واإلعانات 

الخارجيــة وإدارة الفعاليات والمتنزهات 
ووجهات الجذب. كما عمل الســيد 

الما ســابقًا رئيســًا تنفيذيًا للمجموعة 
اإلعامية العربية حيث أشــرف على جميع 

الجوانب التشــغيلية لوحدات األعمال 
الرئيســية في المجموعة ومن ضمنها: 

شــبكة اإلذاعة العربية ودون ايفنتس 
والقريــة العالميــة. ومنذ تعيينه في عام 

٢٠٠8، ســاهم محمد في نمو المجموعة 
من خال االبتكار في قطاع التســلية 

والترفيه واالســتراتيجيات الجديدة التي 
تركــز علــى العماء. قبل انضمامه إلى 

المجموعة اإلعامية العربية، شــغل 
الســيد محمد العديد من المناصب 

القيادية ضمــن مجموعة تيكوم، بما 
فــي ذلك منصب المديــر التنفيذي لمدينة 

دبي لإلعام، حيث ســاهم في توطيد 
الوضع الدولــي لمركز األعمال التجارية 

ولعب دورًا رئيســيًا في استقطاب 
العامــات التجارية العالمية الرائدة في 

مجــال اإلعام إلى المنطقة.

موكاش سوداني
يمتلــك موكاش ســوداني خبرة تزيد 
عــن ثاثــة عقود مــن العمل في مجال 
التمويــل واالســتثمارات في مختلف 

القطاعــات. وفــي عام ٢٠١7، انضم 
مــوكاش لمراس ليشــغل منصب 
المديــر التنفيذي للشــؤون المالية 

واالســتثمارية ويتقلــد حالًيــا منصب نائب 
الرئيــس التنفيذي.

وشغل ســابًقا منصب المدير المالي 
لشــركة فاي دبي حيث كان جزًءا ال 
يتجزأ من اســتراتيجية نمو شركة 

الطيــران. وقبــل انضمامه إلى فاي دبي 
فــي عام ٢٠١١، كان موكاش المدير 

المالــي لمجموعة عقارية في دبي. 
كمــا تبــوأ مناصب إدارية عليا في بنك 
نــور ومجموعة طيران اإلمارات ودناتا. 

اســتهل موكاش مسيرته المهنية 
في الشــؤون المالية حيث عمل مع 

إحدى الشــركات األربع الكبار للتدقيق 
فــي الكويت ودبي. تمكن موكاش 

مــن تحقيق مــا يؤهله ليصبح عضًوا في 
معهــد المحاســبين القانونيين في الهند 
وذلــك فــي عام ١987 قبل الحصول على 

 )CPA( شــهادة المحاسب العام المعتمد
وشــهادة المدقق الداخلي المعتمد 

)CIA( فــي الواليات المتحدة. كما أنه 
حائــز علــى دبلوم في تمويل األعمال من 

معهد المحلليــن الماليين المعتمدين 
في الهند.

شرافان شاروف
يعمل شــرافان شــاروف حالًيا كشريك في 

شــركة روزوود بورتال المحدودة، وهي 
شــركة مقرها دبي تعمل في تجميع 
الفلل الســياحية على اإلنترنت وغيرها 
مــن الحلــول عبر اإلنترنت. وقد بدأ حياته 
المهنية عام ١997 مع شــركة شــرينغار 

الســينمائية وهي شــركة عائلية لتوزيع 
أالفــام، حيث كان رائًدا في مفهوم 
برمجة الشاشــة الخارجية واإلرسال 

المتعدد. وفي ظــل قيادته المتمكنة، 
خرجت المجموعة بسلســلة تضم ٢5 

وحدة إرســال مع أكثر من ١٠٠ شاشــة 
في الهند تحت اســم العامة التجارية 

"FAME"، والتي باعها لشــركة إينوكس 
للترفيــه المحدودة في عام ٢٠١١. وفي 
عام ٢٠١3، شــارك شرافان في تأسيس 

فنتونيرســري، التي تعد أول شركة 
الحتضان وتســريع وتيرة نمو الشركات 
الجديدة الناشــئة في الهند في مختلف 

القطاعــات. وهو خريج من جامعة 
مومباي ويحمل درجة الماجســتير في 

إدارة األعمــال مــن كلية ملبورن لألعمال. 
شــرافان هو أيًضا عضو نشــط في فرع 

مومباي في منظمة الرؤســاء الشباب 
)YPO(، وهــي منظمــة غير ربحية مقرها 

الواليــات المتحدة، كما أنه الرئيس 
الحالــي لعضوية فرع مومباي. وإلى 

جانــب ذلك، فقــد عمل في مجلس الرقابة 
فــي الهنــد في الفترة من ٢٠٠8 إلى ٢٠١٢.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة

١ وإضافة إلى ذلك، فقد تم تعيين السيد ما كعضو في مجلس إدارة بنك نور في عام ٢٠١8.
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بيان بنســبة تمثيل العنصر النســائي في مجلس االدارة للعام 2017 ب. 
كما في تاريخ 3١ ديســمبر ٢٠١7، يضم مجلس االدارة اول ســيدة كعضو مجلس إدارة للشــركة بعد تعينها في ٢8 نوفمبر٢٠١7.

بيان بما يلي: ج. 

المكافآت السنة المالية ٢٠١6  .١
لــم يتــم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة لعام ٢٠١6 

المكافآت السنة المالية ٢٠١7  .٢
لــم يتــم تقديــم أي مقتــرح لمكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العموميــة ألعضاء المجلس للفترة الممتدة من ١ يناير ٢٠١7 

إلى 3١ ديسمبر ٢٠١7.

التعويضات
تلقــى مجلــس اإلدارة األتعــاب التاليــة مقابــل القيــام بأعمــال إضافية فيما يتعلق بواجبات أعضاء المجلــس للفترة من ١ يناير ٢٠١7 حتى 

نهايــة مــدة مجلــس اإلدارة فــي ٢8 نوفمبر ٢٠١7 كما هو موضح أدناه:

االسم
 منصب عضو 

اللجنةمجلس اإلدارة
 األتعاب 

)درهم إماراتي(
 عدد االجتماعات 

التي تم حضورها

–––رئيس مجلس األدارةسعادة السيد عبد اهلل الحباي

نائب رئيس مجلس عبد الوهاب الحلبي
األدارة

عضو في لجنة الترشيحات 
والمكافآت

المجلس - 9؛ لجنة الترشيحات ٢6٢,376
والمكافآت – 3

المجلس - 4 كعضو تنفيذي ١3٠,835–عضو في المجلسرائد كاجور النعيمي
و3 كعضو غير تنفيذي

المجلس - 8، لجنة التدقيق - 387,5435عضو في لجنة التدقيقعضو في المجلسفهد كاظم

رئيس لجنة الترشيحات عضو في المجلسدينيس سي جيلبرت
والمكافآت، عضو لجنة التدقيق

المجلس - 9، لجنة التدقيق - 5؛ 436,98١
لجنة الترشيحات والمكافآت - 4

 رئيس لجنة التدقيق، عضوعضو في المجلس ستيفن دي. شايكن
لجنة الترشيحات والمكافآت

المجلس - 9؛ لجنة التدقيق - 5؛ 436,98١
لجنة الترشيحات والمكافآت - 4

المجلس – ١9٢,٢3١6–عضو في المجلسكريستيان فيوريل جيورجي

البوعينين المجلس – 74,477١–عضو في المجلسفايز 

المجلس – 3––عضو في المجلسبارتون جون ايرلند

المجلس - ٢؛ لجنة التدقيق - 98,٢98٢عضو لجنة التدقيقعضو في المجلسشرافان شاروف

المجلس - ٢––عضو في المجلسإدريس الرفيع

ُتدفع األتعــاب المقدمة لألعضاء بالدوالر 
األمريكي. ســعر التحويل المستخدم 
ألغــراض التقاريــر هو: ١ دوالر أمريكي = 

3.6735 درهم إماراتي

لم ُتدفع األتعاب لثاثة أعضاء في المجلس 
وهم )سعادة السيد عبداهلل الحباي 
وإدريس الرفيع وبارتون جون إيرلند(. 

تــّم دفع أتعــاب لرائد كاجور النعيمي 
في الفترة من ١ أغســطس ٢٠١7 )بعد 

اســتقالته من منصب الرئيس التنفيذي( 
إلى 8 ديســمبر ٢٠١7.

تّم دفع أتعاب شــرافان شــاروف في الفترة 
من ١ يناير ٢٠١7 حتى اســتقالته من 

المجلــس في ٢6 مارس ٢٠١7. 

تّم دفع أتعاب كريســتيان فيوريل 
 جيورجــي فــي الفترة من ١ يونيو ٢٠١7 

إلى 8 ديســمبر ٢٠١7.

تّم دفع أتعاب فايز البوعينين في الفترة 
من ١8 أبريل ٢٠١7 إلى 3٠ يونيو ٢٠١7.

دها خمسة  ّتم دفع قيمة النفقات التي تكبَّ
من أعضاء مجلس اإلدارة وهم )دينيس 

جيلبرت وستيفن شايكن وشرافان شاروف 
وفايز البوعينين وكريستيان فيورل 

جيورجي( من قبل الشركة. 

تبلــغ القيمــة اإلجمالية لهذه النفقات 
١,١4٢,455 درهــم إماراتي للفترة الممتدة 

من ١ يناير ٢٠١7 إلى 3١ ديســمبر ٢٠١7. 

تّم ســداد أتعاب جميع األعضاء الذين 
انتهــت فترة عضويتهم عند إعادة 

تشــكيل مجلس اإلدارة في تاريخ 8 
ديســمبر ٢٠١7 وفًقا التفاقيات التعيين 

األصليــة المبرمة معهم. 

تــّم تعييــن أعضاء مجلس اإلدارة الجدد 
خال انعقــاد الجمعية العمومية في 

٢8 نوفمبر ٢٠١7. ُتســتحق األتعاب األولى 
لمجلــس اإلدارة الجديد في يونيو ٢٠١8. 

اعتمــد مجلــس اإلدارة معاييــر جديــدة ألتعــاب األعضــاء واتخذ قراًرا بأنه بموجب هذه المعايير، فــإّن أربعة أعضاء في المجلس وهم 
)ســعادة الســيد عبد اهلل الحباي ومحمد الما وإدريس الرفيع وموكاش ســوداني( غير مؤهلين حالًيا لتلّقي أتعابهم. وُتحتســب 

أتعــاب األعضــاء الثاثــة الباقيــن )عبد الوهاب الحلبي وأمينة طاهر وشــرافان شــاروف( وفًقا للمعاييــر المعتمدة من قبل المجلس:

55,١٠3 درهم إماراتياألتعاب السنوية لعضوية اللجنة

9١,838 درهم إماراتي األتعاب السنوية لرئيس اللجنة

مكافآت إضافية لقاء "خدمات إضافية تتجاوز المهام االعتيادية 
المناطة بالعضو اإلداري"

ُتحدد القيمة استناًدا إلى كل حالة على حدة على أال تزيد على أي 
حال عن ١٢8,573 درهم سنويًا. 
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عــدد اجتماعــات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل الســنة المالية 2017 د. 
يوضــح الجــدول أدنــاه اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي أجريــت خال الفترة الممتدة من ١ يناير ٢٠١7 إلى 3١ ديســمبر ٢٠١7 بما في ذلك بيان 

لحضور األعضاء:

عضو المجلس

تواريخ االجتماعات في 2017

 13 
فبراير  

 26 
مارس  

 13 
إبريل  

 9 
مايو  

 8 
أغسطس  

 19 
سبتمبر  

 25 
أكتوبر  

 11 
نوفمبر  

 22 
نوفمبر  

 13
ديسمبر  

سعادة السيد عبد اهلل الحابي

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤عبد الوهاب الحلبي

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤¤رائد كاجور النعيمي

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤¤¤فهد كاظم

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤¤¤¤دينيس سي جيلبرت

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤¤¤¤ستيفن دي. شايكن

ال ينطبق¤¤¤¤¤¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقكريستيان فيوريل جيورجي

البوعينين ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقفايز 

ال ينطبق¤¤¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقجون إيرلندا

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق¤¤شرافان شاروف

ممثل ¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقإدريس الرفيع
بالوكالة



¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقموكاش  سوداني

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقأمينة طاهر

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقمحمد المال

¤ حضــر     اعتذر
يقصــد بـــ"ال ينطبــق" أن عضــو المجلــس لــم يكــن عضًوا في مجلس اإلدارة عنــد فترة انعقاد االجتماع. جميع حاالت الغياب كانت ألســباب مقبولة لدى المجلس.

هـــ. بيان مهام واختصاص مجلس 
االدارة التــي قامت بها االدارة 

التنفيذيــة بنــاءا على تفويض من 
المجلس إلى اإلدارة

تمتثل الصاحيــات الموكلة للمجلس 
والممارســة من قبله ألحكام قرار رئيس 

مجلــس إدارة الهيئة رقم )7/ر.م( لعام 
٢٠١6 بشــأن معايير االنضباط المؤسسي 

وحوكمة الشــركات المساهمة 
العامة. يكون مجلس اإلدارة مســؤولًا 
عن ممارســة هذه الصاحيات والقيام 
بهــذه المهــام، ولكن يجوز له تفويض 

اللجــان المنبثقــة عن المجلس أو اإلدارة 
التنفيذيــة بهــذه المهام، على أن تكون 

هــذه الصاحيات مفوضة كتابًة.

ُتحدد الصاحيــات المحفوظة للمجلس 
فــي ميثــاق مجلس اإلدارة. خال عام ٢٠١7، 

ض المجلس أي من المهام  حيــث لــم يفوِّ
أو المســؤوليات المحفوظة لإلدارة 

التنفيذية التابعة للشــركة.

أما الصاحيات الرئيســية باستثناء 
تلــك المحفوظة للمجلس، فقد قام 

المجلس بتفويضهــا للرئيس التنفيذي 
للشــركة كما هو منصوص عليه في 

مصفوفــة تفويض الصاحيات المعمول 
بهــا في مجلس اإلدارة.

وعلى هذا األســاس، يتمتع الرئيس 
التنفيذي بموجب ذلك بســلطة 

التفويــض الفرعي لهذه الصاحيات وفًقا 
لسياســات وإجراءات الشركة. وقد تّم 

تفويض مســؤوليات الموافقات بشكل 
أساســي إلى اإلدارة العليا، والتي تضم 

الرؤســاء التنفيذين والمدراء ونواب 
الرئيس، باإلضافة إلى رؤســاء واالقسام 

ومديري األقسام.

و. بيــان بتفاصيــل التعامالت التي 
تمــت مع األطراف ذات العالقة

تبرم الشــركة صفقاتها مع الشركات 
والهيئــات التــي تقع ضمن إطار تعريف 

"األطــراف ذات العاقة" كما هو مقرر 
في قواعد الحوكمة واســتناًدا لما هو 
مدرج في معيار المحاســبة الدولي ٢4 
- إفصاحــات األطراف ذات العاقة. وتنظم 

المعامــات المبرمة مع األطراف ذات 
العاقــة وفًقــا لما هو منصوص عليه في 

دليل حوكمة الشــركات التابع للشركة، 
حيــث يخصص الدليل اإلفصاحات 

المطلوبــة من مجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة والموافقات ذات الصلة الازمة 

قبــل إبــرام معاملة مع الطرف ذي العاقة.

وتنطبــق أحكام معامات األطراف 
ذات العاقــة المنصوص عليها في 

دليل حوكمة الشــركات على كل 
أعضــاء مجلس االدارة واإلدارة التنفيذية 

والمســاهمين البارزين وأي أفراد أو 
كيانات ذات صلة بهم. كما تســتند 

المعامــات مع األطراف ذات العاقة إلى 
شــروط وأحكام معتمدة من قبل 

مجلس اإلدارة للشــركة. وفي مطلع 
كل ســنة مالية، يفصح أعضاء المجلس 

عن مواقعهم في الشــركات األخرى. 
وعلــى الصعيــد ذاته، فإن المجلس منوط 

بمراجعــة كافة معامات األطراف ذات 
الصلــة والموافقة عليها. وإضافة إلى 

ذلــك، يتعين علــى المجلس والجمعية 
العموميــة الموافقة على أية معامات 

مبرمــة مع طــرف ذي عاقة تتجاوز قيمتها 
5% من رأس مال الشــركة المصدر.

أبرمت الشــركة عدًدا من المعامات مع 
أطــراف ذات عاقة فــي الفترة الممتدة بين 
١ يناير ٢٠١7 وحتى 3١ ديســمبر ٢٠١7. ولم 

تعقد الشــركة أي معامات مع أطراف 
ذات عاقة أخرى باســتثناء تلك المذكورة 

في ھذا التقریر وفي البيانــات المالیة 
السنویة للسنة المالیة ٢٠١7.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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المســتحق من األطراف ذات العالقة

المعاملةالعالقةالطرف ذو العالقة طبيعة 
 القيمة 

)درهم إماراتي(

خدمات إدارة مشروعالشركة األمشركة مراس انترتينمنت اند ليجر ذ.م.م
خدمات اإلدارة التشغيلية

خدمات أخرى
دفعات للمقاولين

٢٠,833,77٢
5,٠٠٠,٠٠٠

)١65,9٢4(
)١٠,4١3,484(

شركة تابعة شركة مراس للتطوير ذ.م.م
للشركة األم

74٠,٠٠٠توفير خدمات استشارية أخرى

5,١١4,١34خدمات إدارة مشروعمشروع مشتركليجوالند هوتيل ذ.م.م

شركة تابعة شركة Yvolv ذ.م.م
للشركة األم

)٢,648,56١(االنتفاع من خدمات تطوير الموقع اإللكتروني 

شركة تابعة شركة نورث ٢5 إلدارة المشاريع ذ.م.م
للشركة األم

)١,١79,53١(نقل التزامات ذات صلة بمنافع الموظفين

تمثــل المبالــغ المبينــة بيــن أقــواس دفعات مســتحقة علينــا، فيما تمثل المبالغ الظاهرة من دون أقواس تعتبر دفعات مســتحقات لنا.

قــروض من األطراف ذات العالقة

المعاملةالعالقةالطرف ذو العالقة طبيعة 
 القيمة 

)درهم إماراتي(

الشركة االم شركة مراس القابضة ذ.م.م
الرئيسية

٢,45٢,٠٠٠قرض مساهم ثانوي 

٢4٢,748,٠٠٠قرض مساهم ثانويالشركة أالمشركة مراس انترتينمنت اند ليجر ذ.م.م

الهيكل التنظيمي للشــركة ز. 
تماشــًيا مع النقلة النوعية التي شــهدتها الشــركة من مرحلة تســليم المشــاريع إلى العمليات، طرأ تغير على هيكل اإلدارة 

بتعييــن رئيــس تنفيــذي جديــد فــي يونيو ٢٠١7. ونتيجة لذلك، أدخلت تغييرات على الهيكل التنظيمي خال األشــهر الســبعة األخيرة 
من عام ٢٠١7 ووضعت اللمســات األخيرة له في أوائل عام ٢٠١8.

لتســهيل الرجوع، تم إرفاق كل من الهيكل اإلداري الســابق والهيكل الجديد أدناه.

الهيــكل اإلداري حتــى تاريخ 1 يوليو 2017

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

لجنة الترشيحات والمكافآت

الحوكمة والمخاطر واإلمتثال

المدير التنفيذي 
لاستراتيجية 

وتطوير األعمال

االستراتيجية 
وتطوير األعمال

نائب رئيس - 
المبيعات

المبيعات

نائب رئيس - 
التسويق

التسويق

المدير التنفيذي 
لعمليات 
تشغيل 

المنتزهات

عمليات تشغيل 
المنتزهات

نائب الرئيس 
األول - التجزئة 

والضيافة

التجزئة 
والضيافة

المدير التنفيذي 
للمشاريع

المشاريع

المدير التنفيذي 
 للشؤون 
المالية 

واالستثمارية

 الشؤون 
المالية 

واالستثمارية

المدير التنفيذي 
التقني

الفنية الخدمات 

المدير التنفيذي 
للخدمات 
المساندة

الخدمات 
المساندة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة التدقيق

الداخلية الرقابة 
الشؤون اإلدارية

الوظيفية الشؤون 

الهيــكل اإلداري اعتبــارًا من 31 يناير 2018

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

لجنة الترشيحات والمكافآت

الحوكمة والمخاطر واإلمتثال

العمليات

شاغر

الشؤون التجارية 

 المدير التنفيذي 
للشؤون التجارية

مراكز الترفيه العائلية

 المدير العام 
لمراكز الترفيه العائلية

المالية واالستراتيجية

 المدير التنفيذي 
للشؤون المالية

الخدمات المساندة

 المدير التنفيذي 
للخدمات المساندة

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة التدقيق

الداخلية الرقابة 
شؤون إداريـة

شؤون وظيفـيـة

نائب الرئيس التنفيذي
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بيــان تفصيلي لكبــار الموظفين التنفيذيين ح. 
يوضــح الجــدول التالــي التفاصيــل المتعلقــة برواتب اإلدارة التنفيذية العليا الســابقة للســنة المالية ٢٠١7 كما هو موضح في  أ. 

القســم )ح(. كما أدرج تاريخ آخر يوم عمل لمتطلبات االتســاق.

تاريخ التعيين المنصب الوظيفيم
تاريخ انتهاء فترة 

العمل

إجمالي الرواتب 
والبدالت 

المدفوعة في 
عام 2017 )درهم 

إماراتي(

إجمالي 
العالوات 

المدفوعة 
في عام 

2017

أية عالوات نقدية/
عينية أخرى لعام 

2017 أو مستحقة 
الدفع في 

المستقبل 

التنفيذي١ ––١,7١4,6٢5.٠٠ 3١ يوليو 9٢٠١7 ديسمبر ٢٠١4*الرئيس 

––١4897,957.٠٠ يونيو 9٢٠١7 ديسمبر ٢٠١4*المدير التنفيذي للشؤون المالية واالستثمار٢

––١38٠١,7٠9.٠٠ يونيو ١١٢٠١7 يناير ٢٠١5 المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي3

 المدير التنفيذي لعمليات 4
المنتزهات تشغيل 

––8١,٠87,١٢9.٠٠ أغسطس 9٢٠١7 ديسمبر ٢٠١4*

––8994,6١٢.٠٠ أغسطس 9٢٠١7 ديسمبر ٢٠١4*المدير التنفيذي للمشاريع5

التنفيذي لاستراتيجية 6  المدير 
وتطوير االعمال 

––8١,٢٠٢,٢٠٠.٠٠ أغسطس 9٢٠١7 ديسمبر ٢٠١4*

––8١,٢٢9,٠١٢.٠٠ أغسطس 9٢٠١7 ديسمبر ٢٠١4*المدير التنفيذي التقني7

––3٠١,٠٢7,٢4١.٠٠ أغسطس ١8٢٠١7 يناير ٢٠١5نائب الرئيس األول - التجزئة والضيافة**8

––٢٢699,546.٠٠ يونيو ١٢٢٠١7 يناير ٢٠١6نائب الرئيس – المبيعات**9

––9١٠6,66٢.٠٠ فبراير ١٢٢٠١7 أكتوبر ٢٠١6نائب الرئيس – التسويق**١٠

––١٢٢٢١,١67.٠٠أكتوبر ١3٢٠١7 أغسطس ٢٠١7نائب الرئيس*** – التسويق**١١

انضم هؤالء الموظفين إلى الشــركة قبل تأسيســها. وبذلك يكون تاريخ التعيين هو تاريخ تأســيس الشــركة.  
*

تبعــت هــذه المناصــب مباشــرًة للمدير التنفيذي وذلك لغياب المديــر التنفيذي لهذه القطاعات.  
**

نظــًرا لرحيــل نائــب الرئيــس الســابق للتســويق ، فقــد تم شــغل هذا المنصب خال عــام ٢٠١7 بمنصبين منفصلين كما هو مبين في تاريــخ بداية ونهاية عملهما.  
***

يوضــح الجــدول التالــي التفاصيــل المتعلقــة برواتب اإلدارة التنفيذية العليا الحالية للســنة الماليــة ٢٠١7 ويرتبط بجدول الهيكل  ب. 
التنظيمي الحالي الوارد في القســم "ح".

تاريخ التعيينالمنصب الوظيفيم

إجمالي الرواتب 
والبدالت 

المدفوعة في 
عام 2017

إجمالي 
العالوات 

المدفوعة 
في عام 

2017

أية عالوات نقدية/
عينية أخرى لعام 

2017 أو مستحقة 
الدفع في 
المستقبل

التنفيذي ١ ––3١١,5٠5,597 مايو ٢٠١7الرئيس 

––١4685,438 أغسطس ٢٠١7نائب الرئيس التنفيذي ٢

––١4659,١85 يونيو ٢٠١7المدير التنفيذي للشؤون التجارية 3

––١467٢,8٠٠ يونيو ٢٠١7المدير المالي التنفيذي4

––9١,١6٢,45٢ ديسمبر ٢٠١4*المدير التنفيذي لدعم االعمال 5

––١3٠9,٠٠٠ أكتوبر ٢٠١7المدير العام - مراكز الترفيه العائلية6

 انضم هؤالء الموظفين إلى الشــركة قبل تأسيســها. وبذلك يكون تاريخ التعيين هو تاريخ تأســيس الشــركة.
*

١ كان المســمى الوظيفي الســابق مديًرا عاًما للمنتزهات الترفيهية ٢ كان المســمى الوظيفي الســابق مديًرا عاًما للتجزئة والضيافة 3 كان المســمى الوظيفي الســابق نائب رئيس الموارد البشــرية 

والشــؤون اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات

مدقق الحسابات الخارجي  .4

لمحة عامة أ. 
تعتبر ديلويت وتوش الشــرق األوســط )يشــار إليهما فيما بعد باســم ديلويت أو المدقق الخارجي( أكبر وأقدم شــركة محاســبة عامة 

في الشــرق األوســط وتضم ١٢٠ شــريكًا ومديرًا في ٢6 مكتبًا، بما في ذلك مكاتبها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة

١٠8    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١7 



ب. األتعاب والرسوم

ديلويت آند توش الشرق األوسط اسم شركة التدقيق

عدد سنوات العمل كمدقق خارجي 
للشركة

9 ديسمبر ٢٠١4 - 3١ ديسمبر ٢٠١7

إجمالي رسوم تدقيق البيانات 
المالية لعام ٢٠١7 )درهم إماراتي(

البيانات المالية الموحدة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع )دي إكس بي إي(: ١٢٠,٠٠٠ 
درهم باإلضافة إلى مصاريف نثرية تصل إلى ١٠.٠٠٠ درهم

رسوم ومصروفات خدمات خاصة، 
عدا عن خدمات تدقيق البيانات 

المالية لعام ٢٠١7 )درهم إماراتي(، 
إن وجدت. في حال عدم وجودها، 

سيتم تحديد الرسوم والمصاريف 
بكل وضوح.

•  تدقيق نهاية السنة للشركات الفرعية للشركة: 545,٠٠٠ درهم باإلضافة إلى مصاريف نثرية تصل 
إلى ١٠,٠٠٠ درهم

•  المراجعة المرحلية لدي إكس بي إي: ١65,٠٠٠ درهم باإلضافة إلى مصاريف نثرية تصل إلى ٠٠٠,5 
درهم

•  إعداد التقارير باستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة )XBRL( المتبعة في سوق دبي المالي: 
٢٠,٠٠٠ درهم باإلضافة إلى مصاريف نثرية تصل إلى 5.٠٠٠ درهم

حساب ضريبة مخزون السلع: 4٠,٠٠٠ درهم إماراتي  •
حساب مهام التدقيق المضافة لنهاية السنة المالية: ١١٠,٠٠٠ درهم إماراتي  •

تفاصيل خدمات أخرى مقدمة )إن 
وجدت(، في حال عدم وجودها، 

سيتم تحديد الرسوم والمصاريف 
بكل وضوح.

تدقيق البيانات المالية للشركات الفرعية لدي إكس بي إي  •
المراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة دي إكس بي إي  •

•  تمت الموافقة على إجراءات تقديم المعلومات المالية إلى هيئة األوراق المالية والسلع 
باستخدام لغة تقارير األعمال الموسعة

تمت الموافقة على إجراءات حساب ضريبة مخزون السلع  •

بيان الخدمات األخرى التي يقدمها 
المدقق الخارجي، عدا عن المدقق 
الخارجي للشركة في عام ٢٠١7 ، 
إن وجدت. في حال عدم وجودها، 

سيتم تحديدها بوضوح

عقدت شركة دي إكس بي إي كذلك اتفاًقا مع كل من شركتي برايس ووتر هاوس كوبرز وكيه 
بي إم جي لتقديم خدمات استشارية خال عام ٢٠١7 لما يلي:

إعداد دراسات جدوى ونماذج مالية  •
خدمات تدقيق داخلي  •

خدمات استشارية أخرى  •

لجنة التدقيق  .5

األعضاء والمسؤوليات أ. 
وفًقــا لمتطلبــات قرار رئيس مجلس إدارة 

الهيئة رقم )7 /ر.م( لســنة ٢٠١6 بشــأن 
معايير االنضباط المؤسســي وحوكمة 

الشــركات المساهمة العامة )قواعد 
ل المجلس لجنة  الحوكمة(، شــكَّ

التدقيق. قبل إعادة تشــكيل مجلس 
اإلدارة فــي ٢8 نوفمبــر ٢٠١7، تألفت لجنة 

التدقيق من ســتيفن دي شــايكن )رئيس 
لجنة التدقيق( وفهد كاظم ودينس ســي 
جيلبرت )"لجنة التدقيق الســابقة"(، وأعيد 

تشــكيلها بتعييــن عبد الوهاب الحلبي 
وموكاش ســوداني وشرافان شاروف 

)"لجنــة التدقيق الجديدة"( وذلك خال 
اجتمــاع مجلــس اإلدارة المنعقد في ١3 

ديســمبر ٢٠١7؛ حيث تألفت لجنة التدقيق 
الجديــدة مــن )٢( عضوين غير تنفيذيين 

مســتقليين، كما تّم تعيين عبد 
الوهــاب الحلبــي بمنصب رئيس اللجنة 

خــال اجتمــاع لجنة التدقيق الجديدة األول 
المنعقد في ١3 ديســمبر ٢٠١7.

وتغيرت تشــكيلة لجنة التدقيق الســابقة 
خال الســنة. وصنف كل من ســتيفن 
دي. شــايكن ودينيس سي. جيلبرت 

وشــرافان شاروف على أنهم أعضاء 
مســتقلين. ومع ذلك، أعلن شرافان 

اســتقالته من منصبه كعضو في 
المجلــس فــي تاريخ ٢6 مارس ٢٠١7، ولم 

يصنف فهد كاظم كعضو مســتقل 
حتى إبريل ٢٠١7. 

كمــا وافــق المجلس على الميثاق الذي 
من شــأنه تنظيم ســير لجنة التدقيق. 

تمثل النقاط التالية المســؤوليات 
الرئيســية المنوطة بلجنة التدقيق:

•  تقديــم التوصيات لمجلس اإلدارة 
وموافاة المســاهمين بها فيما 

يتعلــق بتعيين المدقق الخارجي؛

•  اســتعراض المكافآت وشروط التعاقد 
مــع المدقق الخارجي ورفع تقارير 

معنية مرفقــة بالتوصيات للمجلس 
فيمــا يتعلــق بإعادة تعيين أو عزل 

المدقق الخارجي؛

•  مراجعة اســتقالية وموضوعية 
المدقق الخارجي على أســاس سنوي؛

•  النظر فــي طبيعة ونطاق وفعالية 
ومدى االلتــزام بمعايير التدقيق 

المعتمــدة لخطة التدقيق ونظام 
الضوابط المحاســبية الداخلية 

للشــركة مع المدققين الخارجيين؛

•  االطاع علــى النتائج المتمخضة 
عن عمليــة التدقيق مع المدققين 

الخارجيين، وذلك يشــمل على سبيل 
المثــال ال الحصر، فعالية التدقيق 
واألخطــاء المحددة خال التدقيق 

وقرارات التدقيق والمحاســبة وتحديد 
المشــاكل الهامة الناشئة خال 

التدقيق؛ عملية 

•  مراجعة ومراقبة ســامة البيانات 
المالية للشــركة، بما في ذلك 

التقارير التي تصدر على أســاس 
ســنوي ونصف سنوي وربع سنوي 

والبيانات اإلداريــة المرحلية والتقارير 
المالية الهامــة للجهات التنظيمية 

وأية إعانات رســمية أخرى تتعلق بأداء 
الشــركة المالي قبل تقديمها إلى 

مجلس اإلدارة؛

•  النظــر في مدى كفاية وفعالية 
أنظمــة الرقابة المالية الداخلية 

والرقابــة الداخلية وإدارة المخاطر في 
الشــركة وضمان ماءمة هذه األنظمة 

من خال المراجعة المســتقلة 
للعمليات التشــغيلية؛

•  مراجعة خطــة التدقيق الداخلي 
والموافقة عليها على أســاس 

ســنوي، باإلضافة إلى دراسة فرضيات 
تقييم المخاطر التي تشــكل أســاس 

التدقيق؛ خطة 

•  اســتعراض كافة تقارير التدقيق 
المقدمــة إلى اللجنة ورصد 

اســتجابة اإلدارة للنتائج والتوصيات 
المستخلصة؛

•  مراجعة الهيــكل التنظيمي وموازنة 
قســم الرقابة الداخلية والموافقة 

عليهما؛

•  التأكد من تمتع قسم التدقيق الداخلي 
بمكانتــه البارزة وضمان أســتقاليته 

عــن االدارة التنفيذية وغيرها؛

•  ضمان وجود آلية تنســيق بين المدقق 
الخارجي وقســم الرقابة الداخلية؛
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•  النظر بشــكل سنوي في مدى 
فعالية سياســات وإجراءات اإلباغ عن 

المخالفات الداخلية للشــركة لضمان 
أن هذه التدابير تســمح بإجراء تحقيق 

متناســب ومستقل واتخاذ إجراء 
متابعة مائم؛

•  إجــراء التحقيقــات والنظر في النتائج 
المتمخضــة عــن عمليات التقصي في 

مســائل الرقابــة الداخلية المكلفة 
مــن قبــل المجلس أو بناء على 

مبادرة مســتقلة مــن اللجنة بعد 
المجلس؛ موافقة 

•  اإلشــراف على االمتثال وفًقا لمدونة 
قواعد الســلوك المهني العضاء 

مجلس األدارة؛ و

•  الموافقة على تعيين وعزل واإلشــراف 
على رئيس قســم الرقابة الداخلية 

وضابــط االمتثال كما هو مفوض من 
قبل المجلس.

االجتماعات والحضور ب. 
يشــير الجدول أدناه إلى اجتماعات لجنة التدقيق التي أجريت في الســنة المالية ٢٠١7 مع اإلشــارة إلى األعضاء الذين حضروا االجتماعات:

لجنة التدقيق الســابقة

عضو لجنة التدقيق

تواريخ االجتماعات في 2017

11 نوفمبر8 أغسطس9 مايو26 مارس13 فبراير

¤¤¤¤¤ستيفن دي. شايكن

¤¤¤¤¤فهد كاظم

¤¤¤¤¤دينس سي. جيلبرت

¤ حضر

لجنــة التدقيق الجديدة

عضو لجنة التدقيق

تواريخ االجتماعات في 2017

13 ديسمبر11 نوفمبر8 أغسطس9 مايو26 مارس13 فبراير

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبق¤¤شرافان شاروف

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقعبد الوهاب الحلبي

¤ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقموكاش سوداني

¤ حضــر    يقصــد بـــ"ال ينطبــق" أن عضــو المجلــس لم يكن عضًوا في مجلــس اإلدارة عند فترة انعقاد االجتماع.

تنحــى شــرافان شــاروف عــن مقعــده فــي مجلــس اإلدارة ومن ثم مقعده في لجنة التدقيق في ٢6 مــارس ٢٠١7، إال أنه أعيد تعيينه في 
المجلــس فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي تاريخ ٢8 نوفمبر ٢٠١7 وفي لجنة التدقيق في ١3 ديســمبر ٢٠١7 )مرافًقا عبد الوهاب 

الحلبي وموكاش  ســوداني(.

لجنة الترشــيحات والمكافآت  .6

األعضاء والمسؤوليات أ. 
وفًقــا لمتطلبات قرار قواعد الحوكمة، 

قام المجلس بتشــكيل لجنة 
الترشــيحات والمكافآت. قبل إعادة 

تشــكيل مجلس اإلدارة في ٢8 نوفمبر 
٢٠١7، تألفت لجنة الترشــيحات والمكافآت 

من دينيس ســي. جيلبرت )رئيس لجنة 
الترشــيحات والمكافآت( وعبد الوهاب 
الحلبي وســتيفن دي. شايكن )"لجنة 

الترشــيحات والمكافآت السابقة"(، وأعيد 
تشــكيلها بتعييــن أمينة طاهر وعبد 

الوهاب الحلبي وشــرافان شاروف )"لجنة 
الترشــيحات والمكافآت الجديدة"( وذلك 
خــال اجتمــاع مجلس اإلدارة المنعقد في 

١3 ديسمبر ٢٠١7. 

شملت تشــكيلة لجنة الترشيحات 
والمكافآت الســابقة والجديدة ثاثة 

أعضاء غير تنفيذيين مســتقلين. ومن 
المقرر تعيين رئيس لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت الجديدة في االجتماع األول 

المنعقــد في عام ٢٠١8. كما وافق 
المجلــس على الميثاق الذي من 

شــأنه تنظيم ســير لجنة الترشيحات 
والمكافــآت. تمثل النقاط التالية 

المسؤوليات الرئيســية المنوطة بلجنة 
والمكافآت: الترشيحات 

•  تقديــم المشــورة فيمــا يتعلق 
بمجمــوع المكافــآت الخاصة باإلدارة 
التنفيذيــة العليــا للشــركة، و أعضاء 

مجلــس االدارة غيــر التنفيذيين 
والتنفيذييــن وبرامــج مزايا 

الموظفيــن األخرى؛

•  مراجعة سياســات الترشيح واالستبقاء 
وإنهاء العمل في الشــركة؛

•  اســتعراض خطط اإلحال الوظيفي 
لإلدارة التنفيذية للشــركة وأعضائها 

التنفيذيين؛

•  تقديم توصيات بأفراد للترشــح 
كأعضــاء في المجلس واللجان 

المنبثقة عنه وتشــجيع ترشح اإلناث؛

•  ضمــان مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية 
للشــركة وأعضاء المجلس مرة 

واحدة ســنويًا على األقل؛ و 

•  أية مسائل أخرى يطالب بها المجلس.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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االجتماعات والحضور ب. 
يشــير الجدول أدناه إلى اجتماعات لجنة الترشــيحات والمكافآت التي عقدت في الســنة المالية ٢٠١7 مع اإلشــارة إلى األعضاء الذين 

حضروا االجتماعات:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

تواريخ االجتماعات في 2017

25 أكتوبر9 مايو13 إبريل13 فبراير

¤¤¤¤دينيس سي. جيلبرت

¤¤¤عبد الوهاب الحلبي

¤¤¤¤ستيفن دي. شايكن

¤ حضــر     اعتذر

لم يتم عقد أية اجتماعات للجنة الترشــيحات والمكافآت الجديدة للســنة المالية ٢٠١7.

لجنــة المطلعين واإلفصاح  .7

األعضاء والمسؤوليات أ. 
قام المجلس بتشكيل لجنة 

المطلعين واإلفصاح امتثالًا لمتطلبات 
قواعد الحوكمة. وتتألف لجنة 

المطلعين واإلفصاح من األعضاء التالية 
أسماؤهم )وفًقا لقرار المجلس الصادر 

في أكتوبر ٢٠١7(: 

•  رئيس اللجنة - تيسا لي – أمين سر 
الشركة

•  عضو - وسيم حسن - نائب رئيس 
الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 

•  عضو - جين فيتجيرالد- مديرة إدارة 
الحوكمة واالمتثال 

•  عضو - مروة جودا – مديرة عاقات 
المستثمرين

عضو - هند الشــيباني - ضابط امتثال  •

تمثل النقاط التالية المسؤوليات الرئيسية 
المنوطة بلجنة المطلعين واإلفصاح:

التوصيات  وتقديم  •  مراجعة 
يتعلق  اإلدارة فيما  إلى مجلس 

وإجراءات  بالموافقة على سياسات 
أعضاء  تداول  إزاء  الشركة وتنفيذها 

األوراق  والموظفين في  المجلس 
أو  الصادرة عن الشركة  المالية 

التابعة  أو الشركات  األم  الشركة 
الشقيقة، بما في  أو الشركات  لها 

المثال ال الحصر،  ذلك على سبيل 
التعامل مع  سياسات وإجراءات 

باألسهم؛ والتداول  المطلعين 

•  إعداد والحفاظ على سجل شامل 
لكافة المطلعين على المعلومات 

الحساسة؛

•  تحديد وتنفيذ عمليات اإلقرار واإلفصاح 
من قبل الموظفين واألطراف 

الخارجية الذين قد يكونون من 
المطلعة؛ الجهات 

•  إدارة واإلشراف على التعامل مع 
المطلعين بخصوص تملك أسهم 
الشركة وطلبات التداول باألسهم؛

 •  اإليعاز لقســم الموارد البشرية 
باتخاذ إجــراء تأديبي ضد الموظفين، 
وذلك بســبب عدم االلتزام بسياسة 

التداول باألسهم؛

•  ضمان امتثال الشــركة لكافة قواعد 
اإلفصاح والشفافية؛ و

•  رفع تقارير ســنوية للجنة التدقيق 
والمجلس حول االمتثال بالسياســة 

والمتطلبــات التنظيمية.

ب  المهــام التي تم انجازها خالل  
الســنة المالية 2017

فيما يلي ملخص لألعمال التي أنجزتها 
لجنة المطلعين واالفصاح خال عام ٢٠١7:

•  تمت الموافقة على ميثاق لجنة 
المطلعين واإلفصاح وتنفيذه؛

•  قامت اللجنة بإعداد وتبني نموذج 
ومعايير لتحديد األفراد المطلعين 

من الموظفين واألطراف الثالثة/
الخارجية؛

•  قامت اللجنة بوضع عملية/إجراء 
لتشكيل قائمة المطلعين؛

•  قامت اللجنة بتحديد نماذج تصريح 
الموظف واإلشعارات واإلقرارات 
المستوجب تحديثها لتضمين 

متطلبات رفع التقارير المعدلة؛

 •  قامت اللجنة بتحديد التزامات 
إفصاح الموظف والحاجة لتعديل 

سياسة التداول باألسهم لعكس 
هذه االلتزامات؛

•  قامت اللجنة بتحديد المعلومات 
التي يمكن النظر إليها على أنها 

معلومات حساسة عن األسعار غير 
المفصح عنها؛

•  قامت اللجنة بتحديد متطلبات 
التدريب للموظفين فيما يتعلق 
باألسهم التي يمكن تملكها؛ و

•  قامــت اللجنة بالنظر في الحاجة 
لمراجعــة وتحديث دليل االمتثال 

لعكــس التزامات الموظف.

خــال عام ٢٠١7، اســتمر تحويل طلبات 
الموظفيــن لتداول األســهم إلى أمين 

ســر الشــركة لمراجعتها وتحديدها.

نظــام الرقابة الداخلية  .8

المســؤولية وإطار العمل أ. 
يقــر المجلــس بأنه مناط به وضع نظام 

متكامل للرقابة الداخلية للشــركة 
وتطبيقــه ومراجعة أداءه وفعاليته. 

يتألــف اطار عمــل نظام الرقابة الداخلية 
للشــركة مما يلي:

ل المجلس لجنة التدقيق  •  شكَّ
للمساعدة في مراقبة نظام الرقابة 

الداخلية وموافاة المجلس بمدى 
فعالية الرقابة الداخلية في الشركة. 

لدى لجنة التدقيق دور في اإلشراف 
على مستوى أداء إدارة الرقابة الداخلية 

في الشركة وضمان كفاءة الموارد 
المزودة للعمل في هذه اإلدارة.

•  تّم تشــكيل إدارة رقابة داخلية تتبع 
إلى المجلــس ولجنة التدقيق وترفع 

تقاريرهــا حول تصميم وفعالية 
تشــغيل نظام الرقابة الداخلية. تحقق 
اإلدارة أهدافهــا من خال منظومة من 
عمليــات التدقيق الداخلية ومراجعات 

االمتثــال. ُترفع تقارير إلى لجنة 
التدقيــق حــول النتائج المتمخضة عن 

العمل المنجز بشــكل ربع سنوي. 
تلتــزم اإلدارة بالمعايير المهنية ذات 

الصلة والتــي تضم معايير معهد 
المدققيــن الداخليين )IIA(. يترأس 

اإلدارة مديــر الرقابة الداخلية. وتنطوي 
إدارة الرقابــة الداخلية كذلك على 

وحدة المخاطر التي ســاهمت في 
وضع عملية رســمية إلدارة المخاطر 

والتأكد من أن أصول الشــركة 
وأنشــطتها مؤمنة بشكل مناسب؛

١١١



•  تــّم تحديــد دور ضابط االمتثال لضمان 
االمتثــال للوائح بموجب قواعد 

الحوكمــة. ويتحقق ضابط االمتثال 
من مدى امتثال الشــركة وموظفيها 
بالقوانيــن واللوائح والقرارات واألنظمة 

الداخليــة المعمول بها.

•  إدارة الحوكمــة واالمتثال هي وحدة 
إدارية مســؤولة عن إعداد هياكل 

وسياســات حوكمة الشركة ومراقبة 
االمتثــال للقوانين واللوائح. ترفع إدارة 

الحوكمــة واالمتثال تقاريرها إلى 
التنفيذي. الرئيس 

•  شــكلت اإلدارة التنفيذية العديد 
مــن اللجان اإلدارية لضمان تطبيق 

مراجعــة مائمــة من قبل كافة أصحاب 
المصلحــة ذوي العاقة قبل الموافقة 

على القرارات الرئيســية. وفي هذا 
الســياق، وافق مجلس اإلدارة على 

مصفوفــة تفويض الصاحيات لإلدارة 
التنفيذية.

•  صاغت الشــركة إضافة إلى ذلك 
السياســات ذات الصلة بحوكمة 

الشــركة وتداول األسهم واإلباغ عن 
المخالفات.

•  ُتقر اإلدارة التنفيذية للشــركة بأدوارها 
ومســؤولياتها فيما يتعلق بأنظمة 

الرقابة الداخلية في الشــركة وقد 
وضعت ضوابط داخلية مناســبة 

لعمليات الشــركة وتحديًدا على آلية 
إعــداد التقارير المالية.

قــام مجلس اإلدارة بمراجعة نظام 
الرقابة الداخلية للشــركة والشركات 

التابعة لهــا ومعاينة مدى كفاءتها 
ودراســة طريقة اإلباغ المتبعة في رفع 

تقاريــر لجان المجلس إلى مجلس 
اإلدارة وإجــراءات إدارة المخاطر كجزء من 

اجتماعاتــه خــال الفترة من ١ يناير ٢٠١7 
إلى 3١ ديســمبر ٢٠١7.

مديــر - الرقابة الداخلية ب. 
تم تعيين كريشــنا براسانا موراليداران 

مديــًرا للرقابــة الداخلية في ١9 أبريل ٢٠١5. 
وهــو حاصل على درجة البكالوريوس في 
الهندســة ودبلوم دراسات عليا في اإلدارة، 

باإلضافــة إلى كونه عضًوا في معهد 
المدققين الداخليين. اســتمر كريشنا 
في شــغل منصبه حتى استقالتة من 

الشــركة في ٢٢ يونيو ٢٠١7.

تتبــع إدارة الرقابــة الداخلية إلى محمد 
شــعيب ســليمان ، نائب رئيس التدقيق 

الداخلي والمخاطر، وهو محاســب 
معتمــد مؤهــل من تاريخ ٢8 مايو ٢٠١7 

وحتى اســتقالته في ١ ديســمبر ٢٠١7.

وقــد وافــق المجلس على تعيين هند 
الشــيباني التي شغلت منصب مدير 

مســاعد للتدقيق الداخلي بصفة مدير 
بالوكالة للرقابة الداخلية في ١ ديســمبر 

٢٠١7 حتى يتم تعيين هذا الشــاغر. تحمل 
هند شــهادة في البكالوريوس في 

الخدمات المالية ودبلوم دراســات عليا 
في المحاســبة من كلية دبي للطالبات. 

ضابط االمتثال ج. 
فــي تاريــخ 9 مايو ٢٠١7، وافق مجلس اإلدارة 

على تعيين هند الشــيباني، المدير 
المســاعد للتدقيق الداخلي كضابط 

امتثال للشركة.

د.  كيفية التعامل مع المشاكل عامًة 
أو تلك المشاكل المفصح عنها في 

الحسابات والتقارير السنوية
تســتعرض إدارة الرقابة الداخلية كجزء 

مــن صاحياتهــا صياغة الضوابط الداخلية 
والفعاليــة التشــغيلية لها وتقدم ضمانًا 

مســتقًلا من خال منظومة عمليات 
تدقيق داخليــة ومراجعات االمتثال، بحيث 

يتم رفع تقارير ربع ســنوية إلى لجنة 
التدقيــق بنقاط الضعف المحددة أثناء 
عمليــات التدقيق والمراجعات مرفقة 

بآليــات الحلول المناســبة المتفق عليها 
مع اإلدارة التنفيذية.

وفي حال وجود أي مشــكلة معينة يتم 
تحديدها أو اإلباغ عنها في الحســابات 
والتقارير الســنوية، تقوم إدارة الرقابة 

الداخلية بإخطار لجنة التدقيق. واســتناًدا 
إلى طبيعة المشــكلة ، تتواصل إدارة 
الرقابــة الداخلية مع أصحاب المصلحة 

المعنييــن من خال آليات مختلفة 
محددة في دليل حوكمة الشــركة 

وصاحيــات لجان اإلدارة المختلفة. 
م نتائج المراجعة  وبناًء عليــه، ُتقدَّ

المنجــزة والتوصيــات إلى لجنة التدقيق 
وموافــاة اإلدارة التنفيذية و/أو أصحاب 

المصلحة اآلخرين، حســب االقتضاء. ومن 
جهتهــا، ُتخطــر لجنة التدقيق المجلس 

بالمشــاكل و/أو القرار المتخذ، كما هو 
محدد على أســاس كل حالة على حدة. 

ومــن الجديــر بالذكر أنه في الفترة من ١ 
يناير ٢٠١7 إلى 3١ ديســمبر ٢٠١7، لم يتم 
ابــاغ لجنــة التدقيق والمجلس  بأية أوجه 

قصــور جوهرية في التصميم وعدم 
الفعالية التشــغيلية ذات تأثير جوهري 

على البيانات المالية الســنوية.

9.  تفاصيــل المخالفات المرتكبة 
خالل الســنة المالية 2017

يؤكــد مجلس اإلدارة أنه لم تحدث 
انتهــاكات تنظيميــة جوهرية خال الفترة 
الممتدة من ١ يناير ٢٠١7 إلى 3١ ديســمبر 

٢٠١7، علــى حد علمه.

10.  بيان بالمســاهمة النقدية 
والعينيــة لتنمية المجمتع 

المحلــي والحفاظ على البيئة
تؤكد الشــركة على عدم صرف 

مســاهمات نقدية خال السنة المالية 
٢٠١7. وتراعي الشــركة المسؤولية 

االجتماعية للشــركات وحرصها على 
التزامها بمبادرات االســتدامة، وبالتالي 
فهي طرف إيجابي ســاهم في تنمية 
دولة اإلمــارات العربية المتحدة. نفذت 

الشــركة في السنة المالية ٢٠١7 
التالية: المبادرات 

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة

١١٢    |  دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١7 



دعــم مبادرة "عام الخير" أ. 
تماشــًيا مــع التزامها بدعم مبادرة 

عام الخير، ســعت الشــركة إلى بعث 
الســعادة في قلــوب االطفال المرضىن 

معلنــة وبكل فخر عن شــراكتها مع 
الجمعيــات مثــل "جمعية اإلمارات 

للثاســيميا" و " جمعيــة أصدقــاء مرضى 
الســرطان" وتزويــد أعضائها بأيام 

مخصصــة للتجول فــي منتزهات دبي 
باركــس آند ريزورتــس الترفيهية من 

خــال منحهــم تذاكر مجانية. 

كما شــاركت الشركة في "تحدي دبي 
للياقة" الذي أطلقه ســمو الشيخ حمدان 

بن محمد بن راشــد آل مكتوم، ولي عهد 
دبي، عبر اســتضافته ماراثونًا لمسافة ١٠ 

كيلومتــرات بعنوان "مرح الجري في دبي 
باركــس" وذلك في تاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١7 
لكافــة الموظفين وعامة الناس. وُمنح 

الفائــزون في هذه الفعالية الترفيهية 
تذاكر ســنوية مجانية لدخول المنتزهات 

الترفيهيــة واإلقامة في فندق البيتا.

برامــج الرفاهية للموظفين ب. 
تؤمن الشــركة بأهمية إنشاء بيئة 
شــاملة لموظفيها والترويج لثقافة 

عمــل إيجابيــة. وإيمانًا بذلك، عقد برنامج 
"GEMBA" الرائــد العديد من الفعاليات 
التــي امتــدت على مدار العام للتواصل 

مع الموظفين بشــكل دوري.

يهدف برنامج GEMBA إلى تثقيف أكثر 
من 8٠ جنسية من الموظفين حول 

الثقافة والتقاليد اإلماراتية، باإلضافة إلى 
تحسين رفاههم بشكل عام. خال 

العام، قامت الشركة بمتابعة وتثقيف 
موظفيها حول العديد من الفعاليات مثل 

يوم العلم اإلماراتي، والعيد الوطني، 
ويوم الشهيد، باإلضافة إلى نشر الوعي 

والفهم بشهر رمضان المبارك.

وإضافة إلى ذلك، ســعت الشركة 
لتعزيز روابــط التواصل بين موظفيها 
من خال اســتضافتها لجلسات تناول 

اإلفطار والقهــوة مع الرئيس التنفيذي 
بهدف زيادة الشــفافية وتوفير منصة 

للموظفيــن ينطلقــوا من خالها للتفاعل 
مــع اإلدارة العليــا. وعلى الصعيد ذاته، قام 

فريــق اإلدارة العليــا خال يوم العمل في 
مشــروع GEMBA بااللتحاق بعمليات 

المنتزهــات الترفيهيــة من خال التدريب 
على الوظائف التشــغيلية الرئيسية 
وقضــاء يوم كامل كموظفين في 

الترفيهي. المنتزه 

وفي نهاية المطاف، ُتشــجع الشركة 
موظفيها على العيش حياة نشــطة 

والمشــاركة في تحدي دبي للياقة دعًما 
منها لنشــر الرفاهية بين الموظفين.

الصحة والســالمة والبيئة ذ. 
تحرص الشــركة كل الحرص على حماية 

البيئة وصحة وســامة الزماء والزوار 
والمورديــن، وهي تنظر إلى األفراد 

والســامة على أنهما القيمة الجوهرية 
للشــركة المشكلتين ألساس نظام 

إدارة صحة وســامة وبيئة الشركة 
وثقافتها. وإدراًكا لذلك، تلتزم الشــركة 
بتوفيــر بيئة عمل آمنة وصحية للزماء 

وحمايــة البيئة من خال منع التلوث 
وتقليــل األثر البيئي الناجم عن العمليات.

وعمًلا بذلك، تســعى الشــركة إلى إدارة 
منشآتها وتشــغيلها لتحقيق أقصى 

قدر من الســامة وتعزيز كفاءة الطاقة 
وحماية البيئة من خال اســتيفاء أو 

تجــاوز جميــع متطلبات البيئة والصحة 
والســامة المعمول بها وفًقا لما ينص 
عليه القانون. فمع اســدال ســتار العام 

المنتهي في 3١ ديســمبر ٢٠١7، يســعدنا 
اإلباغ عن عدم وقوع حوادث رئيســية 

تتعلق بالســامة من عمليات وجهة دبي 
باركس آند ريزورتس.

كما تلتزم الشــركة بحماية البيئة 
الطبيعيــة التي تعمل فيها. وكجـــزء من 
التزامنــا بحماية البيئة الطبيعية، وضعنـــا 

نظاًمــا إلدارة البيئــة يضمن رصد جميع 
أنشـــطتنا التي تؤثــر على البيئة والتأكد 

من توافقها مع التشـــريعات المحلية 
واالتحادية. ولرصــد أدائنا البيئي، وضعنا 

ثاثة أهداف رئيســية تتمثل فيما يلي:

•  الحد من النفايات التي ترســل إلى 
المكــب المخصص للنفايات؛

الحد من اســتهاك الكهرباء؛ و  •
الحد من استخدام المياه  •

لــكل من هذه األهــداف البيئية برامج 
داعمــة يتم تتبعها بشــكل منتظم، 

وتشــمل بعض األنشــطة مثل خطة إعادة 
التدويــر في جميــع المكاتب، وبرنامج 

ترشــيد اســتهاك المياه، وغير ذلك. وقد 
تــم تنفيــذ برنامج بيئــي لحماية البيئة 
المحيطــة، بما فــي ذلك إعادة التدوير 
لتحويــل النفايات مــن مكب النفايات، 

وكفــاءة إســتهاك المياه، والعمل 
بنشــاط للحد من اســتهاك الطاقة 

المكتبيــة والمائية.

وكجزء من سياســة إدارة المياه 
بالمنتجع، فإننا فخورون بإنشــاء 

محطــة لمعالجة مياه الصرف الصحي 
فــي الموقع إلعادة تدوير مياه الصرف 

الصحــي وتوفيــر نحو 3٠% من متطلباتنا 
من ميــاه الصرف الصحي المعالجة. 

وتواصل الشــركة وضع أهداف مثيرة 
للتحدي وقيــاس التقدم المحرز لضمان 

اســتمرارية تحسين أدائنا في الصحة 
والســامة والبيئة والمداومة على تدريب 

وإرشــاد موظفينا للتأكد من إدراكهم 
لمســؤولياتهم وتمتعهم بالمعرفة 

والخبــرات الازمــة لتنفيذها. فيما يلي 
أبــرز إحصائيات عمليات إعادة التدوير:

الكرتون: 4,8١8 كيلوغرام  •

الورق: ٢6,49٠ كيلوغرام  •

الباســتيك: 797 كيلوغرام  •

العلب: 93 كيلوغرام  •

معلومات عامة  .11

بيان نســبة التوطين في الشــركة أ. 
كما في نهاية 3١ ديســمبر ٢٠١7، بلغ عدد 
الموظفين في شــركة دي إكس بي إي 

٢.٢44 موظًفــا من بينهم ١59 موظًفا 
إماراتًيا مشــكلين 7% من كادر الشــركة. 

ويتألــف مــا يقرب من 6٠% من فريق اإلدارة 
التنفيذيــة العليــا من مواطنين إماراتيين، 

بمــا في ذلــك الرئيس التنفيذي ونائب 
التنفيذي. الرئيس 

 عدد المواطنين اإلماراتيين 
المجموعفي المنشأة

4٢شركة دي إكس بي إي

دي إكس بي إي للتجزئة 
والضيافة

9

دي إكس بي إي للمنتزهات 
الترفيهية

١٠8

إجمالي عدد المواطنين 
اإلماراتيين

١59

7%نسبة المواطنين اإلماراتيين 

ب. بيان بالمشــاريع والمبادرات 
االبتكارية التي قامت بها الشــركة أو 

جــاري تطويرها خالل العام 2017
لم تقم الشــركة بإطاق أي مبادرات 

ابتكاريــة خــال عام ٢٠١7 ، ومع ذلك فهي ال 
تــزال ملتزمة بتوفير خدمة مبتكرة ذكية 

إلــى زوارها ، من خال تطبيق متكامل 
للهواتــف المحمولة. كما أطلقت 

الشــركة بعد ذلك برنامج إدماج الموظفين 
الذي يســتهدف االبتكار في جميع أنحاء 

الشــركة ، تحت عنوان "فكرة".

١١3



بيان بســعر ســهم الشــركة في الســوق في نهاية كل شــهر من الســنة المالية للعام 2016 ج. 

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

١.٢٠١.٠8١.٠٢٠.96٠.77٠.76٠.77٠.79٠.76٠.74٠.66٠.64سعر اإلغاق

١.37١.٢١١.٠9١.٠6١.٠١٠.8١٠.78٠.87٠.84٠.8٠٠.75٠.68السعر األعلى

١.١٢١.٠5٠.98٠.93٠.73٠.74٠.73٠.76٠.75٠.73٠.6١٠.6٢السعر األقل

بيان باألداء المقارن الســهم الشــركة مع مؤشــر الســوق ومؤشــر القطاع خالل عام 2017 د. 

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير

١.٢٠١.٠8١.٠٢٠.96٠.77٠.76٠.77٠.79٠.76٠.74٠.66٠.64دي إكس بي إي

التغيير -4%-١١%-3%-3%٢%٢%-١%-٢٠%-6%-6%-١٠%-4%نسبة 

3,64٢.853,63٠.343,48٠.433,4١4.933,339.373,39٢.٠٠3,633.١83,637.553,563.993,635.873,4٢٠.١73,37٠.٠7سوق دبي المالي

التغيير -١%-6%٢%-٢%٠%7%٢%-٢%-٢%-4%٠%-5%نسبة 

قطاع السلع 
االستهاكية 

والكمالية

7٢١.66٠65١.9٠٠6١١.58٠586.٢6٠446.36٠44٠.٠9٠448.88٠45٢.75٠44٠.54٠4٢9.63٠384.٢٢٠366.85٠

التغيير -5%-١١%-٢%-3%١%٢%-١%-٢4%-4%-6%-١٠%-3%نسبة 

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4
ديسمبر ٢٠١7 يناير ٢٠١7 

 دي إكس بي إنترتينمنتس    المؤشر العام لسوق دبي المالي    قطاع السلع االستهاكية والكمالية

بيان بتوزيع ملكية المســاهمين كما في 31 ديســمبر 2017 هـ. 

تصنيف المساهم

عدد األسهم المملوكة

المجموع الحكومة الشركات األفراد 

7٢٠,68٢,6٢٠4,643,١3١,5377,4٠3,9785,37١,٢١8,١35المحلي 

١,5٠٠,٢١٢,٠٠9صفر55,٢٠7,634١,445,٠٠4,375دول مجلس التعاون الخليجي

368,٠48,١١١7٢9,٢83,744٢8,95٠,67١١,١٢6,٢8٢,5٢6أجنبي 

١,١43,938,3656,8١9,6١9,65636,354,6497,999,9١٢,67٠المجموع 

بيان بالمســاهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشــركة كما في تاريخ 31 ديســمبر 2017 د. 

االسمم
 عدد األسهم 

المملوكة
نسبة األسهم المملوكة 

من رأس مال الشركة 

5٢.٢9%4,١83,399,٠3٠مراس إنترتينمنتس آند ليجر والمجموعة المتحدة١

١٠.98%878,3١4,54١شركة قطر القابضة٢

5.٠7%4٠5,943,887الهيئة العامة لاستثمار )الكويت(3

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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بيان بكيفية توزيع المســاهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 31 ديســمبر 2017 هـ. 

عدد األسهم المملوكةعدد المساهمينملكية السهم )األسهم(م
نسبة األسهم المملوكة 

من رأس المال

٠.36%١,96٢٢9,٢98,755أقل من ١5٠,٠٠٠

3.١9%١,488٢55,٢66,٢84من  5٠,٠٠٠ إلى أقل من  ٢5٠٠,٠٠٠

9.٠3%5٠37٢١,73٢,٢89من  5٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٠٠٠,٠٠٠,35

87.4٢%١٠66,993,6١5,34٢أكثر من ٠٠٠,٠٠٠,45

و.  بيــان باإلجراءات التي تم اتخاذها 
بشــأن ضوابط عالقات المستثمرين
تلتــزم الشــركة باتباع سياســة اتصال 

شــفافة ومناسبة مع مســاهميها 
ومجتمعها االســتثماري األوســع نطاًقا. 

لــذا، تم تشــكيل إدارة مخصصة 
لعاقــات المســتثمرين تتبــع الى المدير 

التنفيــذي المالي.

وتتولى إدارة عاقات المســتثمرين 
مســؤولية التعامل مع جميع اتصاالت 

المســاهمين مع ضمان اإلفصاح في 
الوقت المناســب عن المســتجدات المالية 

والتطورات الجوهريــة للجهة التنظيمية 
والســوق والمساهمين. وعاوة على 

ذلك، فإن اإلدارة مســؤولة أيًضا عن 
التعامل مع استفســارات المساهمين 

في الوقت المناســب ومتابعة قسم 
عاقات المســتثمرين على موقع 

الشــركة اإللكتروني لضمان تحديثه 
بانتظــام وتقديم إفصاحات دقيقة وفي 

الوقت المناسب.

وقد شــاركت إدارة عاقات المستثمرين 
خــال عــام ٢٠١7 في العديد من مؤتمرات 

المســتثمرين اإلقليميين والدوليين، 
باإلضافــة إلى الرد على مكالمات 

والمحللين. المساهمين 

 يبين ما يلي تفاصيل مســؤول 
المستثمرين: عاقات 

 االسم: مروة جودا
 المنصب: مديرة عاقات المســتثمرين

 البريد اإللكتروني:
IR@dxbentertainments.com 

هاتــف: ٠8٢٠ 8٢٠ 4 97١+

 الموقع اإللكتروني: 
www.dxbentertainments.com/

investor-relations

القرارات الخاصة ز. 
عقدت الشــركة اجتمعــان للجمعية 
العموميــة خال الســنة المالية ٢٠١7. 

فيمــا يلي ســجل بالقرارات الخاصة 
الصــادرة فــي كل جمعية عمومية 

والتدابيــر المتخــذة لتنفيذها.

الجمعيــة العموميــة - 18  ابريل 2017

١. أ. الموافقــة علــى إطاق برنامج تحفيز 
للموظفين من خال أصدار أســهم جديدة 

للشــركة، وفقا ألحكام المادة ٢٢6 من 
القانون االتحادي رقم ٢ لســنة ٢٠١5 بشــأن 

الشــركات التجارية ووفقًا لألحكام 
والشــروط األساسية التالية:

١.  الحد األقصى لعدد األســهم التي 
يمكــن إصدارها ألغراض تنفيذ 

البرنامج: ١55 مليون ســهم يتم 
إصدارها في تواريخ االســتحقاق وبعد 

موافقة هيئة األوراق المالية والســلع.
٢.  الفترة اإلجمالية للبرنامج: ســنتين 

)مــن ١ مايــو ٢٠١7 إلى 3٠ ابريل ٢٠١9(    
3.  ســعر منح أو معادلة احتســاب سعر 

منح أســهم الموظفين المستحقين: 
القيمة االســمية للسهم.

4.  الدرجات الوظيفية المســتحقة 
ألســهم التحفيز: الدرجة )U( الى 

السادسة. الدرجة 
تفويــض مجلس اإلدارة باتخاذ كافة  ب. 

االجراءات التنفيذية واعتماد الشــروط 
واألحكام الازمــة لتطبيق البرنامج في 

ضــوء القواعد التي تصدرهــا الهيئة لتنظيم 
أحكام وشــروط برامج تحفيز الموظفين 

بالشــركات المساهمة العامة".

سعت الشــركة للحصول على الموافقة 
الازمــة لتطبيق برنامــج تحفيز الموظفين 
وحصلت بذلك على موافقة مســاهميها 

بشــرط تنفيذها بموجب قواعد هيئة 
األوراق المالية والســلع الصادرة حديًثا 
التــي تنظم برامــج تحفيز الموظفين 

للشــركات المساهمة العامة. 

وبعد دراســة متأنية ومدروسة، قرر 
مجلس إدارة الشــركة أنه ال يمكن تنفيذ 

برنامــج تحفيــز الموظفين على النحو 
المنشــود في الســنة المالية الحالية، 

حيث أوعز بطرح مســألة إلغاء البرنامج 
على المســاهمين في اجتماع الجمعية 

القادم. العمومية 

النظر واتخاذ قرار خاص بشــأن تعديل   .٢
المادة رقم ١8 في النظام االساســي 
 للشــركة، ليصبح عدد اعضاء مجلس 

االدارة 9 أعضاء.

بعــد الموافقة على زيادة أعضاء مجلس 
اإلدارة مــن 7 إلى 9 أعضاء، انتخبت 

الجمعيــة العمومية للفترة المتبقية 
من المجلس: الســيد كريستيان 

جورجه كعضو غير تنفيذي والســيد 
فايــز البوعينين كعضو غير تنفيذي في 
المجلس.لشــغل المقاعد اإلضافية التي 

تم تشــكيلها وفقًا للنظام األساسي 
المعــدل، الذي ينص على أن يتكون 
مجلس اإلدارة من تســعة )9( أعضاء.

الجمعيــة العموميــة - 28 نوفمبر 2017

التصويت علــى الغاء برنامج تحفيز   .١
الموظفيــن الــذي تمت الموافقه عليه في 

 الجمعيــه العموميــة المنعقده في تاريخ 
١8 أبريل ٢٠١7.

تماشــًيا مع توصية مجلس اإلدارة 
بإلغــاء برنامــج تحفيز الموظفين والتي 

جرى اعتمادهــا في اجتماع الجمعية 
العموميــة المنعقــد في تاريخ ١8 إبريل 

٢٠١7، أصدر المســاهمون موافقتهم 
علــى قرار اإللغاء. وبذلك، لن تطبق 

الشــركة البرنامج في الوقت الراهن 
وســتواصل العمل على تقييم المزيد 

مــن هــذه الخطط على النحو المائم.

الموافقة على التعديات المقترحة   .٢
على عقد التأسيس كما موضح أدناه:

أ.  الموافقة على التغييرات التي تم 
االفصاح عنها في موقع سوق دبي 

المالي وموقع الشركة.

ب.  الموافقة على تغيير عدد أعضاء 
مجلس االدارة من )9( الى )7( أعضاء.
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تم تعديل النظام األساســي للشــركة 
بنــاًء علــى الموافقة التي  تم اقرارها 

فــي الجمعية العامة، وتم نشــر النظام 
األساســي المحدث في الجريدة الرســمية 

فــي 3١ ينايــر ٢٠١8. وعاوة على ذلك، 
تقرر آعادة تشــكيل مجلس اإلدارة خال 

اجتمــاع الجمعيــة العمومية المنعقد 
في ٢8 نوفمبر ٢٠١7، لمدة 3 ســنوات 

جديــدة ويتكــون من 7 أعضاء بعد 
موافقة المســاهمين.

ح.  األحداث الجوهرية
بعد االفتتاح الرســمي لوجهة دبي 

باركس آند ريزورتس في ١8 ديســمبر 
٢٠١6، ركزت دي إكــس بي إنترتينمنتس 

في الســنة المالية ٢٠١7 على إعادة 
هيكلة المؤسســة ونقلها من بؤرة 

التركيز على تســليم وانجاز المشروع 
إلــى التركيز على العمليات التشــغيلية. 

ففي ذات العام، تســلمت الشــركة اخر 
االلعــاب ووجهات الجذب على مراحل 

متعددة لتكتمل العمليات التشــغيلية 
بشــكل كامل في الربع الرابع من عام 
٢٠١7. حيــث تــم افتتاح اخر وجهة ترفيهية 

اال وهــي "هانجــر جيمز" في منطقة 
اليونزجيت التي تحتضنها موشــنجيت 

دبــي في تاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١7.

يناير
تدشــين ليجوالند ووتربارك وفندق البيتا

تــم افتتاح ليجوالنــد ووتربارك وفندق البيتا 
رســمًيا للزوار فــي ٢ يناير ٢٠١7 معلنة 

بذلــك عن انتهاء االفتتــاح المرحلي لوجهة 
دبــي باركس آند ريزورتــس الترفيهية 

والتــي بــدأت في 3١ أكتوبر ٢٠١6 مع 
تدشــين المنتــزه الترفيهي ليجوالند دبي.

فبراير
اإلعان عن مشــروع فندق ليجوالند دبي

أعلنــت دي إكس بــي إنترتينمنتس عن 
إبرامهــا التفاقية مع مجموعة مرلين 

إنترتينمنتس النشــاء وافتتاح فندق 
ليجوالند دبي الذي ســيضم ٢5٠ غرفة 

بجانــب منتــزه ليجوالند دبي. حيث تمثل 
االتفاقية مشــروًعا مشترًكا بنسبة 

6٠:4٠ بالتعــاون مــع مرلين إنترتينمنتس، 
ومن المزمع تشــييده على مساحة 

3٠٠.٠٠٠ قــدم مربــع من األراضي التي تم 
تخصيصها لتوســعة ليجوالند. ومن 

المتوقع أن تســتغرق أعمال البناء نحو 
حوالــي عاميــن، أما التمويل، فقد تم 

توفيــره جزئًيــا من زيادة رأس المال خال 
إصدار حقوق األســهم في عام ٢٠١6.

ابريل
االنتهــاء من تركيــب كافة األلعاب ومعالم 

الجــذب الترفيهيــة في منطقة "دريم 
ووركــس" التي تحتضنها موشــنجيت دبي 

مــع افتتــاح وجهة "هاو تو ترين يور 
دراغــون" في منطقة "دريم ووركس" 
التي تحتضنها موشــنجيت دبي، باتت 

كافــة ألعاب الركوب ومعالم الجذب 
الترفيهيــة داخل هــذه المنطقة المكيفة 

بالكامل جاهزة الســتقبال زوارها.

موافقة المســاهمين على زيادة عدد أعضاء 
مجلــس اإلدارة مــن 7 إلى 9 أعضاء

تم انتخاب الســيد كريستيان جورجي 
والســيد فايز البوعينين كعضوين غير 

تنفيذييــن لشــغر المقاعد اإلضافية التي 
تم تشكيلها.

مايو
تعيين الســيد محمــد الما بمنصب الرئيس 

الجديد التنفيذي 

أعلنت الشــركة في 3١ مايو أنه في 
أعقاب اســتقالة السيد رائد كاجور 

النعيمــي مــن منصب الرئيس التنفيذي، 
فقــد قــرر رئيس مجلس دي إكس بي 
إنترتينمنتس، ســعادة السيد عبد اهلل 

الحباي، تعيين الســيد محمد الما رئيًســا 
تنفيذيـًـا جديــًدا بقرار نافذ فوًرا. ويحتفظ 

الســيد رائد كاجور النعيمي بمنصبه 
كعضــو غيــر تنفيذي في مجلس اإلدارة.

يونيو
إعــان دي إكس بــي إنترتينمنتس عن جملة 

مــن التعيينات وهيكل إداري جديد

أصدرت الشــركة إعانًا في ١4 يونيو ٢٠١7 
تفيد فيه بتعيين الســيد جون إيرلند 

في منصــب المدير التنفيذي المالي 
والســيد أحمد الريس في منصب المدير 

التنفيذي لخدمات الدعم المؤسســي.

يوليو
اســتقالة عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

أعلنت الشــركة في تاريخ ٢6 يوليو ٢٠١7 
عن اســتقالة الســيد فايز البوعينين من 

عضوية مجلس اإلدارة.

أغسطس
إدارة دي إكــس بــي إنترتينمنتس لبعض 

مراكــز الترفيه العائلي التــي تمتلكها 
شــركة مــراس إنترتينمنتس آند ليجر، 

مثــل: هــب زيرو وماتيل باي! تاون 
وروكسي سينما

أعلنت الشــركة عن إبرامها إتفاقية إدارة 
مع أكبر مســاهميها شــركة مراس إلدارة 

مجموعــة مختارة من مراكز الترفيه 
العائلية المملوكة لشــركة مراس. 

حيث تضم هــذه المجموعة المختارة 
الوجهــات الترفيهية هب زيرو وماتيل 

باي! تاون وذا جرين بانيت وســباش باد 
وروكسي سينما.

إعــادة هيكلة العمليات التشــغيلية وتعيين 
فريق إدارة جديد

صرحت الشــركة في شــهر أغسطس عن 
تشــكيلها هيــكاً تنظيميًا جديدًا يضم 
ثاثة أقســام جديدة أنشــئت لتعزيز إدارة 

أصــول دي إكس بــي إنترتينمنتس؛ حيث 
تتألف األقســام الجديدة من المنتزهات 

الترفيهية ومراكــز الترفيه العائلية 
والتجزئة والضيافة. وتقرر تعيين الســيد 

أحمد حســين مديًرا عاًما للمنتزهات 
الترفيهــة وأحمد الريس مديًرا عاًما 

والضيافة. للتجزئة 

 اإلعان عن األســعار الجديدة للتذاكر 
للمنتزهات السنوية 

كجــزء من اســتراتيجيتها الجديدة لتحديد 
األســعار، أعلنت دبي باركس آند ريزورتس 

عن هيكلية جديدة لســعر العضوية 
الســنوية لمنتزه واحد تبدأ من ٢75 

درهم للشــخص و5٢5 درهمًا للشخص 
الواحــد لجميع المنتزهات.

تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة تتمة
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سبتمبر

موافقــة دي إكس بــي إنترتينمنتس على 
قرض المســاهم الثانوي مع شــركة مراس

أعلنــت دي إكس بــي إنترتينمنتس عن 
إبرامها اتفاًقا مع أكبر مســاهميها، 
شــركة مراس، للحصول على قرض 

ثانــوي. ويكــون القرض البالغ قيمته ٢45 
مليون درهم إماراتي قرض مســاهم 

ثانــوي غيــر مضمون بدون فوائد وبا أجل 
اســتحقاق؛ بحيث يستخدم هذا القرض 

ألغراض تمويل المصاريف التشــغيلية 
وســداد الديون وتسحب قيمته فوًرا.

أكتوبر

أكتمال العمليات التشــغيلية لدبي 
باركس آند ريزورتس

مــع افتتاح الوجهــة الترفيهية "هانجر 
جيمــز" في منطقــة اليونزجيت التي 
تحتضنهــا موشــنجيت دبي في تاريخ 
٢٠ أكتوبــر، أصبحــت االلعاب والوجهات 

والمنتزهــات الترفيهية في دبي 
باركــس آند ريزورتــس مفتوحة بالكامل 

الستقبال زوارها.

تعييــن بــول باركر المدير العام لمراكز 
العائلية الترفيه 

اختتمت دي إكــس بي إنترتينمنتس 
عملية إعــادة هيكلها التنظيمي 

بتعيينهــا لبــول باركر المدير العام 
لقســم مراكز الترفيه العائلية الذي تم 

إنشاؤه حديًثا.

ليجوالنــد ووتربــارك وفندق البيتا يحوزان على 
جوائــز رائدة في هذا القطاع

حصــدت دبي باركس آند ريزورتس جوائز 
قيمــة في هــذا القطاع في حفل تكريم 

جوائــز أطفال “دبي تايم آوت” ٢٠١7: 
وفــازت ليجوالند ووتربارك بجائزة أفضل 

حديقــة مائيــة، كما حاز فندق البيتا على 
جائــزة أفضل فندق عائلي.

اإلعان عن أســعار موســم الشتاء الجديد 
 وتذاكــر مقيمــي الخليج لدبي باركس 

آند ريزورتس

أعلنــت دبي باركس آند ريزورتس عن 
أســعار التذاكر للمقيمين في دول 

مجلس التعاون الخليجي وســعر الزائر 
الدولي كجزء من اســتراتيجية تحديد 

األســعار الجديدة. فقد تحدد ســعر التذكرة 
للمقيميــن في دول مجلس التعاون 

الخليجــي ليــوم واحد بقيمة ١65 درهم 
لدخول موشــنجيت دبي وليجوالند دبي 

وليجوالنــد وتربارك و95 درهم لدخول 
بوليوود باركس دبي. أما ســعر تذكرة 
الــزوار الدوليين، فهو ٢35 درهم لدخول 

كل منتزه باســتثناء بوليوود باركس 
 دبــي التــي تصل تذكرتها إلى قيمة 

١75 درهمًا.

نوفمبر

موافقة المســاهمين على قرض مساهم 
ثانــوي بقيمــة 7٠٠ مليون درهم إماراتي

وافق المســاهمون في اجتماع الجمعية 
العموميــة المنعقدة في ٢8 نوفمبر ٢٠١7 
علــى إبــرام صفقة طرف ذي عاقة مع أبرز 

مســاهميها شركة مراس، وذلك لسحب 
455 مليون درهم بموجب تســهيات 

قرضهــا الثانوي الحالي من مراس بحيث 
تصــل قيمة التمويل الكلية المعتمدة 

إلــى 7٠٠ مليون درهم إماراتي. 

ديسمبر

 الحصــول على الدعم من قبل 
الماليين شركائها 

حصلت الشــركة على تنازل بشــأن اختبار 
التحمل إزاء تســهيات الدين للمرحلة 

األولــى بقيمة 4.٢ مليار درهم إماراتي 
المســتحقة في نهاية ٢٠١7.

عبداهلل الحباي
رئيس مجلس اإلدارة 

دي إكــس بي إنترتينمنتس ش.م.ع،

التاريــخ ٢5 مارس ٢٠١8
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