
تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة

حوكمة الشــركات  .1
ُتقر شــركة دي إكس بــي إنترتينمنتس 

ش.م.ع )والتــي يشــار إليها هنــا فيما بعد 
باســم »الشــركة«( بأن حوكمة الشركات 

الرشــيدة هي دعامة أساســية أثمرت 
فــي نجاح أعمال الشــركة وتقديم مزايا 
طويلــة األمد تعــود بالنفع على األطراف 

ذات العالقــة التابعين للشــركة. وتحرص 
الشــركة وتعتــزم المضي قدًما في 

تحقيــق أســمى المتطلبــات التنظيمية 
ومتطلبــات حوكمة الشــركات المعمول 

بها في الشــركات المســاهمة العامة 
المدرجة في ســوق دبــي المالي وتعمل 

جاهــدة العتماد أعلى معايير الممارســات 
العالمية لحوكمة الشــركات.

يتولى مجلس إدارة الشــركة )والذي يشــار 
إليــه هنــا فيما بعد باســم »المجلس«( 

مســئولية ضمان امتثال الشــركة 
اللتزاماتهــا القانونيــة والتنظيميــة، وتعزيز 
قيمــة حقوق المســاهمين وتحقيق أهداف 

الشــركة وتوفير اإلشــراف والرقابة الالزمة 
على ســالمة أنظمة المحاســبة والتقارير 

الماليــة المطبقة في الشــركة وضمان 
وجــود نظام مناســب للرقابة الداخلية. 

ويتصــرف المجلــس وفًقــا لواجبه 
االئتمانــي تجــاه الشــركة لضمان 

المســئولية والمســاءلة.

وتســعى كذلك الشــركة للحفاظ على 
آواصر شــفافة مــن التواصل مع األطراف 
ذات العالقــة لضمــان مواكبتهم ألحدث 
المســتجدات في الوقــت المالئم بحث 

يتضمــن ذلــك اإلفصاحات المقدمة 
للمســاهمين والجهة المنظمة والســوق 

واألطــراف ذات العالقة األخرى.

إطار عمل حوكمة الشــركات
إدراًكا اللتزامــه بأســمى معاييــر حوكمة 

الشــركات ومســئولية الشركة، قام 
المجلــس بإعداد إطار عمل راســخ 

لحوكمة الشــركات. 

حيــث يوفر إطار عمل حوكمة الشــركات 
هيــكالً يهدف لتمكين الشــركة من 

تقديــم أعمالهــا وفًقــا لقيمها ومبادئها.

وبنــاء عليــه، ُينفذ إطار حوكمة الشــركات 
مــن قبل فريق إدارة الشــركة، ويتم 

مراقبتــه بشــكل مســتقل لقياس مدى 
فعاليتــه مــن قبــل مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقــة عنــه والتي تشــمل لجنة 
التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافآت، 

باإلضافــة إلى المســاعدة المبذولة 
مــن المدققيــن الخارجييــن والداخليين 

وموظفــي الشــركة، بما فــي ذلك الرئيس 
التنفيــذي والمديــر المالــي ومدير الرقابة 

الداخليــة ومســئول االمتثال ومدير 
الحوكمــة واالمتثال.

التنظيمية الجهات 
هيئة األوراق المالية والسلع، سوق دبي المالي

 يعّين يعّين
 يتبع إلى يتبع إلى

المساهمينالمساهمين
 مجلس  مجلس 

اإلدارةاإلدارة

التدقيق التدقيقلجنة  لجنة 

أمين سر أمين سر 
الشركةالشركة

 الحوكمة  الحوكمة 
واالمتثالواالمتثال الترشيحات  الترشيحات لجنة  لجنة 

والمكافآتوالمكافآت

 الرئيس الرئيس
التنفيذيالتنفيذي

 الرقابة الرقابة
الداخليةالداخلية

اإلدارةاإلدارة

التنفيذ التنفيذلجنة  لجنة 
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إضافــة إلى ذلــك، ترفع إدارة الرقابة 
الداخليــة المســتقلة للشــركة تقاريرها 
للجنــة التدقيــق وتخضع إلشــرافها. كما 

يتولى مســئول االمتثال مســئولية  
التحقــق من مدى تقيد الشــركة 

 وموظفيهــا بضوابط االمتثال اســتناًدا 
إلــى القوانين واللوائــح والقرارات واألنظمة 

الداخليــة المعمول بها.

ويتــرأس إدارة الحوكمــة واالمتثال في 
الشــركة مديــر الحوكمة واالمتثال الذي 

يتبــع إلى الرئيــس التنفيذي من خالل 
آليــة رفع تقارير مباشــرة إلى الرئيس 

التنفيــذي. وبذلــك، يقع على عاتق إدارة 
الحوكمــة واالمتثال مســئولية إطار 

حوكمة الشــركات الداخلــي، متضمًنا 
ذلــك هيــكل تفويض الصالحيات 

والسياســات واإلجراءات واإلشراف على 
اإلدارية. اللجان 

 وُيشــكل دليل حوكمة الشــركات 
 فــي الشــركة جــزًءا ال يتجزأ من إطار 
عمــل حوكمة الشــركات ويغطي 

الجوانــب التالية:
•  هيــكل مجلس اإلدارة ودور مســؤولي 

الشــركة واألعضاء اإلداريين؛
•  مســائل ذات صلة بالمجلس 

كاســتقاللية العضــو اإلداري ومكافآت 
المســئولية وتعارض المصالح والســرية 

والتقييم؛
•  اللجــان اإلدارية وتلــك المنبثقة عن 

المجلس؛
•  حقوق األطــراف المعنية؛

•  عالقات المســتثمرين؛
•  المســئولية  االجتماعية للشــركات؛

واألخالقيات؛ •  السلوك 
•  حمايــة المبلغين عــن المخالفات؛

•  تداول األسهم؛
•  معامــالت األطراف ذات العالقة؛

السوق؛ •  إفصاحات 
•  الرقابــة الداخليــة والتدقيق الداخلي؛

•  التدقيــق الخارجي؛ و
•  الحوكمــة والمخاطر واالمتثال

واســتناًدا إلــى االلتزامــات المطبقة، 
يضمــن المجلــس أن اإلفصاحــات تنطوي 

علــى كافــة التطــورات المادية كما 
تحافــظ الشــركة علــى بنــاء حلقة تواصل 

فعالــة مــع المســاهمين. وفي هذا 
الصــدد، قــام المجلس بإرســاء نظام 

ض المراقبة  رقابــة داخلية للشــركة وفــوَّ
الفعالــة وإعــداد التقارير بشــأن توفير 

المــوارد واختبــار وفاعلية نظــام الرقابة 
الداخليــة إلــى لجنــة التدقيق.

وبدورهــا تواظب الشــركة على مراجعة 
إطار عمل وممارســات حوكمة الشــركات 

وتحســينها لضمان االمتثــال للتغيرات 
التــي تطرأ على الجانــب التنظيمي 
وكذلــك أفضل الممارســات الدولية.

ممارســات حوكمة الشركات
فيمــا يلــي أبرز المعالــم الخاصة بتطورات 

وأنشــطة حوكمة الشــركات الجوهرية 
في الشــركة لعام 2019:

•  عقــد المجلس 7 اجتماعــات بالتمرير 
فــي عام 2019 وصدرت  6قــرارات بالتمرير 
خــالل العام في التواريــخ الموضحة أدناه:

18 فبراير 2019   –
15 ابريل 2019  –
1 يوليو 2019   –

31 يوليو 2019   –
5 اغسطس 2019   –

17 ســبتمر 2019   –

 •  تم تشــكيل لجنــة التنفيذ في 
13 نوفمبــر 2019؛

•  تــم تعييــن بطرس مارون بطرس 
 كعضــو فــي مجلس اإلدارة في 

15 أبريل 2019؛

•  تــم تعيين مســئول امتثال جديد 
للشركة.

•  وافــق مجلــس اإلدارة على هيكل إداري 
منقح للشــركة

•  اســتمرت لجان إدارة الشــركة في 
اإلشــراف على الجوانب الرئيســية 

لعمليــات الشــركة والمخاطر المادية؛
•  راجعــت لجنــة التعيينات والمكافآت 

وأكــدت علــى أن أعضاء مجلس اإلدارة 
قــد امتثلوا لمتطلبات االســتقالل؛
•  اســتمرت لجان إدارة الشــركة في 
اإلشــراف على الجوانب الرئيســية 

لعمليــات الشــركة والمخاطر المادية؛
•  واصــل مجلــس اإلدارة ولجنة التدقيق 

مراجعــة ومراقبة نزاهــة البيانات المالية 
للشــركة والتقاريــر المالية المهمة 

للجهــات التنظيمية وأي إعالنات رســمية 
أخــرى تتعلق باألداء المالي للشــركة؛

بيــان بتعامــات اعضاء مجلس   .2
اإلدارة الحالــي وأزواجهم وأبنائهم 

فــي األوراق المالية للشــركة خال 
العام 2019

تبنت الشــركة سياســة تداول األسهم 
المطبقــة على جميــع أعضاء المجلس 

وموظفي الشــركة، وكذلك على 
المزوديــن الذين أبرموا عالقــة تعاقدية مع 

الشــركة. وتتضمن السياســة توجيهات 
حــول إطار تداول األســهم والمعلومات 

الحساســة بخصوص الســعر غير المفصح 
عنــه والقيود وفترات اإلغالق وإشــعار تداول 

األســهم والمقاصــة واإلعفاءات والتعامل 
مــع حاالت خرق السياســات وتنفيذها. 

حيــث يقتضــي على أي عضو من أعضاء 
المجلــس أو أي موظــف يرغب في خوض 
تجربة التداول إخطار امين ســر الشــركة 

بنيتــه أو نيتها واســتيفاء الموافقات الالزمة 
قبــل التداول في األوراق المالية للشــركة.

أعضــاء مجلــس االدارة الذيــن يملكون أســهم في الشــركة كما هو موضح أدناه:

المنصب / صلة القرابةاالسم 
 األسهم المملوكة كما في 

إجمالي عملية الشراء إجمالي عملية البيع 31  ديسمبر 2019

__6,500عضو مجلس إدارة موكيش سوداني 

ال يمتلــك أي أعضــاء مجلــس إدارة آخريــن أو أقاربهم من الدرجة األولى أي أســهم في الشــركة.
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تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة

تشــكيل مجلس اإلدارة  .3

أ. بيــان تشــكيل مجلــس اإلدارة الحالي وفقــا للجدول التالي

االسمم

الفئة )عضو 
تنفيــذي، عضو غير 

تنفيذي، عضو 
مستقل(

الخبرات 
والمؤهات

فترة العمل 
بصفة عضو 

في المجلس 
منذ تاريخ 

االنتخاب األول

العضويات 
والمناصب 
الوظيفية 

في أي 
شركات 

مساهمة 
أخرى

 المناصب في أي منشــآت تجارية أو حكومية 
أو إشــرافية هامة أخرى

عبدالوهاب 1
الحلبي

رئيس مجلس 
اإلدارة

 عضو غير 
تنفيذي مستقل   

يرجى الرجوع 
إلى الصحفة 

رقم 19

9 ديسمبر 
2014 - لغاية 

اآلن

•  مدير االستثمار التنفيذي في مجموعة “اكويتاتيفا”ال ينطبق
•  عضو مجلس اإلدارة - بيت االستثمار العالمي، شركة خدمات 

مالية منظمة مقرها الكويت
•  نائب رئيس مجلس اإلدارة - بيت االستثمار العالمي، المملكة 

العربية السعودية
•  رئيس مجلس اإلدارة - شركة “ال تيريسوري” المحدودة، 

شركة خدمات مالية مرخصة من مركز دبي المالي العالمي
 •  عضو مجلس اإلدارة - شركة إيه إيه إنفرا )الشرق 

األوسط( المحدودة
•  عضو مجلس اإلدارة - شركة ميكسيكان غريل المحدودة

•  عضو مجلس اإلدارة - شركة ديكر وحلبي م د م س
)ADGM FZE( عضو مجلس اإلدارة - رابيد فينتشرز •

موكيش 2
سوداني

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي

يرجى الرجوع 
إلى الصحفة 

رقم 19 - 20

 28 نوفمبر 
2017 - لغاية 

اآلن

• نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مراس القابضة ذ.م.مال ينطبق
• عضو مجلس اإلدارة - دبي هيلز استيت ذ.م.م

• عضو مجلس اإلدارة - دبي هيلز استيت ذ.م.م العقارية
• عضو مجلس اإلدارة - دبي هيلز استيت ذ.م.م للضيافة
 •  عضو مجلس اإلدارة - دبي هيلز استيت ذ.م.م لوحدات 

تبريد الضواحي
• رئيس مجلس اإلدارة - شركة واي فولف ذ.م.م

• رئيس مجلس اإلدارة - شركة أم إي إنفيستمينتس ذ.م.م
• رئيس مجلس اإلدارة - مرسى السيف ذ.م.م

• رئيس مجلس اإلدارة - شركة إيربان فودز ذ.م.م
• نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة زعبيل سكوير ذ.م.م

• نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة زعبيل سكوير ذ.م.م العقارية
•  نائب رئيس مجلس اإلدارة - شركة زعبيل سكوير ذ.م.م للضيافة

• مدير عام - شركة مراس للرعاية الصحية

الرئيس التنفيذي محمد المال3
والعضو المنتدب

يرجى الرجوع 
إلى الصحفة 

رقم 20

28 نوفمبر 
2017 - لغاية 

اآلن

عضو 
مجلس 

اإلدارة - بنك 
نور )استقال 

في الثاني 
من يناير 

)2020

•  عضو مجلس اإلدارة - مجموعة نور االستثمارية ذ.م.م
•  عضو مجلس اإلدارة - نور للتكافل )تم تعيينه في 6 فبراير 2020(

• نائب رئيس مجلس اإلدارة - هال بالصين
• عضو مجلس اإلدارة - مركز الجليلة لثقافة األطفال

• عضو مجلس اإلدارة - مجمع حمدان الرياضي
• عضو مجلس اإلدارة - المجلس الوطني لإلعالم
• عضو مجلس اإلدارة - جمعية بادل تنس اإلمارات

 أمينة4
طاهر

عضو إدارة 
مستقل

غير تنفيذي 

يرجى الرجوع 
إلى الصحفة 

رقم 20

28 نوفمبر 
2017 - لغاية 

اآلن

• نائب رئيس شؤون الشركات لمجموعة االتحاد للطيرانال ينطبق
• عضو مجلس جمعية العالقات العامة للشرق األوسط
)IAWA( عضو في الرابطة النسائية الدولية للطيران •
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االسمم

الفئة )عضو 
تنفيــذي، عضو غير 

تنفيذي، عضو 
مستقل(

الخبرات 
والمؤهات

فترة العمل 
بصفة عضو 

في المجلس 
منذ تاريخ 

االنتخاب األول

العضويات 
والمناصب 
الوظيفية 

في أي 
شركات 

مساهمة 
أخرى

 المناصب في أي منشــآت تجارية أو حكومية 
أو إشــرافية هامة أخرى

شرافان 5
شروف

عضو إدارة 
مستقل

غير  تنفيذي 

يرجى الرجوع 
إلى الصحفة 

رقم 20

23 يونيو 2016 
26 مارس 2017

28 نوفمبر 
2017 - لغاية 

اآلن

•  عضو مجلس اإلدارة - شركة شرينغار السينمائية شركة ال ينطبق
خاصة ذ. م. م

• شريك والعضو المنتدب - شركة روزوود بورتال ذ. م. م
)ADGM FZE( عضو مجلس رابيد فينتشرز •
• المدير التنفيذي - شركة بوابة راسخ ذ.م.م

•  المدير التنفيذي - شركة رود آيالند ايفنتس لبيع التذاكر ذ. م. م 
 •  عضو مجلس اإلدارة - شركة ريجفيدا هولدينغز 

بي تي إي المحدودة
• عضو مجلس اإلدارة - شركة راثدون إنترتينمنتس المتحدة

 •  عضو مجلس اإلدارة - شركة نوميا بروبرتيز 
بي في تي المحدودة

• عضو مجلس اإلدارة - رامان سوليوشنز تي تي إي المحدودة
• عضو مجلس اإلدارة - روهي سوليوشنز تي تي إي المحدودة

• عضو مجلس اإلدارة - جيلونغ هولدينغز )الخاصة( المحدودة
 •  عضو مجلس اإلدارة - أوليف جروف فينتشرز 

اس دي ان بي اتش دي
• عضو مجلس اإلدارة - ماندالي هولدينغز )الخاصة( المحدودة

• عضو مجلس اإلدارة - بي جي آر زد ديفيلوبمنت المحدودة
 •  عضو مجلس اإلدارة - ليفينغستون وورلدوايد 

اسوسييتس المحدودة
• عضو مجلس اإلدارة - شركة جلف آشيا انترتينمنت

• عضومجلس اإلدارة - سيبيل بارتنرز المحدودة
• عضو مجلس اإلدارة - اس س بي كي فينتشرز المحدودة

• عضو مجلس اإلدارة - شركة ريجينا جروب 

مالك آل 6
مالك

عضو إدارة 
مستقل

يرجى الرجوع 
إلى الصحفة 

رقم 20

25 مارس 
2018 - لغاية 

اآلن

عضو 
مجلس 
شركة 
اإلمارات 

لالتصاالت 
المتكاملة 

)دو(

• الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم
)DDA( مدير عام سلطة دبي للتطوير  •

• عضو مجلس مكتبة محمد بن راشد
• عضو المجلس الوطني لإلعالم

• عضو مجلس كليات التقنية العليا
• رئيس معهد دبي للتصميم واالبتكار

بطرس 7
مارون 

بطرس 

عضو ادارة 
مستقل

يرجى الرجوع 
إلى الصحفة 

رقم 21

15 إبريل 2019 - 
لغاية اآلن 

• ال يوجد ال ينطبق 

خبــرات ومؤهــات أعضاء المجلس

عبدالوهــاب الحلبي
عبدالوهــاب هو مدير االســتثمار التنفيذي 

فــي مجموعة اكويتاتيفــا، وهي مجموعة 
ماليــة منوعــة تندرج ضمن قطاع إدارة 

األصــول وإدارة األموال وحقــوق الملكية 
الخاصــة. كما يتقلــد منصب الرئيس 
التنفيــذي لبيت االســتثمار العالمي، 
وهــي مجموعة اســتثمارية مقرها 

ال في مجلس  الكويــت، وهو عضــو فعَّ
اإلدارة. ويتمتــع الحلبــي بخبرة تزيد عن 

20 عاًمــا مــن العمل فــي القطاع العقاري، 
ولديــه خبــرة في إعــادة الهيكلة المالية 
وإدارة األزمــات والديــن وتعزيزات االئتمان 

والمشــاريع المشتركة. 

وقد شــغل ســابًقا منصب مدير االســتثمار 
التنفيــذي في مجموعــة مراس القابضة، 

باإلضافة إلى كونه شــريًكا في شــركة 
كــي بي أم جي كمــا تقلد منصب 

الرئيــس التنفيذي لشــركة دبي للعقارات 
وهــو كذلك عضو فــي دبي القابضة. 

وهــو حاصل علــى بكالوريوس في 
االقتصــاد من كلية لنــدن لالقتصاد ودرجة 

الماجســتير في إدارة األعمــال التنفيذية 
مــن جامعة الجســور باريس تك. ويعد 

عبدالوهــاب عضو في معهد المحاســبين 
القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلز وهو أيًضا 

عضــو في معهــد األوراق المالية في 
المملكــة المتحدة.

موكيش سوداني
يمتلــك موكيــش ســوداني خبــرة تزيد 

علــى ثالثــة عقــود من العمــل في مجال 
التمويــل واالســتثمارات فــي مختلف 

القطاعــات. وفــي عام 2017، انضم 
موكيــش لمــراس في منصــب المدير 

التنفيــذي للشــؤون الماليــة واالســتثمارية 
ويتقلــد حالًيــا منصــب نائــب الرئيس 

التنفيــذي. وشــغل ســابًقا منصــب المدير 
المالــي لشــركة فالي دبــي حيث كان 

جــزًءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية نمو 
شــركة الطيران. 
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وقبــل انضمامــه إلى فــالي دبي في عام 
2011، كان موكيــش المديــر المالي 
لمجموعــة عقاريــة فــي دبي. كما 

تبــوأ مناصــب إدارية عليا فــي بنك نور 
ومجموعــة طيــران اإلمارات ودناتا. 

اســتهل موكيــش مســيرته المهنية في 
الشــؤون الماليــة حيــث عمل مع واحدة 

مــن الشــركات األربع الكبــار للتدقيق 
فــي الكويت ودبي. تمكــن موكيش 

مــن تحقيــق مــا يؤهله ليصبــح عضًوا في 
معهــد المحاســبين القانونييــن فــي الهند 
وذلــك فــي عام 1987 قبــل الحصول على 

 )CPA( شــهادة المحاســب العــام المعتمد
وشــهادة المدقــق الداخلــي المعتمد 

)CIA( مــن الواليــات المتحــدة. كما أنه 
حائــز علــى دبلوم في تمويــل األعمال من 

معهــد المحلليــن المالييــن المعتمديــن 
الهند. في 

الما محمد 
ُعّيــن محمد المال فــي منصب الرئيس 

التنفيــذي لمجموعــة دي إكس بي 
إنترتينمنتــس فــي يونيو 2017. يجلب 

محمــد خبرات واســعة نابعــة عن عمله في 
قطاعــات عديدة في مجــال اإلعالم والترفيه 

بمــا في ذلك البث اإلذاعــي والتلفزيوني 
والطباعة والنشــر والوســائط الرقمية 

وإعالنــات الطرق وإدارة األحــداث والفعاليات 
والحدائــق ومناطق الجذب الســياحي. 

كما شــغل ســابًقا منصب الرئيس 
التنفيــذي فــي المجموعة اإلعالمية 

العربيــة حيث أشــرف علــى جميع الجوانب 
التشــغيلية لوحدات العمل الرئيســية 

الثــالث للمجموعة: شــبكة اإلذاعة العربية 
وشــركة دن إيفينتس والقريــة العالمية. 
ومنــذ تعيينــه فــي عام 2008، قاد محمد 

المجموعــة نحــو تحقيق هدف نماء الســوق 
مــن خــالل طرح أفــكار مبتكرة في قطاع 

الترفيــه واالســتراتيجيات الجديدة التي 
تركــز على العمالء. قبــل انضمامه إلى 

المجموعــة اإلعالمية العربية، شــغل 
محمــد العديد مــن المناصب القيادية 

ضمــن مجموعــة تيكوم، والتي تضم 
منصــب الرئيس التنفيــذي لمدينة دبي 

لإلعــالم، حيث تــرأس عمليات توطيد 
الوضــع الدولي لمركــز األعمال في حين 

لعــب دوًرا رئيســًيا في جذب العالمات 
التجاريــة العالميــة الرائــدة في مجال اإلعالم 

إلــى المنطقة. يحمل محمد شــهادة 
بكالوريــوس العلوم مــن جامعة توليدو، 

أوهايــو، الواليــات المتحدة األمريكية.

أمينة طاهر
شــغلت أمينــة طاهــر منصب نائب رئيس 

شــؤون الشــركات لمجموعة االتحاد 
للطيــران في مايو 2017. وهي مســؤولة 
عن وضع اســتراتيجية االتصــاالت العالمية 

للمجموعــة، وإدارة وحمايــة عالمتها 
التجارية، وتقديم المشــورة واإلشــراف 

علــى مشــاركة المجموعة مع عدد من 
األطــراف ذات العالقة  الرئيســيين. وقبيل 

انضمامهــا إلى مجموعــة االتحاد للطيران، 
ترأســت في الســابق منصب رئيس 

التنميــة االجتماعيــة والرعاية في وحدة 
االتصاالت لدى شــركة مبادلة لالســتثمار، 

حيــث كانت مســؤولة عن تقييم 
محفظــة الرعاية لشــركة مبادلة وإدارتها 

وتفعيلهــا. وقبــل العمل في مبادلة، 
عملــت أمينة كمدير تنفيذي لقســم 

االتصاالت المؤسســية في شــركة زعبيل 
لالســتثمارات، كمــا تقلدت أدوًرا عديدة 

فــي دبي القابضة وجنــرال موتورز. تحمل 
أمينــة درجة الماجســتير في اإلدارة العامة 
مــن جامعة هارفارد فــي الواليات المتحدة 
وماجســتير إدارة األعمال مــن كلية لندن 

لألعمــال في المملكــة المتحدة. وهي 
حاصلــة على درجــة البكالوريوس في 

الدراســات اإلعالميــة التطبيقية وتخرجت 
مــن كليــات التقنيــة العليا في اإلمارات 

العربيــة المتحــدة بدرجة امتياز.

شرافان شروف
يعمل شــرافان شــروف حالًيا كشريك 
في شــركة روزوود بورتال المحدودة، 
وهي شــركة مقرهــا دبي تعمل في 

تجميــع الفلــل الســياحية على اإلنترنت 
وغيرهــا مــن الحلول عبــر اإلنترنت. وقد بدأ 
حياتــه المهنيــة في عام 1997 مع شــركة 

شــرينغار الســينمائية وهي شركة توزيع 
أفــالم عائليــة، حيــث كان رائًدا في مفهوم 

برمجة الشاشــة الخارجية واإلرســال 
المتعــدد. وفي ظل قيادتــه المتمكنة، 
خرجــت المجموعة بسلســلة تضم 25 

وحدة إرســال مع أكثر من 100 شاشــة 
فــي الهند تحت اســم العالمة التجارية 

“FAME”، والتــي باعها لشــركة إينوكس 
للترفيــه المحــدودة في عام 2011. وفي 
عام 2013، شــارك شــرفان في تأسيس 

فنتونيرســري، التي تعد أول شــركة 
الحتضان وتســريع وتيرة نمو الشــركات 

الجديــدة الناشــئة في الهنــد في مختلف 
القطاعــات. وهو خريج مــن جامعة مومباي 
ويحمــل درجة الماجســتير في إدارة األعمال 

من كليــة ملبورن لألعمال.

شــرافان هو أيًضا عضو نشــط في فرع 
مومباي في منظمة الرؤســاء الشــباب 

)YPO(، وهــي منظمة غيــر ربحية مقرها 
الواليــات المتحــدة، كما أنــه الرئيس الحالي 

لعضويــة فــرع مومباي. وإلى جانب ذلك، 
فقــد عمــل في مجلــس الرقابة في الهند 

فــي الفتــرة من 2008 إلى 2012.

مالــك آل مالك
مالــك آل مالك هو الرئيــس التنفيذي 

لمجموعــة تيكوم حيــث قاد عملية 
تحويــل مجتمعــات مجموعة تيكوم إلى 
وجهات لالبتكار، وســاهم في اســتقطاب 

بعــٍض من رجــال ورياديي األعمال األكثر 
تقدًمــا في العالم. وخالل مســاعيه 

لتحقيــق ذلك، قــام بترويج ريادة األعمال 
وبنــاء إطار فكري وســاعد فــي تهيئة بيئة 
أعمــال فريدة تجذب االســتثمار من قائمة 
شــركات فورتشــن 500 التي تساهم في 

قولبــة دبــي لتصبح واحــدة من مدن العالم 
المبتكــرة. باإلضافــة إلى ذلك، كان مالك 

رائــًدا فــي إطالق in5، وهي عبارة عن 
منصــة متكاملــة لالبتــكار والتي صممت، 

داخــل دبــي، نظاًما بيئًيــا متميًزا ومالئًما 
لرياديي األعمال والشــركات الناشــئة. 
ويعرف مالك بأنه مشــارك نشــط في 

تطويــر قطــاع التعليم في دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة من خالل دوره في 

مجلــس األمنــاء في كليــات التقنية العليا، 
وتقلــده رئيس معهد دبــي للتصميم 
واالبتــكار. وهو عضــو في العديد من 
المجالــس بمــا في ذلك مجلس إدارة 

مكتبــة محمد بن راشــد والمجلس 
الوطني لإلعالم وشــركة اإلمارات 

لالتصاالت المتكاملة )دو(. وشــغل ســابًقا 
عضويــة في مجلــس المناطق الحرة 

فــي دبي، باإلضافة إلــى عضوية مجلس 
 Energy Management“ إدارة شــركة

Services International” وشركة 
“Smart City Kochi” )الهنــد( 

و”Smart City Malta”. انضــم مالك إلى 
مجموعــة تيكوم في عام 2002 وشــغل 

أخيــًرا منصــب الرئيس التنفيــذي لمجموعة 
تيكــوم لمجمعــات األعمال. وهو حاصل 

علــى درجــة البكالوريوس في إدارة األعمال 
مــن كليــات التقنيــة العليا في اإلمارات.

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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بطــرس مارون بطرس
بطــرس مــارون بطرس هو نائب أول 
رئيس قســم االتصاالت المؤسســية 
والتســويق في مجموعة اإلمارات. 

تشــمل مســئولياته جميع أنشطة 
التســويق واالتصاالت فــي جميع أنحاء 

العالــم لشــركة طيران اإلمارات ودناتا 
وشــركات يزيد عددها على 100 شــركة 

تحــت مظلــة مجموعة اإلمارات. خالل 
مســيرته المهنية التي اســتمرت على 
مــدار 29 عامًا فــي طيران اإلمارات، لعب 

بطرس دورًا رئيســيًا فــي التواجد العالمي 
للعالمــة التجارية لشــركة الطيران من 

خــالل الرعاية االســتراتيجية الفعاليات 
الرياضيــة ومبادرات االتصاالت التســويقية 

المتكاملــة، وكان له دور رئيســي في 
تطويــر اســتراتيجية طيران اإلمارات 

الرقميــة لزيادة اإليرادات.

يشــرف بطــرس على فريــق يضم أكثر من 
250 مــن المهنييــن وأكثــر من 200 وكالة 

عالميــة، تمثــل طيفًا تســويقيًا كامل، 
لتقديــم حمالت وحلــول اتصاالت إبداعية 

لمجموعــة طيران اإلمــارات وللمجموعة 
قاطبــة. يتمتــع بطــرس بأكثر من ثالثة 
عقــود من الخبرة فــي مجال الصحافة 

والعالقــات العامة واالتصاالت التســويقية. 

قبــل انضمامه إلى طيران اإلمارات، شــغل 
منصــب محــرر األعمال في لنــدن لصحيفة 
الوطــن الكويتيــة اليومية الرائدة. وقبل 

هــذا الدور، شــغل منصب مديــر التحرير في 
مجلة »الحوادث« األســبوعية.

ب. بيان بنســبة تمثيل العنصر 
النســائي في مجلس اإلدارة للعام 2019

بــدًءا من تاريخ 31 ديســمبر 2019، قام 
المجلس بضم ســيدة إلــى أعضائه بعد 

تعيينهــا فــي 28 نوفمبر 2017.

ج. أتعــاب أعضاء مجلس اإلدارة 
للســنتين الماليتيــن 2018 و2019

االتعاب
فــي نوفمبــر 2017، وافق مجلس اإلدارة 
علــى إطــار ألتعــاب العضو بما في ذلك 

الرســوم واألتعاب مقابــل الخدمات اإلضافية 
التــي تزيــد عن واجباتهــم العادية كأعضاء 

ولعملهــم كأعضــاء في اللجنة و/أو 
كرئيــس للجنة )»رســوم خدمة العضو«(. 

أعضــاء مجلس اإلدارة غيــر التنفيذيين 
وغير المســتقلين وبعــض أعضاء مجلس 

اإلدارة اآلخريــن غير مؤهليــن للحصول على 
أجــور وإتعاب الخدمــات اإلضافية. ووفًقا 

لمــا تقــدم، ال يتم دفع أيــة مكافآت ألعضاء 
مجلــس اإلدارة عــن واجباتهم العادية 

حيث تكبدت الشــركة خســائر في الســنة 
المنتهيــة في 31 ديســمبر 2019.

فيمــا يلــي الرســوم المعتمــدة مــن مجلس اإلدارة لعضوية اللجــان والخدمات اإلضافية:

55,095 درهم إماراتياألتعاب السنوية لعضوية اللجنة )ال تشمل لجنة التنفيذ(

91,825 درهم إماراتي األتعاب السنوية لرئيس اللجنة )ال تشمل لجنة التنفيذ(

 مكافآت إضافية لقاء “خدمات إضافية تتجاوز المهام 
االعتيادية المنوطة بالعضو اإلداري”

ُتحدد القيمة استنادًا إلى كل حالة على حدة على أال تزيد على أي حال عن 
128,573 درهم سنويًا.

ووفقــا لهــذه المعاييــر التــي اعتمدهــا المجلــس، لــم يكن كل من موكيش ســوداني ومحمــد المال ومالك المالــك مؤهلين لتلقي 
أي أتعــاب، أمــا األعضــاء الباقــون فكانــوا مؤهلــون لذلك؛ وبالتناســب اعتبارًا مــن تاريخ تعيينهــم. اختار عبدالوهــاب الحلبي التنازل عن 

تلقــي أي أتعــاب بالكامل خالل الســتة أشــهر األولى من عام 2019.

وســيتم تقديــم اقتــراح بشــأن إطــار عمــل أتعــاب أعضاء مجلس اإلدارة )اســتنادًا إلى االطار الذي وافــق عليه المجلس الحالــي منذ نوفمبر 
2018( فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي للمســاهمين لتنفيذه في عام 2020.

تــم دفــع األتعــاب التاليــة كرســوم خدمة لألعضــاء للفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديســمبر 2019:

االسم

الرسوم المدفوعة مقابل العمل اإلضافي 
الذي يؤديه أعضاء المجلس فيما يتعلق 

بواجبات أعضائه )بالدرهم اإلماراتي(

أتعاب حضور لجان مجلس اإلدارة

اسم اللجنة
قيمة البدل 

)درهم إماراتي(
 عدد االجتماعات 

التي تم حضورها

لجنة التنفيذ - 4–لجنة التنفيذ )حتى 13 نوفمبر 2019(ال يوجدعبدالوهاب الحلبي

 لجنة التدقيق؛ ولجنة ال يوجدموكيش سوداني
 الترشيحات والمكافآت 

)ابتداًء من 13 نوفمبر 2019(

لجنة التدقيق - 5؛ لجنة –
الترشيحات والمكافآت - 2؛ 

لجنة التنفيذ - 4

 لجنة التنفيذ )ابتداًء من ال يوجدمحمد المال
13 نوفمبر 2019(

لجنة التنفيذ - 3–

 رئيسة لجنة الترشيحات 63,749 أمينة طاهر
والمكافآت

 لجنة الترشيحات 91,825
والمكافآت - 2

رئيس لجنة التدقيق وعضو لجنة 63,749 شرافان شروف
الترشيحات والمكافآت

لجنة التدقيق - 5؛ لجنة 146,920
الترشيحات والمكافآت - 2

لجنة التدقيق - 5–لجنة التدقيقال يوجدمالك آل مالك
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق27,120بطرس مارون بطرس*

 *  تــم دفــع أتعــاب بطــرس مارون بطرس بالنســبة والتناســب للفترة من 15 أبريل 2019 إلى 31 ديســمبر 2019
يتــم دفــع أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة بالــدوالر األمريكي. ســعر التحويل المســتخدم إلعداد التقارير هــو: 1 دوالر أمريكي = 3.673 درهم إماراتي
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وافــق مجلــس اإلدارة فــي 12 فبرايــر 2020 علــى دفــع أتعاب الخدمــات اإلضافية التي يقدمهــا أعضاء مجلس اإلدارة بمــا يتجاوز واجباتهم 
المعتــادة للفتــرة مــن 1 يوليــو 2019 إلى 31 ديســمبر 2019، على النحــو المفصل أدناه.

 القيمة 
)درهم إماراتي(

64,806أمينة طاهر

64,806شرافان شروف

64,806بطرس مارون بطرس

لــم يتــم دفــع أي مكافــآت إلــى المديريــن في الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2019 أو الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2018.

د. عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقدت خال الســنة المالية 2019
يوضــح الجــدول أدنــاه اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي أجريــت خــالل الفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 ديســمبر 2019 بما في ذلــك بيان لحضور 

المجلس: أعضاء 

اسم العضو

تاريخ اجتماعات المجلس

11 ديسمبر 132019 نوفمبر 32019 أكتوبر 72019 أغسطس 132019 مايو 272019 مارس 62019 فبراير 2019

عبدالوهاب الحلبي

موكيش سوداني

محمد المال

أمينة طاهر

شرافان شروف

مالك آل مالك

ال ينطبقال ينطبقبطرس مارون بطرس

هـ. قــرارات مجلــس اإلدارة خال عام 2019

عدد القراراتتواريخ االجتماع

625 فبراير 2019

2748 مارس 2019

1335 مايو 2019

753 أغسطس 2019

323 أكتوبر 2019

1343 نوفمبر 2019

1125 ديسمبر 2019

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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 و. بيــان مهــام واختصاصــات مجلــس اإلدارة التــي قامت بهــا اإلدارة التنفيذية بنــاًء على تفويض 
مــن المجلــس إلــى اإلدارة مع تحديد مــدة وصاحية التفويض

تمتثــل الصالحيات الموكلــة للمجلس 
والممارســة من قبلــه ألحكام قرار رئيس 

مجلــس إدارة الهيئــة رقم )7/ر.م( لعام 
2016 بشــأن معايير االنضباط المؤسســي 
وحوكمة الشــركات المســاهمة العامة 

الحوكمة”(. )“قواعد 

يكــون مجلس اإلدارة مســؤولًا عن 
ممارســة هذه الصالحيــات والقيام بهذه 
المهــام، ولكن يجوز لــه تفويض اللجان 

المنبثقــة عــن المجلــس أو اإلدارة التنفيذية 
بهــذه المهــام، على أن تكون هذه 

الصالحيــات مفوضة كتابًة.

ينــص ميثــاق مجلس اإلدارة على 
الصالحيــات الموكلــة إلى المجلس.

وخالل عام 2019 ، قام مجلس اإلدارة بتفويض 
هذه المهام واالختصاصات الموكلة إليه إلى 

اإلدارة التنفيذية للشركة بموجب القرارات 
ذات الصلة الصادرة في اجتماعات مجلس 

اإلدارة المجدولة المواعيد، وكذلك بموجب 
القرارات المنشورة الصادرة على مدار العام.

أما الصالحيات الرئيســية باســتثناء تلك 
المخّولــة للمجلس فقــد قام المجلس 
بتفويضهــا للرئيــس التنفيذي للشــركة 

كمــا هو منصوص عليــه في مصفوفة 
تفويــض الصالحيــات المعمول بها في 

مجلــس اإلدارة. وعلى هذا األســاس، يتمتع 
الرئيــس التنفيذي بموجب ذلك بســلطة 
التفويــض الفرعي لهــذه الصالحيات وفًقا 

لسياســات وإجراءات الشركة.

وقــد تم تفويض مســئوليات الموافقات 
بشــكل أساســي إلى اإلدارة العليا، والتي 
تضم المســؤولين الرئيســيين والمديرين 

العاميــن ونــواب الرئيس، باإلضافة إلى 
والمديرين. الرؤساء 

تــم إصــدار الصالحيات التاليــة للمحامين خالل عام 2019:

اسم الشخص المخول بتفويض الواجبات والسلطة#
اسم الشخص أو الشركة التي حصلت 

طبيعة التوكيلعلى التوكيل الرسمي
تاريخ انتهاء صاحية 

التوكيل

 أحمد حسين علي عيسى – المدير العام – 1
اس اف دبي ذ. م. م

مستمرقانونيالتميمي وشركاه

سعد محمد الحماديإدوارد سونا2
شريف سامي عياد جرجس 

مستمرقانوني

 أحمد حسين علي عيسى – رئيس مجلس 3
اإلدارة – فندق دبي باركس ذ. م. م

سعد محمد الحمادي
شريف سامي عياد جرجس 

مستمرقانوني

 أحمد حسين علي عيسى - 4
الرئيس التنفيذي للعمليات

 اندرياس بلوم – المدير العام 
لفندق البيتا

 أنشطة 
تشغيلية

عند مغادرته الشركة 
كمدير عام

مستمرقانونيعمر محمد بكري قشيرإدوارد سونا5

 محمد سليمان عبد العزيز المال - 6
الرئيس التنفيذي

د. علي إسماعيل الجرمان
أسامة حسن دلموك

جاسم السويدي
مريم عبداهلل النعيمي
عبداهلل مصبح المهيري

مستمرقانوني

و. بيــان بتفاصيــل التعامــات التي تمــت مع األطراف ذات العاقة
تبرم الشــركة صفقاتها مع الشــركات 
والهيئــات التي تقــع ضمن إطار تعريف 

“األطــراف ذات العالقــة” كما هو مقرر في 
قواعــد الحوكمة واســتناًدا لما هو مدرج 

فــي معيار المحاســبة الدولي 24 إفصاحات 
األطــراف ذات العالقــة. وتنظم المعامالت 

المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقة وفًقا لما 
هــو منصوص عليه في سياســة معامالت 

األطــراف ذات العالقة التابعة للشــركة.

حيــث تخصص هذه السياســة اإلفصاحات 
المطلوبــة مــن مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــة والموافقــات ذات الصلة الالزمة 
قبــل إبــرام معاملة مــع الطرف ذي العالقة.

وتنطبــق أحــكام معامالت األطراف ذات 
العالقــة المنصوص عليها في سياســة 

معامــالت األطــراف ذات العالقة على 
كافــة األعضاء اإلدارييــن واإلدارة التنفيذية 

والمســاهمين البارزيــن وأي أفراد أو 
كيانــات ذات صلة بهم.

كمــا تســتند المعامالت مع األطراف ذات 
العالقة إلى شــروط وأحــكام معتمدة 

مــن قبل مجلس اإلدارة للشــركة. وفي 
مطلع كل ســنة ماليــة، يفصح أعضاء 

المجلــس عن مواقعهم في الشــركات 
األخــرى. وعلى الصعيد ذاتــه، فإن المجلس 

منــوط بمراجعــة كافة معامالت األطراف 
ذات العالقــة والموافقــة عليهــا، لكنه يوافق 

مســبًقا علــى أنــواع معينة من معامالت 
األطــراف ذات العالقة ويفوض الســلطة إلى 

لجنــة التدقيــق لمتابعــة تلك المعامالت 
التــي تقــل عن عتبــات معينة. وإضافة إلى 
ذلــك، يقتضي على المجلــس والجمعية 

العموميــة الموافقــة على أية معامالت 
مبرمــة مــع طرف ذي عالقة تتجــاوز قيمتها 

5٪ من رأس مال الشــركة المصدر.
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أبرمــت الشــركة عــدًدا مــن المعامــالت مــع أطــراف ذات عالقة فــي الفترة الممتدة بيــن 1 يناير 2019 وحتى 31 ديســمبر 2019. يتضمن الجدول 
أدنــاه كافة المعامــالت المعنية:

المعامــات مــع األطراف ذات العاقة

طبيعة المعاملةالعاقةالطرف ذو العاقة
 القيمة

)درهم إماراتي(

خدمات إدارة تشغيلية شركة أم شركة مراس ليجر آند انترتينمنت ذ. م. م 
مسئولية المقاولين من األطراف 

الثالثة عن المرحلة األولى

)1,370,251(
)57,128,431(

3,009,848رسوم تأجير وخدمات أخرىشركة تابعة للشركة األم مراس أف أند بي كونسبتس ذ. م. م

)56,643(خدمات أخرىشركة تابعة للشركة األمشركة مراس انترتينمنت ديستيناشين ذ. م. م

)6,475,012(خدمات إدارة مشروعمشروع مشتركليجوالند هوتيل المحدودة ذ. م. م

1,665,446خدمات إدارة مشروعشركة تابعة للشركة األمشركة نورث 25 إلدارة المشاريع ذ. م. م

3,333,332منحة بدون حق الرجوعشركة أم مراس القابضة ذ. م. م

 شركة مشتركة مع روف للضيافة
المجموعة األم

961,103بيع تذاكر المتنزهات

مالحظــة: يشــير )+ve( إلــى الذمم المدينة و)-ve( إلــى الذمم الدائنة.

ز. الهيــكل التنظيمي للشــركة
يمثــل المخطــط أدنــاه الهيكل اإلداري للشــركة كما في 31 ديســمبر 2019:

دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت

الشؤون القانونيةالحوكمة واالمتثال

التشغيلية الخدمات التجارية العمليات 

الرئيس التنفيذي للعمليات

الشؤون المالية واالستراتيجية

المدير المالي التنفيذينائب الرئيس للمبيعات والتسويق

الدعم المؤسسي

المدير التنفيذي للدعم المؤسسي

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

لجنة التدقيق

الرقابة الداخلية
الشؤون اإلداريـة

الوظيفـيـة الشؤون 

ح. بيــان تفصيلــي لكبار الموظفيــن التنفيذيين

تاريخ المغادرةتاريخ التعيينالمسمى الوظيفيم

إجمالي الرواتب 
والبدالت 

المدفوعة في 
عام 2019

إجمالي 
المكافآت 

المدفوعة في 
عام 2019

أية عاوات نقدية/
عينية أخرى لعام 

2019 أو مستحقة 
الدفع في المستقبل

1,158,000 700,000 2,603,067 ال ينطبق31 مايو 2017الرئيس التنفيذي1

800,000 **-1,960,949 ال ينطبق14 أغسطس 2017الرئيس التنفيذي للعمليات2

800,000 **1,645,229400,000ال ينطبق14 يونيو 2017المدير المالي التنفيذي3

800,000 **-1,732,291 ال ينطبق28 سبتمبر 2014*المدير التنفيذي للدعم المؤسسي*4

118,146 ***-8926,535 أغسطس 12019 أكتوبر 2017المدير التنفيذي للشؤون التجارية 5

89,780 ***-81,054,199 أغسطس 142019 يونيو 2017الرئيس التنفيذي للتجزئة والضيافة6

241,063 ***-3654,322 فبراير 72020 أبريل 2019نائب الرئيس للمبيعات والتسويق7

انضــم إلــى الشــركة قبــل تأسيســها، وبالتالي فإن تاريخ التعيين هو نفس تاريخ تأســيس الشــركة   *
مكأفات مرتبطة باإلســتمرارية   **

عــالوة نهاية الخدمة   ***
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مدقق الحســابات الخارجي   .4

أ. لمحة عامة
برايس ووتر هاوس كوبرز )“PwC”( هي شــبكة شــركات خدمات مهنية متعددة الجنســيات تزاول أنشــطتها بموجب شــراكات تحت 

االســم التجــاري برايــس ووتــر هــاوس كوبرز. وتعد شــركة برايس ووتر هاوس كوبرز ثاني أكبر شــبكة شــركات خدمــات مهنية في 
العالــم، كمــا تعــد واحدة من مراجعي الحســابات األربع الكبرى.

وقــد تــم تعييــن شــركة برايــس ووتــر هاوس كوبرز كمدقق خارجي لشــركة دي إكــس بي إنترتينمنتس ش.م.ع. في شــهر أبريل 2019 
بدالً من شــركة ديلويت أند توش )الشــرق األوســط(.

ب. بيان األتعــاب والتكاليف

برايس ووتر هاوس كوبرزاسم شركة التدقيق

24 أبريل 2019 – 31 ديسمبر 2019عدد سنوات العمل كمدقق حسابات خارجي للشركة 

•  البيانات المالية الموحدة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع. إجمالي رسوم تدقيق البيانات المالية لسنة 2019 )درهم إماراتي(
)»دي إكس بي إي«(: 130,000 درهم إماراتي*

رسوم وتكاليف الخدمات الخاصة، بخالف خدمات تدقيق البيانات 
المالية لسنة 2019 )درهم إماراتي(، إن وجدت، وفي حال عدم وجودها، 

سيتم تحديد الرسوم والتكاليف بوضوح.

تدقيق نهاية السنة للشركات التابعة للشركة: 675,000 درهم إماراتي*  •
المراجعة المرحلية لشركة دي إكس بي إي: 110,000 درهم إماراتي*  •

النطاق اإلضافي لتدقيق نهاية السنة: ال يوجد.   •

تفاصيل خدمات أخرى مقدمة )إن وجدت(، وفي حال عدم وجودها، 
سيتم تحديد الرسوم والتكاليف بوضوح.  

تدقيق البيانات المالية للشركات التابعة لشركة دي إكس بي إي.   •
المراجعة المرحلية للبيانات المالية لشركة دي إكس بي إي.   •

النطاق اإلضافي لتدقيق نهاية السنة.   •

بيان الخدمات األخرى المقدمة من قبل مدقق الحسابات الخارجي 
بخالف مدقق  الحسابات الخارجي للشركة في عام 2019، إن وجدت، 

وفي حال عدم وجودها، سيتم تحديدها بوضوح.

•  كلفت شركة دي إكس بي إي كل من شركة إيرنست آند يونغ 
وشركة كيه بي ام جي، تقديم الخدمات االستشارية خالل عام 2019 في 

المجاالت التالية:
- خدمات التدقيق الداخلي. 
- خدمات استشارية أخرى. 

* رســوم التدقيــق المذكــورة ال تشــمل مصاريــف ضريبــة القيمــة المضافة والمصروفــات النثرية )مثل الســفر والنقل واالتصاالت والطباعــة واللوازم، وغير ذلك.(

ج. بيــان اآلراء المؤهلــة التــي يقدمهــا مدقــق الحســابات الخارجي للبيانات المالية المرحلية والســنوية لســنة 2019
لــم يقــدم مدقــق الحســابات الخارجــي آراء مؤهلة للبيانات المالية المرحلية والســنية لســنة 2019.

5. لجنــة التدقيق

أ. األعضاء والمســئوليات
وفًقــا لمتطلبــات قواعــد الحوكمــة، قــام المجلــس بتشــكيل لجنة التدقيــق. وتتكون لجنــة التدقيق من ثالثة )3( أعضاء غيــر تنفيذيين 

مــن بينهــم عضويــن )2( مســتقلين. ورئيــس لجنــة التدقيــق هو عضو إدارة مســتقل، كمــا أن جميع أعضاء لجنــة التدقيق على دراية 
جيدة في المســائل المالية والمحاســبية.

 جدول أعضاء لجنة التدقيق 
خبير مالي معينتاريخ التعيينالوظيفةعضو لجنة التدقيق

الرئيس )عضو إدارة مستقل(شرافان شروف 
)رئيس اللجنة من 13 أغسطس 2018  إلى اآلن(

13 ديسمبر 2017

نعم13 ديسمبر 2017عضوموكيش سوداني 

8 أغسطس 2018عضو )عضو إدارة مستقل(مالك آل مالك

كمــا وافــق المجلــس علــى الميثــاق الذي من شــأنه تنظيم ســير لجنة التدقيق. تمثــل النقاط التالية المســئوليات الرئيســية المنوطة 
بلجنــة التدقيق:

•  تقديــم التوصيــات لمجلس اإلدارة 
وموافــاة المســاهمين بهــا فيما يتعلق 

بتعييــن مدقق الحســابات الخارجي؛
•  اســتعراض األتعاب وشــروط التكليف مع 

مدقــق الحســابات الخارجي ورفع تقارير 
معنيــة مرفقة بالتوصيــات للمجلس 

فيمــا يتعلــق بإعــادة تعيين أو عزل مدقق 
الحســابات الخارجي؛

•  مراجعــة اســتقاللية وموضوعية مدقق 
الحســابات الخارجي بصفة ســنوية؛

•  مراجعــة طبيعة ونطــاق وفاعلية ومدى 
االلتــزام بمعايير التدقيــق المعتمدة 

لخطــة التدقيــق ونظام الضوابط 
المحاســبية الداخلية للشــركة مع 

مدققي الحســابات الخارجيين؛

•  مراجعــة نتائــج التدقيق مع مدقق 
الحســابات الخارجي، وعلى ســبيل 

المثــال ال الحصــر، فاعلية التدقيق 
واألخطاء المحــددة خالل التدقيق 

وقــرارات التدقيق والمحاســبة وتحديد 
 المشــكالت الهامة الناشــئة خالل 

عمليــة التدقيق؛
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•  مراجعــة ومراقبة نزاهــة البيانات المالية 
للشــركة، وبما في ذلــك التقارير التي 

تصدر على أســاس ســنوي ونصف 
ســنوي وربع ســنوي والبيانات اإلدارية 

المرحليــة والتقاريــر المالية الهامة 
للجهــات التنظيميــة وأية إعالنات رســمية 

أخــرى تتعلق باألداء المالي للشــركة 
قبــل تقديمهــا إلى مجلس اإلدارة؛

•  مراجعة مــدى كفاية وفاعلية أنظمة 
الرقابــة الماليــة الداخلية والرقابة الداخلية 

وإدارة المخاطر في الشــركة وضمان 
مالءمــة هــذه األنظمة من خالل المراجعة 

المســتقلة للعمليات التشغيلية؛

•  مراجعــة خطــة التدقيق الداخلي 
والموافقــة عليهــا بصفة ســنوية باإلضافة 

إلى دراســة فرضيــات تقييم المخاطر 
التي تشــكل أســاس خطة التدقيق؛

•  مراجعــة كافة تقاريــر التدقيق المقدمة 
إلــى لجنة التدقيق ورصد اســتجابة اإلدارة 

للنتائــج والتوصيات المســتخلصة؛
 •  مراجعــة الهيــكل التنظيمي 

وموازنــة قســم الرقابة الداخلية 
والموافقــة عليهما؛

•  ضمــان أن يتمتع قســم التدقيق 
الداخلــي بمكانتــه البارزة وبقائه في 

معــزل عــن اإلدارة أو أية قيود أخرى؛
 •  ضمــان وجود آلية تنســيق بين 

مدقق الحســابات الداخلي وقســم 
الرقابــة الداخلية؛

•  مراجعة مدى فاعلية سياســات 
وإجراءات اإلبالغ عــن المخالفات الداخلية 
للشــركة بصفة ســنوية لضمان أن هذه 
التدابير تســمح بإجراء تحقيق متناســب 

ومســتقل واتخاذ إجراء المتابعة المالئم؛
•  إجــراء التحقيقات والنظــر في النتائج 

المتمخضــة عن عمليــات التحقق في 
مســائل الرقابة الداخليــة المكلفة من 

قبــل المجلــس أو بناًء على مبادرة 
مســتقلة من لجنــة التدقيق بعد 

الحصــول علــى موافقة المجلس؛
•  اإلشــراف على االلتزام بقواعد الســلوك 

المهنــي ألعضــاء مجلس اإلدارة؛ و 
•  الموافقــة على تعيين وعزل واإلشــراف 

علــى رئيس قســم الرقابة الداخلية 
ومســئول االمتثــال كما هو مفوض 

مــن قبل المجلس.

ب. االجتماعــات والحضور
يوضــح الجــدول التالــي اجتماعــات لجنــة التدقيــق التي عقدت في ســنة 2019  مع اإلشــارة إلى األعضاء الذيــن حضروا االجتماعات:

عضو لجنة التدقيق 

تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق 

11 نوفمبر 2019 5 أغسطس 92019 مايو 252019 مارس 142019 يناير 2019

شرافان شروف 

موكيش سوداني 

مالك آل مالك

ج. إقرار االمتثال 
يقر شــرافان شــروف، رئيس لجنة التدقيق، 

بمســئوليته عن المراجعــة المنتظمة 
ألعمــال وفاعلية لجنــة التدقيق لضمان 
عملهــا الفعال ضمــن إطار عمل نظام 
الرقابة للشــركة ووفقــًا لميثاق لجنة 

التدقيــق المبين أدناه.

شرافان شروف
رئيــس لجنة التدقيق

6. لجنــة الترشــيحات والمكافآت

أ. األعضاء والمســئوليات
وفًقــا لمتطلبات قواعــد الحوكمة، قام 

المجلس بتشــكيل لجنة الترشــيحات 
والمكافآت.

تتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافآت 
مــن ثالثــة )3( أعضــاء غيــر تنفيذيين من 

بينهــم اثنيــن )2( مســتقلين. ورئيس 
لجنــة الترشــيحات والمكافــآت هو عضو 

مستقل. إدارة 

فــي 13 ديســمبر 2017، تقلدت أمينة 
طاهــر منصب رئيس لجنة الترشــيحات 

والمكافــآت؛ كما تم تعيين شــرافان 
شــروف وموكيش ســوداني كأعضاء في 

 لجنــة الترشــيحات والمكافآت في 
 13  ديســمبر2017 و8 أغســطس 2018 

التوالي. على 

كمــا وافق المجلس علــى الميثاق الذي 
من شــأنه تنظيم ســير لجنة الترشــيحات 

والمكافــآت. تمثــل النقاط التالية 
المســئوليات الرئيســية المنوطــة بلجنة 

الترشــيحات والمكافآت:

 •  تقديم المشــورة فيمــا يتعلق 
 بحــزم المكافــآت الخاصة بأعضاء 
اإلدارة التنفيذيــة العليا للشــركة، 
واألعضــاء اإلداريين غيــر التنفيذيين 

والمديريــن التنفيذييــن وبرامج مزايا 
الموظفيــن األخرى؛

•  مراجعة سياســات الترشــيح واالستبقاء 
وإنهاء العمل في الشــركة؛

•  اســتعراض خطط التعاقب اإلداري 
لــإلدارة التنفيذية للشــركة وأعضائها 

التنفيذيين؛
•  تقديــم توصيات بأفراد للترشــح كأعضاء 

فــي المجلس واللجــان المنبثقة عنه 
وتشــجيع ترشح المرأة؛

•  ضمــان مراقبــة أداء اإلدارة التنفيذية 
للشــركة وأعضــاء المجلس مرة واحدة 

ســنويًا على األقل؛ و
•  أية مســائل أخرى يكلــف بها المجلس.
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ب. االجتماعــات والحضور
يوضح الجدول التالي اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التي عقدت في سنة 2019 مع اإلشارة إلى األعضاء الذين حضروا االجتماعات:

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت

تواريخ اجتماعات لجنة 
الترشيحات والمكافآت

21 مارس 62019 فبراير 2019

أمينة طاهر 

شرافان شروف

موكيش سوداني

لــم يحضــر موكيــش ســوداني االجتمــاع المنعقد في 21 مارس 2019 بســبب التزامات عاجلة للشــركة.

ج. إقرار االمتثال
تقــر أمينــة طاهر، رئيس لجنة الترشــيحات 

والمكافــآت، بمســئوليتها عن المراجعة 
المنتظمــة ألعمــال وفاعلية لجنة 

الترشــيحات والمكافــآت لضمان عملها 
الفعــال ضمن إطار عمــل نظام الرقابة 

للشــركة ووفقــًا لميثاق لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت المبين أدناه.

أمينة طاهر
رئيــس لجنة الترشــيحات والمكافآت

7. لجنــة متابعة واإلشــراف على 
تعامــات األشــخاص المتطلعين

أ. األعضاء والمســئوليات
قــام المجلــس بتشــكيل لجنة متابعة 

و االشــراف على تعامالت األشــخاص 
المتطلعيــن  امتثــاالً لمتطلبــات قواعد 

الحوكمــة. وتتألف لجنــة المطلعين 
واإلفصــاح من األعضاء التالية أســماؤهم 

كما في 31 ديســمبر 2019:
 •  رئيــس اللجنــة - تيســا لي - أمين 

الشركة سر 
•  عضو - وســيم حســن - المدير التنفيذي 

للدعم المؤسســي
•  عضــو - ألواتــوال لونــج  - مدير الحوكمة 

واالمتثال
•  عضــو - عبــد الرحمن الســويدي - مدير 

أول عالقات المســتثمرين

تمثل النقاط التالية المســئوليات الرئيســية 
المنوطــة بلجنــة المطلعين واإلفصاح:

•  مراجعــة وتقديــم التوصيات إلى مجلس 
اإلدارة فيمــا يتعلــق بالموافقة على 

سياســات وإجراءات الشــركة وتنفيذها 
إزاء تــداول أعضاء المجلــس والموظفين 
فــي األوراق المالية الصادرة عن الشــركة 
أو الشــركة األم أو الشــركات التابعة لها 

أو الشــركات الشــقيقة، بما في ذلك 
على ســبيل المثال ال الحصر، سياســات 
وإجــراءات المطلعين علــى المعلومات 

الحساســة والتداول باألسهم؛
•  إعداد والحفاظ على ســجل شــامل 

لكافــة المطلعين علــى المعلومات 
الحساسة؛

•  تحديــد وتنفيــذ عمليات اإلقرار واإلفصاح 
مــن قبل الموظفيــن واألطراف الخارجية 

الذيــن قد يكونون مــن المطلعين؛
•  إدارة واإلشــراف على تــداول وممتلكات 

المطلعيــن على المعلومات الحساســة 
بمــا في ذلك مراجعــة وتحديد طلبات 

التداول باألســهم واإلفصاحات؛
 •  اإليعاز لقســم الموارد البشــرية 

باتخــاذ إجراء تأديبي ضــد الموظفين، 
وذلك بســبب عدم االلتزام بسياســة 

باألسهم؛ التداول 
•  ضمــان امتثال الشــركة لكافة قواعد 

اإلفصاح والشــفافية؛ و
•  رفــع تقارير ســنوية للجنة التدقيق 

والمجلــس حول االمتثال بالسياســة 
والمتطلبــات التنظيمية.

ب. العمــل المنجز في ســنة 2019
فيمــا يلــي ملخص لألعمــال التي أنجزتها 

/ راجعتهــا لجنــة المطلعيــن واإلفصاح خالل 
سنة 2019:

•  عمليــات مراجعة مســتمرة للمعايير 
وتحديــد األفــراد المطلعين من 

الموظفيــن واألطــراف الثالثة/الخارجية؛

•  عمليــات / إجــراءات خاصة بقوائم 
األشــخاص المطلعيــن من الداخل 

للتواصــل مــع الموظفين واألطراف 
الثالثــة بشــأن وضعهم الداخلي واآلثار 
المترتبــة وللحصــول على معلومات 

مــن الموظفيــن فيما يتعلــق بالملكية 
وإخطــار الموظفين بفترات حظر التعامل؛

•  سياسة تداول األســهم للشركة؛
 •  إقرارات الموظف واإلشــعارات 

ونماذج اإلقرار؛
•  تغييــرات في متطلبــات إعداد التقارير 
وتفســير المتطلبــات التنظيمية حول 

تداول األســهم مــن قبل األعضاء اإلداريين 
التنفيذية؛ واإلدارة 

•  دور لجنــة المطلعيــن واإلفصاح فيما 
يتعلــق بمراجعة وتحديد المســائل 
المتعلقــة باإلفصــاح ووضع معايير 

لمراجعته.

خــالل عام 2019، اســتمرت إحالة طلبات 
الموظفيــن المتعلقة بتداول األســهم إلى 

أمين ســر الشــركة لغرض المراجعة والبت 
في قرار التداول باألســهم.

ج. إقرار االمتثال
تقــر تيســا لي، رئيــس لجنة متابعة 
و االشــراف على تعامالت األشــخاص 

المتطلعيــن، بمســئوليتها عــن المراجعة 
المنتظمــة ألعمــال وفاعلية لجنة 

الترشــيحات والمكافــآت لضمان عملها 
الفعــال ضمن إطار عمــل نظام الرقابة 

للشــركة ووفقــًا لميثاق لجنة الترشــيحات 
والمكافــآت المبين أدناه.

تيسا لي 
رئيــس لجنة متابعة واالشــراف على 

تعامالت االشــخاص المتطلعين
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8. لجنــة التنفيذ

أ. األعضاء والمســئوليات
ض المجلس تشــكيل لجنة التنفيذ في  فــوَّ
شــهر نوفمبر 2019 حســب المنصوص عليه 

بموجــب المــادة 5 من القرار رقم )32 آر 
أم( الصــادر مــن رئيس هيئة األوراق المالية 

والســلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تتألــف لجنــة التنفيذ مــن األعضاء التالية 
اســماؤهم  كما في 31 ديســمبر 2019: 

•  رئيــس اللجنــة - عبــد الوهاب الحلبي - 
مستقل  عضو 

 •  عضــو - موكيش ســوداني - عضو 
تنفيذي غير 

•  عضــو - محمــد المال - الرئيــس التنفيذي 
تنفيذي  وعضو 

ويتمثــل الغــرض من لجنــة التنفيذ في 
مســاعدة المجلس عــن طريق ما يلي: 

•  العمــل وفقــا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة 
عن ســوق دبــي المالي وهيئة األوراق 

الماليــة والســلع فيما يتعلق بالشــركات 
المدرجة أســهمها فــي البورصات التي 

تتجاوز خســائرها المتراكمة نســبة ٪50 
من رأســمال الشركة )»القرار«(؛

•  االلتــزام بمتطلبــات اإلفصاح المالي 
اإلضافيــة المنصــوص عليها في القرار؛

•  اإلشــراف علــى اآلليات التي ترغب 
الشــركة في تنفيذها الســتيفاء 

الخســائر المالية الحالية؛
•  المســاهمة فــي إعداد خطة إصالح 

الخســائر المتراكمــة خالل 30 يوًما من 
متطلبــات اإلفصاح اإلضافيــة ، لمعالجة 

الخســارة المالية داخل الشــركة؛
•  إبــالغ المتطلبــات المذكورة أعاله إلى 

ســوق دبي المالي  وهيئة األوراق 
الماليــة والســلع كما هو مطلوب؛

•  االلتــزام بـ »نمــوذج خطة العمل« 
المحــدد على النحــو المنصوص عليه 

القرار. في 

ب. االجتماعــات والحضور

عضو لجنة التنفيذ

تواريخ اجتماعات لجنة التنفيذ 
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عبد الوهاب الحلبي 

موكيش سوداني 

محمد المال 

ج. إقرار االمتثال
يقــر رئيــس لجنة التنفيذ، بمســئوليته 

عــن المراجعــة المنتظمــة ألعمال وفاعلية 
لجنــة التنفيــذ لضمان عملهــا الفعال ضمن 

إطــار عمل نظام الرقابة للشــركة ووفقًا 
للميثــاق المبين أدناه.

عبــد الوهاب الحلبي
رئيس لجنــة التنفيذ

9. نظــام الرقابة الداخلية

أ. المســئولية وإطار العمل 
يقــر المجلس بأنه منوط بالمســئولية 

الكاملة إلرســاء الرقابة الداخلية للشــركة 
وتطبيــق نظام الرقابة الداخلية للشــركة 

ومراجعــة أدائه وفاعليتــه. ويتألف إطار عمل 
نظــام الرقابة الداخلية للشــركة من التالي:

ل المجلــس لجنة التدقيق  •  شــكَّ
للمســاعدة في مراقبــة نظام الرقابة 

الداخليــة وموافــاة المجلس بمدى 
فاعليــة الرقابة الداخلية في الشــركة. 

لــدى لجنة التدقيق دور في اإلشــراف 
علــى أداء مهــام إدارة الرقابة الداخلية 
فــي الشــركة وضمان كفاءة الموارد 

المــزودة للعمــل في هذه اإلدارة.

•  تــم تشــكيل إدارة الرقابــة الداخليــة 
التــي تتبــع المجلــس ولجنــة التدقيــق 

وترفــع تقاريرهــا حــول تصميم 
وفاعليــة تشــغيل نظــام الرقابــة 

الداخليــة. تحقــق اإلدارة أهدافهــا من 
خــالل منظومــة مــن عمليــات التدقيق 

الداخليــة ومراجعــات االمتثــال. 
  ترفــع تقاريــر إلــى لجنــة التدقيق 

حــول النتائــج المتمخضــة عــن العمل 
المنجــز بشــكل ربــع ســنوي. تلتزم 

اإلدارة بالمعاييــر المهنيــة ذات الصلــة 
والتــي تضــم معاييــر معهــد المدققين 

الداخلييــن. ويتــرأس اإلدارة مدير 
ــة الداخلية. الرقاب

•  وتنطــوي إدارة الرقابة الداخلية 
كذلــك على وحــدة المخاطر التي 

ســاهمت في وضع عملية رســمية 
إلدارة المخاطــر وضمــان حماية أصول 

الشــركة. وتمتلك الشــركة إطار عمل 
شــامل إلدارة المخاطــر يتألف من ميثاق 

إدارة المخاطــر وسياســة إدارة مخاطر 
الشــركة وتحديد للمخاطر الرئيســية 

وتحديثــات دورية لســجل المخاطر. كما 
تم إعداد ســجالت المخاطر التشــغيلية 

لكل قســم من أقســام الشركة 
مرفقــة بالمخاطــر الموحدة التي يتم 

إخطــار لجنة التدقيق رســمًيا بها.
•  تــم تحديد دور مســئول االمتثال لضمان 

االمتثــال لمتطلبــات قواعد الحوكمة. 
ويتحقــق مســئول االمتثال من مدى 

امتثال الشــركة وموظفيهــا بالقوانين 
واللوائــح والقــرارات واألنظمة الداخلية 

بها. المعمول 

•  إدارة الحوكمــة واالمتثــال هي وحدة 
إدارية مســئولة عن إعــداد هياكل 

وسياســات حوكمة الشــركات ومراقبة 
االمتثــال للقوانيــن واألنظمــة. وتتبع 

إدارة الحوكمــة واالمتثــال الرئيس 
التنفيذي مباشــرة. 

•  كمــا شــكلت اإلدارة التنفيذية العديد 
مــن اللجان اإلداريــة لضمان تطبيق 

مراجعــة مالئمة مــن قبل كافة األطراف 
ذات العالقــة قبــل الموافقة على القرارات 

الرئيســية. وفي هذا الســياق، وافق 
مجلــس اإلدارة علــى مصفوفة تفويض 

الصالحيات لــإلدارة التنفيذية.
•  صاغت الشــركة إضافة إلى ذلك 

السياســات ذات الصلة بحوكمة الشركات 
وتداول األســهم واإلبالغ عــن المخالفات.
•  ُتقر اإلدارة التنفيذية للشــركة بأدوارها 

ومســئوليتها فيمــا يتعلق بأنظمة الرقابة 
الداخلية في الشــركة، وقد وضعت 

ضوابط داخلية مناســبة لعمليات الشــركة 
وتحديًدا آليــة إعداد التقارير المالية. 

قــام مجلس اإلدارة بمراجعــة نظام الرقابة 
الداخلية للشــركة والشــركات التابعة لها 

ومعاينــة مدى كفاءتها ودراســة طريقة 
اإلبــالغ المتبعــة في رفــع تقارير اللجان إلى 

مجلــس اإلدارة وإجــراءات إدارة المخاطر 
ضمــن اجتماعاتــه المنعقدة خالل الفترة 

مــن 1 يناير 2019 إلى 31 ديســمبر 2019.

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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ب. مديــر الرقابة الداخلية
ترفــع إدارة الرقابــة الداخلية تقاريرها إلى 

هشــام الشــوا، مدير التدقيق الداخلي 
والــذي تــم تعيينه في 7 مايو 2018. لدى 

هشــام الشــوا خبرة تربو على 20 عاما في 
مجــال التدقيــق الداخلي وإدارة المخاطر 

وحوكمــة الشــركات واالمتثال؛ وهو حاصل 
علــى درجة البكالوريوس في المحاســبة، 

ومحاســب قانونــي معتمد، وعضو في 
معهــد المدققيــن الداخليين أيضا.

ج. مســئول االمتثال
عينــت لجنــة التدقيــق ألواتوال لونج في 

منصــب مديــر الحوكمة واالمتثال في 
الشــركة في اجتماعهــا المنعقد في 

11 نوفمبــر 2019. وهــو حاصل على درجة 
البكالوريــوس فــي القانون واألعمال 

األوروبيــة ودرجة الماجســتير في القانون 
التجــاري الدولي وحوكمة الشــركات، 

كمــا انه حاصل على شــهادة إعتماد 
كأمين ســر الشركات.

د. التعامــل مع المشــكات أو تلك 
المشــكات المفصــح عنهــا في التقارير 

الســنوية والحسابات
تقــوم إدارة الرقابــة الداخلية، ضمن 

صالحياتهــا، بمراجعــة الضوابط الداخلية 
والفاعليــة التشــغيلية لهــا، وتقدم ضمانًا 

مســتقًلا من خــالل منظومة عمليات 
تدقيــق داخلية ومراجعــات االمتثال، بحيث 

يتــم رفــع تقارير ربع ســنوية إلى لجنة 
التدقيــق بنقاط الضعــف المحددة أثناء 
عمليــات التدقيــق والمراجعات مرفقة 

بآليــات الحلــول المناســبة المتفق عليها 
مــع اإلدارة التنفيذية.

وفــي حال وجود أي مشــكلة معينة يتم 
تحديدهــا أو اإلبالغ عنها في الحســابات 
والتقاريــر الســنوية، تقوم إدارة الرقابة 

الداخليــة بإخطار لجنة التدقيق. واســتناًدا 
إلــى طبيعة المشــكلة، تتواصل إدارة 

الرقابــة الداخليــة مع األطراف ذات العالقة 
مــن خالل آليــات مختلفة محددة في 

دليــل حوكمة الشــركات وصالحيات لجان 
م نتائج  اإلدارة المختلفــة. وبنــاء عليه، ُتقدَّ
المراجعــة المنجــزة والتوصيات إلى لجنة 

التدقيــق وموافــاة اإلدارة التنفيذية و/أو 
األطراف ذات العالقة اآلخرين، حســب االقتضاء. 
ومــن جهتهــا، ُتخطر لجنــة التدقيق المجلس 

بالمشــكالت و/أو القــرار المتخذ، كما هو 
محدد على أســاس كل حالة على حدة.

إضافــة الــى ذلك تقــوم ادارة التدقيق بإصدار 
تقاريــر دوريــة للجنة التدقيــق توجز نتائج 

أنشــطة أعمالها بشــكل ربع ســنوي، حيث 
تســتعرض نتائج خطة التدقيق الســنوية، 

وأنشــطة العامليــن بالتدقيق الداخلي 
والمالحظــات الهامة الناتجــة عن عمليات 

التدقيــق، كمــا يتم متابعــة تنفيذ تلك 
التوصيــات بشــكل دوري و رفع النتائج 

للجنــة التدقيق حســب اإلقتضاء.

ومــن الجديــر بالذكر أنــه خالل الفترة من 
1 ينايــر 2019 إلى 31 ديســمبر 2019، لم 

تكــن هنــاك أية أوجــه قصور جوهرية في 
التصميــم أو عــدم الفاعلية التشــغيلية 

التــي كان لهــا تأثير جوهــري على البيانات 
الماليــة الســنوية، وتم إبــالغ لجنة التدقيق 

والمجلــس بذلك بنــاًء على مراجعات 
الرقابــة الداخلية المنجزة.

هـ. تقاريــر الرقابة الداخلية
تتبــع إدارة الرقابــة الداخليــة الى المجلس 

مــن خــالل لجنة التدقيــق وقد قامت بإصدار 
التقاريــر ونتائجهــا خالل عام 2019 وذلك 

حســب الخطة المعتمــدة للمراجعة من 
قبلهــم وبلــغ مجموع عــدد تقارير التدقيق 

الداخلــي الصادرة 24 تقريرًا.

10. المخالفات
يؤكــد مجلس اإلدارة أنــه لم يتم ارتكاب 

أيــة مخالفــات تنظيمية جوهرية خالل 
الفتــرة مــن 1 يناير 2019 إلى 31 ديســمبر 

2019، علــى حد علمه.

11. بيان المســاهمات الخاصــة بتنمية 
المجتمــع المحلــي وحماية البيئة

تقــر الشــركة بأنها لــم تقم بصرف أية 
مســاهمات نقدية خالل الســنة المالية 

2019. وتراعي الشــركة المســئولية 
االجتماعيــة للشــركات، وتؤكد على 

التزامهــا بمبادرات االســتدامة، وبالتالي 
فهــي طرف إيجابي ســاهم في تنمية 

دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

فازت الشــركة بجائزة المســئولية 
االجتماعيــة للشــركات من غرفة تجارة 

وصناعــة دبي للســنة الثانيــة على التوالي 
نظيــر جهودهــا في المســئولية االجتماعية 

واالســتدامة للمجتمــع اإلماراتي. جدير 
بالذكــر أن جائزة المســئولية االجتماعية 

للشــركات لغرفــة تجــارة وصناعة دبي تعد 
أســمى تقدير للمســئولية االجتماعية 

للشــركات في المنطقة. 

نفذت الشــركة في الســنة المالية 2019 
المبــادرات التالية:

أ. برامج رفاهيــة الموظفين
تؤمن الشــركة بأهمية إنشــاء بيئة 

شــاملة لموظفيهــا والترويــج لثقافة عمل 
إيجابيــة واالنخراط فــي حماية البيئة. 

 ”GEMBA“ وإيمانـًـا بذلــك، عقد برنامج
الرائــد العديــد مــن الفعاليات التي امتدت 

علــى مدار العام. حيــث تتجه بوصلة 
البرنامــج نحو تثقيــف الموظفين من 

الجنســيات المختلفــة وإثراء معارفهم 
بالثقافــة والتقاليــد اإلماراتيــة؛ باإلضافة إلى 

االرتقــاء بمســتوى رفاهيتهم عموما. 

ومــن هذا المنطلق، قامت الشــركة 
علــى مدار هذا العــام باالحتفال وتثقيف 

موظفيهــا مــن خالل العديد مــن الفعاليات 
مثــل يوم العلم اإلماراتــي والعيد الوطني 

ويوم الشــهيد، إلى جانب نشــر الوعي 
والتفاهــم حول شــهر رمضان المبارك.

وفــي محاولة لتعزيز رفاهيــة الموظفين 
وتشــجيع نمط حياة صحي متوازن، شــارك 

موظفو الشــركة في تحــدي دبي للياقة 
30 × 30، وعقــدوا جلســات فحص صحية، 
وألقــوا محاضرات في التوعية بســرطان 

الثــدي باإلضافة إلــى العديد من ندوات 
التوعيــة المفيدة.

إضافة إلى ذلك، سعت الشركة لتعزيز روابط 
التواصل بين موظفيها من خالل استضافتها 

لالجتماعات وجلسات اإلفطار والقهوة مع 
الرئيس التنفيذي وكبار المسئولين في 
فريق اإلدارة بهدف زيادة الشفافية وتوفير 

منصة للموظفين ينطلقوا من خاللها 
للتفاعل مع اإلدارة العليا.

ب. الصحة والســامة والبيئة
تحرص الشــركة كل الحــرص على حماية 

البيئــة وصحة وســالمة زمالئها وزوارها 
ومورديهــا. وهــي تنظر إلى األفراد 

والســالمة على أنهما قيمتي الشــركة 
المشــكلتين ألســاس نظام إدارة الصحة 

والســالمة والبيئة في الشــركة وثقافتها. 
وإدراًكا لذلــك، تلتــزم الشــركة بتوفير بيئة 
عمــل آمنــة وصحية للزمــالء وحماية البيئة 
مــن خــالل منع التلوث وتقليــل األثر البيئي 

الناجم عــن العمليات.

وعمالً بذلك، تســعى الشــركة إلى إدارة 
منشــآتها وتشــغيلها لتحقيق أقصى 

قدر من الســالمة وتعزيــز كفاءة الطاقة 
وحمايــة البيئــة من خالل اســتيفاء أو تجاوز 

جميــع متطلبــات البيئة والصحة والســالمة 
المعمــول بهــا وفًقا لما ينــص عليه القانون. 

فمع اســدال ســتار العام المنتهي في 
31 ديســمبر 2019، يســعدنا اإلبالغ عن عدم 

وقوع حوادث رئيســية تتعلق بالســالمة من 
عمليــات وجهة دبــي باركس آند ريزورتس.

كمــا تلتزم الشــركة بحماية البيئة 
الطبيعيــة التي تزاول أنشــطتها فيها. 

وضمــن التزامنا بحماية البيئــة الطبيعية، 
وضعنــا نظاًمــا إلدارة البيئــة يضمن رصد جميع 
أنشــطتنا التــي تؤثر علــى البيئة والتأكد من 
توافقهــا مع التشــريعات المحلية واالتحادية. 

ولرصــد أدائنا البيئــي، وضعنا ثالثة أهداف 
رئيســية تتمثل فيما يلي:

•  الحــد من النفايات التي ترســل إلى 
المكب المخصــص للنفايات؛

الحــد من اســتهالك الكهرباء و  •
الحد من اســتخدام المياه.  •
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يشــتمل كل من هذه األهــداف البيئية 
علــى برامــج دعم يتم تتبعها على أســاس 

منتظم، وتشــمل أنشــطة مثل خطة 
إعــادة التدويــر في جميــع المكاتب وبرنامج 

ترشــيد اســتهالك المياه وغير ذلك. 

وقــد تــم تنفيذ برنامج بيئي واســع النطاق 
لحمايــة البيئة المحيطة وشــمل ذلك 

إعــادة التدويــر لتحويــل النفايات من مكب 

النفايــات وإدارة اســتهالك المياه بكفاءة 
والعمل بنشــاط للحد من اســتهالك 

الطاقــة المكتبيــة والمائية. 

وتقــوم محطــة معالجة مياه الصرف 
 الصحــي فــي الموقع بإعادة  تدوير 

 ميــاه الصرف الصحــي وتوفير نحو ٪30 
 مــن متطلباتنــا من مياه الصرف 

الصحــي المعالجة. 

وتواصل الشــركة وضع أهــداف تبعث على 
التحــدي وقياس التقــدم المحرز لضمان 

اســتمرارية تحســين أدائنا في الصحة 
والســالمة والبيئــة والمداومة على تدريب 

وإرشــاد موظفينــا للتأكد من إدراكهم 
لمســئولياتهم وتمتعهــم بالمعرفة 

والخبرات الالزمــة لتنفيذها.

12. معلومــات عامة

أ. بيان بســعر ســهم الشركة

ديسمبر نوفمبر أكتوبرسبتمبرأغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارسفبراير يناير 

0.270.260.250.230.200.190.230.220.210.210.210.18سعر اإلغالق 

0.270.270.270.270.240.210.230.240.230.230.210.22السعر األعلى

0.230.240.240.230.170.180.190.210.200.200.190.17السعر األقل 

ب. بيان باألداء المقارن ألســهم الشــركة

ديسمبر نوفمبر أكتوبرسبتمبرأغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارسفبراير يناير 

0.270.260.250.230.200.190.230.220.210.210.210.18دي إكس بي إي

- 14.29٪0.00٪0.00٪- 4.55٪- 4.35٪21.05٪- 5.00٪- 13.04٪- 8.00٪- 3.85٪-  3.70٪- نسبة التغيير ٪

مؤشر سوق 
دبي المالي 

2,567.592,635.782,634.862,767.102,620.332,658.632,918.382,758.602,781.072,746.932,678.702,764.86

3.22٪- 2.48٪- 1.23٪0.81٪- 5.47٪9.77٪1.46٪- 5.30٪5.02٪- 0.03٪2.66٪- نسبة التغيير ٪

قطاع السلع 
االستهالكية 

والكمالية 

 158.03 155.96 144.89 140.75 123.18 119.57 136.62 132.48 128.35 125.77 125.77 111.82

- 11.09٪0.00٪- 2.01٪- 3.12٪- 3.03٪14.26٪- 2.93٪- 12.48٪- 2.86٪- 7.10٪- 1.31٪- نسبة التغيير ٪
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ديسمبر 2019 يناير 2019 

— سعر السهم — المؤشر العام لسوق دبي المالي — قطاع السلع االستهالكية والكمالية

ج. بيــان بتوزيــع حقوق المســاهمين كما في 31 ديســمبر 2019 

تصنيف 
المساهم

عدد األسهم المملوكة

البنكالشركاتاألفراد
 المؤسسة 

المجموعالحكومة)ملكية وحيدة(

5,670,192,580-985,691,8894,636,481,60634,665,08513,354,000محلي 

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 

55,573,2591,382,451,187612,211--1,438,636,657

891,083,433--548,150,424323,841,24919,091,760أجنبي 

7,999,912,670-1,589,415,5726,342,774,04254,369,05613,354,000المجموع 

تــقــريـــــر حــوكـمــــة الشـركـــة تتمة
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د. بيان بالمســاهمين الذين يملكون نســبة 5% أو أكثر من رأســمال الشــركة كما في 31 ديســمبر 2019 

االسم م
عدد األسهم 

المملوكة
 نسبة األسهم المملوكة 

في رأسمال الشركة 

52.29٪4,183,399,030مراس إنترتينمنتس آند ليجر والمجموعة المتحدة1

10.98٪878,314,541شركة قطر القابضة2

5.07٪405,943,887الهيئة العامة لالستثمار )الكويت(3

هـ. بيــان بتوزيــع حقــوق المســاهمين وفقــا لحجــم الملكية كما في 31 ديســمبر 2019

ملكية السهم )األسهم( م
عدد 

عدد األسهم المملوكة المساهمين
 نسبة األسهم المملوكة 

في رأسمال الشركة

0.349٪1,88227,939,555أقل من 150,000

3.380٪1,549270,428,660من 50,000 إلى أقل من 2500,000

10.359٪619828,714,578من 500,000 إلى أقل من 35,000,000

85.911٪906,872,829,877أكثر من 45,000,000

و. عاقات المســتثمرين
تلتزم الشــركة باتباع سياســة اتصال 

شــفافة ومناســبة مع مساهميها 
ومجتمعها االســتثماري األوســع نطاًقا. لذا، 

قامت الشــركة بتشــكيل إدارة مخصصة 
لعالقــات المســتثمرين تتبع المدير المالي. 

وتتولــى إدارة عالقات المســتثمرين 
مســئولية التعامل مــع جميع اتصاالت 

المســاهمين مــع ضمان اإلفصاح في 
الوقت المناســب عن المســتجدات المالية 

والتطــورات الجوهرية للجهــة التنظيمية 
والســوق والمساهمين.

وعــالوة على ذلك، فإن اإلدارة مســئولة 
أيًضــا عن التعامل مع استفســارات 

المســاهمين في الوقت المناســب 
ومتابعة قســم عالقات المســتثمرين 

علــى موقع الشــركة اإللكتروني لضمان 
تحديثــه بانتظــام وتقديــم إفصاحات دقيقة 

وفي الوقت المناســب.

وقد شــاركت إدارة عالقات المســتثمرين 
خــالل عام 2019 فــي العديد من مؤتمرات 

المســتثمرين اإلقليمييــن والدوليين 
باإلضافــة إلى اســتضافتها لمكالمات 
منتظمــة للمســاهمين والمحللين. 

يبيــن مــا يلي تفاصيل مســئول عالقات 
المستثمرين:

االســم: عبد الرحمن السويدي
المنصــب الوظيفــي: مدير عالقات 

المستثمرين
IR@dxbe.ae :البريــد اإللكتروني

رقــم الهاتــف: 0820 820 4 971 +
 الموقــع اإللكتروني: 

www.dxbentertainments.com/
investor-relations

الخاصة ز. القرارات 
تــم عقــد اجتماع الجمعية العامة الســنوي 

للشــركة في يــوم األربعاء الموافق 24 
أبريــل 2019، والــذي صدر فيه القرارات 

الخاصــة التالية: 
1.  أقر المجلس اســتمرار عمليات الشــركة 
وفًقــا للمادة )302( مــن القانون االتحادي 
لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة رقم )2( 

لســنة 2015 بشأن الشــركات التجارية 
الشركات«(. )»قانون 

2.  أقــر المجلس أن االســتمرار فــي تطوير 
وإنشــاء منتزه ســيكس فالجز دبي 

الترفيهــي ال يصــب فــي مصلحة 
الشــركة أو مســاهميها، وبالتالــي 
فقــد أقر المجلس عدم االســتمرار 

في مشــروع منتزه ســيكس فالجز 
دبــي الترفيهــي وأصــدر التعليمات بأن 

يقــوم أعضاء مجلــس اإلدارة باتخاذ 
جميــع اإلجــراءات المطلوبــة لتنفيذ 

قرار المســاهمين بعدم االســتمرار 
في إنشــاء أو تطوير مشــروع منتزه 

ســيكس فالجز دبــي الترفيهي.
3.  أقــر المجلس إعادة اســتخدام أي من 
العائــدات المتبقيــة التــي يتم جمعها 
وفًقــا إلصــدار الحقوق في ضوء عرض 

اإلدارة. مجلس 
4.  أقــر المجلــس خطة مجلس اإلدارة 

لتوجيــه العائــدات المتاحة إلصدار الحقوق 
لتعظيــم قيمة المســاهمين من خالل 
تعزيــز منتزهات موشــنجيت دبي بارك 

وبوليــوود دبي بــارك الترفيهية.
5.  أقــر المجلــس تفويض مجلس إدارة 

الشــركة صالحية اتخــاذ جميع القرارات 
وتنفيــذ جميع اإلجــراءات التي قد تكون 
ضروريــة لتنفيــذ والتوقيع على قرارات 

الجمعيــة العامــة فيمــا يتعلق بالقرار 
الخــاص بإعادة اســتخدام عائدات إصدار 

الحقــوق. وعلــى مجلس اإلدارة تفويض 
نفس األمور حســب ما يراه مناســًبا.

ح. مقــرر اجتماعات مجلس اإلدارة
تم إعادة تعيين تيســا لي كأمين ســر 

مجلــس اإلدارة فــي 25 أكتوبر 2017 
واحتفظ بمنصبه كأمين ســر للشــركة 

حتى 31 ديســمبر 2019.

المهام:  بيان 
•  مســك جميع الســجالت القانونية 

للشركة؛
•  مســاعدة رئيــس مجلس اإلدارة في 
تنظيــم وإدارة اجتماعــات المجلس؛
•  إعداد ومراجعة اإلشــعارات وجداول 

األعمــال الجتماعــات المجلس وتعميم 
المجلس؛ قرارات 

•  إعــداد محاضــر اجتماعات المجلس 
وتقديمهــا إلى المجلــس للموافقة 

والتوقيــع عليها؛
•  إعــداد محاضــر اجتماعات المجلس 

وضمــان التوقيع عليها؛
 •  الموافقــة وتوقيــع اإلفصاحات إلى 

الهيئة وســوق دبي المالي )الســوق(، 
االقتضاء؛ حسب 

•  التأكــد من تهيئــة أعضاء مجلس اإلدارة 
الجدد وتقديمهم إلى الشــركة بشــكل 

صحيــح وترتيب التدريب المناســب 
ألعضــاء مجلس اإلدارة؛

•  إدارة االتصــاالت مع مجلس اإلدارة 
لضمــان حصــول أعضاء مجلس اإلدارة 

علــى جميــع المعلومات الالزمة 
ألداء واجباتهــم بشــكل صحيح وفي 

الوقــت المناســب والتأكد من أن هذه 
المعلومــات حديثــة ودقيقة وذات صلة؛
•  المســاعدة في مراجعــة )عند االقتضاء( 

تقاريــر حوكمة الشــركات والتقارير 
الســنوية للشركة؛
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•  العمــل كحلقة وصل بين الشــركة 
والهيئــة والســوق فيما يتعلق 

باإلفصاحات واالستفســارات؛
 •  مراجعــة )كلمــا وعندما يقتضي 
األمــر بموجــب تفويض الصالحيات 

لمجلس اإلدارة( السياســات واإلجراءات، 
 وميثــاق المجلــس ولجانه العتمادها 

مــن قبل المجلس؛ 
ضمــان االمتثــال ميثاق المجلس؛  •

•  التأكــد مــن عمل المجلــس ولجانه وفًقا 
لجميــع القوانين والسياســات واإلجراءات 

والمعاييــر المعمول بها؛
•  تقديم المشــورة والخدمات لجميع 

أعضاء المجلس ولجانه، حســب االقتضاء؛
•  أي مســئوليات وصالحيــات أخرى يتم 

تفويضهــا بموجــب تفويض الصالحيات 
اإلدارة. لمجلس 

الجوهرية ط. األحداث 

يناير 2019
تــم تعييــن بول باركر فــي منصب المدير 

التنفيــذي للشــئون التجارية 

فبراير 2019
 Six Flags أثــار اإلخطار الرســمي من منتزه

الترفيهــي مخــاوف الممولين، وعلى وجه 
الخصــوص فيمــا يتعلــق باالحتماالت المعدلة 

 Six Flags Dubai لمشــروع منتزه
الترفيهــي. ونتيجــة لذلك، لم يعد تســهيل 
التمويل المشــترك المخصص لالســتخدام 

ضمــن تطوير المنتــزه الترفيهي الذي 
يحمل اســم Six Flags متاًحا ، ولم 

 Six Flags Dubai يتمكــن مشــروع منتزه
الترفيهــي من المضي قدمًا بشــكله 

الحالــي في ذلك الوقت.

مارس 2019
فــي 8 مارس 2019، وفي إطــار االحتفاالت 

باليــوم العالمــي للمرأة، أقامت 
منتزهــات دبي باركــس آند ريزورتس 

الترفيهيــة »اليــوم الحر للســيدات« 
الــذي اســتقطب أكثــر من 53 ألف زيارة 
للمنتزهــات، مســجالً رقمًا قياســيًا في 

معدل الزيــارات اليومية.

أبريل 2019
تــم تعيين الســيد بطرس مارون في 

منصــب عضو مســتقل في مجلس اإلدارة. 

أقر المســاهمون خطة التوسعة لمنتزهات 
 MOTIONGATE™ موشــنجيت دبي بارك
 Bollywood وبوليــوود دبي بارك  Dubai

Parks™ Dubai الترفيهية باســتخدام 
األلعــاب والعائدات التي كان معتزم 

 Six Flags تخصيصها أصال لمشــروع منتزه
Dubai الترفيهي.

يونيو 2019
فــي 16 يونيــو 2019، أصبح روف في فندق 

المنتــزه ثاني فنــدق يفتح أبوابه في 
منتزهــات دبــي باركس آند ريزورتس 

الترفيهية.

يوليو 2019 
أبرمت الشــركة اتفاقية ترخيص وتســوية 

مــع منتــزه Six Flags الترفيهي. 

ســجل االحتفــال باليوم الوطنــي الفلبيني 
رقمــا قياســيا في معــدل الزيارات في نهاية 

األســبوع حيث تم تســجيل أكثر من 92 
ألف زيارة.

أغسطس 2019
أقــر مجلس اإلدارة تطويــر برنامج للكفاءة، 

بمــا في ذلــك تحديد مبادرات خفض 
التكاليــف وتنفيذهــا، بما يتماشــى مع 

اســتراتيجية الشركة. 

قررت الشــركة التركيــز على أصولها 
األساســية - منتزهــات دبي باركس آند 

ريزورتــس الترفيهيــة - وكجــزء من عملية 
إعــادة التنظيم هذه، توصلت الشــركة إلى 

اتفاقية مع شــركة مــراس، مالك غالبية 
أســهم الشــركة، إليقاف إدارة محفظتها 

مــن أصــول مــراس إنترتينمنتس آند ليجر.

قــدم بــول باركر اســتقالته من  منصب 
المديــر التنفيذي للشــئون التجارية.

 2019 سبتمبر 
تمشــيًا مع رؤية التوطين في دولة اإلمارات 

العربيــة المتحدة، فقد قررت مجموعة 
مراس، أحد مســاهمي الشركة، تحمل 

التكلفة المســتمرة لتخفيض رواتب 
ومزايــا مواطني دولة اإلمارات، لضمان 
رفاهية الموظفين المســتمرة وتوفير 

وظائف مســتدامة لهم.

فــازت منتزه موشــنجيت دبي بارك 
MOTIONGATE™ Dubai الترفيهــي 
بجائــزة أفضل منتــزه ترفيهي في دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة فــي حفل تكريم 
جوائــز »تايم أوت«.

أكتوبر 2019 
تنفيذ إســتراتيجية التســعير والتوزيع 

الجديدة. الدولي 

2019 ديسمبر 
تــم تعييــن رامي مشــيني نائبًا للرئيس 

للمبيعات والتســويق.

ي. بيان نســبة التوطين في الشــركة
كمــا فــي تاريخ 31 ديســمبر 2019، عينت 

شــركة دي إكس بي إي 1,363 موظفًا 
مــن بينهــم 82 موظفًا إماراتيًا مشــكلين 
نســبة 6٪ من كادر الشــركة. ويتألف نحو 
40٪ مــن فريــق اإلدارة التنفيذيــة العليا من 

مواطنيــن إماراتييــن، بمــا في ذلك الرئيس 
التنفيــذي ونائب الرئيــس التنفيذي 

والمديــر التنفيذي للشــئون التجارية.

 عدد المواطنين 
المجموعاإلماراتيين في المنشأة 

3دي إكس بي إي للضيافة

22شركة دي إكس بي إي

دي إكس بي إي للمنتزهات 
الترفيهية

57

82إجمالي عدد المواطنين اإلماراتيين

6٪نسبة المواطنين اإلماراتيين

 نسبة المواطنين 
السنة  االماراتيين في الشركة 

٪72017

٪7 2018

عبدالوهــاب الحلبي
رئيــس مجلس اإلدارة

شرافان شروف 
رئيــس لجنة التدقيق

أمينة طاهر
رئيــس لجنة الترشــيحات و المكافآت

هشام الشوا
مديــر ادارة الرقابة الداخلية

دي إكــس بــي إنترتينمنتس ش.م.ع.
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