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 .1نظام حوكمة الشركة
يلتزم مجلس اإلدارة («المجلس») في
شركة دي إكس بي إنترتينمنتس
ش.م.ع («دي إكس بي إنترتينمنتس»
أو «الشركة») ويعتزم المضي قدمًا
في اإلمتثال بمتطلبات حوكمة
الشركات المطبقة على الشركات
المساهمة العامة المدرجة في سوق
دبي المالي («سوق دبي المالي») ،وفقًا
للقرار الوزاري رقم ( )7لسنة  2016بشأن
معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة
الشركات المساهمة العامة («قواعد
الحوكمة») .باإلضافة الى اإللتزام
باتباع توجيهات هيئة األوراق المالية
والسلع اإلماراتية («هيئة األوراق المالية
والسلع») .كما تلتزم شركة دي إكس
بي إنترتينمنتس بمعايير حوكمة
الشركات التي تتماشى مع أفضل
الممارسات الدولية.
يلتزم مجلس اإلدارة بواجب األمانة
للعمل في مصلحة الشركة نيابة عن
المساهمين ،وبالتالي يلتزم المجلس
بتعزيز قيمة حقوق المساهمين.
الشفافية واإلفصاح هما من المبادىء
التي تقوم عليها حوكمة الشركات
وقد التزم المجلس بتطبيقها في
الشركة .ويبقى المساهمين في
شركة دي إكس بي إنترتينمنتس على
اطالع تام بكافة التطورات من خالل
التواصل الفعال معهم
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ُيقر المجلس بمسؤوليته الكاملة عن
إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة
باإلضافة إلى تطبيق ومراجعة كفاءة
نظام الرقابة الداخلية للشركة .وقد تم
تفويض لجنة التدقيق («لجنة التدقيق»)
التابعة لمجلس اإلدارة مسؤولية
متابعة نظام الرقابة الداخلية والتي
تكون المسؤولة في نهاية األمر عن
تقديم تقارير ربع سنوية الى المجلس
بخصوص الموارد واختبار فعالية نظام
الرقابة الداخلية في الشركة.
وفي هذا الصدد ،نفذت الشركة ما يلي
لإلمتثال بالقواعد واللوائح المعمول بها:
•	قام مجلس اإلدارة بمراجعة وتعديل
واعتماد دليل حوكمة الشركات
في نوفمبر  2016بما يتماشى مع
المتطلبات الجديدة بخصوص قواعد
الحوكمة وقانون الشركات التجارية
رقم ( )2لسنة  2015من أجل وضع إطار
عمل حوكمة الشركات وتوجيه
اإلجراءات الالزمة لتنفيذه .ويشمل
دليل حوكمة الشركات متطلبات
حوكمة الشركات باإلضافة إلى أفضل
الممارسات.
	عقد اجتماع مجلس اإلدارة ( )8مرات
• ُ
خالل الفترة من  1يناير  2016إلى 31
ديسمبر .2016
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•	اجرت الشركة اجتماعين عموميين
خالل العام  ،2016تمت من خاللهما
وبموافقة المساهمين اصدار القرارات
الخاصة التالية:
	تعديل النظام األساسي للشركةليتوافق مع القانون االتحادي رقم ()2
لسنة  2015الخاص بالشركات التجارية.
	زيارة رأس مال الشركة بحد أقصى 1،678،084،962درهم إماراتي من خالل
إصدار أسهم جديدة بقيمة إسمية
تبلغ ( )1درهم إماراتي لكل سهم،
وبذلك يرتفع رأس مال الشركة إلى
 7،999،912،670درهم إماراتي.
	زيادة أعضاء مجلس اإلدارة ليصبحعددهم ( )7أعضاء ،وتعيين شرفان
شروف كعضو مجلس إدارة غير
تنفيذي مستقل للمدة المتبقية من
الثالث سنوات لعضوية المجلس.
	تغيير اسم الشركة من دبي باركسآند ريزورتس ش.م.ع إلى دي إكس
بي إنترتينمنتس ش.م.ع.
•	راجعت وأقرت لجنة الترشيحات
والمكافآت («لجنة الترشيحات
والمكافآت») على استيفاء أعضاء
المجلس متطلبات استقالليتهم
وأي تغيير يؤثر على استقالليتهم
بما في ذلك عضويتهم في مجالس
إدارة شركات مساهمة عامة أخرى
في الدولة.

•	واصلت لجان مجلس اإلدارة على
اإلشراف على الجوانب الرئيسية
لعمليات الشركة والمخاطر المادية
كجزء من إطار الحوكمة.
•	تم مراجعة ميثاق المجلس واللجان
المنبثقة عنه وعكس أية تغييرات
تطرأ فيما يخص قوانين الحوكمة
الجديدة وقانون الشركات التجارية
لسنة  2015لضمان توافقه مع أهداف
ومسؤوليات المجلس.
•	قام كالً من مجلس اإلدارة ولجنة
التدقيق المنبثقة عنه بالمراجعة
المستمرة واإلشراف على التقارير
المالية للشركة والتقارير الرئيسية
المرفوعة إلى الجهات اإلشرافية،
باإلضافة الى التصريحات التي تخص
األداء المالي للشركة.
•	يتم سنويا مراجعة نظام الرقابة
الداخلية للشركة من قبل المجلس
ولجنة التدقيق المنبثقة عنه.
•	تمت زيادة الرقابة بزيادة أعداد
الموظفين وزيادة األعمال التشغيلية
حيث اعتمد مجلس اإلدارة دليل
تفويض الصالحيات واإلعتمادات البنكية
واألمر الذي يتيح لمجلس اإلدارة وضع
ضوابط أكبر لتعزيز الحوكمة.
•	تم خالل السنة المالية  2016إنجاز
إطار إدارة المخاطر للشركة حيث
اعتمد المجلس ميثاق لجنة المخاطر
المؤسسية والقوانين واإلجراءات
الخاصة بإدارة المخاطر المؤسسية.
وتعمل الشركة حاليا على اإلنتهاء
من إعداد خطة إلدارة األزمات.
•	تم تعزيز قوانين واجراءات التبليغ
عن المخالفات وذلك بتشكيل لجنة
اإلحتيال والتحقيقات وإصدار سياسة
مكافحة اإلحتيال لضمان وجود مزيد
من اإلجراءات المناسبة للمبلغين.

•	التزم مجلس اإلدارة بعملية ترشيح
وإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وذلك
لضمان وتعزيز مبدأ الشفافية.
•	يراجع مجلس اإلدارة أداء الشركة في
ضوء االستراتيجية والميزانية المعتمدة.
•	وضع مجلس اإلدارة ميثاق عمل أعضاء
المجلس ويتم بموجبه العمل به.
وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت
بتقييم مدى امتثال أعضاء المجلس
بالميثاق ورفع تقرير لمجلس اإلدارة
بهذا الخصوص.
•	ترفع لجنة التدقيق توصية للمساهمين
في الشركة بتعيين المدقق الخارجي
للشركة باإلضافة إلى اجراء تقييم
سنوي ألداء المدقق الخارجي.
•	لضمان استمرار فعالية الحوكمة
على مجلس اإلدارة يتم تقييم
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
بشكل سنوي.
•	إدارة التدقيق الداخلي مستقلة
ويرأسها مدير إدارة التدقيق الداخلي
ويتبع لجنة التدقيق .ويشغل مدير
إدارة التدقيق الداخلي منصب ضابط
اإلمتثال حيث يتولى مهام التحقق
من مدى إمتثال الشركة وموظفيها
مع القوانين واللوائح والقرارات
المعمول بها.
•	لدى الشركة إدارة للحوكمة
والمخاطر واالمتثال ويرأسها مدير
إدارة الحوكمة والمخاطر واالمتثال
ويتبع المدير التنفيذي للشركة.
•	تولي الشركة اهتماما كبيرا على
جوانب الصحة والسالمة والبيئة في
جميع جوانب عملياتها وتم وضع
قوانين وعمليات للصحة والسالمة
والبيئة .حصل نظام الصحة والسالمة
والبيئة على شهادة «آيزو  »14001لإلدارة
البيئية وشهادة «آيزو  »18001في إدارة
السالمة والصحة المهنية وشهادة
«آيزو  »9001في إدارة الجودة في كافة
الوجهة الترفيهية.

•	حصلت الشركة هذا العام على جائزة
أفضل شركة على مستوى الحوكمة
المؤسسية بمنطقة الشرق األوسط
في مجال الترفيه والتسلية ،وذلك
ضمن حفل مجلة «إيثيكال بوردروم»
للحوكمة المؤسسية للعام .2016
وتكرم الجائزة الشركات المتميزة
التي أظهرت قيادة استثنائية في
مجال الحوكمة وممارساتها.
•	المعلومات الموجودة في تقرير
حوكمة الشركة هذا تخص الفترة
من  1يناير  2016الى  31ديسمبر 2016
(«السنة المالية .)»2016
	.2بيان بتعامالت أعضاء مجلس
اإلدارة في األوراق المالية للشركة
خالل العام 2016
حددت الشركة سياسة تداول األسهم
والتي تنطبق على كافة أعضاء
المجلس وموظفي الشركة باإلضافة
إلى الموردين الذين لهم عالقة تعاقدية
مع الشركة .وتوضح هذه السياسة
إطار عمل تداول األسهم والمعلومات
الحساسة بخصوص السعر غير المفصح
عنه والقيود وفترات اإلغالق وإشعار تداول
األسهم والمقاصة واإلعفاءات والتعامل
مع خرق السياسات وتنفيذها .وينبغي
على أي عضو مجلس إدارة أو موظف
يرغب في التداول بأن يقوم بإشعار أمين
سر الشركة بشأن رغبته أو رغبتها بذلك
وينبغي استيفاء الموافقات وذلك قبل
التداول في األوراق المالية للشركة.
وفقًا لما أفصح عنه أعضاء مجلس اإلدارة،
فإنه لم يقم أيًا من أعضاء مجلس
اإلدارة أو أزواجهم أو أوالدهم بالتداول
في أسهم الشركة خالل الفترة من 1
يناير  2016إلى  31ديسمبر  .2016وأفصح
أعضاء مجلس اإلدارة أنهم ال يمتلكون،
أو أزواجهم أو أوالدهم ،أي من أسهم
الشركة كما في  31ديسمبر .2016
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تــقــريـــر حــوكـمــة الشـركـة  2016تتمة

 .3مجلس اإلدارة
أ .بيان تشكيل مجلس اإلدارة الحالي

قامت كالً من مراس للترفيه والتسلية ومراس القابضة (يشار إليهم بشكل منفرد أو جماعي باسم «المؤسسين») ،بتعيين
أعضاء أول مجلس إدارة لمدة ثالث ( )3سنوات .وقد تم اعتماد ذلك في الجمعية العمومية التأسيسية («الجمعية العمومية
التأسيسية») المنعقدة بتاريخ  8ديسمبر  .2014وفي وقت الحق ،تم تعيين عضو مستقل آخر في مجلس اإلدارة من خالل الجمعية
العمومية في  23يونيو .2016
ال يشغل أعضاء مجلس اإلدارة عضوية أو منصب في شركات مساهمة عامة أخرى.

الفئة (تنفيذي أو
غير تنفيذي أو
مستقل)

الخبرات
والمؤهالت

فترة الخدمة
العضوية
بصفة عضو
والمنصب
مجلس إدارة
في الشركة من في شركات
مساهمة
تاريخ انتخابه
عامة أخرى
للمرة األولى

راجع
المالحظة
أدناه

 09ديسمبر  2014ال ينطبق
–  31ديسمبر
2016

 09ديسمبر  2014ال ينطبق
–  31ديسمبر
2016

ال ينطبق

•	عضو مجلس إدارة في مجلس الرقابة في
شركة اإلمارات ريت

المناصب في الهيئات التنظيمية أو غيرها من
الجهات الحكومية أو التجارية الهامة

م

االسم

1

عبد اهلل الحباي

رئيس مجلس
اإلدارة  -غير
تنفيذي

2

عبد الوهاب
الحلبي

نائب الرئيس،
عضو مجلس
إدارة  -غير
تنفيذي

راجع
المالحظة
أدناه

3

رائد كاجور
النعيمي

عضو مجلس
إدارة  -تنفيذي

راجع
المالحظة
أدناه

 9ديسمبر 2014
–  31ديسمبر
2016

4

فهد كاظم

عضو مجلس
إدارة  -غير
تنفيذي

راجع
المالحظة
أدناه

 9ديسمبر 2014
–  31ديسمبر
2016

ال ينطبق

5

دينيس سى.
جلبرت

راجع
عضو مجلس
المالحظة
إدارة  -غير
تنفيذي مستقل أدناه

 9ديسمبر 2014
–  31ديسمبر
2016

ال ينطبق

•	رئيس المجلس ومالك حصة األغلبية في
جلبرتس اوف اتالنتا  -شركة مطاعم حاصلة
على امتياز «ويندي»

6

ستيفن دى.
شايكن

راجع
عضو مجلس
المالحظة
إدارة  -غير
تنفيذي مستقل أدناه

 9ديسمبر 2014
–  31ديسمبر
2016

ال ينطبق

• رئيس ستيف دي شايكن ذ.م.م

7

شرفان شروف

راجع
عضو مجلس
المالحظة
إدارة  -غير
تنفيذي مستقل أدناه

 23يونيو 2016
  31ديسمبر2016

ال ينطبق

•	عضو مجلس إدارة في شرينغار السينمائية
 -شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة

•	الرئيس التنفيذي للمكتب الهندسي – المكتب
الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي
•	رئيس مجموعة مراس القابضة ذ.م.م
•	رئيس مجلس إدارة شركة دي إكس بي
إنترتينمنتس ش.م.ع
• عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية
• عضو مجلس إدارة متحف المستقبل
•	مدير االستثمار التنفيذي في مجموعة
اكويتاتيفا
•	عضو مجلس إدارة في بيت االستثمار
العالمي والخدمات المالية الخاضعة للرقابة
ومقرها الكويت
•	عضو مجلس إدارة في شركة ال تيريسوري
المحدودة المرخصة من سوق دبي المالي
العالمي للخدمات المالية
•	رئيس مجلس إدارة  -دبي هيلز العقارية ذ.م.م
• رئيس مجلس إدارة  -روف الفنادق ذ.م.م
•	نائب رئيس مجلس إدارة  -روف الضيافة ذ.م.م
• مدير إدارة – مرسى السيف

•	عضو مجلس إدارة في ديمبو العالمية -
شركة خاصة محدودة
•	شريك في شركة فنتونيرسري لإلستشارة -
شركة تضامنية محدودة المسؤولية
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خبرات ومؤهالت أعضاء
مجلس اإلدارة
عبد اهلل الحباي

تولى سعادة عبد اهلل الحباي منصبه
حامالً معه من الخبرة ما يزيد عن 25
سنة في القطاع العقاري .وقد كلفته
بلدية دبي باإلشراف على رؤية اإلمارة
للتخطيط العمراني وترجمتها على
أرض الواقع حيث امضى  16عامًا في
هذا العمل .سعادة عبد اهلل الحباي
حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة
المساحية وإدارة معلومات األراضي من
جامعة إيست لندن بالمملكة المتحدة.
عبد الوهاب الحلبي

يشغل عبد الوهاب الحلبي منصب
المدير التنفيذي لالستثمار في
مجموعة اكويتاتيفا ،وهي مجموعة
الخدمات المالية المتنوعة التي
تشارك في إدارة األصول وإدارة الثروات
واالستثمار الخاص .ويتولى مسؤولية
تطوير وتوجيه استراتيجية المجموعة
باإلضافة إلى مسؤولية التمويل
واالستثمارات في المجموعة .يمتلك
السيد الحلبي خبرة تزيد عن  20سنة
في القطاع العقاري ،فضالً عن خبرته
في إعادة الهيكلة المالية وإدارة األزمات
والديون وتعزيز االئتمان والمشاريع
المشتركة .قبل انضمام السيد الحلبي
إلى مجموعة اكويتاتيفا شغل الحلبي
منصب المدير التنفيذي لإلستثمار
في شركة مراس القابضة ،كما كان
شريكًا في كي بي إم جي وشغل
منصب الرئيس التنفيذي لشركة دبي
للعقارات ،وعضو مجلس إدارة شركة
دبي القابضة .السيد عبد الوهاب
الحلبي حاصل على درجة البكالوريوس
في االقتصاد من كلية لندن لالقتصاد
ودرجة الماجستير في إدارة األعمال
التنفيذية من المدرسة الوطنية
للجسور والطرق .وهو زميل في معهد
المحاسبين القانونيين في إنجلترا
وويلز ،وعضو معهد األوراق المالية في
المملكة المتحدة.
رائد كاجور النعيمي

يشغل رائد كاجور النعيمي منصب
الرئيس التنفيذي لشركة دي إكس
بي إنترتينمنتس ش.م.ع وكان
يشغل في وقت سابق منصب الرئيس
التنفيذي للترفيه والتسلية في مراس
القابضة .وخالل هذه المدة ساعد السيد
النعيمي في تطوير استراتيجيات
جديدة وتحديد الفرص للشركة في
مجال الترفيه والتسلية.

وقبل انضمامه إلى مراس القابضة،
شغل السيد النعيمي مناصب في
اإلدارة العليا لفترة تزيد عن  10سنوات
في شركة تطوير وشركة دبي الند
ومجموعة دبي للعقارات .وهو عضو
سابق في القوات البحرية اإلماراتية.
السيد النعيمي حاصل على درجة
البكالوريوس في إدارة األعمال من
جامعة آشفورد ،المملكة المتحدة،
كما أنه عضو في معهد تشارترد
لألفراد والتنمية.
فهد كاظم

شغل السيد فهد كاظم منصب
الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
في مراس القابضة لغاية منتصف عام
 ،2015حيث كان مسؤوال ً عن تطوير
األعمال وإدارة األصول والممتلكات في
المحفظة العقارية للشركة .انتدب
لمدة عامين إلى شركة برايت ستارت
ذ.م.م ،.وهي شركة قابضة تعمل في
مجال العقارات واالستثمارات بصفة
الرئيس التنفيذي لإلستثمار .عمل
السيد كاظم قبل انضمامه إلى مراس
مع برايس ووترهاوس كوبرز وكان
أحد األعضاء الممارسين للتدقيق في
برايس ووترهاوس كوبرز في هيوستن،
تكساس .السيد فهد كاظم حاصل
على درجة البكالوريوس في المحاسبة
من جامعة كونكورديا في كندا ،وهو
محاسب قانوني معتمد ومؤهل.
ستيفن دى .شايكن

يرأس ستيفن شايكن شركة
استشارية خاصة به ،حيث تقدم هذه
الشركة الخدمات لكبرى العالمات
التجارية العالمية العاملة في
مجال السفر والترفيه مثل ديزني
ويونيفيرسال وأرمارك وهدسون نيوز.
كما يقدم السيد شايكن خدمات
استشارية بخصوص تحسين العوائد
واألرباح .يمتلك السيد شايكن ما
يزيد عن  40سنة من الخبرة في مجال
الوجهات الترفيهية ذات العالمة التجارية.
شغل السيد شايكن منصب مدير
اإلدارة التنفيذي في ادفنتشر وورلد
وارسو ،ورئيس وحدة أعمال المشاريع
في سميثسونيان ونائب الرئيس
األول لقسم البيع بالتجزئة واإليرادات
العالمية في يونيفيرسال باركس آند
ريزورتس باإلضافة إلى منصب رئيس
سبنسر جيفتس .ومن ضمن المناصب
التي شغلها سابقًا ،عمل السيد
شايكن مع كبرى الشركات الرائدة
في هذا المجال مثل رويال كاريبيان
انترناشيونال وسي وورلد باركس
آند انترتينمنت وديزني كروز الينز
وستاروود وسلسلة فنادق هيلتون
وسميثسونيان بزنس فينتشرز.

دينيس سى .جلبرت

أمضى دينيس جلبرت مسيرته المهنية
في أعمال المدن الترفيهية والمعالم
السياحية حاصدًا ما يزيد عن  45سنة
من الخبرة .وقد شغل مناصب تنفيذية
ُعليا ،بما في ذلك منصب نائب الرئيس
لثالثة منتزهات تابعة لمنتزهات أنهيسر
بوش أفنتشر ،ونائب الرئيس التنفيذي
والمدير العام في عالم البحار في
أوهايو ،والرئيس التنفيذي للعمليات
ألوشين امباسي ،ونائب الرئيس األول
للمعالم السياحية في منتجعات وورلد
سنتوسا في سنغافورة بما في ذلك
يونيفيرسال ستوديوز .وهو يشغل
حاليًا منصب الرئيس التنفيذي المؤقت
للعمليات في أحد المتاحف في الواليات
المتحدة األمريكية .قدم السيد جلبرت
خدمات استشارية تشغيلية للمنتزهات
والحدائق المائية والمعالم السياحية
في كل من مراحل البدء والتخطيط
والتشغيل في كل من أمريكا
الشمالية وأوروبا واستراليا والصين
وسنغافورة وأمريكا الجنوبية والفلبين
ودبي خالل مسيرته المهنية.
شرفان شروف

شرفان شروف رائد أعمال حاصل على
شهادة عليا من جامعة مومباي،
وماجستير في إدارة األعمال من كلية
ملبورن لألعمال .وقد بدأ مع شركة
ون فيم ملتيبلكس السينمائية في
مومباي ،حيث طرحت  25سلسلة في
مختلف أنحاء الهند وتم بيعها الحقا
لشركة اينوكس للترفية عام .2011
وهو حاليا الشريك اإلداري لساوث يارا
القابضة حيث تبحث سبل اإلستثمار في
مختلف القطاعات .شرفان هو الشريك
المؤسس ألول شركة للمستثمرين
المالك في الهند حيث يتولى تدريب
وتوجيه شركات ناشئة مختارة وتقديم
الدعم الكامل لها من الناحية العملية
والمالية .وهو أيضا عضو فعال في
شبكة المستثمرين المالك الهندية،
حيث تضم أكثر من  20مستثمر من
الشركات الناشئة .شرفان عضو فعال
في مجلس مومباي لمنظمة الروؤساء
الشباب ،وهي مؤسسة غير ربحية
مقرها الواليات المتحدة األمريكية.
حيث شغل منصب رئيس المجلس من
الفترة  2014إلى  .2015وعمل في مجلس
الرقابة الهندي من الفترة  2009إلى .2011
وفي عام  2010منح شرفان ميدالية التميز
في مجال الترفية واإلعالم من المفوض
السامي األسترالي إلى الهند.
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ب	.بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي
في مجلس اإلدارة للعام 2016

لم يضم مجلس اإلدارة أي سيدة إلى
أعضائه خالل الفترة من  1يناير  2016إلى
 31ديسمبر .2016
ج	.بيان سبب عدم ترشح أي عنصر
نسائي لعضوية مجلس اإلدارة

تم تعيين ستة أعضاء من إدارة المجلس
الحالي لمدة  3سنوات ،وتنتهي
عضويتهم في السنة المالية  .2018وفقا
للنظام األساسي للشركة ،تم إنشاء
منصب إضافي لعضو مستقل في

مجلس اإلدارة بعد الموافقة على تعديل
النظام األساسي للشركة في اجتماع
الجمعية العمومية السنوي المنعقد
في  18ابريل .2016

د .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المدفوعة عن السنة المالية 2015

لم تدفع أي مكافآت ألعضاء مجلس
اإلدارة خالل الفترة من  1يناير  2016إلى 31
ديسمبر  2016عن السنة المالية .2015

افتتح مجلس اإلدارة خالل الفترة من
 5مايو  2016إلى  7يونيو  2016باب
الترشيحات لمنصب إضافي ودعا كل
من استوفى شروط الترشح لتقديم
طلب في المكتب الرئيسي للشركة.
ولم يتم استالم أي طلبات مستوفية
للشروط من النساء.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
المدفوعة عن السنة المالية 2016

لن يتم تقديم اقتراح إلعطاء مكافآت
ألعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع
الجمعية العمومية للفترة من  1يناير
 2016إلى  31ديسمبر .2016

بيان بتفاصيل األتعاب المدفوعة لمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

تم دفع األتعاب لمجلس اإلدارة في الفترة  1يناير  2016إلى  31ديسمبر  2016كما هو مبين أدناه:

االسم

المنصب

المنصب في اللجنة

األتعاب
(بالدرهم)

عدد األجتماعات

عبد اهلل الحباي

رئيس مجلس اإلدارة

-

-

-

عبد الوهاب الحلبي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو في لجنة الترشيحات
والمكافآت

207,277

مجلس اإلدارة 7 -؛ لجنة
الترشيحات والمكافأت 5 -

رائد كاجور النعيمي

عضو مجلس اإلدارة

-

-

مجلس اإلدارة 7 -

فهد كاظم

عضو مجلس اإلدارة

عضو في لجنة التدقيق

441,414

مجلس اإلدارة 8 -؛ لجنة
التدقيق 6 -

دينيس سى .جلبرت

عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
وعضو في لجنة التدقيق

491,662

مجلس اإلدارة 8 -؛ لجنة
التدقيق 6 -؛ لجنة الترشيحات
والمكافأت 5 -

ستيفن دى .شايكن

عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق وعضو في
لجنة الترشيحات والمكافآت

491,662

مجلس اإلدارة 8 -؛ لجنة
التدقيق 6 -؛ لجنة الترشيحات
والمكافأت 5 -

شرفان شروف

عضو مجلس اإلدارة

عضو في لجنة التدقيق

193,308

مجلس اإلدارة  - 1 ( 3-بالوكالة)

لم يتم دفع األتعاب إلثنين من أعضاء
مجلس اإلدارة وهم سعادة عبداهلل
الحباي ورائد كاجور النعيمي .تم
احتساب األتعاب لعبد الوهاب الحلبي
للفترة من  1يوليو  2016إلى  31ديسمبر
 2016على أساس نسبي وذلك بعد
استقالته من الشركة األم ("مراس").
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تم احتساب األتعاب لشرفان شروف على
أساس نسبي للفترة من  23يونيو 2016
إلى  31ديسمبر  2016وذلك بعد تعيينه،
وقد تم تعيين شرفان شروف في لجنة
التدقيق في  29ديسمبر  2016ولذلك لم
يحضر أي اجتماع للجنة التدقيق خالل
السنة المالية .2016

| دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦

وتم تسديد المصاريف لثالث أعضاء
من مجلس اإلدارة (دينيس جيلبرت
وستيفن شايكان وشرفان شروف) من
قبل الشركة .وتبلغ القيمة اإلجمالية
لهذه النفقات  1،869،441درهم إماراتي
للفترة من  1يناير  2016إلى  31ديسمبر
 .2016وتدفع أتعاب مجلس اإلدارة بالدوالر
األمريكي .سعر الصرف المستخدم
إلعداد التقرير هو 1 :دوالر أمريكي =
 3.678درهم إماراتي.

هـ .االجتماعات المنعقدة والحضور الشخصي لجميع أعضاء المجلس

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء مجلس اإلدارة المنعقدة خالل الفترة الممتدة من  1يناير  2016وإلى  31ديسمبر :2016
تاريخ االجتماع في عام ٢٠١٦
 10فبراير

 24مارس

 18أبريل

 11مايو

 15يونيو

 10أغسطس

 29سبتمبر

 10نوفمبر

عضو مجلس اإلدارة

عبد اهلل الحباي

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

عبد الوهاب الحلبي

¡

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

رائد كاجور النعيمي

¤

¤

¤

¤

¤

¡

¤

¤

فهد كاظم

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

دينيس سى .جلبرت

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

ستيفن دى .شايكن

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

¤

بالوكالة

¤

شرفان شروف
 ¤حضر

¡ اعتذر

في حال غياب أحد أعضاء مجلس اإلدارة ألكثر من ثالث اجتماعات متتالية ،يقتضي النظام األساسي للشركة أن يوافق مجلس
اإلدارة على سبب الغياب .وبنا ًء على ذلك ،وافق مجلس اإلدارة على سبب غياب سعادة عبد اهلل الحباي ورائد كاجور النعيمي.
و	.مهام واختصاصات مجلس اإلدارة
بناء
التي قامت بها اإلدارة التنفيذية
ً
على تفويض من مجلس اإلدارة

تم اإلفصاح عن صالحيات مجلس اإلدارة
بشكل واضح في ميثاق مجلس اإلدارة
التزامًا بالقوانين واللوائح النافذة ال سيما
قواعد الحوكمة والنظام األساسي.
فيما يلي المسؤوليات الرئيسية
المكلفة من قبل مجلس اإلدارة إلى
اإلدارة التنفيذية:
•	تطوير ومراجعة الهيكل التنظيمي
للشركة والسياسات واإلجراءات
التشغيلية وإنشاء هياكل حوكمة
لاللتزام بها بالمجلس والمتطلبات
التنظيمية.
•	تطوير استراتيجية الشركة وتقديمها
إلى مجلس اإلدارة للمراجعة
والموافقة.
•	تطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة
المخاطر للشركة.
•	إدارة أداء المشروع بما في ذلك
إدارة الوجهات.
•	إدارة المشتريات والعقود وفقًا لما
تقتضيه الحاجة.
•	إدارة الموارد البشرية بما في ذلك إدارة
السياسات واإلجراءات واالستراتيجية
والتدريب وإدارة األداء باستثناء كافة
المهام التي تتطلب موافقة لجنة
الترشيحات والمكافآت حسبما يتم
اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
•	إدارة الصحة والسالمة والبيئة.
•	التوقيع على اتفاقيات عدم اإلفصاح.

•	إعادة تخصيص واستخدام اإلمكانات
في المشروع.
•	تخطيط التعاقب الوظيفي لكبار
المسؤولين التنفيذيين في الشركة
باستثناء الرئيس التنفيذي.
•	إعداد التقارير الدورية إلى مجلس
اإلدارة واللجان المنبثقة عنه.
لقد تم تفويض الصالحيات للفترة من
 1يناير  2016إلى  31ديسمبر  .2016وتم
تفويض صالحيات اإلعتماد بشكل
أساسي على مستويات الرئيس
التنفيذي والمدراء التنفيذيين ونواب
روؤساء أول ونواب روؤساء ومدراء
اإلدارات التابعين للرئيس التنفيذي.
ز .األطراف ذات العالقة (أصحاب المصالح)

تقوم الشركة بإجراء معامالت مع
شركات وهيئات تندرج ضمن نطاق
تعريف األطراف ذات العالقة ("األطراف ذات
العالقة") ،كما هو محدد في قواعد
الحوكمة وكما هو منصوص عليه
في معيار المحاسبة الدولية رقم ()24
إفصاحات األطراف المعنية .تُ حكم
التعامالت التي تشمل األطراف المعنية
بموجب دليل حوكمة الشركات الخاص
بالشركة .يحدد الدليل اإلفصاحات
المطلوبة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والموافقات المطلوبة قبل
إجراء معامالت مع األطراف ذات العالقة.
تطبق أحكام المعامالت مع األطراف ذات
العالقة من دليل الحوكمة للشركة
على جميع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والمساهمين الرئيسيين ،وأي
أشخاص أو كيانات مرتبطة بها.

تستند المعامالت مع األطراف ذات العالقة
وفقا للشروط واألحكام المعتمدة
من قبل مجلس إدارة الشركة .في
بداية كل سنة مالية ،يتم اإلفصاح من
قبل أعضاء مجلس اإلدارة عن المناصب
التي يشغلونها في الشركات األخرى.
يتطلب من المجلس مراجعة واعتماد
جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
باإلضافة إلى ذلك ،يجب على مجلس
اإلدارة والجمعية العمومية على حد
سواء الموافقة على أي معامالت مع
األطراف ذات العالقة التي تتجاوز  ٪5من
رأس مال الشركة.
وقد دخلت الشركة في عدد من
المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل
الفترة من  1يناير  2016إلى  31ديسمبر
 .2016إضافة إلى ذلك ،فقد وقعت إحدى
الشركات التابعة للشركة مذكرة
تفاهم مع مراس للتطوير ذ.م.م .وهي
طرف ذو عالقة ،لتقديم خدمات استشارية.
كما أعلن خالل االكتتاب العام ،قامت
الشركة بإبرام اتفاقية عالقة واتفاقية
خدمات مع المؤسسين قبل تاريخ
تأسيس الشركة.
حيث أن اتفاقية العالقة تحكم حقوق
ومسؤوليات الشركة والمؤسسين بما
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
اتفاقية عدم المنافسة وحق الشفعة
في االتفاقيات والمعامالت بنا ًء على
بنود تجارية مع عملية الموافقة حسب
األصول والتي تشمل موافقات عضو
مجلس اإلدارة المستقل.
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تتيح اتفاقية الخدمات للمؤسسين
تقديم الخدمات إلى الشركة مجانًا.
وتشمل الخدمات محدودة األجل ،كما
هو منصوص عليه في اتفاقية الخدمات،
التدقيق الداخلي والتسويق والموارد
البشرية وتكنولوجيا المعلومات
والخدمات اإلدارية والمشتريات غير
المتعلقة بالمشاريع والمكاتب

واإلستشارات القانونية والشؤون المالية
والمحاسبة والحوكمة والمخاطر
واالمتثال والخزينة والتمويل والتأمين.
تقوم الشركة بتقديم المعلومات إلى
المؤسسين ،وال يجوز اإلفصاح عن بعض
هذه المعلومات التي يتم مشاركتها
مع المؤسسين وتعتبر حساسة للغاية.

يحضر موظفي المؤسسين اجتماعات
المجلس واللجان المنبثقة عن
المجلس حسب الحاجة.
لم يتم ابرام أي معامالت اخرى مع
األطراف ذات العالقة من قبل الشركة
باستثناء ما اعلن عنه في هذا التقرير
والقوائم المالية السنوية للعام .2016

ح .الهيكل التنظيمي للشركة

يوضح الهيكل التنظيمي التالي أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وإدارة الرقابة الداخلية واإلدارة التنفيذية:
دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع
لجنة الترشيحات والمكافآت

مجلس اإلدارة

الحوكمة والمخاطر واإلمتثال

الرئيس التنفيذي

التسويق

عمليات تشغيل
االستراتيجية
الخدمات الفنية
المنتزهات
وتطوير األعمال

التجزئة
والضيافة

نائب رئيس -
التسويق

المدير التنفيذي
المدير التنفيذي
لعمليات
المدير التنفيذي
لالستراتيجية
تشغيل
التقني
وتطوير األعمال
المنتزهات

نائب رئيس
 التجزئةوالضيافة

لجنة التدقيق
وظيفـيـًا

إداريــًا

المشاريع

الرقابة الداخلية

التمويل
واالستثمارات

المدير التنفيذي
للشؤون
المدير التنفيذي
المالية
للمشاريع
واالستثمارية

الدعم
المؤسسي

المبيعات

نائب رئيس
أول  -الدعم
المؤسسي

نائب رئيس -
المبيعات

ط .اإلدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي األسماء والمناصب وتواريخ التعيين وإجمالي الرواتب واألتعاب المدفوعة للسنة المالية .2016
المنصب

تاريخ التعيين

إجمالي الرواتب والعالوات
المدفوعة (بالدرهم)

الرئيس التنفيذي*

 9ديسمبر 2014

3,032,353

المدير التنفيذي لعمليات تشغيل المنتزهات*

 9ديسمبر 2014

1,580,531

المدير التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية*

 9ديسمبر 2014

1,521,672

 9ديسمبر 2014

1,423,000

المدير التنفيذي للمشاريع*

 9ديسمبر 2014

1,603,000

المدير التنفيذي التقني*

 9ديسمبر 2014

1,744,455

نائب رئيس أول – الدعم المؤسسي

 11يناير 2015

1,476,471

نائب رئيس – الضيافة والتجزئة

 18يناير 2015

1,396,969

نائب رئيس – المبيعات

 12يناير 2016

1,097,662

نائب رئيس – التسويق

 12اكتوبر 2016

263,290

المدير التنفيذي للشؤون اإلستراتيجية والتطوير*

١

* انضم هؤالء الموظفين قبل تأسيس الشركة .ولذلك فإن تاريخ التعيين هو نفسه تاريخ تأسيس الشركة.
 ١شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي إلدارة الوجهات.

لم يتم دفع مكافآت ألي من المناصب المذكورة أعاله خالل الفترة من  1يناير  2016إلى  31ديسمبر  .2016كما في تاريخ  31ديسمبر
 2016لم يتم اتخاذ قرار نهائي لدفع المكافات بشأن السنة المالية  ،2016بينما يخضع هذا القرار للمراجعة.
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 .4مدقق الحسابات الخارجي
أ .لمحة عامة

تعتبر شركة ديلويت آند توش الشرق
األوسط يشار إليها فيما يلي باسم
("ديلويت" أو "المدقق الخارجي") ،أكبر
وأعرق شركات المحاسبة العامة في
الشرق األوسط وتتألف من أكثر من 120
شريك ومدير أعمال و 26مكتب بما
في ذلك تواجدها في كافة دول مجلس
التعاون الخليجي.

يشمل اإلجراء المتبع في دولة اإلمارات
العربية المتحدة أربع خدمات رئيسية
تتمثل في خدمات المخاطر المؤسسية
وخدمات االستشارات المالية والخدمات
االستشارية والضرائب الدولية .يعد النهج
الذي تتبعه ديلويت في التدقيق شامالً،
حيث تستخدم في عملياتها منصة
نظام التدقيق  )2/AS( 2التي أثبتت
جدارتها وكفاءتها والتي يتم تحديثها

باستمرار من خالل ممارسات التدقيق
الدولي والمحاسبة الفنية لتشمل أحدث
أدوات وتطبيقات المخاطر والرقابة.
وتتولى ديلويت تنفيذ هذه المهمة بما
يتماشى مع العمليات الهامة للعميل
والمواعيد النهائية إلعداد التقارير
مع التركيز على العمليات التجارية
الجوهرية واألنظمة والرقابة الداخلية.

ب .الرسوم والتكاليف

عملت شركة ديلويت بصفة المدقق الخارجي منذ تأسيس الشركة في  9ديسمبر  .2014وتمت المصادقة على تعيين ديلويت
لكامل الفترة من  1يناير  2016إلى  31ديسمبر  2016في اجتماع الجمعية العمومية .يوضح الجدول أدناه الرسوم والتكاليف
المدفوعة للمدقق الخارجي وطبيعة الخدمات المقدمة من قبله:
اسم شركة التدقيق

شركة ديلويت آند توش الشرق األوسط

عدد سنوات شغل منصب المدقق
الخارجي للشركة

 9ديسمبر  2014إلى  31ديسمبر .2016

إجمالي رسوم تدقيق القوائم
المالية (بالدرهم اإلماراتي) لشركة
دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع

السنة المالية  100،000 :2016درهم إماراتي باإلضافة الى تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة
بقيمة  5.000درهم إماراتي كحد أقصى.

رسوم وتكاليف خدمات أخرى
مقدمة باستثناء القوائم المالية
للعام ( 2016بالدرهم اإلماراتي)

•	التدقيق السنوي النهائي للشركات التابعة للشركة 370،000 :درهم إماراتي باإلضافة الى
تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة بقيمة  5.000درهم كحد أقصى.
•	مراجعة مرحلية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع 150،000 :درهم إماراتي باإلضافة
الى تعويضات المصاريف الفعلية المتكبدة بقيمة  20.000درهم إماراتي كحد أقصى.
•	تقديم معلومات الشركة المالية إلى هيئة األوراق المالية والسلع باستخدام :XBRL
 20.000درهم إماراتي.
•	إصدار أسهم وصرف دفعات مالية متعلقة بمشروع "سيكس فالجز دبي" 300،000 :درهم إماراتي
و 25،000درهم إماراتي على التوالي.

تفاصيل وطبيعة الخدمات
األخرى المقدمة

•	تدقيق ومراجعة القوائم المالية للشركات التابعة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع.
• تدقيق ومراجعة مرحلية للقوائم المالية لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع.
•	اإلجراءات المتفق عليها لتقديم معلومات الشركة المالية إلى هيئة األوراق المالية والسلع
باستخدام .XBRL
• اإلجراءات المتفق عليها لحقوق اإلصدار العام المتعلقة بمشروع "سيكس فالجز دبي".
•	اإلجراءات المتفق عليها مع شركة مراس لصرف الدفعات المالية المتعلقة بمشروع
"سيكس فالجز دبي".

بيان بالخدمات األخرى المقدمة من
قبل مدقق خارجي آخر غير المدقق
الخارجي المعتمد للشركة خالل
العام 2016

تم تعيين شركتي برايس ووترهاوس كوبرز ( )PwCوارنست اند يونج ( )EYلتقديم خدمات
استشارية وانتداب اخصائيين خالل العام  2016كالتالي:
• إعداد دراسة جدوى والنموذج المالي.
• خدمات تدقيق داخلي.
• خدمات استشارية.

 .5لجنة التدقيق
أ .األعضاء والمسؤوليات

وفقًا لمتطلبات قواعد الحوكمة ،شكل
مجلس إدارة الشركة لجنة تدقيق
("لجنة التدقيق") تتألف من ( )4أعضاء غير
تنفيذيين من مجلس اإلدارة )3( ،منهم
مستقلين ،ويكون رئيس لجنة التدقيق
عضو مجلس إدارة مستقل .أعضاء لجنة
التدقيق هم ستيفن دى .شايكن (رئيس
لجنة التدقيق) ،دينيس سى .جلبرت
وفهد كاظم وشرفان شروف.

عين شرفان شروف كعضو في لجنة
التدقيق اعتبارا من  29ديسمبر  .2016وقد
تمت الموافقة على الميثاق الحاكم
للجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة.
وفيما يلي المسؤوليات الرئيسية
للجنة التدقيق:
•	تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة
ليتم طرحها على المساهمين
بخصوص تعيين المدقق الخارجي.
•	مراجعة المكافآت وبنود التعاقد مع
المدقق الخارجي وتقديم التقارير إلى
مجلس اإلدارة مع التوصيات بخصوص
إعادة تعيين أو فصل المدقق الخارجي.

•	مراجعة استقاللية وموضوعية المدقق
الخارجي على أساس سنوي.
•	مراجعة الطبيعة والنطاق والكفاءة
والتقيد بمعايير التدقيق المعتمدة
لخطة تدقيق الشركة ونظام
الرقابة المحاسبية الداخلي مع
المدققين الخارجيين.
•	مراجعة نتائج التدقيق مع المدقق
الخارجي ،بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،كفاءة التدقيق
واألخطاء المحددة خالل التدقيق
وأحكام المحاسبة والتدقيق وتحديد
المسائل الهامة الناشئة خالل التدقيق.
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•	اإلشراف على تكامل ومراجعة
الكشوفات المالية للشركة ،بما في
ذلك التقارير السنوية والنصف سنوية
والربع سنوية والبيانات المرحلية
لإلدارة والتقارير المالية الهامة الموجهة
للهيئات التنظيمية وأي تصريحات
رسمية أخرى تتعلق باألداء المالي
للشركة قبل تقديمه إلى المجلس.
•	مراجعة كفاءة وفعالية الرقابة المالية
الداخلية للشركة وأنظمة الرقابة
الداخلية وإدارة المخاطر وضمان
مالئمة هذه األنظمة من خالل مراجعة
مستقلة للعمليات التشغيلية.
•	مراجعة واعتماد خطة التدقيق
الداخلي بشكل سنوي ،باإلضافة
إلى افتراضات تقييم المخاطر التي
تشكل أساسًا لخطة التدقيق.

•	إجراء تحقيقات ودراسة نتائج
التحقيقات في مسائل الرقابة
الداخلية الموكلة إليها من قبل
المجلس أو بالمبادرة المستقلة
للجنة بموجب موافقة المجلس.

•	مراجعة كافة تقارير التدقيق المقدمة
إلى اللجنة ومراقبة سرعة االستجابة
للنتائج والتوصيات.
•	مراجعة واعتماد الهيكل التنظيمي
والموازنة المخصصة للرقابة الداخلية
في الشركة.

•	مراقبة االلتزام بميثاق عمل أعضاء
مجلس اإلدارة وأي ميثاق عمل داخلي
أو سلوكي آخر.

•	ضمان قيام الرقابة الداخلية بعملها
بدون أي قيود من اإلدارة التنفيذية
أو غيرها.
•	ضمان التنسيق بين الرقابة
الخارجية والداخلية.

•	مراقبة أدوار ومسؤوليات ضابط االمتثال
بما في ذلك االلتزام بقواعد الحوكمة.

•	مراجعة مدى مالئمة سياسات
وإجراءات اإلبالغ عن المخالفات الداخلية
للشركة بشكل سنوي بحيث تتيح
هذه الترتيبات تحقيق متناسب
ومستقل وإجراءات متابعة مناسبة.

•	تعيين مدير – الرقابة الداخلية وإدارة
األداء الخاص به أو بها.

ب .االجتماعات المنعقدة خالل السنة المالية والحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء لجنة التدقيق المنعقدة خالل السنة المالية :2016
تاريخ اإلجتماع في عام ٢٠١٦
 10فبراير

 24مارس

 18ابريل

 11مايو

 10اغسطس

 10نوفمبر

عضو لجنة التدقيق

ستيفن دى .شايكن

¤

¤

¤

¤

¤

¤

فهد كاظم

¤

¤

¤

¤

¤

¤

دينيس سى .جلبرت

¤

¤

¤

¤

¤

¤

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

شرفان شروف
 ¤حضر

عين شرفان شروف كعضو في لجنة التدقيق اعتبارا من  29ديسمبر  ،2016وبالتالي ال ينطبق عليه الحضور في السنة المالية .2016
 .6لجنة الترشيحات والمكافآت
أ .األعضاء والمسؤوليات

وفقًا لمتطلبات قواعد الحوكمة،
قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل
لجنة الترشيحات والمكافآت ("لجنة
الترشيحات والمكافآت") تتألف لجنة
الترشيحات والمكافآت من ( )3أعضاء
مجلس إدارة غير تنفيذيين )2( ،منهم
أعضاء مجلس إدارة مستقلين .رئيس
لجنة الترشيحات والمكافآت عضو
مجلس إدارة مستقل .أعضاء لجنة
الترشيحات والمكافآت هم دينيس
سى .جلبرت (رئيس لجنة التدقيق) ،عبد
الوهاب الحلبي وستيفن دى .شايكن.
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وقد تمت الموافقة على الميثاق
الحاكم للجنة الترشيحات والمكافآت
من قبل مجلس اإلدارة .وفيما
يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة
الترشيحات والمكافآت:
•	تقديم المشورة فيما يتعلق بمجموع
المكافآت لإلدارة التنفيذية في الشركة
وأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين
وأعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين
وبرامج مكافآت الموظفين.
•	مراجعة سياسات التوظيف واالحتفاظ
وإنهاء الخدمات في الشركة.
•	تقديم التوصيات لترشيح أفراد
بصفة أعضاء في المجلس واللجان
المنبثقة عنه.
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•	مراجعة خطط التعاقب الوظيفي
لإلدارة التنفيذية في الشركة وأعضاء
مجلس اإلدارة التنفيذيين.
•	ضمان مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية
وأعضاء المجلس مرة واحدة على
األقل سنويًا.
•	مساعدة المجلس في أداء التقييمات
الذاتية السنوية .وتقييم أداء اللجان
المنبثقة عن المجلس ،بما في ذلك
لجنة الترشيحات والمكافآت ،وإعداد
تقارير بالنتائج إلى المجلس بما في
ذلك التوصيات من أجل التحسينات،
إن وجدت.
•	التحقق من استمرار استقاللية أعضاء
مجلس اإلدارة المستقلين.

ب .االجتماعات المنعقدة خالل السنة المالية والحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

يشير الجدول أدناه إلى اجتماعات وحضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خالل السنة المالية :2016
تاريخ اإلجتماع في عام ٢٠١٦

عضو لجنة الترشيحات
المكافآت

 10فبراير

 24مارس

 11مايو

 15يونيو

 10نوفمبر

دينيس سى .جلبرت

¤

¤

¤

¤

¤

عبد الوهاب الحلبي

¤

¤

¤

¤

¤

ستيفن دى .شايكن

¤

¤

¤

¤

¤

 ¤حضر

 .7لجنة المطلعين واإلفصاح

ب	.ملخص عن تقرير أعمال اللجنة
خالل العام 2016

وفقًا لمتطلبات قواعد الحوكمة ،قام
مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة
المطلعين واالفصاح ("لجنة المطلعين
واالفصاح") وتتألف من ( )3أعضاء هم
جين فيتجيرالد أمين سر الشركة (رئيس
اللجنة) ،محمد شعيب سليمان (مدير
إدارة الحوكمة والمخاطر واإلمتثال)
وكريشنا براسانا موراليداران (مدير إدارة
الرقابة الداخلية) .وقد تمت الموافقة
على الميثاق الحاكم للجنة المطلعين
واالفصاح من قبل مجلس اإلدارة .وفيما
يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة:

تم تشكيل لجنة المطلعين واالفصاح
بموافقة مجلس اإلدارة في  31ديسمبر
 2016وبالتالي لم تقم اللجنة بأي عمل
خالل السنة المالية  .2016فوض مجلس
اإلدارة المهام الخاصة باللجنة والتي
كان يقوم بها كل من إدارة الحوكمة
والمخاطر واالمتثال وإدارة عالقات
المستثمرين وسكرتير الشركة الى
لجنة المطلعين واالفصاح.

أ .األعضاء والمسؤوليات

•	مراجعة ورفع توصيات لمجلس اإلدارة
فيما يخص اعتماد وتنفيذ سياسات
وإجراءات الشركة الخاصة بتداول أعضاء
مجلس اإلدارة والموظفين في أسهم
الشركة أو الشركة األم أو الشركات
التابعة أو الشركات الشقيقة بما في
ذلك وال تقتصر على سياسات واجراءات
المطلعين وتعامالتهم.
•	إعداد وحفظ سجل شامل لجميع
المطلعين.
•	تحديد وتنفيذ عمليات االقرارات
واالفصاحات من قبل الموظفين
واألطراف الخارجية المطلعين.
•	اإلدارة واإلشراف على التداوالت الداخلية
بما في ذلك مراجعة طلبات التعامل
واالفصاحات.
•	رفع توصية إلى إدارة الموارد البشرية
إلتخاذ اجراءات تأديبية بحق الموظفين
وذلك لعدم امتثالهم لسياسة
تداول األسهم.
•	التأكد من أن الشركة ملتزمة بجميع
قواعد اإلفصاح والشفافية.
•	رفع تقرير سنوي إلى لجنة التدقيق
ومجلس اإلدارة بخصوص االمتثال
لسياسة ومتطلبات الجهات المختصة.

 .8نظام الرقابة الداخلية
أ .المسؤولية وإطار العمل
يقر مجلس اإلدارة أنه مسؤوال ً بشكل
رئيسي عن إنشاء وتطبيق نظام الرقابة
الداخلية في الشركة ومراجعة آلية
عمله والتأكد من فاعليته .ويتكون
إطار عمل نظام الرقابة الداخلية في
الشركة مما يلي:
•	شكل المجلس لجنة التدقيق
للمساعدة في مراقبة نظام الرقابة
الداخلية وإبقاء المجلس على اطالع
بآخر المستجدات بشأن فاعلية الرقابة
الداخلية في الشركة .كما قامت
لجنة التدقيق باإلشراف على إدارة
الرقابة الداخلية للشركة من الناحية
الوظيفية وضمان كفاية ومالئمة
الموارد المقدمة إلدارة الرقابة الداخلية
في الشركة.
•	تم تشكيل إدارة الرقابة الداخلية
لترفع تقاريرها إلى المجلس ولجنة
التدقيق بشأن التصميم والفاعلية
التشغيلية لنظام الرقابة الداخلية.
وتحقق اإلدارة هذا الغرض من خالل
نظام إجراءات التدقيق الداخلي
ومراجعة االمتثال .يتم تقديم تقارير
بنتائج العمل المنجز إلى لجنة
التدقيق على أساس ربع سنوي .تتقيد
الدائرة بالمعايير المهنية ذات الصلة
بما في ذلك معايير معهد المدققين
الداخليين ("معهد المدققين
الداخليين") .يرأس اإلدارة مدير إدارة –
الرقابة الداخلية.

•	تم إنشاء منصب ضابط االمتثال
لضمان االلتزام باللوائح وفقًا لقواعد
الحوكمة .يتحقق ضابط االمتثال من
التزام الشركة وموظفيها بالقوانين
واللوائح والقرارات واألنظمة النافذة.
•	إدارة الحوكمة والمخاطر واالمتثال
("الحوكمة والمخاطر واالمتثال") ،هي
وظيفة إدارية ،مسؤولة عن تطوير
هيكلة وسياسة حوكمة الشركة
وعمليات إدارة المخاطر ومراقبة
االمتثال للقوانين واللوائح .تعتبر إدارة
الحوكمة والمخاطر واالمتثال تابعة
للرئيس التنفيذي.
•	قامت اإلدارة التنفيذية بتشكيل العديد
من اللجان اإلدارية لضمان إجراء مراجعة
مناسبة من قبل كافة المساهمين
قبل اعتماد القرارات الرئيسية .وبهذا
الخصوص ،قام مجلس اإلدارة باعتماد
تفويض سلطة ("تفويض السلطة")
إلى اإلدارة التنفيذية.
•	إضافة إلى ذلك ،وضعت الشركة
سياسات متعلقة بحوكمة
الشركة والتعامل مع األسهم
واإلبالغ عن المخالفات.
•	تجري إدارة الرقابة الداخلية تدقيقًا
داخليًا للشركة يشمل إدارة
الحوكمة والمخاطر واالمتثال
للتحقق من الرقابة الداخلية لعمليات
الشركة .تقر اإلدارة التنفيذية
بواجباتها ومسؤولياتها بخصوص
أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة،
حيث وضعت إجراءات رقابة داخلية
لعمليات الشركة والسيما فيما
يتعلق بإعداد التقارير المالية.
راجع المجلس نظام الرقابة الداخلية
للشركة وشركاتها التابعة ،ومستوى
كفاءته وإجراءات إعداد التقارير من قبل
اللجان المنبثقة عن المجلس وإجراءات
إدارة المخاطر كجزء من اجتماعاته
خالل الفترة من  1يناير  2016إلى 31
ديسمبر .2016
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ب .مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهالته

تم تعيين كريشنا براسانا موراليداران
في  19أبريل  2015بصفة مدير إدارة
الرقابة الداخلية .وهو حاصل على درجة
البكالوريوس في الهندسة ودبلوم
في اإلدارة ،باإلضافة إلى كونه عضوًا في
معهد المدققين الداخليين .وتعتبر إدارة
الرقابة الداخلية تابعة للجنة التدقيق
من الناحية الوظيفية وإلى الرئيس
التنفيذي من الناحية اإلدارية وفقًا لما
تمت الموافقة عليه من قبل المجلس،
لضمان استقالليتها.
ج .ضابط اإلمتثال

عين مجلس اإلدارة مدير إدارة الرقابة
الداخلية للقيام بمهام ضابط االمتثال.
د	.كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية
مع أية مشاكل في الشركة أو تلك
التي يتم اإلفصاح عنها في التقارير
والحسابات السنوية

تقوم إدارة الرقابة الداخلية كجزء من
تفويضها بتقييم مدى كفاءة وفاعلية
أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وجودة
أدائها وتقدم ضمان مستقل من خالل
نظام التدقيق الداخلي ومراجعات
االمتثال .يتم اإلبالغ عن أي ضعف يتم
تحديده خالل أعمال التدقيق والمراجعة
إلى لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي
باإلضافة إلى آليات الحل المناسبة التي
يتم االتفاق عليها مع اإلدارة التنفيذية.
في حال وجود أي مشكلة خاصة تم
تحديدها أو اإلبالغ عنها في التقارير
والحسابات السنوية ،تقوم إدارة
الرقابة الداخلية بإخطار لجنة التدقيق.
وبنا ًء على طبيعة المشكلة ،تقوم
إدارة الرقابة الداخلية بالتواصل مع
المسؤولين المعنيين من خالل
مختلف اآلليات المحددة في دليل
حوكمة الشركة ومختلف اللجان
اإلدارية المفوضة .ويتم تقديم نتائج
المراجعة التي تم إجراؤها مع التوصيات
المقترحة إلى لجنة التدقيق وإخطار
اإلدارة التنفيذية و/أو المسؤولين
اآلخرين ،بما يتناسب مع الحالة .وتقوم
لجنة التدقيق باإلبالغ عن المشاكل و/أو
الحلول إلى مجلس اإلدارة ،حسبما يتم
تحديده لكل حالة.
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في الفترة من  1يناير  2016إلى  31ديسمبر
 ،2016لم يرد الى مجلس اإلدارة مالحظات
من قبل إدارة التدقيق الداخلي عن وجود
خلل ذات أهمية في نظم الرقابة الداخلية
وفعالية الرقابة الداخلية ذات تأثير جوهري
على البيانات المالية السنوية.
	.9المخالفات المرتكبة خالل السنة
المالية 2016
يؤكد مجلس اإلدارة حسب معرفته
على وجود مخالفة واحدة فقط
مرتكبة خالل الفترة من  1يناير 2016
إلى  31ديسمبر :2016
•	تم إيقاف رخصة الشركة من قبل
إدارة النظم األمنية /مؤسسة
تنظيم الصناعة األمنية (سيرا) بسبب
عدم اكتمال تثبيت النظام األمني
(الحد األدنى من الكاميرات الهامة
في المواقع الحساسة) في الوقت
المحدد قبل افتتاح الوجهة الترفيهية.
ولمعالجة هذه المسألة ،ولتجنب
تكرار عدم االمتثال في المستقبل،
تعتزم الشركة استكمال تثبيت
النظام األمني (الحد األدنى من
الكاميرات الهامة) قبل ابتداء
العمليات ،وذلك من خالل اإلدارة
الفعالة للمشاريع.
	.10المســاهمات التــي قامت بها
الشــركة خالل العام  2016في
تنميــة المجتمــع المحلي
والحفــاظ على البيئة
تؤكد الشركة عدم وجود مساهمات
نقدية دفعت خالل السنة المالية .2016
كما تؤكد على التزامها بالمسؤولية
االجتماعية للشركات والتزاماتها تجاه
مبادرات االستدامة مما يساهم في
تطوير دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتقوم الشركة بتطوير أنظمتها
وعملياتها التي من شأنها تعزيز القدرة
على تقديم األفضل دائما للمجتمع
بطريقة مستدامة .وقد عقدت الشركة
خالل السنة المالية  2016المبادرات التالية:

| دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦

أ .التوطين

حددت الشركة في خطتها لعام
 2015الرامية لتوظيف ما يصل إلى
( )1000مواطنا إماراتيا لاللتحاق بالقوى
العاملة في الشركة .حيث يسعى
البرنامج المتوافق مع خطة دبي 2021
واألجندة الوطنية للسنوات السبع
المقبلة لدولة اإلمارات العربية المتحدة
لتمكين وتنمية جيل جديد من
المواهب اإلماراتية لقطاع المنتزهات
الترفيهية النامي .ويضم البرنامج ()3
مبادرات رئيسية وهي :فرصتي وساهم
وحلمي وتسعى هذه المبادرات إلى
توفير فرص وظيفية مميزة لإلماراتيين
ضمن مختلف المستويات المهنية بدءا
من الخريجين الجدد ووصوال الى قادة
المستقبل .وعقد فريق التوظيف في
الشركة سلسلة من الجوالت وأيام
التوظيف المفتوحة في مختلف أنحاء
الدولة كما حضر عدد كبير من معارض
الوظائف الهامة .وقد حصل قرابة ()38
مواطن إماراتي على شهادة إدارة
المنتزهات الترفيهية مقدمة من كلية
"روزن" إلدارة الضيافة في دبي .ويبلغ
عدد المواطنين الموظفين في الشركة
( )269كما في  31ديسمبر للعام .2016
ب .الصحة والسالمة والبيئة

تلتزم الشركة بحماية البيئة ،وبصحة
وسالمة كل من موظفيها وزوارها
ومورديها .ويشكل الناس والصحة
أساس نظام إدارة الشركة للصحة
والسالمة والبيئة وأساس ثقافتها
للصحة والسالمة .تلتزم الشركة بتوفير
بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيها
وحماية البيئة من خالل منع التلوث
والتقليل من اآلثار البيئية لعملياتها.
وتسعى الشركة إلدارة وتشغيل
مرافقها لتحقيق أقصى قدر من
السالمة ،وتعزيز كفاءة الطاقة وحماية
البيئة من خالل تلبية جميع متطلبات
البيئة والصحة والسالمة المعمول بها
كما جاء في القانون .لهذا الغرض فقد
تم في يناير عام  2016الحصول على
شهادة "آيزو  "14001لإلدارة البيئية وشهادة
"آيزو  "18001في إدارة السالمة والصحة
المهنية وشهادة "آيزو  "9001في إدارة
الجودة في كافة الوجهة الترفيهية.

كما تعمل الشركة أيضا على التزامها
بحماية البيئة الطبيعية التي تعمل
فيها .ولتحقيق هذا الهدف ،تم تطوير
نظام إدارة البيئة والذي يضمن توافق
جميع األنشطة التي لها تأثير على
البيئة مع التشريعات المحلية واالتحادية.
لمراقبة أدائها البيئي ،فقد وضعت
الشركة ( )3أهداف رئيسية هي:
• تقليل النفايات إلى المكب.
• الحد من استهالك الكهرباء.
• الحد من استخدام المياه.
ولكل من هذه األهداف برامج داعمة
ويتم متابعتها بشكل دوري ،وتشمل
أنشطة مثل برنامج إعادة التدوير في
جميع المكاتب ،وبرنامج تقليل استخدام
المياه والخ .وقد توالت البرامج البيئية
على نطاق شامل من أجل حماية البيئة
المحيطة ،بما في ذلك إعادة التدوير
لتحويل النفايات من مكب النفايات،
وإدارة المياه بكفاءة والعمل للحد من
استهالك الطاقة والمياه في المكاتب.
كما يتوفر في الموقع محطة لمعالجة
الصرف الصحي والتي سوف تنتج حوالي
 %30من حاجة الوجهة الترفيهية .تعتزم
الشركة باالستمرار في وضع تحديات
واهداف لضمان التحسين المستمر
في أدائها في مجال الصحة والسالمة
والبيئة ،واالستمرار في تدريب وتوجيه
الموظفين للتأكد من أنهم يدركون
مسؤولياتهم وبأن لديهم المعرفة
والخبرة لتنفيذها.

وفيما يلي احصائيات اعادة
التدوير الرئيسية:
•
•
•
•

وقضت األسر المدعوة يومًا مميزًا في
منتزه "ليجوالند دبي" ،كما حظي ضيوف
المؤسستين بفرصة مميزة لمتابعة
حفل االفتتاح من مقاعد كبار الشخصيات.
تعتزم الشركة في عام  ،2017عام الخير
باالستمرار في العطاء وعقد المزيد من
األنشطة التي تخدم المجتمع المحلي.

الكرتون 6،931 :كلغ
الورق 10،228 :كلغ
البالستيك 1،817 :كلغ
العلب 565 :كلغ

ج .المجتمع ومكان العمل

تهدف الشركة الى خلق جهة تفخر
بها دولة اإلمارات العربية المتحدة
وكجزء من ذلك تسعى الشركة الى
المساهمة في المجتمع .حيث تسعى
الشركة دائما لمساعدة فئات المجتمع
المحلي والمنظمات لتجربة استثنائية.
أقامت الشركة في عام  2016فعالية
خاصة للعمال ،وذلك تقديرًا لعملهم
المتواصل عبر السنوات الثالث الماضية
لبناء هذا الصرح الوطني .وتخللت
الفعالية زيارة العمال لمنتزه بوليوود
باركس دبي ضمن الوجهة الترفيهية،
حيث جرى سحب على جوائز نقدية.
تلتها مجموعة متنوعة من األنشطة
تضمنت عدة عروض فنية مسرحية
أداها فريق "بوليوود باركس دبي"،
كما استمتعوا بتشكيلة متنوعة من
األطعمة والمشروبات.
استضافت الشركة ( )200طفل مع
عائالتهم ،وعددًا من المتطوعين من
مؤسستي "األوقاف وشؤون القصر"
ومؤسسة "تحقيق أمنية" في دولة
اإلمارات ،خالل الحفل المميز الذي أقيم
بمناسبة افتتاح أكبر وجهة ترفيهية
متكاملة في منطقة الشرق األوسط.

مازالت الشركة مستمرة ببرنامج
(جيمبا) الذي يهدف الى التواصل مع
الموظفين بالشركة بشكل منتظم.
 .11معلومات عامة
أ	.بيان بسعر سهم الشركة في السوق
المالي في نهاية كل شهر خالل
السنة المالية  2016بالدرهم اإلماراتي
الشهر

سعر
اإلغالق

أعلى
سعر

أدنى
سعر

يناير

1.09

1.14

1.02

فبراير

1.19

1.20

1.08

مارس

1.30

1.44

1.20

أبريل

1.34

1.44

1.26

مايو

1.42

1.43

1.26

يونيو

1.56

1.58

1.38

يوليو

1.64

1.70

1.57

أغسطس

1.64

1.76

1.60

سبتمبر

1.58

1.70

1.57

أكتوبر

1.57

1.63

1.48

نوفمبر

1.47

1.56

1.45

ديسمبر

1.30

1.38

1.29

ب .بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل السنة 2016
أبريل

مايو

يونيو

يوليو

يناير

فبراير مارس

دي إكس بي
إنترتينمنتس

1.09

1.19

1.3

1.34

1.42

1.56

1.64

1.64

نسبة التغيير

%3.5-

%9.2

%9.2

%3.1
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ج .بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في  31ديسمبر 2016
تصنيف المستثمر

نسبة المساهمة

األفراد

%10.4

الشركات

%89.4

الحكومات

%0.1

التوزيع **

محلي

%57.6

خليجي

%7.9

عربي

%20.3

أجنبي

%14.1

محلي

%63.9

خليجي

%24.7

عربي

%0.1

أجنبي

%11.3

محلي

%83.3

خليجي

%0

عربي

%0

أجنبي

%16.7

** تم تقدير النسب وبالتالي لن يكون المجموع %100

د .بيان بالمساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة كما في  31ديسمبر 2016
عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة في رأس مال الشركة

م

اإلسم

 1مراس للترفيه والتسلية وشركاتها التابعة

4,183,399,030

%52.29

 2قطر القابضة ذ.م.م

881,414,541

%11.02

هـ .بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في  31ديسمبر 2016
م

عدد
المساهمين

ملكية األسهم (سهم)

عدد األسهم
المملوكة

نسبة األسهم المملوكة من رأس المال

 1أقل من 50.000

2017

29,408,108

%0.36

 2من  50.000إلى أقل من 500.000

1389

227,688,160

%2.85

 3من  500.000إلى أقل من 5.000.000

418

614,163,356

%7.68

 4أكثر من 5.000.000

101

7,128,653,046

%89.11

و	.بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها
بشأن ضوابط عالقات المستثمرين

تلتزم دي إكس بي إنترتينمنتس
بأعلى مستويات الشفافية واالتصال
مع كل من المساهمين والسوق
على نطاق واسع ،وتم تخصيص قسم
إلدارة عالقات المستثمرين تابع للمدير
التنفيذي للشؤون المالية واالستثمارية.
قسم عالقات المستثمرين هو
المسؤول عن التواصل مع جميع
المساهمين ،وضمان االفصاح عن
التطورات الجوهرية في الوقت المحدد،
باإلضافة الى التجاوب مع جميع
إستفسارات المساهمين .كما يتولى
قسم عالقات المسثمرين إدارة قسم
عالقات المستثمرين على الموقع
االلكتروني للشركة ،ويتم خاللها إدارة
تحديث الصفحة بمعلومات وافصاحات
صحيحة في الوقت المناسب.
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وشارك قسم عالقات المستثمرين
بشكل فعال في مؤتمرات
المستثمرين ،وعقد أول يوم
للمستثمرين في أكتوبر  .2016كما
أطلقت الشركة التطبيق الذكي
لعالقات المستثمرين في سعيها
لمواصلة تقديم الخدمات الفعالة
ألصحاب المصلحة.
معلومات عن مسؤول قسم
عالقات المستثمرين:
اإلسم :مروة جودا
المسمى الوظيفي :رئيس قسم
عالقات المستثمرين
البريد االلكتروني:
IR@dxbentertainments.com
هاتف+971 4 820 0820 :
الموقع االلكتروني:
www.dxbentertainments.com/
investor-relations

| دي اكس بي انترتينمنتس التقرير السنوي ٢٠١٦

ز .القرارات الخاصة

عقدت الشركة أول اجتماع للجمعية
العمومية بتاريخ  18أبريل  2016بفندق
تاج دبي .وفيما يلي القرارات الخاصة
التي صدرت:
 .1اعتماد ما يلي:
أ) تمويل ( )١المشروع المقترح "سيكس
فالجز دبي" )٢( ،تمويل مشاريع تطوير
األعمال المستقبلية )٣( ،دفع النفقات
المتكبدة المتعلقة بإصدار األسهم
الجديدة وذلك من خالل اصدار أسهم
جديدة بحد أقصى  1،678،084،962درهم
بقيمة إسمية تبلغ ( )1درهم إماراتي
لكل سهم ،وبذلك يرتفع رأس مال
الشركة المدفوع إلى 7،999،912،670
درهم إماراتي.

وفي يوم االربعاء  20أبريل ،2016
أرسلت الشركة دعوة لمساهميها
للمشاركة في حقوق اإلصدار لزيادة
رأس مال الشركة من خالل االكتتاب
في 1،678،084،962أسهم جديدة بقيمة
اسمية تبلغ ( )1درهم .وقد تجاوزت
تغطية اجمالي اإلكتتاب بحولي ()1.6
ضعفا تقريبًا و( )2.5ضعفا لألسهم
المطروحة لعامة المساهمين في نهاية
فترة االكتتاب  25مايو .2016
ب) اعتماد رأس مال الشركة المصرح
به بما يعادل  12،643،655،416درهم
إماراتي استنادا إلى البند  193من قانون
الشركات التجارية رقم  2لسنة .2015
أعادت الشركة النظر في نظامها
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير الذي
وافقت عليه هيئة األوراق المالية والسلع.
ج) تفويض مجلس إدارة الشركة السلطة
إلتخاذ كافة اإلجراءات وتنفيذ القرارات
لتطبيق زيادة رأس المال ،بما فيها توقيت
وتفاصيل زيادة رأس المال والسعي
للحصول على الموافقة الالزمة من
الجهات الرقابية المختصة خالل عام واحد
من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
تم االنتهاء من زيادة رأس المال عن
طريق حقوق االصدار في  25مايو .2016
 .2الموافقة على تعديل النظام
األساسي للشركة لالمتثال للقانون
االتحادي ( )2لعام  2015الخاص بالشركات
التجارية وقرار الجمعية العمومية بزيادة
رأس المال المصرح به للشركة بعد
الحصول على الموافقات الالزمة من
السلطات ذات العالقة.
أعادت الشركة النظر في نظامها
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير الذي
وافقت عليه هيئة األوراق المالية والسلع.
 .3الموافقة على تعديل النظام
األساسي الخاص بالشركة بما يتوافق
مع القانون االتحادي رقم ( )2لسنة 2015
فيما يخص الشركات التجارية.
أعادت الشركة النظر في نظامها
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير الذي
وافقت عليه هيئة األوراق المالية والسلع.

 .4الموافقة على تعدياللنظام
األساسي للشركة ليصبح رأس المال
المصرح به  12،643،655،416درهم
إماراتي استنادا إلى المادة  193من
القانون اإلتحادي رقم  2لسنة  2015فيما
يخص الشركات التجارية.
أعادت الشركة النظر في نظامها
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير الذي
وافقت عليه هيئة األوراق المالية والسلع.
 .5الموافقة على تعديل النظام
األساسي للشركة ليصبح عدد أعضاء
مجلس اإلدارة ( )7أعضاء.
أعادت الشركة النظر في نظامها
األساسي بحيث يعكس هذا التغيير
الذي وافقت عليه هيئة األوراق المالية
والسلع ،وقد أعلنت الشركة أيضا في
 22مايو عام  2016عن فتح باب الترشيح
للعضوية السابعة لمجلس اإلدارة.
انتخب السيد شرفان شروف كعضو غير
تنفيذي مستقل في مجلس اإلدارة في
اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في
 23يونيو .2016
تم انعقاد الجمعية العمومية الثانية
في  23يونيو  2016في فندق تاج دبي.
وتم تمرير القرارات الخاصة التالية:
 .1الموافقة على تعديل النظام
األساسي الخاص بالشركة ليتوافق مع
تغيير اسم الشركة إلى (دي إكس
بي إنترتينمنتس ش.م.ع) بعد موافقة
الجهات المختصة.
وبعد الحصول على موافقة المساهمين
لتغيير اسم الشركة من دبي باركس
آند ريزورتس ش.م.ع إلى دي إكس
بي إنترتينمنتس ش.م.ع فقد سعت
الشركة للحصول على موافقة من
الدائرة االقتصادية وهيئة األوراق المالية
والسلع وسوق دبي المالي لتغيير
النظام األساسي للشركة واالسم
التجاري القانوني وفقا لذلك .تم أخذ
الموافقة النهائية من هيئة األوراق المالية
والسلع وتم نشر التغيير في الجريدة
الرسمية في العدد رقم  ،603سبتمبر
 .2016تم تغيير االسم رسميا في سوق
دبي المالي في  29سبتمبر  2016إلى دي
إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع وأصبح
رمز التداول الجديد (.)DXBE

ح	.بيان باألحداث الجوهرية للشركة
خالل العام 2016
يناير

إعالن اتفاقية تقنية الوجهة الذكية بالتعاون
مع اتصاالت

تسعى اإلتفاقية الى االستفادة من التقنيات
الرقمية والتحول إلى بناء مدن ومجتمعات
ذكية .وستعتمدان في هذا التوجه على
البنية الرقمية المتطورة في الدولة
وتبنى عليها تطبيقات متقدمة .وبدورها،
ستقوم "اتصاالت" ،المزود الحصري للحلول
الرقمية وحلول تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات بتصميم وتنفيذ مجموعة
متكاملة من الحلول الرقمية التي تعتمد
على عناصر االبتكار والسالسة ،إضافة إلى
بناء وإدارة البنى التحتية للوجهة والتي
تمتاز بقابليتها للتطوير على مستوى
أمن المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت،
وذلك لضمان تلبية االحتياجات
المستقبلية للوجهة.
حصول الشركة على ثالث شهادات
اعتماد دولية

تقديرًا اللتزامها بتطبيق أفضل سياسات
اإلدارة لمجاالت الصحة والسالمة والبيئة،
حصل نظام الصحة والسالمة والبيئة
في الشركة على شهادة "آيزو "14001
لإلدارة البيئية وشهادة "آيزو  "18001في
إدارة السالمة والصحة المهنية وشهادة
"آيزو  "9001في إدارة الجودة في كافة
الوجهة الترفيهية.
فبراير

اطالق مبيعات التذاكر السنوية للجمهور

أعلنت كل من منتزه "ليجوالند دبي"
و"ليجو وتر بارك" التابعة لدبي باركس
آند ريزورتس عن إطالق تذاكرها السنوية
للبيع مما شكل حدثا هاما للشركة.
مارس

إعالن دبي باركس آند ريزورتس ش.م.ع
عن خطتها لزيادة رأس المال ب  1,68مليار
درهم إماراتي إلنشاء وتطوير المنتزه
الترفيهي" سيكس فالجز دبي"

أعلنت الشركة في  28مارس عن سعيها
لتمويل  2.67مليار درهم إماراتي
لتطوير المنتزه الترفيهي" سيكس
فالجز دبي" بشكل رئيسي وذلك من
خالل طرح أسهم لإلكتتاب إلى جانب
تسهيالت بنكية .وبناءًا عليه ستعرض
الشركة على مساهميها زيادة رأس مال
الشركة ب  1،678،084،962درهم إماراتي
من خالل طرح أسهم جديدة بقيمة
اسمية درهم واحد للسهم.
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ابريل

الحصول على  993مليون درهم لتمويل
مشروع "سيكس فالجز دبي"

أعلنت الشركة في  11أبريل  2016عن
حصولها على مبلغ  993مليون درهم
كتسهيالت بنكية من بنك أبوظبي
التجاري ،وبنك دبي اإلسالمي ،وبنك
الشارقة اإلسالمي لتمويل مشروع
إضافة منتزة “سيكس فالجز”.
اعالن بدء االكتتاب في زيادة رأس مال
الشركة بقيمة مليار و 680مليون درهم
إلنشاء وتطوير المتنزه الترفيهي "سيكس
فالجز دبي"

تم اإلعالن في  19أبريل  2016عن طرح
أسهم لالكتتاب بقيمة مليار و680
مليون درهم لتمويل المنتزه الترفيهي
"سيكس فالجز دبي" .وقد نال طرح
األسهم موافقة مجلس اإلدارة بعد
إجتماع الجمعية العمومية المنعقد
في  18أبريل .2016
مايو

االنتهاء من اكتتاب  1.6مليار درهم
لتمويل منتزه " سيكس فالجز
دبي" بزيادة رأس مال الشركة إلى
 7.999.912.670درهم إماراتي

في  30مايو  ،2016أكدت الشركة نجاحها
في زيادة رأس المال بقيمة  1.68مليار
درهم اماراتي وقد تجاوز تغطية اجمالي
اإلكتتاب بحولي  1.6ضعفا تقريبًا و2.5
ضعفا لألسهم المطروحة لعامة
المساهمين ،وفي نهاية فترة االكتتاب
 25مايو  2016بلغت قيمة االكتتاب 2.67
مليار درهم إماراتي.
بعد االنتهاء من االكتتاب في زيادة رأس
المال ،وأصبحت تمتلك شركة مراس
للترفيه والتسلية والشركات التابعة
للمجموعة  %52.29من أسهم الشركة.
يونيو

انتخاب السيد شرفان شروف كعضو
مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

بعد موافقة المساهمين في اجتماع
الجمعية العمومية المنعقد في 23
يونيو  ،2016انتخب السيد شرفان شروف
كعضو غير تنفيذي مستقل لمجلس
إدارة الشركة ،ليصل بذلك إجمالي عدد
أعضاء مجلس اإلدارة إلى  7أعضاء.
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موافقة المساهمين على تغيير اسم
الشركة من دبي باركس آند ريزورتس
ش.م.ع .الى دي إكس بي إنترتينمنتس
ش.م.ع

تم في اجتماع الجمعية العمومية
المنعقد في  23يوليو  2016الحصول
على موافقة المساهمين لتغيير
النظام األساسي للشركة ليعكس
تغيير اسم الشركة الى دي إكس بي
إنترتينمنتس ش.م.ع.
يوليو

تدشين مشروع "سيكس فالجز دبي"

وتنص االتفاقية على مشاركة العوائد
المالية لمدة خمس سنوات والتي
ستولد أرباح مالية من خالل رسوم
المواقف والخدمات األخرى ذات العالقة.
اعالن شراكة لمدة  5سنوات مع
دبي فيرست

دخلت دبي فيرست في شراكة حصرية
استراتيجية لمدة  5سنوات ،لتصبح
الشريك المالي الرسمي لدبي باركس
آند ريزورتس .كما تشمل الشراكة
تعيين بنك الخليج األول كشريك مصرفي
رسمي للوجهة الترفيهية ليصبح بذلك
المزود الرسمي للخدمات المصرفيه.

في  3يوليو  2016أعلنت الشركة
أن أعمال البناء قد بدأت في منتزه
"سيكس فالجز دبي" ،معلنة بدء
المرحلة الثانية من مشروع دبي
باركس آند ريزورتس.

إفتتاح منتزه "بوليوود باركس دبي" في
دبي باركس آند ريزورتس

سبتمبر

تم إفتتاح "بوليوود باركس دبي" رسميا
للجمهور في  17نوفمبر .2016

تغيير اسم الشركة رسميا إلى دي إكس
بي إنترتينمنتس ش.م.ع وأصبح رمز
التداول الجديد ()DXBE

في  29سبتمبر عام  ،2016أعلنت
الشركة أنه تم تغيير اسمها رسميا بعد
الحصول على موافقة المساهمين في
اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد
في  23يونيو  2016لتغيير اسم الشركة
إلى دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع.
اكتوبر

إفتتاح منتزه "ليجوالند دبي" و"ريفرالند
دبي" في دبي باركس آند ريزورتس

إفتتاح منتزه " ليجوالند دبي" و"ريفرالند
دبي" رسميا للجمهور في  31أكتوبر .2016
توقيع اتفاقية حصرية مع الخليج
لإلستثمار اإلسالمي للتعاون بهدف تمويل
وتطويرنظام ذكي إلدارة مواقف السيارات
ضمن وجهة "دبي باركس آند ريزورتس"

وقعت شركتي "الخليج لإلستثمار
اإلسالمي" و"دي إكس بي إنترتينمنتس
ش.م.ع" على اتفاقية تعاون حصرية
بهدف تمويل وتطويرنظام ذكي إلدارة
مواقف السيارات ضمن وجهة "دبي
باركس آند ريزورتس" .ستقوم شركة
"الخليج لإلستثمار اإلسالمي" بتوفير ما
يزيد عن  10،000موقف للمركبات ضمن
منطقتين مخصصتين في دبي باركس
آند ريزورتس.
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نوفمبر

ديسمبر

تم إفتتاح منتزه "موشنجيت دبي “في
دبي باركس آند ريزورتس

تم إفتتاح "موشنجيت دبي" رسميا
للجمهور في  16ديسمبر .2016
حفل االفتتاح الرسمي لوجهة دبي باركس
آند ريزورتس

عقدت الشركة حفل افتتاح وجهة دبي
باركس آند ريزورتس في  18ديسمبر
 2016بحضور السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي وغيره من كبار
الشخصيات والمشاهير واالعالميين في
دولة اإلمارات العربية المتحدة.

عبد اهلل الحباي

رئيس مجلس اإلدارة
دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع
التاريخ 26 :مارس 2017

إعمار سكوير
المبنى األول ،الطابق الثاني
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 4 820 0820 :

www.dxbentertainments.com
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