
مقدمة حول نظام الحوكمة في الشركة

تلتزم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس ش.م.ع )"الشركة"( بمعايير حوكمة الشركات المنسجمة مع أفضل الممارسات 
المتبعة دوليًا، واتباعها لتوجيهات قرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم )7/ر.م( لعام ٢٠١٦ بشأن معايير االنضباط المؤسسي 

وحوكمة شركات المساهمة العامة )قواعد الحوكمة(.

لمحة عامة عن هيكلية الحوكمة في الشركة

 مدير شؤون الحوكمة 
والمخاطر واالمتثال

مدير الرقابة الداخلية

 لجنة الترشيحات 
لجنة التدقيقوالمكافآت

 مسؤول االمتثال 
القانوني

الرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة

لجنة الموارد البشريةلجنة العطاءاتاللجنة التنفيذية

اللجنة التوجيهية 
لتقنيات المنتزه الذكي

لجنة اإلجراءات 
االنضباطية والشكاوى

لجنة مبيعات التجزئة 
والتأجير لجان التشغيللجنة التوطين

أمين سر الشركة

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

األركان التي تقوم عليها حوكمة الشركة

الشفافية واإلفصاح
تمثل الشفافية واإلفصاح أحد أهم 

االعتبارات بالنسبة للشركة عند نشر 
المعلومات. ويعمل مجلس اإلدارة 

على ضمان تقديم جميع اإلفصاحات 
ومعلومات كافية ودقيقة وصادقة 

للمساهمين والمستثمرين. ولدينا 
قسم عالقات مستثمرين قائم بذاته 

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

المالية والتقارير السنوية والبيانات العامة، 
كما يقدم الموقع عناوين االتصال بقسم 

عالقات المستثمرين في حال الحاجة 
لمزيد من اإليضاحات.

وتلتزم الشركة بتصريف أعمالها 
بأسلوب نزيه وشفاف من خالل تبّني 

أرفع معايير المهنية واألمانة واالستقامة، 
ويتعّين على جميع موظفي الشركة 

االلتزام بنفس المعايير.

حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
تلتزم الشركة بتعزيز ثقة المساهمين 

من خالل تطبيق ضوابط رقابة داخلية تضمن 
إجراء التداوالت باألوراق المالية للشركة 
بطريقة أخالقية وشفافة ومبنية على 

المعلومات. لذلك تعتمد الشركة سياسة 
التداول باألسهم تطبقها على التداوالت 
بأوراقها المالية من قبل أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين والجهات 
األخرى وفق أحكام سياسة التداول باألسهم.

كما تحرص الشركة على المعاملة 
المتساوية والنزيهة مع كافة المساهمين. 

 ومن هنا فإن كافة االسهم الصادرة 
 من قبل الشركة هي أسهم عادية 

 ذات حقوق والتزامات متساوية. 
 ويمنح المساهم كافة الحقوق 

المرتبطة باألسهم.

وتضمن إجراءات الشركة وتدابيرها 
تمكين المساهمين من ممارسة كافة 

حقوقهم النظامية أصوالً وبدون تمييز، 
بما يتفق مع القوانين واألنظمة السارية. 

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

يتعلق بالتوزيعات.

وتهتم الشركة بمصالح أصحاب 
المصلحة لديها، ومنهم موظفوها 
وموردوها ومساهموها ودائنوها 

وعمالؤها والمستثمرون المحتملون 
فيها وأي شخص آخر لديه مصلحة في 

الشركة أو في أنشطتها.

ويدرك مجلس إدارة الشركة أن مصالح 
الشركة إنما تتحقق بتقدير مصالح 

أصحاب المصلحة لديها ومساهمتها في 
نجاح الشركة على المدى الطويل.

 االلتزام بمبادئ حوكمة 
حقوق المساهمين وأصحاب الشفافية واإلفصاحالبيئة الرقابيةمجلس اإلدارةالشركات

المصلحة
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مدونة قواعد السلوك واألخالق
أعدت الشركة مدونة قواعد سلوك 

ألعضاء مجلس اإلدارة وسياسة لقواعد 
السلوك واألخالق المهنية لموظفي 

الشركة، تبين المبادئ التوجيهية 
للسلوك األخالقي في العمل. وتسهم 

هذه القواعد في تحديد وتجنب األمور 
التي قد تقود إلى مخاطر أخالقية أو 

تنظيمية أو تمس بسمعة أعضاء 
مجلس اإلدارة والموظفين بصفة 

شخصية وبالشركة ككل.

ويتوجب على أعضاء مجلس اإلدارة 
تقديم القدوة األخالقية الحسنة في 

الشركة وتشجيع كافة أفراد فريق اإلدارة 
والموظفين على التصرف بطريقة 

أخالقية وفقًا للقوانين واألنظمة السارية 
والسياسات المطبقة لدى الشركة. 
وتسري أحكام مدونة قواعد سلوك 

الموظفين على كافة موظفي الشركة 
الدائمين والمؤقتين.

وتعلي الشركة قيمة مبادئ الشفافية 
والمساءلة واالحترام والصدق واالستقامة 

في كافة مناحي العمل لديها، وتلتزم 
باتباع أفضل الممارسات في كافة األمور 

المتعلقة بالتوظيف.

سياسة التداول باألسهم
تلتزم الشركة بتعزيز ثقة المساهمين 

من خالل تطبيق ضوابط رقابة داخلية 
تضمن إجراء التداوالت باألوراق المالية 

للشركة بطريقة أخالقية وشفافية مبنية 
على المعلومات. لذ، تعتمد الشركة 

سياسة للتداول باألسهم وتطبقها 
على التداوالت بأوراقها المالية من قبل 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
والموظفين والجهات األخرى.

وتتمثل الغاية من هذه السياسة في 
توفير التوجيهات واإلرشادات بشأن 

التداول باألوراق المالية للشركة والقيود 
المتعلقة به. لكنها غير مصممة لتكون 

دليالً حصريًا دون القوانين النافذة بشأن 
التداول باألوراق المالية للشركة أو التداول 

بشكل عام.

سياسة اإلبالغ عن المخالفات
اعتمدت الشركة سياسة اإلبالغ عن 

المخالفات، تحدد وتبين اإلجراءات التي 
تتيح لموظفي الشركة اإلفصاح عن أي 

أمر يثير القلق لديهم.

ويمنع منعًا باتًا أي شكل من أشكال 
االنتقام من أي موظف يبّلغ عن مشكلة 

أو أمر مقلق حقيقي أو متخيل بحسن 
نية، ويتعرض أي موظف يرتكب أي 

شكل من أشكال االنتقام أو يتغاضى 
عنه لإلجراءات التأديبية المنصوص عليها 

لدى الشركة.

وانسجامًا مع قيم الشركة ومبادئها في 
العمل، تحّث الشركة كافة موظفيها 
على التصرف بحسن نية واإلبالغ عن أي 

مخالفات فعلية أو مشتبه بها.

وتلتزم الشركة بالتحقيق في تقارير 
اإلبالغ عن المخالفات تحقيقًا نزيهًا 

ومستقالً ومهنيًا، بما ينسجم مع 
القوانين والقواعد المحلية، وعلى نحو 
يضمن جمع الحيثيات الالزمة للتمكن 

من تقييم االتهامات أو المخالفات 
المحقق بها بصورة منطقية.

 سياسة المسؤولية 
االجتماعية للشركة

تبين سياسة المسؤولية االجتماعية 
للشركة التزام الشركة بتوفير 

بيئة عمل سليمة ومناسبة للغايات 
المنشودة منها، وتضمن إعطاء األولوية 
ألمور الصحة والسالمة في كافة أعمالنا.

وتستهدي الشركة في سعيها هذا 
بطموحها في أن تكون مكان عمل 

مفضل، وستحرص على القيام بأعمالها 
في مختلف مناحيها وفقًا لمعايير 

أخالقية ومهنية وقانونية صارمة.

وتنظر الشركة إلى مورديها باعتبارهم 
شركاء لها وتتعاون معهم بما يسهم 

في تحقيق تطلعاتها في تقديم 
المنتجات والخدمات.

وتسعى الشركة إلى القيام بدورها 
كمواطن صالح وتدرك مسؤوليتها في 

العمل بالشراكة مع المجتمع الذي 
تمارس ضمنه أعمالها، وااللتزام بالقوانين 
والقواعد واألنظمة البيئية، حيثما اقتضى 

األمر، في عملياتها وأنشطتها.

كما تعمل الشركة على توفير وظائف 
وفرص للمجتمع المحلي. وتتواصل 
الشركة أيضًا مع الجهات التي تقدم 

خدمات للمجتمع، كالمؤسسات 
الخيرية، بهدف تحديد الطريقة التي 

يمكن بها للشركة تقديم المساعدة.

سياسة مكافحة االحتيال
تحدد سياسة مكافحة االحتيال الطريقة 
وإطار العمل الالزم لمنع أي شكل من 

أشكال االحتيال واكتشافها واإلبالغ عنها 
والتحقيق فيها والتصدي لها. وتسري 
أحكام هذه السياسة على الشركة 

وكافة الشركات التابعة لها.

كما تتضمن السياسة اإلجراءات المتبعة 
في الكشف عن حاالت االحتيال المشتبه 
بها واإلبالغ عنها وكذلك إجراءات التحقيق 

والتصدي لهذه الحاالت.

ويسري نطاق هذه السياسة على أي 
حالة احتيال فعلية أو مشتبه بها، وال 

تقتصر على موظفي الشركة بل 
تشمل البائعين والمديرين والجهات 

الخارجية واالشخاص/األطراف األخرى ممن 
لهم عالقة عمل مع الشركة.

 التداوالت أو المعامالت مع 
األطراف ذات العالقة

تحدد هذه السياسة مبادئ السلوك 
التي يتعين على الشركة اعتمادها 

من أجل ضمان اإلدارة المناسبة 
للمعامالت مع األطراف ذات العالقة. 

كما تضع القواعد اإلجرائية المتبعة 
للموافقة على معامالت األطراف ذات 
العالقة التي تدخل فيها الشركة، من 

أجل توفير ضمانات أكبر للمساهمين 
األقلية وغيرهم من أصحاب المصلحة 

من خالل منع أي تعسف قد ينتج عن 
معامالت األطراف ذات العالقة، بما في 

ذلك احتماالت تضارب المصالح التي ينتج 
عنها مزايا غير مستحقة أو غير قانونية 

للطرف الذي له عالقة.

الجوائز والتقديرات
فازت الشركة بجائزة أثيكال بوردروم 
ألفضل حوكمة مؤسسية في قطاع 
الترفيه والتسلية في الشرق األوسط 

لعام ٢٠١٦. تمنح هذه الجائزة تقديرًا 
للشركات المتميزة التي أظهرت قيادة 
فذة في مجال الحوكمة، وتفوقت في 

ممارساتها للحوكمة المؤسسية على 
المتطلبات القانونية والتنظيمية.

وحصلت الشركة على هذه الجائزة 
تقديرًا لممارساتها المتميزة في 

الحوكمة في قطاع الترفيه والتسلية. 
ونافست شركتنا على هذه الجائزة 

كوكبة من الشركات العالمية وتم 
انتقاؤها بناءًا على ١٢٠ معيار في 

الحوكمة. وقامت باختيارها لجنة 
مستقلة تضم نخبة من الخبراء الدوليين 

في حوكمة الشركات، معلنين فوزنا 
بعد إجراءات تحكيمية صارمة.
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