
رائد كاجور النعيمي
التنفيذي الرئيس 

شغل رائد كاجور النعيمي مناصب إدارية 
ُعليا على مدار خمس عشرة سنة من العمل 

لدى شركات مثل »تطوير«، و»دبي الند«، 
ومجموعة دبي العقارية.

كما شغل سابقًا منصب رئيس قطاع 
المشاريع الترفيهية في مجموعة مراس 

القابضة، حيث ساعد في تطوير استراتيجيات 
جديدة وتحديد الفرص الكامنة للشركة في 

هذا القطاع.

بول الفرانس
المدير التنفيذي للمشاريع

شغل بول في السابق منصب نائب رئيس 
إدارة البرامج لدى سامسونج سي آند تي 
 كوروبريشن، ويمتلك خبرات تتجاوز ٣7 

 عامًا في قطاعي الترفيه والضيافة في 
شتى أنحاء العالم.

وتشمل قائمة المشاريع المتعددة التي 
 شارك بالعمل فيها: ديزني الند باريس، 

والت ديزني ستوديوز باريس، أنيمال 
 كينجدوم )فلوريدا(، هونغ كونغ ديزني 

الند ريزورت، ويونيفيرسال ستوديوز هوليوود 
آند سيتي ووك إكسبانشن )كاليفورنيا(، 

يونيفيرسال ستوديوز اليابان، ورويال آيالند 
ريزورت )جزر البهاما(.

ماثيو بريدي
المدير التنفيذي التقني

يمتلك ماثيو أكثر من ٣٥ عامًا من الخبرة 
في تطوير المشاريع والعقارات، وله خبرة 

 طويلة في تطوير مشاريع الوجهات 
المبتكرة. الترفيهية 

قضى ماثيو ٢٠ عامًا من حياته المهنية في 
شركة والت ديزني، تولى خاللها المسؤولية 

عن أعمال التصميم والهندسة والتصنيع 
واإلدارة العامة للمشاريع لعدد من متنزهات 

ديزني ومنتجعاتها ومشاريعها الفنية.

يحمل ماثيو درجة البكالوريوس في 
التكنولوجيا المسرحية من جامعة 

كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

سانديش باندهاري
 المدير التنفيذي للشؤون 

المالية واالستثمارية 
يمتلك سانديش خبرة تمتد لـ ٢٥ عامًا في 

قطاعات األسهم واالستثمارات الخاصة على 
مستوى العالم، وشغل في السابق مناصب 

ُعليا في شركات إماراتية رائدة، 

 مثل: استثمار العالمية، والمنطقة الحرة 
في جبل علي. 

يحمل سانديش درجة الماجستير في 
الدراسات اإلدارية من جامعة مومباي في 
الهند، ودرجة البكالوريوس في الهندسة 

من جامعة بيون في الهند، ومؤهل للعمل 
كمحلل مالي ُمعتمد.

ستانفورد بينتو
المدير التنفيذي لعمليات تشغيل المنتزهات

يتمتع ستانفورد بإجمالي خبرات تفوق ٢٠ 
عامًا في عدة مجاالت مثل إدارة المخاطر، 

حوكمة الشركات، التدقيق الداخلي، مراقبة 
العمليات، وإدارة التصميم.

شغل سابقًا مناصب تنفيذية ُعليا في أقسام 
استشارات األعمال وإدارة المخاطر لدى 

شركات المحاسبة الرائدة مثل آرثر أندرسون، 
وإرنست آند يونغ.

وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة 
األعمال من جامعة بيون في الهند، ودرجة 

البكالوريوس في التجارة من جامعة مومباي 
في الهند.

ڤينيت شاه
 المدير التنفيذي للشؤون 

الستراتيجية وتطوير األعمال
يحظى ڤينيت بخبرات تتجاوز ١٥ عامًا في 
قطاعي الترفيه والضيافة، وشغل سابقًا 

عدة مناصب إدارية ُعليا في مجموعة دبي 
للعقارات، والعديد من الشركات المدرجة 

على قائمة فورتشن ٥٠٠.

يحمل ڤينيت درجة الماجستير في إدارة 
األعمال من المعهد اآلسيوي لإلدارة في 

الفلبين، وشهادة في التمويل االستراتيجي 
من جامعة فيينا لالقتصاد وإدارة األعمال، 

ودرجة الماجستير في التجارة وإدارة األعمال 
من جامعة مومباي في الهند.

عايدة حمزة
نائب الرئيس األول - الدعم المؤسسي

تتمتع عايدة بخبرات واسعة تجاوزت ٢7 عامًا 
في مجاالت اإلدارة، شؤون الشركات، التسويق، 

واالتصاالت، بعد أن شغلت في السابق منصب 
مدير إدارة سلسلة التوريد، الموارد البشرية، 

الشؤون المؤسسية والتسويق في مجموعة 
إجادة إلدارة األصول، وكذلك منصب المدير 

التنفيذي لخدمات الشركات في شركة 
استثمار العالمية. عملت عايدة لدى العديد 

من الشركات الرائدة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، مثل: دبي العالمية، ستاندرد 

تشارترد بنك، إينوك، سيتي بنك، ومؤسسة 
اإلمارات لإلعالم.

وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في 
اإلدارة والتسويق من كلية ديفيس آند الكينز، 

فيرجينيا الغربية، الواليات المتحدة األمريكية.

كالوس أسمان
نائب الرئيس للتجزئة والضيافة

يتمتع كالوس بأكثر من ٢7 عامًا من الخبرة 
في قطاع الضيافة في كل من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، تايالند، والواليات المتحدة 
األمريكية ـ ويتولى مسؤولية افتتاح/ تجديد 

العديد من الفنادق.

شغل كالوس في السابق منصب المدير 
العام لفندق سوفيتيل دبي داون تاون، دق 

ومنتجعات شانغريال في الفلبين؛ فندق 
بارك حياة في ألمانيا والواليات المتحدة؛ 

فنادق نيكو في الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة؛ وفندق هوليداي إن في ألمانيا، 

باإلضافة إلى استكمال حيازة مجموعة جميرا 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تايالند، 

والواليات المتحدة.

يحمل كالوس درجة البكالوريوس في إدارة 
الفنادق من كلية الفنادق، آخن، ألمانيا.

جوليان مونوز
نائب الرئيس للمبيعات

يتمتع السيد جوليان بخبرة واسعة تفوق 
الترفيه والضيافة،  العشرين عامًا في مجال 

قضى منها اثني عشر عامًا في مجال المدن 
بأنه شغل قبل ذلك منصب  الترفيهية، علمًا 

مدير التسويق والمبيعات في ديزني الند 
باريس. كما عمل لدى مجموعة جروب 

العالمية في  أكور في فرنسا، وهيلتون 
المتحدة. المملكة 

حاليًا، يتولى السيد جوليان المسؤولية عن 
استراتيجيات المبيعات والتوزيع بمنتجع 

دبي باركس آند ريزورتس على المستويين 
العالمي والمحلي، إضافة إلى مسؤوليته عن 

تسعير التذاكر وإدارة األرباح.

 يحمل السيد مونوز ماجستير إدارة األعمال 
من مدرسة إسيك لألعمال بباريس، وجامعة 

كورنيل بنيويورك.

أسرة دي إكس بي إنترتينمنتس 
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موظفونا الموهوبون هم أغلى ما 
نملك، وهم سفراء عالمتنا التجارية، 
إذ ال يتسنى لنا أن ننمو ونرتقي في 

عالم الترفيه والتسلية إال من خاللهم، 
وعددهم يفوق 3،٠٠٠ موظفًا من ذوي 

الثقافات المتعددة والمواهب المناسبة 
والشغف بخدمة العمالء والمساهمين 

وكافة المعنيين بأعمالنا.

تسعى شركتنا ألن تكون مكان العمل 
المفضل في األسواق التي نعمل فيها، 

من خالل توفير فرص للنمو وتطوير 
الخبرات في تجارب متنوعة من األصول. 
وتنطلق ثقافتنا المؤسسية من غايتنا 

المتمثلة في تحقيق أعلى معايير 
السالمة وأعلى معايير الرضا لدى زوارنا.

 ويتمثل جوهر مواهب دي إكس 
 بي إنترتينمنتس في المحاور 

الرئيسية التالية:

المرح في العمل بالنسبة لموظفينا 
ولضيوفنا عند زيارتهم لنا

النزاهة عند التعامل مع عمالئنا وزمالئنا

االحترام لالختالفات الثقافية واالحترام 
المتبادل بين األفراد

 السالمة سواء بالنسبة لضيوفنا 
أو موظفينا

الشغف في تقديم أروع تجربة على 
اإلطالق لعمالئنا

لقد استثمرنا استثمارًا كبيرًا في 
توظيف وتدريب فريق عمل فذ وفريد. وال 

شك أن االحتفاظ بهذه المواهب، في ضوء 
بيئة العمل الفريدة واالختالفات الثقافية 

للمنطقة، يتطلب جهدًا ممنهجًا 
سيكون محور اهتمامنا خالل عام ٢٠١7.

سعادة الموظفين وسالمتهم
تمثل سعادة موظفينا أولوية عليا 

بالنسبة لنا. فإذا كان أفراد فريقنا 
الموهوبون سعداء في أسلوب 

معيشتهم وبيئتهم، من حيث راحة 
سكنهم وسهولة وصولهم إلى 
المرافق الخدمية الجيدة وسهولة 

التنقل – فسيكونون سفراء فاعلين 
وتزداد فرص تقديمهم للتجربة الرائعة 

التي يتوقعها عمالؤنا وزوارنا منا. لذلك 
يعتبر بناء مشاعر الوالء والحماس بين 

أفراد فريقنا ضرورة حيوية. وسنعمل 
على تحقيق ذلك من خالل اإلدارة الرصينة 

للمواهب، التي تتضمن التعرف على 
قادة المستقبل وإعطائهم األدوات التي 
يحتاجونها للقيادة، وتوفير ثقافة جامعة 

تحتضن الموظفين.

 فريــق عمــل 
ال مثيـل لـه

أسرة دي إكس بي إنترتينمنتس )تتمة(

وتجدر اإلشارة أن سنة التوظيف تطلبت جهدًا 
كبيرًا لبناء فريق عمل عالمي، حيث تم إطالق 

١٠ حمالت توظيفية شملت أوروبا والواليات 
المتحدة وروسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا 

والدول العربية.

توزيع الموظفين
%7١ المنتزهات الترفيهية   
%١٥ الخدمات المشتركة والمؤسسية   
%١4 التجزئة والضيافة   

3٢% نساء٦8% رجال

3٫١84 
أكثر من ٣،٠٠٠ موظف من ثقافات متعددة ينتمون 

لـ 88 جنسية.
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وانسجامًا مع التزامنا ببث روح السعادة 
والسرور على صعيد عملياتنا المختلفة، 
شهدنا إطالق صندوق السعادة المخصص 

لزمالئنا في وجهة دبي باركس آند 
ريزورتس. وقد وفر هذا الصندوق الفريد 

في مفهومه منحًا لفريق العمل في 
أكبر وجهة لمنتزهات ترفيهية بالمنطقة 
لالرتقاء بمستوى معيشتهم وإعطائهم 

نظرة أكثر إشراقًا للحياة. ويمثل 
هذا الجهد حجر األساس في البرنامج 

الوطني للسعادة واإليجابية الذي أطلقه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم بهدف تشجيع االستثمار في 
سعادة الفرد وإيجابيته مما يسهم في 

إطالق عنان اإلنتاجية واإلبداع لديه.

ويسهم الموظفون في وجهة دبي 
باركس آند ريزورتس بتبرعات تطوعية 

للصندوق بغية توفير المنح للمناسبات 
والحاالت الهامة في الحياة كالوالدة، 
أو المرض، أو بدء حياة زوجية جديدة. 

ويحق لجميع الموظفين االشتراك 
في الصندوق. وتتولى لجنة السعادة، 

المكونة من موظفين الشركة، قياس 
ومراجعة معاملة السعادة لدى زمالئهم 

من الموظفين ولدى ضيوف الوجهة 
على حد سواء. كما أن هناك اهتمامًا 

متناميًا بشؤون المجتمع من حيث دعم 
المؤسسات الخيرية والمبادرات المعنية 

بذوي االحتياجات الخاصة.

ويمثل "فريق جيمبا" )التي تعني 
باليابانية "المكان الحقيقي"( في وجهة 

دبي باركس آند ريزورتس برنامج آخرًا 
من برامج رعاية الموظفين، ويقدم رؤية 

تهدف ببساطة إلى جمع الموظفين معًا 
وأخراجهم من ضغوطات حياة العمل.

ومنذ إطالقه مطلع عام ٢٠١٥، نظم فريق 
جيمبا عددًا من فعاليات لبناء الفريق 

واستضاف برنامجًا سنويًا للتوعية بالعيد 
الوطني، كما قدم الرعاية للموظفين 

في أنشطة مثل ماراثون دبي.

التنوع
تلتزم دي إكس بي إنترتينمنتس 

بتوفير معاملة متساوية ونزيهة لكافة 
موظفيها وال تقبل أي تمييز على أساس 

العرق أو الجنس أو الجنسية أو العمر أو 
اإلعاقة أو الدين.

وتضم أسرة دي إكس بي إنترتينمنتس 
أفرادًا من مختلف أنحاء دول العالم، 
على نحو يعكس نفس التنوع في 

فئات الزائرين المتوقعين في منتزهاتنا 
ومرافقنا. وقد انصب اهتمامنا في دبي 
باركس آند ريزورتس خالل عام ٢٠١٦ على 

بناء فريق عمل يضم أكثر من ٣،٠٠٠ 
موظف من 88 جنسية ومن ثقافات  
مختلفة، يتحلون بالمواهب الرفيعة 

والشغف بخدمة العمالء والمساهمين 
وكافة المعنيين على حد سواء.

وقد تطلبت هذه السنة التوظيفية في 
دبي باركس آند ريزورتس جهدًا كبيرًا 
لبناء فريق عمل عالمي، شمل إطالق 
ما ال يقل عن ١٠ حمالت للتوظيف في 

أوروبا، والواليات المتحدة، وروسيا، وأوروبا 
الشرقية، وأفريقيا، والدول العربية. 

ويمثل الحصول على التشكيلة الثقافية 
والوظيفية المناسبة عنصرًا هامًا في 
توفير تجربة ال تنسى لزوارنا. فطبيعة 

عملنا تتمحور حول الناس؛ وباعتبار أن 
مواهب موظفينا هي غالبًا أول نقطة 
تواصل مع ضيوفنا، فال شك أن االنطباع 

األول هو بالغ األهمية.

وبالطبع فإن التوظيف عملية مستمرة، 
وتحظى سياسة التوطين فيها بنفس 

القدر من األهمية الذي تحظى به سياسة 
التنوع والشمول العالمي. وانسجامًا مع 
خطة دبي ٢٠٢١ واألجندة الوطنية للسنوات 

السبع، تسعى الشركة لالستثمار في 
بناء وتنمية جيل جديد من المواهب 

الوطنية لصناعة الترفيه والتسلية من 
اجل ضمان استدامة هذا القطاع على 

المدى الطويل في المنطقة. فهذا 
يتكامل مع رؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
بشأن تغذية وتعزيز التشكيالت المهارية 

في مختلف قطاعات العمل.

وفي هذا الصدد، طبقت الشركة في 
العام ٢٠١٦ برنامج توطين خاص بهدف 

توظيف ما يقارب ال١،٠٠٠ مواطن إماراتي، 
عبر ثالث مبادرات هي: مبادرة "فرصتي" 

ومبادرة "ساهم" ومبادرة "حلمي"، 
التي توفر معًا للمواطنين اإلماراتيين 
من مختلف المستويات المهنية، بدءًا 

من الخريجين الجدد وصوالً إلى قادة 
المستقبل، طيفًا ملهمًا من الفرص 

والخيارات الوظيفية.

٢٠١٦، بلغ عـدد  ومـع نهـايـة عام 
الموظفين اإلماراتيين لدى الشركة 

٢٦9 موظفًا، وسنواصل جهودنا الرامية 
الستقطاب المزيد من المواطنين في 

المتنامية. صناعتنا 

مكان العمل المفضل
يمثل الحصول على التشكيلة 

الثقافية والوظيفية المناسبة 
عنصرًا هامًا في توفير تجربة ال 

تنسى لزوارنا.

وتبقى سياسة التوطين ركنًا 
أساسيًا ضمن استراتيجيتنا الخاصة 

بالتوظيف، ولذلك سنواصل 
العمل على استقطاب المزيد من 
المواطنين وإثراء مخزون مواهبنا 

المتنامي بهم.
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