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جلنة امل ؤ��س�سني
•
•
•
•
•

ال�سيد عي�سى عبد الفتاح كاظم – الرئي�س
ال�سيد را�شد حمد بن رحمة ال�شام�سي – ع�ضو
ال�سيد عبد اهلل ماجد الغرير – ع�ضو
ال�سيدة عهود خلفان الرومي – ع�ضو
ال�سيد حممد ح�سن املرزوقي – ع�ضو

اال�ست�شاريون

مدير االكتتاب واال�ست�شاري وما�سك الدفاتر الرئي�سي
بنك دبي �ش م ع («بنك دبي»)
بناية بنك دبي ،مركز التجارة العاملي
�شارع ال�شيخ زايد
�ص ب  ،65555دبي
ا إلمارات العربية املتحدة

اال�ست�شاري القانوين لالكتتاب
حبيب املال وم�شاركوه
الطابق  ،18برج العطار التجاري
�شارع ال�شيخ زايد
�ص ب  ،2268دبي
ا إلمارات العربية املتحدة

مدققو احل�سابات
ديلويت أ�ند تو�ش (ال�شرق أالو�سط)
برج املدينة الثاين� ،شقة رقم 1001
�شارع ال�شيخ زايد
�ص ب  ،4254دبي
ا إلمارات العربية املتحدة
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�سوق دبي املايل �ش.م.ع.
(حتت الت أ��سي�س)

�سيطرح لالكتتاب العام � 1.600.000.000سهم للم�ستثمرين أالفراد وال�شركات من دولة ا إلمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي والدول
أالخرى ،وهي متثل  %20من ر أ��سمال ال�شركة ب�سعر اكتتاب قدره درهم واحد لل�سهم (با إل�ضافة �إىل ثالثة فلو�س لكل �سهم كم�صاريف �إ�صدار).
اكتتب امل�ساهمون امل ؤ��س�سون لل�شركة بـ � 8.000.000.000سهم متثل  %100من ر أ��سمال ال�شركة كح�ص�ص عينية يف �سوق دبي املايل وهي مامتثل القيمة
الكاملة للم�ساهمة العينية التي مت تقديرها من قبل وزارة االقت�صاد.
متت املوافقة على الن�سخة العربية لن�شرة االكتتاب من قبل وزارة االقت�صاد يف دولة ا إلمارات العربية املتحدة بناء على أ�حكام قانون ال�شركات التجارية
رقم  8لعام  1984وتعديالته .وكان قد أ��صدر املجل�س التنفيذي يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  27دي�سمرب  2005مر�سوم ًا ق�ضى بتحويل �سوق دبي املايل �إىل
�شركة م�ساهمة عامة وطرح  %20من أ��سهمها لالكتتاب العام.
وقد عني حاكم دبي� ،سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم جلنة امل ؤ��س�سني من أ�جل متابعة وا�ستكمال �إجراءات الت أ��سي�س مع اجلهات احلكومية املخت�صة
وذلك حلني انعقاد اجلمعية العمومية الت أ��سي�سية التي �ستنتخب جمل�س أالدارة أالول لل�شركة.
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مالحظة هامة
ال تت�ضمن هذه الن�شرة كافة املعلومات التي يتوجب االطالع عليها من قبل املكتتبني قبل اتخاذ القرار باال�ستثمار يف أال�سهم املطروحة لالكتتاب العام.
يجب على املكتتبني ،قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف أ��سهم ال�شركة ،قراءة ن�شرة االكتتاب ب أ�كملها بعناية وا إلطالع على ن�شرة االكتتاب مبا يف ذلك الق�سم
املعنون «املخاطر وخطط ال�شركة للتعامل معها».
الهدف من تقدمي املعلومات وا آلراء املت�ضمنة يف هذه الن�شرة و أ�ية معلومات و�آراء أ�خرى يتم تقدميها الحق ًا ،مبا يف ذلك ن�شرة االكتتاب  ،بخ�صو�ص عر�ض
االكتتاب هو م�ساعدة امل�ستثمرين الراغبني يف االكتتاب والذين يرغبون يف درا�سة اال�شرتاك يف االكتتاب وفق ًا لل�شروط أ
والحكام املبينة يف م�ستندات ت أ��سي�س
ال�شركة .ال يجوز ن�شر تلك املعلومات أ�و ن�سخها أ�و طبعها أ�و الك�شف عنها ب�شكل كامل أ�و جزئي أ�و ا�ستخدامها ألي غر�ض �آخر �إال فيما يتعلق باالكتتاب بدون
املوافقة اخلطية امل�سبقة من بنك دبي.
ال يوجد أ�ي تعهد أ�و ت أ�كيد �صريح أ�و �ضمني مقدم من بنك دبي أ�و بنوك االكتتاب أ�و ال�شركة أ�و أ�ي من أ�ع�ضاء جمل�س �إدارتهم أ�و مدرائهم أ�و حما�سبيهم أ�و
حماميهم أ�و موظفيهم أ�و أ�ي �شخ�ص �آخر بخ�صو�ص دقة أ�و اكتمال حمتويات هذه الن�شرة أ�و التوقعات املت�ضمنة فيها أ�و دقة أ�و اكتمال أ�ي م�ستند أ�و معلومات
أ�خرى يتم تقدميها يف أ�ي وقت بخ�صو�ص االكتتاب أ�و أ�ن أ�ي م�ستند مت تقدميه �سيبقى دون تغيري بعد �صدوره.
يجب على أالفراد /امل ؤ��س�سات املهتمة يف االكتتاب القيام بتحريات وحتليالت م�ستقلة بخ�صو�ص ال�شركة وعملياتها وكذلك بخ�صو�ص كافة البيانات
املقدمة .يجب يف كافة أالحوال عدم االعتماد على املعلومات املت�ضمنة يف هذه الن�شرة على أ��سا�س أ�نها ت�شكل ا�ست�شارة قانونية أ�و �ضريبية أ�و على أ�نها
مكتملة بخ�صو�ص أ�ية ناحية قانونية أ�و مالية فيما يتعلق ب�شراء املكتتبني أ�ية أ��سهم معرو�ضة لالكتتاب ويجب على املكتتبني الراغبني ا�ست�شارة م�ست�شاريهم
القانونيني وال�ضريبيني بخ�صو�ص تلك أالمور.
ينفي بنك دبي وبنوك االكتتاب وال�شركة و أ�ي من أ�ع�ضاء جمل�س �إدارتهم أ�و مدرائهم أ�و حما�سبيهم أ�و حماميهم أ�و موظفيهم �صراحة أ�ية م�س ؤ�ولية عن أ�ي
تعهد (�سواء كان �صريح ًا أ�م �ضمني ًا) قد يكون مت�ضمن يف هذه الن�شرة أ�و يف أ�ية مرا�سالت خطية أ�و �شفهية أ�خرى يتم �إر�سالها يف �سياق تقييم ا�شرتاك
املتلقي يف االكتتاب أ�و عن أ�ية أ�مور يتم �إغفال ذكرها فيها.
ت ؤ�كد ال�شركة أ�ن املعلومات املت�ضمنة يف امل�ستندات كما يف تاريخ �إعداد ن�شرة االكتتاب و /أ�و امل�ستندات أالخرى التي يتم �إعدادها فيما يتعلق بعر�ض
االكتتاب تعك�س البيانات املتوفرة لديها يف ذلك الوقت بدون �إغفال ذكر أ�ية معلومات أ�و �إجراء أ�ية تعديالت عليها مما ي ؤ�ثر على نوعية املعلومات.
ولدى تقدمي ن�شرة االكتتاب هذه ،ال يتعهد بنك دبي أ�و بنوك االكتتاب أ�و ال�شركة أ�و امل ؤ��س�س أ�و أ�ي من وكالئهم أ�و ممثليهم أ�و أ�ع�ضاء جمل�س �إدارتهم أ�و
مدرائهم أ�و حما�سبيهم أ�و حماميهم أ�و موظفيهم ب أ�ي التزام لتقدمي معلومات �إ�ضافية بعد تاريخ هذه الن�شرة.
قامت ال�شركة ب�إعداد التوقعات املالية املت�ضمنة يف هذه الن�شرة .ويجب على املكتتبني الراغبني يف االكتتاب عدم اعتبار هذه التوقعات على أ�نها تعهد من
ال�شركة أ�و من أ�ي �شخ�ص �آخر ب أ�نه �سيتم حتقيق أ�هدافها أ�و خططها .كما يجب على املكتتبني مراجعة وتقييم كل عامل من عوامل املخاطر املت�ضمنة يف
ق�سم «املخاطر وخطط ال�شركة للتعامل معها» يف ن�شرة االكتتاب بعناية.
املق�صود بالكلمات والعبارات مثل «من املرجح أ�ن ي ؤ�دي» و»تتوقع ال�شركة» و»�ست�ستمر» و»نتنب أ�» و»نتوقع» و»نرتقب» و»نتطلع» و»ن أ�مل» أ�و أ�ية عبارات م�شابهة
الت�صريح عن أ�و�ضاع م�ستقبلية ،وترغب ال�شركة يف حتذير قارئي هذه الن�شرة بعدم االعتماد ب�شكل غري أ��صويل على أ�ي من هذه الت�صريحات عن أ�و�ضاع
م�ستقبلية حيث تعرب كل منها عن الر أ�ي احلايل ملا ميكن أ�ن يحمله امل�ستقبل معه .تخ�ضع تلك الت�صريحات �إىل خماطر و�شكوك معينة بحيث ميكن أ�ن جتعل
النتائج الفعلية خمتلفة ب�شكل جوهري عن النتائج التاريخية وتلك املتوقعة أ�و املرتقبة يف الوقت احلايل.
مل يتم اعتماد أ�و ت�سجيل أال�سهم من قبل أ�ية �سلطة تنظيمية أ�خرى يف أ�ي اخت�صا�ص ق�ضائي �آخر مبا يف ذلك جلنة أالوراق املالية والبور�صة أالمريكية أ�و
أ�ية جلنة أ�وراق مالية حكومية يف أ�ية والية يف الواليات املتحدة .لذلك ال يجوز عر�ض أ�و بيع أ�و �إعادة بيع أ�و نقل ملكية أ�و ت�سليم أال�سهم ب�شكل مبا�شر أ�و غري
مبا�شر يف الواليات املتحدة أ�و حل�ساب أ�و م�صلحة أ�ي �شخ�ص أ�مريكي (كما هو معرف بقانون أالوراق املالية أالمريكي لعام � )1993إال يف تعامالت معينة
معفاة من متطلبات الت�سجيل مبوجب قوانني أالوراق املالية االحتادية واملحلية أالمريكية .با إل�ضافة لهذا ال يجوز عر�ض أال�سهم يف اململكة املتحدة مبوجب
قانون عرو�ض االكتتاب العامة أ
للوراق املالية لعام  .1995يجب على أال�شخا�ص الذين ي�ستحوذون على ن�سخة من ن�شرة االكتتاب هذه االطالع ب أ�نف�سهم
على هذه القيود وااللتزام بها.
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مع االلتزام بالقيود املبينة يف �شروط االكتتاب أ�دناه وا إلعفاءات التي يتم احل�صول عليها من ال�سلطات املعنية ،يكون عر�ض االكتتاب مفتوح ًا أ�مام مواطني
وغري مواطني ا إلمارات العربية املتحدة من امل�ستثمرين من أالفراد والهيئات االعتبارية ب�شرط أ�ن ال تزيد ملكية أال�شخا�ص من غري مواطني ا إلمارات
العربية املتحدة عن ن�سبة  %49من ر أ��س املال كما هو من�صو�ص عليه يف قانون ال�شركات التجارية يف ا إلمارات العربية املتحدة ويف النظام أال�سا�سي
لل�شركة .يحق للمكتتبني من أالفراد الذين بلغوا �سن � 21سنة على أالقل يف تاريخ تقدمي طلب االكتتاب اال�شرتاك يف عر�ض االكتتاب.
ال ت�شكل هذه الن�شرة أ�ي عر�ض أ�و حتري�ض على تقدمي أ�ي عر�ض �إىل أ�و من أ�ي �شخ�ص يف أ�ي اخت�صا�ص ق�ضائي حيث يكون ذلك العر�ض أ�و التحري�ض من
قبل أ�و �إىل أال�شخا�ص املعنيني ممنوع ًا مبوجب القانون.
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ن�شرة االكتتاب

ن�شرة االكتتاب امل ؤ�رخة يف  12نوفمربمن عام  ،2006واملعدة من قبل م ؤ��س�س ال�شركة فيما يتعلق بعر�ض االكتتاب
العام يف أ��سهم ال�شركة.

النظام أال�سا�سي

عقد ت أ��سي�س ال�شركة ونظامها أال�سا�سي املعتمدين من قبل امل ؤ��س�س.

املجل�س أ�و جمل�س ا إلدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة

ما�سك الدفاتر

بنك دبي �ش م ع

تاريخ �إغالق االكتتاب

 23نوفمرب  2006أ�و أ�ي تاريخ �آخر ميكن أ�ن يقرتحه امل ؤ��س�س مع موافقة ال�سلطات عليه.

قانون ال�شركات التجارية

القانون رقم  8لعام  1984ب� أش�ن ال�شركات التجارية يف ا إلمارات العربية املتحدة وتعديالته.

ال�سجل التجاري

�سجل ال�شركات التجارية لدى وزارة االقت�صاد.

ال�شركة أ�و ال�سوق أ�و البور�صة

�سوق دبي املايل �ش م ع امل ؤ��س�س وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية.

درهم �إماراتي

العملة الر�سمية يف ا إلمارات العربية املتحدة

دوالر أ�مريكي

العملة الر�سمية يف الواليات املتحدة أالمريكية

امل�ست�شار املايل

بنك دبي �ش م ع

ال�سنة املالية

تبد أ� ال�سنة املالية لل�شركة يف  1يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب .تبد أ� ال�سنة املالية أالوىل لل�شركة من تاريخ ت أ��سي�س
ال�شركة وتنتهي يف  31دي�سمرب من نف�س ال�سنة.

امل ؤ��س�س/امل�ساهم احلايل

حكومة دبي ح�سب أ�حكام املادة  70من قانون ال�شركات التجارية.

جلنة امل ؤ��س�سني

تتالف اللجنة من ( )5خم�سة أ�ع�ضاء مت تعيينهم من قبل امل ؤ��س�س إلمتام �إجراءات الت أ��سي�س مع جهات الرتخي�ص
ذات ال�صلة .تتكون جلنة امل ؤ��س�سني من كل من:
 ال�سيد عي�سى عبد الفتاح كاظم – الرئي�س ال�سيد را�شد حمد بن رحمة ال�شام�سي – ع�ضو ال�سيد عبد اهلل ماجد الغرير – ع�ضو ال�سيدة عهود خلفان الرومي – ع�ضو -ال�سيد حممد ح�سن املرزوقي – ع�ضو

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون اخلليجي

احلكومة

احلكومة االحتادية يف ا إلمارات العربية املتحدة وحكومات ا إلمارات املختلفة أ�و أ�ي منها كما يقت�ضي ال�سياق.

املدير أال�سا�سي

بنك دبي �ش م ع

مر�سوم املجل�س التنفيذي

املر�سوم ال�صادر عن املجل�س التنفيذي بتاريخ  27دي�سمرب  2005الذي ق�ضى بتحويل �سوق دبي املايل �إىل �شركة
م�ساهمة عامة وطرح  %20من أ��سهمها لالكتتاب العام.

ن�شرة االكتتاب

ن�شرة االكتتاب امل ؤ�رخة يف  12نوفمرب  2006من �إعداد ال�شركة فيما يتعلق بعر�ض االكتتاب املقدم من ال�شركة.

العر�ض أ�و عر�ض االكتتاب

عر�ض االكتتاب العام على  1.6مليار �سهم وفق ًا لل�شروط املبينة يف هذه الن�شرة .

مدة العر�ض

يكون العر�ض مفتوح ًا ملدة  12يوم ًا اعتبار ًا من  12نوفمرب  2006حتى تاريخ �إغالق االكتتاب �ضمن ًا.

�سعر ا إل�صدار

�سعر عر�ض كل �سهم من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام وهو ( )1درهم �إماراتي واحد.

أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام

 1.6مليار �سهم متثل  %20من ر أ��س مال ال�شركة امل�صدر.

م�صاريف ا إل�صدار

التكاليف وامل�صاريف التي يتم تكبدها إلدراج ال�شركة مبا يف ذلك كافة ر�سوم الت�سجيل والت�سويق والطباعة التي
تقدر مببلغ  48مليون درهم.

ا إل�صدار اخلا�ص

طرح أ��سهم متثل  %45من ا إل�صدار واملعرو�ضة على امل�ستثمرين امل ؤ�هلني لال�شرتاك يف االكتتاب وهم:
()1
()2
()3
()4

املواطنون االماراتيون من موظفي حكومة دبي وال�شركات التي متلكها بالكامل  %100واملواطنون املتقاعدون
من �إمارة دبي (بغ�ض النظر عن هوية رب عملهم قبل التقاعد)؛
�شركات الو�ساطة املعتمدة للعمل يف �سوق دبي املايل.
ال�شركات املدرجة يف �سوق دبي املايل.
ال�شركات اململوكة حلكومة دبي.

طرح أال�سهم لالكتتاب العام

عر�ض بيع  1.6مليار �سهم �إىل العامة وفق ًا لل�شروط املبينة يف هذه الن�شرة .

ا إل�صدار العام

طرح أ��سهم متثل  %55من الطرح العام بعر�ضها على م�ستثمرين م ؤ�هلني للم�شاركة يف عر�ض االكتتاب وهم كما يلي:
( )5مواطنوا الدولة من غري امل ؤ�هلني طبق ًا للبند (« )1موظفو حكومة دبي واملتقاعدين»
( )6م�ستثمرون (من أالفراد والهيئات االعتبارية) من داخل وخارج ا إلمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك دون
ح�صر املواطنني من جمل�س التعاون اخلليجي والدول أالخرى.

بنوك االكتتاب
بنوك االكتتاب هي (البنوك وامل ؤ��س�سات املالية املخولة من قبل مدير ا إلكتتاب لتلقي الطلبات من الراغبني يف
ا إلكتتاب)
		
ال�سهم أ
أ
ال�سهم العادية لل�شركة وتبلغ القيمة اال�سمية لكل �سهم درهم �إماراتي واحد.
(ال�سهم)
املكتتب (املكتتبون)

امل�ستثمر (امل�ستثمرون) امل ؤ�هلون لال�شرتاك يف عر�ض االكتتاب الذين �سيقدمون عر�ض ًا ل�شراء عدد معني من
أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام وفق ًا لهذه الن�شرة.

طلب االكتتاب

مناذج االكتتاب املتوفرة يف بنوك االكتتاب لالكتتاب يف أال�سهم وفق ًا لل�شروط أ
والحكام املبينة يف هذه الن�شرة.
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� .2شروط االكتتاب
فيما يلي ملخ�ص ل�شروط االكتتاب الرئي�سية:
امل�صدر

�سوق دبي املايل وهو �شركة م�ساهمة عامة مت ت أ��سي�سها مبوجب قوانني دولة ا إلمارات العربية املتحدة.

ر أ��س املال املدفوع

ثمانية مليار  8.000.000.000درهم موزعة على ثمانية مليار � 8.000.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ درهم
واحد لكل �سهم.

أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام

مليار و�ستمائة مليون � 1.600.000.000سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة ا�سمية تبلغ درهم واحد لكل �سهم ومتثل
 %20من �إجمايل ر أ��س مال ال�شركة امل�صدر.

�سعر االكتتاب

�سعر االكتتاب يف كل �سهم من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام هو 1درهم �إماراتي واحد (با إل�ضافة �إىل 0.03
درهم كم�صاريف �إ�صدار).

م�صاريف ا إل�صدار

 48مليون درهم موزعة على مليار و�ستمائة مليون �سهم بكلفة تبلغ  0.03درهم لل�سهم الواحد� .سيتم ا�ستخدام
م�صاريف ا إل�صدار لتغطية كافة التكاليف وامل�صاريف املتكبدة بخ�صو�ص االكتتاب .ويف حالة زيادة م�صاريف
ا إل�صدار املح�صلة عن التكاليف وامل�صاريف املتكبدة بخ�صو�ص االكتتاب� ،سيتم قيد املبلغ الزائد يف دفاتر ال�شركة
كدخل .كما �سيتم قيد أ�ي نق�ص يف التكاليف املح�صلة كم�صاريف.

بنوك االكتتاب

قام البنك ما�سك الدفاتر باختيار جمموعة من بنوك االكتتاب لت�سويق وتوزيع وطرح أال�سهم املتوفرة لالكتتاب
العام .بنوك االكتتاب هي:

ا�سم البنك
بنك ا إلمارات
بنك دبي الوطني
بنك دبي التجاري
البنك التجاري الدويل
ا إلمارات للخدمات املالية
ات�ش ا�س بي �سي
بنك الفجرية الوطني
بنك امل�شرق
بنك دبي أال�سالمي
أ
م�صرف ال�شارقة ال�سالمي
		
بنك اخلليج أالول
بنك أ�بو ظبي الوطني
بنك أ�بو ظبي التجاري
دار التمويل
بنك االحتاد الوطني
م�صرف أ�بوظبي أال�سالمي
امل�ستثمرون امل ؤ�هلون
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املهام
املدير امل�ساعد وبنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
املدير امل�ساعد وبنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب
بنك اكتتاب

�سيتم تخ�صي�ص أال�سهم للمكتتبني وفق ًا ملعايري أالحقية التالية:
( )1املواطنون من موظفي حكومة دبي وال�شركات التي متلكها بالكامل  %100واملواطنون املتقاعدون من �إمارة دبي
(بغ�ض النظر عن هوية رب عملهم قبل التقاعد)؛
(� )2شركات الو�ساطة املعتمدة للعمل يف �سوق دبي املايل.

()3
()4
()5
()6

ال�شركات املدرجة يف �سوق دبي املايل.
ال�شركات اململوكة حلكومة دبي بن�سبة ال تقل عن ٪99
امل�ستثمرون من مواطني الدولة (دون امل ؤ�هلني طبقا للبند ( )1أ�عاله).
امل�ستثمرون (من أالفراد والهيئات االعتبارية) من داخل وخارج ا إلمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك دون
ح�صر مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ومواطني الدول أالخرى.

يجب أ�ن تكون أ�عمار امل�ستثمرين من أالفراد أ�كرث من  21عام يف تاريخ تقدمي طلب االكتتاب.
تخ�صي�ص أال�سهم
الطرح اخلا�ص

�سيتم تخ�صي�ص ن�سبة ت�صل �إىل  ،%45متثل  720مليون �سهم ،من أال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب العام للم�ستثمرين
امل ؤ�هلني مبوجب البنود (� )1إىل ( )4املذكورين أ�عاله كما يلي:

( )1املواطنون من موظفي
حكومة دبي و املتقاعدين

يتم تخ�صي�ص  ،%25متثل  400مليون �سهم ،من أال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب العام �إىل املواطنني من موظفي حكومة
دبي وال�شركات اململوكة ب�شكل كامل حلكومة دبي واملواطنني املتقاعدين من �إمارة دبي .ميلك كل م�ستثمر احلق يف
االكتتاب يف � 1.000سهم كحد أ�دنى وخم�سة ع�شر أ�لف � 15.000سهم كحد أ�ق�صى (ومب�ضاعفات �1.000سهم).
ويف حالة �إذا جاوز االكتتاب عدد أال�سهم املخ�ص�صة لل�شريحة أالوىل� ،سيتم توزيع أال�سهم على املكتتبني بن�سبة
ما اكتتبوا فيه .ال يحق للمكتتبني يف هذه ال�شريحة االكتتاب يف �شريحة “امل�ستثمرون من مواطني الدولة” طبقا
للفقرة “ ”5أ�دناه.

(� )2شركات الو�ساطة

يتم تخ�صي�ص ن�سبة  ،%5متثل  80مليون �سهم ،من أال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب �إىل �شركات الو�ساطة املعتمدة يف
�سوق دبي املايل حتى تاريخ ن�شرة االكتتاب (“الو�سطاء احلاليني”) وذلك كما يلي:
-

يتم تخ�صي�ص � 500.000سهم لكل من الو�سطاء احلاليني الذين مت ترخي�صهم من �سوق دبي حتى  31دي�سمرب
.2005
يتم تخ�صي�ص � 250.000سهم لكل من الو�سطاء احلاليني الذين مت ترخي�صهم خالل الفرتة ما بني  1يناير
 2006ولغاية  12نوفمرب .2006
يتم توزيع بقية أال�سهم على الو�سطاء احلاليني طبقا لن�سبة قيمة التداول لكل و�سيط �إىل �إجمايل قيمة التداول
يف �سوق دبي املايل للفرتة املمتدة ما بني  1يناير  2006ولغاية انتهاء الربع أالخري قبل تاريخ هذا ا إلعالن.
يتم دعوة الو�سطاء احلاليني لالكتتاب يف عدد أال�سهم املخ�ص�صة لهم طبقا لطريقة التخ�صي�ص املذكورة
أ�عاله.

( )3ال�شركات املدرجة

يتم تخ�صي�ص ن�سبة  ،%5متثل  80مليون �سهم ،من أال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب �إىل ال�شركات املدرجة يف �سوق دبي
املايل حتى  12نوفمرب “( 2006ال�شركات احلالية”) كما يلي:
 يتم تخ�صي�ص � 500.000سهم لكل من ال�شركات احلالية التي مت �إدراجها يف �سوق دبي حتى  31دي�سمرب.2005
 يتم تخ�صي�ص � 250.000سهم لكل من ال�شركات احلالية التي مت �إدراجها خالل الفرتة ما بني  1يناير 2006ولغاية  12نوفمرب .2006
	يتم توزيع بقية أال�سهم على ال�شركات احلالية طبقا لن�سبة قيمة التداول على كل �شركة �إىل �إجمايل قيمة التداوليف �سوق دبي املايل للفرتة املمتدة ما بني  1يناير  2006ولغاية انتهاء الربع أالخري قبل تاريخ هذا أالعالن.
 -يتم دعوة ال�شركات احلالية لالكتتاب يف عدد أال�سهم املخ�ص�صة لهم طبق ًا لطريقة التخ�صي�ص املذكورة أ�عاله.

( )4ال�شركات اململوكة حلكومة
دبي

للكتتاب �إىل ال�شركات اململوكة حلكومة دبي
يتم تخ�صي�ص ن�سبة  160( ٪10مليون �سهم) من أال�سهم املعرو�ضة إ
بن�سبة ال تقل عن .٪99
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الطرح العام

يتم تخ�صي�ص ن�سبة ت�صل �إىل  ،%55متثل  880مليون �سهم ،من أال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب العام للم�ستثمرين
امل ؤ�هلني مبوجب البنود ( )5و ( )6املذكورين أ�عاله كما يلي:

		
ؤ
( )5مواطنو الدولة (دون امل�هلني يتم تخ�صي�ص ن�سبة  ،%12.5متثل  200مليون �سهم ،من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب ملواطني الدولة غري امل ؤ�هلني
طبقا للبند (« )1موظفو حكومة لالكتتاب �ضمن امل�ستثمرين امل ؤ�هلني يف البند ( )1أ�عاله .ويحق للمواطنني امل ؤ�هلني يف هذا البند االكتتاب يف حد
أ
دبي واملتقاعدين»)
	�دنى � 15.000سهم وحد أ�ق�صى � 99.000سهم من أال�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة ،وذلك مع �ضمان تخ�صي�ص
� 1.000سهم كحد أ�دنى ب�شرط عدم جتاوز عدد املكتتبني يف هذه ال�شريحة  200.000مكتتب .على أ�ن تك ــون
الزيـ ــادة يف عـدد أال�سهماملت�ضمنة يف طلب االكتتاب عن احلد أالدين مب�ضاعفات � 1.000سهم.

أ
�سوف يتم تخ�صي�ص ال�سهم املطروحة املتبقية (�إن وجدت) بالن�سبة والتنا�سب بني جميع املكتتبني ،مع مراعاة احلد
أالق�صى للملكية كما هو مبني أ�عاله.
ويف حال زيادة أ�عداد املكتتبني على احلد الذي ي�سمح بتخ�صي�ص (� )1.000سهم لكل مكتتب �سيتم توزيع أ��سهم تلك
ال�شريحة بالت�ساوي على عدد املكتتبني.
أ
	ال يحق للمكتتبني يف هذه ال�شريحة االكتتاب �ضمن �شريحة امل�ستثمرين طبقا للبند ( “ )6امل�ستثمرون (من الفراد
والهيئات االعتبارية) من داخل وخارج ا إلمارات العربية املتحدة ”.
		
أ
أ
( )6امل�ستثمرون (من أالفراد
يتم تخ�صي�ص ن�سبة  ،%42.5متثل  680مليون �سهم ،من ال�سهم املتوفرة لالكتتاب �إىل امل�ستثمرين من الفراد
والهيئات االعتبارية) من داخل والهيئات االعتبارية مبا يف ذلك مواطني جمل�س التعاون اخلليجي ومواطني الدول أالخرى .كما يحق للم�ستثمرين
وخارج ا إلمارات العربية املتحدة الذين متت دعوتهم لتقدمي طلبات االكتتاب على أ��سهم الطرح اخلا�ص تقدمي طلبات لالكتتاب على أ��سهم هذه
ال�شريحة أ�ي�ضا .ال يحق للمكتتبني يف هذه ال�شريحة االكتتاب �ضمن �شريحة مواطنو الدولة طبقا للبند ( “ )5مواطنوا
الدولة (دون امل ؤ�هلني طبقا للبند . ” )1
	�إذا جاوز عدد أال�سهم املكتتب فيها عدد أال�سهم املطروحة لالكتتاب يف الطرح العام� ،سيتم تخ�صي�ص أال�سهم على
املكتتبني بن�سبة ما اكتتبوا به ،ويتم تقريب أال�سهم �إىل أ�قرب عدد �صحيح.
يبلغ احلد أالدنى لالكتتاب بالن�سبة للمكتتبني يف هذه ال�شريحة � 100.000سهم .على أ�ن تكون الزيادة يف عدد
أال�سهم املت�ضمنة يف طلب االكتتاب عن احلد أالدين مب�ضاعفات � 50.000سهم.
يبلغ احلد أالق�صى لالكتتاب بالن�سبة للمكتتبني يف هذه ال�شريحة �ستمائة وثمانون مليون � 680.000.000سهم.
بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم  8لعام  ،2006ف�إن لوزارة املالية وال�صناعة احلق باالكتتاب حتى  %5من أال�سهم
املعرو�ضة لالكتتاب .و�سيتم تخ�صي�ص كامل الن�سبة لوزارة املالية وال�صناعة التي يحق لها االكتتاب بها قبل عملية
تخ�صي�ص أال�سهم .وبالتايل ف�إنه �سيتم تخفي�ض كل �شريحة من �شرائح اال�صدارين اخلا�ص و العام املذكورة حتت
( )1اىل ( )6اعاله ،وذلك ح�سب ن�سبة كل �شريحة اىل ر أ��س املال املطروح لالكتتاب العام لتغطية كامل ن�سبة الـ %5
املخ�ص�صة لوزارة املالية وال�صناعة ح�سب ما هو مذكور اعاله.
يحتفظ مدير ا إلكتتاب الرئي�سي باحلق يف تخ�صي�ص أال�سهم ل�ضمان االلتزام ب أ�حكام قانون ال�شركات التجارية
والنظام أال�سا�سي لل�شركة.
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 .3اجلدول الزمني لالكتتاب
ت�شري التواريخ املبينة أ�دناه �إىل أ�حداث رئي�سية معينة فيما يتعلق بعر�ض االكتتاب .يحتفظ امل ؤ��س�س باحلق يف تغيري أ�ي من التواريخ أ�و أالوقات و /أ�و تق�صري
و /أ�و متديد الفرتات الزمنية طاملا كانت فرتة عر�ض أال�سهم لالكتتاب العام ال تقل عن  12يوم ًا ومبا ال يزيد عن  90يوم ًا.
 12نوفمرب 2006

موعد بدء عر�ض أال�سهم لالكتتاب

من � 12إىل  23نوفمرب 2006

توفر ن�شرة االكتتاب هذه وطلبات االكتتاب والنظام أال�سا�سي املعتمد من قبل ال�سلطات املخت�صة لدى بنوك
االكتتاب.
ملء طلب االكتتاب وتقدميه من قبل املكتتبني �إىل بنوك االكتتاب م�صحوب ًا بالدفعة املطلوبة وفق ًا للتعليمات املوجودة
يف طلب االكتتاب.

 23نوفمرب 2006

موعد �إغالق االكتتاب.

 10دي�سمرب2006

تخ�صي�ص أال�سهم للمكتتبني الذين قاموا بتقدمي طلبات اكتتاب وحتويل� /إيداع املبالغ املطلوبة لدى بنوك االكتتاب،
البدء ب�إعادة توزيع املبالغ ا إل�ضافية غري املخ�ص�صة و�إخطار كافة املكتتبني أ
بال�سهم املخ�ص�صة لهم.

 .4امل�ساهم احلايل
اال�سم
حكومة دبي
ا إلجمايل

عدد أال�سهم
 8مليار
 8مليار

قيمة ر أ��س املال امل�صدر واملدفوع (درهم)
 8مليار
 8مليار

ن�سبة امللكية
%100
%100

التزم امل�ساهم احلايل باالكتتاب يف  8مليار �سهم متثل  %100من ر أ��س مال ال�شركة .قام امل�ساهم احلايل بدفع قيمة م�ساهمته عين ًا وفق ًا ألحكام املادة 87
من قانون ال�شركات التجارية.

� .5سوق دبي املايل
قد ال يت�ضمن الق�سم التايل كافة املعلومات التي يجب على الراغبني يف االكتتاب أ�خذها بعني االعتبار قبل قرار اال�ستثمار يف أال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب.
يجب على املكتتبني قراءة ن�شرة االكتتاب ب�شكل كامل مبا يف ذلك الق�سم املعنون «املخاطر وخطط ال�شركة للتعامل معها».حيث �إن املعلومات املوجودة يف
هذا الق�سم م�شروطة.
نبذة عن �سوق دبي املايل
مت ت أ��سي�س �سوق دبي املايل كم ؤ��س�سة عامة لديها �شخ�صيتها االعتبارية امل�ستقلة مبوجب قرار وزارة االقت�صاد رقم  14لعام .2000
تعمل �سوق دبي املايل ك�سوق مالية ثانوية للتعامل أ
بالوراق املالية ال�صادرة عن ال�شركات امل�ساهمة العامة وال�سندات ال�صادرة عن احلكومة االحتادية أ�و
أ�ية حكومة حملية وامل ؤ��س�سات العامة يف الدولة ووحدات �صناديق اال�ستثمار و أ�ية أ�دوات مالية أ�خرى �سواء كانت حملية أ�و أ�جنبية والتي تكون معتمدة لدى
�سوق دبي املايل .بد أ� �سوق دبي املايل مزاولة ن�شاطه بتاريخ  26مار�س.2000
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�سوق دبي املايل هي ا�سم لعالمة م�سجلة موثقة وهي �سوق �إدراج لعدد ثالثة و أ�ربعني (� )43شركة م�ساهمة عامة و�ستة (� )6سندات و�صكوك �إ�سالمية ،و
�إحدى ع�شرة (� )11صندوق ا�ستثمار يقوم بالتداول عليها �إثنان وت�سعون (� )92شركة و�ساطة معتمد ًة  .تقدم �سوق دبي املايل خدمات ت�شمل التداول ولغاية
ا إلدراج ،وتوفري بيانات ال�سوق وحتى خدمات توفري املعلومات.
ويف  27دي�سمرب  2005قرر املجل�س التنفيذي حتويل �سوق دبي املايل ك�شركة م�ساهمة عامة يف ا إلمارات العربية املتحدة على أ�ن يتم طرح ن�سبة ع�شرون
باملائة ( )%20من ر أ��س مال �سوق دبي املايل لالكتتاب العام .يعترب �سوق دبي املايل هو أ�ول �سوق مايل يتم طرح أ��سهمه لالكتتاب العام يف ال�شرق أالو�سط
وعليه ،ومن خالل هذا العر�ض ،تكون حكومة دبي الرائدة يف جمال تخ�صي�ص امل ؤ��س�سات احلكومية يف املنطقة .ويتم ت أ��سي�س ال�شركة حاليا وفق ًا للقوانني
املحلية يف ا إلمارات العربية املتحدة.
تتوافر املعلومات عن تخ�صي�ص أال�سهم املعرو�ضة يف االكتتاب العام يف الق�سم املعنون «�شروط االكتتاب» من هذه الن�شرة.
أ�هداف ال�شركة
تهدف ال�شركة �إىل جعل �سوق دبي املايل أ�ول �سوق مال �إ�سالمي عاملي ،ي�ستقطب كافة اال�ستثمارات املحلية و العاملية الراغبة يف االلتزام يف ا�ستثماراتها
ب أ�حكام ال�شريعة ،بحيث تكون هذه ال�سوق اخليار أالوحد لهم ،مع عمل الرتتيبات الالزمة ،يف نف�س الوقت ،لتوفري خدماته التقليدية للراغبني فيها يف وعاء
م�ستقل  ،و ذلك الر�ضاء كافة فئات ال�سوق وتقدمي خدمات فريدة ومميزة لهم يف بيئة تت�سم بال�شفافية التامة و الثقة الكاملة والتعامل امل�ستقر ،لتقوم
بذلك ،على ال�شركة أ�ن حتقق الغايات التالية:
•

•
•
•
•
•
•

تلتزم ال�شركة يف كل معامالتها و أ�وجه ن�شاطها ب أ�حكام ال�شريعة ا إل�سالمية وتقوم با�ستثمار أ�موالها وفق هذه أالحكام،
وعليها أ�ن مت�سك ح�سابات م�ستقلة لر�سوم اخلدمات التقليدية التي تقدمها للراغبني يف هذه اخلدمات وذلك لتمكني
امل�ساهمني من امل ؤ��س�سات املالية وغريها من الت�صرف فيما يخ�ص أ��سهمهم من هذه الر�سوم ح�سبما تق�ضي بهم
نظمهم أال�سا�سية.
ا�ستكمال وتطوير العمل يف �سوق دبي املايل؛
أ
أ
تقدمي وت�سويق �سوق دبي املايل �إىل كافة امل�ستثمرين وال�سواق املالية الخرى؛
جذب اال�ستثمارات وامل�ستثمرين والو�سطاء اجلدد؛ الراغبني يف توجيه ا�ستثماراتهم وجهة ا�سالمية.
الو�صول �إىل أ�على م�ستوى �إر�ضاء للمتعاملني يف ال�سوق،
�إن�شاء �سوق تعامالت جتارية مثالية؛
تقدمي خدمات مثالية ومميزة.

أ�دت ر ؤ�ية �سوق دبي املايل �إىل خلق �سوق منا�سبة وفعالة و�سل�سة و�شفافة التي توفر اخليار أالمثل من خالل أ�ف�ضل ا�ستغالل للموارد املتاحة من أ�جل خدمة
كافة امل�ستثمرين.
أ�هداف ال�شركة

فيما يلي ملخ�ص ألهداف ال�شركة أال�سا�سية:
•
•
•
•
•
•
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منح العامة الفر�صة لال�ستثمار يف أالوراق املالية بطريقة تلتزم بقيم ال�سوق اال�سالمية و تخدم االقت�صاد الوطني
ب�شكل أ�ف�ضل.
تنظيم عملية التعامل أ
بالوراق املالية مبا ي�ضمن حماية امل�ستثمرين من املمار�سات غري العادلة.
توفري أ�على م�ستوى من ال�سيولة يف ال�سوق من خالل التداخل بني العر�ض والطلب بناء على ممار�سات جتارية عادلة
ومن�صفة فيما بني امل�ستثمرين.
تنظيم عملية نقل ملكية أالوراق املالية من خالل دائرة املقا�صة وا إليداع والت�سوية التي تعمل من خالل نظاماً
الكرتوني ًا ي�ضمن �إجراء عمليات التحويل ب�شكل فعال ومتزامن وموافق الحكام ال�شريعة.
تطبيق قواعد ال�سلوك واالن�ضباط املهني فيما بني الو�سطاء وموظفي �سوق دبي املايل للمحافظة على م�ستوى عال من
النزاهة وتدريبهم ب�شكل أ��صويل.
أ
جمع البيانات وا إلح�صائيات ب� أش�ن الوراق املالية و�إ�صدار التقارير بناء على هذه املعلومات.

بال�سهم أ
متلك �سوق دبي املايل مرافق للتداول على أ�على امل�ستويات  ،مما يجعل التعامل أ
والوراق املالية أالخرى مريح ًا بالن�سبة للم�ستثمرين واملتعاملني.
وحتتوي قاعة التداول يف �سوق دبي املايل على �شا�شات عر�ض �آيل كبرية للتداول تعر�ض بيانات أ��سعار أال�سهم يف نف�س وقت تداولها� .إن نظام التداول يف
ال�سوق هو نظام يعمل على أ��سا�س أالوامر حيث يجري مقارنة بني أ�وامر ال�شراء و أ�وامر البيع املقدمة من امل�ستثمرين.
ا إلدارة
تعتمد ال�شركة على فريق �إدارة يتمتع مب�ستوى رفيع من القيم و االخالق و النزاهة و االمانة و ميلك م ؤ�هالت عالية وخربات وا�سعة يف �إدارة وت�شغيل أ��سواق
أالوراق املالية .وفيما يلي امل�س ؤ�وليات الرئي�سية لفريق ا إلدارة:
•
•
•
•
•

للدراج،
جذب ومراجعة ال�شركات الطالبة إ
ا إل�شراف على العمليات التداول اليومية ل�سوق أالوراق املالية ،
تنفيذ اال�سرتاتيجيات التي ي�ضعها جمل�س ا إلدارة،
ا�ستنباط واقرتاح اال�سرتاتيجيات لتح�سني العمليات وال�شفافية واالن�ضباط يف �سوق دبي املايل؛
مراقبة التطورات يف أال�سواق أالخرى لتداول أال�سهم وتقدمي تو�صيات �إىل جمل�س ا إلدارة.

و ت�ضع ا إلدارة �سيا�سات و�إجراءات مف�صلة حتدد امل ؤ�هالت و اخلربات املطلوبة و تف�صل الو�صف الوظيفي أ
والن�شطة واملهام .كما يقع على عاتق ا إلدارة
مهمة �ضمان وجود �إ�شراف تنظيمي منا�سب على �سوق أالوراق املالية.
الهيئة ال�شرعية لل�سوق
يكون لل�سوق هيئة �شرعية تتكون من ثالثة من علماء ال�شريعة املتخ�ص�صني يف أ��سواق املال تعاون ا إلدارة يف هيكلة اال�ستثمارات واعداد امل�ستندات وابتكار
املنتجات و تطوير الليات عمل ال�سوق و طم أ�نة املتعاملني فيه على �شرعية أ�داء ال�سوق وا�ستثماراته .و يختار جمل�س �إدارة ال�شركة أ�ع�ضاء الهيئة و يحدد
واجباتهم وي�ضع الئحة لتنظيم عمل الهيئة وحتديد اخت�صا�صها ومعاملة أ�ع�ضائها املالية.
جمل�س ا إلدارة
ت أ��س�س �سوق دبي املايل مبوجب قرار وزارة االقت�صاد رقم  14لعام  2000ومن ثم متت �إعادة هيكلته ك�شركة م�ساهمة عامة وفق ًا للمر�سوم ال�صادر عن
املجل�س التنفيذي بتاريخ  27دي�سمرب  2005الذي ق�ضى بتحويل �سوق دبي املايل �إىل �شركة م�ساهمة عامة وطرح  %20من أ��سهمها لالكتتاب العام .بهذا
اخل�صو�ص مت تعيني جلنة م ؤ��س�سني للقيام بت أ��سي�س تلك ال�شركة وذلك حلني انعقاد اجلمعية العمومية الت أ��سي�سية التي �ستنتخب جمل�س ا إلدارة أالول
لل�شركة.
وتتكون جلنة امل ؤ��س�سني لل�شركة من أالع�ضاء التالية أ��سما ؤ�هم:
 ال�سيد عي�سى عبد الفتاح كاظم – الرئي�س ال�سيد را�شد حمد بن رحمة ال�شام�سي – ع�ضو ال�سيد عبد اهلل ماجد الغرير – ع�ضو ال�سيدة عهود خلفان الرومي – ع�ضو ال�سيد حممد ح�سن املرزوقي – ع�ضوا إلطار الت�شريعي:
يتم تنظيم �سوق دبي املايل بوا�سطة هيئة أالوراق املالية وال�سلع االماراتية «الهيئة» ،التي تعترب املنظم االحتادي امل�سئول عن ترخي�ص وا إل�شراف على أ��سواق
أالوراق املالية بدولة ا إلمارات .كما تعترب الهيئة أ�ي�ضا امل�سئول عن �سوق ر أ��س املال يف الدولة طبقا لقانون هيئة أالوراق املالية وال�سلع رقم ( )4ل�سنة 2000
حيث ت�ستهدف حتقيق أالغرا�ض التالية:
• �إتاحة الفر�صة ال�ستثمار املدخرات أ
والموال يف أالوراق املالية وال�سلع مبا يخدم االقت�صاد الوطني ويكفل �سالمة
املعامالت ودقتها.
أ
أ
• �ضمان تفاعل عوامل العر�ض والطلب بهدف حتديد ال�سعار وحماية امل�ستثمرين من خالل تر�سيخ ��س�س التعامل
ال�سليم العادل بني خمتلف امل�ستثمرين.
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ويف �سبيل حتقيق أ�غرا�ضها ،فللهيئة حق ممار�سة ال�صالحيات التالية:
•
•
•
•

و�ضع أالنظمة اخلا�صة برتخي�ص ال�سوق والرقابة عليه ،وا إلدراج.
ترخي�ص أ��سواق أالوراق املالية بالدولة.
ترخي�ص �شركات الو�ساطة طبقا للقواعد التي ت�ضعها الهيئة.
و�ضع النظام اخلا�ص باملقا�صة والت�سوية ونقل امللكية.

وبناء على ما �سبق ،تقوم الهيئة ب�إ�صدار أالنظمة اخلا�صة بعمل وترخي�ص والرقابة على أ��سواق أالوراق املالية بالدولة ،كما تقوم باملوافقة على ترخي�ص أ�و
�شطب �إدراج االوراق املالية.
أ
وكذلك تقوم الهيئة ب�إ�صدار �نظمة ال�سوق ،الو�سطاء ،التداول ،التقا�ص والت�سوية ،ا إليداع ،ا إلف�صاح وال�شفافية والتحكيم .وتقوم الهيئة برتخي�ص كافة
�شركات الو�ساطة بالدولة.
طبقا للتعديل أالخري على قانون هيئة أالوراق املالية وال�سلع بالقانون رقم ( )25ل�سنة  ،2006مل يعد ال�شكل القانوين أل�سواق املال يف الدولة يقت�صر على
امل ؤ��س�سات العامة ،ولكن مت ال�سماح بت أ��سي�سها يف �شكل �شركات م�ساهمة عامة.
وحيث أ�ن �سوق دبي املايل مرخ�ص من قبل هيئة أالوراق املالية وال�سلع للعمل ك�سوق أ
للوراق املالية ،لذا ف�إن جميع أ�نظمة ال�سوق اخلا�صة با إلدراج ،التداول،
الت�سوية ،وا إليداع يجب أ�ن تكون متوافقة مع أ�نظمة الهيئة و أ�ية تغيريات قد حتدث عليها.
الرقابة يف �سوق دبي املايل:
يجري �سوق دبي املايل الرقابة وا إل�شراف على أ�داء ال�سوق ل�ضمان حتقيق احلماية الالزمة لفعالية و�سالمة التداول .ولذلك ،يحتوي ال�سوق على أالق�سام التالية:
• ق�سم الرقابة على ال�سوق والتداول
 ملراقبة التداول وملتابعة أ�داء الو�سطاء.أ
أ
 ملتابعة مدى االلتزام بالنظم وا إلجراءات املتبعة يف ال�سوق والت�كد من �ن التداول يتم وفقا لال�صول.• ق�سم التفتي�ش
 للتفتي�ش على أ�عمال الو�سطاء للت أ�كد من تطبيق القوانني والنظم و أ�ن أ�داء �شركة الو�ساطة يتم وفقا لقواعد و�سلوكاملهنة .ونظرا ألهمية هذا الق�سم فقد قام ال�سوق بتعيني �إدارة املراجعة بديوان احلاكم للقيام مبهام الق�سم ملدة
عام واحد ينتهي يف يوليو  ،2007وذلك حلني تعيني الكوادر الالزمة وتدريبهم.
• ق�سم ا إلف�صاح
 ملتابعة مدى التزام ال�شركات املدرجة مبتطلبات ا إلف�صاح لتوفريها للم�ستثمرين يف ال�سوق يف التوقيت املنا�سب.وحتى ت�إريخ هذه الن�شرة كان �سوق دبي املايل مملوك ب�شكل كامل من قبل حكومة دبي .فيما يلي املخطط التنظيمي ل�سوق دبي املايل:

الدارة
جمل�س إ
املدقق الداخلي
الـمدير العام
املكتب القانوين

املكتب الفني ومراقبة اجلودة
نائب املدير العام

�إدارة ال�ش ؤ�ون املالية
والدارية
إ
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اليداع
�إدارة إ
والتقا�ص والت�سوية

�إدارة البحوث
وعالقات ال�سوق

الدراج
�إدارة إ
والف�صاح
إ

�إدارة عمليات
ال�سوق

 .6حركة التداول

1

�شهد �سوق دبي املايل منذ ت أ��سي�سه يف عام  2000منو ًا ملحوظ ًا من حيث الطروحات والقيمة ال�سوقية وحجم وقيمة التداول .وقد �صنف �سوق دبي املايل يف
املرتبة أالوىل يف املنطقة العربية ب أ�كملها بناء على أ�داء امل ؤ��شر لعامي  2004و.2005
متو�سط قيمة التعامالت اليومية

ارتفع حجم أال�سهم املتداولة من  5.12مليار �سهم يف عام � 2004إىل  25.54مليار �سهم يف عام  2005بزيادة تبلغ حوايل  . %400كما ارتفعت قيمة أال�سهم
املتداولة من  51.05مليار درهم ( 13.90مليار دوالر أ�مريكي) يف عام � 2004إىل  405.16مليار درهم ( 110.30مليار دوالر أ�مريكي) يف عام 2005
بزيادة تبلغ  .%690كما ارتفعت القيمة ال�سوقية لل�شركات املدرجة يف �سوق دبي املايل من  128.88مليار درهم ( 35.09مليار دوالر أ�مريكي) يف عام
� 2004إىل  399.31مليار درهم ( 108.72مليار دوالر أ�مريكي) يف عام  2005بزيادة تبلغ أ�كرث من .%200
املتو�سط اليومي حلجم التداول (مليون �سهم)

حجم التداول (مليون �سهم)

املتو�سط اليومي لقيمة التداول (مليون درهم)

قيمة التداول (مليون درهم)

 1املعلومات الواردة يف هذا الق�سم مت حت�صيلها من أ�دارة �سوق دبي املايل.
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عدد ال�صفقات ( أ�لف �صفقة)

القيمة ال�سوقية (مليون درهم)

ن�سب جن�سيات امل�ستثمرين يف 2006
أ�خرى
٪8

عمان
�سوريا
 ٪2م�صر
٪1
٪2

أالردن
 ٪3الهند
٪3
ال�سعودية
٪7

ا إلمارات العربية املتحدة
٪74

ازداد تنوع جن�سيات امل�ستثمرين وم�شاركة امل�ستثمرين أالجانب يف ال�سنوات أالخرية .وبحلول �شهر يونيو من عام  ،2006بلغت ن�سبة امل�ستثمرين أالجانب
 %25من �إجمايل عدد امل�ستثمرين مقارنة بعام  2004عندما كانت ن�سبة أالجانب يف ال�سوق  %10فقط.

 .7أالداء املايل
امليزانية العمومية التاريخية
كافة أالرقام ب آ�الف الدراهم
�إجمايل أال�صول املتداولة
�إجمايل أال�صول
�إجمايل االلتزامات املتداولة
�إجمايل االلتزامات
أالرباح املحتجزة
�إجمايل االلتزامات أ
والرباح املرحلة
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مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

2003

2004

2005

ن�صف �سنوي 2006

12.965
14.917
72.124
76.142
()61.225
14.917

197.827
199.755
107.983
112.222
87.533
199.755

1.398.574
1.465.205
123.250
123.755
1.314.450
1.465.205

1.973.046
2.044.203
218.111
218.541
1.825.654
2.044.203

بيان الدخل التاريخي
كافة أالرقام ب آ�الف الدراهم
ر�سوم العمولة على التداول
�إجمايل العوائد
عموالت أ�خرى
�إجمايل امل�صاريف
�صايف الربح ( /اخل�سارة)

مدققة

مدققة

مدققة

غري مدققة

2003

2004

2005

ن�صف �سنوي 2006

15.312
20.159
3.745
26.223
()6.064

204.671
219.261
50.562
70.503
148.758

1.235.261
1.289.493
43.399
1.253.916

471.133
518.130
33.798
484.213

امليزانية العمومية املتوقعة
متثل التوقعات املالية املت�ضمنة يف ن�شرة االكتتاب وجهة نظر �سوق دبي املايل ب� أش�ن أ�داء ال�شركة .يجب عدم اعتبار هذه التوقعات على أ�نها تعهد من جانب
ال�شركة أ�و من أ�ي �شخ�ص �آخر ب أ�نه �سيتم حتقيق أ�هداف ال�شركة وعوائدها امل أ�مولة .يجب على املكتتبني الراغبني قراءة ن�شرة االكتتاب بالكامل بعناية مبا
يف ذلك الق�سم حتت عنوان «املخاطر وخطط ال�شركة للتعامل معها».
يلخ�ص اجلدول التايل امليزانيات العمومية املتوقعة لل�شركة على امتداد فرتة خم�س �سنوات من  2006حتى .2010
2006
كافة أالرقام ب آ�الف الدراهم
1.885.160
�إجمايل أال�صول املتداولة
1.967.187
�إجمايل أال�صول
156.573
�إجمايل االلتزامات املتداولة
159.444
�إجمايل االلتزامات
�إجمايل االلتزامات أ
والرباح املرحلة 1.967.187

2007
2.534.524
2.606.211
226.313
231.591
2.606.211

2008
3.219.226
3.282.156
230.420
238.346
3.282.156

2009
3.943.445
4.017.259
233.540
244.379
4.017.259

2010
4.727.907
4.818.340
236.930
250.973
4.818.340

بيان الدخل املتوقع
يلخ�ص اجلدول التايل بيان الدخل املتوقع لل�شركة على امتداد فرتة خم�س �سنوات من  2006حتى .2010
كافة أالرقام ب آ�الف الدراهم
ر�سوم العمولة على التداول
�إجمايل العوائد
عموالت أ�خرى
�إجمايل امل�صاريف
�صايف الربح

2006
618.000
738.325
72.191
666.133

2007
741.600
891.295
81.471
809.824

2008
889.920
1.044.594
88.608
955.986

2009
978.912
1.138.553
97.023
1.041.530

2010
1.076.803
1.241.908
106.927
1.134.981
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� .8سيا�سة توزيع أالرباح
�سيتم و�ضع �سيا�سة توزيع أالرباح يف ال�شركة بناء على اقرتاح من جمل�س ا إلدارة �إىل م�ساهمي ال�شركة للموافقة عليها .تتوقع ال�شركة زيادة ن�سبة أالرباح
التي �سيتم توزيعها على امل�ساهمني على �شرط أ�ن ال ت ؤ�ثر تلك الدفعات �سلبا على أ�داء ال�شركة وال�شركات التابعة لها و أ�ن ال ت ؤ�ثر �سلب ًا على مهام ال�شركة.

 .9مدقق احل�سابات
قامت جلنة امل ؤ��س�سون بتعيني ال�سادة ديلويت �آند تو�ش (ال�شرق أالو�سط)– مكتب دبي كمراجع ح�سابات م�ستقل لل�شركة وذلك حتى نهاية أ�عمال اجتماع
اجلمعية العمومية الت أ��سي�سية التي �ستتخذ قرار ًا بهذا ال� أش�ن �ضمن جمموعة قرارات أ�خرى .با إل�ضافة �إىل ذلك ف�إن أ�ية مداخالت ومالحظات م�ستقبلية
من قبل ديوان حاكم دبي بخ�صو�ص هذا املو�ضوع �ست أ�خذ بعني االعتبار.
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 .10بيان أال�صول
امليزانية العمومية 2010 - 2003
(املبالغ ب آ�الف الدراهم)
التفا�صيل
أالر�صدة امل�صرفية والنقد
اال�ستثمار والودائع الثابتة *
الدفعات امل�سبقة والذمم املدينة
أالخرى
أ
أال�صول املالية الخرى -اجلارية
أال�صول أالخرى
�إجمايل أال�صول اجلارية
املمتلكات واملعدات
أال�صول املالية أالخرى -غري
اجلارية
ال�سمعة التجارية
�إجمايل أال�صول غري اجلارية
�إجمايل أال�صول

املدققة
2004

2003

2005
أال�صول

2006

2007

التوقعات
2008

2009

2010

2.938.864 2.157.502 1.436.102 755.999 111.225
62.259
1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.026.847

528
7.104

560
187.300

338

4.776

57.683

4.995
12.965

5.191
197.827

239.933 239.933 239.933 239.933 239.933 239.933
11.853 11.853
11.853
11.853
11.853
11.853
4.727.907 3.943.445 3.219.226 2.534.524 1.885.160 1.398.574

22.150

26.739

31.338

34.157

37.257

1.952

1.929

16.664

32.060

21.720

12.964

23.848

40.467

-

-

49.966

49.966

49.966

49.966

49.966

49.966

1.952
14.917

1.929
199.755

90.433 73.814
62.930
71.687
82.026
66.630
4.818.340 4.017.259 3.282.156 2.606.211 1.967.187 1.465.205

50.000
القرو�ض امل�صرفية **
امل�ستحقات �إىل أالطراف مرتبطة 11.213
10.911
املدفوعات وامل�ستحقات
72.124
�إجمايل املطلوبات اجلارية
خم�ص�صات تعوي�ضات نهاية
537
اخلدمة للموظفني

التقاعد العام وال�ضمان
االجتماعي
�إجمايل املطلوبات غري اجلارية
�إجمايل املطلوبات
ر أ��س املال
أالحتياطي القانوين
ألرباح املحتجزة
�إجمايل حقوق املالكني أ
والرباح
املحتفظ بها
�إجمايل املطلوبات و أ�موال
امل�ساهمني

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

42.000
65.983
107.983

123.072
123.072

156.573
156.573

667

505

1.380

2.343

3.481

3.571

178

1.491

2.935

4.524

4.018
76.142

4.239
112.222

683
123.755

2.871
159.444

5.278
231.591

7.926
238.346

14.917

4.818.340 4.017.259 3.282.156 2.606.211 1.967.187 1.465.205 199.755

(87.533 )61.225
(87.533 )61.225

226.313
226.313

230.420
230.420

233.540
233.540

236.930
236.930

3.402

4.567

5.849

6.271

8.194

10.839
244.379

14.043
250.973

1.341.450 1.341.450 1.341.450 1.341.450
347.347 243.194 147.596 66.613
2.084.084 1.459.166 885.574 399.680 1.341.450
3.772.880 3.043.809 2.374.620 1.807.743 1.341.450

1.341.450
460.845
2.765.072
4.567.367

امل�صدر� :إدارة �سوق دبي املايل
* بلغت الفوائد على الودائع ألجل من � %0.5إىل  %3يف عام  2003ومن � %0.5إىل  %3.5يف عام  .2004متثل الودائع اال�ستثمارية اال�ستثمارات يف �شهادتي
�إيداع لدى أ�مالك مببلغ  40مليون درهم و 30مليون درهم ت�ستحق يف �سبتمرب  2005ودي�سمرب  2005على التوايل مع �إيراد يرتاوح بني  %3.25و.%3.4
** متثل ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف من بنك حملي يف دبي .بلغ حد ال�سحب على املك�شوف  50مليون درهم يف عام  2003و  42مليون درهم يف عام
 2005ب�ضمان من حكومة دبي.
 6-4بيان التدفق النقدي
يلخ�ص اجلدول التايل بيان التدفق النقدي ل�سوق دبي املايل عن ال�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب  2003ولغاية  2010وفق للبيانات املالية لل�شركة و
التوقعات التي قدمتها ا إلدارة.
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بيان التدفق النقدي 2010 – 2003
(املبالغ ب آ�الف الدراهم)
التفا�صيل
�صايف الدخل(/اخل�سارة) عن
ال�سنة
التعديالت بخ�صو�ص:
ا�ستهالك املمتلكات واملعدات
أ�رباح مبيعات املمتلكات
خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف
حت�صيلها
خم�ص�صات تعوي�ضات نهاية
اخلدمة للموظفني
خم�ص�صات التقاعد العام
وال�ضمان االجتماعي
أ�رباح الت�شغيل قبل تعديل ر أ��س
املال العامل
(الزيادة)/االنخفا�ض يف
امل�صاريف املدفوعة م�سبق ًا
والذمم املدينة أالخرى
الزيادة(/االنخفا�ض) يف
امل�ستحقات �إىل أالطراف املرتبطة
الزيادة(/االنخفا�ض يف
املطلوبات وامل�صاريف امل�ستحقة
الزيادة(/االنخفا�ض) يف الدخل
غري املح�صل
الزيادة(/االنخفا�ض) يف أال�صول
أالخرى
ناق�ص :التقاعد العام وال�ضمان
االجتماعي املدفوع
ناق�ص :تعوي�ض نهاية اخلدمة
املدفوع للموظفني
�صايف النقد الناجت عن أ�ن�شطة
الت�شغيل

2003

املدققة
2007
2006
2005
2004
التدفقات النقدية من أ�ن�شطة الت�شغيل:

()6.064

148.758

809.824

955.986

2009

1.134.981 1.041.530

5.489
2.362

1.624
-

2.922
()78
-

7.869
-

10.716
-

10.778
-

11.410
-

229

131

-

875

963

1.059

1.165

1.282

2.105

90

1.206

1.313

1.444

1.589

1.748

1.922

4.122

150.603

676.190 1.257.966

822.947

969.411

1.150.938 1.055.852

()206

()4.438

(35.533 )52.907

-

(- )11.213

()4.589

()4.599

()2.819

()3.101

-

-

-

-

-

1.911

55.072

57.089

33.501

69.740

4.107

3.120

3.390

()760

-

-

-

-

-

-

-

-

()196

()6.662

-

-

-

-

-

298

-

()4.599

-

-

-

-

-

-

-

()163

-

-

-

-

-

5.365

189.829

745.224 1.250.724

888.098

968.919

1.151.227 1.056.153

�شراء املمتلكات واملعدات
ح�صيلة بيع املمتلكات واملعدات
الزيادة(/االنخفا�ض) يف
اال�ستثمارات والودائع الثابتة
أال�صول املالية أالخرى
الزيادة(/االنخفا�ض) يف
اال�ستثمارات والودائع الثابتة
أ
�صايف
النقد امل�ستخدم يف �ن�شطة ()7.407
اال�ستثمار
أالرباح املوزعة
العوائد من ت�سديد القرو�ض
امل�صرفية
�صايف النقد امل�ستخدم يف أ
ن�شطة
�
التمويل
يف
الزيادة(/االنخفا�ض)
�صايف
()2.042
النقد ومايعادله
3.165
النقد ومايعادله يف  1يناير
النقد ومايعادله يف  31دي�سمرب
-
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2010

12.752
-

()302
()7.104
-

امل�صدر� :إدارة �سوق دبي املايل

666.133 1.253.916

التوقعات
2008

التدفقات النقدية من أ�ن�شطة اال�ستثمار:

()376( )23.265( )17.659( )1.601
80
(- )473.153( )839.547( )180.195
(- )289.899
-

()2.021
-

()29.372( )22.294
-

()376( )496.418( )1.147.025( )181.796

()2.021

()29.372( )22.294

التدفقات النقدية من أ�ن�شطة التمويل:

()8.000

()340.494( )312.459( )286.796( )242.947( )199.840
(- )42.000

()8.000

()340.494( )312.459( )286.796( )242.947( )199.840( )42.000

32
528
560

61.698
560
62.259

48.966
62.259
111.225

644.775
111.225
755.999

781.361 721.400 680.103
2.157.502 1.436.102 755.999
2.938.864 2.157.502 1.436.102

 .11أالمور القانونية
امللخ�ص التايل م�شروط أ
بالحكام ذات ال�صلة يف النظام أال�سا�سي لل�شركة وقانون ال�شركات التجارية وقانون هيئة أالوراق املالية وال�سلع.
أال�سهم
يتمثل ر أ��س مال ال�شركة يف  8مليار أ��سهم عادية م�صدرة ومدفوعة بالكامل .تعترب كافة أ��سهم ال�شركة بنف�س املرتبة من كافة النواحي .وب�شكل خا�ص فيما
يتعلق بتوزيعات أالرباح واملبالغ املوزعة عند ت�صفية ال�شركة� .إن االلتزامات املرتبطة مبلكية أال�سهم حمدودة باملبلغ املدفوع كقيمة ا�سمية لها .وال ميلك
جمل�س ا إلدارة أ�و اجلمعية العمومية لل�شركة ال�صالحية لزيادة التزامات امل�ساهمني بدون موافقة كافة امل�ساهمني با إلجماع.
حتويل أال�سهم
حيث أ�ن ال�شركة �سوف يتم ادراجها يف �سوق دبي املايل ،وبالتايل �سوف يتم حتويل أ��سهم ال�شركة �إىل احلفظ املركزي وحتتفظ �سوق دبي املايل ب�سجل
امل�ساهمني بال�شركة .ال تعرتف ال�شركة ب أ�ي حتويل أ
لل�سهم ما مل يكن مقيد ًا يف �سجل أال�سهم.
النظام أال�سا�سي
يحدد النظام أال�سا�سي لل�شركة احلقوق والواجبات املرتبطة مبلكية أال�سهم ب�شكل مف�صل .كما أ�ن ال�شركة قائمة ك�شركة م�ساهمة عامة مبوجب أ�حكام
قانون ال�شركات التجارية والقرار الوزاري رقم  64لعام  .1989وميكن تعديل النظام أال�سا�سي لل�شركة مبوجب قرار �صادر عن اجلمعية العمومية غري
العادية للم�ساهمني وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية.
اجلمعية العمومية
تلتزم ال�شركة بعقد جمعية عمومية عادية مرة واحدة على أالقل كل عام للموافقة على البيانات املالية لل�شركة والت�صديق على توزيعات أالرباح وتعيني
مدققني احل�سابات وانتخاب أ�ع�ضاء جمل�س ا إلدارة (خالل �سنوات االنتخاب) .وميكن الدعوة لعقد اجلمعية العمومية غري العادية ألغرا�ض أ�خرى مثل
مناق�شة تعديل النظام أال�سا�سي لل�شركة وتغيري هيكلة ر أ��س املال أ�و ت�صفيتها .ويكون الت�صويت يف اجلمعيات العمومية والن�صاب القانوين لها وفق ًا ألحكام
قانون ال�شركات التجارية.
حقوق الت�صويت
مينح كل �سهم من أ��سهم ال�شركة ملالكه احلق يف �صوت واحد يف كافة اجتماعات اجلمعية العمومية للم�ساهمني .ويتم يف أالحوال العادية اعتماد القرارات
يف اجلمعية العمومية مبوافقة أالكرثية املطلقة أ
لل�سهم املمثلة يف تلك االجتماعات.
جمل�س ا إلدارة
يكون ملجل�س ا إلدارة �سلطة وا�سعة (�ضمن احلدود اخلا�صة بال�سوق املايل كما هي مفرو�ضة مبوجب القانون) إلدارة � ؤش�ون ال�شركة وللقيام بكافة املهام التي
ال تكون من �صالحية اجلمعية العمومية ح�صر ًا.
توزيعات أالرباح
يتوفر �صايف دخل ال�شركة عن كل �سنة مالية ك أ�رباح للتوزيع على امل�ساهمني .على أ�ن تلتزم ال�شركة باقتطاع  %10من �صايف الربح كاحتياطي قانوين حتى
ي�صل مبلغ االحتياطي القانوين �إىل  %50من �إجمايل ر أ��س مال ال�شركة .و�إذا نق�ص االحتياطي عن هذا احلد تعني العودة لالقتطاع .
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 .12نظرة عامة على البور�صات املدرجة
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قطاع أال�سواق املالية
مما ال �شك فيه أ�ن العوملة وا�ستخدام التكنولوجيا قد عملتا على تغيري طريقة عمل وتناف�س أال�سواق املالية .حيث أ�نه يف الوقت احلا�ضر ،تواجه أال�سواق
املالية املناف�سة من أ�نظمة تداول خا�صة مثل أ�خبار املكونات ا إللكرتونية ( )ECNsكما أ��صبح امل�ستثمرين أ�كرث حنكة وتطلب ًا حيث ي�سعون لتنفيذ عمليات
تداوالتهم ب�شكل مبا�شر ،بتكاليف منخف�ضة ومنا�سبة ،كما أ�نهم دائما ما يبحثون عن جمموعة متنوعة من م�صادر النقد وامل�شتقات .جترب هذه التحديات
أال�سواق املالية على أ�ن تكون أ�كرث جتارية ،أالمر الذي ي ؤ�دي بدوره �إىل جعلها تبحث عن هيكليات �سوق أ�كرث فعالية.
املبادئ أال�سا�سية لتحويل �سوق مالية �إىل �شركة جتارية ذاتية ا إلدراج ملخ�صة فيما يلي:
 العوملة :تزداد معدالت هجرة اجلهات امل�صدرة وامل�ستثمرين �إىل أال�سواق التي تتوافر بها �سيولة أ�كرب وطرق أ�ف�ضل لتنفيذ التداول. حنكة امل�ستثمرين :بف�ضل زيادة املعرفة بال�سوق وزيادة القدرة على الو�صول �إىل املعلومات أوال�سواق عرب ا�ستخدام التكنولوجيا  ،دائما
ما يبحث امل�ستثمرون عن منتجات أ�كرث ابتكارا وجتديدا.
 املناف�سة العاملية :يف الوقت احلايل يتعامل الو�سطاء العامليون يف جمموعة متنوعة من أال�سواق مما يجعلهم أ�كرث ح�سا�سية جتاه الفروقيف الكلفة والكفاءة الن�سبية للبور�صات املناف�سة.
 التطور التكنولوجي :ي�سهل ت أ��سي�س خمتلف أ�نواع العالقات بني البور�صات املتعاملني يف أ��سواق ر أ��س املال.أ
 فيما يخ�ص دول جمل�س التعاون اخلليجي بوجه خا�ص ،القوانني املتجان�سة :ي ؤ�دي هذا أالمر �إىل خف�ض «احلواجز الوطنية» بني ال�سواقاملالية .
وبتحويل نف�سها �إىل �شركة جتارية هي يف غالب أالمر مدرجة ف�إن ال�سوق املالية تهدف �إىل :
 زيادة عوائدها وزيادة توزيعات أالرباح. حت�سني جمال املنتجات والتوزيع حماية نوعية العالمة التجارية (والتي تت�ضمن وجود �إطار تنظيمي)أ
أ
أ
 تنوع قاعدة م�ساهميها� .إن الرتكيز ال�شديد على م�صالح الو�سطاء عند اخل�صخ�صة �و ما قبلها حتول �إىل �ن تكون �كرث مالئمة مل�صالحاملتعاملني ا آلخرين با إل�ضافة �إىل اجلودة العامة .وي ؤ�دي هذا أالمر �إىل حدوث تغيري يف ال�شركة بطرق عديدة حيث تبد أ� الثقافة داخل
ال�شركة بالرتكيز ب�شكل أ�كرب على العمالء ،مع تعريف أ�و�سع مل�صطلح العمالء.
 تقدمي ا إلدارة ب آ�ليات جديدة للتحكم والتحفيز .ي ؤ�دي هذا أالمر �إىل حتويل ثقافة ال�شركة �إىل ثقافة تتطلب �شفافية وزيادة اخلدماتب�شكل أ�كرب� .إن قدرة ا إلدارة على العمل كوكيل للتغيري ويف نف�س الوقت كوكيل للموظفني لتقبل التغيري كالهما يتم حت�سينهما.
 تطبيق �ضوابط ال�سوق� :إن على ال�شركة اجلديدة أ�ن تدرك أ�ن العائد على ر أ��س املال وعلى أ�دائها املايل �سوف يتم مالحظته.ي ؤ�كد ا إلدراج الذاتي على االلتزام بت�شغيل البور�صة على أ��سا�س جتاري مع تقدمي خدمة عالية امل�ستوى �إىل أ��سواق ر أ��س املال يف �إمارة دبي واملنطقة والعامل.
كما ت�سهل عملية ا إلدراج الذاتي �إن�شاء التحالفات مع البور�صات أالخرى حول العامل با إل�ضافة �إىل التحالفات مع الهيئات يف القطاعات ذات ال�صلة مثل
تقنية املعلومات التي تقود �إىل حتقيق ا إلبداع ودمج ال�سيولة.
يعترب من أ�هم أالمور يف عملية ا إلدراج الذاتي بالن�سبة ألي �سوق مايل هو التعامل ب�شكل عادل وحيادي من قبل ال�سوق املايل عندما يطلب منها تنظيم
نف�سها ك�شركة مدرجة .وميكن أ�ن يتنهي أالمر بالن�سبة لل�سوق املايل الذي يقوم بتنظيم نف�سه ك�شركة مدرجة �إىل وجود تعار�ض م�صالح .لذلك فمن
ا إللزامي �إن�شاء نظام حل تعار�ض م�صالح وا�ضح و�شفاف.
بناء على ا إلطار املحدد يف الت�شريعات االحتادية لهيئة أالوراق املالية وال�سلع ،ف�إن �سوق دبي املايل يعمل ك�سوق مالية ذاتية التنظيم ،وهو م�س ؤ�ول عن
التنظيمات والعمليات يف تلك ال�سوق .ولغر�ض ا إلدارة الفعالة للت�ضارب يف امل�صالح املت أ��صل والذي قد ين� أش� بني أالغرا�ض التجارية لل�شركة وبني التما�شي
مع م�س ؤ�ولياته التنظيمية واالهتمام العام ،ف�إن �سوق دبي املايل تبنى جمموعة من املعايري لغر�ض التوافق مع أ�ف�ضل املمار�سات العاملية بهذا اخل�صو�ص.
هذه املعايري مت تلخي�صها فيما يلي:
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 2مت جمع املعلومات املت�ضمنة يف هذا الق�سم من م�صادر خمتلفة مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر كتاب « أ��سواق املال على مفرتق الطرق :حتديات تناف�سية» من قبل أ�ندريا�س ام فلكرن وجون
ام أ�ولني ،مركز القانون ،هارفرد .موقع ال�شبكة اخلا�ص ب�سوق دبي املايل ،زاويه ،بلومبريج كما يف يناير 2006

 التفريق بني الوظائف التنظيمية :يقوم �سوق دبي املايل ب�إعادة هيكلة تنظيمه امل ؤ��س�ساتي للتفريق بني م�س ؤ�ولياته التنظيمية وعملياتهالتجارية للت أ�كد ب أ�نه يتم الوفاء م�س ؤ�ولياته التنظيمية ب�شكل م�ستقل �إىل أ�ق�صى درجة ممكنة.
 تقييد امللكية :للت أ�كد من أ�ن امل�ساهمني أالفراد لي�س لديهم القدرة على ت�ضييق نطاق التحكم ب�سوق دبي املايل أ�و �إدارته ب�شكل غريمالئم ،ف�إن النظام أال�سا�سي ين�ص ب أ�نه ال يحق ألي م�ساهم (غري حكومة دبي) بتملك أ�كرث من  %5من ر أ��س مال املدفوع ل�سوق دبي
املايل بدون موافقة جمل�س ا إلدارة.
	�إ�شراف �سوق دبي املايل على �إدراج وتداول أ��سهم �سوق دبي املايل :حيث أ�ن أ��سهم �سوق دبي املايل �سوف يتم �إدارجها يف ال�سوق املايلنف�سه ويتم تداول أ��سهمه بالتزامات م�ستمرة ،ف�إن معايري خا�صة مت تبنيها لتوفري �إ�شراف �إ�ضايف من وجهة نظر تنظيمية.
�ست�ستمر �سوق دبي املايل يف حماية هذه البنود وكذلك تطوير غريها مع الرغبة يف وجود بيئة تنظيمية و�إ�شرافية تتطرق �إىل متطلبات جميع املتعاملني.
حاملا يتم ت�سوية مو�ضوع تعار�ض امل�صالح ،تت�ضمن عملية ا إلدراج فوائد كبرية بالن�سبة للبور�صة من ناحية االنطباع الذهني .وب�شكل خا�ص ،عندما حت�صل
البور�صة على الق�سم أالكرب من الر ؤ�ية الوا�ضحة وال�سيولة من أ��سهمها يعمل ذلك على ت�شجيع ال�شركات على التقدم بطلبات إلدراج أ��سهمها يف نف�س دورة
لل�سعار أ
التداول ،وكذلك ي ؤ�دي ذلك �إىل ح�صول امل�ستثمرون على �شفافية أ�ف�ضل بالن�سبة أ
والرباح من خالل �سيولة أ�كرب ،و�سوق ر أ��س املال ب�شكل كامل
ي�ستفيد من �سمعة البور�صة املعززة وال�شفافية أالكرب وال�سيولة أالعلى.
وت�شمل املميزات والفوائد الرئي�سية أالخرى من �إدراج ال�سوق املايل ما يلي:
 برامج ا�ستثمارية يف تقنيات جديدة مثل اال�ستثمار يف أ�نظمة التداول احلديثة التي ت ؤ�دي حال تطبيقها �إىل وفرة يف التكاليف وكفاءة�إ�ضافية يف تنفيذ التداول.
أ
 تعاون أ�ف�ضل و /أ�و عالقات توا�صل مع البور�صات الخرى.• التقييم ال�صحيح للقيمة ال�سوقية للبور�صة الذي يح�سن من �إمكانية التعاون مع أال�سواق املالية أالخرى ب�شكل جيد وت�سمح لل�سوق
املايل ب أ�خذ املبادرة يف التطور ال�سريع وتوفري خدمات عابرة للحدود ب�سهولة تامة.
• اهتمام دائم يف تطبيق ا�سرتاتيجيات التي تزيد قيمة البور�صة ل�صالح م�ساهميها.
• ر ؤ�ية وا�ضحة و�سمعة أ�ف�ضل :با إل�ضافة �إىل أ�نه يف حالة وجود �إدارة جيدة ل�شركات ال�سوق املايل ف�إنها �ستح�صل على دعاية «جمانية»من
خالل ال�صحافة املخت�صة يف هذا املجال.
• تكاليف منخف�ضة بخ�صو�ص العالقة بني امل�ساهمني واملدراء الذين يفهمون خماطر تويل امل�س ؤ�ولية كنوع من �ضوابط ال�سوق.
وقد �شملت عملية حتويل ال�سوق �إىل �شركة جتارية وعملية ا إلدراج الذاتي العديد من البور�صات العاملية الكربى من حيث ر أ��س املال وعدد ال�شركات
املدرجة ،مثال ذلك ،بور�صة نيويورك ( )NYSEيف مار�س  2006وبور�صة لندن ( )LSEيف يوليو .1999
نظرة عامة على أ��سواق ال�شرق أالو�سط
من املتوقع أ�ن ت�شهد منطقة ال�شرق أالو�سط منوا كمنطقة رائدة من حيث التطور ال�صناعي ال�سريع يف ال�سنوات القادمة .ومن ناحية أ�خرى وعلى ال�صعيد
املحلي ،فمن املتوقع أ�ن يتجه الدخل القومي ا إلجمايل يف ا إلمارات العربية املتحدة تدريجي ًا �إىل معدل منو ثابت على املدى املتو�سط ويرجع ذلك �إىل تباط ؤ�
�سرعة النمو يف �إنتاج النفط اخلام مع أالخذ يف االعتبار تنامي ا إلمكانيات يف القطاعات أالخرى وب�شكل خا�ص يف قطاع العقارات .ويف الوقت الذي ال
زالت الدول امل�صدرة للنفط ت�ستفيد من ارتفاع النفط عاملي ًا وحجم �صادرات النفط املرتفع ،وعلى الرغم من أ�ن هذه البلدان ال زالت تعتمد �إىل حد كبري
على العوائد النفطية� ،إال أ�ن هناك حتول يف املنهج ،حيث أ��صبحت خ�صخ�صة االقت�صاد وتنوعه يف قمة أ�ولويات �سيا�سة تلك الدول .وينعك�س التح�سن يف
القطاعات غري النفطية �إيجاب ًا على ارتفاع أ��سعار أال�سهم عرب املنطقة وظهور قطاعات اخلدمات مثل ال�سياحة واخلدمات التجارية واملالية.
كما أ�ن املنطقة ت�شهد حالي ًا م�ستوى عال من ا إل�صالحات على م�ستوى اال�ستثمارات والبنى التحتية .ويف ا إلمارات العربية املتحدة وحدها و�صلت اال�ستثمارات
الر أ��سمالية العامة واخلا�صة  93.7مليار درهم �إماراتي  25.5( 3مليار دوالر أ�مريكي) يف عام  2005حيث �ساهم القطاع اخلا�ص بحوايل  3 % 60من هذه
اال�ستثمارات .وميثل هذا املبلغ ن�سبة تزيد عن  %19من �إجمايل الدخل القومي  .3كما أ�نه من املتوقع أ�ن ي�صل معدل النمو يف الناجت القومي ا إلجمايل يف
ا إلمارات العربية املتحدة لعام � 2006إىل . 4 %10.5
بلغ �إجمايل قيمة التداوالت يف أ��سواق أال�سهم يف ا إلمارات العربية املتحدة  509.86مليار درهم �إماراتي  138.8( 5مليار دوالر أ�مريكي) وذلك يف عام
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 2005بزيادة بلغت  %650عن عام  .2004وقد و�صل ر أ��س املال ال�سوقي �إىل مبلغ وقدره  835.15مليار درهم �إماراتي  227.36( 5مليار دوالر أ�مريكي)
أ�ي أ�كرث من �ضعف الرقم لعام  2004البالغ  306.16مليار درهم �إماراتي  83.35( 5مليار دوالر أ�مريكي) .وقد بلغت ح�صة �سوق دبي املايل من �إجمايل
قيمة التداوالت يف ا إلمارات العربية املتحدة يف هذين العامني  % 80تقريب ًا.
بلغ معدل منو اقت�صاد �إمارة دبي حوايل  6 %16تقريب ًا يف عام  2005ومن املقدر أ�ن الناجت القومي ا إلجمايل و�صل �إىل  136مليار درهم �إماراتي 37( 6
مليار دوالر أ�مريكي) لتلك ال�سنة .وبلغ معدل النمو يف الناجت القومي ا إلجمايل من العوائد غري النفطية ن�سبة  6 %14.92خالل نف�س العام ومن املقدر
أ�ن يكون  128.4مليار درهم �إماراتي  35( 6مليار دوالر أ�مريكي) .ويتوقع حمللو ال�سوق ا�ستمرار النمو يف اقت�صاد �إمارة دبي ويف اقت�صاديات ا إلمارات
العربية املتحدة يف امل�ستقبل مع توقع أ�ن يحافظ اقت�صاد ا إلمارات العربية املتحدة على معدل منو طويل أالجل بن�سبة . 7 %6
بعد تقدمي هذه النبذة التاريخية عن امل ؤ��شرات االقت�صاد وال�سوق ا إليجابية ،من املتوقع وجود أ�داء قوي أل�سواق تداول أال�سهم يف ا إلمارات العربية املتحدة.
كما أ�ن هذه النظرة املتفائلة تعتمد على واقع وجود �سيولة مهمة متوفرة بني أ�يدي امل�ستثمرين ب�سبب االرتفاع الثابت يف أ��سعار النفط.
ن�شاط الطرح أالويل لالكتتابات العامة
خالل ال�سنوات أالخرية ازداد ب�شكل كبري عدد ال�شركات التي تقوم ب�إدراج أ��سهمها يف أال�سواق املالية يف ال�شرق أالو�سط ،وعلى الرغم من أ�ن االكتتابات
العامة أ��صبحت تغطي خمتلف قطاعات االقت�صاد يف ال�شرق أالو�سط� ،إال أ�نها ترتكز ب�شكل كبري يف قطاع اخلدمات املالية ويليه قطاعي النفط والغاز ثم
ي أ�تي بعد ذلك قطاعي العقارات وا إلن�شاءات.
وقد أ�دى االرتفاع الكبري يف أ��سعار النفط وبالتايل توافر ال�سيولة العالية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل زيادة طلبات االكتتابات على أال�سهم
املطروحة من خالل ن�شرات االكتتاب عند �إطالقها يف ال�سوق.
و�شهدت �سوق ا إلمارات العربية املتحدة أ�كرب عدد من طلبات االكتتاب بني أ��سواق دول جمل�س التعاون وكان العام  2005ا�ستثنائي ًا حيث �شهد �إدراج
ثمانية �شركات .وقد اتفق هذا أالمر مع جهود احلكومة يف �إلزام كل ال�شركات امل�ساهمة العامة �إىل طلب �إدراجها يف أ��سواق أال�سهم يف ا إلمارات العربية
املتحدة.
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 3تقرير أالداء االقت�صادي ،وزارة االقت�صاد والتخطيط
� 4صندوق النقد الدويل
 5جريدة اخلليج تاميز ،العدد ال�صادر يف  8يونيو 2006
 6دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي
 7ايكونومي�ست انتلجن�س يونيت

 .13املخاطر وخطط ال�شركة للتعامل معها
يناق�ش هذا الق�سم بع�ض عوامل املخاطر التي ميكن أ�ن ت ؤ�ثر على ال�شركة و /أ�و م�ساهميها .وقبل اتخاذ أ�ي قرار باال�ستثمار يف ال�شركة ،يجب على
امل�ستثمرين الراغبني يف االكتتاب يف أال�سهم املعرو�ضة درا�سة كل عامل من عوامل املخاطر التالية وكافة املعلومات أالخرى املبينة يف هذه الن�شرة ويف ن�شرة
االكتتاب االجنليزية بعناية .تتعلق املخاطر املذكورة أ�دناه ب�شكل أ��سا�سي بن�شاط ال�شركة وجمال عملها ،كما تتعلق أالخطار أالخرى مب�سائل معينة بخ�صو�ص
اال�ستثمار يف أ�ية �شركة �إماراتية ،وميكن أ�ن تختلف النتائج الت�شغيلية امل�ستقبلية لل�شركة عن التوقعات .ويف �ضوء كون املعلومات اخلا�صة بالتوقعات
امل�ستقبلية املت�ضمنة يف هذه الن�شرة احتمالية بطبيعتها وب�شكل أ��سا�سي ف�إنه يجب عدم اعتبار ت�ضمني مثل هذه املعلومات على أ�نه تعهد من ال�شركة أ�و من
أ�ي �شخ�ص �آخر ب أ�نه �سيتم حتقيق أ�هداف أ�و خطط ال�شركة .وبالتايل ،ف�إنه يجب على املكتتبني الراغبني يف �شراء أال�سهم ال�سعي للح�صول على ا�ست�شارة
مهنية خمت�صة قبل اال�ستثمار يف ال�شركة.
أ
أ
�إن أ�ي ا�ستثمار يف مثل هذه االكتتابات يت�ضمن عوامل خماطر مت��صلة ،وبالتايل يجب مالحظة �ن قيمة تلك اال�ستثمارات قد تتغري ب�سبب احتمال حتقق
عامل واحد أ�و أ�كرث من هذه العوامل.
اال�ستقرار ا إلقليمي
املخاطر

تخ�ضع منطقة اخلليج العربي آلثار التوترات ال�سيا�سية أ
والمنية الناجتة عن ال�صراعات يف بلدان /مناطق خمتلفة يف هذه
املنطقة.

خطة ال�شركة للتعامل مع مل تت أ�ثر ا إلمارات العربية املتحدة ب�شكل مبا�شر ب أ�ي من هذه ال�صراعات ب�سبب البعد اجلغرايف عن مناطق ال�صراع واملوقف
هذا النوع من املخاطر احليادي الذي اعتمدته ا إلمارات تاريخي ًا ،والقيادة احلكيمة التي مار�سها قادتها.
بطء منو االقت�صاد
املخاطر

هبوط حمتمل يف أ��سعار النفط مما ميكن أ�ن ي ؤ�دي �إىل منو اقت�صادي بطيء يف منطقة اخلليج ،والتي تعترب ال�سوق اجلغرافية
أال�سا�سية بالن�سبة لل�شركة.

خطة ال�شركة للتعامل مع من املتوقع أ�ن تبقى أ��سعار النفط يف م�ستويات مرتفعة يف امل�ستقبل املنظور .با إل�ضافة �إىل أ�ن اقت�صاد دبي متنوع ب�شكل
هذا النوع من املخاطر مر�ضي حيث تقدر ا إليرادات البرتولية املبا�شرة بن�سبة  %6فقط من الناجت القومي ا إلجمايل .وكذلك ف�إن قطاع البنية التحتية
من املتوقع أ�ن ي�ستمر مرن ًا.
التناف�س
املخاطر

من املتوقع أ�ن ي أ�تي التناف�س من بور�صات و أ��سواق مالية أ�خرى تعمل يف املنطقة.

خطة ال�شركة للتعامل مع تتميز ال�شركة عن غريها يف توافر �إمكانية احل�صول على التمويل الالزم من خالل ر أ��س املال ،وبالتايل �سيكون مبقدور
هذا النوع من املخاطر ال�شركة التناف�س ب�شكل فعال على أ��سا�س عاملي من خالل خطط ت�سويقية منظمة وكذلك تطبيق التقنيات احلديثة .وهو ما
�سوف ي ؤ�من لل�شركة ميزة تناف�سية �إ�ضافية.
ا إلدارة واالحتفاظ باملوظفني
املخاطر

يعتمد جناح ال�شركة �إىل حد كبري على اخلربات الفنية واجلهود و أ�داء ا إلدارة واملوظفني .و�سوف يكون لعدم قدرة ال�شركة على
ا�ستقطاب وتدريب واالحتفاظ باملوظفني أ�ثر �سلبي على ن�شاطها.

خطة ال�شركة للتعامل مع تدور �سيا�سات وممار�سات املوارد الب�شرية اخلا�صة بال�شركة حول فكرة اعتبار أال�شخا�ص أ�كرث أال�صول أ�همية من حيث
للدارة واملوظفني كحافز لهم من خالل متلك أ��سهم يف ال�شركة.
هذا النوع من املخاطر القيمة يف ال�شركة .ويت�ضمن عر�ض االكتتاب تخ�صي�ص أ��سهم إ
يجب الرتكيز ب�شكل أ��سا�سي على االختيار والتدريب والتطوير والتقييم ل�ضمان االحتفاظ باملوظفني العاملني يف ال�شركة.
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القدرة على �إدارة النمو
املخاطر

ميكن أ�ن يتعر�ض �سعر ال�سوق أ
لل�سهم املعرو�ضة لالكتتاب �إىل تقلبات وا�سعة ب�سبب العوامل امل�شار �إليها أ�عاله با إل�ضافة �إىل
أ
أ
أ
العوامل أالخرى متعلقة مب�صالح امل�ستثمرين والحداث الهامة بالن�سبة ل�سوق تداول ال�سهم بغ�ض النظر عن �داء ال�شركة
املايل الفعلي.

خطة ال�شركة للتعامل مع تخطط ال�شركة لتطوير وتنفيذ أ�نظمة و�ضوابط ت�شغيلية �سليمة للتعامل مع النمو املتوقع .كما تخطط ال�شركة جلذب وتدريب
هذا النوع من املخاطر وحتفيز واالحتفاظ بكبار املدراء واملخت�صني الفنيني وغريهم من املوظفني امل ؤ�هلني أ
والكفاء لتلبية متطلبات تو�سع أ�ن�شطة
ال�شركة.
تقلب أ��سعار أال�سهم
املخاطر

ميكن أ�ن يتعر�ض �سعر ال�سوق أ
لل�سهم املعرو�ضة لالكتتاب �إىل تقلبات وا�سعة مبا يف ذلك تلك امل�شار �إليها أ�عاله با إل�ضافة
�إىل عوامل متعلقة مب�صالح امل�ستثمرين أ
والحداث الهامة بالن�سبة ل�سوق تداول أال�سهم بغ�ض النظر عن أ�داء ال�شركة املايل
الفعلي.

خطة ال�شركة للتعامل مع تعتقد ال�شركة أ�ن امل�ساهمني �سيبقون متم�سكني باال�ستثمار يف ال�شركة و أ�ن �سعر ال�سوق بالن�سبة أ
لل�سهم املعرو�ضة لالكتتاب
هذا النوع من املخاطر �سيكون م ؤ��شر ًا فعلي ًا لقيمة ال�شركة و أ�دائها.
خماطر الت�شريع
�إن �سوق دبي املايل خا�ضع للت�شريعات االحتادية (وب�شكل خا�ص هيئة أالوراق املالية وال�سلع) وغريها من الهيئات الت�شريعية واحلكومية يف دولة ا إلمارات
العربية املتحدة ،و�إن أ�ية تغيريات على تلك الت�شريعات قد ي ؤ�ثر على ن�شاطات �سوق دبي املايل كما هو متوقع.
اال�ستثمار يف أال�سهم
ميكن أ�ن يت أ�ثر �سعر أال�سهم بعوامل متعلقة مب�صالح امل�ستثمرين با إل�ضافة �إىل ظروف ال�سوق الذي �سوف يتم �إدراج أال�سهم فيه ،وذلك بغ�ض النظر عن
أ�داء ال�شركة املايل.
ال�ضرائب
ال توجد يف الوقت احلايل أ�ية �ضرائب دخل مفرو�ضة على الهيئات االعتبارية أ�و أالفراد يف ا إلمارات العربية املتحدة .ولكن من املمكن أ�ن تقوم ال�شركة
باال�ستثمار يف �شركات تابعة م ؤ��س�سة يف دول أ�خرى حيث ال�ضرائب مفرو�ضة على ن�شاطها.
عر�ض أالو�ضاع امل�ستقبلية
تت�ضمن هذه الن�شرة عر�ض ملعلومات عن أ�و�ضاع م�ستقبلية فيما يتعلق بال�شركة والتي تعتمد على توقعات وتقديرات وتقييمات ومعلومات متوفرة حالي ًا
لدى ال�شركة .وت�شمل هذه الت�صريحات على �سبيل املثال ال احل�صر بيانات عن ا�سرتاتيجيات ال�شركة وخططها و أ�هدافها وتوقعاتها ونواياها ونفقاتها
وتقديراتها.
تعك�س هذه املعلومات وجهات النظر احلالية للم�ساهم بخ�صو�ص أ�حداث م�ستقبلية وهي لي�ست �ضمانات بخ�صو�ص أالداء امل�ستقبلي لل�شركة كما أ�نها
تت�ضمن خماطر ومواطن �شك معينة ي�صعب التنب ؤ� بها .با إل�ضافة لذلك يعتمد عر�ض معلومات معينة عن أ�و�ضاع م�ستقبلية على توقعات بخ�صو�ص أ�مور
م�ستقبلية قد ال تتحقق.

26

هناك العديد من العوامل التي قد ت ؤ�دي �إىل اختالف توقعات ال�شركة ب�شكل جوهري عن أ�ية نتائج أ�و أ�داء أ�و �إجنازات م�ستقبلية ميكن أ�ن تكون مبينة
�صراحة أ�و �ضمن ًا يف تلك املعلومات عن أالو�ضاع امل�ستقبلية .ت�شمل هذه العوامل:

 التغيريات يف الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية والتجارية العامة يف البلد أ�و املنطقة؛ التغيريات يف القوانني أ�و ال�سيا�سات اخلا�صة بحكومة ا إلمارات العربية املتحدة أ�و ب أ�ية �شركات حكومية أ�و �شبه حكومية أ�خرى يفالبلد؛
أ
أ
 املناف�سة من ال�سواق املالية ا إلماراتية وا إلقليمية الخرى؛أ
أ
 التغيريات يف الطلب على النفط اخلام واملواد البرتوكيماوية الخرى ويف توريدها و��سعار ال�سوق اخلا�صة بها مبا يف ذلك التغيريات يفح�ص�ص ا إلنتاج فيما بني الدول امل�صدرة للنفط ( أ�وبك)؛
 التقلبات يف أ��سعار �صرف العمالت و أ��سعار الفائدة ون�سب الت�ضخم؛ و التغيريات يف ا�سرتاتيجيات العمل وخمتلف العوامل أالخرى.وتعترب العديد من هذه العوامل ذات وزن اقت�صادي كبري بطبيعتها ولذلك ف�إنها خارج نطاق �سيطرة �إدارة ال�شركة .يف حالة حتقق عامل واحد أ�و أ�كرث
من هذه املخاطر أ�و املحاذير أ�و �إذا ثبت عدم �صحة التوقعات أال�سا�سية ،قد تختلف النتائج الفعلية ب�شكل جوهري عن تلك املبينة يف هذه الن�شرة كما هي
متوقعة أ�و مت�صورة أ�و مقدرة أ�و مفرت�ضة أ�و مق�صودة أ�و خمطط لها أ�و متنب أ� بها.

 .14ر أ��س املال وا�ستخدام العائد من االكتتاب
يبلغ ر أ��س مال ال�شركة  8مليار درهم �إماراتي موزع على  8مليار �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ درهم �إماراتي واحد لكل �سهم .و�سوف يرجع العائد من هذا
الكتتاب والذي يبلغ  1.6مليار درهم �إىل حكومة دبي التي �ستقوم با�ستخدامه ألغرا�ضها اخلا�صة.

 .15ملخ�ص �شروط ا إلكتتاب والوثائق املطلوبة
�شروط وطريقة االكتتاب (اال�صــدار اخلــا�ص):
-1
-2
-3
-4
-5

26

للكتتاب بـ  %20من أ��سهم
تدعو حكومة دبي (البائع) ،ب�صفتها مالكة لـ  %100من أ��سهم �سوق دبي املايل �ش.م.ع«( .ال�شركة») اجلمهور إ
«ال�شركة « («العر�ض»).
أ
للكتتاب العام»).
تبلغ أال�سهم املعرو�ضة إ
للكتتاب العام «( 1.600.000.000ال�سهم املتوفرة إ
�سعر ا إل�صدار يف كل �سهم من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام هو درهم �إماراتي واحد («�سعر اال�صدار») با إل�ضافة �إىل  0.03درهم
كم�صاريف �إ�صدار.
أ
يبد أ� العر�ض بتاريخ  12نوفمرب  2006ويتوقع �إغالقه بتاريخ  23نوفمرب «( 2006تاريخ ا إلغالق») .يتوقع ا إلعالن عن تخ�صي�ص ال�سهم
بفرتة ال تتعدى اخلم�سة ع�شرة يوما من تاريخ ا إلغالق («تاريخ التخ�صي�ص») كما يتوقع البدء ب�إعادة املبالغ بتاريخ التخ�صي�ص أ�و يف اليوم
الذي يليه.
يق�سم العر�ض اىل ق�سمني رئي�سيني ،ا�صدار خا�ص («اال�صدار اخلا�ص») و أ��صدار عام .تطبق ال�شروط التالية على اال�صدار اخلا�ص والتي
تت�ضمن معايري التخ�صي�ص املحددة من قبل البائع:
أ
�سيتم تخ�صي�ص فيما يتعلق باال�صدار اخلا�ص ن�سبة ت�صل �إىل  720( ،%45مليون �سهم) ،من ال�سهم املـتـوفرة لـالكتتاب الـعام كما يلي:
ا  -يتم تخ�صي�ص ن�سبة  80( %5مليون �سهم) ،من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام �إىل �شركات الو�ساطة يف �سوق دبي املايل؛
ب  -يتم تخ�صي�ص ن�سبة  80 (،%5مليون �سهم) ،من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام �إىل ال�شركات املدرجة يف �سوق دبي املايل؛
ج  -يتم تخ�صي�ص  400( ،%25مليون �سهم) ،من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام �إىل:
 املواطنني من موظفي حكومة دبي وال�شركات اململوكة ب�شكل كامل حلكومة دبي و؛ املواطنني املتقاعدين من �إمارة دبي (بغ�ض النظرعن هوية رب العمل ال�سابق للتقاعد).د  -يتم تخ�صي�ص  160( ٪10مليون �سهم) من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام اىل �شركات اململوكة من حكومة دبي بن�سبة ال تقل عن .٪99
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-6

-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

-14
-15
-16
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يخ�ص اال�صدار اخلا�ص:
تطبق �شروط التخ�صي�ص التالية فيما َ
ا � -شركات الو�ساطة
يتم تخ�صي�ص ن�سبة  80( ،%5مليون �سهم) ،من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام �إىل �شركات الو�ساطة املعتمدة يف �سوق دبي املايل حتى
تاريخ ن�شرة االكتتاب («الو�سطاء احلاليني») وذلك كما يلي:
 يتم تخ�صي�ص � 500.000سهم لكل من لو�سطاء احلاليني الذين مت ترخي�صهم من �سوق دبي حتى  31دي�سمرب .2005 يتم تخ�صي�ص � 250.000سهم لكل من الو�سطاء احلاليني الذين مت ترخي�صهم خالل الفرتة ما بني  1يناير  2006ولغاية  12نوفمرب.2006
 يتم توزيع بقية أال�سهم على الو�سطاء احلاليني طبقا لن�سبة قيمة التداول لكل و�سيط �إىل �إجمايل قيمة التداول يف �سوق دبي املايل للفرتةاملمتدة ما بني  1يناير  2006ولغاية انتهاء الف�صل ما قبل تاريخ هذه الن�شرة.
أ
 يتم دعوة الو�سطاء احلاليني لالكتتاب يف عدد أال�سهم املخ�ص�صة لهم طبقا لطريقة التخ�صي�ص املذكورة �عاله.ب  -ال�شركات املدرجة
يتم تخ�صي�ص ن�سبة  80( ،%5مليون �سهم) ،من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام �إىل ال�شركات املدرجة يف �سوق دبي املايل حتى  12نوفمرب
«( 2006ال�شركات احلالية») كما يلي:
 يتم تخ�صي�ص � 500.000سهم لكل من ال�شركات احلالية التي مت �إدراجها يف �سوق دبي حتى  31دي�سمرب .2005 يتم تخ�صي�ص � 250.000سهم لكل من ال�شركات احلالية التي مت �إدراجها خالل الفرتة ما بني  1يناير  2006ولغاية  12نوفمرب .2006 يتم توزيع بقية أال�سهم على ال�شركات احلالية طبقا لن�سبة قيمة التداول على كل �شركة �إىل �إجمايل قيمة التداول يف �سوق دبي املايل للفرتةاملمتدة ما بني  1يناير  2006ولغاية انتهاء الربع أالخري قبل تاريخ هذه الن�شرة.
 يتم دعوة ال�شركات احلالية لالكتتاب يف عدد أال�سهم املخ�ص�صة لهم طبقا لطريقة التخ�صي�ص املذكورة أ�عاله.ج  -املواطنون موظفو حكومة دبي واملتقاعدين:
يتم تخ�صي�ص  400( ،%25مليون �سهم) ،من أال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب العام �إىل املواطنني من موظفي حكومة دبي وال�شركات اململوكة
ب�شكل كامل حلكومة دبي واملواطنني املتقاعدين من �إمارة دبي .يحق لكل م�ستثمر االكتتاب بـ � 1000سهم كحد أ�دنى و � 15000سهم كحد
أ�ق�صى .يف حال مت االكتتاب يف أ�كرث من اال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام توزع بالتنا�سب .ال يحق للمكتتبني يف هذه ال�شريحة االكتتاب يف
�شريحة «مواطني الدولة».
د  -يتم تخ�صي�ص  160( ٪10مليون �سهم) من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام اىل �شركات اململوكة من حكومة دبي بن�سبة ال تقل عن .٪99
يبلغ املكتتبون مبا مت تخ�صي�صه لهم من أ��سهم وفقا ل�شروط التخ�صي�ص املذكورة اعاله يتوقع البدء ب�إعادة املبالغ الفائ�ضة من اال�سهم التي
اكتتبوا فيها ومل تخ�ص�ص لهم بعد خم�سة ع�شرة يوما من تاريخ ا إلغالق .تتم اعادة املبالغ مبوجب �شيكا ي�صدر با�سم املكتتب.
يتوجب على كل مكتتب ان يكون قد بلغ �سن الـ� 21سنة على االقل بتاريخ االكتتاب.
يجب ان تكون املعلومات الواردة يف طلبات االكتتاب وا�ضحة ،كاملة و�صحيحة .ال ميكن �سحب الطلبات بعد تقدميها وال يقبل بالطلبات التي
مت ت�صويرها.
يقدم الطلب من قبل امل�ستثمر ح�سب �شريحته مرة واحدة .ترف�ض كافة الطلبات اال�ضافية.
تكون من م�س ؤ�ولية مقدم الطلب الت أ�كد من ان طلبات االكتتاب قد متت تعبئتها ب�صورة كاملة وتقدم لدى فروع بنوك االكتتاب املعينة خالل
دوام عمل البنوك وقبل تاريخ االغالق بفرتة .لن تقبل بنوك االكتتاب اية طلبات بعد دوام العمل الر�سمي بتاريخ االغالق بغ�ض النظر عن
التاريخ الذي مت فيه ار�سال الطلبات.
يتوجب ت�سديد قيمة االكتتاب ومن �ضمنه م�صاريف االكتتاب عند تقدمي طلبات االكتتاب .يتم الت�سديد مبوجب حتويل م�صريف اىل احل�سابات
املفتوحة لدى بنوك االكتتاب أ�و مبوجب �شيك م�صريف او طلب ت�سهيالت با�سم �سوق دبي املايل.
ترفق امل�ستندات التالية مع طلبات االكتتاب:
ا  -ال�شركات :أ��صل الدعوة و طلب االكتتاب،
ب  -الو�سطاء : :أ��صل الدعوة و طلب االكتتاب،
ج  -اال�شخا�ص امل ؤ�هلني:
 بالن�سبة اىل املواطنني موظفي حكومة دبي :أ��صل الكتاب ال�صادر عن رب العمل احلايل و �صورة طبق اال�صل عن خال�صة القيد وجواز ال�سفروهوية العمل.
أ
 بالن�سبة اىل املتقاعدين� :صورة طبق اال�صل عن بطاقة التقاعد �و ر�سالة تثبت ذلك وعن خال�صة قيده وجواز �سفره.عند قبول اي طلب اكتتاب ،يلتزم مقدم الطلب باحكام عقد الت أ��سي�س والنظام اال�سا�سي.
يعو�ض مقدمو الطلب وممثلوهم وورثتهم ح�سب احلال عن كل �ضرر وخ�سائر ومطالبات تلحق بال�شركة ،مبدير االكتتاب وببنوك االكتتاب
وم�ساعديهم من جراء عدم التقيد ب�شروط طلب االكتتاب أ�و االخالل بال�ضمانات الواردة بهذا اخل�صو�ص.
ن�سخ عن ن�شرة االكتتاب و عقد الت أ��سي�س والنظام اال�سا�سي وطلبات االكتتاب متوفرة لدى فروع بنوك االكتتاب .
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ان قبول البنك طلب االكتتاب ال ي�ضمن التخ�صي�ص و يحتفظ البائع بحق تعديل معايري التخ�صي�ص و /أ�و اية حقوق ح�سب تقديره املطلق يف
اي وقت �سابق لتاريخ التخ�صي�ص.
بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم  8لعام  ،2006ف�إن لوزارة املالية وال�صناعة احلق باالكتتاب حتى  %5من أال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب.
و�سيتم تخ�صي�ص كامل الن�سبة لوزارة املالية وال�صناعة التي يحق لها االكتتاب بها قبل عملية تخ�صي�ص أال�سهم .وبالتايل ف�إنه �سيتم تخفي�ض
كل �شريحة من �شرائح اال�صدارين اخلا�ص و العام  ،وذلك ح�سب ن�سبة كل �شريحة اىل ر أ��س املال املطروح لالكتتاب العام لتغطية كامل ن�سبة
الـ  %5املخ�ص�صة لوزارة املالية وال�صناعة ح�سب ما هو مذكور اعاله.
يعترب الغيا كل طلب يقدم خالفا الي من االحكام املذكورة اعاله و /او أ�ذا كان يتعار�ض مع أ�حكام عقد الت أ��سي�س والنظام اال�سا�سي.

�شروط وطريقة االكتتاب (اال�صــدار الـع ــام):
-1
للكتتاب بـ  %20من أ��سهم
تدعو حكومة دبي (البائع) ،ب�صفتها مالكة لـ  %100من أ��سهم �سوق دبي املايل �ش.م.ع«( .ال�شركة») اجلمهور إ
«ال�شركة « («العر�ض»).
أ
-2
للكتتاب العام»).
تبلغ أال�سهم املتوفرة إ
للكتتاب العام «( 1.600.000.000ال�سهم املتوفرة إ
أ
�سعر ا إل�صدار يف كل �سهم من ال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام هو ( )1درهم �إماراتي واحد («�سعر اال�صدار») با إل�ضافة �إىل  0.03درهم
-3
كم�صاريف �إ�صدار.
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يبد أ� العر�ض بتاريخ  12نوفمرب  2006ويتوقع �إغالقه بتاريخ  23نوفمرب «( 2006تاريخ ا إلغالق») .يتوقع ا إلعالن عن تخ�صي�ص أال�سهم
أ
بفرتة ال تتعدى اخلم�سة ع�شرة يوما من تاريخ ا إلغالق («تاريخ التخ�صي�ص») كما يتوقع البدء ب�إعادة املبالغ بتاريخ التخ�صي�ص �و يف اليوم
الذي يليه.
يق�سم العر�ض اىل ق�سمني رئي�سيني� ،إ�صدار خا�ص («اال�صدار اخلا�ص») و�إ�صدار عام («اال�صدار العام») .تطبق ال�شروط التالية على
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اال�صدار العام والتي تت�ضمن معايري التخ�صي�ص املحددة من قبل البائع:
أ
يتم تخ�صي�ص بالن�سبة اىل اال�صدار العام ن�سبة  880( ،%55مليون �سهم)  ،من ال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب العام كما يلي:
ؤ
ا  -يتم تخ�صي�ص ن�سبة  200( ،%12.5مليون �سهم) ،من أال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام �إىل مواطني الدولة غري امل�هلني لالكتتاب
حتت اال�صدار اخلا�ص («املواطنني»)؛ وال يحق للمكتتبني يف هذه ال�شريحة االكتتاب �ضمن �شريحة امل�ستثمرين طبقا للبند (ب) أ�دناه
(«امل�ستثمرين العامني»).
أ
أ
ب  -يتم تخ�صي�ص ن�سبة  680( ،%42.5مليون �سهم) ،من ال�سهم املتوفرة لالكتتاب العام �إىل امل�ستثمرين (من الفراد والهيئات االعتبارية)
مبا يف ذلك مواطني جمل�س التعاون اخلليجي واملقيمني والدول أالخرى .كما يحق للم�ستثمرين الذين متت دعوتهم لتقدمي طلبات االكتتاب
على أ��سهم اال�صدار اخلا�ص تقدمي طلبات لالكتتاب على أ��سهم هذه ال�شريحة أ�ي�ضا .ال يحق للمواطنني الذين يكتتبون يف هذه ال�شريحة ان
يكتتبوا يف ال�شريحة « أ�» أ�عاله («املواطنني»).
آ
للكتتاب كالتي:
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يكون لال�صدار العام حد ادنى و أ�ق�صى إ
للكتتاب ما يوازي الـ � 15.000سهم واحلد االق�صى ما يوازي � 99.000سهم؛ على ان تكون الزيادة
ا  -بالن�سبة للمواطنني :يكون احلد االدنى إ
يف عدد اال�سهم املت�ضمنة يف طلب االكتتاب عن احلد االدنى مب�ضاعفات � 1.000سهم.
ب  -بالن�سبة اىل امل�ستثمرين العامني :يبلغ احلد أالدنى لالكتتاب بالن�سبة للمكتتبني يف هذه ال�شريحة � 100.000سهم .على أ�ن تكون الزيادة يف
عدد أال�سهم املت�ضمنة يف طلب االكتتاب عن احلد أالدين مب�ضاعفات � 50.000سهم .يبلغ احلد أالق�صى لالكتتاب بالن�سبة للمكتتبني يف هذه
ال�شريحة �ستمائة وثمانون مليون � 680.000.000سهم.
يخ�ص اال�صدار العام:
-7
تطبق �شروط التخ�صي�ص التالية فيما َ
ا  -بالن�سبة اىل املواطنني:
أ
أ
		 يتم تخ�صي�ص � 1.000سهم كحد �دنى ب�شرط عدم جتاوز املكتتبني يف هذه ال�شريحة عدد  200.000مكتتب �سوف يتم تخ�صي�ص ال�سهم
املطروحة املتبقية (�إن وجدت) بالن�سبة والتنا�سب بني جميع املكتتبني ،مع مراعاة احلد أالق�صى للملكية كما هو مبني أ�عاله .ويف حال
زيادة أ�عداد املكتتبني على احلد الذي ي�سمح بتخ�صي�ص (� )1.000سهم لكل مكتتب �سيتم توزيع أ��سهم تلك ال�شريحة بالت�ساوي على عدد
املكتتبني.
ب  -بالن�سبة اىل امل�ستثمرين:
		اليوجد حد ادنى للتخ�صي�ص لهذه الفئة على ان يتم التخ�صي�ص للكل بن�سبة ما اكتتبوا به.
يبلغ املكتتبون مبا مت تخ�صي�صه لهم من أ��سهم وفقا ل�شروط التخ�صي�ص املذكورة اعاله ويتوقع باعادة املبالغ الفائ�ضة لال�سهم التي اكتتبوا
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فيها ومل تخ�ص�ص لهم بعد خم�سة ع�شرة يوما من تاريخ ا إلغالق .تتم اعادة املبالغ مبوجب �شيكا ي�صدر با�سم املكتتب.
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يتوجب على كل مكتتب ان يكون قد بلغ �سن الـ� 21سنة على االقل بتاريخ االكتتاب.
يجب ان تكون املعلومات الواردة يف طلبات االكتتاب وا�ضحة ،كاملة و�صحيحة .ال ميكن �سحب الطلبات بعد تقدميها وال يقبل بالطلبات التي
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مت ت�صويرها.
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يقدم الطلب من قبل امل�ستثمر ح�سب �شريحته مرة واحدة .ترف�ض كافة الطلبات اال�ضافية.
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أ
ؤ
تكون من م�س�ولية مقدم الطلب الت�كد من ان طلبات االكتتاب قد متت تعبئتها ب�صورة كاملة وتقدم لدى فروع بنوك االكتتاب املعينة خالل
-12
دوام عمل البنوك وقبل تاريخ االغالق بفرتة .لن تقبل بنوك االكتتاب اية طلبات بعد دوام العمل الر�سمي بتاريخ االغالق بغ�ض النظر عن
التاريخ الذي مت فيه ار�سال الطلبات.
يتوجب ت�سديد قيمة االكتتاب ومن �ضمنه م�صاريف االكتتاب عند تقدمي طلبات االكتتاب .يتم الت�سديد مبوجب حتويل م�صريف اىل احل�سابات
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أ
املفتوحة لدى بنوك االكتتاب �و مبوجب �شيك م�صريف او طلب ت�سهيالت با�سم �سوق دبي املايل.
ترفق امل�ستندات التالية مع طلب االكتتاب:
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ا  -ا إل�صدار العام:
أ
	� 1-أال�شخا�ص الطبيعيني:
• �صورة طبق اال�صل عن جواز ال�سفر يكون �صالح املدة.
• �صورة طبق اال�صل عن خال�صة القيد (ملواطني دولة االمارات العربية املتحدة).
أ
	� 2-اال�شخا�ص االعتباريني (م ؤ��س�سة او �شركة) م ؤ��س�سة يف دولة االمارات العربية املتحدة.
• �صورة طبق اال�صل عن الرخ�صة التجارية تكون �صاحلة املدة.
• امل�ستند الذي يثبت �صالحية ممثل ال�شخ�ص االعتباري للتوقيع وقبول ال�شروط الواردة يف طلبات االكتتاب بالنيابة عن ال�شركة.
أ
	� 3-اال�شخا�ص االعتباريني (م ؤ��س�سة او �شركة) م ؤ��س�سة خارج دولة االمارات العربية املتحدة:
• �صورة طبق اال�صل عن �شهادة الت أ��سي�س.
• امل�ستند الذي يثبت �صالحية ممثل ال�شخ�ص االعتباري للتوقيع وقبول ال�شروط الواردة يف طلبات االكتتاب بالنيابة عن ال�شركة وهويته.
يتم الت أ�كد من امل�ستندات املربزة �إما عرب االطالع على اال�صل أ�وختمها من أ��شخا�ص أ�و جهات ر�سمية (كاتب عدل� ،سفارة ،م�صرف ،حمام
أ�وحما�سب قانوين).
عند قبول اي طلب اكتتاب ،يلتزم مقدم الطلب باحكام عقد الت أ��سي�س والنظام اال�سا�سي.
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يعو�ض مقدمو الطلب وممثلوهم وورثتهم ح�سب احلال عن كل �ضرر وخ�سائر ومطالبات تلحق بال�شركة ،مبدير االكتتاب وببنوك االكتتاب
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أ
وم�ساعديهم من جراء عدم التقيد ب�شروط طلب االكتتاب �و االخالل بال�ضمانات الواردة بهذا اخل�صو�ص.
ن�سخ عن ن�شرة االكتتاب و عقد الت أ��سي�س والنظام اال�سا�سي وطلبات االكتتاب متوفرة لدى فروع بنوك االكتتاب .
-17
ان قبول البنك طلب االكتتاب ال ي�ضمن التخ�صي�ص و يحتفظ البائع بحق تعديل معايري التخ�صي�ص و /أ�و اية حقوق ح�سب تقديره املطلق يف
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اي وقت �سابق لتاريخ التخ�صي�ص.
أ
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بناء على قرار جمل�س الوزراء رقم  8لعام  ،2006ف�إن لوزارة املالية وال�صناعة احلق باالكتتاب حتى  %5من ال�سهم املعرو�ضة لالكتتاب.
و�سيتم تخ�صي�ص كامل الن�سبة لوزارة املالية وال�صناعة التي يحق لها االكتتاب بها قبل عملية تخ�صي�ص أال�سهم .وبالتايل ف�إنه �سيتم تخفي�ض
كل �شريحة من �شرائح اال�صدارين اخلا�ص و العام  ،وذلك ح�سب ن�سبة كل �شريحة اىل ر أ��س املال املطروح لالكتتاب العام لتغطية كامل ن�سبة
الـ  %5املخ�ص�صة لوزارة املالية وال�صناعة ح�سب ما هو مذكور اعاله.
أ
أ
أ
يعترب الغيا كل طلب يقدم خالفا الي من االحكام املذكورة اعاله و /او �ذا كان يتعار�ض مع �حكام عقد الت��سي�س والنظام اال�سا�سي.
-20

30

