نشرة االكتتاب بشأن طرح نسبة  %55من أسهم رأس مال
شركة أمانات القابضة
شركة مساهمة عامة
(تحت التأسيس في اإلمارات العربية المتحدة كشركة مساهمة عامة)

التاريخ 02 :أكتوبر 0202
فترة االكتتاب من  02أكتوبر  0202إلى  2نوفمبر 0202
الطرح األولي لالكتتاب العام لعدد  073.572227222سهم عادي ("أسهم الطرح") بسعر طرح قدره 0722
درهم إماراتي لكل سهم طرح ("سعر الطرح")
(مع تكاليف طرح إضافية قدرها  2720درهم إماراتي لكل سهم من أسهم طرح)
هذا طرح أولي لالكتتاب العام ("الطرح") لنسبببب ة  %55من إجمالي أسبببب" ("األسهههههم") ("امانات القابضههههة" أو
"الشههركة") ،شببركة مسبباهمة عامة ("ش.م.ع") تحت التأسببيس في اإلمارات العربية المتحدة ("اإلمارات") .ق ل
هذا الطرح ،ل تكن األسبببب" مدرجة في أي أسبببب ا مالية .وعقب الطرح واكتمال عملية التأسببببيس ،سبببب تتقدم
الشركة بطلب إلدراج أس"م"ا في س دبي المالي ("سوق دبي المالي").
الطرح مقص ر على األشخاص الط يعيين واالعت ارين ("المكتتبون") اآلتيين:
.1
.2
.1

.1

األفراد/األشببببببخببباص الط يعيين بببباسببببببت نبببا م اطني ال اليبببات المتحبببدة األمريكيبببة أو الحبببانببببببلين على
الجنسيةاألمريكية؛
المؤسسات الفردية والشركات ،بغض النظر عن جنسية هذه الكيانات ،باست نا الكيانات األمريكية (في إطار
معنى قان ن األورا المالية لسنة  ،1311وتعديالته)؛
وفقا ً للمادة ( )08من القان ن االتحادي رق ( )0لسبببنة  1301في شبببأن الشبببركات التجارية وتعديالته لج"از
االمارات لالسببت مار الحف في االكتتاب بأسبب" أية شببركة مسبباهمة عامة تؤسببس في الدولة وتطرح أسبب"م"ا
لالكتتاب العام وذلك بما ال يتجاوز ( )%5من االسبببببب" المطروتة لالكتتاب  ،على أن يت تخصببببببي هذه
النس ة بالكامل ق ل ال د في االكتتاب وتخصي أس" المكتت ين اآلخرين؛ و
الكيانات وال"يئات العامة التابعة للحك مة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو أي إمارة من اإلمارات
أو أي دولة داخل مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى ،وفقـ ًببببا للشروط واألتكام المنص ص علي"ا في
نشرة االكتتاب هذه.

على كل مكتتب أن يمتلك رق مست مر وتساب مصرفي ليك ن مؤهال للتقدم بطلب اكتتاب في أس" الطرح.

من المت قع أن ي دأ الطرح في  28أكت بر  2811ويغلف في  1ن فم ر "( 2811تاريخ اإلغالق").
ت الحصبببب ل على م افقة هيئة األورا المالية والسببببلع ("هيئة األوراق المالية والسهههه ع") على الطرح لالكتتاب
العام.
ت اعتماد النسبببخة العربية لنشبببرة االكتتاب هذه من هيئة األورا المالية والسبببلع في  13أكت بر  2811ط قـًبببببببببا
ألتكام قان ن الشركات التجارية رق  0لسنة  ،1301وتعديالته ،وقراراته التنفيذية ("قانون الشركات").
االسهههههتفمار في األسههههههم يشهههههمل مخاطرة عالية .وبناءاً ع يه ينبغي ع ى المكتتبين المحتم ين أن يقرؤوا بعناية
الجزء الخاص بـههه "عوامل المخاطر" في نشرة االكتتاب ل تعرل ع ى العوامل التي يتعين دراستها قبل االكتتاب
في أسهم الطرح.

1

أسماء المشاركين في الطرح
مديرو الطرح الرئيسيين المشتركين

بنك أبو ظبي الوطني ش.م.ع.

اإلمارات ل خدمات المالية ش.م.خ

مدير الطرح

شعاع كابيتال

بنك االكتتاب الرئيسي
بنك أبو ظبي الوطني ش.م.ع.

بنك االكتتاب الرئيسي المشارك
بنك االمارات دبي الوطني
بنوك االكتتاب

بنك أب ظ ي التجاري ش.م.ع.

بنك دبي االسالمي ش.م.ع.

دار التم يل

أب ظ ي ال طني للتم يل اإلسالمي

مصر

بنك أب ظ ي اإلسالمي ش.م.ع.

عجمان ش.م.ع.

بنك االتحاد ال طني ش.م.ع.
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المستشار القانوني ل شركة
التميمي ومشاركوه
مركز دبي المالي العالمي
الطابف  ،6بناية  1شرقـًا
شارع الشيخ زايد
ص.ب 3225
دبي
اإلمارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لمديري الطرح
وايت اند كيس ال ال بي
الطابف  ،16برج السيلية ،ميدان الس اح
ص.ب 120616
أب ظ ي،
االمارات العربية المتحدة

محاسبو إعداد التقارير ومدققو حسابات االكتتاب في الطرح العام األولي

كيه بي إم جي
الطابف  ،11برج ب ليفارد بالزا 1
ب ليفارد محمد بن راشد
ص.ب 1088
دبي
اإلمارات العربية المتحدة

نشرة االكتتاب هذه مؤرخة في  28أكت بر 2811

1

إشـعـار هــام
(يتعين على جميع المكتت ين قرا ته بعناية)


ت"د نشببرة االكتتاب هذه بشببكل أسبباسببي إلى تزويد المسببت مرين بالمعل مات األسبباسببية التي يمكن أن
تسبباعده في االسببت مار في أسبب" الطرح .وق ل التقدم بطلب لالكتتاب ،يجب على كل مكتتب أن يفح
ويدرس بعناية جميع ال يانات ال اردة في نشبببببرة االكتتاب هذه عالوة على النظام األسببببباسبببببي للشبببببركة
("النظام األساسي") لتحديد ما إذا كان االست مار في أس" الطرح مناسب أم ال .ويجب على كل مست مر
أي ضًا استشارة مستشاره المالي والقان ني بشأن االست مار في أس" الطرح المطروتة لالكتتاب .ويتعين
على قارئ نشببببرة االكتتاب مالتظة أن الكلمات والع ارات ت ضبببب أن المعل مات تقديرية وتسببببتند إلى
افتراضببببببات مسببببببتق لية وتشببببببير إلى أن"ا بيانات غير مؤكدة وأنه ال يج ز التع يل أو االتكال على تلك
نظرا ألنه من غير الممكن التحقف من
التقديرات المسببببببتق لية .وتخضببببببع نشببببببرة االكتتاب هذه للتعديل ً
الظرو المستق لية التي تس ب اختال ج هري بين النتائج الفعلية والمت قعة.
الطالعهم على ب ض المخ ط واليحد ت االضعععع ف ة الم يبطة
هذا االشعععع موجة لك فة المسععععينم
ب ل غم م وجود مخ ط محيملة
ب السعععينم واالكيي ى فى و أموال الشععع ك ت حد نة اليسسععع
نطوي على
لالسينم في االسواق الم ل ة بصفة ع مة إال أ االسينم في الش ك ت حد نة اليسس
مخ ط إض ف ة ييمنل في األسب ى الي ل ة:

1

-

ال يوجد لدي الشع ك ت حد نة اليسسع أي سع ب ة أعم ل أو سععجل لإلنج زات نبت قد ة الم سععسع أو
على يح ق ال وائد الم جوة م األنشعععطة اليي سعععي وم به الشععع كة وذلك ب ك الشععع ك ت
المد
ال ئمة واليي يط ح نسععععععبة محددة م أسععععععهمه لالكيي ى ال م للجمهو واليي ييميع بسععععععجل أعم ل
وانج زات وانبيت قد يه على يح ق األ ب ح مم سععع عد المسعععينم على أيخ ذ ق ا ايث االسعععينم ة
في ظل ني ئج ملموسة.

-

ب ل غم م إعداد د اس ت جدوي اقيص د ة لألنشطة اليي سيم سه الش ك ت حد نة اليسس م قبل
جه ت اسععيش ع ة ميخصععصععة فس يلك الد اس ع ت ييضععم ينو ه بس د اسععة الجدوى يم إعداده بن ء
على أسععع أفي اضععع ة وال يوجد إي ضعععم ن ت على يح ق الني ئج أو ال وائد الوا دة ب لد اسعععة أو حيى
ضععم ل أ الم ل المسععينم وأ الجه ت االسععيش ع ة يخلي مس عئول يه م ضععم يح ق أي ني ئج
وا دة ب لد اسعععععة كم يسعععععيند يلك الد اسععععع ت في إجزاء كن ة منه على افي اضععععع ت وم لوم ت يم
يهم ويوق يهم الخ صة حول مسي بل الش كة.
يوف ه م خالل الم سس وي ك

-

ينطوي االسواق على ب ئة ين فس ة ذات مسيوي م يفع في أغلى األنشطة االقيص د ة مم منل يحد ً
كب ا ً للشعععع ك ت حد نة اليسسعععع لييمك م اليواجد ومم سععععة أنشععععيطه ويكو ق عدة عمالء وحجم
أعم ل مسععي في ظل عدم يواف المم سع ت ال مل ة وسععجل االعم ل السع بق ل دعم يواجده ب ألسععواق
المسيهدفة.

-

ييطلى الشععع ك ت حد نة اليسسععع في ات زمن ة قد يميد لسعععنوات م ي أ يسسععع سعععه حيى ييمك م
ب ك الش ع ك ت ال ئمة واليي له س ع ب ة
ينب ت أعم له ب ألسععواق ويح ق عوائد وا ب ح للمسععينم
م ي ش د ق ا ايهم االسينم ة.
أعم ل وسجل أنج زات وني ئج م ل ة ويشغ ل ة س ب ة يمك المسينم

-

جى األنيب ه الي مدى ي كز حصععا الم سععسعع مع أف اد أو جه ت له سعع ب ة خب ات وأنج زات فى
ذات مج ل أنشعععطة الشععع كة ح د يزداد المخ ط المحيملة عند وجود عدد كب م الم سعععسععع م
مج الت مخيلفة ويوزع نسعععى الملك ة ب نهم وبم دي الي عدم وجود اعي ئ سعععي للشععع كة ميلك
حصة م ن ة فى أ م ل الش كة و ح ا على نج ح أعم له ويح ق ال وائد الم جوة منه .

-

االنيب ه الي األنشععععطة اليي ينوي الشعععع كة ال م به وق اءة ملخا خطة عمل
جى على المسععععينم
الشععع كة والي ل على المشععع وع ت االسعععينم ة اليي ينوي الشععع كة أق ميه أو الخدم ت اليي ينوي

يم يسس سه بغ ض االسينم في االو اق
ي د مه ويجد االش ة أ ب ض الش ك ت حد نة اليسس
الم ل ة أو بغ ض المشععععع كة في و أموال الشععععع ك ت أو ال م ب السعععععيحواذ على أصعععععول أو
مشععع وع ت أو شععع ك ت ق ئمة ويلك االنشعععطة االسعععينم ة ييضعععم مخ ط كب ة ال يب طه ب مل ت
أع دة ي م ليلك االصعععول أو المشععع وع ت والشععع ك ت ال ئمة دو م اج ت ك ف ة م جه ت مسعععي لة
وح د ة في ب ض االح .

5

-

أ مواف ة اله ئة على ط ح الش ك ت حد نة اليسس للجمهو ال ني أ اله ئة ي ضم أو ي كد دقث
أو صحث الم لوم ت أو االفي ا ض ت اليي بن ت عل ه د ا سة الجدوى كم أ اله ئة ال ي ضم الني ئج
الم يبطة بخطة عمل الش كة وال جى يفس مواف ة اله ئة على أنه نص حة اسينم ة أو يوص ة
لالسينم في الش ك ت المط وحة.

-

االسععينم في أسععهم الط ح قد شععمل على مخ ط كب ة .لذا ي على المسععينم عدم اسععينم أي أموال في
هذا الط ح م لم ك ق د ً ا على يحمل خس ة اسينم ه ( جى ال جوع إلى "عوامل المخاطر" الموضحة بنش ة
األكيي ى).



ب ن ة جم ع الب ن ت الوا دة في
قبل الي دم بطلى لالكيي ى جى على كل مكييى أ فحا و د
نشع ة االكيي ى عالوة على النظ م األسع سععي للشع كة ("النظ م األسع سععي") ليحد د م إذا ك االسععينم
ض اسيش ة مسيش ه الم لي وال نوني بشس
في أسهم الط ح من سى أم ال .و جى على كل مسينم أ ً
االسينم في أسهم الط ح المط وحة لالكيي ى .و ي على ق ئ نش ة االكيي ى مالحظة أ الكلم ت
وال ب ات يوضععأ أ الم لوم ت ي د ة ويسععيند إلى افي اض ع ت مسععي بل ة ويش ع إلى أنه ب ن ت غ
م كدة وأنث ال جوز الي و ل أو االيك ل على يلك الي د ات المسععععي بل ة .ويخضععععع نشعععع ة االكيي ى هذه
للي د ل نظ ً ا ألنث م غ الممك اليح ق م الظ ول المسعععععي بل ة اليي يسعععععبى اخيالل جوه ي ب
الني ئج الف ل ة والميوق ة.



االسبببت مار في أسببب" الطرح قد يشبببمل على مخاطر ك يرة .لذا ،يتعين على المسبببت مر عدم اسبببت مار أي
قادرا على تح مل خسبببببببارة اسببببببت ماره (يرجى الرج ع إلى "عوا مل
أم ال في هذا الطرح مال يكن
ً
المخاطر").



تحت ي نشبببرة االكتتاب هذه على بيانات مقدمة وفقـ ًبببببببببا لق اعد اإلنبببدار واإلعالن الصبببادرة عن هيئة
األورا المالية والسببببلع .وجميع المؤسببببسببببين واألعضببببا المعينين في مجلس إدارة الشببببركة ("مج س
اإلدارة") ال اردة أسببببمافه في متن نشببببرة االكتتاب هذه يتحمل ن المسببببؤولية تضببببامنًا وتكافالً عن دقة
المعل مات وال يانات ال اردة في"ا ويتعين علي" ضببببمان ،بأفضببببل ما لدي" من معرفة واعتقاد وبم جب
إجرا الفح النافي للج"الة وإجرا جميع التحقيقات الممكنة والمعق لة ،أنه ل يت إغفال أي تقائف أو
معل مات م"مة أخرى من شأن"ا تضليأل والتأثير على قرار االست مار الخاص بالمكتت ين.



يت تقدي الطرح بم جب ن شرة االكتتاب هذه إلى هيئة األورا المالية وال سلع من أجل إجرا الطرح في
اإلمارات العربية المتحدة .وفي تالة طرح أسبببب" الطرح في دولة أخرى ،فينه يتعين على الشببببركة ،إذا
تعين عليه ذلك بم جب الق انين و/أو الل ائ المعم ل ب"ا ،اتخاذ جميع اإلجرا ات والحص ل على جميع
الم افقات من السلطات المعنية في تلك الدول ق ل طرح أس" الطرح في"ا.



ت اعتماد نشببببببرة االكتتاب هذه من قئ ل هيئة األورا المالية والسببببببلع ،في  13أكت بر  .2811وهذا
االعتماد ال يج ز اعت اره م افقة على جدوى االست مار وال ت نية باالكتتاب ،ولكن يعني فقط أنه قد ت
وفقـبببببا لق اعداإلندار واإلعالن عن المعل مات المط قة على
ال فا بالحد األدنى من متطل ات االكتتاب ً
نشرات االكتتاب والصادرة عن هيئة األورا المالية والسلع .وال تتحمل هيئة األورا المالية والسلع أي
مسؤولية عن دقة أو اكتمال أو كفاية المعل مات ال اردة في نشرة االكتتاب هذه ،وال تتحمل أي مسؤولية

عن أي أ ضرار أو خ سارة يتعرض ل"ا أي شخ
من"ا.

6

ب س ب االعتماد على ن شرة االكتتاب هذه أو أي جز



ت تعيين بنك االمارات دبي ال طني ("بنك االمارات دبي الوطني") ،وبنك أب ظ ي ال طني ("بنك أبوظبي
الوطني") كمديري طرح رئيسيين مشتركين (مجتمعين "مديري الطرح الرئيسيين المشتركين") .ت
تعيين شعاع كابيتال ("شعاع كابيتال") كمدير طرح ،كمدير طرح مشارك ("مديري الطرح المشارك").
مديري الطرح الرئيسيين والمشتركين ومدير الطرح المشارك ودويتشه بنك ايه جي و كريديت س يس
سيكي ريتيز (ي روب) ليميتد( ،دويتشه بنك ايه جي و كريديت س يس سيكي ريتيز (ي روب) ليميتد
مجتمعين "منسقي الطرح المشتركين") يم ل ن الشركة بشكل تصري وليس اى طر آخر فيما يتعلف
بالطرح  ،ولن يعت ر أي شخ آخر (بغض النظر عن تسلمه هذه ال ثيقة من عدمه) كعميل فيما يتعلف
بالطرح و لن تك ن هناك مسؤولية تجاه أي شخ آخر غير الشركة لت فير الحماية الممن تة لعمال كل
من" وال لتقدي المش رة فيما يتعلف بالطرح أو أي معاملة أو الترتيب المشار إليه في هذه النشرة .لن
يشارك منسقي الطرح المشتركين في عملية تس يف أو بيع أس" االكتتاب في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.



ت إندار نشرة االكتتاب هذه في  28أكت بر .2811

امانات القابضة (تحت التأسيس) والمساهم ن المؤسس ن ("المؤسسون") (تم ل" لجنة المؤسسين كما ه وارد
في هذه ال ثيقة) وأعضا مجلس اإلدارة المعينين ،المذك رة أسمافه في نشرة االكتتاب هذه ،يتحمل ن المسؤولية
تكافال وتضبببامننًا عن نبببحة وسبببالمة ال يانات والمعل مات ال اردة في نشبببرة االكتتاب وفف معرفت"  .ويؤكدون،
وفقـ ًبببببببببا لمعرفت" والفح النافي للج"الة وبعد إجرا الفح الممكن والمعق ل ،أنه ال ت جد تقائف أو معل مات
م"مة أخرى ت اسبببت نائ"ا من نشبببرة االكتتاب ،والتي قد تجعل نشبببرة االكتتاب هذه مضبببللة أو قد تؤثر على قرار
االست مار الخاص بالمكتتب (المكتت ين).
ال يج ز تغيير أو تعديل المعل مات ال اردة في نشبببرة االكتتاب هذه ما ل يت الحصببب ل على م افقة هيئة األورا
المالية والسلع ويت إخطار الجم" ر بذلك من خالل النشر في الصحف الي مية وفقـ ًبببببا لق اعد هيئة األورا المالية
والسلع.
وال ت شكل ن شرة االكتتاب هذه عرض بيع أو دع ة باأل نالة أو بالنيابة عن المؤ س سين أو ال شركة لالكتتاب ب شأن
أي من أ س" الطرح في أي اخت صاص ق ضائي خارج اإلمارات العربية المتحدة .وال يج ز ت زيع ن شرة االكتتاب
هذه في أي اختصبببباص قضببببائي يك ن فيه الت زيع غير قان ني .ويطلب المؤسببببسبببب ن والشببببركة ومديرو الطرح
المشببترك ن وبن ك تلقي االكتتاب الرئيسببية وبنك االكتتاب ("من األشببخاص الذين تصببل إلي" نشببرة االكتتاب هذه
التعر على جميع القي د واإلتاطة ب"ا عل ًما.
أي إشارة في نشرة االكتتاب هذه إلى خدمات قدمت من ب ز آند ك م اني يُف" من"ا المخرجات التي يت الحص ل
علي"ا بم جب تلك الخدمات (س ا أكانت في هيئة تقارير أو تحليالت أو م اد أخرى مقدمة ب اسطة ب ز آند
ك م اني) والتي ت"د لمساعدة الشركة وأنه ال يج ز للغير االعتماد على ،أو االنتفاع بشكل م اشر من ،هذه
المخرجات ،أو امتالك أي مطال ة أو األتقية في أي تع يض من ب زآند ك م اني أوغير ذلك بأي كيفية بصفت"
مستفيدين من الغير بخص ص مخرجات ب ز آند ك م اني.
قد ال تشتمل نشرة االكتتاب هذه على جميع المعل مات التي ين غي على المكتت ين المحتملين دراست"ا ق ل االست مار
في أس" الطرح وق ل اتخاذ قراره باالست مار في أس" الطرح ،ين غي على المكتت ين المحتملين أن يقرفوا بعناية
نشرة االكتتاب بالكامل؛ بما في ذلك الجز المعن ن بـبببب "ع امل المخاطر" ويدرس ا مدى مال مة هذااالست مار بما
في ذلك إجرا بح " المسبتقل وإجرا اسبتفسبارات" واسبتشبارة مسبتشباري" الماليين لمسباعدت" في ال نب ل إلى
قرار است مار.
التقـببببا بخص ص الطرح
المعل مات واآلرا ال اردة في نشرة االكتتاب وأي معل مات أو آرا أخرى يت تقديم"ا
ً
ت"د إلى م ساعدة المكتت ين المحتملين الذين يرغ ن في درا سة الم شاركة في الطرح وفقـ ًبببببببا لل شروط واألتكام
المنصبببب ص علي"ا في نشببببرة االكتتاب هذه وفي نم ذج االكتتاب .وال يج ز نشببببر تلك المعل مات أو نسببببخ"ا أو
اإلفصببباح عن"ا كليًا أو جزئيًا أو اسبببتخدام"ا بأي كيفية أخرى ألي غرض خال مايتعلف بالطرح دون الحصببب ل
على م افقة كتابية من المؤسسين ومديرو الطرح المشترك ن.
ال ت"د نشرة االكتتاب هذه إلى تشكيل ترويج مالي أو عرض أو بيع أو تسلي لألس" أو األورا المالية ألخرى
بم جب قان ن األسب ا (قان ن مركز دبي المالي العالمي رق  12لسبنة  ،2881وتعديالته) ("قانون األسهواق")
الصبببببببادر عن مركز دبي المالي العالمي ("مركز دبي المالي العالمي") أو بم جب ق اعد األسبببببب ا ("قواعد
األسواق") الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية (" س طة دبي ل خدمات المالية") .ول يت اعتماد أو ترخي
الطرح وأسبب" الطرح والمصببال المرت طة ب"ا من قئ ل سببلطة دبي للخدمات المالية وال يشببكل ذلك طرح لألورا
المالية في مركز دبي المالي العالمي وفقـًا لقان ن األس ا أو ق اعد األس ا .
ل يت اعتماد أو تسجيل أس" الطرح ب اسطة أي سلطة رقابية أخرى في أي اختصاص قضائي آخر؛ بما في ذلك
مف ضببببببية األورا المالية وال رنببببببة بال اليات المتحدة أو أي مف ضببببببية أورا مالية بأي والية في ال اليات
المتحدة .لذا ،ال يج ز القيام ،بشكل م اشر أو غير م اشر ،بطرح أو بيع أو إعادة بيع أو نقل أو تسلي أس" الطرح
في ال اليات المتحدة أو لحساب أو لمنفعة أي م اطن أمريكي (كما ه منص ص عليه في قان ن ال اليات المتحدة
لألورا المالية لسبببنة  )1331باسبببت نا ما يك ن في معامالت معينة معفية من متطل ات التسبببجيل بم جب ق انين
2

األورا المالية االتحادية أو ق انين ال الية في ال اليات المتحدة .باإلضببافة إلى ذلك ،ال يج ز طرح أسبب" الطرح
في المملكة المتحدة ("المم كة المتحدة") بم جب ل ائ عمليات الطرح العام لألورا المالية لسببببببنة .1335
واألشببببخاص الذين تصببببل إلي" نشببببرة االكتتاب هذه يتعين علي" االطالع على أي قي د من هذا الق يل واإلتاطة
ب"اعل ًما.
مع مراعاة القي د المنصبببب ص علي"ا في شببببروط الطرح أدناه ،سببببيك ن الطرح مفت ح للمكتت ين من م اطني دول
مجلس التعباون الخليجي والمكتت ين من غير م اطني دول مجلس التعباون الخليجي شببببببريطبة أن ال تزيبد ملكيبة
المكتت ين من غير م اطني دول مجلس التعاون الخليجي عن نسبببب ة  %13من أسبببب" رأس مال الشببببركة ،كما ه
منص ص عليه في النظام األساسي.

البيانات ذات النظرة التط عية المستقب ية والتوقعات
تحت ي نشببببببرة االكتتاب هذه على بيانات ذات نظرة تطلعية مسببببببتق لية؛ بما في ذلك ما يتعلف باعتقادات وت قعات
الشببببركة التي تخضببببع لمخاطر وشببببك ك مالزمة ل"ا .وجميع ال يانات ،خال ال يانات المتعلقة بحقيقة تاريخية أو
تالية ،ال اردة في نشرة االكتتاب هذه هي بيانات ذات نظرة تطلعية مستق لية .وتع ر ال يانات ذات النظرة التطلعية
المسبببتق لية عن االفتراضبببات والت قعات والتن ؤات الحالية بخصببب ص ت ج"ات القطاع واألسببب ا المالية اإلقليمية
واالقتصباديات العالمية وتالة ونتائج عمليات التشبغيل والخطط واألهدا واألدا المسبتق لي للشبركة وأعمال"ا في
القطاع الذي سببببببتعمل فيه ،عالوة على الت قعات بخصبببببب ص الظرو واألتدار الخارجية المتعلقة بالشببببببركة
وعمليات"ا وأدائ"ا المسببتق لي .ويمكن للمكتت ين المحتملين تحديد ال يانات ذات النظرة التطلعية المسببتق لية من خالل
تماما بحقائف تاريخية أو تالية .وقد تشببببببتمل ال يانات على كلمات م ل "يت قع" و "يُقدر" و
تقيقة أن"ا ال ترت ط ً
"يعتقد" و "يتن أ" و "يخطط" و "ي"د " و "محتمل" و "قد" و "ين غي" و "يسبببببتمر" والكلمات والمصبببببطلحات
األخرى المماثلة في المعنى بخص ص أي مناقشة لم عد أو ط يعة التشغيل المستق لي أو األدا المالي أو األتدار
األخرى.
تحت ي نشببببرة االكتتاب على عدد من الت قعات بخصبببب ص األدا المسببببتق لي للشببببركة ،بما في ذلك ال يانات التالية
ال اردة في القسبببب "ثالفـ ًهههههههههها :مع ومات مالية حول الشههههركة" .وتسببببتند هذه الت قعات إلى عدد من االفتراضببببات
والتقديرات التي ،رغ أن"ا مقدمة بتخصي رقمي ،تخضع لزا ًما لشك ك واتتماالت تجارية واقتصادية وتنافسية
ك يرة؛ بما في ذلك تلك المتعلقة بقطاعي الرعاية الصببببببحية والتعلي في دول مجلس التعاون الخليجي ،والعديد من
هذه الشبببك ك واالتتماالت خارجة عن إرادة الشبببركة وتسبببتند إلى افتراضبببات معينة بخصببب ص قرارات األعمال
المستق لية ،التي سيتغير بعض"ا .للحص ل على معل مات إضافية بخص ص الت قعات؛ يرجى االطالع على القس
"ثانيًا :تفاصيل الشركة الرئيسية" ،النقطة  ،1مخاطر االست مار.
بم جب قرا ة المكتت ين المحتملين لنشبببببرة االكتتاب هذه ودراسبببببت"ا ،ين غي علي" ف" أن هذه ال يانات ال تشبببببكل
ضمانات لألدا المستق لي أو النتائج المستق لية ،وأن"ا تنط ي على مخاطر وشك ك وافتراضات .وين غي أن يك ن
المكتت ن المحتمل ن على دراية بأن العديد من الع امل يمكن أن تؤثر على ال ضع المالي الفعلي للشركة أو نتائج
عمليات"ا وتتسبببببب ب في اختال النتائج الفعلية بشببببببكل ك ير عن تلك ال اردة في ال يانات ذات النظرة التطلعية
المستق لية .وهذه الع امل تشمل ،على س يل الم ال ال الحصر ،تلك الع امل التي تمت مناقشت"ا في القس "عوامل
المخاطر" في نشرة االكتتاب هذه.
بسببببب ب هذه الع امل ،نحذر المكتت ين المحتملين من االعتماد على أي بيانات ذات نظرة تطلعية مسبببببتق لية .عالوة
على ذلك ،فين أي بيان ذو نظرة تطلعية مسبببببتق لية يتحدر فقط عن تطلعات كما هي مت قعة بتاريخ هذه النشبببببرة.
والمخاطر والشك ك الجديدة تنشأ من تين آلخر ومن المستحيل ت قع هذه األتدار أو كيفية تأثيرها على ال شركة.
ال ي جد إلزام أو نية بخصبببببب ص تحديث أو تعديل ال يانات ذات النظرة التطلعية المسببببببتق لية ال اردة في نشببببببرة
االكتتاب هذه بعد تاريخ ندورها.
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س دبي المالي
النظام األساسي للشركة
مجلس إدارة الشركة
نظام اإليداع المركزي لس دبي المالي
 1ن فم ر .2811
قان ن الشببببببركات التجارية رق  0لسببببببنة  ،1301وتعديالته ،وقراراته
التنفيذية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
هيئة األورا المالية والسلع.
ه األفراد والشركات المؤسس ن للشركة والمكت ن بنس ة  %15من أس"
الشبببركة والذين قام ا بد قيمة إكتتاب" في النسببب ة المشبببار إلي"ا سبببابقا مع
مصببروفات اإلنببدار بالكامل .ط قـ ًببببببببا لق انين اإلمارات العربية المتحدة،
األسبببببب" الممل كة للمؤسببببببسببببببين وال الغة  %15من رأس مال الشببببببركة
والمدف عة بالكامل مع مصبببببروفات الطرح (وفف المعر بم جب القسببببب
رابعًا :مع ومات أخرى ،النقطة  ،11المسببببائل القان نية) ،سببببتخضببببع لفترة
تظر بيع أسب" إلزامية سبنتين ماليتين تمتد من تاريخ تأسبيس الشبركة تتى
ن"اية السببنة المالية ال انية عقب التأسببيس .ولن يُسببم للمؤسببس ب يع أو نقل
ملكية األ س" خالل تلك الفترة ،با ست نا ما يك ن لمؤ سس آخر (لمؤ س سين
آخرين).
امانات القابضة ش.م.ع ،شركة مساهمة عامة تحت التأسيس في اإلمارات
العربية المتحدة.
مديرو الطرح المشترك ن بخص ص هذا الطرح.
فيزا مدف عة مس ب قا وبطاقة ذكية تصببدر للمسببت مرين المسببجلين لدى س ب
دبي المالي وتخضببببع ألتكام وشببببروط بطاقة  iVESTORالمت فرة على
م قع س دبي المالي (.)www.dfm.ae
تفعيل تداول األسببب" في سببب دبي المالي من خالل سبببجل األسببب" بسببب
دبي المالي.
عقد تأسيس الشركة
ً
يعني المعنى الم ن في القس أوال :شروط وأحكام االكتتاب ،لنقطة ،2
قي داالكتتاب وال الغ  5.888دره إماراتي.
رق المست مر الذى يحصل عليه عند تسجيله كمست مر جديد في س دبي
المالي.
سيفت الطرح في  28أكت بر  ،2811وينت"ي في 1ن فم ر.2811
 1.88دره إماراتي (دره واتد) لكل س" طرح (مع م صاريف إ ندار
قدرها  8.82دره إماراتي لكل سببب" من أسببب" الطرح تك ن واج ة الدفع
بالكامل عند االكتتاب).
 1.125.888.888س" عادي نادرة عن الشركة بسعر الطرح.
الطرح العام األولي لنس ة  %55من إجمالي أس" الشركة
باإلضافة إلى سعر الطرح ال الغ قدره  1.88دره (واتد دره ) لكل س"
 ،ستك ن هناك مصاريف إندار بم لغ قدره  8.82دره لكل س" .
مصبباريف اإلنببدار ال اج ة الدفع ب اسببطة المكتت ين سببيت اسببتخدام"ا في،
على سبببب يل الم ال ال الحصببببر )1( :سببببداد تكاليف المسببببتشببببارين الم"نيين

قي د الملكية

ش.م.ع
نشرة االكتتاب
بن ك االكتتاب

األس"
المكتت ن
اإلمارات
تق التص يت
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بخصببب ص هيكلة وإعداد الطرح؛ بما في ذلك المحامين ومدققي الحسبببابات
واالسببتشبباريين والمسببتشببارين الماليين ومديرو الطرح المشببترك ن؛ و()2
التكاليف والرس ب م المتعلقة بالتس ب يف والت زيع والتعامل مع أسبب" الطرح،
وفت الحسابات ال نكية؛ و ( )1التكاليف األخرى المرت طة بالطرح؛ بما في
ذلك تكاليف النشر والط اعة والدعاية واإلرسال بال ريد.
في تالة تجاوز م لغ مصاريف اإلندار للتكاليف المتحملة فعليًا ،فينه سيت
إيداع الرنيد المت قي في تساب الشركة.
وفي تالة عدم كفاية م لغ مصببببباريف اإلنبببببدار لتغطية التكاليف المتحملة
فعليًا ،فينه سيت تغطية الرنيد المت قي ب اسطة الشركة.
يتعين أن يمتلبببك م اطني دول مجلس التعببباون الخليجي و/أو الكيبببانبببات
القان نية الممل كة بالكامل ل"ؤال الم اطنين نسبببببب ة ال تقل عن  %51من
أس" الشركة.
شركة مساهمة عامة.
النشرة التي تتضمن كافة ال يانات والمعل مات عن الشركة وآلية وإجرا ات
الطرح واالكتتاب والجدول الزمني له.
بن ك االكتتاب هي المؤسببسببات المصببرفية اإلماراتية التالية :بنك األمارات
دبي ال طني ،وبنك أب ظ ي ال طني ،وبنك دبي االسببببالمي ،و بنك أب ظ ي
الت جاري ،و ب نك االت حاد ال طني ودار التم يل وأب ظ ي ال طني للتم يل
االسبببالمي ومصبببر عجمان وبنك أب ظ ي االسبببالمي .ويتعين على بن ك
االكتتاب االلتزام بقرارات وتعامي مصببر اإلمارات المركزي بشببأن من
القروض والتم يل لشببرا أسبب" الشببركات والمحددة بنس ب ة 5-1وال يج ز
مخالفة ذلك.
يتألف رأس مال الشركة من اثنين مليار وخمسمائة ملي ن س" عادي بقيمة
اسمية قدرها  1دره لكل س" (بما في ذلك أس" الطرح).
سبببيت فت الطرح للمكتت ين من االشبببخاص الط يعيين واالعت ارين ،كما ه
وارد هذه النشرة.
اإلمارات العربية المتحدة
تنتمي جميع األسبببب" لنفس الفئة وتتمتع بحق تصبببب يت متسبببباوية ويتعين
ت صنيف"ا بالتساوي في جميع الحق وااللتزامات األخرى .ويمن كل س"
لحامله الحف في اإلدال بص ب ت واتد عند التص ب يت على كل بند من بن د
جدول أعمال الجمعية العم مية أو على أي قرار من قرارات المساهمين.

أوالً :شروط وأحكام االكتتاب
.0

التفاصيل الرئيسية لألسهم المطروحة ع ى الجمهور
(أ) اسم الشركة :امانات القابضة (شركة مساهمة عامة تحت التأسيس)
(ب) رأس المال 2.588.888.888:دره إماراتي (اثنين مليار وخمسمائة ملي ن دره إماراتي).
(ج) القيمة االسمية ل سهم 1.88 :دره إماراتي (دره إماراتي واتد)
(د) عدد ونوع أسهههههم الطرح( 1.125.888.888:مليار ثالثمائة خمسببببة وسبببب ع ن ملي ن) سبببب"
عادي.
(ه) سعر الطرح لكل سهم 1.88 :دره إماراتي (دره إماراتي واتد)
(و) مصاريف اإلصدار لكل سهم 8.82 :دره إماراتي
(ز) نسبة أسهم الطرح من أسهم رأس المال%55 :
(ح) القيمة اإلجمالية ألسهههههههم الطرح 1.125.888.888 :دره إماراتي (مليار ثالثمائة خمسببببببة
وس ع ن ملي ن دره إماراتي)
(ط) بيان الفئات المخصصة لألفراد والمؤسسات والكيانات:
يرجى االطالع على القس ( 2قي د االكتتاب) أدناه للتعر على التفانيل الخانة بذلك.
(ي) أه ية الفئات المؤه ة لالكتتاب بخصوص أسهم الطرح:
يشكل الطرح  %55من أس" الشركة بسعر طرح قدره  1.88دره إماراتي (دره إماراتي
واتد) لكل س" (مع مصاريف إندار قدرها  8.82دره إماراتي) .ق ل الطرح ،ل يت إجرا
أي تس يف عام لألس"  .وعقب الطرح واكتمال عملية التأسيس ،سيت إدراج الشركة ألس"م"ا في
س دبي المالي  .ول يت تسجيل األس" لدى أي سلطة رقابية أخرى في أي اختصاص قضائي
آخر .وسيك ن الطرح مفت ًتا للمكتت ين من االشخاص الط يعيين واالعت اريين من دول مجلس
التعاون الخليجي ومن غير دول مجلس التعاون الخليجي ولل"يئات الحك مية كما ه وارد في هذه
النشرة .اذا انقضت المدة المحددة لالكتتاب دون ان تت تغطية جميع االس" المطروتة يج ز
للمؤسسين أن يكتت ا فيما ل يكتتب فيه من االس" است نا من اتكام المادة ( )20من قان ن
الشركات التجارية وتعديالته وذلك بعد م افقة معالي وزير االقتصاد والسلطة المختصة.

.0



يحف للقصر االكتتاب وفقا ً للق انين المط قة واالجرا ات المطل ب ات اع"ا من ق ل بن ك
االكتتاب.



على جميع المست مرين أن يك ن لدي" رق مست مر وطني ورق تساب مصرفي.

قيود االكتتاب
يُحظر االكتتاب العام في أس" الطرح على:
(أ) أي مكتتب يك ن اكتتابه مقيد بم جب ق انين االختصببببببباص القضبببببببائي في م طن إقامة المكتتب أو
بم جب ق انين االختصببببباص القضبببببائي الذي ينتمي إليه المكتتب .ويتحمل المكتتب المسبببببؤولية عن
تحديد ما إذا كان اكتتاب المكتتب يت افف مع ق انين االختصاص القضائي المعم ل ب"ا.
(ب) المؤسبببببسببببب ن ،خالل فترة االكتتاب أما اذا انقضبببببت المدة المحددة لالكتتاب دون ان تت تغطية جميع
االسبب" المطروتة يج ز للمؤسببسببين ان يكتت ا فيما ل يكتتب فيه من االسبب" بعد م افقة معالي وزير
االقتصاد والسلطة المختصة.
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(ت) م خص سياسة التخصيص
-

الشريحة األولى – المؤسسات واألفراد:
 oتج الشريحة 1.186.258.888 :س"
 oالشببريحة األولى مفت تة إلى المؤسببسببات واالفراد من دول مجلس التعاون الخليجي
أو غيره  ،والذين يملك ن رق مسببت مر ورق تسبباب مصببرفي والذين قدم ا طل ات
اكتتاب بحد أدنى  5.888س" .
 oاالكتتاب في أي أس" اضافية في هذه الشريحة يك ن بمضاعفات  1.888س"

-

الشريحة ال انية  -ج"از اإلمارات لالست مار
 oتج الشريحة ال انية  60.258.888س" .
 oوفقا ً للمادة ( )08من القان ن االتحادي رق ( )0لسببببنة  1301في شببببأن الشببببركات
التجارية وتعديالته لج"از االمارات لالسببت مار الحف في االكتتاب بأسبب" أية شببركة
م ساهمة عامة تؤ سس في الدولة وتطرح أ س"م"ا لالكتتاب العام وذلك بما ال يتجاوز
( )%5من االسبب" المطروتة لالكتتاب  ،على أن يت تخصببي هذه النسب ة بالكامل
ق ل ال د في االكتتاب وتخصي أس" المكتت ين اآلخرين".
 oفي تال ل يكتتب ج"از اإلمارات لالسبببت مار في هذه الشبببريحة فسببب
االس" للشريحة األولى.

يت نقل تلك

(ر) طريقة الدفع :يتعين تسببلي طلب االكتتاب ،مدون به رق مسببت مر ورق تسببابه المصببرفي  ،إلى أي
بنك من بن ك االكتتاب المذك رة في نشببببببرة االكتتاب ،باإلضبببببببافة إلى دفع قيمة األسبببببب" المكتتب
بخص ن"ا ،ويت الدفع بيتدى الطر التالية:


شبببببيك بنكي مصبببببد مسبببببتحف الصبببببر من بنك يعمل في دولة اإلمارات العربية
المتحدة لصال "امانات القابضة ش.م.ع (تحت التأسيس)"؛ أو



عن طريف خصب تسباب العميل لدى بنك االكتتاب وتح يل الم لغ لحسباب االكتتاب
المفت ح لدى نفس بنك االكتتاب.



اإلست مار اإللكتروني (يرجى اإلطالع على الجز الخاص باإلست مار اإللكتروني
أدناه)

ال تتحمل الشركة أو مديرو الطرح المشترك ن أو المؤسس ن أو بن ك االكتتاب أي مسؤولية عن
أي طل ات مدف عة بأي طريقة أخرى خال ماورد أعاله.
ال يج ز دفع االكتتاب بأي من الطر التالية:
 نقدًا؛أو


عن طريف شيك غير معتمد.

بنك االكتتاب الذي يت إجرا االكتتاب فيه سبببببب يُصببببببدر للمكتتب إيصببببببال اكتتاب يتعين على
المكتتب االتتفاظ به تتى تلقي المكتتب إلخطار التخصببببي  .ايصببببال االكتتاب الم قع والمخت م
ب ا سطة بنك االكتتاب يت اعت ارها إي صال لالكتتاب .ويتعين أن ي شتمل هذا اإلي صال على بيانات
المكتتب وعن انه وعدد األسبببب" المكتتب بخصبببب نبببب"ا والم لغ المدف ع وتفانببببيل طريقة الدفع
وتاريخ االكتتاب.
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وفي تالة عدم تسبببببجيل عن ان المكتتب بشبببببكل نبببببحي أو مقرو  ،فينه ال يتحمل مديرو الطرح
المشترك ن وبن ك االكتتاب والمؤسس ن أي مسؤولية عن عدم تلقي إخطار التخصي .


االكتتاب االلكترونى
س يتي س دبي المالي الم قع اإللكتروني الرسمي  www.dfm.aeللمست مرين الذين
لدي" ك د مساه مسجل على الم قع اإللكتروني ،ويمتلك ن بطاقة آيفستر سارية لتقدي طلب
الشرا اإللكتروني الخاص ب" ل ن ك تلقي اإلكتتاب .يج ز ل ن ك اإلكتتاب ان يك ن ل"ا قن ات
الكترونية خانة ب"ا (تط يقات الخدمات المصرفية ع ر اإلنترنت ،تط يقات الخدمات المصرفية
ع ر ال" اتف المتنقلة ،أج"زة الصرا اآللي ،الخ) والتي يت ربط"ا بنظام س دبي المالي
الخاص بالطرح العام االولي .ويعت ر تقدي العميل لطلب الشرا اإللكتروني بم ابة م افقة منه
على شروط وأتكام االكتتاب نيابة عن المست مر ،كما يعت ر ذلك تف يضا لل نك المصدر ل طاقة
آيفستر وبنك اإلكتتاب بدفع اجمالى قيمة األس" التي التي يرغب باإلست مار في"ا ،وذلك عن
طريف خص الم لغ من بطاقة آيفسترأو تساب العميل المصرفي وتح يل الم لغ لحساب
االكتتاب المفت ح فى بن ك االكتتاب ،على النح الم ض في طلب الشرا .
لن يك ن أي من س دبي المالي ،وال المؤسسين  ،وال مجلس اإلدارة ،وال بن ك االكتتاب وال
ال نك المصدر ل طاقة آيفسترمسئ ال بأي تال من األت ال عن استخدام خدمة لالكتتاب
اإللكتروني من ق ل عميل ال نك أوالمست مر وال عن الخص من تساب العميل من ق ل بن ك
اإلكتتاب وال عن الخص من بطاقة آيفسترمن ق ل ال نك المصدر ل طاقة أى فيست ر ،وذلك فيما
يتعلف بأي خسائر أو أضرار يتك دها المست مر بص رة م اشرة أو غير م اشرة نتيجة استخدامه
خدمة االكتتاب اإللكتروني و  /أو بطاقة أى فيست ر.
فيما يتعلف بالتقدي اإللكتروني ،يعد كافيا ألغرض تحديد ال" ية ولن يك ن مطل با أي مستندات
إضافية ،قيام العمال بتقدي طل ات اإلكتتاب إما من خالل ماكينة الصرا األلي " "ATMأو
من خالل الخدمات المصرفية ع ر اإلنترنت ،وذلك بالدخ ل الى تسابات" الخانة س ا ا عن
طريف ماكينة الصرا األلي” “ATMمستخدمين بطاقات الخص الم اشر الخانة ب" او ع ر
الخدمات المصرفية ع ر اإلنترنت مستخدمين الرق السري الخاص ب" وذلك كاإلجرا تقليدي
في معامالت الخدمات المصرفية االلكترونية،

(ج) استخدام العوائد:
سببتق م الشببركة باسببتخدام تصببيلة االكتتاب في تأسببيس واالسببت مار في الشببركات والمشببروعات
العاملة في مجال التعلي والرعاية الصحية وما يلزم ذلك من إدارة وتط ير وتشغيل ل"ذه الشركات
والمشببببروعات ،وللشببببركة أن تشببببترك وتك ن ل"ا مصببببلحة بأي وجه من ال ج ه مع غيرها من
الشركات وال"يئات والمؤسسات داخل وخارج الدولة التي تزاول أعماالً ش ي"ة بأعمال الشركة أو
أن تك ن وكيلة ل"ذه الشركات أو ال"يئات أو المؤسسات.
وي ض ال ند ( )1من ثالفاً :مع ومات مالية حول الشركة بالتفصيل النسب المست"دفة الستخدام
تصيلة االكتتاب واالطار الزمني لالستخدام والسياسات ال ديلة
(ح) فترة االكتتاب:
ت دأ في  28أكت بر  2811وتنت"ي في  1ن فم ر 2811
(خ) بنوك االستالم:
بنك األمارات دبي ال طني ،وبنك أب ظ ي ال طني ،وبنك دبي االسالمي ،و بنك أب ظ ي التجاري ،و بنك
االتحاد ال طني ودار التم يل وأب ظ ي ال طني للتم يل االسببببببالمي ومصببببببر عجمان وبنك أب ظ ي
االسالمي.
(د) طريقة التخصيص لفئات المكتتبين المخت فة :يتعين تخصي األس" للمكتت ين ورد الم الغ الفائضة
ومصاريف االندار والع ائد المترت ة علي"ا إلى المكتت ين الذين ل يت تخصي أس" عن"ا وكذلك رد
قيمة االكتتاب ومصببباريف االنبببدار والع ائد الناجمة علي"ا للمكتت ين الذين رفضبببت طال ات" في خالل
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خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ إغال باب االكتتاب أي في م عد اقصاه  11ن فم ر  .2811يت إعادة
الم لغ الفائض والع ائد الناجمة عنه إلى الحساب المصرفي المدون بطلب االكتتاب.

دبي المالي بتاريخ  23ن فم ر

(ذ) إدراج وتداول األسهههههم :سببببيت إدراج أسبببب" الشببببركة في سبببب
.2811
(ر) حقوق التصهههههويت :تنتمي جميع األسببببب" لنفس الفئة وتتمتع بحق تصببببب يت متسببببباوية ويتعين
تصنيف"ا بالتساوي في جميع الحق وااللتزامات األخرى.
(ز) مصاريف اإلصدار 8.82 :دره إماراتي لكل س" .
(س) أسماء وعناوين مدققي الحسابات المقترحين :كيه بي إم جي ،الطابف  ،11برج ب ليفارد بالزا
 ،1ب ليفارد محمد بن راشد ،ص.ب  ،1088دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
(ش) أسماء وعناوين مستشارو الشركة الخارجيين:


المسههتشههار القانوني :التميمي ومشببارك ه ،مركز دبي المالي العالمي ،بناية رق ،1
الطابف  ،6دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،و

(ص) اسم مسؤول عالقات المستفمرين :خلدون الحاج تسن ه مسؤول عالقات المست مرين لدى
الشركة – هاتف رق .+971 4 3289922
.3

سياسة التخصيص
طرح أسبببببب" الشببببببركببة متبباح لكببل من المكتت ين اإلمبباراتيين والمكتت ين من دول مجلس التعبباون الخليجي
والمكتت ين من غير دول مجلس التعاون الخليجي ،مع مراعاة قي د ملكية تصة دول مجلس التعاون الخليجي
( %51لم اطني دول مجلس التعاون الخليجي و %13للم اطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي).
في تالة زيادة االكتتاب عن األسب" المطروتة ،فينه يتعين ت زيع األسب" بالتناسبب على المكتت ين مع مراعاه
ما جا في ال ند 2ت .ويتعين أن يك ن التخصببببي ألقرب سبببب" كامل شببببريطة أال يت  ،نتيجة التخصببببي ،
ترمان أي من المساهمين من المشاركة في الشركة بصر النظر عن عدد األس" المكتتب في خص ن"ا.
يك ن تخصي أس" الطرح بالت افف مع أتكام قان ن الشركات التجارية وتعديالته.

.2

الجدول الزمني لالكتتاب واإلدراج
ت ضبببببب الت اريخ المذك رة أدناه الجدول الزمني المت قع للطرح .ومع ذلك ،يج ز للشببببببركة تغيير أي من
ت اريخ/م اعيد الطرح ،أو تمديد الفترات الزمنية المحددة بعد الحصبببببب ل على م افقة هيئة األورا المالية
والسبببلع ونشبببر ذلك التعديل في الصبببحف الي مية .ويتعين أال يقل عدد األيام المخصبببصبببة لالكتتاب عن ()18
عشرة أيام وفقـًا ألتكام قان ن الشركات.
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(أ) تاريخ فت باب االكتتاب:

 28أكت بر 2811

(ب) تاريخ غلف باب االكتتاب:

 1ن فم ر 2811

(ج) اشعار التخصي

.5

واعالن نس ة تخصي

االس" للمكتت ين

 11ن فم ر 2811

(د) رد فائض االكتتاب وارسال االخطارات

 11ن فم ر 2811

(ه) تاريخ عقد الجمعية التاسيسية

 11ن فم ر 2811

(و) تاريخ ادراج اس" الشركة

 23ن فم ر 2811

الخطوات والوثائق واإلجراءات المط وبة لالكتتاب
على المكتت ين تقدي ما يلي من مستندات مع طل ات االكتتاب:

م اطني دولة االمارات العربية المتحدة
 .1األنل ون رة من ج از سفر ساري أو ال" ية؛و
 .2رق المكتتب بس دبي المالي ورق تسابه المصرفي؛
 .1في تال كان من يق م بالت قيع غير المكتتب:
ا -ال كالة القان نية المصببدقة تسببب االن ب ل لصببال من يق م بالت قيع أو ن ب رة من"ا مصببدقة من ق ل
ال"يئات االماراتية المنظمة االتية :الكاتب العدل ،أو غير ذلك من ال"يئات المنظمة في الدولة؛
ب -أنل ج از سفر من يق م بالت قيع لغرض التحقف من ت قيعه ونسخة عن ج از السفر األنلي؛ و
ت -كل من المستندات المذك رة في  1و  2أعاله بالنس ة للمكتتب.

م اطني دول مجلس التعاون الخليجي أو م اطني أي دولة:
 .1أنل ون رة من ج از السفر الساري؛
 .2رق المكتتب بس دبي المالي ورق تسابه المصرفي؛
 .1في تال كان من يق م بالت قيع غير المكتتب:
(أ) ال كالة القان نية المصبدقة تسبب االنب ل لصبال من يق م بالت قيع أو نب رة من"ا مصبدقة من ق ل
ال"يئات االماراتية المنظمة االتية :الكاتب العدل ،أو غير ذلك من ال"يئات المنظمة في الدولة؛
(ب) أنل ج از سفر من يق م بالت قيع لغرض التحقف من ت قيعه ونسخة عن ج از السفر األنلي؛ و
(ج) كل من المستندات المذك رة في  1أعاله بالنس ة للمكتتب.

الشركات والمؤسسات الفردية:
 .1أنببل ونب رة من الرخصببة التجارية أو التسببجيل التجاري لغرض التحقف أو نب رة من"ا مصببدقة من
ق ل ال"يئات االماراتية المنظمة االتية :الكاتب العدل ،أو غير ذلك من ال"يئات المنظمة في الدولة؛
 .2أنبببل ونببب رة من المسبببتند الذي ي ت سبببلطات المخ ل بالت قيع بالنيابة عن المكتتب وتم يله في تقدي
الطلب وق ل الشروط واالتكام ال اردة في نشرة االكتتاب وطلب االكتتاب؛ و
 .1أنل ون رة من ج از سفر المخ ل بالت قيع.
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األه ية لالكتتاب
االكتتاب بخص ص أس" الطرح متاح لجميع المست مرين ،شريطة أال تقل تصة م اطني دول مجلس التعاون
الخليجي عن ( )%51واتد وخمسين بالمائة وأال تزيد تصة الم اطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي
عن ( )%13تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.
االكتتاب العام بخص ص أس" الشركة مقص ر على:
 األفراد الذين ه من م اطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أيدولة أخرى (باسببببببت نا الم اطنين األمريكيين في إطار معنى قان ن األورا المالية لسببببببنة ،1311
وتعديالته) .يج ز للقصبببر االكتتاب وفقـ ًبببببببببا للجرا ات المط قة ب اسبببطة بن ك االكتتاب والق انين
المعم ل ب"ا في هذا الشأن؛
-

المؤسببببسببببات الفردية والشببببركات الممل كة لم اطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو دول مجلس
التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى ،بغض النظر عن جنسببببببية هذه الكيانات ،باسببببببت نا الم اطنين
األمريكيين (في إطار معنى قان ن األورا المالية لسنة  ،1311وتعديالته)؛ و

-

الكيانات وال"يئات العامة التابعة للحك مة االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو أي إمارة من
اإلمارات أو أي دولة داخل مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى ،وفقـ ًبببببببببا للشبببروط واألتكام
المنص ص علي"ا في نشرة االكتتاب هذه.

يجب على كافة المسبببت مرين تع ئة نم ذج الطلب ،م ضبببحين جميع ال يانات المطل بة .لن يك ن المسبببت مرين
الذي ل يقدم ا رق مسببت مر ورق تسبباب مصببرفي سبباري مؤهلين لالسببت مار في األسبب" ولن يت تخصبي
أي أس" طرح ل" .
يق م المؤ س س ن بيخطار المكتت ين كتابة بأ س" الطرح المخ ص صة ل" في تاريخ التخ صي  .و سيت ار سال
اإلخطارات من خالل ال ريد المسبببجل واعادة األم ال الفائضبببة والع ائد الناجمة عن"ا خالل خمسبببة أيام عمل
من تاريخ غلف باب االكتتاب.
عند إدراج األس" في س دبي المالي ،سيست دل المؤسس ن إخطارات التخصي وش"ادات األس" بنظام
إلكتروني تسبببب المط ف في سببب دبي المالي .والمعل مات ال اردة في هذاالنظام اإللكتروني سبببتك ن ملزمة
ون"ائية ،مال ين على خال ذلك في الق اعد واإلجرا ات المط قة التي تنظ س دبي المالي.
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ثانيًا:تفاصيل الشركة الرئيسية
 .0اسم الشركة :امانات القابضة ش.م.ع (شركة مساهمة عامة تحت التأسيس في اإلمارات)
 .0األهدال األسههاسههية ل شههركة :تأسببيس واالسببت مار في المشببروعات الصببحية والتعليمية داخل أو خارج تدود
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 .3وصف الشركة :ت تأسيس الشركة بغرض تأسيس واالست مار في الشركات والمشروعات العاملة في مجال
التعلي والرعاية الصببحية وما يلزم ذلك من إدارة وتط ير وتشببغيل ل"ذه الشببركات والمشببروعات  ،وللشببركة
أن تشبببترك وتك ن ل"ا مصبببلحة بأي وجه من ال ج ه مع غيرها من الشبببركات وال"يئات والمؤسبببسبببات داخل
وخارج الدولة التي تزاول أعماالً شببببب ي"ة بأعمال الشبببببركة أو أن تك ن وكيلة ل"ذه الشبببببركات أو ال"يئات أو
المؤسسات
 .2المكتب الرئيسي والفروع :مدينة دبي في إمارة دبي؛ ويج ز لمجلس اإلدارة إنشا فروع ومكاتب ووكاالت
للشركة في أي مكان آخر في اإلمارات وداخل دول مجلس التعاون الخليجي وفي الخارج.
 .5مدة الشهههركة والسهههنة المالية :مدة الشبببركة  33سبببنة وت دأ السبببنة المالية ل"ا من  1يناير وتنت"ي في 11
ديسبببم ر من كل عام فيما عدا السبببنة المالية األولى والتي ت دأ من نبببدور القرار ال زاري بيعالن تأسبببيسببب"ا
وتنت"ي في  11ديسم ر من السنة التالية.
 .6رأس المال
أ .رأس المال قبل الطرح
ق ل الطرح ،اكتتب المؤسس ن في عدد  1.125.888.888س" بقيمة  1.125.888.888دره إماراتي
مدف ع بالكامل باالضافة إلى مصاريف االندار والمدف عة بالكامل أيضاً.
ب .رأس المال بعد الطرح
بعد الطرح يتك ن رأس المال من عدد  2.588.888.888سبببب" بقيمة  2.588.888.888دره إماراتي
مدف عة بالكامل باإلضبببافة إلى مصببباريف اإلنبببدار .وت لغ نسببب ة أسببب" الطرح  %55من رأس المال وت لغ
أس" المؤسس ن نس ة  %15من رأس المال.
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 ..المؤسسون
1

المؤسسون
ريمك للست مار ذ.م.م

2

شركة إدارة األن ل ش.م.ب

3

مجم عة الصقر المتحدة ذ,م.م

4

أسترو أيه دي كايمان المحدودة

5

كابيتل إنفيستمنت ذ.م.م

6

ابحار انترناشي نال ش.م.م

7

إثمار كابيتال ه لدنجز ليميتد

8

شركة بداد الدولية للتجارة
والمقاوالت ذ.م.م
شركة النانر القابضة ذ.م.م

الجنسية
اإلمارات العربية
المتحدة
ال حرين
اإلمارات العربية
المتحدة
جزر كايمان
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
جزر كايمان

عدد األسهم
002.222.222

نسبة الم كية
%02

002.222.222

%02

000.222.222

%0

000.222.222

%0

022.222.222

%4

02.222.222

%0

42.222.222

%0.1

02.222.222

%0.0

02.222.222

%2.0

02.222.222

%2.0
%2.0

 10دكت ر سامي بن ع د الكري بن
ع دهللا الع د الكري
 11قاس الع م زرزور

المملكة العربية
السع دية
اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السع دية
أس انيا

02.222.222

 12ي سف علي م سليام فيتيل ع د القادر

ال"ند

02.222.222

%2.4

 13ع د المجيد ع د الحميد ضيا جعفر

اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السع دية
المملكة العربية
السع دية
ال حرين

02.222.222

%2.4

02.222.222

%2.4

02.222.222

%2.4

0.222.222

%2.00

 17نديف محمد تسين الخ ري

اإلمارات العربية
المتحدة
جزر العذرا
ال ريطانية
اإلمارات العربية
المتحدة
فرنسا

0.222.222

%2.0

0.222.222

%2.0

0.222.222

%2.0

0.222.222

%2.0

0.222.222

%2.0

0.222.222

%2.00

0.222.222

%2.20
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 14خالد بن ع د الرتمن بن محمد
العمران
 15مشعل بن نال بن سليمان
العارضي
 16أتمد ت يب أتمد قاس

 18شركة ديسكاس للمقاوالت المحدودة
 19ع د الجليل ي سف ع د الكري
درويش
 20مايكل باشا
 21الصحرا الذه ية لالست مار ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية
المتحدة
كندا

 23أب بكر نديف محمد تسين الخ ري

اإلمارات العربية
المتحدة

 22نزار بديع رج ب

28

 24ال ليد بن ع د الرزا بن نال
الدريعان
 25خالد ع دهللا نعمت محمد الخ ري
 26تمد محمد مفتاح الشامسي
 27معالي الدكت ر سلطان أتمد سلطان
الجابر
 28العين كابيتال ذ.م.م
 29ماغنا للست مار ذ.م.م
 30مرشد ثاني مرشد غنام الرمي ي
 31تمي للست مار ذ.م.م
 32قصي محمد أتمد الغصين
 33فاطمة عامر األت ابي
 34نعي محمد مصطفى الراضي
 35ع د الحميد أتمد قاس نديقي
 36رويا المحدودة
 37المال كابيتال ش.م.خ
المجموع

المملكة العربية
السع دية
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
األردن
اإلمارات العربية
المتحدة
األردن
اإلمارات العربية
المتحدة
جزر العذرا
ال ريطانية
اإلمارات العربية
المتحدة

0.222.222

%2.20

0.222.222

%2.20

0.222.222

%2.20

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

1.125.000.000

45.00%

اكتتب المؤسببس ب ن في عدد  1.125.888.888سبب" من أسبب" الشببركة ،وه ما يم ل  %15من رأس مال
الشركة بسعر قدره دره إماراتي واتد لكل س"  ،وقد ت دفع م لغ االكتتاب بالكامل؛ باالضافة إلى مصاريف
االندار لكل س" .
 .8لجنة المؤسسين
اختار المؤسببسبب ن لجنة ("لجنة المؤسههسههين") التخاذ جميع الخط ات والتصببرفات بالنيابة عن" أو بالنيابة
عن الشببببركة والسببببتيفا جميع اإلجرا ات المطل بة بخصبببب ص الطرح؛ بما في ذلك التعامل مع السببببلطات
المختصة.
تتألف لجنة المؤسسين من األعضا ال الثة التاليين:
 السيد /فيصل بن جمعة بل" ل – رئيس
 السيد /أب بكر خ ري – عض
 السيد /خلدون الحاج تسن – عض
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وقد اتخذت لجنة المؤسببببسببببين بالفعل إجرا ات معينة تت افف مع تق ق"ا والتزامات"ا بم جب القان ن المعم ل
به والممارسة القائمة من أجل ،من بين أشيا أخرى ،تأسيس الشركة وتعيين المستشارين بخص ص الطرح.
(أ) مج س اإلدارة
عين المؤسس ن مجلس اإلدارة األول ،والذي سيتألف من األشخاص التاليين:








السيد /فيصل بن جمعة بل" ل – رئيس مجلس اإلدارة  -إماراتي؛
الشيخ /ع دهللا خليفة ال خليفة – عض مجلس إدارة غير تنفيذي  -بحريني؛
السيد /ع د المنع راشد الراشد – عض مجلس إدارة غير تنفيذي  -سع دي؛
الشيخ /زايد بن محمد بن بطي ال تامد  -عض مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل  -إماراتي ؛
السيد /كمال باتمدان  -عض مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل  -سع دي؛
الدكت ر /ع د المجيد سيف محمد أمين الخاجة  -عض مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل  -إماراتي؛ و
السيد /خلفان بن جمعة بل" ل  -عض مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل  -إماراتي.
قـببببببا للطرح ،بشأن
يتعين على مساهمي الشركة التشاور أثنا الجمعية العم مية التأسيسية،التي يت عقدها ط ً
تعيين مجلس اإلدارة األول لمدة قدرها ( 1ثالر) سن ات.

 .9سياسة أرباح األسهم
يحف لحاملي األسبب" تلقي أرباح األسبب" المعلن عن"ا بخصب ص السببنة المالية األولى ،إن وجدت ،والسببن ات
المالية التالية ،إن وجدت.
ت"د ال شركة إلى ت زيع أرباح األ س" ال سن ية مع ت ني رفية ت"د إلى زيادة القيمة الخا نة بالم ساه بما
يتناسب مع رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية ومتطل ات التم يل الخانة بالشركة.
مع مراعاة النظام األساسي والق انين المعم ل ب"ا وأي قرار بدفع أرباح األس" إلى المساهمين ،سيستند م لغ
ت زيع أرباح األس" إلى ت نية مجلس اإلدارة .وقد يختلف م لغ االرباح المدف عة من لسنة ألخرى.
 .02موجز القطاع الذي ستعمل فيه الشركة
ت عتقد الشببببببركة أن قطاعي الرعاية الصببببببحية والتعلي بدول مجلس التعاون الخليجي ي فران فرص جذابة
مدع مة بأسس ط يلة األجل مفضلة ومحافظ نم جاذبة وفرص/إستراتيجيات خلف قيمة متشاب"ة.
.i

22

األساسات ط يلة األجل المفضلة
من المت قع ازدياد الطلب باسبببتمرار على خدمات الرعاية الصبببحية في دول مجلس التعاون الخليجي مدف عًا
بالنم ال سكاني وزيادة تدريجية في أعداد ال سكان الم سنين ف ضالً عن ظرو االقت صاد الكلي وزيادة انت شار
األمراض المزمنة واألمراض المرت طة بنمط الحياة والتط يف التدريجي للتأمين اإلج اري في بعض الدول
(م ل اإلمارات العربية المتحدة – دبي) .ونتيجة لذلك ،من المت قع زيادة اإلنفا على الرعاية الصببببببحية في
دول مجلس التعاون الخليجي من  12مليار دوالر في  2811إلى  06مليار دوالر بحل ل عام  ،2812وه
نم بمعدل نم سن ي مركب (معدل النم السن ي المركب) قدره  %18.2خالل الفترة المذك رة (المصدر:
منظم ة الصبببحة العالمية ،تقارير الرعاية الصبببحية الصبببادرة عن وتدة االسبببتطالعات االقتصبببادية ،تقارير
الرعاية الصحية الصادرة عن بيـبببببببزنس م نيت ر إنترناشي نال) .وبينما تلعب تك مات دول مجلس التعاون
يرا في ت فير الرعاية المجانية ،فينه من المت قع أن يف نم القطاع الخاص السبببب الكلي
دورا ك ً
الخليجي ً
بس ب مجم عة من الل ائ المفضلة والفج ات الك يرة للطاقة االستيعابية والحاجة إلى الحص ل على رعاية
وخدمات أفضل ج دة.

على نح مماثل ،من المت قع ازدياد الطلب على التعلي في دول مجلس التعاون الخليجي مدف عًا بنم سبببكاني
وزيادة غير متجانسبببة في أعداد الشببب اب ومعرفة متزايدة مسبببتندة إلى االقتصببباد بفضبببل ج" د التن يع عالوة
على م ادرات خلقا ل ظائف ب اسطة نناع السياسة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتطلب مزيدًا من
االست مار في برامج التعلي العالي .ومن المت قع أن تؤدي محفزات النم تلك إلى زيادة أعداد التحا الطالب
بببالجببامعببات في دول مجلس التعبباون الخليجي من  3.1ملي ن في  2812إلى  11.3ملي ن بحل ل عببام
 ،2828وه نم بمعدل نم سببببببن ي مركب قدره  %5.2خالل الفترة المذك رة .وفي قطاع التعلي  ،يف
نم القطاع الخاص نم السبببببب الكلي ،تيث أنه من المت قع ازدياد التحا الطالب بالمدارس والجامعات
الخانببة بمعدل نم سببن ي مركب قدره  %18.5خالل الفترة من  2812إلى  2828مدف عًا بانطال نح
برامج أعلى ج دة ودع تك مي متزايد لمشبببببباركة القطاع الخاص من خالل تسبببببب"يل الل ائ (المصببببببدر:
وزارات التعلي ووزارات التعلي العالي بدول مجلس التعاون الخليجي).
.ii

قطاع جذاب.
يتشارك قطاعي الرعاية الصحية والتعلي فيما بين"ما في أوجه ش ه هائلة تجعل"ما قطاعين جذابين:
قطاعان ال يتسمان بالتقلب

نظرا ألن القطاعين ي فران تاجة أساسية ،فين"ما عادة ما يك نا أقل تعرضـ ًبببببببا للتقل ات االقتصادية
ً
الدورية (م ل االنكماش).
قطاعان يعانيان من نق في الخدمات

ي جد في كال القطاعين فج ة في الطاقة االستيعابية وج دة الخدمات المقدمة.
ففي قطاع الرعاية الصحية ،ترجع فج ات الطاقة االستيعابية إلى انخفاض الطاقة االستيعابية الحالية
لألسبرة بالمسببتشببفيات مقارنة باألسب ا الناضببجة ( 1.1سببرير –  2.6سببرير  1888 /شببخ في
ئ
دول مجلس التعاون الخليجي ،مقارنة بعدد  1.0سببرير في دول منظمة التعاون االقتصببادي والتنمية
في  – 2811المصببدر :منظمة التعاون االقتصببادي والتنمية ،منظمة الصببحة العالمية) وما تسببت"دفه
لألسببببببرة (انظر م ال ذلك المذك ر بخصبببببب ص المملكة
الحك مة من زيادة في الطاقة االسببببببتيعابية
ئ
العربية السبببببع دية فيما يلي في فرص االسبببببت مار في قطاع الرعاية الصبببببحية بدول مجلس التعاون
الخليجي) .أما بالنسببب ة لفج ات الج دة ،فينه يظ"ر ذلك من خالل مزيج من مؤشبببرات نظام الرعاية
ال صحية؛ بما في ذلك ق صر مت سط العمر (م الً  26سنة في اإلمارات وال سع دية مقارنة  23سنة
في ال اليات المتحدة و  08سببنة في المملكة المتحدة و  02سببنة في فرنسببا في  – 2811المصببدر:
منظمة الصببببحة العالمية) وارتفاع معدل األمراض غير المعدية ( 558-118تالة وفاة بسبببب ب تلك
األمراض لكل  188888امرأة في دول مجلس التعاون الخليجي ،مقارنة بعدد  126تالة وفاة في
ال اليات المتحدة و  183في المملكة المتحدة و 225في فرنسببببببا في  – 2811المصببببببدر :منظمة
الصبببحة العالمية) ،وكذلك سبببعي نسببب ة ك يرة من السبببكان للحصببب ل على العالج والرعاية الصبببحية
بالخارج (على سبب يل الم ال تـ ُببببببببقدر تكاليف العالج والرعاية الصببحية لم اطني اإلمارات بالخارج
بنح  2مل يار دوالر سببببببن يً ا ،وه ما يم ل في ال غا لب  %28من إج مالي اإلن فا على الر عا ية
الصحية باإلمارات في  – 2811المصدر وتدة االستطالعات االقتصادية).
أمببا في قطبباع التعلي  ،تتمح ر الفج ة أك ر ت ل الج دة تيببث أن دول مجلس التعبباون الخليجي
نضجـبببببا من تيث األدا في التقييمات العالمية للطالب؛ مما
يرا عن أس ا التعلي األك ر
تتخلفان ك ً
ً
يعكس ج دة التعلي المتدنية (على س يل الم ال أوضحت االتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات
والعل م (1)TIMSSأن مت سبببط نقاط التحصبببيل للرياضبببيات بالدولة في الصبببف ال امن ه -166
 156في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بـبببببببببب  582في المملكة المتحدة و  583في ال اليات
المتحدة و  611في سببنغاف رة في  – 2812المصببدر :االتجاهات في الدراسببة العالمية للرياضببيات
والعل م).

 :1TIMSSاالتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعل م – تقيس االتجاهات في تحصيل الطالب للرياضيات والعل م في الصفين
الرابع وال امن.
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.iii

فرص  /إستراتيجيات خلف القيمة المتشاب"ة
مببدف عببان بببالنم الق ي وفج ات العرض والطلببب المت قعببة وعرض قيمببة يركز على الج دة ،يتمتع كال
القطاعين بفرص خلف قيمة متشاب"ة .والستغالل هذه الفرص ،يق م الشركة بات اع ن"ج مماثل لتقدي تحسينات
تشغيلية لتحسين الج دة وزيادة تج الخدمات الحالية ،ومن ث ت سيع نطا عرض الخدمات من خالل زيادة
الطاقة االسببببببتيعابية والت سببببببع في الخدمات المقدمة ،ق ل التماس الفرص الخارجية م ل االندماج من خالل
عمليات الدمج واالستح اذ.

.iv

فرص في قطاع الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي
ان تركيز الشركة ه ألس ا الرعاية الصحية في اإلمارات والسع دية ،بحيث تط ر وتشغل بشكل أساسي
الشركات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى ("القطاع الفرعي لموفري خدمات الرعاية الصحية")
نظرا لحج الس الك يرة نس ًيـببببببا بالقطاعات الفرعية وفج ات العرض/الطلب الحالية والمستق لية والل ائ
ً
التي تدع مشاركة القطاع الخاص ووفرة فرص التط ير.
بينما من المت قع نم أسبببببب ا الرعاية الصببببببحية في دول مجلس التعاون الخليجي ،فينه من المت قع أن تظل
اإلمارات وال سع دية األ س ا األك ر في المنطقة (ت الي  %08من اإلنفا اإلجمالي على الرعاية ال صحية
في دول مجلس التعاون الخليجي) ،مما يجعل"ما أس ب ا التركيز األولية من بين دول مجلس التعاون الخليجي
(الملحف .)1-1-2

الملحف  : 1-1-2اإلنفا على الرعاية الصحية بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي (مليار دوالر ()2812-2811 ،)%
المصدر :ال نك الدولي ،وتدة االستطالعات االقتصادية ،بيزنس م نيت ر إنترناشي نال

من المت قع أن يزداد اإلنفا على الرعاية الصحية في اإلمارات بس ب الع امل التالية:
 النم السكاني المترتب على ارتفاع معدل الم اليد والنم االقتصادي المؤدي إلى ال"جرة؛ االنتشار الك ير لألمراض المزمنة؛ و تط يف نظام التأمين الصحي اإلج اري في اإلمارات.يرا عن المت سط في
باإلضافة ،ان المت سط الذي قدر ب 1.3سرير لكل  1888شخ في  ،2811وه أقل ك ً
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي ي لغ  1.0سرير لكل  1888شخ  ،ي تي ان الس س يعاني
من نق في الخدمات عند النظر إليه في سيا النم المت قع المناقش أعاله.
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كذلك من الم ت قع نم القطاع الفرعي لمقدمي خدمات الرعاية الصببببببحية بالسببببببع دية من  21.0مليار دوالر في
 2811إلى  11.6مليار دوالر بحل ل  ،2812ويم ل ذلك معدل نم سن ي مركب قدره .%18.1
-

من المت قع أن يزداد اإلنفا على الرعاية الصحية في السع دية بس ب الع امل التالية:
 النم السببكاني المترتب على ارتفاع معدل الم اليد واالرتفاع التدريجي في مت سببط أعمار السببكانوالنم االقتصادي المؤدي إلى ال"جرة؛
 -االنتشار الك ير لألمراض المزمنة؛ و

يرا عن المت سببط في دول منظمة
ان المت سببط المقدر ب  2.1سببرير لكل  1888شببخ في  ،2812وه أ لك ً
التعاون االقتصببادي والتنمية الذي ي لغ  1.0سببرير لكل  1888شببخ  ،ي تي إن السب سب يعاني من نق
في الخدمات عند النظر إليه في سببببيا النم المت قع الذي تمت مناقشببببته آنفًا .وت"د وزارة الصببببحة إلى تحقيف
معدل قدره  1.5سببببرير لكل  1888شببببخ بحل ل  2828سببببتضببببيف وزارة الصببببحة طاقة اسببببتيعابية قدرها
 15888سببرير لتحقيف معدل قدره  2.5سببرير لكل  1888شببخ تاركة الجز المت قي كفرنببة سب يسببت مر
في"ا القطاع الخاص (المصبببدر :وزارة الصبببحة السبببع دية ،منظمة الصبببحة العالمية ،منظمة التعاون االقتصبببادي
والتنمية).
.v

فرص في قطاع التعلي بدول مجلس التعاون الخليجي

ان تركيز الشببببركة االولي للمارات والسببببع دية ،ه تط ير وتشببببغيل الشببببركات التي تقدم برامج التعلي للطالب
نظرا لمحفزات النم
("القطههاع الفرعي لخههدمههات التع يم") في قطبباعي التعلي مببا ق ببل الجببامعي والتعلي العببالي ً
الق ية والزيادة الك يرة في أعداد الطالب وزيادة عدد فرص التط ير.
بينمامن المت قع زيادة أ عداد الطالب الملتحقين بالتعلي ما ق ل الجامعي والتعلي العالي في دول مجلس التعاون
نظرا لحجم"ما معًا (يشكالن أك رمن  %08من
الخليجي ،فين اإلمارات والسع دية تم الن أس ا التركيز األولى ً
الس ب اإلجمالي في كل من التعلي ما ق ل الجامعي والتعلي العالي) واسببتشببرا النم الق ي المت قع (الملحف -2
.)2-1
الملحف  :2-1-2التحا الطالب بالتعلي في أس ا التعلي ما ق ل الجامعي والتعلي العالي في دول مجلس التعاون الخليجي.

المصدر :وزارة التعلي ووزارة التعلي العالي ،ومراكزاإلتصا ات ال طنية المختصة
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.vi

التعلي ما ق ل الجامعي

من المت قع نم سببب التعلي ما ق ل الجامعي في اإلمارات من  051.888طالب في  2812إلى  1.1ملي ن في
 ،2828بمعدل نم سبببن ي مركب ي لغ  %5.2خالل هذه الفترة .ومن المت قع نم القطاع الخاص بمعدل أسبببرع
من السبببببب ككل ،بمعدل نم مت قع قدره  %0.6خالل نفس الفترة (المصببببببدر :مركز دبي للتصببببببا  ،مركز
اإلتصبببا -أب ظ ي،المركزال طني للتصبببا -اإلمارات ،قاعدة بيانات التعلي بمنظمة األم المتحدة للتربية والعل
وال قافة "الي نسك ").
من المت قع نم سبب التعلي ما ق ل الجامعي في المملكة العربية السببع دية من  5.5ملي ن طالب في  2812إلى
 6.3ملي ن طالب في  ،2828بمعدل نم سبببببن ي مركب ي لغ  %1.8خالل هذه الفترة .ومن المت قع نم القطاع
الخاص بمعدل أسبببببرع من السببببب ككل ،بمعدل نم مت قع قدره  %18.8خالل نفس الفترة (المصبببببدر :وزارة
التربية والتعلي في المملكة العربية السع دية).
.vii

التعلي العالي

من المت قع نم س ب التعلي العالي في اإلمارات من  118.888طالب في  2812إلى  280.888في ،2828
بمعدل نم سن ي مركب ي لغ  %0.1خالل هذه الفترة .ومن المت قع نم القطاع الخاص بمعدل أسرع من الس
ككل ،بمعدل نم مت قع قدره  %3.0خالل نفس الفترة (المصدر :وزارة التعلي العالي وال حث العلمي-اإلمارات،
مركز معل مات وإتصا ات التعلي العالي -اإلمارات ،المركز ال طني للتصا -اإلمارات).
 من المت قع أن يزداد التحا الطالب بالتعلي العالي بس ب الع امل التالية: النم السكاني المترتب على ارتفاع معدل الم اليد والنم االقتصادي المؤدي إلى ال"جرة؛و إمكانية االلتحا بالجامعات الخانببببببة المعتمدة التي تزود الطالب ب دائل محلية تحل محل بدائلالدراسة بالخارج.
من المت قع نم سببب التعلي العالي في السبببع دية من  1.1ملي ن طالب في  2812إلى  1.1ملي ن في ،2828
بمعدل نم سببببببن ي مركب ي لغ %11.3خالل هذه الفترة .ومن المت قع نم القطاع الخاص بمعدل أسببببببرع من
السبببببب ككل ،بمعدل نم مت قع قدره  %11.5خالل نفس الفترة (المصبببببببدر :وزارة التعلي العالي في المملكة
العربية السع دية).
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-

النظام الرقابي يتس بالشفافية لكن تدخل الج"ات الرقابية أك ر:
 إرشادات ترخي واضحة من خالل وزارة التعلي العالي السع دية؛ ن"ج مشببببببترك يعتمد من خالله وزارة التعلي العالي هيكل الح كمة واإلدارة وتضببببببع مم لين فيمجلس األمنا (هيئة أكاديمية رئيسببببببية تت لى إدارة الجامعة) وتقي وتعتمد المناهج وتغييرات أو
إضافات عروض ال رامج؛و
 -الت جه نح الج دة عن طريف االعتماد.

-

من المت قع أن يزداد التحا الطالب بالتعلي العالي بس ب الع امل التالية:
 النم السكاني المترتب على ارتفاع معدل الم اليد والنم االقتصادي المؤدي إلى ال"جرة؛و إمكانية االلتحا بالجامعات الخانببببببة المعتمدة التي تزود الطالب ب دائل محلية تحل محل بدائلالدراسة بالخارج.

 .00استراتيجية الشركة والرفية المستق لية للنم واالرتقا
ت"د رفية الشبببركة إلى أن تك ن الشبببريك االم ل لكل من شبببراكات القطاع العام والخاص التي ت"د إلى زيادة
تحسببين الج دة في خدمات الرعاية الصببحية والتعلي ( )2الشببركات في اس ب ا الرعاية الصببحية والتعلي في دول
مجلس التعاون الخليجي التي تطم لالرتقا بأعلى مسبببت يات الرعاية الصبببحية والتعلي وت حث عن كل من رأس
المال والخ رة لت لغ إمكانات"ا بالكامل ،و ( )1المست مرين الذين يرغ ن في تحقيف ظ" ر فعال في القطاعين.
(انظر "خلف القيمة" ادناه).
.viii

اإلستراتيجية

لل روز كشركة تط ير وإدارة في قطاعي الرعاية الصحية والتعلي  ،س
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تط ف الشركة المن"ج التالي:



الشبببركات الرئيسبببية الداعمة :المشببباركة مع الشبببركات القائمة وذات النم المسبببتقر وذات التدفف النقدي
االيجابي التي ،عندما تقترن بالخ رة ورأس المال من شببببركة أمانات ،سببببت رز كمنافس رائد في القطاع.
وتم ل الشببركات الرئيسببية الداعمة ج هر االسببتراتيجية الخانببة بالشببركة ومن ث سببتم ل ت الي %28
من برنامج االنفا الرأسمالي للشركة .تتوقع الشركة توظيف راس المال المخصص للشركات الرئيسية
الداعمة خالل عام .في حال غياب الفرص المجدية خالل تلك الفترة للمشااااااركة مع الشاااااركات ال ائمة
ساات وم الشااركة يت ساايس مشاااريع جديدة في قعاعي الرعاية الصااحية والتلليم في دول مجلس التلاو
الخليجي والتي سوف تستهدف توفير الخدمات التي تساهم في سد الفجوات في السلة او الجودة.



اسببت مارات ال نية التحتية المتخصببصببة :تم يل وتط يرمشببروعات الت سببع المسببتمر للشببركات الرئيسببية
الداعمة؛ بما في ذلك شبببببراكات القطاع العام والخاص مع مراعاة عق د اإليجار ط يلة األجل المسبببببتندة
إلى الس (والتي يؤمن من خالل"ا الشركة امتيازات عقارية تت لى الشركات الرئيسية الداعمة عمليات
تشببغيل"ا) .وسببتم ل اسببت مارات ال نية التحتية المتخصببصببة ت الي  %25من برنامج االنفا الرأسببمالي
للشببركة  .تتوقع الشااركة توظيف راس المال المخصااص مساات مارات اليتية التحية المتخصااصااة خالل
عام .وفي حال غياب الفرص المجدية خالل تلك الفترة ست وم الشركة ياستخدام الميالغ التي كا متوقع
ا ستخدامها في ت سيس م شاريع جديدة مما لة لل شركات الرئي سية الداعمة او ام ست مارات ام ستراتيجية
او تحسااااي وتوساااايع المشااااروعات ال ائمة ات اك في قعاعي الرعاية الصااااحية والتلليم في دول مجلس
التلاو الخليجي.



االسببت مارات االسببتراتيجية :ابتكار فكرة وتط ير وإنشببا الشببراكات اسببتنادًا إلى نماذج األعمال الم تة
والملكية الفكرية الرائدة لتغطية فج ات الج دة أو اإلمداد في القطاعين .وسببببيت الحصبببب ل على المعرفة
الفنية أو التشبببغيلية أو اإلدارية من خالل الشبببراكات مع الرواد من مقدمي الخدمات الدوليين الذين يمكن
نقل نم ذج أعمال" إلى دول مجلس التعاون الخليجي .عند اإلمكان ،سيت دمج االست مارات االستراتيجية
في الشببببببركات الرئيسببببببية الداعمة للحد من مخاطر التنفيذ باإلضببببببافة إلى خفض متطل ات رأس المال.
وبط يعة تلك الشببركات بصببفت"ا قليلة األن ب ل ،سببتخص ب الشببركة ت الي  %5من برنامج"ا لالنفا
الرأسمالي .تتوقع الشركة توظيف راس المال المخصص االست مارات االستراتيجية خالل فترة عام.



ال يج ز للشبببركة إبرام التعامالت أو الصبببفقات مع األطرا ذات العالقة التي ت لغ نسببب ت"ا ( )%18أو
أك ر من قيمة أُنبببب ل الشببببركة  -وفقا ً آلخر بيانات مالية سببببن ية أو مرتلية للشببببركة إال بم افقة مجلس
اإلدارة والجمعية العم مية ،وال يج ز للطر ذو العالقة التص يت على قرار مجلس اإلدارة والجمعية
العم مية الذي ي صدر بشأنه التعامل الذي يخ صه .كما ال يج ز للشركة إبرام التعامالت أو ال صفقات او
االسببتح اذ او المشبباركة مع الشببركات القائمة أو تم يل"ا او شببرا االن ب ل من األطرا األخرى غير
ذات العالقة اذا كانت قيمة هذه التعامالت تساوي او تزيد علي  %00من قيمة راس مال الشركة اال بعد
إجرا تقيي عادل على جميع هذه العمليات وأن هذا التقيي سببببببيك ن بالتنسببببببيف مع هيئة األورا المالية

والسببلع وكذلك تؤكد إدارة الشببركة على أمت ال"ا للمتطل ات التشببريعية والض ب ابط الحالية أو التي تصببدر
مستق ال من هيئة األورا المالية والسلع أو الج"ات المختصة األخرى في هذا الشأن
تيث أمكن ،سببيت دمج الشببركات الرئيسببية الداعمة واسببت مارات ال نية التحتية المتخصببصببة واالسببت مارات
االسببببتراتيجية لتحقيف أقصببببى قيمة وإنشببببا مصببببدر متميز للتط ير المتسببببارع والتنافس الق ي ،انظر أدناه
(الملحف .)1-1-2



الي ك ز على يحسععععععع ال مل ت األسععععععع سععععععع ة (أي النمو
ويحس الكف ءة) ب نم يم االعيم د على:



االسينم ات االسي اي ج ة لين ول الفجوات في السوق
اسينم ات البن ة اليحي ة الميخصصة ليمو ل

الملحف  :1-1-2دمج مناتي االعمال
الشركات الرئيسية الداعمة

خطط اليوسع

منصة التسويق

مستفمر النفقات الرأسمالية
المستأجر المحتكر
موفر الح ول المبتكرة

االستثمارات االستراتيجية

استثمارات البينة التحتية المتخصصة



تم يل متطل ات ال نية التحتية للشركات الرئيسية التابعة



بيع  /إعادة تأجير أن ل الشركات الرئيسية التابعة



تح يل االست مار إلى سي لة نقدية من خالل التس يف عن
طريف الشركات الرئيسية الداعمة



تناول فج ات الس

المحددة من خالل تقدي منتجات/خدمات

م تكرة


تح يل االست مار إلى سي لة نقدية من خالل التس يف عن طريف
الشركات الرئيسية الداعمة



.ix

المن"ج المت ع في خلف القيمة
س يت التركيز على ثالثة مجاالت :ت كمة الشركات والتخطيط االستراتيجي والشؤون المالية للشركة .وت"د
الشببركة إلى تشببكيل لجنة تخت بكل مجال من المجاالت ال الثة على مسببت ى الشببركات التابعة .وتتألف كل لجنة
من مم لين من إدارة الشبببركات التابعة وسببب تق م الشبببركة بعد ذلك بتط ير وتط يف ومراق ة الم ادرات في كل
مجال .ي ض ما يلي أهدا اللجان (الملحف :)1-1-2
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الملحف  :1-1-2نم ذج ت كمة خلف القيمة الخاص بالشركة
لجنة المكافئات و الترشيحات

لجنة التدقيق

مج س اإلدارة
لجنة اإلدارة






لجنة حوكمة الشركة
تحسين ال"يكل التنظيمي واإلدارة
التشبببببببجيع على سبببببببالمة ال يانات
وضببببببمان تقدي التقارير في ال قت
المناسب التخاذ اإلجرا الالزم






وضع أسل ب إدارة المخاطر ون"ج
الم ادرة في العمل

لجنة استراتيجية الشركة
ضمان التميز المستدام
ت جيه النم األسببباسبببي والت عي في
اإليرادات وه امش الرب




نببببببياغة وتط يف الخطط التكتيكية
لتحسين العمليات



لجنة الشؤون المالية ل شركة
فت مجبباالت مختلفببة لتببأمين رأس
المال وخفض التكاليف الرأسمالية
التصببر كم جه ومسببتشببار بشببأن
عمليات الدمج وعمليات االستح اذ
واالسبببببببت مبببارات االسبببببببتراتيجيبببة
والتحالفات
تحسبببببببين إدارة الشبببببببؤون المبباليببة
وإدارة رأس المال

نتيجة لالسببتراتيجية التي تنت"ج"ا الشببركة ،ت جد فرنببة خلف قيمة أخرى من خالل ت تيد الشببركات التابعة تيث
أمكن .وبينما سببتط ف كل شببركة من الشببركات التابعة إسببتراتيجية الشببركة على نح مسببتقل ،فين الشببركة س ب
ت شببر على الت تيد الكلي للشببركات الرئيسببية الداعمة مع االسببت مارات االسببتراتيجية واسببت مارات ال نية التحتية
المتخصصة لتحقيف مزيد من النم والتناغ في المجم عة.
و س ت طلف ال شركة اال ست مارات اال ستراتيجية لتغطية فج ات الج دة أو اإلمداد المحددة بينما ت ضمن أن تك ن
األعمال المنفذة مربحة على أسبباس فردي .باإلضببافة إلى ذلك ،سببتسببعى الشببركة إلى ربط مشببروع االسببت مارات
االستراتيجية بالشركات الرئيسية الداعمة مما يترتب عليه تعاون مزدوج :ف النس ة لمشروع الشراكات  ،ال ن ل
إلى شركة رئيسية داعمة يحد من المخاطر ال سل ية من خالل مشاركة الم ارد وش كة اإلت صاالت بالعاملين بنفس
القطاع والعمل كمنصببة انطال  ،بينما بالنس ب ة للشببركات الرئيسببية الداعمة ،ال ن ب ل إلى الشببراكات سببيس باه في
تحقيف مزيد من النم من خال ل اإلتاالت أو سببببيؤدي إلى تحسببببين ه امش الرب من خالل زيادة القابلية للت سببببع
واالزدهار ولتجميع تكاليف طاق العمل.
على نح مماثل ،سبببتحقف اسبببت مارات ال نية التحتية المتخصبببصبببة قيمة وتسبببتفيد من"ا كل من الشبببركات الرئيسبببية
الداعمة واسبببت مار ال نية التحتية المتخصبببصبببة .ف النسببب ة السبببت مارات ال نية التحتية المتخصبببصبببة ،ال نببب ل إلى
شركات الرئيسية الداعمة سيخلف شركة محتكرة مع مخاطر دفع منخفضة ومصدر مستمر لمشاريع الت سع ،بينما
بالنس ة للشركات الرئيسية الداعمة ،سيؤدي التخل من األن ل العقارية غير األساسية إلى تحرير رأس المال
ويمكن"ا من ت جيه الم ارد نح العمليات األسببببباسبببببية .عالوة على ذلك ،إن فصبببببل تدفف اإليرادات ط يلة األجل
الدورية من العقارات عن العمليات ال اقية سيؤدي إلى تقليل تكلفة االقتراض ويحقف قيمة إضافية للشركة.
الجز أدناه ("اإلطار التشغي ي") يسلط الض
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على العالقة بين المجم عة وكل من الشركات التابعة.

.x

اإلطار التشغيلي :



تك ن مسؤولية فريف إدارة المجم عة ،باإلضافة إلى المتطل ات القان نية و ت جي"ات مجلس اإلدارة ،ما يلي:
• وضع وتنفيذ استراتيجية معتمدة من المجلس للمجم عة ككل
• الشراكة مع شركات قائمة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي هي في تاجة لرأس مال ت سعي
وم ارد قائمة على المعرفة من أجل تسريع وتيرة النم وتقدي خدمات عالية الج دة وس"لة ال ن ل
إلي"ا وضمان التنافسية المستدامة
• تط ير المشاريع العقارية م ل المستشفيات والعيادات ومؤسسات التعلي وال نية التحتية ذات الصلة
لصال الشركات الرئيسية الداعمة
• شراكات القطاعين العام والخاص على أساس تسلي المفتاح من تط ير األن ل العقارية إلى
العمليات واإلدارة
• المشاريع المشتركة أو التحالفات مع الشركات الدولية لحل إما القدرة االستيعابية أو الفج ة الن عية
على المست ى المحلي
• وضع وتنفيذ استراتيجية معتمدة من المجلس لكل شركة في المجم عة
• ضمان ج دة األرباح وتحقيف األهدا المالية والتشغيلية على النح الم ين في الميزانية السن ية
للمجم عة
• تنفيذ الحل ل االست اقية للتحديات والفرص التي أوجدت"اق ى الس وال"يئات التنظيمية والتنافسية
• إدارة المخاطر
• المسؤولية االجتماعية

 وسيت تنفيذ وإدارة كل م ادرة من المجم عة على النح التالي:
• كل م ادرة  -س ا كانت مشروع جديد إلنشا مؤسسة رعاية نحية أو تعلي أو شراكة مع شركة
قائمة من خالل ت فير م ارد رأس المال و المعرفة – س تدار كشركة تابعة
• س يت اإلشرا على فريف التشغيل الخاص بالشركة التابعة من ق ل فريف إدارة المجم عة
• س يت دمج كل م ادرة بطريقة هيكلية عن طريف لجان وعند الضرورة م اشرة مع فريف التشغيل
في كل شركة تابعة ( انظر أدناه  organogramsالذي يم ل ال"يكل النم ذجي لكل من شركات
الرعاية الصحية و التعلي س ا المدرسي او التعلي العالي)
• يت ت تيد وظائف معينة على مست ى المجم عة
• تط ير الدوائر التالية :عالقات المست مرين ،القان نية ،االستراتيجية  ،و التط ير العقاري
• الحاجة إلى م ارد بدوام كامل على مست ى الشركة التابعة ه ذا فائدة محدودة
• ضمان أفضل الممارسات والمعرفة ،والج دة والتميز في التنفيذ
• ميزة تنافسية من خالل االقتصاديات والمعرفة وترسيخ األفكار
تتى يتمكن الفريف اإلداري للمجم عة من اإلنجاز على مسببببببت ى المجم عة فانه يجب ان يك ن قادرا على القيام
بذلك على مست ى الشركة التابعة.
• وبنا على ذلك  ،فين فريف إدارة المجم عة لديه السلطة والمسؤولية لدفع األدا على مست ى كل
شركة تابعة
• س تق م إدارة المجم عة وفريف التشغيل للشركة التابعة بيدارة األم ر الي مية ال"امة التي تؤثر
في الح كمة واالستراتيجية والشؤون المالية
• تط يف استراتيجية المجم عة
• الم ازنة المالية والتشغيلية السن ية
• إدارة المخاطر
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 .00م اطن الق ة والمزايا التنافسية والتحديات التي ت اج""ا الشركة:
يعرض مايلي م جز م اطن الق ة وم اطن الضعف لدى الشركة والفرص المتاتة ل"ا والمخاطر التي ت اج""ا:
 .1م اطن الق ة


فريف متكامل ذو خ رة واسبببببعة في قطاعي الرعاية الصبببببحية والتعلي وخانبببببة فيما يتعلف بالشبببببركات
المدرجة



ش كة عالقات واسعة م اشرة وغير م اشرة لت فير مصدر فرص للشراكات



استراتيجية خلف قيمة تخت



تسببببب"يالت رأسبببببمالية ط يل األجل وعدم وج د ضبببببغط لتحقيف مكاسبببببب ف رية لتسببببب"يل الخروج من
االست مار



يقدم اإلدراج العام سي لة للمساهمين

بتناول التحديات والفرص في القطاعين

 .2م اطن الضعف


س

تتطلب السي لة الك يرة التط ير المستمر لضمان عدم تأثر الع ائد.

 .1الفرص


العدد المحدود للشركات المدرجة في قطاعي الرعاية الصحية والتعلي في المنطقة.



يتمتع القطاعان بنم هائل مع التجزئة المسببتمرة من تيث مقدمي الخدمات في قطاعي الرعاية الصببحية
والتعلي .



تح ل الفكر الحك مي وزيادة التركيز على تضمين القطاع الخاص لسد الفج ة في ت فير خدمات الرعاية
الصحية وخدمات التعلي .

 .1المخاطر

.03



على الرغ من أن القطاعين غير دوريين ،أي تراجع في النم االقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي
يمكن أن يؤدي إلى تقييد النم .



تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة ال اردة من الخارج ومن ث ت اجه تحديات في الت ظيف
واالتتفاظ بالعاملين.



التط رات التكن ل جية السريعة تتطلب من الشركات تط يق"ا لم اك ة التقدم.



يخضع القطاعان للرقابة وأي تشديد يمكن أن يؤدي إلى تحديات في األدا التشغيلي والمالي.



يظل القطاعان مح ين ورغ أن مع قات الدخ ل ك يرة على األرج أن تظل المنافسة شديدة.

مخاطر االستفمار
أي است مار في أس" الطرح يمكن أن يك ن عر ضة لعدد من المخاطر .فق ل اتخاذ قرار االست مار في أس"
الطرح ،ين غي على المكتت ين المحتملين أن يدرسبببببب ا بعناية ويقيم ا المخاطر الكامنة في األعمال المقترتة
الخانببببة بالشببببركة؛ بما في ذلك المخاطر ال اردة أدناه ،بجانب جميع المعل مات األخرى ال اردة في نشببببرة
االكتتاب هذه فيمكن أن يك ن لتلك المخاطر تأثير سببببل ي على أعمال الشببببركة أو مركزها المالي أو نتائج"ا.
وفي م ل هذه الحالة ،يمكن أن يخسبببر المكتتب اسبببت ماره بالكامل أو يخسبببر جز منه .ويمكن كذلك أن يك ن
لمخاطر وشك ك إضافية أخرى تأثير سل ي على األعمال المقترتة الخانة بالشركة.
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ين غي العل بأن ع امل المخاطر التالية غير شاملة ،تيث أن هناك مخاطر وشك ك أخرى غير معروفة تاليًا
أو تعتقد ال شركة تاليًا أن"ا غير م"مة قد يك ن ل"ا تأثير على ال شركة وعمليات"ا .وفي تالة تط ر أي من تلك
يرا عن الت قعات المالية
الشببببك ك إلى تدر فعلي ،فين عمليات الشببببركة ونتائج"ا الفعلية يمكن أن تختلف ك ً
ال اردة في نشرة االكتتاب هذه.
ين غي أيضا العل بأن الشركة ت"د إلى اتخاذ الخط ات و/أو اإلجرا ات الالزمة من أجل الحد من المخاطر
المشبببار إلي"ا أدناه (غير تلك المخاطر التي قد تحدر بسببب ب ع امل خارجة عن إرادة الشبببركة؛ بما في ذلك،
على وجه التحديد ،الع امل التي ل"ا ط يعة سببببببياسببببببية أو اقتصببببببادية) .ورغ ذلك ،ين غي على المكتت ين أن
يقرفوا بعناية المخاطر ال اردة أدناه.
ين غي على المكتت ين المحتملين أن يدرس ا بعناية ما إذا كان االست مار في أس" الطرح مناسب ل" في ض
المعل مات ال اردة في نشرة االكتتاب هذه وظروف" الشخصية.

.i

(أ)
عدم وج د سجل سابف

عوامل المخاطر المتع قة باالستفمار في الشركة

نظرا بان المجم عة هي شركة قيد التا سيس ،فين المجم عة ال تملك تاليًا سجل سابف .فت قعاتنا ال اردة في
ً
هذا المسبببتند ين غي دراسبببت"ا في ضببب المخاطر المرت طة بالشبببركات بشبببكل عام في مراتل النم الم كرة.
وبنا ً عليه ،أي اسبببت مار في الشبببركة يحمل معه المخاطر المعتادة المرت طة باالسبببت مار في مراتل التط ير
الم كرة .والنم الذي ت سبببببعى الشبببببركة لتحقيقه سبببببيفرض متطل ات إضبببببافية على إدارته وم اردها اإلدارية
والتكن ل جية .وفي تال ل تتمكن الشببببركة من إدارة نم ه بكفا ة ،فينه يمكن أن يك ن لذلك تأثير سببببل ي على
أعماله أو مركزه المالي أو نتائج عملياته أو ت قعاته.
.ii

االعتماد على الم ظفين الرئيسيين
يت إدارة أعمال الشركة ويت نياغة وتط يف استراتيجيات أعمال"ا ب اسطة عدد نغير نس يًا من المسؤولين
التنفيذيين الرئيسببببيين والم ظفين اآلخرين .ويمكن أن يك ن لفقدان هؤال الم ظفين الرئيسببببيين تأثير سببببل ي
على أعمال"ا أو مركزها المالي أو نتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.

.iii

نتائج التشبببغيل الفعلية الخانبببة بالشبببركة واألتدار األخرى قد تختلف بشبببكل ك ير عن الت قعات ال اردة في
نشرة االكتتاب هذه
تشتمل نشرة االكتتاب على عدد من الت قعات بخ ص ص األدا المستق لي للشركة ،بما في ذلك اإلف صاتات
التالية ال اردة في القس "ثالفـًا :مع ومات مالية حول الشركة ".
الت قعات ال اردة في هذا المسبببتند تسبببتند إلى عدد من االفتراضبببات والتقديرات التي ،رغ أن"ا مقدمة بتحديد
باألرقام ،تخضبببع بط يعت"ا لشبببك ك واتتماالت تجارية واقتصبببادية وتنافسبببية ك يرة؛ العديد من"ا خارج عن
إرادة الشركة وتستند إلى افتراضات معينة بخص ص قرارات األعمال المستق لية ،التي سيتغير بعض"ا.
الت قعات هي بالضببببببرورة تأملية بط يعت"ا ،ويمكن ت قع أن بعض من أو جميع االفتراضبببببببات والتقديرات
يرا عن النتائج الفعلية .وبنا ً عليه،
المتعلقة بالت قعات ال اردة في نشبببببرة االكتتاب لن تتحقف أو سبببببتختلف ك ً
الت قعات هي مجرد تقدير لما يعتقد الشركة أنه يمكن تحقيقه في تاريخ اإلندار .أما النتائج الفعلية ف ستختلف
عن الت قعببات وقببد تك ن االختالفببات ك يرة .ومن ث ين غي على المكتت ين إدراك أن التع يببل على دقببة أي
بيانات مالية مت قعة تقل في المسببتق ل عن ال قت الذي ت ت قع"ا فيه .وفي ضب ما سب ف ،يت تث المسببت مر
على عدم التع يل على ت قعات الشبببببركة ،وإجرا دراسبببببة ل"ا ،عند اتخاذ قرارات االسبببببت مار بخصببببب ص
األورا المالية للشركة.
أي إخفا في التنفيذ الناج لالستراتيجية المؤسسية الخانة بالشركة أو إخفا بعض أو جميع االفتراضات
والتقديرات المتعلقة بالت قعات أو وق ع أي من األتدار أو الظرو السببببل ية الم نبببب فة في قسبببب "عوامل
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المخاطر" في هذا المسببببببتند يمكن أن يترتب عليه اختال
الت قعات ،وقد تك ن تلك االختالفات سل ية ومؤثرة.

النتائج الفعلية للشببببببركة واألتدار األخرى عن

المخاطر الشائعة في قطاعي الرعاية الصحية والتع يم
(ب )
يت قف األدا في الشببببببركات التابعة على قدرة المجم عة وشببببببركات"ا التابعة على ت ظيف الم"نيين ذوي الم"ارة
والكفا ة العالية واالتتفاظ ب"

.i

تعتمد الشببببببركات في القطاعين على ج" د وخ رات عدد من الم"نيين ذوي الخ رة .وعملية ت ظيف الفريف
المتمتع بمزيج الم"ارات والسببببمات المطل بة لتنفيذ اسببببتراتيجيات األعمال الخانببببة بالمجم عة وشببببركات"ا
التابعة يمكن أن تك ن نببع ة ومسببتنفدة لل قت .وي اجه المشببغل ن المنافسببة في جذب واالتتفاظ بطاق العمل
الذي يمتلك الخ رات والمؤهالت الالزمة .وإذا خسببببببرت الشببببببركات التابعة عدد ك ير من الم"نيين أو ل يعد
بيمكان"ا جذب أو االتتفاظ بعدد كافي من الم"نيين ذو الخ رة المطل بين ،فين تلك األتدار يمكن أن يك ن ل"ا
تأثير سل ي ك ير على أعمال"ا أو مركزها المالي أو نتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.
.ii

التغييرات في الق انين واألنظمة قد يك ن ل"ا تأثير سل ي على الشركة وشركات"ا التابعة
يخضببببببع القطاعين للق انين والق اعد واألنظمة .وتشببببببتمل هذه األنظمة على ق انين وأنظمة من التراخي
واالعتماد وق انين وأنظمة ال يئة والصبببحة والسبببالمة االتحادية والمحلية المختلفة .وتخضبببع األنظمة لتط ر
مستمر ،ومن ث ال يمكن للشركة التن ؤ بال ضع المستق لي لل ائ .
ويخضع المشغل ن في القطاعين لمتطل ات ترخي واسعة ولمراجعات دورية ب اسطة سلطات الترخي .
وفي تالة عدم اإللتزام بأي مطلب من متطل ات الترخي  ،قد تق م السبببببلطات بتعليف أو إلغا التراخي أو
فرض قي د أخرى على المشببغلين .باإلضببافة إلى ذلك ،متطل ات الترخي هذه معقدة؛ مما يؤدي إلى نشبب
مخاطر عدم االلتزام ،وكذلك ال يمكن التن ؤ بمتطل ات الترخي الجديدة ،إن وجدت ،التي سببببببيت تط يق"ا أو
تأثير متطل ات الترخي تلك على الم شغلين .ولالتتفاظ بيعتماده والت صاري  ،يتعين على الم شغلين ال فا
بالمعايير المتعلقة ،من بين أشيا أخرى ،باألدا والح كمة والتكامل المؤسسي والج دة وفريف العمل والقدرة
اإلدارية والم ارد واالستقرار المالي.

.iii

الشببببركات التابعة ت اجه منافسببببة من المشببببغلين اآلخرين ،وه ما قد يترتب عليه انخفاض في إيرادات"ا وربحيت"ا
وتصت"ا الس قية
نظرا للعدد الك ير للمشببغلين كما أن المنافسببة قائمة بشببكل أسبباسببي على السببمعة
يتسبب القطاعان بالتنافسببية ً
والقيمة المقترتة واالهتمام بالعميل .ويتمتع العمال بحرية اختيار أي مشببببغل للحصبببب ل على اتتياجات" في
دول معينة بدأت الج"ات الرقابية في تصنيف المشغلين على أساس الج دة .وهذه الشفافية بجانب ق ى الس
تحت على المشبببغلين التفكير بشبببأن مركزه والقيمة المقترتة ق ل زيادة األرباح على المدى القصبببير للحفاظ
على قدرت" على المنافسببة .وي اجه المشببغل ن كذلك منافسببة من المشببغلين اآلخرين في مناطف النشبباط وفي
بعض األتيان على المسبببت ى المحلي والعالمي .وقد يمكن ل عض من هؤال المنافسبببين الحاليين والمحتملين
تخصي م ارد أك ر من الشركات نشارك في"ا مما يمكن" من تط ير وإنشا مرافف تعرض خدمات عالية
الج دة وتسبببببتجيب اسبببببتجابة سبببببريعة للتغيرات في المتطل ات أو المعايير أو اتتياجات السببببب أو التقنيات
الجديدة .وفي تالة ل يتمكن المشببببببغلين من تمييز القيمة المقترتة خانببببببت" عن القيمة المقترتة الخانببببببة
بالمنافسببببين وا لتسبببب يف الناج لخدمات"  ،فينه يمكن أن ي اج" ا ضببببغ ط منافسببببة تقلل من تجم" وتفرض
ضغط تسعير أو تؤدي إلى زيادة اإلنفا لجذب العمال واالتتفاظ ب"  .وفي تالة وق ع أي من تلك األتدار
للشبببركات التابعة المسبببتق لية يمكن أن تسببب ب تأثير سبببل ي في أعمال"ا أو مركزها المالي أو ت قعات"ا أو نتائج
عمليات"ا.
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.iv

المشببغل ن في القطاعين يعتمدون بشببكل ك ير على أنظمة المعل مات وأي تقصببير في تحديث أو ترقية تلك األنظمة
مضرا للشركات التابعة.
في الم عد المناسب يمكن أن يك ن
ً
أنظمة المعل مات م"مة لعدد من المجاالت الم"مة لعمليات األعمال .وأي تعطل ألي نظام يتسببببب ب في ت قف
الخدمات أو عدم إتاتت"ا يمكن أن يك ن له تأثير سبببببل ي على العمليات .خ ادم الحاسببببب ب معرضبببببة إجماالً
لفيروسبات الحاسب ب واالخترا وتاالت التعطل المماثلة بسب ب الع ث غير المصبرح به .وإن وق ع أي من
هذه األتدار يمكن أن يترتب عليه تاالت تعطل أو تأخير أو خسببارة أو تلف لل يانات أو عدم إتاتة األنظمة،
ومن ث قد يترتب عليه تحمل مسؤولية نتيجة أي سرقة أو س استخدام للمعل مات الشخصية المخزنة في"ا.
وفي تالة وق ع أي من هذه األتدار للشبببركات التابعة  ،فينه يمكن أن يك ن له تأثير سبببل ي على عمليات"ا أو
مركزها المالي أو ت قعات"ا أو نتائج أعمال"ا.
المخاطر المتع قة بقطاع الرعاية الصحية
(ت )
إن ضبببمان الت قعات الق ية للنم وتحسبببين السبببمعة ه م"مة تتطلب التحديث المسبببتمر لمرافف تقدي خدمات
الرعاية الصحية من خالل أتدر التط رات التكن ل جية في تقنية المعل مات ومعدات التشخي والجراتة

.i

تسببتمر التط رات التكن ل جية في مجال الطب في التقدم بشببكل سببريع .ومن أجل التنافس مع مقدمي خدمات
الرعاية الصببببحية اآلخرين فيما يخ األط ا والمرضببببى والشببببركات التابعة يجب القيام باسببببتمرار بتقيي
اتتياجات" من المعدات وتحديث المعدات نتيجة للتحسببببببينات التكن ل جية .وتم ل تكاليف هذه المعدات نفقات
رأسمالية ك يرة .ويمكن أن تؤدي التط رات التكن ل جية السريعة أيضًا ،مع مرور ال قت ،إلى االستغنا عن
نظرا لعدم الحاجةل"ا ويترتب على ذلك تكاليف ضعف في قيمة األ ن ل.
المعدات ق ل الم عد المخطط لذلك ً
وإن عدم قدرة الشببركات التابعة على االسببت مار بشببكل مناسببب يمكن يؤثرسببل ياعلى أعمال"ا ومركزها المالي
وت قعات"ا ونتائج أعمال"ا.
.ii

إيرادات المشغلين في قطاع الرعاية الصحية يمكن أن تتحقف من عدد نغير نس يًا من األطرا

الدافعة

يتفا وض المشببببغل ن بشببببكل عام على أسبببباس سببببن ي مع شببببركات التأمين و/أو العمال من الشببببركات و/أو
الحك مات بشبببأن رسببب م أو أسبببعار الخدمات التي يتعين دفع"ا إلي" بخصببب ص الخدمات المقدمة .ويمكن أن
ي اجه المشبببغل ن ضبببغ ط خفض ل عض ألسبببعار من جانب هؤال الدافعين في ظل المنافسبببة المتزايدة و/أو
القدرة على المسبباومة .كذلك قد ال يمكن للمشببغلين بشببكل فعال إضببافة أي زيادات في التكاليف إلى الرسبب م
المستحقة الدفع إلي"  .وإن النجاح المستق لي للمشغلين س يت قف ،جزئيًا ،على مدى قدرت"ا على االتتفاظ
أيضببببببا لمخاطر رفض األطرا الدافعة سببببببداد
بعالقات جيدة مع األطرا الدافعة .يتعرض المشببببببغل ن ً
الدفعات أو تأخيرها أو إخفاق" في دفع"ا فيما يخ المطال ات المقدمة بشبببببببأن الخدمات الط ية المقدمة
للمرضببى المسببتحقين للتغطية بم جب تلك ال رامج .وإن عدم قدرة الشببركات التابعة على تناول هذه المس بائل
المشار إلي"ا يمكن أن يك ن له تأثير سل ي على أعمال"ا ومركزها المالي ونتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.
.iii

ج دة الخدمات المقدمة ب اسببببطة المشببببغلين في قطاع الرعاية الصببببحية ضببببرورية للحفاظ على قيمة العالمة
التجارية أو السمعة.
يميل المرضببى إلى اختيار مقدمي خدمات الرعاية الصببحية اسببتنادًا إلى شبب"رة العالمة التجارية وسببمعت"ا في
تقدي رعاية نببحية رفيعة الج دة (أي الرعاية الط ية والمرافف وما يتصببل ب"ا من خدمات) أمر ضببروري.
وفي تالة عدم تمكن الشببببركات من تقدي خدمات رفيعة الج دة للمرضببببى أو إخفاق"ا في االتتفاظ بمسببببت ى
رفيع من رضبببا المرضبببى عن خدمات"ا أو تدر ب"ا معدل ك ير من ال فيات أو تاالت اإلهمال الط ي ،فينه
يمكن أن تتضبببببرر عالمت"ا التجارية أو سبببببمعت"ا .وأي تضبببببرر ك ير تتعرض له سبببببمعة و/أو قيمة العالمة
التجارية للشركات التابعة نتيجة أي من الع امل سالفة الذكر يمكن أن يك ن له تأثير سل ي مادي على أعمال"ا
أو مركزها المالي أو نتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.
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.iv

التغيرات االقتصبببادية والم سبببمية والتحديات التي تؤثر على قطاع الرعاية الصبببحية في دول مجلس التعاون
الخليجي تؤثر على المشغلين.
يتأثر المشببغل ن في قطاع الرعاية الصببحية بالتغيرات االقتصببادية والم سببمية في أعداد المرضببى نتيجة عدد
من الع امل الخارجية .على وجه الخصب ص ،تتأثر أعداد المرضبى واإليرادات بالعطالت الصبيفية التي تقع
في النصف ال اني من العام وكذلك ش"ر رمضان الذي وقع في السن ات األخيرة أي ضًا في النصف ال اني من
العام .وخالل فترات العطالت هذه ،يقل اتتمال التماس األشببببببخاص للعالج الط ي باسببببببت نا ما تقتضببببببيه
الضببببرورة .باإلضببببافة إلى ذلك ،يحصببببل عدد ك ير من طاق العمل عادة على عطالت" خالل هذه الفترات،
ويؤدي ذلك إلى تقليل عدد المرضبببى المتلقين للعالج .ويمكن أن يتأثر المشبببغل ن في قطاع الرعاية الصبببحية
ضا من تين آلخر بال يئة االقتصادية العامة ،تيث يقل اتتمال التماس األشخاص للعالج الط ي في ال يئات
أي ً
االقتصادية األك ر نع بة ،خانة فيما يتعلف باإلجرا ات العالجية غير المشم لة في التأمين الصحي.
إن عدم قدرة الشبببركات التابعة على الحد من هذه التحديات بفاعلية يمكن أن يك ن له تأثير سبببل ي مادي على
أعمال"ا أو مركزها المالي أو نتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.

.v

قد تتسبببب ب المخاطر التي ترت ط عادة بتشببببغيل مرافف الرعاية الصببببحية فيتعرض المرضببببى ألمراض معدية
خطيرة.
يعالج مقدمي الرعاية الصحية المرضى المصابين بمجم عة متن عة من األمراض المعدية .ومن ث يمكن أن
يتعرض األشببخاص الذين كان ا فيما مضببى أنببحا أو غير مصببابين بالعدوى ألمراض معدية خطيرة نتيجة
إقامت" في مرافف الرعاية ال صحية الخا نة بمقدمي الرعاية ال صحية أو زيارت"ا .ويمكن أن يت س ب ذلك في
تقدي مطال ات تع يضببببات ك يرة عن األضببببرار ضببببد المشببببغلين ومن ث تتأثر سببببمعت تلك المرافف نتيجة
لل الغات المقدمة والتغطية الصببببببحفية .عالوة على ذلك ،يمكن أن تؤثر تلك األمراض المعدية على م ظفي
الشبببببركات التي نسبببببت مر في"ا ومن ث تؤدي إلى تدور انخفاض ك ير في القدرة على العالج والرعاية على
المدى القصبببير والمت سبببط والط يل .باإلضبببافة إلى مطال ات التع يض عن األضبببرار ،قد يؤدي أي من هذه
األتدار م اشبببرة إلى فرض قي د على األنشبببطة نتيجة الحجر الصبببحي وإغال أجزا من المسبببتشبببفيات في
أوقات التعقي وفرض قي د رقابية على التصبباري والتراخي أو سببح "ا وقد يؤدي ذلك بشببكل غير م اشببر،
من خالل خسبببببارة السبببببمعة ،إلى انخفاض االسبببببتفادة من الطاقة االسبببببتيعابية .ويمكن أن يك ن ألي من هذه
الع امل تأثير سل ي على الشركات التابعة فيما يتعلف بأعمال"ا ومركزها المالي ونتائج أعمال"ا وت قعات"ا.

.vi

نظرا لط يعة مناخ دول مجلس التعاون الخليجي ،تعت ر أنظمة الت ريد ضبببببرورية للتشبببببغيل المسبببببتمر لمرافف
ً
الرعاية الصحية
تقع دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة مناخية تك ن في"ا درجات الحرارة مرتفعة نسبببببب يًا خالل ثالثة
أرباع السببببنة تقري ًا مما يتطلب ت فير أنظمة الت ريد للتشببببغيل المسببببتمر أثنا تلك الفترات .وتت قف الخدمات
ا لصبحية على وجه الخصب ص على التشبغيل المناسبب ألنظمة الت ريد في مناطف المناخ الحار ألن المر ضى
بشببكل عام عرضببة للظرو المناخية القاسببية .ويمكن أن يؤدي تعطل أنظمة الت ريد خالل األيام الحارة إلى
عدم شببببببع ر المرضببببببى والفريف الط ي بالراتة وتعطل العمليات وفي بعض الحاالت يؤدي إلى الجفا
وضببربة الحرارة التي يك ن ل"ا تأثير سببل ي سببي على الحاالت التي تعاني من الضببعف العام .عالوة على
يرا بأعطال في أنظمة الت ريد ،فينه يمكن أن يك ن لذلك تأثير
تأثرا ك ً
ذلك ،إذا تأثرت مرافف الشركات التابعة ً
سببل ي على سببمعت"ا .وأي أعطال من هذا الق يل يمكن أن يك ن ل"ا تأثير سببل ي على أعمال"ا ومركزها المالي
ونتائج عمليات"ا وت قعات"ا.
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.vii

يعتمد المشغل ن في قطاع الرعاية الصحية على م ردين من الغير ومقاولين من ال اطن
يحصببل المشببغل ن في قطاع الرعاية الصببحية على أغل ية المسببتلزمات الط ية والمسببتحضببرات الصببيدالنية
والمعدات من ال كال المتصبببرفين كم زعين تصبببريين بالنيابة عن الم ردين من الغير وتق م كذلك بيسبببناد
األنشبببطة المختلفة إلى مقاولين من ال اطن .وقد ال يمكن للمشبببغلين االعتماد على م ردين من الغير ومقاولين
من ال اطن ،سببب ا نتيجة تدور تغيير سبببل ي في العالقات مع" أو زيادات تكلفة سبببلع" وخدمات" والتي ال
يمكن" فرضبب"ا على مرضبباه أو األطرا الدافعة ل" أو عدم القدرة على ت فير الكميات والج دة المطل بة
من المستلزمات أو الخدمات في الم عد المناسب .وإن عدم قدرة الشركات التابعة على الحد من تلك األتدار
يمكن أن يك ن له تأثير سل ي مادي على أعمال"ا ومركزها المالي ونتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.
(ث )
.i

المخاطر المتع قة بقطاع التع يم

ج دة الخدمات المقدمة ب اسطة مرافف التعلي ضرورية للحفاظ على قيمة العالمة التجارية أو السمعة.
يميل أوليا األم ر  /الطالب إلى اختيار مقدمي خدمات التعلي اسببتنادًا إلى شبب"رة العالمة التجارية والسببمعة
ومن ث فين تقدي تعلي رفيع الج دة ضروري .وفي تالة عدم تمكن الشركات من تقدي خدمات رفيعة الج دة
لتالميذها  /طالب"ا وإخفاق" في االتتفا ظ بمسببببببت ى عالي من الرضببببببا  ،فينه يمكن أن تتضببببببرر عالمت"ا
التجارية أو سمعت"ا.
وأي تضبببرر ك ير للسبببمعة و/أو قيمة العالمة التجارية للشبببركات التابعة نتيجة أي من الع امل سبببالفة الذكر
يمكن أن يك ن له تأثير سل ي مادي على أعمال"ا أو مركزها المالي أو نتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.

.ii

القدرة على تسجيل طالب جدد وإعادة تسجيل الطالب الحاليين ضروري لضمان الربحية.
إن زيادة عمليات التسببببجيل للطالب ومعدالت االسببببتفادة في مرافف التعلي الخانببببة بالمجم عة ضببببرورية
لألدا المالي لشببببببركات التعلي  .وفي تالة إخفا ج" د ضبببببب الطالب من أجل زيادة االلتحا أو اسببببببت دال
الطالب المرتحلين بطالب جدد فينه قد يحدر خلل في األدا المالي ويك ن لذلك تأثير سببببببل ي على أعمال
الشركات التابعة ومركزها المالي ونتائج عمليات"ا وت قعات"ا.

.iii

القدرة على الحفاظ على معدل رس م التعلي أو زيادت"ا ضروري لضمان الربحية.
تخضببببببع رسبببببب م التعلي للرقابة .ويتعين عادة على المشببببببغلين ت رير التغييرات في رسبببببب م التعلي من أجل
الحصبببب ل على م افقة من الج"ة الحك مية الرقابية ق ل التط يف .وتخضببببع الم افقة للرادة المحضببببة للج"ة
الرقابية أو تخضببببع لتصببببنيفات الج دة والنتيجة المترت ة على ذلك تتم ل في عدم قدرة المشببببغلين على زيادة
األسببعار أو يمكن" زيادت"ا ولكن تك ن أقل من زيادات التكلفة .باإلضببافة إلى ذلك ،ي اجه المشببغل ن منافسببة
تقت ضي من" تقدي خ ص مات أو تقدي خدمات إ ضافية مجانية أو تقدي خ ص مات أو عدم إجرا زيادات في
الرسبببببب م أو إجرا زيادات ولكن أقل من زيادات التكاليف .وإن عدم قدرة الشببببببركات التابعة على الحد من
األتدار المشببببببار إلي"ا يمكن أن يك ن له تأثير سببببببل ي على أعمال"ا أو مركزها المالي أو نتائج عمليات"ا أو
ت قعات"ا.

.iv

أي تغيير في م عد سداد دفعات رس م التعلي يمكن أن يتس ب في تدور مشكالت في التدفف النقدي.
يق م المشبببغل ن في قطاع التعلي عادة بتحصبببيل معظ رسببب م التعلي ق ل بد الفصبببل الدراسبببي األول ويت
تحصيل الجز المت قي ق ل بداية الفصل الدراسي ال اني .وفي تالة اقتضت الل ائ الجديدة أو التغييرات في
أت ال السببب من المشبببغلين في قطاع التعلي تحصبببيل الرسببب م بالتسببباوي خالل العام الدراسبببي ،فين التدفف
النقدي يتأثر بالسبببببلب ويؤدي إلى الحاجة إلى رأس مال عامل إضبببببافي أو الحصببببب ل على تم يل من الغير
لتم يل عمليات التشبببغيل .وإذا واج"ت الشبببركات التابعة م ل ذلك الم قف وعدم تمكن"ا من معالجة متطل ات
التم يل ،فين ذلك قد يك ن له تأثير سل ي على أعمال"ا أو مركزها المالي أو نتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.
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.v

قد يتقيد النم والت سع بعدم القدرة على الحص ل على األراضي و/أو ال نايات المناس ة
من أجل تحقيف النم والت سببع عالوة على اإلدارة الي مية السببلسببة ،تتطلب المرافف التعليمية ،من بين أشببيا
أخرى ،الح ص ل على العقارات؛ م ل قطع األرا ضي أو الم ساتات الم ستأجرة في ال نايات ،من المف ضل أن
تك ن اتفاقيات ط يلة األجل ل ضمان اال ستفادة من العقارات .وإن تدبير تلك العقارات يقت ضي الح ص ل على
التصببباري من السبببلطات المحلية ويت قف على ت فر ومال مة الم اقع/ال نايات والشبببروط واألتكام التجارية
واالقتصادية المط قة .وإذا ل تتمكن الشركات التابعة من الحص ل على العقارات أو ال نايات المناس ة لتنمية
وت سيع عمليات"ا فينه قد يؤثر ذلك بالسلب على أعمال"ا أو مركزها المالي أو نتائج عمليات"ا أو ت قعات"ا.
(ج)

.i

المخاطر المتع قة بالمعامالت المؤسسية

المخاطر المتعلقة بتط ير االعمال من خالل الشببببراكات واالسببببتح اذات وتط ير االعمال الجديدة والتحالفات
وان شا االعمال الجديدة أو اال ست مارات ("المعامالت المؤ س سية") قد تؤثر سل ا ً على ال شركة من تيث عدم
قدرة الشركة على است مار أو تسييل أن ل"ا.
تعتمد إسببتراتيجية عمل الشببركة على قدرت"ا في تحديد معامالت مؤسببسببية مناسبب ة في وقت مناسببب من أجل
اسبببتخدام ع ائد الطرح العام األولي .ال يمكن للشبببركة أن تضبببمن للمسبببت مرين تحديد المعامالت المؤسبببسبببية
المناس ب ة على الجدول الزمني المت قع ،أو بأن ت لد ع ائد إيجابية للمسبباهمين .باإلضببافة إلى ذلك ،قد ينتج عن
المعامالت المؤسببببسببببية مسببببئ ليات مسببببتق لية أو إلتزامات .تلك االلتزامات أو المسببببئ ليات قد ينتج عن"ا دفع
تع يضببات (على سب يل الم ال ال الحصببر مصببروفات التقاضببي) أو فسببخ العق د .في بعض الظرو قد يك ن
من الممكن أن تص التع"دات والضمانات المعطاه بشكل خاطئ س ا لدفع تع يضات أو فسخ عق د.
بعض االلتزامات والمسببؤوليات المرت طة بالمعامالت المؤسببسببية يمكن أن تسببتمر أيضببا في ال ج د بصببر
النظر عن أي اسبببتح اذ أو تصبببر  ،م ل التزامات بيئية معينة .أي مطال ات أو دعاوى أو التزامات مسبببتمرة
متعلقة بالتصر في أي أن ل قد تعرض الشركة أو الشركات التابعة إلى تكاليف غير مت قعة ،وربما تحتاج
هذه الشركات إلى تكريس وقت ط يل للتعامل مع" .
ق ل الدخ ل في المعامالت المؤسببسببية ،يج ز للشببركة أدا فح العناية ال اج ة على المعامالت المؤسببسببية
المقترتة واألنبببببب ل التابعة لتلك المعامالت .فح العناية ال اج ة هذا قد يعتمد في جز منه على أطرا
ثال ة إلجرا جز ك ير من فح العناية ال اج ة هذا ( بما في ذلك تقدي تقارير القان نية) .ومع ذلك ال يمكن
أن يك ن هناك أي ضببببببمان بأن أي فح للعناية ال اج ة التي يق م به أطرا ثال ة فيما يتعلف بأي معامالت
مؤسببسببية سبب يكشببف عن جميع المخاطر ،أو المدى الكامل لم ل هذه المخاطر .ان المعامالت المؤسببسببية
والشببببببركات التي تق م علي"ا م ل هذه المعامالت قد تك ن عرضببببببة لمشببببببكالت ج هرية خفية والتي ل تكن
واضحة في ال قت تنفيذ هذه المعامالت.
نتيجة لذلك ،قد يك ن ألي من المذك ر أعاله تأثير سببببببل ي على المركز المالي أو أعمال أو نتائج عمليات أو
ت قعات الشركات في قطاع تط ير األعمال.
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(ح) عوامل المخاطر المتع قة باألسهم والطرح
.i

بعد الطرح ،سبب
وعمليات"ا.

يسببتمر بعض المؤسببسببين في التمكن من ممارسببة تأثير ك ير على الشببركة وعلى إدارت"ا

تتى تاريخ هذا المستند وم اشرة بعد الطرح ،سيملك بعض المؤسس ن معـ ًبببببببا  %15من أس" رأس المال
الصادرة .وبالتالي ،س يتمكن هؤال المؤسسين ،بقدر اختياره التصر مجتمعين ،من ممارسة سلطة
التحك في إدارتنا وعمليات التشببببغيل والجمعيات العم مية ،م ل ما يتعلف بدفع أرباح األسبببب" وتعيين أغل ية
أعضا مجلس اإلدارة .وال ي جد ضمان بأن مصال المؤسسين س تظل متطابقة مع مصال المساهمين
االخرين.
.ii

يرا استجابة للع امل المختلفة وقد يتعرض سعر س" الشركة للتقلب.
السعر الس قي لألس" قد يتقلب ك ً
قد ال يتمكن المكتت ين في الطرح من بيع أسبب"م" بسببعر الطرح أو بسببعر أعلى منه بس ب ب عدد من الع امل؛
يرا بع امل م ل التغييرات في نتائج
تيث أن سببعر السبب بخصبب ص أسبب" الشببركة بعد الطرح قد يتأثر ك ً
عمليات الشركة أو ظرو الس أو التغييرات في الل ائ الحك مية .وتقل ات الس  ،عالوة على األوضاع
االقتصادية ،قد يك ن ل"ا تأثير سل ي على سعر الس لألس"  .والتقل ات ،م ل التقل ات التي تؤدي إلى ه ط
سببعر السبب"  ،قد تنتج على نح خاص عن أي م يعات مسببتق لية لألسبب" ب اسببطة مسببت مر ك ير في السبب
المالي.

.iii

قد يخضع المساهم ن الستقطاع الضرائب.
ت تأسببببببيس الشببببببركة في دولة اإلمارات وهي قائمة ب"ا ألغراض الضببببببري ة .ومن ث  ،ال تخضببببببع أرباته
للضرائب .ومع ذلك ،تختلف أنظمة الضرائب تسب االختصاص القضائي .فالمست مرين المحتملين المقيمين
في الدول األخرى خال اإلمارات؛ م ل السببببببع دية (التي تك ن في"ا زكاة المال واج ة ا لدفع) ،ألغراض
الضري ة قد يخضع ن اللتزام ضري ي في دولت" بشأن ضري ة اإلقامة.

.iv

عند انق ضا فترة تظر بيع األس" التي يخ ضع ل"ا المؤسس ن ،قد ي ص
مما يمكن أن يؤدي إلى خفض سعر الس لألس" .

مزيد من األس" متاتة في الس

تخضع األس" الممل كة للمؤسسين لحظر بيع وال يج ز بيع"ا ق ل نشر الميزانية وتساب االرباح والخسائر
للشركة بخص ص السنتين الماليتين األوليين من تاريخ نشر القرار ال زاري بيعالن تأسيس ال شركة ("فترة
حظر بيع األسهههم") .ومع ذلك ،عند انقضببا فترة تظر بيع األسبب"  ،قد تؤدي عمليات ال يع الالتقة لألسبب"
ب اسطة المساهمين إلى انخفاض ك ير في سعر األس"  .وإنه ال يمكننا التن ؤ بما إذا كانت كميات أساسية من
األسببب" (باإلضبببافة إلى تلك التي سبببتك ن متاتة للطرح) سبببيت بيع"ا في السببب المفت ح عقب انقضبببا فترة
تظر بيع األسب"  .وأي م يعات لكميات أسباسبية من األسب" في السب العام ،أو إدراك أن م ل هذه الم يعات
قد تحدر ،يمكن أن يك ن ل"ا تأثير مادي وسل ي على سعر الس الخاص باألس" .
.v

قد يحدر إخفا في تط ير س

سي لة لألس" العادية

ق ل الطرح ،ال ي جد س ب تداول عام بخص ب ص األسبب"  .وإنه ال يمكننا ضببمان وج د س ب تداول فعال أو
اسبتمراره عقب اكتمال الطرح ،أو ضبمان أن سبعر السب الخاص باألسب" لن ي" ط بعد ذلك ألقل من سبعر
الطرح .وقد يخضببع سببعر تداول األسبب" لتقل ات هائلة اسببتجابة للعديد من الع امل عالوة على تقل ات س ب
األسبب" والظرو االقتصببادية العامة أو التغيرات في المزاج السببياسببي وه ما قد يك ن له تأثير سببل ي على
سعر الس الخاص باألس" بغض النظر عن أدا الشركة الفعلي أو الظرو السائدة في األس ا الرئيسية.
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.vi

تداول أس" الشركة ألول مرة؛ التقلب المحتمل لسعر الس" .
عقب الطرح واالنت"ا من تأسببيس الشببركة ،سببتتقدم الشببركة بطلب إلدراج أسبب"م"ما في س ب دبي لألورا
المالية .وق ل الطرح ،ل تكن أس" الشركة متداولة وال يمكن ضمان وج د سي لة كافية او ضمان استمرارية
السببببي لة بعد اإلدراج .وفي تالة غياب السببببي لة ،يمكن أن تتأثر أسببببعار التداول بشببببكل سببببل ي .وقد ال يمكن
للمكتت ين في الطرح إعادة بيع أسب"م" بسبعر الطرح أو بسبعر أعلى منه بسب ب عدد من الع امل بما في ذلك
االختالفات بين نتائج التشبببغيل الفعلية والمت قعة والتغييرات أو اإلخفا في تحقيف ت قعات مكاسبببب األورا
المالية وظرو السبببب في القطاع واإلجرا ات الرقابية واألوضبببباع االقتصببببادية العامة .وقد يك ن لتقل ات
الس الحادة تأثير سل ي على سعر تداول األس" في س أب ظ ي لألورا المالية بغض النظر عن األدا
التشببغيلي الفعلي للشببركة .باإلضببافة إلى ذلك ،يمكن أن يؤثر العديد من الع امل على أسببعار األورا المالية
المتداولة وتقل "ا .وهذه الع امل تشمل ،على س يل الم ال ال الحصر:
 التغيرات في نتائج التشغيل؛
 االنكماش االقتصادي؛
 ت اطؤ نم الشركة؛ و/أو
 إعالن المنافسين عن تقنيات وخدمات جديدة

عوامل المخاطر المتع قة باالقتصههههههاد والمناخ السههههههياسههههههي بدول مج س التعاون

(خ)
الخ يجي.
.i

نم اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
تتحقف إيرادات الشببببببركة من عمليات"ا واسببببببت مارات"ا في دول مجلس التعاون الخليجي ،ومن ث يرت ط أدا
الشبببركة بال يئة االقتصبببادية في دول مجلس التعاون الخليجي .وأي تده ر في اال ضبببع االقتصبببادي في دول
مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يؤثر على نم الشببببببركة ،تيث أن إيرادات الشببببببركة سببببببتت قف فقط على
عمليات"ا في دول مجلس التعاون الخليجي .وإن عدم التن ع الجغرافي يقيد مصببببببادر إيرادات الشببببببركة وأي
تأثير على القطاع المحلي أو األوضببببباع االقتصبببببادية بشبببببكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن
يك ن له تأثيرات ضارة على أدا الشركة.

.ii

ان ال ضببع االقتصببادي في دول مجلس التعاون الخليجي مرت ط بالنفط وبنا ا عليه فان سببعر النفط المسببتق لي
ه الذي سيحدد ال ضع االقتصادي العام في االقلي .
يعتمد اقتصببباد دول مجلس التعاون الخليجي على النفط بشبببدة ،وبنا ً عليه سبببيحدد سبببيناري سبببعر النفط في
المسببتق ل إلى تد ك ير األوضبباع االقتصببادية في المنطقة .وبينما تشبب"د أسببعار النفط تاليًا ارتفاعات مسببتمرة
وتشبب"د اقتصبباديات دول مجلس التعاون الخليجي نم سببريع مدع مة بأسببعار النفط المرتفعة ،فين أي ه ط
في أسببببببعار النفط قد يك ن له تأثير سببببببل ي على النم اإلقليمي ومن ث على نم األعمال .وتيث أن أعمال
الشركة مرت طة جزئيًا مع قطاع النفط والغاز وال نية التحتية ،فين أي ه ط من هذا الق يل في أسعار النفط قد
يك ن له تأثير على أعمال الشركة ونم ها.

.iii
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قد تتأثر عمليات وع ائد م ردي الشبببركة في المسبببتق ل بدرجات متفاوتة باالسبببتقرار السبببياسبببي وبالتط رات
السياسية والدولية األخرى والق انين والل ائ  ،م ل التجريد اإلج اري من األًن ل والمصادرات ،وال اردات
والصبببادرات والنزاعات العسبببكرية أو الدولية األخرى واالضبببطراب المدني والمخاو األمنية المحلية التي
ت"دد سالمة تشغيل مرافف الشركة وض ابط السعر ومصادرة الممتلكات أو تعديل أو إلغا تق التعاقد.

منذ أواخر عام  ، 2818تدثت اضبببببطرابات مدنية وسبببببياسبببببية هائلة أثرت على العديد من الدول في منطقة
الخليج أو منطقة الشر األوسط وشمال أفريقيا بشكل عام ،وتتى تاريخه أدت تلك االضطرابات إلى ان"يار
األنظمة السببياسببية في ت نس ومصببر ولي يا .وتشبب"د س ب ريا تاليًا عنف هائل في مختلف أنحا الدولة وهناك
اتتجاجات مسبببتمرة في الدول األخرى في منطقة الشبببر األوسبببط وشبببمال أفريقيا؛ بما في ذلك إضبببرابات
العمال والمظاهرات والمسيرات والحش د.
وتالة عدم االستقرار واالضطراب المستمرفي منطقة الشر األوسط وشمال أفريقيا قد يك ن ل"ا تأثير هائل
على االقتصببببباديات التي نزاول في"ا أعمالنا؛ بما في ذلك كل من األسببببب ا المالية والسببببب العقاري .وتلك
التأثيرات يمكن أن تحدر من خالل التدفف المنخفض لالست مار األجن ي الم اشر إلى المنطقة أو تدفقات رأس
المال للخارج أو زيادة التقلب في األسببببب ا المالية العالمية واإلقليمية .وعلى الرغ من أن اإلمارات ل تتأثر
بشكل م اشر باالضطراب الذي تش"ده المنطقة بشكل عام تتى تاريخه ،فينه من غير ال اض مدى تأثير هذا
االضطراب على اإلمارات أو أي من الدول التي نزاول في"ا أعمالنا في المستق ل.
.iv

تأثيرا سل يًا في تالة تع ي سعر الصر
قد تتأثر أعمالنا
ً

ال ابت للدوالر  /الدره

على الرغ من أن سبببعر نبببر الدوالر والدره ثابت تاليًا ،فينه قد ال يت فعل ذلك في المسبببتق ل .وقد يت
تعديل سعر الصر المحدد بحيث يك ن ل"ا تأثير سل ي على أعمالنا وعملياتنا.
(د) المخاطر المتع قة بالرقابة والضرائب
أي تغيير في قان ن الشركات التجارية الحالي أو أي قان ن آخر ذي نلة بنشاط الشركة أو عمليات"ا قد يك ن
له تأثير على ال"يكل التنظيمي للشبببببركة .وال يمكن للشبببببركة التن ؤ بماهية تلك التغييرات ومدى تأثيرها على
عمليات"ا.
.v

التغييرات في ق انين الضبببببرائب يمكن أن يك ن ل"ا تأُثير سبببببل ي على أعمال والمركز المالي ونتائج عمليات
الشركة.
في ظل اإلطار القان ني الحالي بدولة اإلمارات ،لن يت فرض ضببببببرائب دخل على عمليات الشببببببركة .لكن
أرباح الشركة التي تنشأ عن عمليات"ا في اإلمارات قد تتأثر في تالة تغيير ق انين الضرائب بدولة اإلمارات.
ومع ذلك ،يتعين على المكتت ين اإلتاطة عل ًما بأن أي عمليات مسبببتق لية للشبببركة خارج اإلمارات قد تخضبببع
لفرض ضبببببرائب علي"ا .وأي تغييرات في ق انين أو ل ائ الضبببببرائب تؤثر على أو تفرض ضبببببرائب غير
مت قعةعلى است مارات"ا يمكن أن يؤثر بالسلب على أدائ"ا.

.vi

ال يمكن تقدي ضمان بأن عملية تأسيس الشركة ستك ن ناجحة
عقب الطرح وتخصبببببي األسببببب" للمكتت ين ،سببببب يتخذ المؤسبببببسببببب ن اإلجرا ات الالزمة ويسبببببت ف ن
االشببتراطات المطل بة بغرض اسببتكمال تأسببيسبب"ا كشببركة مسبباهمة عامة ق ل اإلدراج المت قع ألسبب" الطرح
في سبببب دبي المالي .وعلى الرغ من اعتقاد الشببببركة أن"ا مسببببت فية جميع المتطل ات األسبببباسببببية إلكمال
التأسيس ،ال يمكن ضمان أن هذه المتطل ات األساسية ستك ن مرضية للسلطات المختصة.
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.02

أسباب الطرح
ان قطاع الصببببببحة يعاني من أع ا نتيجة النم في زيادة عدد السببببببكان وزيادة في أعداد ال افدين وتزايد
األمراض المزمنة التي ساهمت في خلف فج ة في سعة المستشفيات العامة والخانة .كما ان ال يئة التنظيمية
والتأمين االلزامي الذي اعتمد في بعض دول الخليج شبببكل ع ئا إضبببافيا على المسبببتشبببفيات الخانبببة .كذلك
قطاع التعلي الذي شببببببكل النم في عدد الطالب وتدني ج دة التعلي في المدارس الحك مية دافع النم في
التعلي الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي ،باإلضافة الى استعداد األهل في دفع تكاليف التعلي الخاص
أساسه رغ ة االهل ان يحصل ابنا ه على اعلى مست يات التعلي شكل ع ئا على قطاع التعلي الخاص .لذلك
يسببت"د المؤسببس ب ن تل ية للحد من األع ا ومشبباركت" المسببؤولية االجتماعية إضببافة الى الع ائد اإليجابية
المت قعة المشاركة في هذين القطاعين من خالل تأسيس هذه الشركة وطرت"ا لالكتتاب العام.

.05

استخدام حصي ة االكتتاب
(أ) المب غ اإلجمالي المتوقع الحصول ع يه من االكتتاب:
س

يت جمع رأس مال بقيمة  2.5مليار دره إماراتي شامالً االست مار المدف ع من جانب المؤسسين.

(ب) األغراض الرئيسية التي سيتم استخدام العائدات فيها ،والمبالغ المتوقع استخدامها في كل غرض:
يت قع الشبببركة اسبببتخدام الع ائد في تم يل الشبببراكات وتقدي رأس المال الت سبببعي إلى الشبببركات ذات
الفرص في النم في قطاعي الرعاية الصببببببحية والتعلي وتط ير وإدارة كيانات تعمل في قطاع الرعاية
الصحية والتعلي في في دول مجلس التعاون الخليجي وفي األغراض التأسيسية العامة.
(ج) الجدول الزمني وترتيب أولويات استخدام حصي ة االكتتاب:
تعتزم الشببببببركة اسببببببتخدام م لغ  2.1مليار دره إماراتي من رأس المال المجمع خالل  12شبببببب"ر من
الطرح كما ه محدد في القس "ثالفاً :مع ومات مالية حول الشركة" .وسيت االتتفاظ بال اقي كنقد لدع
متطل ات رأس المال العامل واألغراض التأسيسية العامة.
.06

تكاليف االكتتاب والطرح
بل غت ت كاليف االكت تاب والطرح ما قيم ته  13.131.522دره وهي ع ارة عن الت كاليف المتعل قة بتلقي
االكتتاب ومصبباريف خدمات مكتب الدع فيما يخ مرتلة التخصببي و االكتتاب ورس ب م مدير االكتتاب
ورسب م االسببتشببارات القان نية ورسب م المدقف ورسب م االسببتشببارات االسببتراتيجية ونفقات الدعاية وتمالت
العالقات العامة ومصاريف الط اعة والترجمة

وسيت تغطية تكاليف االكتتاب والطرح من خالل إجمالي مصاريف االندار ال الغة  58.888.888دره
اماراتي  ،وسيت ترتيل الفائض ،إن ُوجد ،إلى تساب االتتياطي القان ني الحالي واإلعالن عنه في الجمعية
العم مية التأسيسية للشركة.
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ثالفا ً :مع ومات مالية حول الشركة
المعل مات المالية المذك رة عن الشببببركة في هذا القسبببب هي ع ارة عن تقديرات ت ضبببب األدا المسببببتق لي
المحتمل للشببببببركة على افتراض التط يف الناج لخطة أعمال الشببببببركة .تسببببببتند هذه التقديرات إلى عدد من
االفتراضببات والتقديرات التي تخضببع بشببكل أسبباسببي لحاالت عدم التيقن التجارية واالقتصببادية والتنافسببية.
ويتضببببببمن ذلك ت قيت القيام باالسببببببت مار وأدا االسببببببت مار و ،بما في ذلك األدا المتعلف بقطاعي الرعاية
الصبببحية والتعلي في دول مجلس التعاون الخليجي .وتك ن العديد من تاالت عدم التيقن واالتتمالية خارجة
عن إرادة الشببركة وم نية على افتراضببات خانببة بقرارات تتعلف باألعمال المسببتق لية ،والتي سبب يتغير
بعض"ا .لمزيد من المعل مات عن التقديرات ،يُرجى االطالع على القس "ثانياً :تفاصيل الشركة الرئيسية"،
النقطة  ،1مخاطر االست مار.
.0

مصادر واستخدامات رأس المال
ت "د الشببببببركة إلى تحقيف رأس مال بم لغ  2.5مليار دره إماراتي من خالل الجمع بين النقد المقدم من
الشبببركا المؤسبببسبببين وال الغ  1.125.888.888دره إماراتي ورأس المال المج ّمع خالل الطرح األولي
لالكتتاب العام وال الغ  1.125.888.888دره إماراتي .وسببب يق م الشبببركة بتم يل محفظته من خالل
مصبببادر تق الملكية ،دون أي اعتماد على الدين ،لتمكين فريف اإلدارة من التركيز على خلف القيمة ط يلة
األجل ،دون اللج إلى ضبببببرورة تحقيف مكاسبببببب قصبببببيرة األجل لتم يل عمليات سبببببداد الدين .وفيما يلي
التفانيل الخانة بالرسملة (الملحف .)1-1-1
الملحف  :1-1-1خطة الرسملة
الن ع

الن ع

القيمة

الحصة (بالنس ة
المئ ية)

ما ق ل الطرح األولي لالكتتاب
العام

النقد من الشركا المؤسسين

 1.125.888.888دره إماراتي

%15

رأس المال المجمع (الطرح األولي لالكتتاب العام)

 1.125.888.888دره إماراتي

%55

 2.5مليار دره إماراتي

%188

الطرح األولي لالكتتاب العام

اإلجمالي

تخطط الشببببببركة السببببببتخدام غال ية رأس المال ال الغ  2.1مليار دره إماراتي خالل 12شبببببب"را ً األولى من
الطرح األولي لالكتتاب العام للحد من تعطيل رأس المال .يت قع أن يركز من"ج اسببتخدام رأس المال للشببركة
على االسبببببت مار في الشبببببركات الرئيسبببببية الداعمة واالسبببببت مارات االسبببببتراتيجية ومشببببباريع ال نية التحتية
المتخصصة.
ولتحقيف التخصي المست"د بنس ة  1.25( %28مليار دره إماراتي) في الشركات الرئيسية الداعمة،
تست"د الشركة االست مار في ما يقارب  6شركات رئيسية داعمة في قطاعي الرعاية الصحية (مقدمي
خدمات) والتعلي (منشآت التعلي ما ق ل الجامعي ،وجامعات التعلي العالي) في ض المخطط الحالي
والقطاعات الفرعية والمناطف الجغرافية المرشحة .وفي حال غياب الفرص المجدية خالل تلك الفترة
للمشاركة مع الشركات ال ائمة ست وم الشركة يت سيس مشاريع جديدة في قعاعي الرعاية الصحية والتلليم
في دول مجلس التلاو الخليجي والتي سوف تستهدف توفير الخدمات التي تساهم في سد الفجوات في
السلة او الجودة.
وكجز من االسبت مارات االسبتراتيجية للشبركة (مسبت"د  %5تخصبي من رأس المال أو  8.125مليار
دره إماراتي) ،ت"د الشببركة إلى االسببت مار فيما يقارب  6اسببت مارات االسببتراتيجية في الرعاية الصببحية
والتعلي في ض المخطط الحالي والقطاعات الفرعية والمناطف الجغرافية المرشحة.
وختاماً ،بالنسببب ة السبببت مارات ال نية التحتية المتخصبببصبببة (مسبببت"د  %25تخصبببي من رأس المال أو
 8.625مليار دره إماراتي) ،ت ست"د الشركة االست مار فيما يقارب  1است مارات بنية تحتية متخصصة
في التعلي والرعاية الصحية في ض المخطط الحالي والقطاعات الفرعية والمناطف الجغرافية المرشحة.
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 .وفي حال غياب الفرص المجدية خالل تلك الفترة سااااااات وم الشاااااااركة ياساااااااتخدام الميالغ التي كا متوقع
اسااتخدامها في ت ساايس مشاااريع جديدة مما لة للشااركات الرئيسااية الداعمة او امساات مارات امسااتراتيجية او
تحساااي وتوسااايع المشاااروعات ال ائمة ات اك في قعاعي الرعاية الصاااحية والتلليم في دول مجلس التلاو
الخليجي.
تعكس الت قعات المالية االستح اذات المخطط ل"ا من ق ل الشركة
.0

م خص البيانات المالية المتوقعة والمجمعة التوضيحية
تفترض ال يانات المالية المت قعة والمجمعة الت ضببببيحية الم ينة أدناه نجاح تنفيذ خطة الشببببركة في اسببببتخدام
رأس المال كما ه م ض اعاله .يرجى االطالع على قس ع امل المخاطر "نتائج التشغيل الفعلية الخانة
بالُشببركة واألتدار األخرى قد تختلف بشببكل ك ير عن الت قعات ال اردة في نشببرة االكتتاب هذه " .ت تجميع
ال يانات المالية المت قعة والمجمعة الت ضيحية وفف معايير التقارير المالية الدولية.
(أ) الفرضيات الرئيسية التي تم االعتماد عليها في التوقعات المالية










الشبببراكة مع جامعتين قائمتين (شبببراكات رئيسبببية داعمة) وت فير التم يل لمشببباريع" الت سبببيعية
وشببببرا المعدات وت فير رأس المال العامل للعمليات الي مية باالضببببافة الى تأسببببيس وت فير ال نية
التحتية المتخصصة ل"ا.
الشبببراكة مع م فر خدمات تعليمية متكاملة تضببب تضبببانة ومدرسبببة ابتدائية و ثان ية وت فير ال نية
التحتية المتخصصة ل"ا.
الشراكة مع م فر خدمات نحية متكاملة وت فير ال نية التحتية المتخصصة ل"ا.
الشراكة مع مستشفى جراتية متخصصة وت فير ال نية التحتية المتخصصة ل"ا.
الشراكة مع مستشفى غير جاتية متخصصة وت فير ال نية التحتية المتخصصة ل"ا.
ابتكار وتأسببببيس وتط ير م فر خدمات متخصبببب في طب األطفال (اسببببت مارات اسببببترا تيجية)
وت فير ال نية التحتية المتخصصة ل"ا.
ابتكار وتأسيس وتط ير م فر تل ل نحية متخصصة لألمراض العامة (است مارات استرتيجية)
وت فير ال نية التحتية المتخصصة ل"ا.
ابتكار وتأسبببيس وتط ير م فر تل ل تعليمية م تكرة ومتخصبببصبببة ومكملة للمدارس (اسبببت مارات
استرتيجية)

(ب) بيانات الدخل المتوقعة والمجمعة
وفقا ً لما ه م ضب في الملحف  ،1-2-1يت قع أن تحقف الشبركة ربحا ً تشبغيليا ً من العمليات في قطاع التعلي
والرعاية الصبببببحية .ان ايرادات التشبببببغيل من القطاع التعليمي هي ع ارة عن األقسببببباط السبببببن ية للمدراس
والجامعات وم فري الخدمات الم تكرة ،باالضبببافة الى االيرادات المالتقة م ل الكتب وال انبببالت وسبببكن
الطالب .أما بالنسبببب ة الى ايرادات التشببببغيل في القطاع الصببببحي ف"ي ع ارة عن أج ر العالج و مصبببباريف
المخت ر واالشعة باالضافة الى م يعات األدوية في المستشفيات والعيادات والمرافف الصحية األخرى .والتي
تتضمن المصروفات (الم اشرة وغير الم اشرة) ،المكاتب والعاملين والتكاليف الم"نية .خالل األع ام األولي
الى الخامسببة سببتعكس ايرادات التشببغيل والمصبباريف العمليات القائمة لكل من الشببركات الرئيسببية الداعمة
واست مارات ال نية التحتية المتخصصة واالست مارات االستراتيجية وتض مصاريف الت سع للحرم الجامعي
لكل من الجامعيتن المشار الي"ما أعاله ومصاريف الت سع للحضانة والمدرسة كما أن"ا تض تكاليف تأسيس
المشروعات الصحية والتعليمية الجديدة التي ت االشاره الي"ا أعاله.
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ألغراض االيضبببباح ،وشببببريطة ت افر أرباح محتجزة ورأس مال عامل كافي ،تن ي الشببببركة ت زيع أرباح
تصل إلى  %58من الدخل النقدي الصافي ال ارد خالل الفترة.
وي ضببببب الجدول التالي ملخصبببببا ً ل يان الدخل المت قع المجمع (الملحف  .)1-2-1أن األرقام المت قعة مقربة
إلى أقرب  18ملي ن دره إماراتي ألغراض الت ضي .
الملحف  :1-2-1بيانات الدخل المت قعة والمجمعة (السنة  8إلى السنة )5

(ج) قائمة المركز المالي المجمع والمتوقع
فيما يلي ملخ لقائمة المركز المالي الت ضيحية المجمعة والمت قعة (الملحف  .)2-2-1أن األرقام المت قعة
مقربة إلى أقرب  18ملي ن دره إماراتي ألغراض الت ضي :
الملحف  :2-2-1توقعات المركز المالي المجمعة والمتوقعة (السنة  8إلى السنة )5
Year 5
2,020
760
60
80
2,920
4,580
7,500

Year 4
1,420
700
60
70
2,250
4,680
6,930

Year 3
910
640
60
70
1,680
4,780
6,460

Year 2
540
610
50
60
1,260
4,760
6,020

360
570
40
970
130
130
3,400
3,000
7,500

340
530
30
900
120
120
3,150
2,760
6,930

320
480
30
830
110
110
2,950
2,570
6,460

290
440
20
750
100
100
2,760
2,410
6,020
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Projected Consolidated Statement of Financial Position
AED mns, YE December
Year 0
Year 1
Cash & cash equivalents
2,490
560
Accounts receivable
460
Inventory
30
Other current assets
60
Total Current Assets
2,490
1,110
Net PP&E and intangibles
4,500
Total Assets
2,490
5,610
240
380
20
640
90
90
2,600
2,280
5,610

2,490
2,490

Accounts payable
Deferred revenue
Other current liabilities
Total Current Liabilities
End of service benefits
Total Non-current Liabilities
Shareholders' equity
Minority interest
Total Liabilities & Equity

(ه) بيان التدفقات النقدية المجمعة والمتوقعة
فيما يلي ملخ لل يان الت ضيحي للتدفقات النقدية المجمعة والمت قعة (الملحف  .)1-2-1أن األرقام المت قعة
مقربة إلى أقرب  18ملي ن جره إماراتي ألغراض الت ضي :
الملحف  :1-2-1تقديرات ال يان الت ضيحي للتدفقات النقدية (السنة  8إلى السنة )5
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تقرير المحاسبون المقررون المستق ون ع ى التوقعات المالية
أعضا مجلس اإلدارة
(امانات القابضة) ش.م.ع
الطابف  ،3مكتب 381
بارك بليس تاور
شارع الشيخ زايد
ص.ب5522 .
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
(التاريخ)

السادة،،
السادةأعضا مجلس اإلدارة
نقدم تقرير ت ل ال يانات المالية المت قعة (بيان األرباح أوالخسائرواإليرادات الشاملة األخرى وبيانات التدفقات
النقدية وبيان المركزالمالي) للسن ات التالية من السنة نفر إلى السنة الخامسة ("الت قعات المالية")لشركة أمانات
القابضة ش.م.ع ("الشركة" أو "امانات القابضة") على الصفحات من [  ] 44إلى [ ]40من نشرت االكتتاب
الصادرة بتاريخ  02أكت بر "( 0204النشرة") .إن أساس اإلعداد م ض في القس ال الث من النشرة (المعل مات
المالية ت ل الشركة) .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد الت قعات المالية وعن الع امل واالفتراضات كما ه م ض
بالتفصيل في دراسة الجدوى الخانة بـ الشركة("الدراسة") والنم ذج المالي للشركة ("النم ذج المالي") ،وفقا ً
لمتطل ات هيئة األورا المالية والسلع ("ال"يئة").
لقد قمنا بيجرا عملنا وفقا ً للمعيار الدولي  0222ت ل ارت اطات التدقيف ما عدا أعمال المراجعة والتدقيف المتعلقة
بال يانات المالية السابقة .يتضمن عملنا تقيي أساس إعداد الت قعات المالية و تحديد ما إذا قد ت إعدادها بشكل نحي
استنادا ً إلى االفتراضات الم ضحة بالتفصيل في الدراسة والنم ذج المالي ،وأن السياسات المحاس ية تت افف مع
معاييرالتقاريرالمالية الدولية .قمنا بتخطيط وتنفيذ عملنا بغرض الحص ل على المعل مات واإليضاتات التي رأيناها
ضرورية من أجل تزويدنا بتأكيدات معق لة بأن الت قعات المالية قد ت إعدادها بشكل مناسب وفقا ً لألساس المذك ر،
وأنأساس االتتساب المستخدم في الت قعات المالية يتسف مع معاييرالتقاريرالمالية الدولية .وتيث أن الت قعات المالية
واالفتراضات التي تستند علي"ا تتعلف بالمستق ل ،وبالتالي قد تتأثر بأتدار غير مت قعة ،فيننا ال ن دئ رأيا ً ت ل ما
إذا كانت النتائج الفعلية في المستق ل س تت افف مع تلك المعلن عن"ا في الت قعات المالية وأن االختالفات قد تك ن
مادية .إن ارت اطنا ال يقدم أي تأكيدات ت ل ما إذا كانت االفتراضات تقدم أساسا ً معق ال ت ل الت قعات المالية.
برأينا ،أن الت قعات المالية قد ت إعدادها بشكل مناسب بنا ً على األسس الم ض في القس ال الث من النشرة
(المعل مات المالية ت ل الشركة) وكما ه م ض بالتفصيل في ( )0في الدراسة ( )0في النم ذج المالي ،وأساس
االتتساب المالي يت افف مع معاييرالتقاريرالمالية الدولية.
إن هذا الخطاب مطل ب من ال"يئة وه مقدم لغرض االمت ال لمتطل ات ال"يئة إلندار نشرة االكتتاب كما ه
م ض في طلب ال"يئة ب –  0 – 0وليس ألي غرض آخر.
وتفضل ا بق ل فائف االتترام
لك جزيل الشكر
اإلس
الت قيع
الخت
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(و) االتفاقيات والعقود الهامة قبل وأثناء التأسيس
تيث ان الشركة تدي ة التأسيس لذا فينه ال ي جد اية إتفاقيات وعق د هامة قد ابرمت"ا الشركة
(ز) تراخيص التأسيس التي حص ت ع يها الشركة من الجهات الرسمية
ت الترخي بتأسببببيس الشببببركة من ق ل دائرة التنمية االقتصببببادية بدبي بم جب القرار اإلداري رق
 235لسنة .2811
(ح) األحداث الجوهرية التي مرت بها الشركة خالل فترة التأسيس
ل تمر الشببببركة تتي تاريخه باية أتدار ج هرية لك ن الشببببركة هي ما زالت في ط ر التأسببببيس.
القيود ع ى المؤسسين
قـببببببا لق انين اإلمارات العربية المتحدة ،األس" الممل كة للمؤسسين وال الغة  %15من رأس مال
ط ً
الشببببركة والمدف عة بالكامل مع مصببببروفات الطرح (وفف المعر بم جب القسبببب رابعًا :مع ومات
أخرى ،النقطة  ،11المسببائل القان نية) ،سببتخضببع لفترة تظر بيع أسبب" إلزامية سببنتين ماليتين تمتد
من تاريخ تأسيس الشركة تتى ن"اية السنة المالية ال انية عقب التأسيس .ولن يُسم للمؤسس ب يع أو
نقل ملكية األس" خالل تلك الفترة ،باست نا ما يك ن لمؤسس آخر (لمؤسسين آخرين).
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رابعا ً :مع ومات أخرى
الهيكل التنظيمي واإلداري ل شركة
.0
ال"يكل التنظيمي للمجم عة هيكالً وظيفيا ً يض م"نيين وخ را مختصين في كل من قطاعي الرعاية الصحية
والتعلي (الملحف  .)1-1-2و يتمبباشببببببى هببذا ال"يكببل التنظيمي مع التف يض المزدوج في قطبباعي الرعببايببة
الصحية والتعلي ويستفيد من العديد من المزايا التي تض :
(أ) ضبببمان المسبببا لة بالكامل ،تيث يق م نفس الفريف بتحديد مصبببادر فرص الشبببراكات والتط يروالتحقف
من"ا ومراق ت"ا.
(ب) تسبب"يل خلف القيمة  ،تيث تت معالجة جميع أن اع األنب ل (الشببركات الرئيسببية الداعمة واالسببت مارات
االسببتراتيجية واسببت مارات ال نية التحتية المتخصببصببة) المندرجة تحت قطاع واتد ب اسببطة أخصببائي
قطاع خاص.
(ج) تشجيع المزيد من الخ رة التشغيلية في كال القطاعين.

الملحف  :1-1-1ال"يكل التنظيمي للمجم عة
رئيس مجلس
اإلدارة

لجتة الترشيحات
والمكافآت

مجلس
اإلدارة

لجتة تدقيق
الحسايات

الرئيس
التتفي ي
مدير اليتية
التحتية
امجتماعية

رئيس قسم الرعاية
الصحية

)(1

رئيس قسم
)(1

التلليم

الرئيس
التتفي ي
لللمليات

المدير المالي

المدير ال اتوتي
ومدير اممت ال

مدير عالقات
المست مري

مالحظات :
رئيس قسم التلليم و رئيس قسم الرعاية الصحية لديهم قتوات رفع ت ارير إلى الرئيس التتفي ي لللمليات

يك ن كل من رئيس قس التعلي ورئيس قس الرعاية الصحية تحت مسؤولية الرئيس التنفيذي للعمليات.
.0

حوكمة الشركة
فيما يتعلف بمتطل ات ت كمة الشبببببركات المط قة على الشبببببركات المسببببباهمة المدرجة في سببببب دبي المالي
م ضبببحة في ق اعد الح كمة ومعايير االنضببب اط المؤسبببسبببي الصبببادرة بتاريخ  23أكت بر  2883بم جب
القرار ال زاري رق "( 510قواعد الحوكمة") وتعديالته بما في"ا التعديالت الصبببادر بتاريخ 2811/5/1م
بم جب القرار ال زاري رق ( )258لسببببنة  ، 2811والمعم ل به من تاريخ نشببببره في الجريدة الرسببببمية
بتاريخ 2811/5/15م  ،.وتنط ف على جميع الشببببببركات المدرجة في سبببببب دبي المالي .وتتضببببببمن هذه
المتطل ات من بين أم ر أخرى:
أ.
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إبرام التعامالت أو الصببفقات مع األطرا ذات العالقة :ال يج ز للشببركة إبرام التعامالت أو الصببفقات
مع األطرا ذات العالقة التي ت لغ نس ت"ا ( )%18أو أك ر من قيمة أ ُن ل الشركة  -وفقا ً آلخر بيانات
مالية سبببببن ية أو مرتلية للشبببببركة إال بم افقة مجلس اإلدارة والجمعية العم مية ،وال يج ز للطر ذو
العالقة التص يت على قرار مجلس اإلدارة والجمعية العم مية الذي يصدر بشأنه التعامل الذي يخصه.

ب .في تال تدور تغيير ج هري على شروط الصفقة أو التعامل يتعين إعادة الحص ل على م افقة مجلس
اإلدارة والجمعية العم مية .ويجب تقيي تلك التعامالت أو الصببببببفقات ومراجعة شببببببروط"ا ق ل إبرام"ا
بمعرفة إتدى شركات الخ رة المتخصصة في مجال التعامل أو الصفقة ويك ن التقيي على نفقة الشركة.
ت .تقع المسؤولية عن األضرار التي لحقت بالشركة إذا ت إبرام التعامالت أو الصفقات مع األطرا ذات
العالقة بالمخالفة لل ندين (أ) ( ،ب) أعاله أو إذا ث ت أن التعامل أو الصفقة غير عادلة أو تنط ي على
تعارض مصببال وتضببر باقي المسبباهمين على عض ب مجلس اإلدارة ذو العالقة بالتعامل .وعلى مجلس
اإلدارة إذا نببدر القرار بيجماع اآلرا  ،أما اذا كان القرار نببادرا ً باألغل ية فال يسببأل عنه المعارضب ن
متى كان ا قد أث ت ا اعتراضبب" بمحضببر الجلسببة ،فاذا تغيب أتد األعضببا عن الجلسببة التي نببدر في"ا
القرار فال تنتفي مسؤوليته إال إذا أث ت عدم علمه بالقرار أو عل به مع عدم استطاعته االعتراض عليه.
ر .في تال إبرام الشبببببركة تعامالت أو نبببببفقات مع األطرا
فأك ر من أس" الشركة الحف فيما يلي:
.i
.ii

ذات العالقة ،يك ن لكل مسببببباه يملك %5

االطالع على جميع المسببتندات وال ثائف المتعلقة بالتعامالت أو الصببفقات وفحصبب"ا
وتعيين "مدقف مستقل" على نفقته الخانة لفح التعامل أو الصفقة.
تقدي طلب إلى ال"يئة لفح التعامل أو الصفقة والتأكد من عدم مخالفت"ا اإلجرا ات
ال اردة بض ابط الح كمة.

ج .رفع دع ى قضبببببائية أمام المحكمة المختصبببببة ضبببببد أطرا التعامل أو الصبببببفقة إللزام" بتقدي كافة
المستندات وال ثائف ويك ن له الحف في ت جيه األسئلة إلى أطرا التعامل أو الصفقة الستجال الحقيقة،
ويك ن للمحكمة إذا ث ت ل"ا أن التعامل أو الصبببفقة غير عادلة أو تنط ي على تعارض مصبببال وتضبببر
باقي المساهمين أن تحك بيلغا التعامل أو الصفقة وإلزام الطر ذو العالقة بأن يؤدي للشركة أي رب
أو منفعة تحققت له فضالً عن التع يض إذا ث ت إلحا ضرر بالشركة.

ح .يجب على رئيس مجلس إدارة الشبببببركة في تال إبرام تعامالت أو نبببببفقات مع األطرا
م افاة ال"يئة بما يلي :

ذات العالقة

أ .إخطار يحت ي على ال يانات والمعل مات عن الطر
وط يعة ومدى الفائدة للطر ذو العالقة في المعاملة.

ذو العالقة ،وتفانببببببيل التعامل أو الصببببببفقة،

ب .تأكيد خطي أن شروط التعامل أو الصفقة مع الطر
الشركة.

ذو العالقة عادلة ومعق لة وفي نال مساهمي

خ .إفصاح األطرا ذات العالقة :إذا كان ألتد األطرا ذات العالقة تعامل مع الشركة أو الشركة األم أو
أي من شركات"ا التابعة أو الشقيقة ،وبلغت نس ة هذا التعامل ( ) %18أو أك ر من قيمة أُن ل الشركة -
وفقا ً آلخر بيانات مالية سن ية أو مرتلية للشركة ،-تعين على ذلك الطر ذي العالقة اإلفصاح الف ري
بم جب كتاب ي جه لمجلس اإلدارة عن ط يعة التعامل وشببببببروطه وجميع المعل مات الج هرية عن
تصببته أو مسبباهمته في الشببركتين طرفي الصببفقة أو التعامل ومدى مصببلحته أو منفعته ،وعلى مجلس
إدارة الشركة اإلفصاح الف ري للس .
د .يت إدراج تفا نيل التعامل الم شار إليه في ال ند (خ) و شروطه وتعارض الم صال المتعلف بالطر ذي
العالقة في ال يانات المالية السن ية التي تعرض على الجمعية العم مية وتنشر تلك ال يانات على الم قع
االلكتروني للس والشركة.
ذ .إذا تخلَف الطر ذو العالقة عن اإلفصبباح عن تعامله ال ارد في ال ند (خ)  ،جاز لمجلس إدارة الشببركة
أو ألي م ساه ب"ا يملك  %5فأك ر من أ س" ال شركة رفع دع ى ق ضائية على ع ض مجلس اإلدارة أو
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الطر ذي العالقة أمام المحكمة المختصببببببة بطلب إيقا التعامل محل المخالفة وإلزام عضبببببب مجلس
اإلدارة أو الطر ذي العالقة بأن يؤدي للشركة أي رب أو منفعة تحققت له.
ر.

يجب أن تتك ن أغل ية أعضبببا مجلس اإلدارة من أعضبببا غير تنفيذيين ،ويجب أن يك ن ثلث أعضبببا
مجلس اإلدارة على األقل مستقلين بما يتماشى مع متطل ات ق اعد الح كمة؛

ز.

يجب أن يعقد أعضا مجلس اإلدارة بحد أدنى ( 6ستة) اجتماعات سن ياً؛

س.

يجب ت شكيل لجنة تدقيف ت ض على األقل ( 1ثالثة) أع ضا مجلس إدارة غير تنفيذيين ،من" على األقل
عض ين مستقلين؛

ش.

يجب تشببكيل لجنة مكافئات وترشببيحات تض ب على األقل ثالثة أعضببا مجلس إدارة غير تنفيذيين ،من"
على األقل عض ين مستقلين؛

ص .يتعين على الشركة المساهمة تقدي تقرير سن ي إلى هيئة األورا المالية والسلع ،والذي س يتضمن
التزام الشركة المساهمة بق اعد الح كمة ،وأي مخالفة تدثت خالل السنة ومراجعة مجلس اإلدارة لنظام
التدقيف الداخلي؛ و
ض .يتعين على الشركة المساهمة إقرار ق اعد سل ك ألعضا مجلس إدارت"ا وم ظفي"ا.
تُسببببند إدارة الشببببركة إلى مجلس إدارة يتك ن من أعضببببا يت انتخاب" في جمعية عم مية عادية ع ر التصبببب يت
التراكمي.
س ب يتك ن أعضببا مجلس اإلدارة غير التنفيذيين من أفراد يتمتع ن بالخ رة المتميزة في القطاعات ذات الصببلة
بعمل الشركة ،وسيك ن معنياً ،من بين أم ر أخرى ،بحق أقلية المساهمين وت كمة الشركة.
ووفقا ً لق اعد الح كمة ،تتضمن م"ام وأدوار مجلس اإلدارة ،من بين أم ر أخرى ،ما يلي:
أ.

تعيين فريف اإلدارة التنفيذي؛

ب.

الم افقة على فت الفروع وإنشا الشركات التابعة؛

ت.

وضع سياسات الشركة الخانة باالست مار والتم يل والم ظفين؛

ر.

الم افقة على االست مارات الك رى والمشاريع المشتركة وبيع األن ل والنفقات الرئيسية؛

ج.

اعتماد السببببياسببببات واإلجرا ات األسبببباسببببية وخطط األعمال والميزانيات السببببن ية وضبببب ابط النفقات
والم افقة على الحدود وتف يض المسؤوليات؛

ح.

مراق ة اللجان والتزام الشركة المساهمة بالق انين والل ائ والت جي"ات السارية في الدولة؛ و

خ.

وضع معايير األدا واالتتفاظ باإلدارة العليا وتع يض"ا وفصل"ا.

تخ ضع عمليات الشركة في األساس إلى مجلس إدارة مدع مة بلجان مشكلة على مست ى المجلس وعلى مست ى
اإلدارة ،ويلتزم بمعايير ت كمة الشركات الخانة ب"يئة األورا المالية والسلع ،المنص ص علي"ا في القس

58

ثانياً :تفاصيل الشركة الرئيسية.،
في ضببب ما سببب ف ،يتك ن مجلس اإلدارة من  2عضببب مجلس إدارة غير تنفيذي ("أعضهههاء مج س اإلدارة غير
التنفيذيين") من"  1أعضبببا مجلس إدارة مسبببتقلين ("أعضهههاء مج س اإلدارة غير التنفيذيين المسهههتق ين") يت
انتخاب" في جمعية عم مية عادية عن طريف التص يت السري.
.3

اختصاصات ومسؤوليات مج س اإلدارة
تتضمن م"ام وأدوار مجلس اإلدارة من بين أم ر أخرى:
أ.

تعيين فريف اإلدارة العليا؛

ب .فت الفروع وإنشا الشركات التابعة؛
ت .وضع سياسات الشركة الخانة باالست مار والتم يل والم ظفين؛
ر .الم افقة على االست مارات الك رى والمشاريع المشتركة وم يعات األن ل والنفقات الرئيسية؛
ج .اعتماد السببببياسببببات واإلجرا ات األسبببباسببببية وخطط األعمال والميزانيات السببببن ية وضبببب ابط النفقات
والم افقة على الحدود وتف يض المسؤوليات؛
ح .مراق ة اللجان والتزام الشركة المساهمة بالق انين والل ائ والت جي"ات السارية؛ و
خ .وضع معايير األدا واالتتفاظ باإلدارة العليا وتع يض"ا وفصل"ا.
لجان مج س اإلدارة

.2

وفقا ً لمتطل ات هيئة األورا المالية والسلع ،سيت دع مجلس اإلدارة من خالل لجنتين على مست ى المجلس:
لجنة التدقيف والمخاطر ولجنة المكافآت و الترشيحات.
أ.

لجنة التدقيق والمخاطر

تخت لجنة التدقيف والمخاطر بالمتابعة ،ربع السن ية ،اللتزام الشركة بسياسات المجلس والق انين والل ائ
التنظيمية السببارية .ويجب أن تعمل هذه اللجنة عن ك ب مع مدققي الشببركة ،الداخليين والخارجيين .ومن بين
الم"ام التي تخت ب"ا لجنة التدقيف والمخاطر اعتماد خطة التدقيف السببببببن ية وضببببببمان كفاية وفعالية نظام
الرقابة الداخلية ومراجعة سياسات الرقابة الداخلية وتقيي النتائج وخطط العمل التي يضع"ا مدقق الشركة.
تت لى لجنة التدقيف و المخاطر الم"ام التالية:
أ.

وضبببع وتط يف سبببياسبببة التعاقد مع المدققين الخارجيين وإبالد مجلس اإلدارة لتحديد المسبببائل التي يلزم
اتخاذ إجرا بشأن"ا ،إضافة إلى الت نيات الخانة بالخط ات ال اجب اتخاذها؛

ب .متابعة واإلشبببببرا على اسبببببتقاللية وم ضببببب عية المدققين الخارجيين ،وعقد المناقشبببببات مع المدققين
الخارجيين ت ل ط يعة ونطا وفعالية التدقيف وفقا ً لمعايير التدقيف المعتمدة.
ت .اإلشرا على نزاهة ومراجعة ال يانات المالية للشركة والتقارير السن ية والنصف سن ية والربع سن ية
في مجرى سير أعمال"ا خالل العام ،ويتعين على اللجنة على وجه التحديد التركيز على:
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.i

أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاس ية؛

.ii

إبراز األم ر التي تخضع لقرار اإلدارة؛

.iii

التعديالت المادية التي تنشأ عن التدقيف؛

.iv

افتراض المنشأة الناجحة للشركة؛

.v

االلتزام بالمعايير المحاس ية التي تحددها هيئة األورا المالية والسلع؛ و

.vi

االلتزام بق اعد اإلدراج واإلعالن ،وكذلك المتطل ات القان نية األخرى إلعداد التقارير المالية.

ر .التنسيف مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير الذي يت لى نفس الم"ام في الشركة
من أجل إنجاز م"ام"ا على أكمل وجه .ويجب أن تعقد اللجنة اجتماعا ً مع المدقف الخارجي للشببركة على
األقل مرة واتدة سن ياً.
ج .نظر أي أم ر غير تقليدية معلقة ،والتي تنعكس أو يجب أن تنعكس في تلك التقارير والحسببابات ،ويجب
أن ت ُ لي االهتمام والعناية ال اج ة ألي أم ر يطرت"ا المدير المالي لدى الشببببببركة أو المدير الذي يت لى
نفس الم"ام ،أو مسؤول االلتزام أو المدقف الخارجي.
ح .مراجعة أنظمة الرقابة المالية أو الرقابة الداخلية أو إدارة المخاطر لدى الشركة.
خ .مناقشببببببة نظام الرقابة الداخلية مع فريف اإلدارة والتأكد من أنه يفي بم"امه من أجل تط ير نظام رقابة
داخلية فعال.
د .مراعاة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يت إسنادها إلى اللجنة من جانب مجلس
اإلدارة أو بم ادرة من اللجنة بعد الحص ل على م افقة مجلس اإلدارة.
ذ .ضمان التنسيف بين المدققين الداخليين والخارجيين ،وضمان ت فر الم ارد الالزمة ل"يئة التدقيف الداخلية
ومراجعة ومتابعة كفا ة هذه ال"يئة.
ر .مراجعة السياسات واإلجرا ات المالية والمحاس ية للشركة.
ز .مراجعة م"مة وخطة عمل المدقف الخارجي ،وأي اسببببببتعالمات م"مة يطرت"ا المدقف على اإلدارة فيما
يتعلف بالسجالت المحاس ية أو السجالت المالية أو أنظمة الرقابة التي تستجيب ل"ا والم افقة على ذلك.
س .التأكد من استجابة مجلس اإلدارة في ال قت المناسب لالستعالمات واألم ر الم"مة المطروتة في م"مة
المدقف الخارجي.
ش .وضع الق اعد التي تسم لم ظفي الشركة باإلبالد سرا ً عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو
الرقابة الداخلية أو المسبببببببائل األخرى ،والخط ات الكافية إلجرا تحقيقات مسببببببتقلة وعادلة في تلك
المخالفات.
ص .اإلشرا

على نطا التزام الشركة بق اعد السل ك الخانة ب"ا.

ض .ضمان تط يف ق اعد التشغيل فيما يتعلف بالم"ام والصالتيات المسندة إلى اللجنة من قئ ل مجلس اإلدارة.
ط .إبالد مجلس اإلدارة عن األم ر المحددة في هذا ال ند.
ظ .نظر أي أم ر أخرى وفقا ً لما يحدده المجلس.
س

تتك ن اللجنة من ثالثة أعضا .

ب.

لجنة المكافئات والترشيحات

س ب تتعامل هذه اللجنة مع جميع سببياسببات الم ظفين والتع يض وال"يكل التنظيمي وجميع األم ر األخرى
المتعلقة باإلدارة وم ظفي الشركة اآلخرين.
وتكلف لجنة التعيين وتحديد المكافآت في األساس بما يلي:
أ.
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التحقف من االستقالل المستمر ألعضا مجلس اإلدارة المستقلين.

ب .نببياغة سببياسببة من المكافآت والمزايا والح افز والرواتب إلى م ظفي الشببركة ومراجعة هذه السببياسببة
سببببببن ياً .ويتعين على الل جنة التحقف من أن المكافآت والمزايا الممن تة إلى اإلدارة التنفيذية العليا في
الشركة معق لة وتتماشى مع أدا الشركة.
ت .تحديد اتتياجات الشببببببركة لم ظفين مؤهلين على مسببببببت ى اإلدارة التنفيذية العليا والم ظفين ،وتحديد
األساس المت ع في اختيار هؤال الم ظفين.
ر .نببياغة اسببتمارات الطل ات واإلشببرا
لدى الشركة.

علي"ا ،والمراجعة السببن ية لسببياسببة الم ارد ال شببرية والتدريب

ج .تنظي ومتابعة إجرا ات التعيين في عض ب ية مجلس اإلدارة ،بما يتماشببى مع الق انين والل ائ التنظيمية
السارية وهذه الالئحة.
س
.5

تتك ن اللجنة من ثالثة أعضا .
مسؤول االلتزام

وعالوة على ذلك ،يجب على الشبببببركة تعيين مسبببببؤول التزام يك ن مسبببببؤوالً عن تقيي التزام الشبببببركة وم ظفيه
بالق انين والل ائ التنظيمية السارية.
.6

التأثير ع ى الخدمات المح ية والتقنية الجديدة
سببب تسببباه الشبببركة في تعزيز تقدم بيئة األعمال المحلية من خالل اسبببتيراد تقنية جديدة ،خصببب نبببا ً من خالل
إنشا وتط ير االست مارات االستراتيجية .وفي تين ستعتمد الشركة على الشراكات مع األطرا الدولية الفاعلة
في تقدي خدمات"ا إلى ال س  ،ف س ت ضمن ال شركة نقل المعرفة واالتتفاظ ب"ا في ال شركة المحلية ،بما في ذلك
سياسات وإجرا ات األعمال والملكية الفكرية األساسية.
وفي قطاع الرعاية الصببحية ،س ب تركز الشببركة على إطال االسببت مارات االسببتراتيجية التي تركز على تقدي
رعاية متخصصة ل تكن م ج دة في الس من ق ل .على س يل الم ال ،تفكر الشركة في عقد شراكات مع مقدمي
خدمات طب األطفال التنم ي المعروفين على الصعيد الدولي إلطال شركة جديدة تقدم هذه الخدمات في المنطقة.
وبالم ل ،في مجال التعلي  ،سبب تسببت"د االسببت مارات االسببتراتيجية للشببركة إطال خدمات جديدة م ل تل ل
التعلي اإللكتروني (م ل التعلي على اإلنترنت) التي ليست م ج دة تاليا ً في الس المحلي.
تتع"د الشببببببركة باالمت ال لجميع الق انين والل ائ التنظيمية التي تحك ال يئة .ورغ أنه من غير المت قع أن تؤثر
عمليات الشببببببركة االسببببببت مارية على ال يئة ،إال أن بعض شببببببركات"ا التابعة قد تعمل في مجاالت تتطلب االمت ال
للق اعد والمعايير ال يئية (م ل إدارة نفايات المسببتشببفيات) .ومن ث  ،س ب تضببمن الشببركة االلتزام بأعلى معايير
الصداقة لل يئة في جميع شركات"ا التابعة ،بما في ذلك االمت ال ال يئي كمعايير أساسية في عملية االختيار.

..

هيكل اإلدارة المقترح الخاص بالشركة
يمتلك فريف اإلدارة خ رة وم"ارة متميزة – ت اكتسببببباب"ا من خالل االسبببببت مار في الشبببببركات وتح يل أدائ"ا في
مختلف المجاالت الصببناعية ،في الرعاية الصببحية والتعلي في المقام األول – إلنشببا شببركات وقيمة للمسبباهمين
تنافسببية من ناتية االسببتدامة .كما يتميز فريف اإلدارة باضببطالعه في ال"يكل االجتماعي واالقتصببادي والسببياسببي
لدول مجلس التعاون الخليجي ،وقد تنقل بنجاح في الحلقة االقتصادية خالل العشر سن ات الماضية لين"ض أفراده
بنجاح كمساهمين وأعضا مجلس إدارة في الشركات التي است مر في"ا وأدارها .وتأتي اإلمكانات األساسية التالية
في مركز هذه الخ رة:
أ.

سجل تافل باإلنجازات والتط ير الناج في قطاعي الرعاية الصحية والتعلي .

ب .أسل ب يتس بالفعالية والكفا ة في تحديد عملية خلف القيمة.
51

ت .ت اجد ق ي في دول مجلس التعاون الخليجي.
ونستعرض فيما يلي الخ رة والمعرفة التي يتمتع ب"ا كل فرد من فريف اإلدارة التنفيذية العليا.

السيرة الذاتية ألعضاء مج س اإلدارة:
فيصل بن جمعة ب هول ،رئيس مج س اإلدارة
يحمل فيصل بن جمعة بل" ل الجنسية اإلماراتية ،وه مؤسس شركة إثمار كابيتال ،وكان يت لى تتى وقت قريب
منصب الشريك اإلداري في"ا .وعمل في السابف رئيسا ً لمجلس إدارة العديد من الشركات التجارية والجمعيات ،بما
في ذلك مجلس المستشفيات الخانة اإلماراتية ،ومجلس المدارس الخانة اإلماراتية ،ومجم عة تجارة األدوية
ومعدات الرعاية الصحية في غرفة تجارة ونناعة دبي.
ويعمل فيصل تاليا ً عض ا ً في مجلس إدارة غرفة تجارة ونناعة دبي بقرار من تاك دبي ،كما أنه عض في
منظمة الرفسا الش اب ) .(YPOيشغل فيصل تاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة في دولة
الك يت ،كما انه عض مجلس إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة ضمن أك ر الشركات (  )FTSE 250في س
لندن لألورا المالية ) ،(LSEباإلضافة لك نه عض في العديد من مجالس إدارة شركات خانة على مست ى
المنطقة والعال  .وفي عام  ،2882ت اختيار فيصل كأتد أفضل  188مسؤول تنفيذي في منطقة الخليج.
درس فيصل هندسة التصنيع في جامعة ب سطن في ال اليات المتحدة األمريكية.
الشيخ عبدهللا خ يفة آل خ يفة ،عضو مج س إدارة
يحمل الشيخ ع دهللا خليفة آل خليفة الجنسية ال حرينية ،وه الرئيس التنفيذي لشركة أس آي أو إلدارة األن ل،
وكان ق ل انضمامه إلي"ا في العام  ،2886قد ت لى منصب رئيس إدارة ال روات في بنك ستاندرد تشارترد في
ال حرين .بدأ الشيخ ع دهللا تياته الم"نية في عام  2881في بنك المؤسسة العربية المصرفية في ال حرين ،تيث
ارتقى لمنصب مدير عالقات أول .وه رئيس شركة عقارات السيف وشركة األورا المالية واالست مار (سيك ).
والشيخ ع دهللا أيضا ً عض في مجلس إدارة بنك ال حرين والك يت ،وشركة ال حرين المالية القابضة ،وملعب
ال حرين الدولي للغ لف .تصل الشيخ ع دهللا على درجة ال كال ري س في إدارة األعمال من جامعة ج رج
واشنطن ،في العانمة األمريكية واشنطن ،كما أن"ى العديد من الدورات الم"نية المختلفة.
عبدالمنعم راشد الراشد ،عضو مج س إدارة
يحمل ع د المنع راشد الراشد الجنسية السع دية ،وه الشريك اإلداري في مجم عة شركات الراشد ،التي تعت ر
من أبرز الشركات العائلية في المملكة العربية السع دية ومنطقة الخليج.
تصل ع دالمنع على درجة الماجستير (مع مرت ة الشر ) في إدارة األعمال من جامعة سياتل في واشنطن في
ال اليات المتحدة فضال عن درجة ال كال ري س (مع مرت ة الشر ) في اإلدارة الصناعية من جامعة ال ترول
والمعادن في الظ"ران ،المملكة العربية السع دية.
الشيخ زايد بن محمد بن بطي آل حامد ،عضو مج س إدارة
يحمل الشيخ زايد بن محمد بن بطي آل تامد الجنسية اإلماراتية ،وه أتد مدرا مجم عة الصقر المتحدة التي تعد
إتدى أبرز المجم عات في المنطقة وأك رها تن عا ً في نشاطات"ا .وتعمل المجم عة في عدد من القطاعات الصناعية
الم"مة ،وتض تحت مظلت"ا كالً من أب ظ ي م ت رز ودلما م ت رز ،وشركة الصقر للمعدات ال قيلة ،التي تعمل
في تصنيع المعدات و االبتكار التكن ل جي؛ وشركة الصقر إلدارة العقارات التي تقدم خدمات عقارية متكاملة،
وشركة أورا اإلسالمية لل ساطة المالية؛ وشركة رويال الدولية للنشا ات والمنجرة الملكية اللتان تعمالن في
مجال خدمات ال نا والمقاوالت ،وشركة سيف للسفريات والسياتة.

السيد كمال باحمدان ،عضو مج س إدارة
يحمل كمال باتمدان الجنسية السع دية ،وه الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سافاناد ،ورئيس لجان االست مار
واإلدارة .ومنذ عام  ،2882شغل كمال أيضا ً منصب الرئيس التنفيذي لمجم عة باتمدان ،وهي مجم عة است مارية
عالمية قابضة ،وه المسؤول عن ت سيع أنشطت"ا انطالقا ً من قاعدة نناعية واسعة ،وذلك من خالل بنا منصات
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است مارية وتشغيلية في مجال االتصاالت ،والتعلي  ،وال نية التحتية والتجزئة في جميع أنحا منطقة الشر األوسط
وشمال أفريقيا .وق ل ذلك ،كان كمال الشريك المؤسس والشريك اإلداري لمجم عة "بي في" ،وهي شركة
است مارات ملكية خانة تأسست في عام  ،1335وتركز على التكن ل جيا واالست مارات العقارية ،وتعمل في
ال اليات المتحدة وأوروبا وآسيا.
تصل كمال على درجة ال كال ري س في هندسة التصنيع من جامعة ب سطن في ال اليات المتحدة األمريكية وه
فارس أولم ي لخمس مرات وناتب الميدالية ال رونزية في دورة االلعاب االولم ية عام  .2812تصل كمال على
لقب قائد ش اب عالمي لعام  2886من ق ل منتدى القيادات العالمية الشابة التابع للمنتدى االقتصادي العالمي.
الدكتور عبد المجيد سيف محمد أمين الخاجة ،عضو مج س إدارة
يحمل الدكت ر ع د المجيد سيف محمد أمين الخاجة الجنسية اإلماراتية ،وه عميد مساعد لل حث العلمي والدراسات
العليا وأستاذ مساعد في عل األتيا الدقيقة (مايكروبي ل لجي) في جامعة اإلمارات العربية المتحدة .كما شغل سابقا
منصب عميد شؤون الطالب وأستاذ مساعد في الجامعة األمريكية في الشارقة .يمتلك الدكت ر ع د المجيد خ رة
واسعة في التدريس الى جانب خ رة ك يرة في العديد من مجاالت أبحار األتيا الدقيقة.
الدكت ر ع د المجيد ه رئيس مجلس ادارة مجم عة الخاجة الط ية ،وهي مجم عة من الشركات التي تقدم خدمات
الرعاية الصحية الى القطاع الخاص في إمارة الشارقة ،األمر الذي أدى إلى تخصصه بال حث في مجال أبحار
ال كتيريا واألمراض المعدية اضافة إلى نشره لكتاب والعديد من المنش رات الط ية والعلمية.
وقد تصل الدكت ر ع د المجيد على بكال ري س في العل م من جامعة أريزونا في ال اليات المتحدة ،ودرجة
الدكت راه في عل ال كتيريا الط ي من جامعة جالسج في المملكة المتحدة.
خ فان بن جمعة ب هول ،عضو مج س إدارة
يحمل خلفان بن جمعة بل" ل الجنسية اإلماراتية ،وه يشغل منصب نائب رئيس – قس االستراتيجيات في دبي
القابضة ،تيث يشر على نياغة الت ج"ات االستراتيجية للشركة باإلضافة الى دوره الرئيسي في مشروع
"م ل العال " .وق ل انضمامه إلى دبي القابضة ،أسس خلفان مكتب بل" ل لالست مارات ،تيث كان مسؤوالً عن
األن ل تمتد ع ر است مارات الملكية الخانة واالست مارات ال ديلة والعقارات
وضع استراتيجية لتخصي
واألن ل التقليدية .كما قاد عملية تط ير العالقات ط يلة المدى مع مدرا االست مار العالميين .وق ل تأسيس مكتب
بل" ل لالست مار ،لعب خلفان دورا ً مح ريا ً في إعادة هيكلة مجم عة بل" ل إلى جانب بنا منصة تكن ل جية شاملة
للمجم عة.
تصل خلفان على درجة الماجستير في التجارة اإللكترونية ودرجة ال كال ري س في الخدمات المالية وأنظمة
المعل مات اإلدارية من جامعة ب سطن في ال اليات المتحدة األمريكية.

السيرة الذاتية ل فريق اإلداري ل شركة:
خ دون الحاج حسن – الرئيس التنفيذي
يت لى خلدون الحاج تسن بصفته الرئيس التنفيذي اإلدارة الكلية للشركة باإلضافة الى وضع استراتيجية
س
الشركة واالشرا على تنفيذها.
يحمل خلدون الجنسية األردنية وه مؤسس شركة إثمار كابيتال وكان يت لى تتى وقت قريب منصب الشريك
اإلداري في"ا.
يشغل خلدون تاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة في دولة الك يت ،كما انه عض مجلس
إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة ضمن أك ر الشركات (  )FTSE 250في س لندن لألورا المالية )،(LSE
باإلضافة لك نه عض في العديد من مجالس إدارة شركات خانة على مست ى المنطقة والعال كما انه عض في
منظمة الرفسا الش اب ).(YPO
ً
بدأ خلدون مسيرته الم"نية في عام  1996تيث شغل العديد من منانب اإلدارة العليا ،من بين"ا العمل نائ ا للرئيس
في شركة أبراج كابيتال ،ورئيسا ً تنفيذيا ً باإلنابة لصندو الشيخ خليفة لدع المشاريع الصغيرة والمت سطة ،ومديراً
تنفيذيا ً لشركة ال اردي للمشاريع ،ومديراً تجاريا ً لمجم عة الف"ي  .وخالل مسيرته الم"نية ،كان خلدون مسؤوالً
في األساس عن برامج االست مار ومساعدة الشركات الخانة في إعادة هيكلت"ا وخطط"ا الت سعية من خالل عمليات
االندماج واالستح اذ.
تصل خلدون على درجة ال كال ري س والماجستير في هندسة التصنيع باإلضافة الى درجة الماجستير في إدارة
األعمال (مع مرت ة الشر ) من جامعة ب سطن في ال اليات المتحدة األمريكية.
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رانجيت بهونسل – الرئيس التنفيذي ل عم يات
س يساعد رانجيت بصفته الرئيس التنفيذي للعمليات في تحديد وقيادة وتنفيذ االستراتيجية المؤسسية في الشركة.
يحمل رانجيت الجنسية األمريكية وكان يت لى تتى وقت قريب منصب الشريك في شركة إثمار كابيتال.
بدأ رانجيت مسيرته الم"نية في عام  1331كمحلل مالي في مجم عة كيدر بياب دي إلعادة ال"يكلة المؤسسية في
مدينة ني ي رك .وخالل عمله لدى شركة كيدر بياب دي ،شارك رانجيت في عدد من مشاريع التم يل والدمج
والشرا وإعادة ال"يكلة واالستح اذ بقيمة نفقات قدرها  1مليارات دوالر أمريكي .وفي عام  ،1331انض
رانجيت للعمل في شركة ك ل يرج آند ك  ،وهي شركة تق ملكية خانة أسس"ا جيرم ك ل يرج ،الذي ه أيضا ً
مؤسس ك ل يرج ،كرافيس آند روبرتس .وفي عام  ،2882أسس رانجيت شركة رافلين كابيتال وهي شركة تعمل
في مجال الشركات الصغيرة والمت سطة ق ل انضمامه إلى إثمار كابيتال في عام .2882
يشغل رانجيت تاليا ً عض ية مجالس اإلدارات في العديد من الشركات الخانة في المنطقة وفي ال اليات المتحدة
األمريكية.
تصل رانجيت على درجة ال كال ري س في االقتصاد من جامعة ميشيغان في ال اليات المتحدة األمريكية ودرجة
الماجستير في إدارة األعمال من كلية لندن لألعمال في المملكة المتحدة.
أبيشيك شارما  -رئيس قسم التع يم
س يساه أبيشيك بصفته رئيس قس التعلي في تحديد وقيادة خطة تنفيذ استراتيجية "أمانات" في القطاع التعليمي.
يحمل أبيشيك الجنسية ال"ندية وكان يت لى تتى وقت قريب مركزا ً إداريا ً في شركة إثمار كابيتال.
بدأ أبيشيك مسيرته الم"نية في عام  2882بصفة محلل مالي في "بنك او أمريكا ميريل لينش" ،وبعد ذلك انض
إلى "ليمان براذرز" تيث تركز عمله على عمليات الدمج واالستح اذ والمعامالت المالية في قطاع اإلعالم
واالتصاالت في كل من أوروبا وأمريكا .انض أبيشيك إلى "نن كابيتال بارتنرز" ،شركة مساهمة خانة ت لغ
قيمت"ا الس قية  18مليار دوالر ،وتعمل في مجال االست مار في الشركات المتع رة وذات األدا الضعيف ،وقد
است مرت الشركة في أك ر من  118شركة ت ل العال إلى جانب م يعات ونلت قيمت"ا إلى  15مليار دوالر.
وخالل عمله في "نن كابيتال" ،شارك في العديد من االست مارات الناجحة في شركات أوروبية وأمريكية تعمل
في القطاع االست"الكي ،وقطاع التجزئة ،والتصنيع ق ل انضمامه إلى "إثمار كابيتال" في العام .2880
لدى أبيشيك تم يل على مست ى مجالس اإلدارة في عدد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي وال"ند.
تصل أبيشيك على درجة ال كال ري س في ال"ندسة والعل م التط يقية من جامعة بنسيلفانيا في ال اليات المتحدة
األمريكية.
كريم زيوار  -رئيس قسم الرعاية الصحية
س يساه كري بصفته رئيس قس الرعاية الصحية في تحديد وقيادة عملية تنفيذ استراتيجية "أمانات" في القطاع
الصحي.
يحمل كري الجنسية المصرية وكان يت لى تتى وقت قريب مركزا ً إداريا ً في شركة إثمار كابيتال.
بدأ كري مسيرته الم"نية في عام  2881في الشركة ال طنية لالتصاالت ،أك ر شركة لالتصاالت وتكن ل جيا
المعل مات في القاهرة .ونج خالل تلك الفترة في عمليات االندماج ومقايضة األس" لنح  10شركة فرعية .ومن
ث انض إلى تجاري ،أتد أذرع االست مار لـ دبي العالمية ،وكان خالل"ا مسؤوالً عن استراتيجيات االست مار ضمن
قس المشاريع الجديدة ،إلى جانب الت سع اإلقليمي ق ل انضمامه إلى إثمار كابيتال في العام .2882
لدى كري تم يل على مست ى مجالس اإلدارة في عدد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
تصل كري على درجة ال كال ري س في التم يل واإلدارة والماجستير في تم يل الشركات وإدارة األعمال الدولية
من جامعة ميامي في ال اليات المتحدة األمريكية.
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كريم مراد  -مدير
س يساه كري بصفته مدير في تحديد وقيادة عملية تنفيذ استراتيجية "أمانات" في القطاعين الصحي والتعليمي.
يحمل كري الجنسية األردنية وكان يت لى تتى وقت قريب مركزاً إداريا ً في شركة إثمار كابيتال.
بدأ كري مسيرته الم"نية في عام  2888بمنصب مساعد رئيس قس الخزينة واالست مار في بنك المؤسسة العربية
المصرفية (األردن) لمدة أربع سن ات .وعلى مدار ستة سن ات ،شغل كري منصب نائب الرئيس األول في قس
األبحار في شعاع كابيتال ،وكان خالل"ا مسؤوال عن قطاع األعمال الل جستية والنقل بما في ذلك المالتة الج ية
والخدمات الل جستية والشحن وتط ير الم انئ وال نى التحتية ،كما انه شغل منصب رئيس قس األبحار في شعاع
كابيتال لفترة انتقالية ق ل انضمامه إلى "إثمار كابيتال" في العام .2812
تصل كري على درجة ال كال ري س في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت ،والماجستير في التم يل
الدولي وأس ا رأس المال (مع مرت ة الشر ) من جامعة برايت ن في المملكة المتحدة.
تهارشان ويجيياموهان  -مدير
يساه ت"ارشان بصفته مدير في تحديد وقيادة عملية تنفيذ استراتيجية "أمانات" في القطاعين الصحي
س
والتعليمي.
يحمل ت"ارشان الجنسية األسترالية وكان يت لى تتى وقت قريب مركزا ً إداريا ً في شركة إثمار كابيتال.
بدأ ت"ارشان مسيرته الم"نية في عام  2881كمحلل مالي في االست مار المصرفي في شركة "م رغان ستانلي"
وتركز عمله بشكل رئيسي على المرافف وال نى التحتية .وعمل على العديد من الصفقات التجارية بما في"ا
االكتتابات ،وعروض الحق في عمليات الدمج واالستح اذ ق ل انضمامه إلى إثمار كابيتال في العام .2880
تصل ت"ارشان على درجة ال كال ري س في الحق وال كال ري س في التجارة (مع مرت ة الشر ) من جامعة
سيدني في استراليا.
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ال جان المنبفقة عن مج س اإلدارة واختصاصات ومسؤوليات كل منها.
تلتزم الشركة بتط يف م ادئ ت كمة الشركة ،وس

تضمن تط يف إدارة الشركة ل"ذه الم ادئ.

سبببب يت إنشببببا لجان مجلس اإلدارة ومنح"ا نببببالتيات وم"ام واضببببحة .وتك ن نببببالتيات اللجان ذات
الصلة ذات ط يعة استشارية ب جه عام ،على أن تُقدم جميع الت نيات التي تستلزم م افقة مجلس اإلدارة من
خالل رئيس مجلس اإلدارة للمراجعة واتخاذ القرار والتصديف .يك ن لل شركة العديد من اللجان ال ظيفية ،بما
في ذلك من بين لجان أخرى ،لجنة التدقيف والمخاطر ولجنة التعيين وتحديد المكافآت .ويجب إبقا مجلس
اإلدارة بالكامل على اطالع بجميع القرارات التي تحك عمليات الشببببببركة بالكامل كما قدمت"ا وأونببببببت ب"ا
العديد من اللجان.
لجنة التدقيف والمخاطر :تضطلع لجنة التدقيف والمخاطر بمتابعة ،بشك ٍل ربع سن ي ،التزام الشركة بسياسات
المجلس والق انين والل ائ التنظيمية السارية .ويجب أن تعمل اللجنة عن ك ب مع مدققي الشركة ،الداخليين
والخارجيين .ومن بين الم"ام التي تضطلع ب"ا لجنة التدقيف والمخاطر؛ اعتماد خطة التدقيف السن ية وضمان
كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومراجعة سياسات الرقابة الداخلية وتقيي النتائج وخطط العمل التي يضع"ا
مدقق الشركة.
لجنة المكافئات والترشببببيحات :سبببب تتعامل هذه اللجنة مع جميع سببببياسببببات الم ظفين والتع يض وال"يكل
التنظيمي وجميع األم ر األخرى المتعلقة باإلدارة وم ظفي الشركة اآلخرين.
ويجب وضببببببع نظام للرقابة الداخلية لتقيي طر وإجرا ات إدارة المخاطر وتط يف نظ ت كمة الشببببببركة.
ويجب على مجلس اإلدارة تأسيس الرقابة الداخلية بعد استشارة اإلدارة التنفيذية.
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الشؤون القانونية
التالي ُمعدّل بم جب أتكام عقد التأسيس وم اد قان ن الشركات ذات الصلة.

الملخ

(أ) النظام األساسي
الن

الكامل للنظام األساسي مذك ر في الملحف ( )1لنشرة االكتتاب هذه.

يذكر النظام األساسي الم اد الحق
.i

وااللتزامات المصات ة لملكية األس" بالتفصيل.

ونف عام لرأس المال واألس" .

رأس المال
ي لغ رأس مال الشركة اثنين مليار وخمسمائة ملي ن دره إماراتي ( 2.588.888.888دره إماراتي)
مقسمة إلى اثنين مليار وخمسمائة ملي ن س" ( 2.588.888.888س" ) بقيمة إسمية قدرها دره إماراتي
واتد لكل س"  .جميع أس" الشركة ع ارة عن أس" نقدية مدف عة بالكامل .يُضا م لغ  8.82دره إماراتي
إلى قيمة كل س" في شكل مصاريف إندار .جميع األس" متساوية فيما يتعلف بالحق الممن تة ل"ا.

تق

التص يت

يحف لكل مساه تض ر الجمعية العم مية للمساهمين ،ويك ن له عدد أن ات مساوي لعدد أس"مه.

الحق

المرت طة باألس"

األس" غير قابلة للتجزئة ،لكن يج ز أن يمتلك شخ صان أو أك ر س"ما ً واتدا ً أو أك ر باالشتراك فيما بين" ،
شبببريطة أن يم ل" شبببخ واتد فقط أمام الشبببركة .ويتحمل تملة السببب" ال اتد المشبببترك ن مجتمعين معا ً
المسؤولية عن االلتزامات الناشئة عن هذه الملكية.
يُعطي كل سببب" تامله تق قا ً متسببباوية في أنببب ل الشبببركة وأربات"ا الم زعة ،وكذلك تق
الجمعية العم مية للمساهمين على أساس ن ت واتد لكل س" .

التصببب يت في

سجل األسهم
سيت تسلي س

دبي المالي سجل األس" وسيت اإلدراج بس

دبي المالي بتاريخ  12دبسم ر .2811

السنة المالية
ت دأ السببببنة المالية للشببببركة في ي م  1يناير وتنت"ي في  11ديسببببم ر من كل عام .وت دأ السببببنة المالية األولى
للشركة بعد اإلعالن عن تأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وتنت"ي في  11ديسم ر من السنة التالية.

األرباح
ت زع األرباح على األس" إلى تامل هذه األس" المسجل اسمه في سجل األس" وفقا ً ألتكام قان ن الشركات
التجارية وتعديالته والض ب ابط واالنظمة الصببادرة عن ال"يئة ب"ذا الشببأن .ويك ن ل"ذا المسبباه فقط الحف في
األرباح المسببتحقة على تلك األسبب"  ،س ب ا ً كانت هذه األرباح تم ل أرباتا ً م زعة أو اسببتحقا في جز من
أن ل الشركة.

الجمعية العمومية
يج ز لمجلس اإلدارة الدع ة لعقد جمعية عم مية عادية للشببببركة متى رأى ذلك الزماً .وعلى أي تال ،يجب
الدع ة لعقد الجمعية العم مية على األقل مرة واتدة سببن ياً ،عقب اسببتالم دع ة من مجلس اإلدارة خالل ()1
أش"ر من ن"اية السنة المالية في المكان والزمان المحددين في الدع ة لعقد الجمعية.
ويمكن أن تك ن اجتماعات الجمعية العم مية لمسبباهمي الشببركة من خالل االجتماعات السببن ية (العادية) أو
غير العادية .ويجب عقد جمعية عم مية عادية مرة واتدة سبببن يا ً خالل أربعة أشببب"ر من ن"اية السبببنة المالية.
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وتناقش الجمعية العم مية السببببببن ية األم ر التي تتضببببببمن تقارير أعضببببببا مجلس اإلدارة وتقارير المدققين
والميزانية العم مية وتسببابات األرباح والخسببائر ،وم لغ األرباح المقترح ت زيعه ،وانتخاب أعضببا مجلس
اإلدارة ومكافئات" أو عزل" ورفع دع ى المسؤلية علي" وتعيين المدققين وتحديد اتعاب" وعزل" .

الجمعية العمومية غير العادية
تُعقد الجمعية العم مية غير العادية لمناقشة واعتماد األم ر األخرى بخال تلك األم ر التي تت مناقشت"ا في
الجمعية العم مية العادية السن ية ،بما في ذلك )1( :تعديل عقد تأسيس الشركة ،أو ( )2زيادة أو خفض رأس
مال الشبببببركة؛ أو ( )1زيادة أو خفض مدة الشبببببركة؛ أو ( )1أي بيع أو تصبببببر أو تل أو تصبببببفية أو دمج
الشركة.

الدعوة لعقد الجمعية وفترة اإلخطار
تُعقد الجمعية العم مية (السبببن ية أو غير العادية) بيخطار يت إرسببباله من مجلس اإلدارة .ويجب ارسبببال هذا
اإلخطار ع ر ال ريد المسببجل إلى المسبباهمين ،ونشببره في جريدتين ي ميتين تصببدران باللغة العربية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ق ل  21ي ما ً على األقل من التاريخ المقترح لعقد الجمعية العم مية .ويجب أن
تتضببببمن الدع ة جدول أعمال الجمعية .وتُرسببببل نسببببخ من الدع ة وجدول األعمال إلى هيئة األورا المالية
والسلع للم افقة على نشر الدع ة.

التسجيل
يتعين على المسبباه الذي يرغب في تضبب ر جمعية عم مية عادية أو غير عادية تسببجيل اسببمه في السببجل
اإللكتروني الذي ت فره إدارة الشببركة في مكان انعقاد االجتماع ق ل انعقاد االجتماع ب قت مناسببب .ويجب أن
يتضببمن السببجل اسب المسبباه أو من يم له ،وعدد األسبب" الذي يملك"ا أو يم ل"ا ،وأسببما المسبباهمين الم َم لين
(إن ُوجد) والت كيالت أو ال كاالت القان نية المناس ة.

الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية
باإلضببافة إلى عقد الجمعية العم مية العادية بدع ة من مجلس اإلدارة ،يج ز لعدد [ ]18مسبباهمين بحد أدنى
يملك ن معا ً ما ال يقل عن ثالثين [ ] 18بالمائة من أسبب" الشببركة إرسببال إخطار إلى الشببركة يطل ن فيه أن
يدع ا مجلس اإلدارة لع قد جمع ية عم م ية عاد ية ،ك ما يج ز ا لدع ة لع قد جمع ية عم م ية ب نا ً على ط لب
مدققي الشبببببركة .وفي كلتا الحالتين يجب إرسبببببال دع ة عقد الجمعية في غضببببب ن  15ي ما ً من تاريخ تقدي
الطلب.

عقد الجمعية العمومية غير العادية
تُعقد الجمعية العم مية غير العادية بنا ً على دع ة مجلس اإلدارة .ويجب على مجلس اإلدارة الدع ة لعقد
الجمعية العم مية غير العادية بنا ً على طلب المسببباه الذي يملك أربعين [ ]18بالمائة على األقل من أسببب"
الشببركة .وفي هذه الحالة ،يجب أن يرسببل مجلس اإلدارة الدع ات إلى المسبباهمين خالل  15ي ما ً من تاريخ
تقدي الطلب.

حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية
يحف لكل مسبباه في الشببركة تضبب ر الجمعية العم مية .ويخ ل كل سبب" تامله نبب تا ً واتداً .ويج ز ألي
مسبباه تعيين وكيل ،والذي يشببترط أن يك ن أتد أعضببا مجلس اإلدارة ،لحض ب ر الجمعية العم مية بالنيابة
عنه .وتتى تك ن ال كالة سببببارية ،يجب أن تك ن في نبببب رة وكالة قان نية خانببببة نببببادرة وفقا ً ألي بن د
و شروط يحددها المجلس ،وإذا كان ال كيل ليس م ساهما ً فيجب ت صديف الخت الم ج د على ال كالة القان نية.
وفي أي تالة ،يجب أال يحمل ال كيل أك ر من خمسببة ( )5بالمائة من رأس المال المسبباه للشببركة ألك ر من
مساه واتد ب"ذه الصفة.
يخضبببع النصببباب القان ني للجمعية العم مية في مختلف نبببفات"ا وتصبببة األغل ية المطل بة التخاذ القرارات
ألتكام قان ن الشركات التجارية.
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.i

نقل ملكية األس"
وفقا ً للق انين السببارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،سببتخضببع األسبب" التي يملك"ا المؤسببسب ن إلى فترة
تظر إلزامية تمتد من تاريخ تأسببيس الشببركة وتتى إعالن ال يانات المالية المدققة للشببركة والخانببة بالسببنة
المالية ال انية عقب هذا التأسبببيس .ولن يُسبببم للمؤسبببسبببين ب يع أسببب"م" أو نقل ملكيت"ا خالل تلك الفترة ،إال
لمؤسس (مؤسسين) آخر (اخرين).
تن الم اد على أن نقل ملكية األسبببببب" يجب أن يك ن مت افقا ً مع الل ائ التنظيمية التي تحك الشببببببركات
المدرجة في س دبي المالي أو أي س مالي أخر تك ن الشركة مسجلة فيه.
ويجب أال تقل نسبببببب ة مشبببببباركة م اطني دول مجلس التعاون الخليجي في األسبببببب"  ،في أي وقت ،عن واتد
وخمسين ( )51بالمائة من رأس المال للشركة.

.ii

مجلس اإلدارة
يك ن لمجلس اإلدارة نالتيات واسعة إلدارة شؤون الشركة وتنفيذ كافة الم"ام التي ال يت االتتفاظ ب"ا على
وجه الخصبببب ص للجمعية العم مية .ويتك ن مجلس إدارة الشببببركة من سبببب عة ( )2أعضببببا يت انتخاب" في
الجمعية العم مية للشركة.

.iii

األرباح الم زعة
يج ز للشركة بم جب قرار نادر عن الجمعية العم مية اإلعالن عن ت زيع األرباح.

.iv

تل الشركة
تأسبببسبببت الشبببركة لمدة  33عاماً ،قابلة للتجديد لفترات تالية مماثلة ما ل يصبببدر قرار عن الجمعية العم مية
غير العادية بحل الشركة.
وي جب أن تت قف ال شببببببر كة عن الع مل في تا لة وق ع أي من األ تدار ال تال ية )1( :انت "ا الفترة الم حددة
للشببببببركة ،ما ل يت تجديدها وفقا ً لألتكام المنصبببببب ص علي"ا في الم اد؛ و ( )2نببببببدور قرار عن الجمعية
العم مية غير العادية بحل الشركة؛ و( )1اندماج الشركة مع شركة أخرى.
في تالة تك د ال شركة خسائر تزيد ت لغ أو تزيد عن نصف رأس مال"ا ،يتعين على مجلس اإلدارة الدع ة لعقد
جمعية عم مية غير عادية لنظر ما إذا كان ين غي أن تسببتمر الشببركة في مزاولة نشبباط"ا أو أن يت تل"ا .وال
يسببببري أي قرار بحل الشببببركة ق ل انت"ا مدت"ا المنصبببب ص علي"ا في الم اد أو بخفض مدت"ا إال إذا وافقت
عليه تصة أغل ية المساهمين المطل بة بمقتضى قان ن الشركات التجارية.
(ب) تعارض المصالح
تؤكد الشركة على االمت ال للمتطل ات المنص ص علي"ا في القان ن اإلماراتي وقرار ت كمة الشركات
المساهمة العامة المدرجة بالس المالي وأيه قرارات أو أنظمة أو تعليمات تصدرها هيئة األورا المالية
والسلع فيما يتعلف بيدارة تعارض المصال  .وعلى وجه التحديد ،في تالة وج د تعارض في المصال فيما
يتعلف بأي من األم ر المطل ب من المجلس مناقشت"ا ،فيتعين على العض الذي تك ن له مصلحة تعرض على
مجلس اإلدارة اإلفصاح عن هذه المصلحة إلى مجلس اإلدارة ويمتنع عن التص يت على القرار المتعلف ب"ا.
ويجب على مجلس اإلدارة إخطار مدقف تسابات الشركة عن تاالت تعارض المصال التي تحدر ويجب
تضمين"ا في تقرير المدقف السن ي لنظرها خالل االجتماع السن ي للجمعية العم مية للشركة.
(ج) المعامالت مع أطرال ذات ص ة
يجب على الشببببببركة االمت ال للمتطل ات المنصبببببب ص علي"ا في القان ن اإلماراتي وقرار ت كمة الشببببببركات
المسببباهمة العامة المدرجة بالسببب المالي وأيه قرارات أو أنظمة أو تعليمات تصبببدرها هيئة األورا المالية
والسبببلع بخصببب ص التعامل مع أطرا ذات نبببلة .وعلى وجه التحديد ،في تالة ما إذا اعتزم الشبببركة إبرام
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معاملة مع طر ذي نبببلة ،لتضبببمين أي من شبببركاته التابعة أو الشبببقيقة أو الرئيسبببية ،فيجب على الشبببركة
اإلفصاح عن هذه المعاملة إلى الجم" ر.
(د) مدققو الحسابات
من المت قع أن يك ن شركة كيه بي إم جي مدققا ً لحسابات الشركة للسنة المالية األولى.
(ه) الضرائب
ال تفرض دولة اإلمارات العربية المتحدة أية ضببرائب على دخل األشببخاص أو ضببرائب عند المن ع ،أيا ً كان
ن ع"ا .كما أن"ا ال تفرض زكاة ،ضببري ة دينية على الدخل أو الممتلكات تفرضبب"ا العديد من الدول اإلسببالمية
وفقا ً للشريعة .ورغ أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد نشرت مراسي ضري ة الدخل فيما يتعلف بالكيانات
التجارية ،والتي يرجع بع ض"ا إلى ال ستينيات ،ل تط ف أي إمارة هذه المرا سي إال في تالة شركات النفط و،
في أب ظ ي ودبي والشببببارقة ،على ال ن ك األجن ية التي تدفع تاليا ً ضببببري ة على أرباح الشببببركات .وعالوة
على ذلك ،نظرا ً ألنه ل يت سببن اآلليات واإلجرا ات ذات الصببلة بتط يف ق انين الضببرائب ،فينه هناك س ب ب
لالعتقاد بأنه قد ال يت تط يق"ا في المسببببببتق ل القريب .ومع ذلك ،تشببببببير المراسببببببي إلى أنه في تالة فرض
الضرائب ،فينه يمكن تط يف ق انين الضرائب بأثر رجعي.
وبالن س ة للمرا سي الرئي سية ل ضري ة دخل ال شركات ف"ي تلك الخا نة بيمارتي أب ظ ي ودبي .وتختلف تلك
المراسي من ناتية طريقة تساب الضري ة على الدخل الخاضع للضري ة.
وفي عام  ،2882ندر المرس م االتحادي رق  55بفرض رس م جمركية بنس ة  %5على جميع األن ل
التي تسببببببت ردها الشببببببركات العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ما ل تق وزارة المالية بيعفا تلك
الشركة من هذه الرس م الجمركية.
ويجب أن يك ن المكتت ن على دراي ٍة بأنه باإلضببببافة إلى ضببببرائب دولة اإلمارات العربية المتحدة ،قد تك ن
هناك ضببرائب في االختصببانببات القضببائية األخرى بنا ً على جنسببية المسببت مرين والظرو الخانببة ب" .
وغال ا ً ما تك ن هذه المسببببببائل في غاية التعقيد ،وفي تالة وج د أي شببببببك ك لدى المكتت ين ،فيمكن" التماس
المش رة من مستشاري ضرائب متخصصين.
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.02

نظرة عامة ع ى االقتصاد في دول مج س التعاون الخ يجي
المعل مات المذك رة فيما يلي ت اسبببببتن اط"ا من المعل مات المتاتة بشبببببكل عام .ول يت فح والتحقف من
اكتمال ودقة المعل مات أدناه وسبببيت قف التع يل علي"ا إلى تد ك ير على الطر ومعايير ال حث اإلتصبببائي
المستخدمة في استكمال"ا وتقديم"ا.
(أ) نظرة عامة ع ى مج س التعاون الخ يجي
مجلس التعاون الخليجي ه اتحاد سياسي واقتصادي يتألف من السع دية واإلمارات والك يت وقطر وعمان
وال حرين .بمسباتة أرض إجمالية ت لع ت الي  2.6ملي ن متر مربع وناتج محلي إجمالي قدره  1.6تريلي ن
دوالر (المصبببببدر :وتدة االسبببببتطالعات االقتصبببببادية ،)212 ،تحظى هذه المنطقة بأهمية اقتصبببببادية بالغة
(الملحف .)2-2-1 ،1-2-1

الملحف  1-2-1الناتج المحلي اإلجمالي االسمي لكل دولة
من دول مجلس التعاون الخليجي (مليار دوالر)2812 ،

الملحف  2-2-1الناتج المحلي اإلجمالي لكل م اطن في كل
دولة من دول مجلس التعاون الخليجي (ألف دوالر،
)2812

المصدر :وتدة االستطالعات االقتصادية ،ال نك الدولي

تجاوز نم الناتج المحلي اإلجمالي بالمنطقة المت سبببطات العالمية خالل السبببن ات ال الر الماضبببية .ففي عام
 ،2811قدر نبببببندو النقد الدولي ("صهههههندوق النقد الدولي") نم الناتج المحلي اإلجمالي لمجلس التعاون
الخليجي بح الي  %1.2مقابل مت سببببببط عالمي قدره  .%2.3ويعت ر قطاع ر الطاقة القطاع االقتصببببببادي
األك ر أهمية في المنطقة تيث تشببببببكل إيرادات النفط  %38-08من اإليرادات المالية في السببببببع دية ،بينما
يرا في قطر .وتط ف جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشبببكل فعال سبببياسبببات
دورا ك ً
يلعب الغاز الط يعي ً
التن يع االقتصادي وتحاول زيادة تصت"ا من الصادرات غير ال ترولية .وقد تققت كل من اإلمارات وعمان
تقدما هائالً في هذا الشبببببببأن .بل إن بلغ النم السببببببن ي الفعلي للناتج المحلي اإلجمالي في  2811في دبي
ً
 %1.3والذي شببببكلت فيه قطاعات التصببببنيع وال يع بالجملة وال يع بالتجزئة والمطاع والفناد اإلسبببب"امات
األك ر.
عالوة على ذلك ،إن أهمية المنطقة كمح ر اقتصبببببادي وثقافي أنببببب حت أك ر وضببببب ًتا تيث أن اإلمارات
وقطر ت منح"ما تق اسببببتضببببافة معرض إكسبببب  2828وكأس العال  ،2822على الترتيب .وإن اآلثار
االقتصادية وال قافية المترت ة على هذه األتدار ج هرية تيث تؤدي إلى تدفف عشرات الماليين من الزائرين
الجدد واست مار مليارات الدوالرات والتمتع بمكانة عالمية بارزة.
كذلك ،االستقرار االقتصادي والسياسي مترابطين بشدة وفي كال الجان ين تحقف دول مجلس التعاون الخليجي
يرا .فم جات االتتجاجات وال رات التي اجتاتت شمال أفريقيا وال شر األو سط في  2811خلت
نجا ًتا ك ً
من"ا دول مجلس التعاون الخليجي إلى تد ك ير.
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ويقدر سببببكان مجلس التعاون الخليجي بح الي  58ملي ن نسببببمة ،تشببببكل من" اإلمارات والسببببع دية ت الي
( %08السببببع دية  11.1ملي ن ،اإلمارات  0.1ملي ن) .ويزداد عدد السببببكان في كل دولة من دول مجلس
التعاون الخليجي بمعدل يتراوح ما بين  %1-2سبببببن يًا ،باسبببببت نا قطر التي ي لغ في"ا معدل النم السبببببكاني
 %6.3وال حرين ( %5.1المصدر :وزارة الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي ،منظمة الصحة العالمية،
ال نك الدولي) .وبشكل عام ،ي جد في دول مجلس التعاون الخليجي عدد هائل من المغتربين.
(ب) نظرة عامة ع ى اإلمارات
اإلمارات العربية المتحدة هي ثاني أك ر دولة من تيث االقتصبببببباد في مجلس التعاون الخليجي (ناتج محلي
إجمالي قدره  101مليار في  )2812وثاني أك ر دولة في مجلس التعاون الخليجي من تيث عدد السببببببكان
( 0.1ملي ن في  .) 2812وتتألف دولة اإلمارات من سبببببب ع إمارات :أب ظ ي ودبي والشببببببارقة وأم الق ين
وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة .وتعت ر اإلمارات الخمسببة األخيرة جز ً ا من اإلمارات الشببمالية (اإلمارات
الشببببببمالية) .وعدد سببببببكان اإلمارات ،الذي ي لغ تاليًا ت الي  0ملي ن نسببببببمة ،قليل ومتنامي وأغل يته من
المغتربين ( .)%01ويقطن أغل ية السببكان في أب ظ ي ( )%11ودبي ( )%11ومن المت قع أن يسببتمر في
النم بمعببدل نم سببببببن ي مركببب ي لغ ت الي  %1.5ليصبببببببل إلى ت الي  11ملي ن بحل ل عببام 2828
(المصدر :المركز ال طني للتصا – اإلمارات).

ك نه المح ر اإلقليمي للتم يل والتجارة والسببببياتة والنقل ،يعت ر اقتصبببباد اإلمارات من أك ر االقتصبببباديات
تن عًا في المنطقة .فعلى سببب يل الم ال ،في دبي يشبببكل قطاع ال يع بالجملة وال يع بالتجزئة  %23من إجمالي
الناتج المحلي الفعلي خالل الن صف األول من عام  ،2812يليه قطاع الت شييد والعقارات ( )%21والت صنيع
( )%15والمطاع والفناد (( )%5المصببببدر :وتدة االسببببتطالعات االقتصببببادية) .ومن المت قع أن تركز
السياسات االقتصادية للدولة على الحفاظ على هذا ال ضع وتعزيزه خالل السن ات القادمة .وفي ض ذلك،
يجري تاليًا تنفيذ العديد من مشببروعات ال نية التحتية الك رى والمشببروعات الق مية الضببخمة .ويشببمل ذلك
مطار آل مكت م الدولي الجديد الذي يسبببت"د تحقيف طاقة اسبببتيعابية قدرها  168ملي ن بحل ل عام 2818
ومشبببببروع مدينة محمد بن راشبببببد ومنطقة خليفة الصبببببناعية -أب ظ ي (كيزاد) ومدينة مصبببببدر .وفي عام
 ،2811شب"د كل من مطاري أب ظ ي ودبي نم ً ا هائالً في تركة النقل ،تيث سبجال معدل نم سبن ي قدره
 %12و %16على الترتيب .وفي نفس ال قت ،تسبببببتمر الحك مة االتحادية في تحسبببببين بيئة األعمال لجذب
االسببببببت مارات األجن ية .وإلى هذا الحد ،كان قان ن الشببببببركات التجارية الجديد خط ة نح تمكين مزيد من
نظرا لتأثيراته على تحسين نظام الرقابة على الشركات.
االست مارات ً
في عام  2811ت ت قدير نم ال ناتج المحلي اإلج مالي الفعلي بم عدل  ،%1.1ومن المت قع أن يصبببببببل إلى
 %1.1في ( 2811المصببدر :وتدة االسببتطالعات االقتصببادية) مدع ًما بالنم المسببتمر في القطاعات غير
النفطية م ل قطاعات التشببببييد والتصببببنيع والتجارة والنقل والسببببياتة .عالوة على ذلك ،في ن فم ر ،2811
أعلن المكتب الدولي للمعارض أن دبي فازت باستضافة معرض إكس الدولي  2828والذي من المت قع أن
نظرا لمشببروعات ال نية التحتية المخطط إنشببائ"ا وال الغ تكلفت"ا  6.0مليار
يك ن الق ة الدافعة لنم االقتصبباد ً
دوالر ،وه ما ي فر  222.888وظيفة جديدة ويجذب أك ر من  25ملي ن زائر أثنا الحدر (المصبببببببدر:
وتدة االستطالعات االقتصادية).
على الرغ من النم الق ي ،ظل معدل التضببببببخ ال الغ قدره  %1.1في  2811منخفض من تيث المعايير
اإلقليمية والدولية .ومن المت قع أن يرتفع قليالً بسببب ب ارتفاع أسبببعار ال تدات السبببكنية وأسبببعار السبببلع غير
النفطية ،ومع ذلك سبببيقل تأثير هذه الع امل من خالل الدع الحك مي المسبببتمر للسبببلع والخدمات األسببباسبببية
والج" د ال اعية من جانب الحك مة للتحك في س العقارات.
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كما الحال مع الدول المجاورة ،تملك اإلمارات عملة مستقرة مرب طة بالدوالر األمريكي بسعر نر
قدره  1.62دره  1 :دوالر.

ثابت

خامسًا :تعهدات المستشارين بخصوص نشرة االكتتاب
(أ) التع"د الصادر عن رئيس لجنة التأسيس
(ب) إقرار من مدير االكتتاب وبن ك االكتتاب بما يلي:





بببااللتزام بقرارات وتعليمببات وتعببامي مصببببببر االمببارات المركزي فيمببا يتعلف بمن القروض
والتم يل بشبببأن شبببرا أسببب" الشبببركة والمحددة من  5-1وعدم تجاور هذه النسببب ة بأي شبببكل من
األشكال
بم افاة ال"يئة بتقرير ي مي عن عملية االكتتاب وتج التغطية خالل فت باب االكتتاب .
االلتزم باعادة االم ال الفائضببببة والع ائد الناجمة عن"ا في خالل خمسببببة أيام عمل من تاريخ غلف
باب االكتتاب بالحسبببباب المصببببرفي المدون بطلب االكتتاب واخطار ال"يئة كتابيا ً عقب انت"ا تلك
المدة بما يفيد اعادة كافة االم ال.

التع"د الصادر عن المستشار المالي ومدير الطرح
(ج) التع"د الصادر عن محاس التقارير ومددققي األكتتاب في الطرح العام األول
(د) التع"د الصادر عن المستشار القان ني.
(ه)  -التع"د الصببببببادر من مجلس االدارة باالفصبببببباح لغايات االدراج بتاريخ  2811/11/12وفقا ً
لحك المادة ( )11من قرار مجلس إدارة ال"يئة رق ( )1لسبببنة  2888في شبببأن النظام الخاص
باإلفصاح والشفافية والتى تن على أن " على الشبببركة التي ت افف ال"يئة على إدراج أوراق"ا
المالية في الس ب أن تق م ـبببببببب ق ل عشببرة أيام من تاريخ إدراج"ا في الس ب ـبببببببب باإلعالن في
نحيفتين ي ميتين واسعتي االنتشار تصدران في الدولة باللغة العربية عن بيان"ا المالي السن ي
والمرتلي وملخ عن تقرير مجلس اإلدارة المقدم لغايات اإلدراج".
____________________________________________________
سادسًا :اإلقرارات المصاحبة لنشرة االكتتاب
(أ) التع"د الصادر عن لجنة المؤسسين

إقرار لجنة التأسيس
أعضاء مج س اإلدارة والمديرون المعينون باإلدارة الع يا
نحن ،أعضا لجنة التأسيس وأعضا مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين باإلدارة العليا ،في أمانات القابضة
(شركة مساهمة عامة تحت التأسيس) نتع"د بم ج ه ،تضامنًا وتكافال ،بما يلي:
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نتمتع بالشخصية االعت ارية التجارية الكاملة التي تؤهلنا لشغل المنانب المذك رة في هذا اإلقرار.
ال نملك نحن ،وال أي شببببببخ من أقاربنا من الدرجة األولى و/أو ال انية ومن يع ل ن و/أو األطرا
المرت طين ب"  ،أي ملكية في أس" الشركة باست نا المذك ر في نشرة االكتتاب؛ وإننا ال نملك م صلحة
م اشرة أو غير م اشرة بم جب اتفاقية كتابية أو شف"ية ،تالية أو محتملة ،في وقت إعداد نشرة االكتتاب
هذه باست نا المذك ر في نشرة االكتتاب.
إننا ال نتمتع بصببالتيات تخ لنا تف االقتراض من الشببركة أو التص ب يت بخص ب ص أي أجر ممن ح لنا
دون م افقة الجمعية العم مية.
ال تعتزم إدارة الشببركة تغيير نشبباط"ا الرئيسببي أو أغراضبب"ا الرئيسببية أو تغيير خطط"ا االسببتراتيجية
التي ت تأسيس"ا من أجل"ا.





ل نحصببل نحن ،وال أي شببخ من أقاربنا من الدرجة األولى و/أو ال انية ومن يع ل ن و/أو األطرا
المرت طين ب"  ،على أي عم لة أو خصببب أو أتعاب وسببباطة أو مقابل نقدي و/أو غير نقدي بخصببب ص
رأسمال الشركة ق ل تاريخ تأسيس الشركة باست نا المذك ر في نشرة االكتتاب.
بأنه لن يت شرا أيه أن ل أو أعمال ممل كة ألتد أعضا مجلس إدارت"ا أو إجرا أيه عمليات تتضمن
تعارض للمصال ما بين"ا وبين أي من أعضا مجلس إدارت"ا وفي تالة شروع"ا في إجرا أيه عمليات
اسببتح اذ أو شببرا ألنب ل أو أعمال او إجرا نببفقات تتضببمن تعارض بين مصببال الشببركة وأي من
أعضببببا مجلس إدارت"ا  ،فسبببب يت عرض هذه الصببببفقة على الجمعية العم مية العادية للمسبببباهمين
لدراست"ا واتخاذ القرار المناسب بشأن"ا.

أعضا لجنة التأسيس
االس

الصفة

فيصل بن جمعة بل" ل

الرئيس

أب بكر خ ري

عض

خلدون الحاج تسن

عض

أعضا مجلس اإلدارة
االس

الصفة

فيصل بن جمعة بل" ل
الشيخ /ع دهللا خليفة ال خليفة

رئيس مجلس اإلدارة
عض مجلس إدارة غير تنفيذي

ع د المنع راشد الراشد

عض مجلس إدارة غير تنفيذي

الشيخ /زايد بن بطي آل تامد

عض مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

كمال باتمدان

عض مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل

الت قيع

الت قيع

دكت ر ع دالمجيد سببببببيف محمد أمين عض مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
الخاجة
عض مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
خلفان بن جمعة بل" ل

مديري اإلدارة العليا
االس

الصفة

خلدون الحاج تسن

الرئيس التنفيذي

رانجيت ب" نسل

الرئيس التنفيذي للعمليات

أبيشك شارما
كري زي ار

رئيس قس التعلي
رئيس قس الرعاية الصحية

كري مراد

مدير

ثارشان ويجييام هان

مدير
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الت قيع

سابعا :إخطار الجمعية العمومية التأسيسية
يقدم اإلخطار التالي الى جميع المست مرين والذي يعد دع ة لحض ر إجتماع الجمعية العم مية التأسيسية في
التاريخ وال قت الم ضحين في اإلخطار .يحف لكافة المست مرين الحض ر والتص يت في هذا اإلجتماع .وتتناسب
تق التص يت ألي مست مر يحضر إجتماع الجمعية العم مية التأسيسية مع عدد األس" التي يتملك"ا المست مر
عقب عملية التخصي .
إخطار إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية
تحية طي ة وبعد،
يتقدم مؤسس شركة أمانات القابضة ش.م.ع( .شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة) ("الشركة") اليك بالشكر على تقدمك لشرا اس" في الشركة.
باإلستناد إلى المادة ( )00من أتكام القان ن اإلتحادي رق  0لسنة  1301وتعديالته في شأن الشركات
التجارية ،يسر لجنة مؤسسي الشركة أن تدع ك لحض ر إجتماع الجمعية العم مية التأسسية الذي سيعقد
في تمام الساعة 18ن اتا ً في ي م الخميس الم افف في  11ن فم ر  2811في فند العن ان (ذي ادرس)
دبي م ل.
وفي تال ع دم اكتمال النصاب القان ني في االجتماع األول للجمعية العم مية التأسيسية ،فين المساهمين
مدع ون لحض ر اإلجتماع ال اني بنفس المكان ي م األتد الم افف  16ن فم ر  2811في تمام الساعة
18ن اتا.
وفي تال عدم اكتمال النصاب القان ني في االجتماع ال اني للجمعية العم مية التأسيسية ،فين المساهمين
مدع ون لحض ر اإلجتماع ال الث بنفس المكان ي م األثنين الم افف  12ن فم ر  2811في تمام الساعة
18ن اتا.
يتمح ر جدول أعمال اإلجتماع التأسيسي على التالي :
مراجعة واعتماد تقرير لجنة المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي
-1
استلزمت"ا.
المصادقة على عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
-2
إعتماد تعيين أعضا أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثالر سن ات.
-1
المصادقة على تعيين مدقف تسابات الشركة وتحديد أتعاب" .
-1
الم افقة على اإلعالن عن تأسيس الشركة وإدراج"ا بالس المالي.
-5
يحف ألي مساه ناج وأي مؤسسة إست مارية مؤهلة ناجحه ان يشارك في االجتماع بشخصه أو
ع ر مم ل قان ني ،وفي تال تض ر مم ل عن الشريك فعليه أن يحضر وكالة خطية تخ له الحض ر
واتخاذ القرارات بالنيابة عن الشريك األنيل (مرفف طياه نم ذج عن ال كالة) .علما بأن ال كالة يجب
تصديق"ا وت ثيق"ا إذا كان ال كيل من غير المساهمين؛ وال يج ز أن يك ن ال كيل من بين أعضا مجلس
إدارة الشركة؛ وال يج ز أن يزيد عدد األس" التي يحمل"ا ال كيل عن أك ر من مساه عن  %5من
رأسمال الشركة من أس" رأس مال الشركة.
في تال تدور أي تغيير من الم اعيد المذك رة أعاله سيت اإلعالن عن"ا ب اسطة الصحف المحلية.
لدى تض رك شخصياً ،يرجى إبراز دليل على إث ات ال" ية (ج از سفر أو بطاقة ه ية أو وكالة) واذا
كان تض رك من خالل شخ مخ ل له بالحض ر ،يرجى منه إبراز خطاب التخصي األنلي،
وج از سفره األنلي ،باإلضافة إلى ن رة من ج از سفرك .
وتفضل ا بق ل فائف اإلتترام،
لجنة المؤسسين
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توكيل خاص ل حضور و التصويت في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة أمانات القابضة (ش.م.ع)
(تحت التأسيس)
نحن/أنا ،الم قع أدناه  ، .....................أف ض بم جب هذا الت كيل السيد " ( ..............ال كيل") ،لحض ر
اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لـشركة أمانات القابضة (ش.م.ع) (تحت التأسيس) نيابة عني وله تف التص يت
على كافة القرارات و األم ر المطروتة في هذا االجتماع س ا ت عقده في م عده المقرر أو ت تأجيله إلى
م عد التف .كما يك ن لل كيل الحف في ت قيع كافة القرارات و المستندات في هذا اإلطار.

الت قيع:
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0 الم حق
عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF
Amanat Holdings PJSC
(the “Company”)

عقد التأسيس
ع7م7شركة أمانات القابضة ش
)"("الشركة

Preamble

المقدمـة

In this day _________ of ________ of
2014, it has been agreed between the
signatories below:

ال وم_______م
هذا
في
أنث
 يم االيف ق0204 شه _____________لسنة
:ف م ب الموق أدن ه

On the following:

:على م لي

This preamble and the Articles of
Association
attached
hereto
are
considered to be an integral part of this
Memorandum of Association.

ي يب هذه الم دمة و النظ م األس سي الم افق لهذا
.ال د مكمالً لث وجزءا ً ال يجزأ منث

Article One

المادة األولى

According to the Federal Law No 8 of
1984 concerning the Commercial
Companies and amendments thereto,
and the annexed Articles of Association,
the undersigned herein has formed a
group with the objective of establishing a
new public joint-stock company.

) لسببببببنببة0( ط ق با ً ألتكببام القببان ن االتحببادي رق
 في شبببببببأن الشببببببركات التجارية والق انين0804
 فينه،المعدلة والنظام األسبباسببي الملحف ب"ذا العقد
قد تشكل من الم قعين على هذا العقد جماعة يك ن
.غرض"ا تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة

Article two

المادة الثانية

The name of the company is "Amanat
Holdings (a public joint stock company)"
herein referred to as the "Company".

اس الشركة ه "أمانات القابضة (شركة مساهمة
."عامة)" ويشار إلي"ا فيما بعد بـ "الشركة
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Article Three

المادة الثالثة

The Company's headquarters and its
legal place of business shall be in Dubai.
The board of directors may establish
branches, offices and agencies in or out
side the State.

م كز الش كة ال ئ سي ومحله ال نوني في إم ة

Article Four

المادة الرابعة

The duration of this Company is (99)
Gregorian years commencing on the date
of the Company’s registration at the
commercial register.

) سنة م الد ة88( المدة المحددة لهذه الش كة هي

Thereafter, the duration of the Company
shall be renewed automatically for similar
consecutive terms unless a resolution of
the Extraordinary General Assembly is
issued to dissolve or amend the term of
the Company.

ويجدد المدة ب د ذلك يل ئ لمدد مي قبة ومم نلة

Article Five

المادة الخامسة

The activities for which
is established shall be
with the provisions of
resolution
of
the

the Company
in compliance
the laws and
State.
Such
activities are:

نشئ له ف وع

اإلدا ة أ

دبي و جوز لمجل

. و مك يى ويوك الت في داخل الدولة وخ جه

.يبدأ م ي أ إشه ه في السجل اليج ي

الجم ة ال موم ة غ

م لم صد ق ا م

. ال د ة بي د ل مدة الش كة أو إنه ئه

يكو األغ اض اليي أسست م أجله الش كة
وال ا ات الم مول به

ميف ة مع أحك م ال وان
.داخل الدولة

:األغ اض اليي أسست م أجله الش كة هي
1.

Establishing and investing in
educational
and
healthcare
projects

2.

The Company may have an
interest or may participate,
cooperate or acquire by all
manners with other entities or
companies in the State or
outside the State, provided
that it exercises activities
similar to its own activities.

يسسعععع واالسععععينم
الصح ة والي ل م ة

.0

و جوز للش كة ا يكو له مصلحة أو
أ يشععي ك أو أ يي و أو ا يشععي ي
أو ا يلحق بععسي وجععث مع غ هع م
اله ئ ت أو الشععععع ك ت في داخل الدولة
ًأو في خ جه م دامت يزاول أعم ال
. شب هة بسعم له

.2

في المشعععع وع ت
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المادة السادسة

Article six
The capital of the Company is
determined at two billion and five
hundred
million
Dirhams
(AED
2,500,000,000)
divided
into
two
billion and five hundred million
shares (2,500,000,000 shares), the
value of each share is being one
Dirham (AED 1). All the shares of
the Company are cash shares which
are fully paid. An amount of
AED0.02 shall be added to the value
of each share as a subscription fee.
All the shares of the Company shall
be equal in all aspects.

مل

مـ ل الشـ كة بمـبلغ انن

إم ايي

د هم

مل و

أ

حـدد

وخمسم ئة

 د هم إم ايي) مـوزع انن0.022.222.222(
0.022.222.222( سهم

وخمسم ئة مل و

مل

) د ه ًم0( سهم) يبلغ ال مة االسم ة لكل سهم
واحدً إم اي وي د ك فة أسهم الش كة أسه ًم ن د ة
مدفوعة ب لك مل ويض ل إلى ق مة كل سهم
. د هم إم ايي2.20 ب مة

مص ل إصدا

ويكو جم ع أسهم الش كة ميس و ة مع ب ضه
.الب ض م ك فة الجوانى

المادة السابعة

Article Seven
The founders of the Company have
subscribed for 1,125,000,000 shares
(One Billion and Six hundred Fifty
Million shares), valued at AED.1.00
(One
Dirham)
representing
45%
(forty five percent) of the capital of
the Company, all of which are
shares in cash. All founders have
paid the full amount of their cash
shares in addition to an amount of
AED
0.02
per
share
as
a
subscription fee. The shares in cash
have been distributed among the
founders as follows:

في

الش كة

وم ئة خمسة

في

الم سسو

 سهم (مل0.000.222.222عدد

0.22 وعش و مل و سهم) ب مة أسم ة قد ه
د هم إم ايي (واحد د هم إم ايي) بم منل
أ

 ( خمسة وأ ب و ب لم ئة) م%40 نسبة

م ل الش كة وجم ه أسهم ن د ة وقد ق م ك فة
ًبسداد ق مة أسهمهم الن د ة ك ملة

"عدد األس
002.222.222

%02.00

002.222.222

%5.00

000.222.222

%5.00

000.222.222

الم سس

2.20 ب إلض فة إلى مص ل اإلصدا اليي يبلغ
د هم لكل سهم ويم يوز ع األسهم الن د ة ب
:كم لي

نس ة
الملكية
%02.00

اكييى

الم سس

الجنسية

المؤسس ن

اإلمارات العربية
المتحدة
ال حرين

م.م.ريمك للست مار ذ

.1

ب.م.شركة إدارة األن ل ش

.2

م.م,مجم عة الصقر المتحدة ذ

.3

أسترو أيه دي كايمان المحدودة

.4

اإلمارات العربية
المتحدة
جزر كايمان
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.5

كابيتل إنفيستمنت ذ.م.م

.6

ابحار انترناشي نال ش.م.م

.7

إثمار كابيتال ه لدنجز ليميتد

.8

شركة بداد الدولية للتجارة
والمقاوالت ذ.م.م
شركة النانر القابضة ذ.م.م

.11

دكت ر سامي بن ع د الكري بن
ع دهللا الع د الكري
قاس الع م زرزور

.12

ي سف علي م سليام فيتيل ع د
القادر
ع د المجيد ع د الحميد ضيا جعفر

.14

خالد بن ع د الرتمن بن محمد
العمران
مشعل بن نال بن سليمان
العارضي
أتمد ت يب أتمد قاس

.17

نديف محمد تسين الخ ري

.18

شركة ديسكاس للمقاوالت المحدودة

.19

ع د الجليل ي سف ع د الكري
درويش
مايكل باشا

.21

الصحرا الذه ية لالست مار
ش.ذ.م.م
نزار بديع رج ب

اإلمارات العربية
المتحدة
كندا

.23

أب بكر نديف محمد تسين
الخ ري
ال ليد بن ع د الرزا بن نال
الدريعان
خالد ع دهللا نعمت محمد الخ ري

.26

تمد محمد مفتاح الشامسي

.27

معالي الدكت ر سلطان أتمد سلطان
الجابر
العين كابيتال ذ.م.م

.29

ماغنا للست مار ذ.م.م

اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السع دية
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة

.9

.11

.13

.15
.16

.21

.22

.24
.25

.28
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022.222.222

%4.00

اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
جزر كايمان

02.222.222

%2.00

42.222.222

%0.10

المملكة العربية
السع دية
اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السع دية
أس انيا

02.222.222

%0.00

02.222.222

%2.00

02.222.222

%2.00

02.222.222

%2.00

ال"ند

02.222.222

%2.40

اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السع دية
المملكة العربية
السع دية
ال حرين

02.222.222

%2.40

02.222.222

%2.40

02.222.222

%2.40

0.222.222

%2.00

0.222.222

%2.0

0.222.222

%2.0

0.222.222

%2.00

0.222.222

%2.00

0.222.222

%2.00

0.222.222

%2.00

0.222.222

%2.20

0.222.222

%2.20

0.222.222

%2.20

0.222.222

%2.20

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

اإلمارات العربية
المتحدة
جزر العذرا
ال ريطانية
اإلمارات العربية
المتحدة
فرنسا

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%2.24

0.222.222

%45.00

1.125.111.111

اإلمارات العربية
المتحدة
اإلمارات العربية
المتحدة
األردن

مرشد ثاني مرشد غنام الرمي ي

.31

م.م.تمي للست مار ذ

.31

قصي محمد أتمد الغصين

.32

اإلمارات العربية
المتحدة
األردن

فاطمة عامر األت ابي

.33

نعي محمد مصطفى الراضي

.34

ع د الحميد أتمد قاس نديقي

.35

رويا المحدودة

.36

خ.م.المال كابيتال ش

.37

اإلمارات العربية
المتحدة
جزر العذرا
ال ريطانية
اإلمارات العربية
المتحدة

المجموع

Post
IPO

List of Founder Investors
# Name
1.
3.

Rimco Investments (L.L.C.)
Osool Asset Management BSC
Closed
United Alsaqer Group LLC

4.

Astro AD Cayman Ltd.

5.
6.

Capital Investment - LLC
Abhaar International LLC

7.

Ithmar Capital Holdings Limited

8.
9.
10.
11.

Badad International Company
Al Nasser Holding Company
AlAbdulKarim, Sami AbdulKarim A
Kassem Alom Zarzur
Yusuffali Musaliyam Veettil Abdul
Kader
Abdulmajid Abdulhamid Dhia Jafar
Alomran, Khalid Abdulrahman M
AlArdi, Mishal Saleh S
Ahmed Habib Ahmed Kassim

2.

12.
13.
14.
15.
16.

AED
millions

O'ship

UAE

250

10.00%

Bahrain

250

10.00%

UAE
Cayman
Islands
UAE
UAE
Cayman
Islands
KSA
UAE
KSA
Spain

125

5.00%

125

5.00%

100
50

4.00%
2.00%

40

1.60%

30
20
20
20

1.20%
0.80%
0.80%
0.80%

India

10

0.40%

UAE
KSA
KSA
Bahrain

10
10
10
8

0.40%
0.40%
0.40%
0.32%

Nationality
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17. Siddiq Mohamed Hussain AlKhoori
18. Desax Properties Limited
AbdulJalil Yousuf AbdulKarim
19.
Darwish
20. Michael Pacha
21. Golden Desert Investment LLC
22. Nizar Badeh Rajoub
Abubaker Seddiq Mohamed Hussain
23.
AlKhoori
AlDereyaan, AlWaleed AbdulRazaq
24.
S
Khaled Abdulla Neamat Mohamed
25.
AlKhoori
26. Hamad Mohamed Muftah AlShamsi
H.E. Dr. Sultan Ahmed Sultan Al
27.
Jaber
28. Al Ain Capital LLC
29. Magna Investment - LLC
Murshed Thani Murshed Ghanam
30.
AlRemeithi
31. Hameem Investment LLC
32. Qusai Moh'd Ahmed AlGhussein
33. Fatema Amer Alhbabi
AbdulHamied Ahmed Qassim
34.
Seddiqi
35. Naim Mohammad Mustafa AlRadi
36. Ruya Ltd
37. Al Mal Capital (P.S.C)
Total

UAE
BVI

5
5

0.20%
0.20%

UAE

5

0.20%

France
UAE
Canada

5
5
3

0.20%
0.20%
0.12%

UAE

2

0.08%

KSA

2

0.08%

UAE

2

0.08%

UAE

2

0.08%

UAE

1

0.04%

UAE
UAE

1
1

0.04%
0.04%

UAE

1

0.04%

UAE
Jordan
UAE

1
1
1

UAE

1

0.04%
0.04%
0.04%
0.04%

Jordan
BVI
UAE

1
1
1
1,125

0.04%
0.04%
0.04%
45.0%
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Article Eight

المادة الثامنة

The
founders,
signatories
of
Memorandum of Association, undertake
to
complete
all
of
the
required
procedures for the completion of the
Company’s
incorporation.
For
said
purpose, the founders have delegated a
founders
committee
(“Founders
Committee”) formed of the following
persons :-

1. Mr. Faisal
(chairman)

Bin

Juma

Belhoul

2. Mr. Abu Baker Khouri (member)

3. Mr.
Khaldoun
(member)

Haj

Hasan

For the purpose of submitting the request
of
authorizing
the
Company’s
incorporation and to undertake the legal
procedures and to prepare the required
documents in addition to applying the
modifications that the competent bodies
deem necessary in respect of these Articles
of
Association
or
the
attached
Memorandum of Association.

بل م

ي هد الم سعععععسعععععو الموق و على ع د اليسسععععع

 ولهذا.الشعع كة
م لفة م

بجم ع االج اءات الالزمة اليم م يسسعع

الغ ض ف د وكلوا عنهم لجنة الم سعععععععسععععععع

-:االشخ ا الي ل ة أسم هم ("لجنة المؤسسين") هم

)

 ف صل ب جم ة بلهول ( ئ/ الس د.0
) أبو بك خو ي (عضو/ الس د.0
) خلدو الح ج حس (عضو/ الس د.0

الشععععععع كععة وايخع ذ

وذلععك للي ععدم بطلععى الي خ ا بيععسسععععععع

االج اءات ال نون ة واسعععععععي ف ء المسعععععععيندات الالزمة وادخ ل
الي د الت اليي ي اه الجه ت المخيصة الزمة سواء على هذا
.الم فق بث

النظ م أو على ع د اليسس

Article Nine

المادة التاسعة

The Company’s expenses incurred due to
its incorporation and issuance of its
securities are, approximately, as follows:-

المصعععع وف ت اليي يليزم الشعععع كة بسدائه بسععععبى يسسعععع سععععه
:واصدا أو اقه الم ل ة ب نه الي بي ك آليي

Lead Receiving Bank

AED 900,000

 د هم099.999

بنعععععععك يل عععععععي االكييععععععع ى
ال ئ سي

Receiving Bank 1

AED 375.000

 د هم000.999

1 بنك يل ي االكيي ى

Receiving Bank 2

AED 375.000

 د هم000.999

2 بنك يل ي االكيي ى

Receiving Bank 3

AED 375.000

 د هم000.999

0 بنك يل ي االكيي ى

Receiving Bank 4

AED 375.000

 د هم000.999

4 بنك يل ي االكيي ى

Receiving Bank 5

AED 375.000

 د هم000.999

0 بنك يل ي االكيي ى

Receiving Bank 6

AED 375.000

 د هم000.999

6 بنك يل ي االكيي ى
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بنك يل ي االكيي ى 0

 000.999د هم

AED 375.000

Receiving Bank 7

بنك يل ي االكيي ى 8

 000.999د هم

AED 375.000

Receiving Bank 8

مصعععععععععع ل خععععععععععدم ت
مكيععععععععى الععععععععدعم ف معععععععع
خعععععععععععععععا م حلعععععععععععععععة
اليخصعععععععععععععععععععععععععععععع ا و
االكيي ى

1.099.999
د هم

AED 1,500,000

Backoffice support fees
IPO Processing Fees
related to allocation and
subscription

سعععععععععععععععععوم مععععععععععععععععععد
االكيي ى

10.160.009
د هم

AED 19,163,750

Lead Manager Fees

سعععععععععوم االسيشععععععععع ات
ال نون ة

0.600.999
د هم

AED 3,675.000

Legal Consultation Fees

1.099.892
د هم

AED 1,900,802

Auditor Fees

سعععععععععوم االسيشععععععععع ات
االسي اي ج ة

1.629.999
د هم

AED 1.620.000

Consultation

نف ععععععععععععععع ت الدع عععععععععععععععة
وحمععععععععععالت ال القعععععععععع ت
ال مة

0.999.999
د هم

AED 5,000,000

Advertising Expenses and
PR campaign

مصععععععععع ل الطب ععععععععععة
(بمععععع فعععععي ذلعععععك سعععععوم
الطب عة والي جمة)

2.209.999
د هم

AED 2,250,000

Typing
Expenses
(including printing and
)translation fees

ال سعععععععععععوم الحكوم عععععععععععة
( سعععععععععععععععععوم ه ئعععععععععععععععععة
األو اق الم ل ععععععععععععععععععععععععععة
والسععععععععععلع ("الهيئةةةةةةةةةةة")
و سعععععععوم اإلد اج لعععععععدى
سوق دبي الم لي)

 119.999د هم

AED 110,000

Government
Fees
(
Securities
and
Commodities
Authority
(“SCA”) Fees + DFM
)Listing Charges

اإلجم لي:

00.404.022
د هم

AED 39,494,522

Total:

سوم المدقق

وتخصم من حساب المصروفات العامة.

Strategy
Fees

Said expenses shall be deducted from the
general expenses account.

المادة العاشرة

Article Ten

إذا ق م أي ي ض ب النا ال بي والنا اإلنجل زي
خذ ب لنصوا الوا دة في النسخة ال ب ة.

In case of a discrepancy between the Arabic
and the English text, the Arabic text shall
prevail.
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Article Eleven

المادة الحادية عشر

This Memorandum of Association is made of
six (6) originals for the purpose of
notarization and submission to relevant
authorities to incorporate the Company. One
original shall be kept in the Company’s
headquarters.

 ) نسخة لغ ت اليون ق ولي د مه1 ( ح هذا ال د م سية
إلى الجه ت المخيصة عند طلى الي اخ ا الالزمة ليسس
.الش كة ويحفظ نسخة أصل ة في م الش كة
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The Articles of Association
Of
Amanat Holdings
(Public Joint-Stock Company)

النظام األساسي
لشركة أمانات القابضة
)(شركة مساهمة عامة
الباب األول

PART ONE
ESTABLISHING THE COMPANY
Incorporated between the holders of the
shares shown below as a joint stock
company in accordance with federal law
number 8 of 1984 concerning commercial
companies law and amendments thereof
and in accordance with this Articles of
Association
Article 1

Article 1
The name of the company is "Amanat
Holdings (a public joint stock company)"
herein referred to as the "Company".
Article 2
The head office of the Company and its
legal place of business shall be in the
Emirate of Dubai. The Board of Directors
may establish branches, offices and
agencies for the Company inside and
outside the State.
Article 3

في تأسيس الشركة
) لسنة8( تأسست طبقا ألحكام القانون االتحادي رقم
م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له4881
وبموجب هذا النظام بين مالكي األسهم المبينة فيما بعد
شركة مساهمة عامة

1 المادة

")اسم الشركة هو "أمانات القابضة (شركة مساهمة عامة
."ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة

2 المادة

.مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي
ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا و مكاتب

.وتوكيالت في داخل الدولة وخارجها

3 المادة

The fixed term of the Company shall be
(99) ninety nine Gregorian years
commencing from the date the Company
is registered in the commercial register.

) تســعة وتســعون88( المدة المحددة لهذه الشــركة هي

Such term shall be automatically renewed
for similar successive terms unless a
resolution of the Extraordinary General
Assembly is issued to amend the term of
the Company or terminate the same.

وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة

سنة ميالدية تبدأ من تاريخ إشهار الشركة في السجل

.التجاري

ما لم يص ــدر قرار من الجمعية العمومية اير العادية
.بتعديل مدة الشركة أو إنهائها
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Article 4
The objects that the Company is
established for shall be in compliance with
the provisions of the laws and regulations
in force in the State.
The objectives of the Company are as
follows:
a.

Establishing and investing
in
educational
and
healthcare projects

b. The Company may have an interest
or may participate, cooperate or
acquire by all manners with other
entities or companies in the State or
outside the State, provided that it
exercises activities similar to its
own activities.

4 المادة

تكون األاراض التي أس ـســت من أجلها الشــركة مت قة
مع أحكـ ـ ــام القوانين والق اررات المعمول بهـ ـ ــا داخـ ـ ــل

.الدولة

:االاراض التي أسست من أجلها الشركة هي
 تأسيس واالستثمار في المشروعات الصحية.أ
والتعليمية

 ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن.ب
،تشترك أو أن تتعاون أو ان تشتري أو ان تلحق
 في،بأي وجه مع ايرها من الهيئات أو الشركات
ً مادامت تزاول أعماال،داخل الدولة أو في خارجها

.شبيهة بأعمالها

PART TWO

الباب الثاني

THE CAPITAL OF THE COMPANY

في رأسمال الشركة

Article 5

The capital of the Company is determined
at two billion and five hundred million
Dirhams (AED 2,500,000,000) divided into
two billion and five hundred million shares
(2,500,000,000 shares), the value of each
share is being one Dirham (AED 1). All the
shares of the Company are cash shares
which are fully paid. An amount of
AED0.02 shall be added to the value of each
share as a subscription fee. All the shares of
the Company shall be equal in all aspects.
Article 6

The founders of the Company have
subscribed for 1,125,000,000 shares (One
Billion and Six hundred Fifty Million

5 المادة
حـدد رأس مـال الشـركة بمـبلغ اثنين مليار وخمسمائة مليون درهم
 درهم إماراتي) مـوزع على اثنين0.022.222.222( إماراتي
 سهم) تبلغ0.022.222.222( مليار وخمسمائة مليون سهم

 وتُعد كافة،احد إماراتيا
ً هما و
ً ) در4( القيمة االسمية لكل سهم
 وتضاف إلى قيمة،أسهما نقدية مدفوعة بالكامل
أسهم الشركة
ً
 وتكون. درهم إماراتي2.20 كل سهم مصاريف إصدار بقيمة
جميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض من كافة

.الجوانب

6 المادة
 سهم4.400.222.222اكتتب المؤسسون في الشركة في عدد
(مليار ومائة خمسة وعشرون مليون سهم) بقيمة أسمية قدرها
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 4.22درهم إماراتي (واحد درهم إماراتي) بما يمثل نسبة %10
( خمسة وأربعون بالمائة) من رأس مال الشركة وجميعها أسهم
نقدية ،وقد قام كافة المؤسسين بسداد قيمة أسهمهم النقدية كاملةً
باإلضافة إلى مصاريف اإلصدار التي تبلغ  2.20درهم لكل
وتم توزيع األسهم النقدية بين المؤسسين كما يلي:
سهمّ ،

المؤسسون

الجنسية

1ر.يمكو لإلستثمار ذ.م.م

)shares), valued at AED.1.00 (One Dirham
representing 45% ( fourty five percent) of
the capital of the Company, all of which are
shares in cash. All founders have paid the
full amount of their cash shares in addition
to an amount of AED0.02 per share as a
subscription fee. The shares in cash have
been distributed among the founders as
follows:
عدد األسهم نسبة الملكية

اإلمارات العربية المتحدة

002.222.222

%42

 .2شركة إدارة األصول ش.م.ب

البحرين

002.222.222

%42

 .3مجموعة الصقر المتحدة ذ,م.م

اإلمارات العربية المتحدة

400.222.222

%0

 .4أسترو أيه دي كايمان المحدودة

جزر كايمان

400.222.222

%0

 .5كابيتل إن يستمنت ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

422.222.222

%1

 .6ابحار انترناشيونال ش.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

02.222.222

%0

 .7إثمار كابيتال هولدنجز ليميتد

جزر كايمان

12.222.222

%4.1

 .8شركة بداد الدولية للتجارة والمقاوالت ذ.م.م

المملكة العربية السعودية

02.222.222

%4.0

 .9شركة الناصر القابضة ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

02.222.222

%2.8

 .11دكتور سامي بن عبد الكريم بن عبدهللا العبد الكريم المملكة العربية السعودية

02.222.222

%2.8

 .11قاسم العوم زرزور

أسبانيا

02.222.222

%2.8

 .12يوسف علي موسليام فيتيل عبد القادر

الهند

42.222.222

%2.1

 .13عبد المجيد عبد الحميد ضياء جع ر

اإلمارات العربية المتحدة

42.222.222

%2.1

 .14خالد بن عبد الرحمن بن محمد العمران

المملكة العربية السعودية

42.222.222

%2.1

 .15مشعل بن صالح بن سليمان العارضي

المملكة العربية السعودية

42.222.222

%2.1

 .16أحمد حبيب أحمد قاسم

البحرين

8.222.222

%2.00

 .17صديق محمد حسين الخوري

اإلمارات العربية المتحدة

0.222.222

%2.0

23

 .18شركة ديسكاس للمقاوالت المحدودة

جزر العذراء البريطانية

0.222.222

%2.0

 .19عبد الجليل يوسف عبد الكريم درويش

اإلمارات العربية المتحدة

0.222.222

%2.0

 .21مايكل باشا

فرنسا

0.222.222

%2.0

 .21الصحراء الذهبية لالستثمار ش.ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

0.222.222

%2.0

 .22نزار بديع رجوب

كندا

0.222.222

%2.40

 .23أبو بكر صديق محمد حسين الخوري

اإلمارات العربية المتحدة

0.222.222

%2.28

 .24الوليد بن عبد الرزاق بن صالح الدريعان

المملكة العربية السعودية

0.222.222

%2.28

 .25خالد عبدهللا نعمت محمد الخوري

اإلمارات العربية المتحدة

0.222.222

%2.28

 .26حمد محمد م تاح الشامسي

اإلمارات العربية المتحدة

0.222.222

%2.28

 .27معالي الدكتور سلطان أحمد سلطان الجابر

اإلمارات العربية المتحدة

4.222.222

%2.21

 .28العين كابيتال ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

4.222.222

%2.21

 .29ماانا لإلستثمار ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

4.222.222

%2.21

 .31مرشد ثاني مرشد انام الرميثي

اإلمارات العربية المتحدة

4.222.222

%2.21

 .31حميم لإلستثمار ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

4.222.222

%2.21

 .32قصي محمد أحمد الغصين

األردن

4.222.222

%2.21

 .33فاطمة عامر األحبابي

اإلمارات العربية المتحدة

4.222.222

%2.21

 .34نعيم محمد مصط ى الراضي

األردن

4.222.222

%2.21

 .35عبد الحميد أحمد قاسم صديقي

اإلمارات العربية المتحدة

4.222.222

%2.21

 .36رويا المحدودة

جزر العذراء البريطانية

4.222.222

%2.21

 .37المال كابيتال ش.م.خ

اإلمارات العربية المتحدة

4.222.222

%2.21

1.125.111.111

%45.00

المجموع
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List of Founder Investors
#
1.

Name

3.

Rimco Investments (L.L.C.)
Osool Asset Management BSC Closed
United Alsaqer Group LLC

4.

Astro AD Cayman Ltd.

5.
6.

Capital Investment - LLC
Abhaar International LLC

7.

Ithmar Capital Holdings Limited

8.

Badad International Company
Al Nasser Holding Company
AlAbdulKarim, Sami AbdulKarim A
Kassem Alom Zarzur
Yusuffali Musaliyam Veettil Abdul Kader
Abdulmajid Abdulhamid Dhia Jafar
Alomran, Khalid Abdulrahman M
AlArdi, Mishal Saleh S
Ahmed Habib Ahmed Kassim
Siddiq Mohamed Hussain AlKhoori
Desax Properties Limited
AbdulJalil Yousuf AbdulKarim Darwish
Michael Pacha
Golden Desert Investment LLC
Nizar Badeh Rajoub
Abubaker Seddiq Mohamed Hussain
AlKhoori
AlDereyaan, AlWaleed AbdulRazaq S
Khaled Abdulla Neamat Mohamed AlKhoori
Hamad Mohamed Muftah AlShamsi
H.E. Dr. Sultan Ahmed Sultan Al Jaber
Al Ain Capital LLC
Magna Investment - LLC
Murshed Thani Murshed Ghanam
AlRemeithi
Hameem Investment LLC
Qusai Moh'd Ahmed AlGhussein
Fatema Amer Alhbabi
AbdulHamied Ahmed Qassim Seddiqi
Naim Mohammad Mustafa AlRadi
Ruya Ltd
Al Mal Capital (P.S.C)
Total

2.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Confirmation

Post IPO

AED millions

O'ship

250
250
125

10.00%
10.00%
5.00%

125

5.00%

100
50

4.00%
2.00%

40

1.6%

30
20
20
20
10
10
10
10
8
5
5
5
5
5
3

1.2%
0.80%
0.80%
0.80%
0.40%
0.40%
0.40%
0.40%
0.32%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.20%
0.12%

UAE

2

0.08%

KSA
UAE
UAE
UAE
UAE
UAE

2
2
2
1
1
1

0.08%
0.08%
0.08%
0.04%
0.04%
0.04%

UAE

1

0.04%

UAE
Jordan
UAE
UAE
Jordan
BVI
UAE

1
1
1
1
1
1
1

Nationality
UAE
Bahrain
UAE
Cayman
Islands
UAE
UAE
Cayman
Islands
KSA
UAE
KSA
Spain
India
UAE
KSA
KSA
Bahrain
UAE
BVI
UAE
France
UAE
Canada

0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
1,125
45.0%
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The remaining shares in cash amounting to
1,375,000,000 shares (Three Billion three
hundred eight hundred and fifty million
shares), having a nominal value of AED.
1.00 (One Dirham), representing 55%
(fifty five percent) of the share capital of
the Company shall be offered to the public
in addition to an amount of AED 0.02 per
share as a subscription fee.

In accordance with the provisions of
Article (86) of the Law, the capital
deposited with National Bank of Abu
Dhabi in the name of the Company may
not be withdrawn without a decision of
the Board of Directors upon the
registration of the Company in the
Commercial Register.
Article 7
All the shares in the Company are
nominal. The percentage of GCC
Nationals participating at any time during
the existence of the Company should not
be less than 51 % of the share capital.
Article 8
100% of the total nominal value of the
shares shall be paid on subscription.
Article 9
In the event of non-payment of the full
nominal value of the shares at
incorporation, the remaining value must
be paid during a maximum of 5 (Five)
years as of the registration of the
Company in the commercial register,
within the dates and by the means
resolved by the Board of Directors,
provided that publication of said dates are
made in two local newspapers issued in
the Arabic language at least 15 (Fifteen)
days prior to said dates. Any payment due
on the shares and which is not settled in

070.071117111 وتطرح باقي األسهم النقدية وعددها
سهم (مليار وثالثمائة خمسة وسبعون مليون سهم) بقيمة

 درهم إماراتي (واحد درهم إماراتي) مضافا0711 اسمية تبلغ
%00  للسهم الواحد كمصاريف إصدار وتمثل1710 إليها

(خمسة وخمسون في المائة) من رأس مال الشركة لالكتتاب

.العام
 ال يجوز سحب،) من القانون68( ومع مراعاة احكام المادة
رأس المال المودع باسم الشركة في بنك أبوظبي الوطني

اال بقرار من مجلس االدارة بعد قيد الشركة في السجل

.التجاري

7 المادة

جميع أسهم الشركة إسمية ويجب أال تقل نسبة مشاركة
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في أي وقت طوال
. من رأس المال%00 مدة بقاء الشركة عن
8 المادة
. من كامل القيمة االسمية للسهم عند االكتتاب%011 تدفع
9 المادة
في حالة عدم الوفاء بكامل القيمة االس ـ ـ ـ ـ ــمية للس ـ ـ ـ ـ ــهم عند
 يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة خالل خمس،التأس ـ ـ ـ ـ ـ ــيس
سـنوات على األكثر من تاريخ إتمام تأسـيس الشـركة بقيدها
 وذلك في المواعيد وبالطريقة التي،في الس ـ ـ ـ ـ ـ ــجل التجاري

يعينها مجلس اإلدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل
حلولها بخمسـ ــة عشـ ــر يوما على األقل في صـ ــحي تين من

 وكل مبلغ.الص ـ ـ ــحف المحلية التي تص ـ ـ ــدر باللغة العربية
واجب السـ ـ ــداد وفاءا لباقي السـ ـ ــهم يتأخر أداؤه عن الميعاد

المحدد له تســتحق عنه فائدة لصــالح الشــركة بواقع االيبور
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its due date shall bear an interest in favour
of the Company at a rate of EIBOR plus
300 basis points (bps) % per year to be
accrued at maturity until its payment. The
Board of Directors may seize the share by
warning the shareholder who delayed the
payment, through registered courier, to
pay the due installment within 30 (Thirty)
days. In the event that the shareholder
does not settle the accrued installment
within the said period, the Board of
Directors may, upon the approval of the
Authority and the Market, sell the share in
a public auction on behalf of the
shareholder and under the latter’s
responsibility without the need of any
legal notification or undertaking any legal
procedures.
The company shall
reimburse its debt with the interest and
other expenses in priority to all the other
debtors and the remaining amount shall
be returned to the shareholders. In the
event that the sale amount is insufficient,
the Company is to file recourse against the
shareholder to recover the remaining
amount on his personal monies. The
Company shall cancel the shares which
are sold through the abovementioned
manner, provided that they deliver new
shares to the purchasers in return of the
cancelled ones and which shall bear the
same numbers of the cancelled shares, in
addition to the inscription in the
Shareholders Register of the said sale and
stating the name of the new owner.
Article 10

The shareholders shall only be liable for
the Company's liabilities and losses in
proportion to the number of shares held
by each one of them. Such liabilities may
only be increased pursuant to the
unanimous approval of the shareholders.

 نقطة بالمائة سـ ـ ـ ـ ـ ــنويا من يوم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتحقاقه حتى011 ذائد
 ويجوز لمجلس اإلدارة التن يذ على الس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم.الوفاء بقيمته
وذلـك بـالتنبيـه على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم المتـأخر عن الـدفع بكتـاب

.ًمســجل بضــرورة دفع القســط المســتحق خالل ثالثين يوما

فإذا لم يقم المس ـ ــاهم بالوفاء بالقس ـ ــط المس ـ ــتحق خالل تلك

 يحق لمجلس اإلدارة أن يقوم ببيع الس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم بــالمزاد،المــدة
العلني بعد موافقة الهيئة والسوق لحساب المساهم المتأخر
عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسـئوليته بال حاجة إلى تنبيه
 ويس ـ ـ ــتوفي من.رس ـ ـ ــمي أو إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية

ثمن البيع باألولوية على جميع الدائنين األقس ـ ـ ـ ـ ــاط التي لم
 فإذا لم.تســدد وال وائد والمصــاريف ويرد الباقي للمســاهمين

 رجعت الش ــركة بالباقي على المس ــاهم في،يكف ثمن البيع

 وتلغي الش ـ ـ ــركة األس ـ ـ ــهم التي تباع بهذه.أمواله الخاص ـ ـ ــة
الكي ية على أن تســلم أســهم جديدة للمشــترين عوضــا عنها

تحمل ذات األرقام التي كانت على األســهم الملغاة ويؤشــر
.في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد

11 المادة
ال يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة
إال في حدود ما يملكون من أسهم وال يجوز زيادة التزامات

.المساهمين إال بموافقتهم الجماعية
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Article 11
Ownership of any share in the Company
shall be deemed an acceptance by the
shareholder to be bound by these Articles
and the resolutions of the Company’s
General Assemblies. A shareholder may
not request a refund for amounts paid to
the Company in consideration of his/her
shareholding in the capital.

11 المادة
يترتب على ملكية السهم قبول المساهم نظام الشركة
 وال يجوز للمساهم أن.األساسي وق اررات جمعياتها العمومية
.يطلب استرداد ما دفعة للشركة كحصة في رأس المال

Article 12

12 المادة

Without prejudice to the regular capital
increase procedures stipulated below in
this articles, and If the laws enforceable
in the UAE are amended to permit ethe
implementation of employee share
option plan or with the approval of SCA
, and for the purpose of encountering
excellent and diligent performance by
the Company’s employees and attracting
able and efficient employees to work in
the Company, the Company’s board
shall have the right to implement one or
more employee share option plans
subject to these terms:

الم ل
مع عدم اإلخالل بإج اءات ز دة أ
االعي د ة المنصوا عل ه ف م ب د في هذا النظ م
وفي ح ل ي د ل ال وان الواجبة اليطب ق في دولة
اإلم ات ال ب ة الميحدة بم سمأ بينف ذ خ ش اء
األسهم للموظف أو بمواف ة اله ئة ولغ ض يحف ز
موظفي الش كة واسي ط ى موظف أكف ء لل مل
ب لش كة حق لمجل إدا ة الش كة يطب ق ب ن مج
خ ش اء أسهم الش كة أو أكن طب للش وط
واإلج اءات الي ل ة

A. The share capital of the Company
may be increased by no more than
20% of the paid up capital in any five
year period for the purpose of
establishing and implementing such
employees share option plans.
B. The number and terms upon which
any such shares allocated to establish
or implement any such employee
share option plans shall be determined
by the Board from time to time which
the terms and conditions of the
allocation must be approved by SCA.

يجوز زيادة رأسمال الشركة بنسبة ال تزيد عن

أ

 من رأس المال المدفوع خالل كل فترة%01
خمس سنوات لغرض تطبيق برامج خيار شراء

.أسهم الشركة

ب يحدد مجل س اإلدارة من وقت الى وقت عدد
وشروط تخصيص األسهم لتطبيق برامج خيار

شراء أسهم الشركة ويتعين موافقة الهيئة على
.نظام وشروط التخصيص
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C. With the exception of the executive
directors who are employees of the
Company including the Managing
Director and/or the Chief Executive
Officer, Directos may not participate
in the employee share option plans
unless permitted by law or the
regulations or policies of the UAE
competent authorities.

ج باستثناء أعضاء مجلس اإلدارة الموظ ين لدى

D. Future issues of shares to establish or

إصدارات األسهم المستقبلية لتطبيق خيار شراء

implement share option plans may not
be made unless duly approved by the
shareholders of the Company under
Article 137 or the Commercial
Companies Law unless the legal
requirement is removed.

Article 13
The shares are not divisible (i.e. shares
may not be divided among more than
one person).

Article 14
Each share shall entitle its holder to a
proportion equal to that of other
shareholders without distinction (i) in
the ownership of the assets of the
Company upon dissolution, (ii) in the
profits as stated hereinafter, (iii) in
attending the General Assembly
meetings and (iv) in voting on the
resolutions thereof.

Article 15
a.

The Company shall, within (15)
business days of issuing the
Ministerial Resolution declaring the
incorporation of the Company, list
its shares on a licensed financial
market in the State. The Board of
Directors may list the shares with

الشركة ويشمل ذلك العضو المنتدب والمدير

التن يذي ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة
،المشاركة في برنامج خيار شراء أسهم الشركة
إال اذا سمحت القوانين واألنظمة والقواعد

.الصادرة عن الجهات المختصة بذلك
أسهم الشركة ال تجوز اال بعد إقرارها من

د

00. المساهمين في الشركة وفقا ألحكام المادة

من قانون الشركات ما لم يتم تعديل المطلب
القانوني
13 المادة
يكون السهم اير قابل للتجزئة (بمعنى انه ال يجوز

.)تجزئة السهم على أكثر من شخص
14 المادة

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة
ايره بال تمييز (أ) في ملكية موجودات الشركة عند

)تص يتها و (ب) في األرباح المبينة فيما بعد و (ج
في حضور جلسات الجمعيات العمومية و (د) في

.التصويت على ق ارراتها

15 المادة
) يوم عمل من تاريخ00(  خالل،تقوم الشركة
 بإدراج،صدور القرار الوزاري بإعالن تأسيسها

أسهمها في أحد أسواق األوراق المالية المرخصة
 كما يجوز لمجلس اإلدارة إدراجها.في الدولة
 وفي.في األسواق المالية األخرى خارج الدولة
05
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other financial markets abroad.
When the shares of the Company
are listed with financial markets in
the State or abroad, the Company
must abide by the laws, rules and
regulations applicable in such
markets including the laws, rules
and regulations relating to the
issuance and registration of the
Company’s shares, trading of those
shares and transfer of title thereof
and any rights arising therefrom
without the need to amend these
Articles where their provisions are
contradictory to those of the
applicable laws and regulations.
b.

c.

The Company’s shares may be sold,
transferred, pledged, or otherwise
disposed of in accordance with the
provisions of these Articles and all
such transactions shall be registered
in a special register referred to as
the “Shareholders Register”7 Upon
listing the Company’s shares on a
licensed financial market in the
State, such transactions shall be
registered in accordance with the
regulations for selling, purchasing,
clearing, settling and recording
regulations applicable in such
market.
In the event of a death of a
shareholder, his/her heirs shall be
the only persons to be approved by
the Company as having rights or
interests in the shares of the
deceased shareholder. Such heir
shall be entitled to dividends and
other privileges which the deceased
shareholder had. Such heir, after
being registered in the Company in
accordance with these Articles,
shall have the same rights in his/her
capacity as a shareholder in the

حالة إدراج أسهم الشركة في األسواق المالية في
 فعلى الشركة أن تتبع،الدولة أو في الخارج
القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في تلك

األسواق بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح

إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل
ملكيتها وترتيب حقوق عليها وذلك دون الحاجة
إلى تعديل األحكام الواردة في هذا النظام

األساسي في حالة تعارضها مع هذه القوانين أو
.األنظمة أو اللوائح

يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها

.ب

أو التصرف أو التعامل فيها على أي وجه

.بمقتضى وطبقا ألحكام هذا النظام األساسي
ويتم تسجيل أي من هذه التعامالت في األسهم
،"في سجل خاص يسمى "سجل المساهمين
وعند إدراج أسهم الشركة في سوق مالي مرخص
 فان تسجيل أي من التعامالت،في الدولة
المذكورة أعاله في هذه المادة في أسهم الشركة

يتم وفقا ألنظمة البيع والشراء والمقاصة
َ
.والتسويات والقيد المتبعة لدى ذلك السوق
 يكون وريثه هو،في حالة وفاة أحد المساهمين
الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له
حقوق ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى

ويكون له الحق في األرباح واالمتيازات األخرى
 ويكون للوريث بعد.التي كان للمتوفى حق فيها

تسجيله في الشركة وفقا ألحكام هذا النظام ذات
الحقوق كمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها

 وال تع ى تركة.المتوفى فيما يخص هذه األسهم
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Company
as
the
deceased
shareholder had in relation to such
shares. The estate of the deceased
shareholder shall not be exempted
from any obligation regarding any
share held by him/her at the time of
death.
d.

Any person who becomes entitled
to rights to shares in the Company
as a result of the death or
bankruptcy of any shareholder, or
pursuant to an attachment order
issued by any competent court of
law, should within thirty days:




المساهم المتوفي من أي التزام فيما يختص بأي
.سهم كان يملكه وقت الوفاة

يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية
أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفالس أي
مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية
:محكمة مختصة أن يقوم خالل ثالثين يوما

produce evidence of such
right to the Board of
Directors; and

 بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس

Select either to be registered
as a shareholder or to
nominate another person to
be
registered
as
a
shareholder of the relevant
share.

 أن يختار أما أن يتم تسجيله كمساهم أو

Article 16
When the Company completes the listing
of its shares on any of the licensed
financial markets in the UAE, it shall
replace the share register system, the
temporary shares certificates and the
applied system of its ownership transfer,
with an electronic system for the
registration of the shares and transfers
thereof as applicable in such market. The
data electronically recorded therein are
final and binding and cannot be
challenged, transferred or altered except
in accordance with the regulations and
procedures followed in such market.

.د

 و، اإلدارة

أن يسمى شخصا ليتم تسجيله كمساهم
.فيما يختص بذلك السهم

16 المادة
 عند اكتمال إدراج أسهمها في سوق،تستبدل الشركة
 سجل األسهم والشهادات،مالي مرخص في الدولة
المؤقتة ونظام نقل ملكيته لألسهم المعمول به بنظام
إلكتروني لتسجيل األسهم وقيد نقل ملكيتها وفقا للنظام
المعمول به في ذلك السوق الخاص بقيد وتسجيل

 وتعتبر البيانات الواردة في هذا النظام.األسهم
اإللكتروني نهائية وملزمة وال يجوز الطعن فيها أو
طلب نقلها أو تغييرها إال وفقا للنظم واإلجراءات

.المتبعة في السوق المعني
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Article 17

17 المادة

A shareholder’s heirs or creditors may
not, for whatsoever reason, request the
attachment of the Company's books or
assets. They also may not request to
divide those assets or sell them in one lot
because the shares are not divisible, nor
to interfere in any way whatsoever in the
management of the Company. Those
heirs and creditors must, when
exercising their rights, rely on the
Company’s books, inventories, balance
sheets and resolutions of the General
Assembly.
Article 18

، ألي سبب كان،ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه

The Company shall pay dividends on
shares to the last holder of such shares
whose name is registered in the Share
Register on the date specified by the
General Assembly for distributing said
profits, in compliance with the
regulations and decisions issued by the
Authority. Such holder shall have the
sole right to the profits due on those
shares whether these profits represent
dividends or entitlements to part of the
Company’s assets7
Article 19
Subject to the provisions of the Law, the
share capital of the Company may be
increased by issuing new shares of the
same nominal value as the original
shares or of the same nominal value plus
a premium. The share capital of the
Company may also be reduced after
obtaining the approval of the Authority.
New shares may not be issued at less
than the nominal value thereof. If such
shares are issued at a premium, such
premium shall be added to the legal

أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو
ممتلكاتها وال أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم

إمكان القسمة وال أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة
 التعويل، لدى استعمال حقوقهم، ويجب عليهم.الشركة
على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى
.ق اررات جمعياتها العمومية

18 المادة
تدفع الشركة حصص األرباح المستحقة عن السهم
آلخر مالك له مقيد اسمه في سجل األسهم بالشركة

في التاريخ الذي تقرره الجمعية العمومية لتوزيع األرباح
وفقا لألنظمة و الق اررات التي تضعها الهيئة في هذا

 ويكون له وحده الحق في استالم المبالغ.الشأن
المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصا في
.األرباح أو نصيبا في موجودات الشركة

19 المادة
 يجوز زيادة رأسمال الشركة،مع مراعاة أحكام القانون
بإصدار أسهم جديدة بن س القيمة اإلسمية لألسهم

.األصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة اإلسمية

كما يجوز تخ يض رأس مال الشركة وذلك بعد

.الحصول على موافقة الهيئة

ال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها
 أضيف، واذا تم إصدارها بأكثر من ذلك،اإلسمية

00

reserves even if, by doing so, the legal
reserves exceed half of the share capital.

 ولو جاوز االحتياطي،ال رق إلى االحتياطي القانوني

Increase or a reduction of the share
capital shall be resolved by a resolution
of the Extra Ordinary General Assembly,
pursuant to a recommendation of the
Board of Directors in both cases, and
after reviewing the auditors’ report in
case of a reduction. In the case of an
increase, the resolution must state the
amount of the increase, the value of the
shares issued and any preemption rights
to existing shareholders. In the case of a
decrease in the share capital, the
resolution must state the amount of
decrease and the method of its
implementation.

تكون زيادة رأس مال الشركة أو تخ يضه بقرار من

PART THREE
LOAN DEBENTURES

الباب الثالث

.القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة
الجمعية العمومية اير العادية بناءا على اقتراح من
 وبعد سماع تقرير مدقق،مجلس اإلدارة في الحالتين

 وعلى أن يبين في،الحسابات في حالة أي تخ يض
 مقدارها وسعر إصدار األسهم الجديدة،حالة الزيادة

وحق المساهمين القدامى في أولوية االكتتاب في هذه
 ويبين في حالة التخ يض مقدار هذا التخ يض.الزيادة

.وكي ية تن يذه

في سندات القرض

Article 20

02 المادة

Subject to the provisions of the Law, the
Extra Ordinary General Assembly may
resolve, after obtaining the approval of
the Authority and the Competent
Authority, to issue bonds of any nature.
The resolution shall determine the value
of the issue, the terms of issuance and
their convertibility into shares. The
General Assembly may also resolve to
delegate the Board of Directors to
determine the date and conditions of
said issuing as deemed appropriate by
the Board of Directors, provided that the
debt is reflected in the commercial
register, in addition the Authority and
the Competent Authority shall be
notified.

 للجمعية العمومية اير،مع مراعاة أحكام القانون
 بعد موافقة الهيئة والجهة المختصة،العادية للشركة

 أن تقرر إصدار سندات قرض من أي،بمزاولة النشاط
 ويبين القرار قيمة السندات وشروط إصدارها.نوع
 للجمعية العمومية.ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم
أن تصدر ق ار ار بتخويل مجلس اإلدارة بتحديد موعد
وشروط هذا اإلصدار حسبما يراه مجلس اإلدارة مناسبا
في هذا الصدد على أن يؤشر بالقرض في السجل

.التجاري وتخطر الهيئة والسلطة المختصة
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PART FOUR
BOARD OF DIRECTORS














الباب الرابع

في مجلس االدارة

Article 21

02 المادة

The Company shall be managed by a
Board of Directors consisting of Nine (9)
Board Directors to be elected by an
Ordinary General Assembly via secret
Cumulative Voting.

)9( يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة

أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين
ً
.بالتصويت السري التراكمي

In all cases, the majority of the Board
Directors, including the Chairman, must
be UAE Nationals.

 أن تكون أالبية أعضاء، في جميع األحوال،ويجب

Save for the aforementioned method of
appointment,
the
founders have
appointed the following first Board of
Directors for a period of 3 (Three) years
commencing as of the issuance of the
Minister of Economy Resolution
declaring the Company’s incorporation:

 عين،واستثناءًا من طريقة التعيين سال ة الذكر

Mr. Faisal Bin Juma Belhoul –
Chairman- UAE National;
Sheikh/ Abdulla Khalifa Al Khalifa Non Executive Board Member Bahrain National;
Mr. Abdulmonem Rashed A. AlRashed
– Non Executive Director of the Board KSA National
Sheikh/ Zayed Bin Mohamed Bin Butti
Al
HamedNon
Executive
Independent Board Member - UAE
National;
Mr. Kamal Bahamdan - Non Executive
Independent Board Membe r- KSA
National;
Dr. AbdulMajeed Saif Mohamed
Ameen Alkhajeh - Non Executive
Independent Board Member - UAE
National; and

. من مواطني الدولة، بما فيهم الرئيس،مجلس اإلدارة

) ثالث سنوات0( المؤسسون أول مجلس ادارة لمدة
تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير االقتصاد باعالن

-: وهم،تأسيس الشركة

 فيصببل بن جمعة بل" ل – رئيس مجلس اإلدارة/السببيد
 إماراتي؛ ع دهللا خليفة ال خليفة – عضبببب مجلس إدارة/الشببببيخ
 بحريني؛- غير تنفيذي
 ع د المنع راشببد الراشببد – عض ب مجلس إدارة/السببيد
 سع دي؛- غير تنفيذي
 عض مجلس-  زايد بن محمد بن بطي ال تامد/الشيخ
 إماراتي ؛- إدارة غير تنفيذي مستقل
 عض مجلس إدارة غير تنفيذي-  كمال باتمدان/السيد
 سع دي؛- مستقل
 ع ض-  ع د المجيد سبيف محمد أمين الخاجة/الدكت ر
 إماراتي؛ و- مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل
 عض مجلس إدارة-  خلفان بن جمعة بل" ل/ السيد
. إماراتي- غير تنفيذي مستقل

Mr. Khalfan Bin Juma Belhoul – Non
Executive Independent Board Member
- UAE National.
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Article 22
Every Board Director shall hold his/her
function for a term of three years. At the
end of such term, the Board of Directors
shall be reconstituted. Board Directors
whose term of office is completed may be
re-elected.
The Board of Directors may appoint
Board Directors to fill the positions that
become vacant during the year provided
that such appointment is presented to the
Ordinary General Assembly in its first
meeting to ratify such appointment or to
appoint other Board Directors. If the
positions becoming vacant during any
one year reach or exceed one quarter of
the number of the Board Directors, the
Board of Directors must call for an
Ordinary General Assembly to convene
within maximum three months from the
date of the last position becoming vacant
in order to elect new Board Directors to
fill the vacant positions. In all cases, the
new Board Director shall complete the
term of his predecessor and such Board
Director may be re-elected once again.
Article 23
a. The Board of Directors shall elect,
from amongst its members, a
chairman and a vice-chairman. The
chairman shall represent the
Company before the courts and
shall execute the resolutions
adopted by the Board of Directors.
The vice- chairman shall act on
behalf of the chairman in his/her
absence or if the latter is otherwise
incapacitated.
b. The Board of Directors may elect
from amongst its members one or
more managing director(s) whose

00 المادة
يتولى كل عض ـ ـ ـ ـ ــو مجلس إدارة منص ـ ـ ـ ـ ــبه لمدة ثالث
 يعاد تشـ ـ ـ ــكيل مجلس، وفي نهاية هذه المدة.سـ ـ ـ ــنوات

 ويجوز إعادة انتخاب أعض ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة.اإلدارة
.الذين انتهت مدة عضويتهم
لمجلس اإلدارة أن يعين أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة في
المراكز التي تخلو في أثناء الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة على أن يعرض
هــذا التعيين على الجمعيــة العموميــة العــاديــة في أول
 واذا.اجتمـ ـ ــاع لهـ ـ ــا إلقرار تعيينهم أو تعيين ايرهم

بلغت المراكز الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاارة في أثناء الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنة ربع عدد

 وجب على مجلس،أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة أو أكثر
اإلدارة دعوة الجمعيـ ــة العموميـ ــة العـ ــاديـ ــة لالجتمـ ــاع

خالل ثالثة أش ـ ــهر على األكثر من تاريخ ش ـ ــغر خر
 وفي جميع.مركز النتخاب من يمأل المراكز الشـ ــاارة
 يكمل عضو مجلس اإلدارة الجديد مدة سل ه،األحوال
.ويكون هذا العضو قابال لالنتخاب مرة أخرى

02 المادة
ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعض ـ ــائه رئيس ـ ــا

.أ

 يمثـ ـ ــل رئيس مجلس اإلدارة.ونـ ـ ــائبـ ـ ــا للرئيس

 وعليه تن يذ الق اررات التي،الشركة أمام القضاء
 ويقوم نــائــب رئيس.يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرهــا مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة مق ــام رئيس مجلس اإلدارة عن ــد
.ايابه أو قيام مانع لديه

 يـحـق لـمـجـلـس اإلدارة أن يـنـتـخ ـ ـ ــب مـن بـيـن.ى
 و ُيحدد مجلس،أعض ــائه عضـ ـوا منتدبا لإلدارة
31

powers and remunerations are to be
determined by the Board of
Directors. Furthermore, the Board
of Directors may form from its
members, one or more committees,
giving it some of its powers or to
delegate it to manage the business
performance of the Company, and
to execute the Board of Directors’
resolutions.

اإلدارة اختصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاته ومكاف ته ك ما يكون
لمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنه
أو أكثر يمنحها بعض اختص ـ ــاص ـ ــاته أو يعهد

اليها بمراقبة ســير العمل بالشــركة وتن يذ ق اررات

.المجلس

Article 24

02 المادة

The Board of Directors shall have all the
powers to manage the Company and the
authority to perform all deeds and acts
on behalf of the Company to the extent
permitted by the Company and to carry
out all the functions required by its
objects. Such powers and authorities
shall not be restricted except as
stipulated in the Law, the Memorandum
of Association, these Articles or as
resolved by the General Assembly. The
Board of Directors is further hereby
expressly authorized for the purpose of
Article (103) of the Companies Law to
conclude any loan agreements for
periods in excess of three years, to sell or
mortgage the Company's real estate or
other assets, to release the Company's
debtors and to conduct conciliation and
arbitration and to file lawsuits and to
settle the same.

لمجلس اإلدارة كافة الســلطات في إدارة الشــركة والقيام

The Board of Directors shall issue
regulations relating to administrative
and financial affairs, personnel affairs
and their financial entitlements. The
Board of Directors shall also issue
regulations to organize its business,
meetings and allocation of its authorities
and responsibilities.

ويضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية

بكافة األعمال والتصـ ــرفات نيابة عن الشـ ــركة حسـ ــبما
هو مص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة القيام به وممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة كافة

 وال يحد من.الص ــالحيات المطلوبة لتحقيق أا ارض ــها

هذه الســلطات والصــالحيات إال ما نص عليه القانون
وعقد التأس ـ ــيس أو النظام األس ـ ــاس ـ ــي أو ما ورد بقرار

 وعالوة على ذلـ ـ ــك يخول.من الجمعيـ ـ ــة العموميـ ـ ــة

المجلس بموجب هذا النظام ص ـ ـ ـ ـ ـراحة وألاراض مادة
) من قانون الشــركات عقد القروض آلجال تزيد190(
على ثالث سـ ـ ـ ـ ــنوات وكذلك بيع عقارات الشـ ـ ـ ـ ــركة أو

المتجر وايرهــا من األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول أو رهنهــا وابراء ذمــة
مديني الشركة من إلتزاماتهم أو إجراء الصلح واإلت اق

.على التحكيم ورفع القضايا وتسويتها

 كما.والمالية وشئون الموظ ين ومستحقاتهم المالية

يضع مجلس اإلدارة الئحة خاصة بتنظيم أعماله
.واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمسئوليات
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Article 25

02 المادة

The chairman, vice-chairman, managing
director or any other authorized Board
Director acting within the limits granted
to him by the Board of Directors may
severally sign on behalf of the Company.

يملك حق التوقيع عن الشركة على إن راد كل من رئيس

Article 26

02 المادة

The Board of Directors shall hold a
minimum of 6 (six) meetings each year
and shall hold its meetings at the head
office of the Company, or at any other
place the Board Directors calling for the
meeting shall agree upon.

) اجيم ع ت سنو ً على األقل6( يعقد مجلس اإلدارة سية

مجلس اإلدارة أو نائبه أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب

أو أي عضو خر ي وضه المجلس في حدود ق اررات

.مجلس اإلدارة

في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان خر يوافق

.عليه أعضاء مجلس اإلدارة

Article 27

02 المادة

Meetings of the Board of Directors shall
not be valid unless attended by a
majority of the Board Directors. A Board
Director may appoint another Board
Director to vote on his/her behalf. In such
a case, such Board Director shall have
two votes. A Board Director may not act
on behalf of more than one Board
Director.

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور

The resolutions of the Board of Directors
are adopted by a majority of the votes of
the Board Directors present or
represented.
In case of a tie, the
chairman or the person acting on his/her
behalf shall have a casting vote.

وتصدر ق اررات مجلس اإلدارة بأالبية أصوات أعضاء

The details of the items discussed in a
meeting of the Board of Directors or its
committee(s) and decisions thereof,
including any reservations or any
dissenting opinions, shall be recorded in
the minutes of such meetings provided
all the Board Directors present sign the
draft minutes prior to endorsement.
Copies of the said minutes of meeting
shall be sent to the Board Directors

تسجل في محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه

 و يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب.أالبية أعضائه
.عنه ايره من أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت

 وال يجوز. يكون لهذا العضو صوتان،وفي هذه الحالة
أن ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو

.مجلس اإلدارة واحد

 واذا تساوت.مجلس اإلدارة الحاضرين والممثلين
 رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم،األصوات
.مقامه

ت اصيل المسائل التي نظر فيها والق اررات التي تم
اتخاذها بما في ذلك أية تح ظات ألعضاء مجلس

 ويجب توقيع كافة.اإلدارة أو راء مخال ة عبروا عنها
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين على مسودات
 على،محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة قبل اعتمادها

أن ترسل نسخ من هذه المحاضر ألعضاء مجلس
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following endorsement for their records.
The minutes of meetings of the Board of
Directors or its committee(s) shall be
kept with the secretary of the Board of
Directors. In the event that a Board
Director refuses to sign, his/her refusal,
with reasoning thereof, should be noted
in the minutes.

 وتح ظ محاضر.اإلدارة بعد االعتماد لالحت اظ بها

Article 28

02 المادة

In case a Board Director has a conflict of
interest with respect to a specific matter
scheduled for review by the Board of
Directors and the Board of Directors has
deemed same to be material, the Board of
Directors must resolve on such matter
before the presence of a majority of
Board of Directors with the Board
Director in conflict being barred from
voting on same.

اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس

 وفي حالة امتناع أحد أعضاء مجلس اإلدارة.اإلدارة

 ُيثبت اعتراضه في المحضر وتُذكر،عن التوقيع
.أسباب االعتراض في حال إبدائها

إذا وجد لدى عضو مجلس اإلدارة تعارض في
 يجب أن ينظر فيها مجلس،المصالح في مسألة
 فيجب، وقرر مجلس اإلدارة أنها مسألة جوهرية،االدارة
.أن يصدر ق ارره بحضور أالبية أعضاء مجلس اإلدارة

وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة االشتراك
.في التصويت على القرار

Article 29

02 المادة

If a Board Director is absent for more
than three successive Board of Directors
meetings without an excuse approved by
the Board of Directors, such Board
Director shall be deemed to have
resigned.

إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور أكثر

Article 30

22 المادة

The Board of Directors may appoint one
or more manager(s), or authorized
attorneys for the Company and
determine
their
authorities,
the
conditions of their engagement, their
salaries and remunerations. The General
Manager of the Company is not allowed
to be a general manager of another
company.

لمجلس اإلدارة الحق في أن يعين مدي ار للشركة أو عدة

Article 31

22 المادة

Without prejudice to the provisions of
Article (32) herein, the Board Directors

،) من هذا النظام األساسي00( مع مراعاة أحكام المادة

،من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس

.ًاعتبر مستقيال

مديرين أو وكالء م وضين وأن يحدد صالحياتهم
 وال يجوز للمدير،وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكاف تهم

.العام للشركة ان يكون مدي ًار عاماً لشركة أخرى

ال يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين مسئولية
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shall not be personally liable or obligated
for the liabilities of the Company as a
result of their performance of their duties
as Board Directors to the extent that they
have not exceeded their authority.

شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن
قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر

.الذي ال يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم

Article 32

20 المادة

The chairman and the Board Directors
shall be held liable towards the
Company, the shareholders and third
parties for all acts of fraud, abuse of their
delegated powers, and for any breach of
the Law or these Articles.

يكون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسئولين تجاه

الشركة والمساهمين والغير عن الغش واساءة استعمال

السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخال ة للقانون أو
.لهذا النظام
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PART FIVE
THE GENERAL ASSEMBLY

الباب الخامس

في الجمعية العمومية

Article 33

22 المادة

A duly convened General Assembly
shall represent all the shareholders and
shall be convened in the Emirate of
Dubai.

الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع

Article 34

22 المادة

Each shareholder shall have the right to
attend the General Assembly of the
shareholders and shall have a number of
votes equal to the number of his/her
shares.

لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية

.المساهمين ويتم انعقادها في إمارة دبي

 ويكون له عدد من األصوات،العمومية للمساهمين
.يعادل عدد أسهمه

A shareholder may appoint a proxy who
must not be a Board Director to attend
the General Assembly on his behalf by
virtue of a written special power of
attorney. Such proxy shall not, in such
capacity, represent more than 5% five
percent of the share capital of the
Company.

ويجوز للمساهم أن ينيب عنه ايره من اير أعضاء

Shareholders lacking legal capacity shall
be
represented
by
their
legal
representatives.

.ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا

Individuals representing juristic entities
are exempted from the foregoing
percentile limitation.

.ويستثني من هذه النسبة ممثلو األشخاص االعتبارية

Article 35

22 المادة

1.

The founders, within thirty days
from the date of closing of
subscription, shall call all the
shareholders for the Constitutive
General Assembly by announcing
for the same in two daily local
newspapers issued in Arabic and
by registered mail at least 14
(fourteen) days beforehand.

مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العمومية بمقتضى
 ويجب أال يكون الوكيل.توكيل خاص ثابت بالكتابة
) خمسة بالمائة%0( حائ از بهذه الص ة على أكثر من
.من أسهم رأس مال الشركة

 خالل ثالثين يوما من تاريخ،يدعو المؤسسون
 جميع المساهمين إلى،إاالق باب االكتتاب
 وذلك،اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية

بإعالن في صحي تين محليتين يوميتين تصدران

)01( باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل
يوما من اليوم المحدد النعقاد اجتماع الجمعية
.العمومية
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.0

2.

3.

The quorum for the first round of
the Constitutive General Assembly
shall be (75%) of the subscribed
shares. If the quorum is not met in
the first meeting, the founders
shall call for a second meeting
within seven (7) days from the date
of the first meeting. The second
meeting shall be valid if the
holders of half of the subscribed
shares attend or attended by
proxy. If the quorum of the second
meeting
is
not
met,
the
shareholders may request for the
dissolution of the company or to
call for a third meeting within 15
days from the date of the second
meeting and the quorum shall be
whatever
the
number
of
shareholders attending the third
meeting.

النصاب القانوني لالجتماع األول للجمعية

The
Constitutive
Assembly shall, in
deliberate on the
matters:

 على وجه،تنظر الجمعية العمومية التأسيسية

a.

b.

c.

d.

General
particular,
following

) من عدد األسهم%.0( العمومية التأسيسية هو

 وفي حالة عدم اكتمال النصاب.المكتتب بها
 وجب على،القانوني في االجتماع األول

) أيام.( المؤسسين الدعوة الجتماع ثان خالل
 ويصح هذا االجتماع.من تاريخ االجتماع األول

بحضور مالكي نصف عدد األسهم المكتتب بها

 وفي حالة عدم اكتمال.أو من ينوب عنهم
 يحق،النصاب القانوني لالجتماع الثاني
للمساهمين المطالبة بحل الشركة أو الدعوة

) يوما من تاريخ00( الجتماع ثالث خالل
االجتماع الثاني ويكون النصاب القانوني فيه

.بمن حضر

: في المسائل التالية،الخصوص

Report prepared by the
founders on incorporation of
the Company, the costs
incurred therefrom and the
subsription fees.

 تقرير المؤس ـ ـسـ ــين عن عمليات تأسـ ــيس.أ

Electing the members of the
first Board of Directors and
appointing the auditors.

 انتخاب أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة األول.ب

Approving the evaluation of
the shares in kind, if any.

 المص ــادقة على تقويم الحص ــص العينية.ج

Announcing
establishment
Company.

of

the
the

.0

الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ــة والن ق ــات التي اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتلزمته ــا

.ومصاريف اإلصدار

.وتعيين مدققي الحسابات

.إن وجدت

.ً اإلعالن عن تأسيس الشركة نهائيا.د
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.0

Article 36

22 المادة

Invitations to the shareholders to attend
the Ordinary General Assembly shall be
by announcement in two daily local
newspapers, issued in Arabic, and by
registered mail at least 21 days before the
date set for the meeting after obtaining
the approval from the Authority and
submitting a copy of the draft balance
sheet and the final accounts of the
Company. The invitation should contain
the agenda of the General Assembly
meeting. A copy of the invitation shall be
sent to the Competent Authority.

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات

Article 37

22 المادة

An Ordinary General Assembly shall be
called by:
1.

2.

3.

4.

الجمعية العمومية العادية بإعالن في صحي تين

،يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة
وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بواحد وعشرين يوما
 وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة،على األقل

وتقديم نسخة من مسودة الميزانية العمومية والحسابات
 ويجب أن تتضمن الدعوة جدول.الختامية للشركة
أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة
.إلى السلطة المختصة

:تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من

The Board of Directors at least once
annually during the four months
following the end of the financial
year.

مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة خالل

The Board of Directors, whenever it
deems same fit, or upon a request
of the auditor or if at least ten
shareholders holding not less than
30% of the share capital, with due
cause, requesting a meeting, then
the Board of Directors shall call for
an Ordinary General Assembly
within 15 days from the date of
submitting the request.

 كلما رأى وجهاً لذلك أو بناء على،مجلس اإلدارة

.0

.األشهر األربعة التالية لنهاية السنة المالية
.0

 أو إذا طلب عشرة من،طلب مدقق الحسابات

) من رأس%01( المساهمين على األقل يملكون
المال كحد أدنى وألسباب جدية عقد الجمعية

 وجب على مجلس اإلدارة دعوة،العمومية

 يوما من00 الجمعية العمومية العادية خالل
.تاريخ تقديم الطلب

The auditor, directly, if the Board of
Directors fails to send the invitation
within fifteen days from the date of
the request for a meeting submitted
by the auditor.

مدقق الحسابات مباشرة إذا لم يقم مجلس اإلدارة

The Ministry, after discussions
with the Competent Authority, in
the following circumstances:

 في، بعد التشاور مع السلطة المختصة،الو ازرة

.0

بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ

.تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة

:األحوال التالية
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.1

a.

b.

c.

d.

e.

The lapse of 30 days after the
fixed date for the meeting to
be held (i.e. four months after
the end of the financial year)
without the Board of Directors
sending an invitation;

 إذا مض ـ ـ ـ ـ ـ ــى ثالثون يوم ـاً على الموعــد.أ
المحدد النعقادها ( وهو مض ـ ـ ـ ـ ـ ــي أربعة

أشـ ــهر على انتهاء السـ ــنة المالية ) دون

أن يقوم مجلس اإلدارة بدعوتها لالنعقاد؛

If the number of Board
Directors is less than the
minimum required for its
quorum;

 إذا نقص عدد أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مجلس اإلدارة.ب

Discovery of any violation of
the Law, these Articles or any
defect in the management of
the Company;

 إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخال ات.ج

If the Board of Directors fails
to call for a meeting of the
General Assembly despite the
call
from
shareholders
representing 30% of the share
capital of the Company; and

 إذا تق ــاعس مجلس اإلدارة عن دعوته ــا.د

If a number of shareholders
owning less than 30% of the
share capital of the Company
requested a meeting of the
General Assembly.

 إذا طلب عدد من المسـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين يملكون.ه

عن الحد األدنى لصحة انعقاده؛

للقانون أو لنظام الش ـ ـ ـ ــركة أو وقوع خلل
في إدارتها؛
لالنعقاد رام طلب عدد من المس ـ ــاهمين

) من رأسمال الشركة؛% 01( يمثلون

. ) من رأسمال الشركة% 01 ( أقل من

Article 38

22 المادة

The following matters shall be included
on the agenda of the Annual General
Assembly:

يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجتماعها

1.

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة

2.

Reviewing and approving the
report of the Board of Directors on
the activity of the Company, its
financial standing throughout the
year and the report of the auditor.
Discussing and approving the
financial
statements
of
the
Company.

:السنوي المسائل اآلتية
.0

وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدقق
.الحسابات والتصديق عليهما
.مناقشة القوائم المالية للشركة والتصديق عليها
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.0

3
Electing the members
of the Board
of Directors . when necessary,
appointing
auditors
and
determining their fees if not
determined in these Articles.

1
انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء
.
وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم ما لم

.0

4.

Reviewing the recommendations of
the Board of Directors regarding
distribution of profits.

0
النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيع
.
.األرباح

.1

5.

Discharging the Board Directors
and the auditor from liability or to
resolve filing a liability claim
against them, as the case may be.

اء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدقق8إبر
.
الحسابات من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى

.0

3.

.تكن معينة في النظام األساسي

.المسؤولية عليهم حسب األحوال

Article 39

22 المادة

Shareholders who wish to attend the
Ordinary and Extraordinary General
Assembly shall register their names in
an electronic register made available by
the Management of the Company at the
meeting place within ample time before
the meeting. The register shall include
the name of the shareholder, or his
representative, the number of shares he
holds or represents and the names of the
represented shareholders and the
appropriate proxies. The shareholder or
the proxy shall be given a card to attend
the meeting, which shall state the
number of votes held or represented by
him/her. An extract of this register
showing the number of shares
represented at the meeting and the
percentage of attendance shall be
printed and attached to the minutes of
the General Assembly after being signed
by the chairman of the meeting, the
secretary and the auditor of the
Company.

يسجل المساهمون الذين يرابون في حضور الجمعية

Registration shall close at the time when
the chairman announces whether or not
the quorum for such meeting has been
met. No registration of any shareholder

ويق ل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية

العمومية العادية واير العادية أسماءهم في السجل
اإللكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في
مكان االجتماع قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك
 ويجب أن يتضمن السجل اسم.االجتماع بوقت كاف
المساهم أو من ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها أو
عدد األسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند

 ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور.الوكالة
االجتماع يذكر فيها عدد األصوات التي يمثلها أصالة

 و يستخرج من هذا السجل خالصة مطبوعة.أو وكالة
بعدد األسهم التي مثلت في االجتماع ونسبة الحضور
ويتم إلحاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بعد

توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس االجتماع
.ومدقق حسابات الشركة

العمومية العادية واير العادية عندما يعلن رئيس
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or proxy shall be accepted thereafter and
votes of those late shareholders or
proxies would not count and their views
would not be taken into account in that
meeting.

االجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك االجتماع أو
 وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم،عدم اكتماله

أو نائب عنه لحضور ذلك االجتماع كما ال يجوز
االعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في

.ذلك االجتماع

Article 40
The register of the shareholders of the
Company shall be closed in accordance
with the procedures for transacting, setoff, settlement, transfer of title, custody
of securities and the relevant rules
prevailing in the relevant financial
market where the shares of the
Company are listed.

22 المادة
يغلق سجل المساهمين في الشركة طبقا للنظام الخاص
بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وح ظ
األوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق
.المالي المدرج فيه اسهم الشركة

Article 41

22 المادة

The provisions of the Law shall apply to
the quorum required for convening any
type of General Assembly and to the
required majority to adopt resolutions
therein.

تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد

Article 42

20 المادة

The General Assembly shall be chaired
by the chairman of the Board of
Directors. In the absence of the
chairman, the vice-chairman or a Board
Director appointed by the Board of
Directors for that purpose shall chair the
meeting.

 وعند،يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة

If the said individuals are not present,
the General Assembly shall appoint one
of the shareholders to chair the meeting
and shall also appoint a secretary for the
meeting.

،وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور االجتماع

The chairman shall appoint a teller for
the meeting provided that such
appointment is ratified by the General
Assembly.

ويعين الرئيس جامعاً لألصوات على أن تقر الجمعية

الجمعية العمومية بص اتها المختل ة وعلى األالبية
.الالزمة التخاذ الق اررات أحكام القانون

 يرأسها نائب رئيس مجلس اإلدارة أو عضو،ايابه
.مجلس اإلدارة الذي يعينه مجلس اإلدارة لذلك

تعين الجمعية من بين المساهمين رئيسا لالجتماع كما
.تعين الجمعية مقرر لالجتماع

.العمومية تعيينه
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The Company shall keep minutes of the
meetings of the General Assembly and
register attendance in special books to be
kept for this purpose and signed by the
chairman of the relevant meeting, the
secretary, the tellers and the auditors.
The individuals who sign the minutes of
the meeting shall be held liable for the
accuracy of information contained
therein.

وتدون الشركة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية
واثبات الحضور في دفاتر تح ظ لهذا الغرض وتوقع
من قبل رئيس االجتماع المعني ومقرر الجمعية

وجامعي األصوات ومدققي الحسابات ويكون الموقعون
على محاضر االجتماعات مسئولين عن صحة

.البيانات الواردة فيها

Article 43

22 المادة

Voting at the General Assembly shall be
in accordance with the procedure
specified by the chairman of the
assembly unless the General Assembly
specifies another voting procedure. If
the subject of the vote relates to the
appointment,
dismissal
or
accountability of the Board Directors,
voting should be by secret Cumulative
Voting so that each shareholder has a
number of votes equals the number of
shares he holds whether voting those
shares was made in favor of one or
several candidates as the shareholders
elects, provided that, in all events, the
number of votes given to choosen
candidates does not exceed the number
of shares held .

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي

Article 44

22 المادة

A shareholder having the right to attend
the General Assembly personally or by
proxy may not participate in voting on
matters related to a personal benefit or
an existing dispute between such
shareholder and the Company.

ال يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن

Article 45

22 المادة

1.

The
Extraordinary
General
Assembly shall be held pursuant to
an invitation from the Board of
Directors. The Board of Directors
shall issue such an invitation when

يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية

 و إذا تعلق األمر بانتخاب.طريقة معينة للتصويت

 فان،أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم
ذلك يكون بالتصويت السري التراكمي وبحيث أن يكون
لكل مساهم عدد من األصوات يساوي عدد األسهم التي
يملكها سواء كان التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها
بين من يختارهم من المرشحين على أال يتجاوز في
جميع األحوال عدد األصوات التي منحها للمرشحين

.الذين اختارهم عن عدد األسهم التي بحوزته

يشترك في التصويت عن ن سه أو عمن يمثله في
المسائل التي تتعلق بمن عة خاصة أو بخالف قائم بينه
.وبين الشركة

تجتمع الجمعية العمومية اير العادية للشركة

 وعلى مجلس.بناء على دعوة من مجلس اإلدارة
اإلدارة توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد
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.0

2.

so requested by shareholders
holding not less than 40% of the
share capital of the Company. If the
Board of Directors fails to send the
invitation within 15 days from the
date of such request, the applicants
may request the Authority to call
for the meeting after discussion
with the Competent Authority.

 ) من% 11( من المساهمين يمثلون على األقل

The
Extraordinary
General
Assembly shall not be valid unless
shareholders representing at least
75% of the share capital of the
Company attend the meeting. If the
quorum is not met, a second
meeting shall be called to be held
within 30 days following the first
meeting. The second meeting shall
be deemed valid if shareholders
representing half of the share
capital of the Company attend. If
such quorum is not met in the
second meeting, a call shall be
given for a third meeting, to be held
after the expiry of 30 days from the
date of the second meeting. The
third meeting shall be valid
regardless of the number of the
shareholders
attending.
Resolutions passed in the third
meeting shall not be enforceable
without the approval of the
Competent Authority.

ال يكون اجتماع الجمعية العمومية اير العادية

Article 46
The Extraordinary General Assembly
shall deliberate on the following issues:

 فإذا لم يقم مجلس اإلدارة.رأس مال الشركة

بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر يوما من هذا
 جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الهيئة،الطلب
لتوجيه الدعوة وتقوم الهيئة بتوجيه الدعوة بعد

.التشاور مع السلطة المختصة
.0

صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثالثة

 فإذا لم يتوفر.أرباع رأس مال الشركة على األقل
 وجب دعوة هذه الجمعية إلى،هذا النصاب

اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية
لالجتماع األول ويعتبر االجتماع الثاني صحيح ًا
إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال

 واذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع.الشركة
 توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد،الثاني
انقضاء ثالثين يوماً من تاريخ االجتماع الثاني
ويكون االجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد

 وال تكون ق اررات الجمعية في الحالة.الحاضرين
األخيرة نافذة إال بعد موافقة السلطة المختصة
.عليها

22 المادة
:تختص الجمعية العمومية اير العادية بما يلي

1.

Increase or reduction of the share
capital.

.زيادة رأس المال أو تخ يضه

.0

2.

Dissolution of the Company or its
merger with another company.

.حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى

.0
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Sale or otherwise disposing of the
business venture of the Company.

بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف

4.

Extension of the term of the
Company.

.إطالة مدة الشركة

.1

5.

Amendment to the Memorandum
of Association or these Articles,
subject to the following restrictions:

تعديل عقد الشركة أو النظام األساسي اال ان

.0

a.

The amendment should not
increase the shareholders’
obligations;

 أال يؤدي التع ـ ــدي ـ ــل إلى زي ـ ــادة أعب ـ ــاء.أ

The amendment should not
cause the change of the initial
objects of the Company; and

 أال يؤدي التعـ ـ ــديـ ـ ــل إلى تغيير ارض.ب

The amendment should not
cause transfer of the head
office out of the State.

 أال يؤدي التعديل إلى نقل مركز الشــركة.ج

3.

b.

c.

Article 47
The owners of shares registered on the
working day preceding the holding of
the General Assembly of the Company
shall be deemed to be the holders of the
right to vote in that Company’s General
Assembly.

.0

·فيه بأي وجه خر

حقها هذا ليس مطلقاً وانما هو مقيد بالقيود

:التالية

المساهمين؛

الشركة األصلي؛ و

.الرئيسي إلى خارج الدولة
22 المادة
يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق النعقاد
الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في

.التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة

Article 48

22 المادة

The resolutions of the Extraordinary
General Assembly are issued by the
majority of shares represented in the
meeting, unless the resolution is related
to the increase or decrease of the capital
of the Company, to extend or shorten its
duration or liquidating it prior to the
predetermined date in these Articles of
Association or to merge the Company
into another company or to convert it, in
such cases the resolution shall be invalid,
unless it was passed by the majority of

تصدر ق اررات الجمعية العمومية اير العادية بأالبية

 إال إذا تعلق القرار بزيادة،األسهم الممثلة في االجتماع

رأس المال أو تخ يضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها
قبل الميعاد المعين في النظام أو بإدماج الشركة في

 فال يكون القرار صحيحاً إال،شركة أخرى أو بتحويلها

إذا صدر بأالبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في

 وتكون ق اررات الجمعية العمومية الصادرة.االجتماع
ملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم الغائبون والمخال ون
181

three quarters of the shares represented
in the meeting7 The General Assembly’s
resolution is binding on all shareholders
including the absent and disagreeing
shareholders. The Chairman of the
Board of Directors is to execute the
resolutions of the Extraordinary General
Assembly and send a copy of them to the
Authority and the Competent Authority
within 15 days as of their issuance.

 وعلى رئيس مجلس اإلدارة تن يذ ق اررات.في الرأي

Article 49

22 المادة

Subject to the provisions of Article 129 of
the Law, the General Assembly may not
deliberate on any matters other than
those included in the agenda attached to
the invitation for the meeting. However,
the General Assembly has the right to
discuss serious matters that may be
revealed during such meeting.

 ال يجوز،) من القانون009( مع مراعاة حكم المادة

PART SIX
AUDITORS

الجمعية العمومية اير العادية وابالغ صورة منها إلى

كل من الهيئة والسلطة المختصة خالل خمسة عشر

.يوماً من تاريخ صدورها

للجمعية العمومية أن تتداول في اير المسائل الواردة

 ومع ذلك.في جدول األعمال المرفق بإعالن الدعوة

يكون للجمعية العمومية الحق في مداولة الوقائع
.الخطيرة التي قد تتكشف أثناء ذلك االجتماع
الباب السادس

مدقق الحسابات

Article 50

22 المادة

The Company shall have one or more
auditor(s) appointed by the General
Assembly for a renewable term of one
year upon nomination by the Board of
Directors. The fees of such auditor shall
be determined by the General Assembly.
Such auditor shall monitor the financial
accounts for the year for which he was
appointed. Such auditor should be
registered with the Ministry and be
licensed to practice.

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية

Save for the aforementioned, the
founders have appointed KPMG as the
first auditor of the Company’s accounts,
where he shall engage in performing his
task until the Constitutive General
Assembly is convened.

العمومية وتقدر أتعابه بناءا على ترشيح من مجلس
اإلدارة لمدة سنة قابلة للتجديد ويتوجب على مدقق

الحسابات مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها
ويشترط به أن يكون مسجال لدى الو ازرة ومرخص له
.بمزاولة المهنة

 عين المؤسسون كي بي أم جي،واستثناءا مما تقدم
مدققا أول لحسابات الشركة بحيث يتولى مهمته إلى

.حين انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية
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Article 51

22 المادة

An auditor should be independent from
the Company and the Board of Directors
and should not be a business partner,
agent or relative (up to the fourth
degree) of any of the founders or Board
Directors. The Company must take
reasonable steps to verify the
independence of the external auditor
and that its function excludes any
conflict of interest.

يجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقالً عن

Article 52
The auditor shall have the authorities
and the obligations provided for in the
Law. Such auditor must particularly
have the right to review, at all times, all
the
Company
books,
records,
instruments and all other documents of
the Company. The auditor has the right
to request clarifications as he deems
necessary for the performance of his
duties and he may investigate the assets
and liabilities of the Company. If the
auditor is unable to perform these
authorities, he must confirm that in a
written report to be submitted to the
Board of Directors. If the Board of
Directors fails to enable the auditor to
perform his duties, the auditor must
send a copy of the report to the
Authority, the Competent Authority and
the General Assembly.

ً وال يجوز له أن يكون شريكا.الشركة ومجلس إدارتها

ال ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس
ً أو وكي

 على الشركة.إدارتها أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة

أن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقاللية مدقق

 وأن كافة األعمال التي يقوم بها،الحسابات الخارجي
.تخلو من أي تضارب للمصالح

20 المادة

تكون لمدقق الحسابات الصالحيات وعليه التقيد
 وله بوجه.بااللتزامات المنصوص عليها في القانون
خاص الحق في اإلطالع في كل وقت على جميع

دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها واير ذلك من
وثائق وله أن يطلب اإليضاحات التي يراها الزمة ألداء
مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة
 واذا لم يتمكن مدقق الحسابات من استعمال.والتزاماتها
 أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى،هذه الصالحيات

 فإذا لم يقم مجلس اإلدارة بتمكين المدقق.مجلس اإلدارة
 وجب على المدقق أن يرسل صورة من،من أداء مهمته
التقرير إلى الهيئة والسلطة المختصة وأن يعرضه على

.الجمعية العمومية

Article 53

22 المادة

The auditor must submit to the Ordinary
General Assembly a report containing
all the particulars stated out in Article
150 of the Law. The auditor must attend
the General Assembly to present his/her
report to the Shareholders clarifying any
interference or difficulties from the
Board of Directors during their
performance of their duties, to issue an

يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية

تقري ار يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة
 وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية.) من القانون001(
العمومية ليتلو تقريره على المساهمين موضحاً أية
معوقات أو تدخالت من مجلس اإلدارة واجهته أثناء

 وأن يتسم تقريره باالستقاللية والحيادية وأن،تأدية أعماله
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independent and unbiased report and to
present his opinion concerning all
matters related to his duties, particularly
the Company’s balance sheet, its
financial positions and any violations
thereto.
The auditor, who acts in the capacity of
an agent of the shareholders, shall be
liable for the accuracy of the particulars
stated in his report. Each shareholder
may discuss the report of the auditor and
request for clarifications on matters
included therein during the meeting of
the General Assembly.
PART SEVEN
THE FINANCE OF THE COMPANY
Article 54
The Board of Directors shall maintain
duly organized accounting books which
reflect the accurate and fair position of
the Company’s financial status in
accordance with generally acceptable
accounting principles internationally
applied. No shareholder will be entitled
to inspect those books unless a specific
authorization to this effect is obtained
from the Board of Directors.
The financial year of the Company shall
start on the first day of January and shall
end on the last day of December of every
year. Save for the aforementioned, the
first financial year shall commence as of
the date of inscription of the Company in
the commercial register and shall end at
the ending of the financial year that
follows.

يدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في
ميزانية الشركة ومالحظاته على حسابات الشركة

.ومركزها المالي وأية مخال ات بها

يكون المدقق مسئوال عن صحة البيانات الواردة في

 ولكل،تقريره بوص ه وكيال عن مجموع المساهمين
مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير
.المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه

الباب السابع

مالية الشركة
22 المادة
على مجلس اإلدارة أن يحت ظ بدفاتر حسابات منتظمة
حسب األصول إلعطاء صورة صحيحة وعادلة عن

 تح ظ هذه.وضع أعمال الشركة ولت سير تعامالتها
الدفاتر طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
 وال يحق ألي مساهم في الشركة فحص.والمطبقة دوليا
دفاتر الحسابات تلك إال بموجب ت ويض بهذا المعنى

.صادر عن مجلس اإلدارة

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في خر
 ويستثنى من ذلك،يوم من شهر ديسمبر من كل سنة

 فتبدأ من تاريخ قيدها في،السنة المالية األولى للشركة
.السجل التجاري وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية
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Article 55

22 المادة

The Board of Directors must prepare an
audited balance sheet and profit and loss
account for each financial year at least
one month before the annual ordinary
General Assembly. The Board of
Directors must also prepare a report on
the Company’s activities during the
financial year, its financial position at the
end of the same year and the
recommendations on distribution of the
net profits. A copy of the balance sheet,
profit and loss account, the report of the
auditor and report of the Board of
Directors shall be sent to the Authority
attached with the agenda of the Annual
Ordinary General Assembly for the
Authority’s approval on publishing the
invitation in the daily newspapers
twenty one (21) days before the date
specified for holding the meeting.

على مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل

Article 56

22 المادة

The Board of Directors shall deduct a
percentage of the annual gross profits for
the depreciation of the Company’s assets
or for compensation for the depletion in
their value. These amounts shall be
utilized upon the decision of the Board
of Directors and should not be
distributed to the shareholders.

لمجلس اإلدارة أن يقتطع من األرباح السنوية اير

Article 57

االجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على
.األقل ميزانية مدققة للشركة وحساب األرباح والخسائر

وعلى مجلس اإلدارة أيضا أن يعد تقري ار عن نشاط
الشركة خالل السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام
السنة ذاتها والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح

 ترسل صورة من الميزانية وحساب األرباح.الصافية

والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عليهما وتقرير مجلس
اإلدارة إلى الهيئة مرفقة مع جدول أعمال الجمعية
العمومية العادية السنوية للموافقة على نشر الدعوة في

.الصحف اليومية قبل موعد عقدها بواحد وعشرون يوما

الصافية نسبة يحددها الستهالك موجودات الشركة أو
 ويتم التصرف في هذه،التعويض عن انخ اض قيمتها
األموال بناءا على قرار من مجلس اإلدارة وال يجوز

.توزيعها على المساهمين
22 المادة

The annual net profits of the Company
shall be distributed after deducting all
general expenses and other costs as
follows:

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع

1.

) عشرة بالمائة من صافي األرباح%02( تقتطع

Ten percent (10%) of the net profits
shall be deducted and allocated as
the legal reserve. Such deduction
shall cease to occur when the total
amount of the reserve is equal to at
least fifty percent (50%) of the

-:المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا لما يلي

 ويوقف.تخصص لحساب االحتياطي القانوني

هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي قد ار

) خمسين بالمائة على األقل من%02( يوازي
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.0

2.

3.

4.

capital of the Company. If the
reserve falls below this threshold,
deduction shall be resumed.

 واذا نقص االحتياطي عن.رأس مال الشركة

A further ten percent (10%) of the
net profits shall be deducted and
allocated to the statutory reserve;
such deduction shall cease to occur
by a resolution of the Ordinary
General Assembly upon the
recommendation of the Board of
Directors or if it reaches ( Enter
Figure %) of the Company’s paid
capital. Such reserve shall be used
for the purposes determined by the
Ordinary General Assembly upon
recommendations of the Board of
Directors.

) عشرة بالمائة أخرى من صافي%02( تقتطع

An amount equivalent to five
percent (5%) of the paid capital
shall be deducted to be distributed
among the shareholders; however,
if the net profits in a certain year do
not allow the distribution of said
amount, then it shall not be
claimed from the profits of the
following years.

) خمس ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالمائة من%0( يقتطع مبلغ يعادل

The remaining amounts of the net
profits are distributed among the
shareholders or shall be moved to
the subsequent year, pursuant to a
recommendation made by the
Board of Directors, or installments
allocated to form an additional
reserve, all in accordance with the
Ordinary
General
Assembly
resolutions.
Article 58

The legal reserve shall be used by a
resolution of the Board of Directors in
the best interest of the Company. The
legal reserve may not be distributed
among the shareholders. However, any

. تعين العودة إلى االقتطاع،ذلك
.0

األرباح لحساب االحتياطي النظامي ويقف هذا

االقتطاع بقرار من الجمعية العمومية العادية
( بناءا على اقتراح مجلس اإلدارة او اذا بلغ

.) من رأس مال الشركة المدفوع% أدخل النسبة

ويستخدم هذا االحتياطي في األاراض التي
تقررها الجمعية العمومية العادية بناءا على

.اقتراح من مجلس اإلدارة

.0

رأس المال المدفوع لتوزيعه على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمين
 إذا لم تسمح األرباح الصافية في سنة،على أنه
 فال يجوز،من السـ ـ ـ ـ ـ ــنين بتوزيع هذه الحصـ ـ ـ ـ ـ ــة

.المطالبة بها من أرباح السنوات التالية

يوزع الباقي من صـ ـ ـ ـ ــافي األرباح بعد ذلك على

.1

المسـ ـ ـ ـ ــاهمين أو يرحل بناءا على اقتراح مجلس
اإلدارة إلى السـ ــنة المقبلة أو يخصـ ــص إلنشـ ــاء
احتيــاطي اير عــادي وفقــا لمــا تقرره الجمعيــة
.العمومية العادية

22 المادة
يتم التصرف في المال االحتياطي بناءا على قرار
.مجلس اإلدارة في األوجه التي تحقق مصالح الشركة
،ال يجوز توزيع االحتياطي القانوني على المساهمين
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amount in excess of fifty percent (50%) of
the paid up capital can be used to
distribute dividends which shall not
exceed ten percent (10%) of the paid up
capital among the shareholders during
years where distribution of such
percentage is not possible. The statutory
reserve may not be utilized for purposes
other than those specified thereof, except
by a resolution of the Ordinary General
Assembly.

وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال
) عشرة%01( المدفوع لتأمين توزيع أرباح ال تزيد على
بالمائة من رأس المال المدفوع على المساهمين في

 كما ال يجوز.السنوات التي ال تسمح بتوزيع هذه النسبة

استخدام االحتياطي النظامي في اير األاراض
.المخصص لها إال بقرار من الجمعية العمومية العادية

Article 59

22 المادة

Dividends shall be paid to the
shareholders in accordance with the
regulations as to trading, clearing,
settlement, transfer of ownership and
custody of securities and the applicable
regulations of the financial market
where the Company’s shares are listed.

تدفع حصـ ـ ـ ـ ــص األرباح إلى المسـ ـ ـ ـ ــاهمين طبقاً للنظام

PART EIGHT
DISPUTES
Article 60
Civil Liability against members of the
Board of Directors may not be waived by
resolution of the General Assembly. If
the action giving rise to the liability was
presented to the General Assembly in a
report by the Board of Directors or by its
auditor and was ratified by the General
Assembly, civil claims shall be time
barred by the expiry of one year from the
date of convening that General
Assembly. However, if the alleged
action constitutes a criminal offence, the
proceedings for liability shall not be time
barred except by the lapse of the public
case.

الخاص بالتداول والمقاص ـ ــة والتس ـ ــويات في نقل ملكية

وح ظ األوراق المــاليــة والقواعــد المعينــة في الس ـ ـ ـ ـ ـ ــوق

. المالي المدرج فيه أسهم الشركة

الباب الثامن

المنازعات

22 المادة
ال يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية
سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس

 واذا كان ال عل الموجب للمسئولية قد عرض.اإلدارة

على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس اإلدارة أو
 فإن دعوى المسئولية،مدقق الحسابات وصادقت عليه
، ومع ذلك.تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية
إذا كان ال عل المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة

 فال تسقط دعوى المسئولية إال،يكون جريمة جنائية
.بسقوط الدعوى العمومية
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الباب التاسع

PART NINE
DISSOLUTION OF THE COMPANY

في حل الشركة وتصفيتها

Article 61

22 المادة

The Company shall be dissolved for any
of the following reasons:








:تحل الشركة ألحد األسباب التالية

Expiry of the Company’s term
unless it is renewed in
accordance with the provisions
of these Articles.

 انتهاء المدة المحددة للشـ ــركة ما لم تجدد وفقا

Fulfillment of the objectives for
which the Company was
established.

 انتهاء الغرض الذي أس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــت الشـ ـ ـ ــركة من

A resolution of the Extraordinary
General Assembly to terminate
the term of the Company.

 صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور قرار من الجمعي ــة العمومي ــة اير

Merging the Company with
another company.
Article 62

. اندماج الشركة في شركة أخرى

If the Company incurs losses equal to
50% of the share capital, the Board of
Directors
must
convene
an
Extraordinary General Assembly to
decide whether the Company should
continue or be dissolved prior to its term
as mentioned in these Articles.
Article 63
At the end of the term of the Company
or in case of its dissolution before the
expiry of such term, the General
Assembly shall, upon recommendation
by the Board of Directors, determine the
method of liquidation, appoint one or
more liquidators and shall specify their
duties. The authorities of the Board of
Directors shall terminate with the
appointment of the liquidator(s). The
authorities of the General Assembly
shall remain in force for the duration of
the liquidation process and shall last

.للقواعد الواردة بهذا النظام األساسي

.أجله

.العادية بإنهاء مدة الشركة

20 المادة
 وجب على،إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال
مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية اير العادية

للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين

.في النظام األساسي

22 المادة
،عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل المحدد

 بناءا على طلب مجلس،تعين الجمعية العمومية
 طريقة التص ية وتعين مص يا أو أكثر وتحدد،اإلدارة
 وتنتهي وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المص ين.سلطتهم
وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة

.التص ية إلى أن يتم إخالء عهدة المص ين
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until the liquidators are absolved of their
obligations.
PART TEN
FINAL PROVISIONS
Article 64

الباب العاشر

األحكام الختامية
22 المادة

The provisions of the Law shall apply to
any matter not specifically covered in
the Memorandum of Association or
these Articles.
Article 65

تطبق أحكام القانون فيما لم يرد في شأنه نص خاص

The Company shall be bound by the
Ministerial Resolution No 518 of 2009
issued by the Minister, Chairman of the
Authority’s Board, concerning the
Corporate Governance and Institutional
Discipline Criteria and by any other
decisions amending or replacing it. Said
decision shall be considered as an
integral part of these Articles.

) لسنة006( يسري على الشركة القرار الوزاري رقم

Article 66

22 المادة

In case there is any contradiction
between the provisions of these Articles
in the Arabic and English texts, the
Arabic text shall prevail.

عند وجود تعارض بين نصوص المواد باللغتين العربية

Article 67

22 المادة

These Articles of Association shall be
deposited and published in accordance
with the Law.
Signatures

Rimco Investments (L.L.C.)

Osool Asset Management BSC Closed

.في عقد التأسيس أو النظام األساسي
22 المادة

 الصادر عن وزير االقتصاد رئيس مجلس إدارة0119
هيئة األوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة

 وأية ق اررات قد تصدر،ومعايير االنضباط المؤسسي

 ويعتبر جزءاً ال يتج أز من النظام،بتعديله أو تحل محله

.األساسي للشركة ومكمالً له

. يغلب جانب النص العربي،واإلنجليزية

.يودع هذا النظام األساسي وينشر طبقا للقانون

التوقيعات
م.م.ريمكو لإلستثمار ذ

ب.م.شركة إدارة األصول ش
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United Alsaqer Group LLC

Astro AD Cayman Ltd.

م.م,مجموعة الصقر المتحدة ذ

أسترو أيه دي كايمان المحدودة

Capital Investment - LLC

م.م.كابيتل إن يستمنت ذ

Abhaar International LLC

م.م.ابحار انترناشيونال ش

Ithmar Capital Holdings Limited

Badad International Company

Al Nasser Holding Company

AlAbdulKarim, Sami AbdulKarim A

Kassem Alom Zarzur

Yusuffali Musaliyam Veettil Abdul Kader

Abdulmajid Abdulhamid Dhia Jafar

Alomran, Khalid Abdulrahman M

AlArdi, Mishal Saleh S

Ahmed Habib Ahmed Kassim

Siddiq Mohamed Hussain AlKhoori

Desax Properties Limited

إثمار كابيتال هولدنجز ليميتد

م.م.شركة بداد الدولية للتجارة والمقاوالت ذ

م.م.شركة الناصر القابضة ذ

دكتور سامي بن عبد الكريم بن عبدهللا العبد الكريم

قاسم العوم زرزور

يوسف علي موسليام فيتيل عبد القادر

عبد المجيد عبد الحميد ضياء جع ر

خالد عبد الرحمن العمران

مشعل بن صالح بن سليمان العارضي

أحمد حبيب أحمد قاسم

صديق محمد حسين الخوري

شركة ديسكاس للمقاوالت المحدودة
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AbdulJalil Yousuf AbdulKarim Darwish

Michael Pacha

Golden Desert Investment LLC

Nizar Badeh Rajoub

Abubaker Seddiq Mohamed Hussain AlKhoori

AlDereyaan, AlWaleed AbdulRazaq S

Khaled Abdulla Neamat Mohamed AlKhoori

Hamad Mohamed Muftah AlShamsi

H.E. Dr. Sultan Ahmed Sultan Al Jaber

Al Ain Capital LLC

Magna Investment - LLC

Murshed Thani Murshed Ghanam AlRemeithi

Hameem Investment LLC

Qusai Moh'd Ahmed AlGhussein

Fatema Amer Alhbabi

AbdulHamied Ahmed Qassim Seddiqi

عبد الجليل يوسف عبد الكريم درويش

مايكل باشا

.م.م.ذ.الصحراء الذهبية لالستثمار ش

نزار بديع رجوب

أبو بكر صديق محمد حسين الخوري

الوليد بن عبد الرزاق بن صالح الدريعان

خالد عبدهللا نعمت محمد الخوري

حمد محمد م تاح الشامسي

معالي الدكتور سلطان أحمد سلطان الجابر

م.م.العين كابيتال ذ

م.م.ماانا لإلستثمار ذ

مرشد ثاني مرشد انام الرميثي

م.م.حميم لإلستثمار ذ

قصي محمد أحمد الغصين

فاطمة عامر األحبابي

نعيم محمد مصط ى الراضي
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عبد الحميد أحمد قاسم صديقي

رويا المحدودة

المال كابيتال ش.م.خ
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Naim Mohammad Mustafa AlRadi

Ruya Ltd

)Al Mal Capital (P.S.C

