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 تنويـــــــــــه هــــــام

 يرجى قراءته بعناية من قبل كافة المستثمرين
 

الغاية الرئيسية من إعداد ه�ذه النش�رة ه�و إط�الع المس�تثمرين عل�ى المعلوم�ات األساس�ية الت�ي يمك�ن أن  إن •
االستثمارية بشأن االستثمار في األوراق المالية المطروحة ، ويتعين على كل  متساعدهم على اتخاذ قراراته

يان��ات الت��ي تتض��منها نش��رة مس��تثمر قب��ل تق��ديم طل��ب االكتت��اب أن ي��تفحص وي��درس بعناي��ة ودق��ة كاف��ة الب
االكتتاب هذه وكذا النظام األساسي للشركة المصدرة ليق�رر فيم�ا إذا ك�ان م�ن المناس�ب أن يس�تثمر ف�ي ه�ذه 
األسهم من عدمه ، كما يتعين عل�ى ك�ل مس�تثمر الحص�ول م�ن مستش�اره الم�الي والق�انوني عل�ى االستش�ارة 

طروحة لالكتتاب ، كما يتحتم على قارئ النش�رة مراع�اة االستثمار في األوراق المالية الم لغرضالالزمــة 
أن الكلمات والعبارات التي تشير إلى أن البيان�ات تقديري�ة وتتعل�ق بالمس�تقبل اله�دف منه�ا ه�و توض�يح أنه�ا 
بيان�ات غي�ر مؤك�دة ويج�ب ع��دم االعتم�اد عل�ى ه�ذه التق�ديرات المس��تقبلية بص�ورة كلي�ة حي�ث أنه�ا عرض��ة 

التنبؤ بالظروف المستقبلية بتيقن مما قد ي�ؤدي إل�ى اخ�تالف النت�ائج الفعلي�ة ع�ن النت�ائج للتغيير ألنه يستحيل 
 . المتوقعة

قد يتضمن االستثمار في األوراق المالية المطروحة درجة عالية من المخاطر لذا يجب على المس�تثمر ع�دم  •
مخ��اطر "أنظ��ر بن��د  –اس��تثمار أي أم��وال ف��ي ه��ذا الط��رح م��ا ل��م يك��ن يس��تطيع تحم��ل خس��ارة اس��تثماره 

 ". االستثمار
تحت��وي نش��رة االكتت��اب ه��ذه عل��ى بيان��ات ت��م تق��ديمها وفق��اً لقواع��د اإلص��دار واإلفص��اح الص��ادرة م��ن هيئ��ة  •

األوراق المالي��ة والس��لع بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة، ويتحم��ل المؤسس��ون وأعض��اء مجل��س اإلدارة 
لنشرة مجتمعين ومنف�ردين كام�ل المس�ئولية فيم�ا يتعل�ق المرشحون ، والوارد أسمائهم ضمن محتويات تلك ا

بصحة المعلومات والبيانات الواردة في نشرة االكتتاب ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل عناي�ة 
الرجل الحريص وإجراء الدراسات الممكنة والي الحد المعقول ، أنة ال توجد أي وقائع أخ�ري أو معلوم�ات 

مينها بالنش��رة إل��ي جع���ل أي إف��ادة واردة فيه��ا مض���للة أو م��ؤثرة عل��ى الق���رار جوهري��ة ي��ؤدي ع��دم تض���
 .االستثماري للمكتتبين

إن المعلومات الواردة ف�ي ه�ذه النش�رة غي�ر قابل�ة للتع�ديل أو اإلض�افة إال بع�د الحص�ول عل�ى موافق�ة هيئ�ة  •
لك ع��ن طري��ق النش��ر ف��ي األوراق المالي��ة والس��لع بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة وإخط��ار الجمه��ور ب��ذ

 . الصحف اليومية وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة
إن طرح األسهم بموجب نشرة االكتتاب هذه قد تم عرضه على الهيئ�ة ، بغ�رض ط�رح األس�هم داخ�ل دول�ة  •

وفي حال�ة ط�رح األوراق المالي�ة ف�ي أي بل�د آخ�ر تك�ون مس�ئولية الجه�ة  هاإلمارات العربية المتحدة ، وعلي
رة ل��ألوراق المالي��ة ف��ي اتخ��اذ كافـ��ـة اإلج��راءات والت��دابير والحص��ول عل��ى الموافق��ات الالزم��ة م��ن المص��د

 . الجهات المعنية بتلك البلدان قبل طرح األوراق المالية بها
ال تعتبر هذه النشرة بمثابة دعاية مالية أو عرض أو بي�ع أو تس�ليم أس�هم أو أي أدوات مالي�ة بموج�ب ق�انون  •

) بتعديالت�ه ۲۰۰٤لس�نة  ۱۲ق�انون مرك�ز دب�ي الم�الي الع�المي رق�م (األسواق بمرك�ز دب�ي الم�الي الع�المي 
ل�م ي�تم . بس�لطة دب�ي للخ�دمات المالي�ة ")األس�واق قواع�د("أو بموجب قواعد األس�واق  ")األسواق قانون("

إعتماد الطرح أو ترخيصه م�ن قب�ل س�لطة دب�ي للخ�دمات المالي�ة وال يع�د بمثاب�ة ع�رض ألدوات مالي�ة ف�ي 
 . مركز دبي المالي العالمي بموجب قانون األسواق أو قواعد األسواق

لالكتت�اب ف�ي أو بالنيابة عنهم  أو الشركة ال تعتبر هذه النشرة بمثابة عرض بيع أو دعوة من قبل المؤسسين •
ال يج�وز توزي�ع ه�ذه النش�رة ف�ي أي . أي من األسهم في أي والية قضائية خارج اإلمارات العربية المتح�دة

يرغب المؤسسون والشركة والمستش�ار الم�الي . والية قضائية حيثما أو ربما يكون هذا التوزيع غير قانوني
 .هذه النشرة بذلك الحظروبنوك تلقي االكتتاب في إعالم من بيده 

وأي�ه معلوم�ات أو أراء ت�رد المعلومات واالراء الواردة بهذه النش�رة ال يجوز نشر أو نسخ أو االفصاح عن  •
غي�ر الط�رح فيما بعد فيما يخص الطرح وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي أو أن يتم إستخدامها ألي غ�رض 

 .تشار الماليبغير الموافقة الكتابية المسبقة من المؤسسين والمس
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ابري�ل  ۷بت�اريخ  تم اعتم�اد ه�ذه النش�رة م�ن هيئ�ة األوراق المالي�ة والس�لع بدول�ة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة •
وال يعد اعتماد الهيئة للنش�رة بمثاب�ة اعتم�اد لج�دوى االس�تثمار وال توص�ية باالكتت�اب ، وإنم�ا يعن�ي  ۲۰۱٤

فقط أن النشرة تتضمن الحد األدنى المطلوب وفق�ا لقواع�د اإلص�دار و اإلفص�اح ع�ن المعلوم�ات والمعم�ول 
قــ�ـة أو اكتم�ال أو كفاي��ة به�ا ف�ي نش�رات االكتت�اب والص��ادرة ع�ن الهيئ�ة ، وال تعتب�ر الهيئ�ة مس��ئولة ع�ن د

المعلومات الواردة في هذه النشرة وال تتحمل أي مسئولية مهما كان�ت ع�ن أي ض�رر أو خس�ارة تلح�ق ب�أي 
 . شخص نتيجة االعتماد على هذه النشرة أو جزء منها

 
.م۲۰۱٤ أبريل  خصـــــدرت هذه النشرة بتاري  

 
 لقاطني الواليات المتحدة األمريكية إشعار

ل أسهم الطرح بموجب قانون األدوات المالي�ة أو ل�دى أي س�لطة تنظيمي�ة ل�ألدوات المالي�ة ف�ي يسجلم ولن ت •
قض��ائي ف��ي الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة وال يج��وز بي��ع أس��هم الط��رح أو طرحه��ا ف��ي  نط��اقأي��ة والي��ة أو 

لم يتم إعتماد أو رف�ض األدوات المالي�ة م�ن قب�ل أي م�ن مفوض�ية س�وق الم�ال . الواليات المتحدة األمريكية
تم إعتم�اد أو بأي والية، ولم ي� أخرى واألدوات المالية بالواليات المتحدة األمريكية أو مفوضية أدوات مالية

أو كفاية ودقة هذه  رفض أسهم الطرح من قبل أي سلطة تنظيمية و لم يتم تمرير أو تعزيز مضمون الطرح
 .أي بيان خالف ذلك يعتبر جناية بالواليات المتحدة األمريكية. النشرة

كان�ت ال يجوز إعادة إرسال أو توزيع ه�ذه النش�رة ألي ش�خص أخ�ر وال يج�وز إع�ادة إنتاجه�ا ب�أي طريق�ة  •
وبالتحدي��د ال يج��وز إع��ادة إرس��الها ألي م��ن ق��اطني الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة أو ألي عن��وان بالوالي��ات 

. أية إعادة إرسال أو توزيع أو إنتاج لهذا المستند جزئياً أو بشكل كام�ل غي�ر مص�رح ب�ه. المتحدة األمريكية
المالية أو القوانين المطبقة في أيه والية قضائية عدم التقيد بهذا األرشاد قد يؤدي إلى مخالفة قانون األدوات 

 .أخرى
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 إقرار بخصوص المعلومات المالية وغيرها
إن تلك التقديرات مبنية على توقعات لشروط خارجية وأحداث . تتضمن هذه النشرة بعض التقديرات المستقبلية

في اإلمارات العربية المتحدة وباقي ) بالغذاء، والشراب، واألزياءذي الصلة (لها عالقة بالشركة وقطاع التجزئة 
إن هذه التقديرات هي ذات طبيعة مستقبلية تنطوي على مخاطر . دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام

ينبغي تحذير المكتتبين المحتملين من أن هناك عدًدا من العوامل المهمة التي يمكن أن تسبب نتائج . وشكوك
يرجى االطالع . ات فعلية ذات صلة بالشركة تختلف بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في هذه التقديراتوتداعي

 .والذي يتعلق باالستثمار في الشركة" عوامل المخاطر"على القسم المعنون بـ 
المتحدة، في نشرة االكتتاب هذه يقصد بها العملة الرسمية لإلمارات العربية " الدرهم"جميع اإلشارات إلى 

ويعزى أي . يقصد بها العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية" الدوالر أمريكي"وجميع اإلشارات إلى 
 .تعارض في الجداول الواردة في نشرة االكتتاب هذه بين المبالغ المدرجة ومجموعها إلى التقريب

 

 التطلعات المستقبلية
ما في ذلك بيانات تتعلق بآراء الشركة وتوقعاتها والتي تنطوي تتضمن نشرة االكتتاب هذه تطلعات مستقبلية ب

 إن جميع البيانات غير الوقائع التاريخية أو الحالية المتضمنة في نشرة االكتتاب هذه، هي. على مخاطر وشكوك
توجهات إن التوقعات المستقبلية تعبر عن االفتراضات والتوقعات والتقديرات الحالية بالنسبة ل. توقعات مستقبلية

واألسواق المالية اإلقليمية واالقتصادات العالمية، وكذلك بأوضاع الشركة، ونتائج عملياتها وخططها  القطاع
التي ستمارس فيها نشاطها، وكذلك بالتوقعات ذات الصلة  القطاعوأهدافها وأدائها المستقبلي وأعمال الشركة في 

يمكن للمكتتبين المحتملين . باألوضاع واألحداث الخارجية ذات الصلة بالشركة وعملياتها وأدائها المستقبلي
إن تلك البيانات تتضمن . التعرف على التطلعات المستقبلية كونها ال تتعلق بشكل حاسم بوقائع تاريخية أو حالية

، أو "احتمال"، أو "قصد"، أو "تخطيط"، أو "تصور"، أو "اعتقاد"، أو "تقدير"، أو "استباق"مات مثل كل
وغير ذلك من الكلمات والمصطلحات ذات المعانة المشابهة " استمرار"، أو "توقع"، أو "ينبغي"، أو "جواز"

 . الي أو غير ذلك من األحداثبخصوص أي مناقشات عن األوقات أو طبيعة التشغيل المستقبلي أو األداء الم
عند قراءة ودراسة المكتتبين المحتملين لنشرة االكتتاب هذه، عليهم إدراك أن هذه البيانات ليست ضماًنا لألداء 

يجب على المكتتبين المحتملين اإلدراك . أو النتائج المستقبلية، وأنها تنطوي على مخاطر وشكوك وفرضيات
لممكن أن تؤثر في المركز المالي الفعلي للشركة أو نتائج عملياتها وتؤثر على واعين بوجود عوامل كثيرة من ا

إن تلك العوامل تتضمن . نتائجها الفعلية بما يختلف بشكل جوهري عن النتائج الواردة في التطلعات المستقبلية
 .هفي نشرة االكتتاب هذ" عوامل المخاطر"من ضمن أمور أخرى، تلك التي تم مناقشتها ضمن بند 

. بسبب وجود هذه العوامل، يحذر المكتتبون المحتملون من عدم االعتماد على أية من التطلعات المستقبلية
إن هنالك مخاطر وشكوك . باإلضافة إلى ذلك، فإن أي تطلعات مستقبلية تتعلق فقط بالتاريخ الذي صدرت فيه

وباستثناء ما يقتضيه قانون . أثيره في الشركةجديدة تنشأ من حين إلى آخر ويستحيل التنبؤ بها أوبمعرفة كيفية ت
، ال يوجد أي واجب أو فصل لتحديث التطلعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة بعد الشركات التجارية

 .تاريخها
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 التعاريف

 إماراتي درهم به يقصد  إماراتي درهم

 المؤسسون يقره والذي للشركة األساسي النظام به يقصد األساسي النظام

 المتحدة العربية باإلمارات والسلع المالية األوراق هيئة بها يقصد الهيئة

 الشركة إدارة مجلس به يقصد المجلس

ف���ي  التأس���يس قي���د – عام���ة مس���اهمة ش���ركة( مارك���ة به���ا يقص���د الشركة
 )المتحدة العربية اإلمارات

 ش�أن ف�ي والص�ادر ۱۹۸٤ لسنة ۸ رقم االتحادي القانون به يقصد الشركات قانون
 التنفيذية ولوائحه وتعديالته، التجارية، الشركات

 سلطة أو/و وزارة وأي دبي في االقتصادية التنمية دائرة بها يقصد المختصة السلطة
 صلة ذات حكومية هيئة أو/و

 الشركة إدارة مجلس أعضاء بهم يقصد المديرون

 المتحدة العربية لإلمارات الرسمية العملة به يقصد )إماراتي درهم( درهم

 ليمتد كابيتال إيفولفانس بها يقصد  إيفولفانس

 فل�س مائ�ة ك�ل( المتحدة العربية لإلمارات الرسمية العملة به يقصد فلس
 )إماراتًيا درهًما واحد تساوي

 ف�ي أس�ماؤهم والمدرج�ة للش�ركة، المؤسسين المساهمين بهم يقصد المؤسسون
 النشرة هذه بداية

 وال�ذين النش�رة ه�ذه بداي�ة ف�ي أس�ماؤهم المدرج�ة األفراد بها يقصد المؤسسين لجنة
 وتمث�يلهم ع�نهم نياب�ة للتص�رف الش�ركة مؤسس�ي من لجنة يكونون

 وتسجيلها الشركة لتأسيس الالزمة المهام أداء في

 العربية الخليج لدول التعاون مجلس به يقصد الخليجي التعاون مجلس

 المتحدة العربية اإلمارات حكومة بها يقصد الحكومة

 باإلم�ارات التأس�يس قي�د – عام�ة مساهمة شركة( ماركة بها يقصد ماركة
 )المتحدة العربية

والتي تصدر للمستثمرين المسجلين هي البطاقة الذكية مسبقة الدفع  بطاقة أي فيستور
ل���دى س���وق دب���ي الم���الي والخاض���عة ألحك���ام وش���روط بطاق���ة أي 

ب�������ي الم�������الي دفيس�������تور الذكي�������ة وال�������واردة بموق�������ع س�������وق 
)www.dfm.ae( 

 راشد بن محمدمدينة  ر.ب.م

 المؤسسين بين عليه متفق هو كما الشركة تأسيس عقد به يقصد تأسيس عقد

 االتحادية االقتصاد وزارة به يقصد الوزارة

 عل��ى بن��اءً  س��هماً  ۲۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ عل��ى الع��ام االكتت��اب ب��ه يقص��د االكتتاب أو الطرح
 المؤسسون ينظمه والذي النشرة هذه

 ۲۰۱٤ابري��ل  ۲٤ إل��ى ۲۰۱٤ابري��ل  ۱۳ م��ن الفت��رة به��ا يقص��د االكتتاب فترة
 أثنائها في االكتتاب مفتوحاً  يبقى والتي

 للشركة األولي العام االكتتاب به يقصد االكتتاب

 قب�ل م�ا نفق�ات لتغطي�ة المس�اهمون ي�دفعها الت�ي األتع�اب به�ا يقصد مصاريف اإلصدار
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 وتكوينها الشركة إنشاء يخص فيما التأسيس

بنك  ،. ع.م.ش بنك االتحاد الوطني,. ع.م.شبنك أبوظبي الوطني  بنوك تلقي االكتتاب
، بن���ك . ع.م.ش بن���ك الفجي���رة ال���وطني ,.ع.م.ش دب���ي األس���المي

، . خ.م.ش ، دار التموي���ل اإلس���المي. ع.م.ش أب���وظبي التج���اري
 ,.ع.م.ش و دار التموي������ل . ع.م.ش التج������اري ال������دولي البن������ك

 اس��ترداد ش��يكات وإص��دار االكتت��اب أم��وال تلق��ي ع��ن المس��ئولين
 .االكتتاب زيادة حالة في المدفوعة المبالغ

 درهًم��ا) ۱( قيمته��ا االس��مية بل��غت الت��ي العادي��ة األس��هم ابه�� يقص��د األسهم
 الشركة مال رأس أسهم من سهم لكل إماراتًيا

 "المساهمة" كلمة تباًعا وتفسر المساهمين؛ بهم يقصد المساهمون
 العربية اإلمارات مواطنو
 المتحدة

 ، خالص�ة القي��د أو إم��اراتي س�فر ج�واز يحم��ل م�ن ك��ل به�م يقص�د
 العربي��ة اإلم��ارات ف��ي مس��جل أو منش��أ، أو مؤس��س، كي��ان وك��ل

 المتحدة
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 المؤسسون 

من رأس مال الشركة، بسعر درهم % ٤٥سهم من أسهم الشركة تمثل  ۲۲٥،۰۰۰،۰۰۰اكتتب المؤسسون بـ 
 .إماراتي واحد لكل سهم، مدفوعة بالكامل، باإلضافة إلى مصاريف اإلصدار

 قائمة المؤسسين

 نسبة الملكية عدد األسهم الجنسية المؤسسون 
۱.  

 %۱۱٫۱۱ ۲٥،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة .م.م.لالستثمار، ذ شيميرا
۲.  

 %٦٫٦۷ ۱٥،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة دبي لإلستثمار، شركة مساهمة عامة
 %٤٫٦۷ ۱۰،٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة احمد عبيد حميد المزروعى  .۳
٤.  

 %٤٫٤٤ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ سلطنة عمان .م.م.شركة مسقط للتجارة، ش
 %٤٫٤٤ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة .م.م.ذ.قرقاش لإلستثمار، ش  .٥
 %۲٫۲۲ ٥،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة ابوبكر صديق محمد حسين الخورى  .٦
 %۲٫۲۲ ٥،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة صالح محمد صالح بن نصره العامري  .۷
 %۲٫۲۲ ٥،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة علي حمد علي حمد لخريم الزعابي  .۸
۹.  

 %۲٫۲۲ ٥،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة الدكتورعمر محمد احمد بن سليمان ال مالك
 %۲٫۲۲ ٥،۰۰۰،۰۰۰ المملكة العربية السعودية صالح بن عبد الهادي بن عبدهللا القحطاني  .۱۰
۱۱.  

 %۲٫۲۲ ٥،۰۰۰،۰۰۰ علي جبل ليمتد ۱ إيكاب
 %۱٫۳۳ ۳،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة .م.م.الدولية الخاصه، ذالمجموعة   .۱۲
 %۱٫۳۳ ۳،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد عبدهللا جمعه القبيسي  .۱۳
۱٤.  

 %۱٫۳۳ ۳،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة معالى سعيد احمد غباش
 %۱٫۳۳ ۳،۰۰۰،۰۰۰ سلطنة عمان نيليش كومار ناول مغجي ويد  .۱٥
۱٦.  

 %۱٫۳۳ ۳،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عصام عبد االمير حمادى الفاضلى التميمي
۱۷.  

 %۱٫۳۳ ۳،۰۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات   العويس ناصر محمد عبدالرحمن معالى
۱۸.  

 %۱٫۳۳ ۳،۰۰۰،۰۰۰   المتحدة العربية االمارات الكتبي مرخان سهيل جعفر سيف سعادة
 %۱۱.۱ ۲,٥۰۰,۰۰۰ االمارات العربية المتحدة المهيري خالد سالم مصبح حميد  .۱۹
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة احمد عبد الكريم محمد جلفار  .۲۰
۲۱.  

 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة .م.م.ذ.السور لإلستثمارات، ش
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة أحمد محمد رمضان الرفيع  .۲۲
۲۳.  

 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة السيد جمال محمد مطر الحاى
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة خالد جاسم محمد بن كلبان  .۲٤
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ دولة قطر حسين على عبد الرحمن عبدهللا العبدهللا  .۲٥
۲٦.  

 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ جمهورية الهند شيريش صراف تيج باهدور صراف
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة صالح عبدهللا أحمد سعيد العبدولي  .۲۷
۲۸.  

 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عوض طريف محمد الكتبى
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد احمد سعيد القاسمى  .۲۹
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ المتحدة االمارات العربية محمد عبد الكريم محمد جلفار  .۳۰
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة معالى الدكتور سلطان احمد سلطان الجابر  .۳۱
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة صديق محمد حسين الخوري  .۳۲
 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ كندا الياس جورج شبطيني  .۳۳
۳٤.  

 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات الدويك محمود يسرى محمد امجد
۳٥.  

 %۰٫۸۹ ۲،۰۰۰،۰۰۰ عمان سلطنة فانسي بن جيمي بن سمير
۳٦.  

 %۰٫٦۷ ۱,٥۰۰,۰۰۰ المتحدة العربية االمارات  م م ذ لالستثمار ارباح
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۳۷.  
 %۰٫٦۷ ۱,٥۰۰,۰۰۰ المتحدة العربية االمارات م م ذ وايز لالستثمار

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة سعادة خليفه سعيد محمد احمد سليمان  .۳۸
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة تريم مطر محمد تريم  .۳۹
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة حسين علي محمد عبدهللا الصايغ  .٤۰
٤۱.  

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة حمد خلفان علي مطر الشامسي
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد سعيد العامريحمد سالم   .٤۲
٤۳.  

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة حمد عبدهللا راشد عبيد الشامسي
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة سلطان احمد خلفان الغيث المري  .٤٤
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عبدالحميد احمد قاسم صديقي  .٤٥
٤٦.  

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة .م.م.ذ.المزروعى لالستثمار ش 
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عبدهللا على ابراهيم عبدهللا السعدى  .٤۷
٤۸.  

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة علي عيد خميس ثانى المهيري
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة بوجسيمعلي محمد سعيد   .٤۹
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة مبارك مطر مبارك بالقوبع الحميرى  .٥۰
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد حسن عبدهللا عمران الشامسى  .٥۱
 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ جزر كايمان ليمتد مانجمنت آست ايفولفنس  .٥۲
٥۳.  

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات  هرموزى على لطفى احمد شهاب
٥٤.  

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات الزاهد عبدهللا محمد خالد
٥٥.  

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات القبيسى مسلم عبدهللا سعيد مسلم
٥٦.  

 %۰٫٤٤ ۱،۰۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات القابضة المسار
٥۷.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات السركال ناصر بن عيسى بن احمد
٥۸.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات  الكتبي سيف احمد درويش راشد
٥۹.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات المهيري يوسف خليفه طارق
٦۰.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ العربية المتحدةاالمارات  بدر عبد الحميد ضياء جعفر
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ جمهورية باكستان االسالمية ناصر علي شاه بخاري خادم علي شاه  .٦۱
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة احمد خليفة محمد عبيد راشد المهيرى  .٦۲
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة سعادة احمد محمد رحمه الشامسي  .٦۳
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد سيف بن شعفاراحمد   .٦٤
٦٥.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة الحر محمد حمد السويدى
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة امل عبدالرحمن عبدهللا الجالف القبيسي  .٦٦
٦۷.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ الجمهورية اللبناية اياد مظهر صالح ملص
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ الجمهورية الفرنسية بطرس مارون بطرس  .٦۸
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المملكة األردنية الهاشمية تامر وليد محمد بزاري  .٦۹
۷۰.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة جاسم  محمد عبيد بو عتابه الزعابي
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة جمال سعيد صالح محمد النعيمي  .۷۱
۷۲.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة جمال محمد حسن على الشريف
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المملكة األردنية الهاشمية جورج زكي جورج مشحور  .۷۳
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة السيد حسين  عبدهللا على الشعفار  .۷٤
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة حمد مبارك محمد بو عميم  .۷٥
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة خالد عبدهللا جمعه القبيسي  .۷٦
۷۷.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة خالد عبدهللا حاجى محمد الخورى
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة خليفه سلطان احمد سلطان السويدى  .۷۸
۷۹.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة راشد محمد حرمش المنصورى
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۸۰.  
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المملكة العربية السعودية راضي بن صالح بن رضي السيد

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة سامي احمد ضاعن القمزى  .۸۱
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ دولة الكويت سعد محمد فالح طفله العجمى  .۸۲
۸۳.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة سعيد احمد سيف محمد بالحصا
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة سعيد محمد احمد الطاير  .۸٤
۸٥.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة سهيل سهيل فارس غانم المزروعى
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة سيف محمد على الكميت الهاجرى  .۸٦
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة شريف سيد خليل الهاشمي شريف هاشم سيد  .۸۷
۸۸.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة شكرى سالم مصبح حميد المهيري
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة صقر سالم محمد بن حم العامرى  .۸۹
۹۰.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ دولة الكويت طارق خالد احمد الحمد
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عبد هللا محمد سعيد المهندىطارق   .۹۱
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة طارق عبدالرحيم احمد راشد الحوسني  .۹۲
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المملكة العربية السعودية عادل بن عصام بن عباس غزاوى  .۹۳
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدةاالمارات العربية  عادل حسن محمد على النويس  .۹٤
۹٥.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عائشه محمد احمد سليمان
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عبد العزيز احمد صالح الصوالح الشحي  .۹٦
۹۷.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف السركال
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة الغافري الغناه سالم احمد راشد  .۹۸
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عبدالحكيم خلفان راشد خلفان الشامسى  .۹۹

۱۰۰.  
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عبدهللا احمد ابراهيم جاسم الحوسنى

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدةاالمارات العربية  على خليفه على بيات الفالسى  .۱۰۱
۱۰۲.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة على خميس على خلفان الظاهرى
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة على ناصر صالح لوتاه  .۱۰۳
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة فاطمه الشيخ محمد احمد بن الشيخ حسن الخزرجى  .۱۰٤
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة فالح جابر مفرح االحبابيسعادة فالح محمد   .۱۰٥
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة فهد سلطان محمد احمد بن سليمان  .۱۰٦
۱۰۷.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة فهد عبد الرحيم عبدهللا كاظم
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ دولة الكويت محمد احمد محارب ناصر سالم القحطاني  .۱۰۸
۱۰۹.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ الجمهورية الفرنسية محمد حبيب فقيه
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد خلفان عبدهللا سلطان الظاهرى  .۱۱۰
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد راشد محمد حرمش المنصورى  .۱۱۱
۱۱۲.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ الهاشمية المملكة األردنية محمد رائد محمود شريف البرقاوى
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد سيف محمد بن شعفار المري  .۱۱۳
۱۱٤.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد شليويح خليفه يعقوب القبيسى
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد عبدالرحمن عبد هللا الجالف  .۱۱٥
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة الشرفاء الحماديمحمد علي محمد   .۱۱٦
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمد يوسف عبد الغفور عبدهللا بهروزيان  .۱۱۷
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة محمود محفوظ محمد علي الجنيبي  .۱۱۸
۱۱۹.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدةاالمارات العربية  مروان احمد لطفى على هرموزى
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة معمر ابراهيم محمد الحديدى الشامسى  .۱۲۰
۱۲۱.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة منى سالم مصبح حميد المهيرى
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة نادر احمد محمد ابراهيم الحمادي  .۱۲۲
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 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة حسين العولقىنادر صالح ناصر   .۱۲۳
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة ناصر عبد الرحمن محمد رفيع الخزرجي  .۱۲٤
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة  العلي محمد عيسى محمد نجيب  .۱۲٥
 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ جمهورية الهند هارجيف سينغ كاندهارى  .۱۲٦
۱۲۷.  

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المملكة المتحدة البريطانية جورج سيلوودهاري 

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة عثمان صديق محمد حسين الخورى  .۱۲۸

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ الواليات المتحدة االميركية بنجامين جان سوك لي  .۱۲۹

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة الشريف على حسن محمد زهره  .۱۳۰

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ االمارات العربية المتحدة حسين على السلمانحمد   .۱۳۱

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات العامرى روضه سالم حمد محمد  .۱۳۲

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ العربية مصر جمهورية الودود عبد طلعت احمد مصطفى  .۱۳۳

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات الشامسى عبيد راشد عبدهللا  .۱۳٤

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ الهاشمية األردنية المملكة )الحيط سقف( محمد وليد رائد  .۱۳٥

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات الفالسي دلموك بن حميد محمد دلموك  .۱۳٦

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات العوانى سلطان سيف حمد عبدهللا  .۱۳۷

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات المطيوعى جابر سلطان حميد  .۱۳۸

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات القبيسى خلفان هامل احمد محمد  .۱۳۹

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات الفالسى بيات محمد على خليفه جمال  .۱٤۰

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات القبيسى عتيق سيف على سيف  .۱٤۱

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات الفالسي دلموك بن محمد دلموك محمد  .۱٤۲

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات النعيمي السامان ابراهيم محمد سلطان  .۱٤۳

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات المزروعي فاضل حارب محمد  .۱٤٤

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات العتيبة خلف احمد خلف عبدهللا  .۱٤٥

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات المرر خديه بن سعيد محمد عبدهللا  .۱٤٦

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات خديه بن سعيد محمد ياسر  .۱٤۷

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات الغرير احمد ماجد عبدهللا  .۱٤۸

 %۰٫۲۲ ٥۰۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات عبيدهللا ابراهيم محمد عبدهللا  .۱٤۹

 %۰٫۱۱ ۲٥۰،۰۰۰ المتحدة العربية االمارات القبيسي ياسر درى هالل سلطان  .۱٥۰

 %۰٫۱۱ ۲٥۰،۰۰۰ الجمهورية اللبنانية وسيم غاليني  .۱٥۱

 ۲۲٥،۰۰۰،۰۰۰ المجموع
 

 لجنة المؤسسين
وأداء كافة األعمال نيابة عنهم، أو نيابة التخاذ كافة اإلجراءات ") لجنة المؤسسين("انتخب المؤسسون لجنة 

عن الشركة، وكذلك الستكمال اإلجراءات المطلوبة بخصوص الطرح، بما في ذلك التعامل مع السلطات 
 .المختصة

 تتكون اللجنة من األعضاء الخمسة التالي ذكرهم، ويترأسها السيد جمال الحي
 االسم والمنصب

 رئيس  –السيد جمال الحي 
 نائب رئيس –المهيري السيد خالد 

 عضو -السيد جمال الشعفار 
 عضو -خوري الالسيد أبوبكر 
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 عضو –السيد حمد الشامسي 
اتخذت لجنة المؤسسين بعض الخطوات الفعلية بما يتوافق مع حقوقها والتزاماتها استناًدا للقانون المطبق، 

الشركة وتعيين المستشارين بخصوص  والممارسات الحالية، لغرض القيام بما يلي من بين أمور أخرى، تأسيس
 . الطرح وتأسيس الشركة

 مجلس اإلدارة األول
 :عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة، والذي يضم األفراد التاليين

 االسم والمسمى الوظيفي
 عضو غير تنفيذي مستقل –السيد جمال الحي 

 عضو غير تنفيذي مستقل –السيد خالد المهيري 
 عضو غير تنفيذي مستقل -السيد جمال الشعفار 

 عضو غير تنفيذي مستقل -خوري الالسيد أبوبكر 
 عضو غير تنفيذي مستقل –السيد حمد الشامسي 

 عضو غير تنفيذي مستقل - انيمحمد القحطالسيد 
تعيين  إقتراحح ن في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المزمع عقدها بناًء على هذا الطريالمساهم يطرح على

 .سنوات) ثالث( ۳مجلس اإلدارة األول للشركة لمدة 
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 االكتتابشروط وأحكام   

 ى األسهم المطروحةلالبيانات األساسية ع

 القوانين بموجب دبي إمارة في التأسيس تحت عامة مساهمة شركة ماركة الشركة
 .المتحدة العربية اإلمارات في السارية

 
  إلى مقسم إماراتي درهم ۰۰۰،۰۰۰،٥۰۰ الشركة مال رأس المال رأس

 وجميع سهم، لكل إماراتي درهم ۱ بواقع عادي سهم ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰
 .متماثلة حقوق ولها نقدية األسهم

 
ونسبة األسهم  الطرح أسهم

 المطروحة إلى رأس المال
 .الشركة أسهم إجمالي من% ٥٥ يمثلون عادي، سهم ۲۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ 
 

 إلى باإلضافة لالكتتاب المطروحة األسهم من سهم لكل إماراتًيا درهًما ۱ الطرح سعر
 مصاريف بند تحت الطرح أسهم من سهم لكل إماراتي درهم ۰٫۰۳

 .االكتتاب عند بالكامل تستحق اإلصدار ومصاريف الطرح سعر. اإلصدار
 

 أسهم من سهم لكل إماراتًيا درهًما ۱ والبالغ الطرح سعر إلى إضافة اإلصدار مصاريف
 كل عن إصدار كمصاريف إماراتي درهم ۰٫۰۳ المكتتبون يدفع الطرح،

 .الطرح أسهم من سهم
: بينها من أغراض عدة إلى المكتتبون يدفعها التي اإلصدار مصاريف توجه

 استشارات يقدمون الذين المتخصصين المستشارين أتعاب سداد) ۱(
 الحسابات، ومدققي المحامين، فيهم بما الطرح وإعداد هيكلة بخصوص
 الصلة ذات واألتعاب التكاليف) ۲( الماليين؛ والمستشارين والمديرين
 تلقي بنوك بواسطة معها والتعامل وتقسيمها الطرح أسهم باستدراج
 الصلة ذات األخرى التكاليف) ۳( لديها؛ الحسابات وفتح االكتتاب،
 ت،مطبوعا من يخصه ما وطباعة عنه، اإلعالن فيها بما بالطرح،
 .بريدًيا دعاياته وإرسال له، والترويج

الرصيد  يودع فعلًيا، المتكبدة التكاليف اإلصدار مصاريف تجاوز حالة في
 .الشركة حساب في اإلصدار المتبقي من مصاريف

 
 ۲۰۱٤ابريل  ۲٤ في وينتهي ۲۰۱٤ابريل  ۱۳ في الطرح يبدأ الطرح فترة

 
 :التالية المالية المؤسسات هي االكتتاب تلقي بنوك االكتتاب تلقي بنوك

 
االمارات العربية  دولة داخل(. ع.م.ش بنك أبوظبي الوطني -

وخارج دولة االمارات العربية المتحدة   ۸۰۰ ۲۲۱۱المتحدة  
۰۰۹۷۱۲٦٦٦٦۱٦٤( 

 )٦۰۰ ٥٦٦٥٥٦٥( . ع.م.ش بنك االتحاد الوطني -
 )۰۰۹۷۱٤ ٦۰۹۲۲۲۲( . ع.م.ي شبنك دبي األسالم -
 )۸۰۰ ۲۰۳۰( . ع.م.ش بنك أبوظبي التجاري -
 )۸۰۰ ٤۳٤( . خ.م.ش دار التمويل اإلسالمي -
 )۸۰۰ ۲۲٤( . ع.م.ش البنك التجاري الدولي -
 )۸۰۰ ۳٤۳٤( . ع.م.ش دار التمويل -
 )۸۰۰ ۸٦۲۳( . ع.م.ش بنك الفجيرة الوطني -

  )www.dfm.ae(تاحة موقعه االلكتروني سوق دبي المالي بإيقوم  االكتتاب االلكتروني
للمكتتبين ممن لديهم رقم مستثمر وطني مسجل على موقع سوق دبي المالي 

بطاقة أي فيستور سارية وذلك لتقديم طلبات االكتتاب االلكترونية ويحملون 
بتقديم نموذج االكتتاب االلكتروني، يقبل . لبنك تلقي االكتتاب الرئيسي

http://www.dfm.ae/�
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شروط الطرح وبنوده ويصرح للبنك مصدر بطاقة أي فيستور المستثمر 
من خالل  –متضمنا مصاريف الطرح  –كامل مبلغ االكتتاب  عبأن يدف

خصم المبلغ من بطاقة أي فيستور وتحويله لحساب الطرح لدى بنك تلقي 
 .كما هو مبين في طلب االكتتاب االكتتاب الرئيسي

 
 العربية اإلمارات فيوالهيئات الحكومية والشركات  والمؤسسات األفراد أهلية االكتتاب

 وفًقا وأي دولة أخرى الخليجي التعاون مجلس األعضاء والدول المتحدة،
 .الطرح أسهم على االكتتاب للمؤسسين يحق وال ،النشرة لهذه

 
ويجوز االكتتاب من قبل القصر وذلك في ضوء لإلجراءات المتبعة لدي 

 . بنوك االكتتاب وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن
 

 السهم سعر سهم، ٥٫۰۰۰ بـ محدد الطرح أسهم على لالكتتاب األدنى الحد لالكتتاب األدنى الحد
 كمصاريف إماراتي درهم ۰٫۰۳ إضافة مع إماراتًيا، درهًما ۱ الواحد
 يكون ذلك عن زاد وما االكتتاب، عند بالكامل تستحق سهم كل على اكتتاب
 .سهم ۱٫۰۰۰) أضعاف( ضعف

 
للملكية و  االقصي الحد

 التخصيص
و تعتبر   .من رأسمال الشركة% ٥مساهم أكثر من  أيال يجوز ان يمتلك 

 %.٥ملكية من خالف هذه المادة باطلة فيما زاد عن نسبة 
 

إذا جاوز االكتتاب عدد األسهم المطروحة وجب أن توزع األسهم على  التخصيص سياسة
ويجري ) على أساس النسبة والتناسب (المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به 

التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط أال يترتب على التوزيع حرمان 
 تتب بها،المساهم من المساهمة في الشركة مهما كان عدد األسهم التي اك

 ).إن وجدت(كتتب بها وزارة المالية من ذلك األسهم التي قد ت يستثنىو
 

 من المال رأس بالتزامات الوفاء نحو حصيلة االكتتاب توجيه الشركة تتوقع حصيلة االكتتاب استخدام
 الشركة تتوقع كما المطاعم، ومنافذ بالتجزئة األزياء بيع متاجر افتتاح أجل

 من ذلك وغير العامل المال رأس تمويل في العائدات بعض من االستفادة
 .الشركة تخص التي العامة األغراض

 
 ألسهم اإللزامي حظرال فترة

 المؤسسين
 قوانين وفق إلزامي حظر لفترة للمؤسسين المملوكة األسهم تخضع

 عن اإلعالن لحين الشركة تأسيس تاريخ من تمتد المتحدة العربية اإلمارات
 يسمح وال لتأسيسها، التالية الثانية المالية السنة عن المدققة المالية البيانات

 من لغيرهم إال الفترة هذه أثناء ملكيتها نقل أو أسهمهم بيع للمؤسسين
 .الشركة مؤسسي

 
 مجلس لتوصيات وفًقاعلى مالكي األسهم إن وجدت،  ،يتم توزيع األرباح األرباح توزيعات

 .العاديةالعمومية  الجمعية وموافقة اإلدارة
 

 التصويت حقوق بنفس أصحابها ويتمتع واحدة لفئة األسهم كافة تنتمي التصويت حقوق
 .التزامات من عليها يترتب ما نفس جميًعا وعليهم الحقوق من وغيرها

 
 أو/و الخليجي التعاون مجلس دول/المتحدة العربية اإلمارات مواطنو يملك الملكية حدود

 .أدنى بحد الشركة أسهم من% ٥۱ القانونية كياناتهما
 

 الشركة تقدم ، الشركة تأسيس اإلعالن عنو اإلكتتاب  بعد إنتهاء عملية األسهم إدراج
 السوق، يقتضيه لما وفًقا المالي دبي سوق في أسهمها كافة إلدراج طلب

 .به األسهم لتسجيل اإللكترونية للقواعد بالسوق األسهم تداول ويخضع
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 (CAPM Investment PJS). خ.م.كاب آم لالستثمار ش مستشاري الشركة
 

 .۳۳ الى ۲۹المتعلق بعوامل المخاطر ص  الرجاء مراجعة القسم عوامل المخاطر
 

 بنوك تلقي االكتتاب
بنوك تلقي االكتتاب وحدها هي الجهات المفوضة لتوزيع طلبات االكتتاب بإستثناء سوق دبي المالي، تكون 

بأسهم الطرح كما أن بنوك تلقي االكتتاب من شأنها وحدها أن تنفذ وتتابع أعمال توزيع وجمع طلبات الخاصة 
االكتتاب أثناء فترة االكتتاب باإلضافة إلى اإلخطار بالتخصيص النهائي ألسهم الطرح واسترداد العوائد عن 

 .ل اإلدراج بسوق دبي الماليبعد انتهاء فترة االكتتاب وقب) إن وجد(األسهم غير المطروحة لالكتتاب 

 االلكتروني االكتتاب

للمكتتبين ممن لديهم رقم مستثمر وطني   )www.dfm.ae(يقوم سوق دبي المالي بإتاحة موقعه االلكتروني 
اب االلكترونية مسجل على موقع سوق دبي المالي ويحملون بطاقة أي فيستور سارية وذلك لتقديم طلبات االكتت

بتقديم نموذج االكتتاب االلكتروني، يقبل المستثمر شروط الطرح وبنوده ويصرح . لبنك تلقي االكتتاب الرئيسي
من خالل خصم  –متضمنا مصاريف الطرح  –للبنك مصدر بطاقة أي فيستور بأن يدفع كامل مبلغ االكتتاب 

المبلغ من بطاقة أي فيستور وتحويله لحساب الطرح لدى بنك تلقي االكتتاب الرئيسي كما هو مبين في طلب 
إن (يصدر إشعار بالتخصيص النهائي ألسهم الطرح ورد العوائد ألسهم الطرح غير المخصصة . االكتتاب

 .ن قبل بنك تلقي االكتتاب الرئيسيوذلك بعد غلق فترة الطرح وقبل إدراج األسهم وذلك فقط م) وجدت

لن يكون سوق دبي المالي أو المؤسسين أو المجلس أو بنك تلقي االكتتاب الرئيسي أو البنك مصدر بطاقة أي 
الوارد على خصم ال عن ن بأي شكل عن إستخدام وسيلة االكتتاب االلكتروني من قبل المكتتب أويفيستور مسئول

ا وذلك عن أيه خسائر أو أضرار تحدث سواء بطريقة مباشرة أو غير بطاقة أي فيستور من قبل مصدره
 . مباشرة نتيجة وسيلة االكتتاب االلكتروني أو بطاقة أي فيستور

ويعتبر جزء ال يتجزء  )www.dfm.ae(دبي المالي إن إخالء المسئولية هذا مبَين بالموقع االلكتروني لسوق 
 .القسممن هذا 

 التخصيص سياسة
اكتتاب أسهم الشركة متاح لجميع المكتتبين من المواطنين اإلماراتيين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
أما المكتتبين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي؛ فيخضعون لقيود طرح األسهم المفروضة في دول مجلس 

ر مواطني مجلس التعاون لغي% ٤۹لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي و% ٥۱(التعاون الخليجي 
 ). الخليجي

على أساس ( إذا جاوز االكتتاب عدد األسهم المطروحة وجب توزيع األسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به 
ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح وبشرط أال يترتب على التوزيع حرمان المساهم من ) النسبة والتناسب 

مدفوعة وأي وعلى المؤسسين إعادة سداد أي مبالغ  عدد األسهم التي اكتتب بهاالمساهمة في الشركة مهما كان 
لكل مكتتب وذلك % ٥وفي كل األحول لن يتم تخصيص أكثر من  .نظير األسهم غير المخصصةعوائد مستحقة 

 .وفقاً للنظام األساسي للشركة
 ۲۰۰٦لسنة  ۸لوزراء اإلماراتي رقم وفًقا لقرار مجلس ا أو هيئة االمارات لالستثماريجوز لوزارة المالية 

وسيتم تخصيص هذ األسهم للوزارة قبل تخصيص أي أسهم للمساهمين . من أسهم الطرح% ٥االكتتاب بنسبة 
 .۱۹۸٤لسنة  ۸من قانون الشركات رقم ) ۸۰(اآلخرين وفقاً لنص المادة 

 إخطارات التخصيص والمبالغ المستردة 
عن عدد األسهم المطروحة، يخصص المؤسسون األسهم حسب سياسة  بها المكتتب األسهم عدد إجمالي زاد إذا

لم يتم تخصيص أسهم مقابلها شاملة  والتيالتخصيص المذكورة أعاله ويردون للمكتتبين مبالغ االكتتاب الزائدة 
إن (مصاريف اإلصدار المصاحبة والعوائد الناجمة عنها ، كما يرد المؤسسون مبالغ طلبات االكتتاب المرفوضة 

 . كاملة وشاملة مصاريف اإلصدار الخاصة بها) وجد

http://www.dfm.ae/�
http://www.dfm.ae/�
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في  الفائض رديلتزم المؤسسون بإخطار المكتتبين كتابًيا بتخصيص أسهمهم في تاريخ التخصيص وتبدأ عمليات 
عن طريق بريد اإلمارات  المرتجعة المبالغويتم إرسال جميع إخطارات التخصيص وشيكات  ۲۰۱٤ مايو ۸

الناجمة  والعوائدالمدفوعة  المبالغ إعادةسيتم  .على العنوان المذكور في طلب االكتتاب على مسؤولية المكتتب
من بنك االكتتاب أو عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب المكتتب في  مصدق مصرفي شيكخالل  منعنها 

 .أو إلى بطاقة أي فيستور إذا تم االكتتاب بإستخدامها بنك االكتتاب
فور إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي، يستبدل المؤسسون إخطارات التخصيص بأحد األنظمة 
اإللكترونية المعمول بها في سوق دبي المالي، والمعلومات الموجودة في ذلك النظام ستكون ملزمة ونهائية إال 

 . إذا نصت القواعد واإلجراءات المطبقة في سوق دبي المالي على غير ذلك

 برنامج الزمني للطرحال
التواريخ المحددة أدناه تشير فقط إلى المواعيد المتوقعة ألحداث رئيسية معينة تتصل بالطرح، ويحق للمؤسسين 

أو تقصير أو مد الفترات الزمنية بموجب القانون اإلماراتي وبعد الحصول على / تغيير أي تاريخ أو ميعاد و
 . والسلع المالية األوراق هيئةموافقة 

 . بداية الطرح ۲۰۱٤ابريل  ۱۳ -
 .تاريخ اإلقفال ۲۰۱٤ابريل  ۲٤ -
أثناء فترة الطرح، ُتقدم نسخ من نشرات االكتتاب : ۲۰۱٤ابريل  ۲٤حتى  ۲۰۱٤ابريل  ۱۳بداية من  -

 . وطلبات االكتتاب وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي للمكتتبين في فروع بنوك تلقي االكتتاب
طلبات االكتتاب ويتضمن ذلك تخصيص  وتجميع مراجعة: ۲۰۱٤ مايو ۷وحتى  ۲۰۱٤ريل اب ۲٥بداية من  -

أودعوا المبالغ المطلوبة لدى / أسهم الطرح لكل المكتتبين الذين أتموا جميع إجراءات هذه الطلبات وحولوا
 . بنوك تلقي االكتتاب المسؤولة عن ذلك

خطار إلى جميع المكتتبين بإجمالي مبلغ أسهم الطرح بداية من هذا التاريخ، يتم توجيه إ: ۲۰۱٤ مايو ۸ -
المخصصة لهم مع رد أي فائض إلى المكتتبين اللذين اكتتبوا بأسهم الطرح بمبالغ تزيد عن األسهم 

 . المخصصة لهم باإلضافة الى العوائد الناجمة عنها
مساهمي الشركة لدعوتهم لعقد جمعية يتم إرسال اإلخطار الالزم إلى : يوًما بعد تاريخ اإلقفالخالل ثالثين  -

 .عمومية تأسيسية

 أهلية االكتتاب 
 . الطرح متاح لمواطني اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي

 : االكتتاب العام في أسهم الشركة يخضع للشروط التالية
ويستثنى ( آخر بلد أي أو الخليجي التعاون مجلس ودول دةالمتح العربية تاألفراد من مواطني دولة اإلمار .۱

 ۱۹۳۳ في الصادر المالية األوراق لقانون وفقاً  وذلك األمريكية المتحدة الواليات مواطني ذلك من
ويجوز االكتتاب من قبل القصر وذلك في ضوء لإلجراءات المتبعة لدي بنوك االكتتاب وذلك   )وتعديالته

 ؛بها في هذا الشأن وفقا للقوانين المعمول
المؤسسات الفردية والشركات التي يملكها مواطنون ينتمون لإلمارات العربية المتحدة، أو دول مجلس  .۲

التعاون الخليجي، أو أي بلد آخر بغض النظر عن جنسياتهم، باستثناء مواطني الواليات المتحدة األمريكية 
 ؛ و)وتعديالته ۱۹۳۳بموجب قانون األوراق المالية الصادر في (

، يحق لوزارة المالية ۲۰۰٦لسنة  ۸وفًقا لقرار مجلس الوزراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  .۳
 .من أسهم الطرح% ٥االكتتاب في ") وزارة المالية("والصناعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

التعون الخليجي أو أية دولة مجلس  ولد أو الهيئات والسلطات العامة في حكومة اإلمارات أو أي إمارة .٤
 . بموجب البنود واألحكام المحددة في منشور االكتتاب اخرى

 االكتتابات المقدمة من الوكالء
يجوز ألي مكتتب تفويض وكيل لتعبئة طلب االكتتاب وتقديم المستندات المطلوبة وإرفاقها وسداد مبلغ الدفعة 

 .تبألي بنك تلقي االكتتاب نيابًة عن المكت
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مثل  يةاإلماراتالجهات التنظيمية / ق من الهيئاتويجب أن ُيرفق بطلب االكتتاب نسخة صحيحة لعقد وكالة موث 
بحيث يحق للوكيل االكتتاب نيابًة عن المكتتب وكذلك تسلم  حسب األصول المرعية في الدولةكاتب العدل أو 

 ).نسخة األصلية من الوكالة وذلك للتحقق منهاويجب على الوكيل تقديم ال(إخطار التخصيص واسترداد المبلغ 

 طلبات االكتتاب 
وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من ) ما لم يكن وكيالً لمكتتب آخر(يجوز لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد باسمه 

طلبات االكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم جميع مدير االكتتاب استبعاد ل يحقطلب اكتتاب باسمه، 
 . تخصيص أي حصص له

تعتبر المؤسسات الفردية وأصحابها شخصية واحدة وعليه ال يجوز لصاحب أي مؤسسة فردية االكتتاب باسمه 
في حالة اكتتاب أحد المكتتبين بصفته الشخصية  الطلب أو دمج سوف يتم إستبعادووباسم المؤسسة الفردية مًعا 
  .وباسم المؤسسة الفردية مًعا

من قبل القصر وذلك في ضوء لإلجراءات المتبعة لدي بنوك االكتتاب وذلك وفقا للقوانين ويجوز االكتتاب 
 . المعمول بها في هذا الشأن

على المكتتبين استكمال كافة الخانات ذات الصلة بنموذج طلب االكتتاب وكافة المستندات المطلوبة وتقديمهم إلى 
 .الكتتاببنك تلقي االكتتاب مع مبلغ االكتتاب خالل فترة ا

سيرفض يجب أن يكون طلب االكتتاب المستوفي البيانات واضًحا وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، 
 .بنك اإلكتتاب إستالم الطلب من المكتتب لحين قيام المكتتب بإستكمال البيانات والمستندات المطلوبة

األساسي وااللتزام بكافة القرارات الصادرة عن ويتطلب االكتتاب في األسهم الموافقة على عقد التأسيس والنظام 
الجمعية العمومية للشركة وتعد أي شروط ُتضاف إلى الطلب كأن لم تكن، وال ُتقبل أي نسخ ضوئية من طلبات 
االكتتاب ويعتبر طلب االكتتاب مستوفًيا فقط بعد قراءة نشرة االكتتاب وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي 

طلب بعد ذلك ألي فرع تابع لبنك تلقي االكتتاب ورد ذكره في هذه النشرة، ويقر المكتتبون أو بإمعان ويقدم ال
وكالؤهم بصحة المعلومات المتضمنة بطلب االكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي قُدم االكتتاب إليه وُيوقع 

 .المكتتب أو من ينوب عنه طلب االكتتاب أو ُيصدق عليه بصورة واضحة

 المصاحبة لطلبات االكتتابالمستندات 
 :يجب أن يقدم جميع المكتتبين المستندات اآلتية مع طلبات االكتتاب

 :فيما يتصل بمواطني اإلمارات العربية المتحدة 
والصفحة التي تشتمل بيانات عن رب األسرة  الصفحة األولىمن خالصة القيد شاملة  وصورة أصل .۱

 .وصفحة بيانات المكتتب
 .أو أصل وصورة عن الهوية االمارتية سفر سارٍ صورة من جواز أصل و .۲
 : في حالة كان الموقِّع شخًصا آخر بخالف المكتتب، يجب تقديم ما يلي .۳

الهيئات التنظيمية في اإلمارات مثل الكاتب / سند وكالة مصدق عليه أو صورة معتمدة من إحدى الجهات -أ
 .حسب األصول المرعية في الدولةالعدل أو 

 .السفر الخاص بالمفوض بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفرأصل جواز  -ب
 .أعاله الخاصة بالُمكتتب ۲و ۱البنود المحددة بالنقاط  -ج

 :أو أي دولة أخرى بمواطني دول مجلس التعاون الخليجييخص األفراد فيما  
 .للتحققساري  واز سفروصورة من جأصل  -۱
 : خر بخالف المكتتب، يتم تقديم ما يليفي حالة كان الموقع شخًصا آ -۲

الهيئات التنظيمية في اإلمارات مثل الكاتب / سند وكالة مصدق عليه أو صورة معتمدة من إحدى الجهات -أ
 .حسب األصول المرعية في الدولةالعدل أو 

 .أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر -ب
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 .أعاله الخاصة بالمكتتب ۱المحددة بالنقاط البنود  -ج

 :فيما يتصل بالشركات والمؤسسات الفردية 
/ الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهاتوصورة من أصل  -۱

 .حسب األصول المرعية في الدولةالهيئات التنظيمية في اإلمارات مثل الكاتب العدل أو 
رة من المستند الذي ُيجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب االكتتاب نيابة عنه أصل وصو -۲

 .وقبول الشروط واألحكام المنصوص عليها في نشرة االكتتاب ونموذج االكتتاب
 .جواز سفر المفوض بالتوقيع وصورة منهوصورة من أصل  -۳

 أماكن اكتتاب األسهم 
 : سهم عن طريق فروع بنوك تلقي االكتتاب التاليةيمكن تقديم طلب اكتتاب األ

بنك الفجيرة  ,.ع.م.ش بنك دبي األسالمي ،. ع.م.ش ، بنك االتحاد الوطني. ع.م.ش أبوظبي الوطنيبنك 
، البنك التجاري الدولي . خ.م.ش دار التمويل اإلسالمي ,.ع.م.ش بنك أبوظبي التجاري ,.ع.م.ش الوطني

 ..ع.م.ش و دار التمويل. ع.م.ش

  السدادطرق 
يجب تقديم طلب االكتتاب إلى أحد بنوك تلقي االكتتاب المدرجة في هذه النشرة مع دفع مبالغ أسهم االكتتاب 

 : المحددة على أن يتم الدفع بإحدى الطرق التالية
ع .م.شركة ماركة ش"في اإلمارات العربية المتحدة لصالح  العاملة شيك مصدق مسحوب من أحد البنوك -۱

 )".قيد التأسيس(
ويتم تحويل  بنك تلقي االكتتابالى حساب االكتتاب لدى بنك تلقي االكتتاب  من حساب المكتتب لدى تحويل  -۲

 ).قيد التأسيس(ع .م.شركة ماركة ش"األموال لصالح 
االكتتاب االلكتروني كما وسيلة بطاقة أي فيستور من خالل الموقع االلكتروني لسوق دبي المالي باستخدام  -۳

 .للطرح البيانات االساسيةهو مبين أعاله وبموجب 
ال تتحمل للشركة وال مدير االكتتاب وال المؤسسين وال بنوك تلقي االكتتاب أي مسؤولية عن أي طلبات مدفوعة 

 .أخرى خالف المذكورة أعالهبأي وسيلة 
 .عن طريق الدفع النقديال يجوز سداد مبلغ االكتتاب 

ُيصدر البنك الذي يتم فيه االكتتاب إيصاالً إلى المكتتب الذي عليه االحتفاظ بهذا اإليصال حتى يتسلم إخطار 
وقيعه وختمه بختم بنك التخصيص، كما ُتعد النسخة األخيرة من طلب االكتتاب إيصاالً لالكتتاب بعد تقديمه وت

تلقي االكتتاب، ويشمل هذا اإليصال بيانات المكتتب وعدد األسهم المكتتب بها والمبلغ المدفوع وتفاصيل طريقة 
 .الدفع وتاريخ االكتتاب

وفي حالة عدم كتابة عنوان المكتتب بشكل صحيح أو بشكل مقروء فال يتحمل مدير االكتتاب أو بنوك تلقي 
وعلى المكتتبين مراجعة بنك تلقي  .مبالغ أسهم االكتتاب تأخير إستالمسسون مسؤولية االكتتاب أو المؤ

 .اإلكتتاب لتحصيل أموالهم الفائضة من البنك

 فترة االكتتاب  ةمد
إذا لم يتم االكتتاب بأسهم الطرح بالكامل خالل الفترة المحددة لالكتتاب، يجوز للمؤسسين تمديد فترة االكتتاب 

اإلمارات العربية المتحدة مع الحصول على تصديق الجهات الشركات التجارية بدولة قانون  بما يتوافق مع
 . المختصة

 التزامات المكتتب 
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يوافق المكتتبون على االلتزام ببنود وأحكام هذه النشرة وعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي باإلضافة إلى 
طلب االكتتاب يعتبر مدير االكتتاب والمؤسسون  استمارة طلب االكتتاب، وفي حالة إرفاق أي شرط مع

 . والشركة هذا الطلب باطًال وُملغى
بموجب االكتتاب وامتالك أسهم الشركة، فإن ذلك يعتبر موافقة من المكتتب على عقد تأسيس الشركة ونظامها 

كتتاب، ُيعد كل األساسي والقرارات الصادرة من الجمعيات العمومية للشركة، وفور إتمام وتقديم طلبات اال
 : مكتتب قد أقر بما يلي ووافق عليه

أو كما هو مخصص له بعد (أن المكتتب قد تقدم لشراء عدًدا من أسهم الشركة المحددة في طلب المكتتب  -۱
على أساس شروط هذه النشرة وبموجبها وكذلك عقد تأسيس الشركة ونظامها ) انتهاء فترة االكتتاب

 . األساسي
يتعهد المكتتب بسداد المبالغ المستحقة ويقر أن الشركة لن تسمح بتخصيص أي أسهم للمكتتب أو أي مبالغ  -۲

 . قد تكون واجبة الدفع حتى يسوي جميع المبالغ الواجبة الدفع
يفوض المكتتب المؤسسين وبنوك تلقي االكتتاب إلرسال إخطار التخصيص إلى المكتتب واسترداد المبلغ - ۳

إذا حدد (د على مسؤولية المكتتب أو إلى بنك تلقي االكتتاب الذي قدم فيه المكتتب طلب االكتتاب بالبري
 ). المكتتب ذلك في طلبه

يقر المكتتب بعدم االنسحاب أو إلغاء طلب االكتتاب أو تعديله في أي وقت بعد تقديمه إلى أحد بنوك تلقي  -٤
 . االكتتاب

تمال كافة المعلومات والمستندات المقدمة حيث أنها جزًء من طلب المكتتب مسؤول عن صحة ودقة واك -٥
 . االكتتاب بما في ذلك جنسية المكتتب وعمره

يؤكد المكتتب أن اكتتابه يتوافق مع قوانين الدولة التي يقيم بها وقوانين الدولة التي يخضع لها، ويتحمل  -٦
ين في حالة عدم توافق اكتتابه مع قوانين الدولة التي المكتتب المسؤولية وااللتزام القانوني الكاملين الناتج

 . يقيم بها أو التابع لها المكتتب

 تأسيس الشركة 
تأسست الشركة لتكون شركة مساهمة عامة بموجب عقد تأسيسها ونظامها األساسي وقانون الشركات، 

لتزم المؤسسون بعد ي .۲۰۱۳مارس  ۲۰ وأصدرت هيئة األوراق المالية موافقتها على تأسيس الشركة في
الطرح بإتمام كافة اإلجراءات الضرورية وإنهاء عملية تأسيس الشركة وتسجيلها لدى الجهات المختصة 
والهيئات الحكومية في اإلمارات العربية المتحدة، وبعد انتهاء فترة الطرح وإتمام عملية تخصيص األسهم، تنعقد 

أعمال الجمعية العمومية مناقشة حول تأسيس الشركة  الجمعية العمومية التأسيسية على أن يتضمن جدول
 . والموافقة على أول مجلس إدارة وتعيين المدققين وأي أعمال أخرى يمكن تناولها قانوًنا في هذه الجمعية

 إدراج األسهم في سوق دبي المالي 
األوراق المالية إلدراج بعد انتهاء فترة الطرح وإتمام تأسيس الشركة، تلتزم الشركة بتقديم طلب إلى هيئة 

أسهمها في سوق دبي المالي بما يتوافق مع متطلبات هيئة األوراق المالية وسوق دبي المالي، ويتم تفعيل تداول 
األسهم بطريقة إلكترونية من خالل سجل األسهم الخاص بسوق دبي المالي مع بداية هذا التداول وبعد إتمام 

 .مالي بدقة وطريقة معقولة بما يسمح بإدراج األسهم وتداولهاالتسجيل شرط إتمام سجالت سوق دبي ال
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 الملخص التنفيذي 

قد ال يتضمن هذا . يتوافق الملخص التالي في مجمله مع المعلومات التفصيلية الواردة في أجزاء من نشرة االكتتاب هذه ويفهم بموجبها
اتخاذ قرارهم باالستثمار في أسهم الطرح، وتبًعا لذلك فإن أي قرار  الملخص كافة المعلومات التي يحتاج المكتتبون لإلطالع عليها قبل

يجب على المكتتبين قراءة . من قبل المكتتب لالستثمار في أسهم الطرح يجب أن يكون قائماً على دراسة هذا الطرح على نحو مجمل
 .اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الطرحنشرة االكتتاب هذه بأكملها بعناية، بما في ذلك الجزء الخاص بعوامل المخاطر قبل 

 الشركة
ماركة لتكون الرائدة في سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز  تأسيسيعتزم المؤسسون 

 .الرئيسي على إماراتي دبي وأبوظبي  في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ة في سوق دبي المالي وتعمل في سوق التجزئة في يتم العمل على أن تكون ماركة األولى من نوعها المدرج

يتوقع أن تمنح الشركة المستثمرين الفرصة لالستفادة من فرص النمو الهامة في . دول مجلس التعاون الخليجي
 .المجالالقطاع فضًال عن التنوع في هذا 

لفرص بيع ) اتيدرهم إمار مليون ۲٥۰حوالي (من رأس مال ماركة تقريباَ % ٥۰ومن المقترح أن ُيخصص 
. نحو فرص الغذاء والشراب) درهم إماراتي مليون ۲٥۰حوالي % (٥۰األزياء بالتجزئة، مع موازنة توجيه 

وتتضمن استراتيجية ماركة االستثمارية الحصول على امتيازات وتقديم العالمات التجارية العالمية، وكذلك 
ركيز الشركة الرئيس سينصب على القطاعات متوسطة إن ت. اغتنام الفرصة لتطوير العالمات التجارية داخلياً 

 .المستوى ووصوًال إلى القطاعات عالية المستوى من السوق

 االكتتاب
من أسهم الشركة بسعر طرح يبلغ درهًما إماراتًيا واحداً لكل سهم من أسهم الطرح % ٥٥إن الطرح هو لـ 

لم تطرح أسهم الشركة في أي السوق قبل هذا ). درهم إماراتي لحساب مصاريف اإلصدار ۰٫۰۳باإلضافة إلى (
إن الطرح . وبعد الطرح واستكمال التأسيس، فإن الشركة ستطلب إدراج أسهمها في سوق دبي المالي. االكتتاب

متاح لألفراد والمؤسسات من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
لتعاون الخليجي بموجب األحكام والشروط المنصوص عليها في قسم الطرح من ولغير مواطني دول مجلس ا

و لم يتم تسجيل األسهم . نشرة االكتتاب هذه و وافقت هيئة األوراق المالية والسلع على نشر نشرة االكتتاب هذه
 . لدى أي سلطة تنظيمية أو دائرة قضائية أخرى

 االكتتابحصيلة استخدام 
باتجاه الوفاء بالنفقات الرأسمالية لغرض افتتاح متاجر بيع األزياء  حصيلة اإلكتتابتتوقع الشركة استخدام 

تتوقع الشركة كذلك استخدام بعض العوائد لتمويل رأس المال العامل وأغراض . بالتجزئة ومنافذ المطاعم
 .الشركة بشكل عام

 السنة المالية
ديسمبر من نفس السنة، وتبدأ السنة المالية األولى  ۳۱من كل سنة وتنتهي في  تبدأ السنة المالية في أول يناير

 .ديسمبر من السنة التالية ۳۱منذ إصدار القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 

 سياسة توزيع األرباح
السنوات المالية  يحق لمالكي األسهم استالم األرباح المعلنة بخصوص السنة المالية األولى، إن وجدت، وفي

 .التالية، إن وجدت، وفًقا لتوصيات مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية
تعتزم الشركة اإلعالن عن توزيعات األرباح السنوية وتوزيعها مع األخذ بعين االعتبار زيادة أرباح المساهمين 

نظام الشركة األساسي، فإن أي قرار بالتناسب مع متطلبات االستثمار في الشركة و تبعاً للقوانين السارية و
بتوزيع أرباح على المساهمين وقيمة تلك األرباح ستكون بناء على قرار وتوصيات مجلس إدارة الشركة 

إن اإلعالن عن األرباح قد . إن مبلغ ونسبة أي أرباح قد تختلف من سنة ألخرى. وموافقة الجمعية العمومية
ال المتوقعة للشركة، ومتطلبات رأس المال العامل والربحية واألداء يتأثر بعوامل أخرى، بما في ذلك األعم

 .المالي العام للشركة وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام، وغير ذلك من العوامل واالعتبارات التنظيمية
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 نظرة شاملة على األوضاع المالية
والمشروبات تباعاً عن طريق  تخطط الشركة لفتح متاجر تجزئة ومطاعم في قطاعات األزياء واألطعمة

تعتزم الشركة افتتاح متاجر تجزئة . الحصول على االمتيازات الخاصة للعالمات التجارية المعروفة عالمياً 
ومطاعم في اإلمارات العربية المتحدة أوًال، ثم بالمدن ذات النمو السريع بالمملكة العربية السعودية، والكويت، 

الشركة قد تطور عالمات تجارية خاصة بها في مرحلة الحقة، إال أنه، من  باإلضافة إلى ذلك، فإن. وقطر
 .المتوقع أن تعمل الشركة بداية على أساس االمتياز

تلك . تؤمن الشركة بأن المحركات الرئيسة لضمان نجاح عملياتها تكمن في دول مجلس التعاون الخليجي
الديموغرافية المواتية وزيادة الدخل المتاح والنمو  المحركات تشمل النمو الكبير في عدد السكان، والعوامل

 .لقطاع السياحة والتحديث المتصل لقطاع التجزئة وصناعة األطعمة المشروبات القوي
تخطط الشركة للبدء بسرعة في افتتاح متاجر بيع األزياء بالتجزئة ذات أشكال متعددة عبر اإلمارات العربية 

الخليجي من بينها الملبوسات الفاخرة واإلكسسوارات واألدوات الرياضية  المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون
كما تخطط الشركة للبدء بسرعة في إطالق منافذ بيع األطعمة والمشروبات بأشكال . وامتيازات المطارات

متعددة بما في ذلك خيارات المطاعم المتوسطة وعالية الجودة من بين المطابخ العالمية عبر مطاعم عصرية 
وكذلك تخطط الشركة لفتح متاجر للعالمات التجارية المشهورة على أساس االمتياز عبر دول مجلس . والمقاهي

 .التعاون الخليجي مع سوق اإلمارات العربية المتحدة كسوق رئيسي
يتوقع أن تؤسس المطاعم ومتاجر األزياء في مراكز تجارية ومناطق تسوق وشوارع تجارية متعددة عالية 

على مدار الخمس سنوات التالية لالستفادة من النمو الملحوظ في قطاع التجزئة في اإلمارات العربية  المستوى
 . المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي

 ملخص مبدئي للشؤون المالية
 .ديسمبر ۳۱يناير وتنتهي في  ۱تبدأ السنة المالية للشركة في 

لخاصة بالشؤون المالية كما هو مخطط لها للسنوات المالية المنتهية توضح الجداول التالية ملخص المعلومات ا
السنة ( ۲۰۱۷، ديسمبر )۲السنة ( ۲۰۱٦، ديسمبر )۱السنة ( ۲۰۱٥، ديسمبر )۰السنة ( ۲۰۱٤في ديسمبر 

ة ، وقد أُعدت هذه البيانات المالية وفًقا للمعايير الدولي)٥السنة ( ۲۰۱۹، ديسمبر )٤السنة ( ۲۰۱۸، ديسمبر )۳
 .إلعداد التقارير المالية

تخطط الشركة للعمل كشركة مدرجة في سوق دبي المالي بهدف العمل في قطاع التجزئة في دول مجلس 
: ستعمل الشركة على محورين. التعاون الخليجي مع التركيز في األساس على اإلمارات العربية المتحدة

 .التجزئة، واألطعمة والمشروبات
تفاصيل الخاصة بالمعلومات المالية للشركة على نحو تراكمي، بما في ذلك الميزانية الجزء التالي يقدم ال

 .المبدئية، وبيان الدخل المبدئي، وبيان التدفقات النقدية المبدئي

 األداء المالي المرتقب 
% ۸۰يتوقع أن يزيد صافي مبيعات الشركة على نحو تراكمي ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى حوالي 

الخمس سنوات األولى من عمل الشركة، بناء على افتتاح أولي وبشكل كبير لمتاجر بيع األزياء بالتجزئة  في
ومنافذ الغذاء والشراب لالستفادة من قوة هذين المجالين في قطاع التجزئة باإلمارات العربية المتحدة ودول 

في أول سنة  درهم إماراتي مليون ۱۰۹تتوقع الشركة تحقيق صافي مبيعات يبلغ . مجلس التعاون الخليجي
 .في السنة الخامسة درهم إماراتي  مليون ۱،۱۱٤تشغيلية كاملة، بينما يرتفع صافي المبيعات إلى 

 ، بينما يصل معدل النمو السنوي المركب%٥۷يتوقع للشركة أن تعمل بمتوسط هامش ربح إجمالي يصل إلى 
بعد حسم نفقات التشغيل بما فيها الرواتب، . في الخمس سنوات التشغيلية األولى% ۸۱إلى  اإلجمالي للربح

واإليجار، والمصروفات العامة واإلدارية، ونفقات الدعاية وغيرها من المصروفات المتنوعة، يتوقع أن يبلغ 
بدًء من السنة الثانية % ( ۱۰٫۱متوسط هامش األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين للشركة 

، مع انخفاض هذه )بدًء من السنة الثالثة وفيما بعدها% (٤، بينما يبلغ متوسط صافي هامش الربح )وفيما بعدها
النسب في السنوات األولى نتيجة مصروفات ما قبل التشغيل ثم اتجاه هذه النسب للتزايد ببلوغ الشركة مرحلة 

 .الحقةالربحية المستدامة في السنوات ال
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والشراب الغذاء  

 

 

 ) %EBITDA( هامش

مليون درهم  ۱۰تتوقع الشركة زيادة األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وإطفاء الدين وصافي الربح من 
مليون  ٦٥مليون درهم إماراتي و ۱۳٤ثم  ،مليون درهم إماراتي على الترتيب في السنة األولى ۱٥إماراتي، و

 .درهم إماراتي على التوالي في السنة الخامسة
مليون درهم إماراتي ببلوغ السنة الثالثة من أجل تيسير  ۳٥٦شركة أن تصل مصروفات رأس المال إلى تتوقع ال

وسوف يستخدم رأس المال في األساس في . افتتاح متاجر بيع األزياء بالتجزئة ومتاجر األطعمة والمشروبات
لمالكي حقوق االمتياز، كما تتوقع تمويل تجهيزات المتاجر ودفع تكاليف امتيازات العالمات التجارية والمتاجر 

 .مليون درهم إماراتي إلى تمويل رأس المال العامل حتى السنة الثانية ۷۳توجيه 
 .الرسوم البيانية والجداول أدناه تلخص البيانات المالية المخطط لها للشركة

 

 رسومات توضح البيانات المالية لشركة ماركة :۱ المرفق

 المرتقب الربح هامش وإجمالي المرتقب الربح إجمالي المرتقب اإليرادات نمو

 
 

 وهامش الدين وإطفاء واالستهالك والضريبة الفوائد قبل المرتقبة األرباح
 الدين وإطفاء واالستهالك والضريبة الفوائد قبل المرتقب األرباح

)EBITDA( 

 المرتقب الربح هامش وصافي المرتقب الربح صافي
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 الميزانية المبدئية :۲ المرفق

 المرتقبة الميزانية
 بالدرهم األرقام

 اإلماراتي
 ٥ السنة ٤ السنة ۳ السنة ۲ السنة ۱ السنة ۰ السنة

 ۲٦٥،۱۱۱،٤۰۰ ۱۷۳،۲۲۸،۲۱۱ ۱۱۱،۹٦۳،٦۲۸ ۱۸٥،۷۹٦،۹۱۲ ۲۸٥،۰٤۲،٥۸۱ ٤۱٥،۱۷۹،٤۱۱ النقدية الميزانية
 ۳۹،۱۱۱،۰۹۰ ۳۳،٤۷۱،٥۱۹ ۲۲،٤۳٥،٥۰۷ ۱۲،۳۹۳،۳٦۳ ٤،۰۱۳،۷٤٤ - مقبوضات

 ۸٤،۲۰٤،۱۰۰ ۷٦،۱۱٦،٥۰۹ ٥۹،٤۷٤،۰٤۲ ۳۸،٤۰۳،۹٦۱ ۱۹،۰۳٥،۱٤۹ ٥،۳٦۸،۹۷۳ مخزون
 ٥٥،۳۷۱،٤۸۳ ٥۰،۳۳۷،۷۱۲ ٤۳،٦٦۳،۷٦۸ ۳۰،۲٤۱،۹۳۹ ۱۷،۰۹۷،٥۹٥ ٥،۸٥۱،٤۱٥ مدفوعات

 األصول إجمالي
 الجارية

٤۲٦،۳۹۹،۸۰۰ ۳۲٥،۱۸۹،۰۷۰ ۲٦٦،۸۳٦،۱۷٥ ۲۳۷،٥۳٦،۹٤٥ ۳۳۳،۱٥۳،۹٥۱ ٤٤۳،۷۹۸،۰۷۳ 

 األصول إجمالي
 الثابتة

۷۰،٥۳٥،۰۰۰ ۱۷۲،٦۱۳،۰۰۰ ۲٦۱،۷۷٤،۰۰۰ ۳٥٥،٥۷٤،۹۰۰ ۳٦۲،٤۷۹،٤۲۰ ۳۷۲،۹٥۰،۳۸۰ 

 اإلهالك
 التراكمي

- )۱٤،۱۰۷،۰۰۰( )٤۸،٦۲۹،٦۰۰( )۱۰۰،۹۸٤،٤۰۰( )۱۷۲،۰۹۹،۳۸۰( )۲٤٤،٥۹٥،۲٦٤( 

 األصول إجمالي
 الجارية غير

۷۰،٥۳٥،۰۰۰ ۱٥۸،٥۰٦،۰۰۰ ۲۱۳،۱٤٤،٤۰۰ ۲٥٤،٥۹۰،٥۰۰ ۱۹۰،۳۸۰،۰٤۰ ۱۲۸،۳٥٥،۱۱٦ 

 ٥۷۲،۱٥۳،۱۸۹ ٥۲۳،٥۳۳،۹۹۱ ٤۹۲،۱۲۷،٤٤٥ ٤۷۹،۹۸۰،٥۷٥ ٤۸۳،٦۹٥،۰۷۰ ٤۹٦،۹۳٤،۸۰۰ األصول إجمالي
 ۳٥،۲۳۱،۳٤٦ ۲٦،۳۸۷،۷۸۱ ۱٦،۱٤۷،۰۰۳ ۸،۰۳۹،٥۳٤ ۲،۳٥۱،۱٦۱ ۱۳۲،۳۰۰ مستحقة مبالغ
 طويل دين

 األجل
- - - - - - 

 ۳٥،۲۳۱،۳٤٦ ۲٦،۳۸۷،۷۸۱ ۱٦،۱٤۷،۰۰۳ ۸،۰۳۹،٥۳٤ ۲،۳٥۱،۱٦۱ ۱۳۲،۳۰۰ الخصوم إجمالي
 ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ٥۰۰،۰۰۰،۰۰۰ المال رأس
 ۳٦،۹۲۱،۸٤۳ )۲،۸٥۳،۷۹۰( )۲٤،۰۱۹،٥٥۸( )۲۸،۰٥۸،۹٥۹( )۱۸،٦٥٦،۰۹۱( )۳،۱۹۷،٥۰۰( محتجزة أرباح

 حصص إجمالي
 المساهمين

٤۹٦،۸۰۲،٥۰۰ ٤۸۱،۳٤۳،۹۰۹ ٤۷۱،۹٤۱،۰٤۱ ٤۷٥،۹۸۰،٤٤۲ ٤۹۷،۱٤٦،۲۱۰ ٥۳٦،۹۲۱،۸٤۳ 

 حصص إجمالي
 المساهمين

 وإجمالي
 الخصوم

٤۹٦،۹۳٤،۸۰۰ ٤۸۳،٦۹٥،۰۷۰ ٤۷۹،۹۸۰،٥۷٤ ٥۹۲،۱۲۷،٥ ٤٤٥۲۳،٥۳۳،۹۹۱ ٥۷۲،۱٥۳،۱۸۹ 

 

 )مبدئي(بيان األرباح والخسائر  :۳ المرفق

 المرتقب الدخل بيان
 األرقام

 بالدرهم
 اإلماراتي

 ٥ السنة ٤ السنة ۳ السنة ۲ السنة ۱ السنة ۰ السنة

 ۱،۱٥٥،٥۸٤،٥۷۷ ۹۸٥،۱۳۹،۲٥٥ ٦٥۹،٦۷٦،۲۱۰ ۳٥۸،۳۱٥،۲۷٦ ۱۱۰،۱۷۱،٤۸٦ - المبيعات
 بطاقة عمولة

 االئتمان
- ۱،۱۰۱،۷۱٥ ۳،٥۸۳،۱٥۳ ٦،٥۹٦،۷٦۲ ۹،۸٥۱،۳۹۳ ۱۱،٥٥٥،۸٤٦ 

 صافي
 ۱،۱٤٤،۰۲۸،۷۳۱ ۹۷٥،۲۸۷،۸٦۲ ٦٥۳،۰۷۹،٤٤۸ ۳٥٤،۷۳۲،۱۲۳ ۱۰۹،۰٦۹،۷۷۱ - المبيعات

 السلع تكلفة
 المباعة

- ٤۰،۷۸٥،۹٤٤ ۱۲۹،٦۸٤،٦۳۱ ۲۳۷،۸٤۸،۹٥٥ ۳٥۲،۰٦۳،٦٦۸ ٤۱٤،٤۱٤،٥۱۷ 

 شراء تكلفة
 حقوق

 االمتياز

- ۳،۸٤۸،۸۷۹ ۱۳،۱۰۹،۳۷۳ ۲٤،٤۱۷،۳۱۷ ۳٦،٥۳۲،۹۳٤ ٦۲،۸۰۸،۷۸۱ 

 تخفيض
 قائمة

 المخزون

- ۳،۲٦٥،۷۲۸ ۹،۳۲۳،۰۳۸ ۱٦،٥۷۷،٤۰۳ ۲٤،۳۰٥،۷۳۹ ۲۸،۷۷۰،۰۱۸ 
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 الربح هامش
- ٦۱،۱٦۹،۲۱۹ ۲۰۲،٦۱٥،۰۸۲ ۳۷٤،۲۳٥،۷۷۳ ٥٦۲،۳۸٥،٥۲۰ ٦٥۸،۰۳٥،٤۱٥ 

 رواتب
 العمال

- ۱٦،۰٥۳،٦۷۱ ٥٥،۹۱٥،۳٤٥ ۱۰٤،۸۳۳،۱٦٤ ۱٥۸،۸۳٤،٦۳۷ ۱۸٦،٤۹۷،۸۸۰ 

 ۱۷۳،٦۷٦،٤٦۲ ۱٥٤،۲٦٦،۱۰٤ ۱۰٥،۷٤۹،۷۰٥ ٥۹،٦٤۲،۱۸۲ ۱۹،۳٤٥،٤٤۱ - إيجار
 مصروفات

 عامة
 ومصروفات

 إدارية

- ۸،۲۸٦،٤۳۰ ۲٦،٦٥۱،۳۰۰ ٤۸،۷۸۱،۰٤۰ ۷۲،٦۲٦،٤۲۳ ۸٤،۸۱۹،۲۳۹ 

 مصروفات
 الدعاية

- ۱،۹۲٤،۳٦۱ ٦،۹۰۰،٤۹۰ ۱۳،۰٤۲،۳۸۱ ۱۹،۸٤٤،۰۷۹ ۲۳،۳۲۹،۸٦٥ 

 مصروفات
 متنوعة

- ۲،۲۸۰،٤۹٥ ۷،٤٥٥،٤٦٦ ۱۳،٦۲۰،۳۱٥ ۲۰،۲۷۸،٥٦۲ ۲۳،٤۱٦،۱۷۲ 

 إجمالي
 مصروفات

 تشغيل
 المتاجر

- ٤۷،۸۹۰،۳۹۸ ۱٥٦،٥٦٤،۷۸۲ ۲۸٦،۰۲٦،٦۰٤ ٥۲٥،۸٤۹،۸۰٤ ٥۹۱،۷۳۹،٦۱۸ 

 مستوى
EBITDA 

 للمتاجر
- ۱۳،۲۷۸،۸۲۱ ٤٦،۰٥۰،۳۰۰ ۸۸،۲۰۹،۱٦۸ ۱۳٦،٥۳٥،۷۱٤ ۱٦٦،۲۹٥،۷۹۷ 

 ۳۲،٤۸۸،۸٤٤ ۳۱،٤۹٤،۲۳۹ ۳۰،٥۳۰،۹۰٥ ۲٦،٦۳۱،٤۲۰ ۲۲،۹۳٤،۰۰۰ ٥،٦۹۷،٥۰۰ عامة نفقات
 مستوى

EBITDA 
 للشركة

)٥،٦۹۷،٥۰۰( )۹،٦٥٥،۱۷۹( ۱۹،٤۱۸،۸۸۰ ٥۷،٦۷۸،۲٦۳ ۱۰٥،۰٤۱،٤۷٥ ۱۳۳،۸۰٦،۹٥۳ 

 الدخل فوائد
 )مصروفات(

۲،٥۰۰،۰۰۰ ۸،۳۰۳،٥۸۸ ٥،۷۰۰،۸٥۲ ۳،۷۱٥،۹۳۸ ۲،۲۳۹،۲۷۳ ۳،٤٦٤،٥٦٤ 

 ۷۲،٤۹٥،۸۸٤ ۷۱،۱۱٤،۹۸۰ ٥۲،۳٥٤،۸۰۰ ۳٤،٥۲۲،٦۰۰ ۱٤،۱۰۷،۰۰۰ - اإلهالك
 ٦٤،۷۷٥،٦۳۳ ۳٦،۱٦٥،۷٦۸ ۹،۰۳۹،٤۰۲ )۹،٤۰۲،۸٦۸( )۱٥،٤٥۸،٥۹۱( )۳،۱۹۷،٥۰۰( الربح صافي

 

 )المبدئي(بيان التدفقات النقدية  :٤ المرفق

 المرتقب التدفقات النقدية بيان
 األرقام

 بالدرهم
 اإلماراتي

 ٥ السنة ٤ السنة ۳ السنة ۲ السنة ۱ السنة ۰ السنة

 ٦٤٫۷۷٥٫٦۳۳ ۳٦٫۱٦٥٫۷٦۸ ۹٫۰۳۹٫٤۰۲ )۹٫٤۰۲٫۸٦۸( )۱٥٫٤٥۸٫٥۹۱( )۳٫۱۹۷٫٥۰۰( الربح صافي
 :إضافة

 اإلهالك
- ۱٤٫۱۰۷٫۰۰۰ ۳٤٫٥۲۲٫٦۰۰ ٥۲٫۳٥٤٫۸۰۰ ۷۱٫۱۱٤٫۹۸۰ ۷۲٫٤۹٥٫۸۸٤ 

 في الزيادة
 المستحقات

۱۳۲٫۳۰۰ ۲٫۲۱۸٫۸٦۱ ٥٫٦۸۸٫۳۷۳ ۸٫۱۰۷٫٤٦۹ ۱۰٫۲٤۰٫۷۷۹ ۸٫۸٤۳٫٥٦٥ 

       :خصم
 في الزيادة

 المقبوضات
- )٤٫۰۱۳٫۷٤٤( )۸٫۳۷۹٫٦۱۹( )۱۰٫۰٤۲٫۱٤٤( )۱۱٫۰۳٦٫۰۱۲( )٥٫٦۳۹٫٥۷۱( 

 في الزيادة
 المخزون

)٥٫۳٦۸٫۹۷۳( )۱۳٫٦٦٦٫۱۷٦( )۱۹٫۳٦۸٫۸۱۲( )۲۱٫۰۷۰٫۰۸۱( )۱٦٫٦٤۲٫٤٦۸( )۸٫۰۸۷٫٥۹۱( 

 في الزيادة
 المدفوعات

)٥٫۸٥۱٫٤۱٥( )۱۱٫۲٤٦٫۱۸۰( )۱۳٫۱٤٤٫۳٤۳( )۱۳٫٤۲۱٫۸۲۹( )٦٫٦۷۳٫۹٤۳( )٥٫۰۳۳٫۷۷۱( 

 متطلبات
 المال رأس

 العامل

)۱۱٫۰۸۸٫۰۸۹( )۲٦٫۷۰۷٫۲۳۹( )۳٥٫۲۰٤٫٤۰۱( )۳٦٫٤۲٦٫٥۸٦( )۲٤٫۱۱۱٫٦٤٤( )۹٫۹۱۷٫۳٦۸( 

 الدخل فوائد
 )مصروفات(

)۲٫٥۰۰٫۰۰۰( )۸٫۳۰۳٫٥۸۸( )٥٫۷۰۰٫۸٥۲( )۳٫۷۱٥٫۹۳۸( )۲٫۲۳۹٫۲۷۳( )۳٫٤٦٤٫٥٦٤( 

 التدفقات
 من النقدية

 العمليات

)۱٦٫۷۸٥٫٥۸۹( )۳٦٫۳٦۲٫٤۱۸( )۱٥٫۷۸٥٫٥۲۱( ۲۱٫۲٥۱٫٦۷۸ ۸۰٫۹۲۹٫۸۳۱ ۱۲۳٫۸۸۹٫٥۸٥ 

 مصروفات
 المال رأس

)۷۰٫٥۳٥٫۰۰۰( )۱۰۲٫۰۷۸٫۰۰۰( )۸۹٫۱٦۱٫۰۰۰( )۹۳٫۸۰۰٫۹۰۰( )٦٫۹۰٤٫٥۲۰( )۱۰٫٤۷۰٫۹٦۰( 

 التدفقات
 من النقدية

)۷۰٫٥۳٥٫۰۰۰( )۱۰۲٫۰۷۸٫۰۰۰( )۸۹٫۱٦۱٫۰۰۰( )۹۳٫۸۰۰٫۹۰۰( )٦٫۹۰٤٫٥۲۰( )۱۰٫٤۷۰٫۹٦۰( 
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 االستثمارات
 تعزيزات

 المال رأس
 )سحب(

٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  - - - - 

 في تغيير
 التمويل
 األجل طويل

 - - - - - 

 الدخل فوائد
 )مصروفات(

۲٫٥۰۰٫۰۰۰ ۸٫۳۰۳٫٥۸۸ ٥٫۷۰۰٫۸٥۲ ۳٫۷۱٥٫۹۳۸ ۲٫۲۳۹٫۲۷۳ ۳٫٤٦٤٫٥٦٤ 

 التدفقات
 من النقدية
 التمويل

٥۰۲٫٥۰۰٫۰۰۰ ۸٫۳۰۳٫٥۸۸ ٥٫۷۰۰٫۸٥۲ ۳٫۷۱٥٫۹۳۸ ۲٫۲۳۹٫۲۷۳ ۳٫٤٦٤٫٥٦٤ 

 في التغير
 التدفقات

 النقدية

٤۱٥٫۱۷۹٫٤۱۱ )۱۳۰٫۱۳٦٫۸۳۰( )۹۹٫۲٤٥٫٦٦۹( )٦۸٫۸۳۳٫۲۸٤( ۷٦٫۲٦٤٫٥۸۳ ۱۱٦٫۸۸۳٫۱۸۹ 

 الميزانية
 االفتتاحية

- ٤۱٥٫۱۷۹٫٤۱۱ ۲۸٥٫۰٤۲٫٥۸۱ ۱۸٥٫۷۹٦٫۹۱۲ ۱۱۱٫۹٦۳٫٦۲۸ ۱۷۳٫۲۲۸٫۲۲۱ 

 الميزانية
 قبل الختامية

 توزيع
 األرباح

٤۱٥٫۱۷۹٫٤۱۱ ۲۸٥٫۰٤۲٫٥۸۱ ۱۸٥٫۷۹٦٫۹۱۲ ۱۱٦٫۹٦۳٫٦۲۸ ۱۸۸٫۲۲۸٫۲۱۱ ۲۹۰٫۱۱۱٫٤۰۰ 

 توزيعات
 األرباح
 المرتقبة

- - - ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 الميزانية
 بعد الختامية

 توزيع
 األرباح

٤۱٥٫۱۷۹٫٤۱۱ ۲۸٥٫۰٤۲٫٥۸۱ ۱۸٥٫۷۹٦٫۹۱۲ ۱۱۱٫۹٦۳٫٦۲۸ ۱۷۳٫۲۲۸٫۲۱۱ ۲٦٥٫۱۱۱٫٤۰۰ 

 ووجهة استعمال حصيلة االكتتاب مصدر
مليون درهم إماراتي نحو  ۳٥٥٫٦بناًء على افتراضات وخطط توسع شركة ماركة، يتوقع فريق اإلدارة توجيه 

متجًرا من متاجر بيع األزياء بالتجزئة ومتاجر األطعمة  ۱۳٥الوفاء بمصروفات رأس المال من أجل افتتاح 
مليون درهم إماراتي نحو تمويل رأس المال  ۷۳تتوقع الشركة استخدام . تحمل اسم ماركةوالمشروبات التي 

 .كما يتوقع تخصيص العائدات المتبقية لألغراض العامة للشركة .العامل حتى السنة الثانية
 

 مصدر ووجهة استخدام حصيلة االكتتاب :٥ المرفق

 إماراتي درهم مليون الملخص
 ٥۰۰،۰ أولي عام اكتتاب – مصدر حصيلة االكتتاب

 ٥۰۰،۰ حصيلة االكتتاب استخدام
 للتجزئة ةمارك لمتاجر الرأسمالية النفقات
 . باألزياء الخاصة

۱۳۳٫۰ 

 للتجزئة ماركة لمتاجر الرأسمالية النفقات
 .باألطعمة والمشروبات الخاصة

۲۲۲٫٦ 

 ۳٥٥٫٦ المال رأس مصروفات إجمالي متطلبات
 ۷۳٫۰ العامل المال رأس متطلبات
 ۷۱٫٤ العامة الشركة متطلبات
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 عوامل المخاطر 

من الممكن أن يتعرض استثمار أسهم الطرح لعدد من المخاطر؛ فيجب على المكتتبين المحتملين قبل اتخاذ القرار 
باالستثمار في أسهم الطرح أن يدرسوا األمر بحذر وُيَقيمون المخاطر المتصلة بأعمال الشركة المرتقبة بما في ذلك 

ى المذكورة في نشرة االكتتاب هذه ألن تلك المخاطر من الممكن أن المخاطر المرتقبة أدناه وكذلك كافة المعلومات األخر
يكون لها تأثيًرا سلبًيا على أعمال الشركة المرتقبة، ويجب العلم أن عوامل الخطر التالية ليست شاملة ألن المخاطر 

ولكن تلك المخاطر قد تترك اإلضافية أو غير المتوقعة غير معروفة حالًيا أو أن الشركة تعتقد حالياً بأنها ليست جوهرية 
في حال تطورت إحدى هذه المخاطر غير المؤكدة إلى حالة فعلية، فإن عمليات الشركة . آثاراً على الشركة وعملياتها

كما يجب العلم بأن . ونتائجها الفعلية قد تختلف بشكل جوهري من التوقعات المالية المتضمنة في نشرة االكتتاب هذه
بعيًدا عن تلك المخاطر التي من الممكن (أو إجراءات الزمة للحد من المخاطر تالية الذكر / وات والشركة تنوي اتخاذ خط

 ). أن تكون ناتجة عن عوامل خارجة عن سيطرة الشركة مثل عوامل ذات طبيعة سياسية واقتصادية، بصفة خاصة
ا جيًدا إذا كان استثمارهم في أسهم الطرح ومع ذلك، يجب أن يقرأ المكتتبون المخاطر التالية جيًدا، كما يجب أن يدرسو

 :قراًرا مناسًبا لهم في ضوء معلومات هذه النشرة وظروفهم الخاصة

 المخاطر المتصلة بعمليات الشركة

 ال يوجد سجل متابعة 
حيث أن الشركة ما زالت مبتدئة؛ فإنها لم تؤسس سجل متابعة حتى اآلن، ويجب دراسة توقعاتها وتقديراتها في 

الكتتاب هذه في ضوء المخاطر التي تحيط بالشركات عامة في مراحلها األولى، وبناًء على ذلك، فإن أي نشرة ا
استثمار في أسهم الطرح سيحمل في طياته مخاطر من الطبيعي حدوثها في مراحل االستثمار األولى لتطوير 

في . ها اإلدارية والتكنولوجيةونمو الشركة المخطط يستدعى مطلًبا إضافًيا على إدارتها ومصادر .عمل جديد
حال كانت الشركة غير قادرة على إدارة نموها بفاعلية أو عملياتها أو وضعها المالي، فمن الممكن أن يؤثر ذلك 

 . األداء المالي للشركةسلًبا على 

 االعتماد على الموظفين الرئيسين  
إن أي خسارة لخدمات أي . جلس اإلدارةتعتمد الشركة على خدمات اإلدارة الرئيسة مع إستراتيجية يضعها م

 . فرد من اإلدارة الرئيسة قد يؤثر سلبيا بشكل جوهري على أعمال الشركة المستقبلية وعملياتها ونتائجها المالية

 العالمات التجارية غير الفعالة  
العالم إلى  تلتزم الشركة بتقديم عالمات تجارية رئيسية في األزياء واألطعمة والمشروبات من جميع أنحاء

إنه من المستبعد أن تخفق إحدى العالمات التجارية منذ البداية، ولكن من . أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
بسبب الممكن أن يحدث ذلك أحياًنا ومن الممكن أن يقل مستوى بعض العالمات لعدة أعوام نتيجة المنافسة أو 

وللحد من وقوع هذه المخاطرة، يجوز للشركة اتخاذ القرارات المتصلة بالتوقف عن توفير . دعم الشريكغياب 
 . بعض العالمات التجارية، عندما تكون التوقعات المستقبلية محدودة للحفاظ على أداء ربحي مستمر للشركة

 المحالت غير المربحة 
ع السوق والتركيز الجغرافي وسلوك العمالء أو توجهات اعتماداً على عوامل خارجية مختلفة، مثل تغير أوضا

المطاعم، فإن بعض المحالت أو المطاعم قد ال يكون أداؤها كما هو متوقع في البداية، في ذلك / بيوت األزياء 
 .الوقت، قد تقرر الشركة إغالق هذه المحالت أو المطاعم أو تعديلها بما يتوافق مع أهداف الشركة بشكل عام

 ع النهائية البضائ 
من أكبر المخاطر في أعمال تجارة التجزئة في األزياء هو قدرة تجار التجزئة على بيع منتجاتهم، ألن زيادة 
البضائع عن المستويات المخطط لها قد تؤثر على التدفق النقدي وتؤثر على قوة نمو األعمال، ويجب أن تسعى 

الضروري لتاجر منتجات األزياء التخلص من بضائعه الشركة لبيع منتجاتها خالل نفس موسم شرائها، ومن 
وقد يحد من هذه المخاطر وجود بعض . بالخصم وتقليل الهامش حفاًظا على نشاط بضائعه القديمة في السوق

 . الموردين الذين يبيعون للشركة على أساس األمانة أو بوجود اتفاقات إلعادة الشراء مع الشركة
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 إستراتجية التوسع  
ع المالي للشركة ودرجة نموها في المستقبل من الممكن أن يتأثران إذا لم تنجح خطة توسع الشركة، إن الوض

وقدرة الشركة على إدارة هذا التوسع ستعتمد على قدرتها على تنفيذ وتطوير األنظمة التشغيلية والتمويلية 
 .م وزيادة عددهم والتحكم فيهمواإلدارية في األوقات المناسبة وكذلك قدرتها على تدريب موظفيها وتحفيزه

أو الجديدة من الممكن أن يؤدي إلى عجز الشركة عن / ولكن اإلخفاق في زيادة مبيعات أحد األسواق الحالية و
 . استرداد مصروفات التوزيع والترويج والتسويق عالوة على التكاليف اإلدارية المتراكمة لتطوير هذه األسواق

 حدود يفرضها أصحاب االمتيازات  
من الطبيعي أن تتضمن اتفاقيات االمتياز الدولية بنود غير تنافسية تمنع الطرف الحاصل على االمتياز عن 
تمثيل أصحاب االمتيازات األخرى ممن يبيعون منتجات تنافس منتجات صاحب االمتياز األجنبي، ومن الممكن 

في حال خرق أي . ي قد تكون الشركة طرًفا فيها هذه البنود لعدم التنافسأن تتضمن نفس اتفاقيات االمتياز الت
لمثل تلك البنود لعدم المنافسة، يجوز لصاحب االمتياز األجنبي أن يعتبر الشركة مخلة التفاقية االمتياز كاملة 

 . مما قد يؤدي إلى إنهاء االتفاقية قبل الميعاد المحدد النتهائها

 ئدة مخاطرة الصرف وسعر الفا 
من الممكن أن يكون للفروق بين قيمة الدرهم اإلماراتي والعملة األجنبية تأثيًرا سلبًيا على تكاليف وأرباح 

تتضمن عمليات الشركة شراء بضائع ُمَقَيمة بعمالت غير الدرهم اإلماراتي وخاصة الدوالر األمريكي  .الشركة
العملة في إستراتيجية التغطية الخاصة بها كما أن  قد ال تغطي الشركة مخاطر .والجنية اإلسترليني واليورو

 .التغير السلبي في معدالت الصرف أو أسعار الفائدة من الممكن أن يكون له تأثيًرا ضاًرا على الشركة
" ساكن"تحفظ الشركة حساباتها وتقدم التقارير الخاصة بها بالدرهم اإلماراتي، وسعر الدرهم اإلماراتي حالًيا 

الر األمريكي، كما يجوز أن تنشئ الشركة محالت تجزئة ومنافذ األطعمة والمشروبات في مناطق بالنسبة للدو
جغرافية مختلفة ومن الممكن أن تحقق أرباًحا بالعمالت المحلية لتلك المناطق الجغرافية المختلفة، ولكن تغيرات 

تأرجح في قيمة الدرهم مقارنة بالدوالر العملة األجنبية في مواجهة الدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي أو أي 
 . قد تؤثر على أرباح الشركة

 إطالق األفكار الجديدة 
قد يتضمن جزء من إستراتيجية نمو الشركة أفكاًرا جديدة وخطوط عروض إنتاج جديدة، ويتميز إطالق فكرة 

جميع األفكار ستكون مجزية  جديدة نسبًيا بارتفاع نسبي في تكلفة التنفيذ ولكن ال تستطيع الشركة أن تضمن أن
وأنه يمكن استرداد تكلفة تنفيذها إال أن إطالق أي فكرة جديدة يتميز على المستوى العام بارتفاع نسبي في 

 . تكاليف التنفيذ

 األمور المتصلة بالموظفين  
لجملة على أي قوى عاملة وافدة تكون هي الجزء األهم في قطاع تجارة التجزئة حيث يعتمد كبار وصغار تجار ا

عدد كبير من العمالة المهاجرة من آسيا ودول غير دول الخليج العربي والشرق األوسط، ومن الممكن أن يرتفع 
معدل التناقص بين القوى العاملة الوافدة ألن العديد منهم يعودون إلى أوطانهم بعد تكوين مدخرات كبيرة، كما 

 . في مخاطرة أخرى بالنسبة للنجاح التشغيلي أن زيادة األجور مع نقص العمالة المتخصصة تتسبب
نحو السعي إلى وظائف تقديم الخدمات  الضعيفمع المهارات المكتسبة والميل  القطاععدم توافق متطلبات 

والتعامل مع العمالء أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة بين السكان المحليين، هذا الوضع ظاهر خاصة في المملكة 
البحرين وعمان وفي حين أن البرامج التي تقدمها الحكومة للعمل على المستوى المحلي من العربية السعودية و

الممكن أن ترفع مستويات التوظيف إال أن بعض الوظائف قد تظل شاغرة بسبب نقص العمالة المحلية 
 . المتخصصة ومع ذلك قدرة الشركات محدودة في توظيف عمالة وافدة نظًرا للقيود القانونية

 اطر المتصلة بالسوق المخ

 نصيب السوق في العالمات التجارية الجديدة  
تغير ميول المستهلك وعدم نجاح الشركة في توقعاتها أو تحديدها أو تفاعلها مع هذه التغيرات من الممكن أن 
يؤديا إلى الحد من الطلب على منتجات الشركة، أما نجاح منتجات جديدة مطروحة في السوق يعتمد على قدرة 
الشركة على توقع أذواق وعادات المستهلكين وعرض الشركة لعالمات تجارية تتوافق مع ميولهم، من الممكن 
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أال يكون هناك ضمان بقدرة الشركة على تحقيق قبول السوق أو حصة معقولة في السوق للعالمات التجارية 
 .المطروحة

 البيئة التنافسية  
المنافسة الفعالة ضد منافسيها المستقبليين وتغيرات بيئة العمل من قد ال تضمن الشركة نجاحها في القدرة على 

الممكن أن تؤدي إلى انخفاض األسعار أو الهوامش أو انخفاض حصة السوق مما قد يضر هوامش ربح 
أو التورط في / الشركة، من الممكن أن تدفع المنافسة بالمنافسين إلى رفع مصروفات الدعاية وأنشطة الترويج و

 . تسعير غير عقالنيةطريقة 

 اإليجارات الزائدة  
األزمة المالية العالمية وانخفاض ثقة العمالء دفعا بعض أصحاب المراكز التجارية الصغيرة للحد من اإليجارات 

كان هذا خاصة هو ما حدث بالفعل في حاالت الملكيات القديمة والملكيات ضعيفة  .في دول التعاون الخليجي
نخفاض في المبيعات ومستويات اإلشغال، ومع حقيقة أن اإليجارات ُتشكل جزًءا هاًما من األداء التي واجهت ا

إجمالي تكلفة قطاع تجارة التجزئة، أدى ضعف اإليجارات إلى دعم أرباح تجار التجزئة، ومع ذلك بدأت 
إلى مسار نموها بسرعة، وصنفت دراسة حديثة لكوشمان وويكفيلد تغطي ما  القطاعاإليجارات ترتفع مع عودة 

بين الدول مرتفعة  ٤۰دولة أن اإلمارات العربية المتحدة جاءت في المركز  ٦۲موقع رئيسي في  ۳۰۰يزيد عن 
الثمن في مجال تجارة التجزئة على مستوى العالم، ويمثل ذلك قفزة كبيرة لإلمارات بفضل تدفق إيجارات 

 يتعافىخاصة وأنها لم ُتدرج بهذه القائمة في العام السابق، وألن االقتصاد العالمي  ۲۰۱۱متاجر التجزئة منذ 
من المتوقع أن تزداد مصروفات اإليجارات ألكثر من ذلك ولكن هذه  تتحّسنتدريجًيا وألن ميول المستهلك 

 . ة من الممكن أن تضغط على هوامش األرباحالتغيرات المتزايدة في قيم اإليجارات في كبرى المراكز التجاري

 المنتجات المقلدة  
ارتفع سوق المنتجات المقلدة خالل األعوام الماضية في دول التعاون الخليجي بداية من المالبس ووصوًال إلى 
ة األدوية واإللكترونيات، تلك المنتجات ال يقتصر خطرها على الصحة وسمعة العالمة التجارية األصلية لدى عد

أي سوق مزدهر . شركات رائدة، بل تبقى غير قابلة للتعليل في النظام المالي مما يدفعهم إلى صعوبة تتبعهم
يضمن تدخل القانون بشكل الصارم والحكومات في دول التعاون الخليجي طبقت إجراءات لتتبع عمليات التجارة 

 . في المنتجات المقلدة في قطاع تجارة التجزئة

 ردات األطعمة االعتماد على وا 
واجهت عدة دول من دول التعاون الخليجي قصوًرا في توريد الحبوب عند زيادة أسعار السلع على المستوى 

، وامتنعت الدول المصدرة بصفة دائمة للمنطقة عن توريد سلع معينة من ۲۰۰۸-۲۰۰۷العالمي أثناء عامي 
ادرات إلى تخوفات مما تسبب في األطعمة لتلبية الطلب المحلي أثناء تلك الفترة، وأدت تلك القيود على الص

ارتفاع سعر األطعمة، وتسببت األسعار المرتفعة في ارتفاع نسبة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي من 
 . ۲۰۰۸في عام % ۱۰٫۷إلى  ۲۰۰٦في عام % ٥٫۳

ألوسط ووجد أن التضخم الزائد في سعر األطعمة سبًبا رئيسًيا في االضطراب االجتماعي في منطقة الشرق ا
، وال يزال التضخم المستمر من أهم التحديات المالية في دول مجلس التعاون ۲۰۰۸-۲۰۰۷أثناء الفترة 

 . الخليجي

 المخاطر المتصلة باألسهم العادية 

 احتمال عدم ثبات سعر األسهم : الشركة لم تكن موجودة في سوق التداول من قبل 
وقبل طرح األسهم، . لشركة بإدراج أسهمها في سوق دبي الماليبعد طرح األسهم وإتمام تأسيس الشركة، تلتزم ا

لم يكن هناك سوق عام لألسهم كما يمكن غياب أي ضمان بتطور سوق تداول فعال لتلك األسهم وحتى إذا كان 
السوق فعاًال، لن يكون هناك ضماًنا الستمرار تفاعل سوق تلك األسهم بعد إدراجها بسوق دبي المالي، وإذا لم 

ر سوق تداولها أو لم يستمر في نشاطه، قد تتأثر السيولة وأسعار التداول بالسلب، وقد ال يتمكن المكتتبون يتطو
في األسهم المطروحة من إعادة بيع أسهمهم بسعر شراءه أو بسعر أعلى منه نتيجة عدة عوامل مثل اختالف 

وقعة أو اإلخفاق في تلبية تحقيق تقديرات نتائج التشغيل والتغيرات الفعلية عن نتائج التشغيل والتغيرات المت
األرباح لمحللي األوراق المالية وأوضاع السوق في نفس المجال واإلجراءات القانونية والحاالت االقتصادية 
العامة، كما أن التغيرات القوية في السوق من الممكن أن تؤثر على سعر تداول األسهم في سوق دبي المالي 
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يمكن أن تؤثر عدة عوامل عالوة على ذلك على أسعار األوراق المالية  .ل الفعلي للشركةبعيًدا عن أداء التشغي
 : المتداولة وثباتها، وتتضمن هذه العوامل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 . التغير في نتائج التشغيل- 
 . التدهور االقتصادي- 
 . انخفاض نمو الشركة  -
 . وخدمات جديدة من منافسينأو اإلعالن عن عروض منتجات / و- 

 توزيعات األرباح  
بما ) إن وجد(يحق لمالكي األسهم استالم توزيعات أرباحهم المعلنة عن أول سنة مالية واألعوام المالية التالية 

يتوافق مع توصيات مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية، وتلتزم الشركة بإعالن األرباح السنوية وتوزيعها 
اة زيادة قيمة كل مساهم بما يتوافق مع متطلبات االستثمار الخاصة بالشركة، وبموجب القوانين مع مراع

المعمول بها ونظام الشركة األساسي، أي قرارات تصدر بشأن دفع توزيعات األرباح إلى المساهمين ومبلغ هذه 
الجمعية العمومية، وقد التوزيعات يجب أن يصدر بناء على خيار مجلس إدارة الشركة وتوصياته وموافقة 

تختلف النسبة المئوية لتوزيعات األرباح من عام آلخر، كما يمكن أن يتأثر إعالن توزيعات األرباح بعوامل 
أخرى مثل توقعات أعمال الشركة ومتطلبات رأس المال العامل والربحية واألداء المالي العام وحالة السوق 

 .رها من العوامل مثل االعتبارات التنظيمية األخرىوالمناخ االقتصادي على المستوى العام وغي

 التحكم في المخاطر  
بالمائة من إجمالي األسهم حتى انتهاء مدة الحظر على األقل  ٤٥بعد النجاح في إتمام الطرح، يمتلك المؤسسون 

ؤسسون جميع بعد اكتمال الطرح بنجاح، يعين الم. وبذلك يحققون درجة معقولة من التحكم في الشركة وعملياتها
 . أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث أعوام

 المخاطر التنظيمية  
بعد الطرح وتخصيص أسهم الطرح، يتخذ المؤسسون الخطوات الالزمة والمتطلبات بغرض إتمام تأسيس 
الشركة باعتبارها شركة مساهمة عامة قبل اإلدراج المتوقع لألسهم في سوق دبي المالي، ومع أن الشركة 

ا حققت المتطلبات المسبقة إلتمام عملية التأسيس وأنها قد حصلت على الموافقة المبدئية للتأسيس من تضمن أنه
، إال أنه ال يوجد ضمان بأن هذه "نشرة االكتتاب"هيئة األوراق المالية وبالتالي الموافقة على طرح األسهم 

أو /كشركة مساهمة عامة سيستكمل و المتطلبات المسبقة ستكون مرضية للسلطات المعنية وبأن تأسيس الشركة
 . بأن أسهم الشركة سيتم إدراجها

 عوامل الخطر المتعلقة بالمناخ االقتصادي والسياسي

 النمو االقتصادي في اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 
والدول الكبرى في مجلس يكون إيراد الشركة ناتًجا من العروض التي تطرحها في اإلمارات العربية المتحدة 

  التعاون الخليجي، ولذلك فإن أداء الشركة مرتبط بالبيئة االقتصادية الموجودة في اإلمارات العربية المتحدة
إذا حدث أي هبوط في اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة فقد يؤثر على نمو . طقة بشكل عامنباألخص والم

أي تأثير سلبي .  بدئًيا على عملياتها في اإلمارات العربية المتحدةستعتمد مإيرادات الشركة  حيث أنالشركة، 
المحلي أو االقتصاد العام خصوًصا في اإلمارات العربية المتحدة قد يكون له آثار ضارة على أداء  القطاععلى 

 . الشركة

 مخاطر أسعار النفط 
يعتمد االقتصاد اإلقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على النفط وبناًء على ذلك، سوف يتحدد تصور 

في حين تشهد أسعار . أسعار النفط في المستقبل على نطاق واسع بناًء على الحاالت االقتصادية في المنطقة
سعار النفط ألعاون الخليجي نمًوا سريًعا نظًرا النفط حالًيا ارتفاًعا غير مسبوق وشهد االقتصاد في دول مجلس الت

وأي هبوط في أسعار النفط قد يكون له أثًرا سلبًيا على النمو اإلقليمي ومن ثم على نمو النشاط  .المرتفعة
قطاع النفط والغاز فإن هذا الهبوط في األسعار قد ب غير متصلفي حين أن النشاط التجاري للشركة . التجاري

 .النشاط التجاري والنمو االقتصادييؤثر على 
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 المخاطر السياسية 
قد تتأثر عمليات الشركة ومكاسبها ومورديها في المستقبل بعدم االستقرار السياسي والتطورات والقوانين 
واللوائح السياسية والدولية األخرى بدرجات مختلفة، منها التأميم اإلجباري لألصول وفرض العقوبات والقيود 

ج والواردات والصادرات؛ بسبب الصراع العسكري أو الخالفات الدولية األخرى؛ كاالضطرابات على اإلنتا
المدنية والمسائل األمنية المحلية التي تهدد سالمة العمليات التي تباشرها مرافق الشركة؛ من ضبط لألسعار أو 

 .مصادرة الملكية أو مراجعة الحقوق الموجودة في العقد أو إلغائها

 القانونيةالمخاطر 

 قانون الشركات 
أي تغيير في قانون الشركات الحالي أو أي قانون آخر ذي صلة يحكم الشركة أو عملياتها قد يكون له أثًرا مادًيا 

إن الشركة غير قادرة على التكهن بحدوث تلك التغييرات وكيفية تأثيرها . على بنية الشركة وعلى مساهميها
 .على عمليات الشركة

 الضرائب 
إن . فرض أي ضرائب على الدخل مبدئًيا على عمليات الشركات التي تتم في اإلمارات العربية المتحدةلن تُ 

أرباح الشركة الناتجة عن العمليات في اإلمارات العربية المتحدة قد تتغير في حال تغير قوانين الضرائب في 
كة التي قد تتم في المستقبل خارج على المكتتبين أن يدركوا أن عمليات الشر. اإلمارات العربية المتحدة

 .اإلمارات العربية المتحدة قد ُتفرض عليها ضرائب

 التطلعات المستقبلية
 وتطلعات مستقبليةأعاله، تحتوي نشرة االكتتاب على بيانات  بالتطلعات المستقبليةحسبما ُذكر في القسم الخاص 

تعبر تلك البيانات . ضة للمخاطر األصيلة والشكوكبما في ذلك البيانات الخاصة بآراء الشركة وتوقعاتها المعر
ال تضمن تلك البيانات كيفية األداء في .  عن االفتراضات والتوقعات والتصورات الحالية الخاصة بالشركة

المستقبل أو النتائج وتتضمن مخاطر وشكوك، بعضها ال تستطيع الشركة السيطرة عليه، وال تثبت االفتراضات 
 . مستقبل دقة أو تأكيد حدوثهاالتي قد تقع في ال

قد تؤثر العديد من العوامل على الحالة المالية الحقيقية للشركة أو نتائج العمليات وتسبب نتائج فعلية تختلف 
تشمل تلك العوامل على . بشكل مادي عن تلك النتائج الصريحة أو الضمنية المذكورة في البيانات االستطالعية

 :يليسبيل المثال ال الحصر، ما 

التغييرات الحادثة في الحاالت السياسية واالقتصادية والتجارية العامة في اإلمارات العربية المتحدة  •
 .أو دول مجلس التعاون الخليجي/و

التغييرات في القوانين أو سياسات الحكومات أو األنشطة األخرى الحكومية أو شبه الحكومية في  •
 .التعاون الخليجي أو دول مجلس/و اإلمارات العربية المتحدة

 سيطرة الكيانات المشابهة األخرى على البيئة التنافسية في األسعار وتقديم الخدمات التنافسية؛ •

 أو/التغييرات في معدالت تحويل العمالت ونسب الفوائد ومعدالت التضخم؛ و •

 .التغييرات في استراتيجية النشاط التجاري للشركة وعوامل أخرى عديدة •
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 إدارة الشركة 

  اإلدارة
عند التوازن المطلوب  وسوف يتم مراعاة . أعضاء ٦ من يتألف الذي اإلدارة مجلس في الشركة إدارة تكمن

 الجمعية من انتخابهم تمسي الذين مستقلينوالتنفيذيين الغير التنفيذيين وعضاء بين األاإلدارة  ستشكيل مجل
  .السري التراكمي التصويت طريق عن العادية العمومية

 الغذائية والصناعات بالموضة صلة ذات خبرة لديهم الذين األفراد من التنفيذيون غير األعضاء يتألف
  .الشركات وحوكمة المساهمين من األقلية بحقوق أخرى أمور ضمن والمختصون

 عين اإلدارة، مجلس أعضاء اختيار في أعاله المذكورة الطريقة من واستثناء للشركة األساسي النظام بموجب
 ۳ لمدة للشركة إدارة مجلس أول في ُعينوا الذين التاليين األفراد من يتألف إدارة مجلس أول الشركة مؤسسو
 :وهم سنوات

، وعنوانه 0027083، إماراتي الجنسية، يحمل جواز سفر رقم جمال محمد مطر الحاي/ سعادة السيد )۱(
 .عضو غير تنفيذي مستقل - ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة۲٥۲٥. ب.ص

، Z25P22166، إماراتي الجنسية، يحمل جواز سفر رقم خالد سالم مصبح حميد المهيري/ السيد )۲(
 .عضو غير تنفيذي مستقل - ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة۳۱۳۰۹. ب.وعنوانه ص

، وعنوانه A2314844، إمارتي الجنسية، يحمل جواز سفر رقم جمال عبدهللا علي الشعفار/ السيد )۳(
 .عضو غير تنفيذي مستقل - دبي، اإلمارات العربية المتحدة ،۳۹٤٥. ب.ص

، A0000692إماراتي الجنسية، يحمل جواز سفر رقم أبوبكر صديق محمد حسين الخوري، / السيد )٤(
 .عضو غير تنفيذي مستقل - ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة٤۳۹٤۱. ب.وعنوانه ص

، CJH275299، إماراتي الجنسية، يحمل جواز سفر رقم د عبيد الشامسيحمد عبدهللا راش/ السيد )٥(
 .عضو غير تنفيذي مستقل - ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة٦٤۸۱. ب.وعنوانه ص

. ب.وعنوانه ص، ۰۰۳۲۱۲۳۷۱الجنسية، يحمل جواز سفر رقم  كويتي، محمد القحطاني/ السيد )٦(
 .عضو غير تنفيذي مستقل - دولة الكويت ٤۸۲۰۱٤

 
  :التالي النحو على أخرى، مسائل ضمن اإلدارة مجلس في ووظائفهم مهام تكون أن على

  العليا؛ اإلدارة فريق تعيين •

 لها؛ التابعة الشركات وإنشاء للشركة فروع فتح •

 والموظفين؛ والتمويل باالستثمار الخاصة الشركة سياسة وضع •

 الرئيسة؛ والنفقات األصول وبيع المشتركة والشركات الكبيرة االستثمارات اعتماد •

 واعتماد اإلنفاق وضوابط السنوية والميزانية التجارية والخطط الرئيسة واإلجراءات السياسات اعتماد •
  وتفويضها؛ المسؤوليات حد

 و بها؛ المعمول والتوجيهات واللوائح بالقوانين الشركة والتزام اللجان مراقبة •

 .العمل عن واإلقالة والتعويض االستبقاء ومعايير العليا باإلدارة الخاصة األداء معايير وضع •

 الشركات حوكمة
 مبينة المتطلبات وتلك المالي دبي سوق في المدرجة المساهمة الشركات على الشركات حوكمة متطلبات تنطبق

 رقم الوزاري القرار وبموجب ،۲۰۰۹ أكتوبر ۲۹ في الصادرة المؤسسي االنضباط ومعايير الحوكمة قواعد في
  :أخرى أمور بين من المتطلبات، تلك وتتضمن . الشركة على تنطبق والتي") الحوكمة قواعد(" ٥۱۸

 األقل على المجلس ثلث يكون أن ويجب التنفيذيين غير أعضاء اإلدارة مجلس أغلبية تتضمن أن يجب •
 الحوكمة؛ قواعد متطلبات مع للتوافق المستقلين األعضاء من
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 األقل؛ علىاجتماعات سنوًيا ) ٦(ستة  اإلدارة مجلس يعقد أن يجب •

 منهم ويكون األقل، على التنفيذيين غير األعضاء من ثالثة من الحسابات تدقيق لجنة تتشكل أن يجب •
  األقل؛ على مستقلين اثنين

 ويكون األقل، على التنفيذيين غير األعضاء من ثالثة من واألجور الترشيحات لجنة تتشكل أن يجب •
 األقل؛ على مستقلين اثنين منهم

 التزام تتضمن والتي والسلع المالية األوراق هيئة إلى السنوي التقرير بتقديم مطالبة الشركة تكون •
 التدقيق لنظام اإلدارة مجلس مراجعة وأثناء العام خالل تحدث انتهاكات وأي الحوكمة، بقواعد الشركة

 و الداخلي؛

  .وموظفيها لمديريها السلوك قواعد إجراءات باتخاذ مطالبة الشركة إن •

  اللجان
 .عملياتها تنفيذ فترة في الشركات حوكمة مبادئ تطبيق ضمان في الشركة ترغب
 بشكل اللجان بها المختص السلطات تكون .محددة ومسؤوليات وسلطات مهام لتنفيذ اإلدارة مجلس لجان تخطط

 مجلس رئيس خالل من اإلدارة مجلس اعتماد تقديم تتطلب التي التوصيات كافة ولها استشارية، طبيعة لها عام
 لجنة ذلك في بما متعددة وظيفية لجان لديها يكون أن الشركة على .عليها والتصديق وإقرارها لمراجعتها اإلدارة
 بالكامل المجلس مجهود ُيثّمن ذلك، من وبالرغم .أدناه بالكامل موضح هو كما التدقيق ولجنة واألجور المتابعة

 .بذلك وأوصت المختلفة اللجان أظهرت حسبما كلها الشركة عمليات تحكم قرارات اتخاذه على

 التدقيق لجنة 
 .أشهر ثالثة كل بها المعمول واللوائح والقوانين اإلدارة مجلس بسياسات الشركة التزام مراقبة التدقيق لجنة على
 على مسؤولياتهم، ضمن ومن .والخارجيين الداخليين الحسابات، مدققي مع وثيق بشكل تعمل أن اللجنة تلك على
 ومراجعة الداخلي المراقبة نظام وفاعلية قابلية لضمان عام كل الحسابي التدقيق خطة اعتماد التدقيق لجنة

 .الشركة حسابات مدققو ينفذها التي العمل خطط وتطوير النتائج وتقييم الداخلية المراقبة سياسات

 واألجور عةالمتاب لجنة 
 كافة ومع للشركة التنظيمي والهيكل التعويضات وسياسات الموظفين كافة مع تتعامل أن اللجنة تلك على 

 .للشركة اآلخرين والموظفين باإلدارة المتعلقة المسائل

 الداخلية الرقابية الضوابط
 مجلس إلى مباشًرا تقريًرا عنه ُيرفع بحيث الداخلي للتدقيق قسًما الشركة تؤسس الضوابط، تلك إدراج عند

 وتقييم الشركة لها تتعرض التي المخاطر إدارة إجراءات تقييم الداخلي التدقيق قسم واجبات تتضمن .اإلدارة
 الداخلية السياسات ذلك في بما األخرى، واللوائح القوانين وكذلك بها وااللتزام الحوكمة لقواعد الشركة تنفيذ

  .للشركة المالية المعلومات مراجعة عن أيًضا مسئوالً  للحسابات الداخلي التدقيق قسم يكون .للشركة
 وموظفيها الشركة امتثال تقييم عن مسئوالً  االمتثال لمراقبة موظًفا الشركة تعين سوف أخرى، ناحية ومن

 .بها المعمول واللوائح للقوانين
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 حصيلة اإلكتتاباستخدام  

تجاه النفقات الرأسمالية لنشر محالت البيع بالتجزئة ومنافذ البيع في  حصيلة اإلكتتابتتوقع الشركة أن تستخدم 
لتمويل رأس المال العامل واألغراض  جزء حصيلة اإلكتتابتتوقع الشركة أيًضا أن تستفيد من . المطاعم

 .المؤسسية العامة
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 سياسة توزيع األرباح 

األرباح المقررة فيما يتعلق بأول سنة مالية، إن وجدت، أو إن وجدت في السنوات يحق للمساهمين تلقي توزيعا 
وتنوي الشركة إقرار توزيعات . المالية الالحقة بناًء على توصية مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية

ستثمار الخاصة األرباح السنوية وتوزيعها على أمل رفع القيمة الخاصة بالمساهم والتي تتفق مع متطلبات اال
بمراعاة القوانين المعمول بها والنظام األساسي للشركة، يتم اتخاذ أي قرار بشأن سداد توزيعات . بالشركة

األرباح وإعطائها إلى المساهمين وقيمة توزيعات األرباح بناًء على تقدير مجلس إدارة الشركة وتوصياته 
قد يتأثر إقرار توزيعات . ي توزيعات لألرباح من عام آلخرقد تختلف قيمة ونسبة أ. وموافقة الجمعية العمومية

األرباح أيًضا بعوامل أخرى، بما في ذلك التطلعات التجارية للشركة ومتطلبات رأس المال العامل والربحية 
 .واألداء المالي العام وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وعوامل أخرى بما في ذلك اعتبارات تنظيمية
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 د األسهمتحدي 

 .للشركة األساسي للنظام المحددة األحكام عن ملخًصا ذلك في بما باألسهم تتعلق محددة معلومات أدناه مبين

 به المساهم المال رأس
 مقسمة إماراتي درهم ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هو) التأسيس قيد( ع.م.ش ماركة لشركة اإلجمالي المال رأس يكون
 :التالي النحو على
 إماراتي درهم ۲۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰ :المؤسسين أسهم
 إماراتي درهم ۲۷٥،۰۰۰،۰۰۰ :الطرح في المكتتبين أسهم
باإلضافة الى  إماراتي درهم) واحد( ۱ هو) التأسيس قيد( ع.م.ش ماركة شركة في سهم كل سعر يكون

 .مصاريف اإلصدار

 األولوية وحقوق المال رأس أسهم ارتفاع
 بقرار به المساهم الشركة مال رأس يزيد قد األساسي، والنظام الشركات قانون في بها المعمول األحكام بموجب

 في الزيادة مبلغ على القرار هذا وينص  .اإلدارة مجلس من توصية بموجب العادية غير العمومية الجمعية من
 المساهم الشركة مال رأس يزيد ال قد ذلك، من وبالرغم. الصادرة األسهم إصدار وقيمة به المساهم المال رأس

  .بالكامل األصلي المال رأس دفع يتم حتى به
 المال رأس داخل في االحتياطي دمج) ۲( جديدة؛ أسهم إصدار) ۱( :التالية الطرق بإحدى المال رأس يزيد قد

 لألسهم االسمية للقيمة معادلة اسمية بقيمة الجديدة األسهم تصدر   .أسهم إلى السندات تحويل) ۳( أو به؛ المساهم
 .األصلية

 شريطة قيمتها وتحديد لألسهم االسمية القيمة إلى عالوة إصدار إلضافة العادية غير العمومية الجمعية تنعقد قد
 ولو حتى القانونية االحتياطيات إلى تضاف عالوة اإلصدار  .والسلع المالية األوراق هيئة موافقة على الحصول

 .المال رأس نصف ذلك تجاوز
 المتخذ القرار أو األساسي النظام مع تتعارض أحكام أي. الجديدة األسهم اكتتاب في األولوية للمساهمين يكون
   .باطلة تكون به المساهم المال رأس لزيادة
 لُيبلغ اليومية المحلية الجرائد من جريدتين في العربية باللغة إعالن نشر الشركة إدارة مجلس رئيس على

 يجب  .الجديدة األسهم وسعر االكتتاب مواعيد ويحدد الجديدة، األسهم اكتتاب في األولوية لهم بأن المساهمين
 بشراء للمساهمين مسموًحا يكون .األسهم تلك بشراء رغبتهم عن المدة تلك خالل الشركة إبالغ المساهمين على
 شراء في يرغبون الذين المساهمون يشتري قد  .الشركة في الحالية أسهمهم نسبة مع تتماشى بنسبة جديدة أسهم
   .لالكتتاب العام متبقية أسهم أي ُتطرح .المتبقية األسهم نسبتهم من أكبر نسبة

 باألسهم المرفقة الحقوق
 األرباح وتوزيعات الشركة أصول في متساويةً  حقوًقا صاحبه سهم كل ُيعطي  .للتقسيم قابلة غير األسهم تكون

 .واحد صوت سهم لكل قاعدة أساس على للمساهمين العمومية الجمعية في التصويت حقوق وأيًضا

 للمساهمين العمومية الجمعية

 السنوية العمومية الجمعية 
 تنعقد .العادية غير أو العادية السنوية االجتماعات خالل من تعقد الشركة لمساهمي العمومية الجمعية اجتماعات

 على .المالية السنة نهاية من أشهر أربعة خالل األقل، على العام في واحدة مرة السنوية العمومية الجمعية
 العمومية والميزانية الحسابات ومدققي المديرين تقارير تشمل التي بالمسائل تهتم أن السنوية العمومية الجمعية

 أو/و اإلدارة مجلس أعضاء وإقالة وتعيين توزيعها يتم التي األرباح توزيعات وقيمة والخسائر األرباح وحسابات
 .اإلدارة مجلس أعضاء وأجور الحسابات مدققي
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 العادية غير العمومية الجمعية 
 السنوية، العمومية الجمعيات في المنظورة غير األخرى المسائل لمناقشة العادية غير العمومية الجمعيات تنعقد

 تمديد) ۳( ؛الشركة في به المساهم المال رأس تقليل أو زيادة) ۲( الشركة؛ تأسيس عقد تعديل) ۱( :ذلك في بما
 .دمجها أو تصفيتها أو حلها أو ملكيتها في تصرف أو للشركة بيع أي) ٤( أو الشركة؛ تأسيس مدة تقصير أو

 واإلخطار الدعوة مدة 
 اإلخطار هذا وُيوزع .اإلدارة مجلس من إخطار بموجب) العادية غير أو السنوية( العمومية الجمعية تنعقد

 في اليومية الجرائد من جريدتين في العربية باللغة وينشر المساهمين إلى ُترسل مسجلة خطابات بموجب
 أن ويجب .العمومية الجمعية النعقاد المقترح الموعد قبل يوًما ۲۱ أقصاه موعد في المتحدة العربية اإلمارات
 المالية األوراق هيئة إلى األعمال وجدول الدعوة من نسخ أيًضا وُترسل .أعمال جدول لالنعقاد الدعوة تتضمن
 .األخرى المختصة الهيئات وإلى والسلع

 التسجيل 
 في اسمها/اسمه تسجيل العادية غير أو العادية العمومية الجمعية في يحضر أن المساهمين من يرغب من على

 انعقاد قبل الوقت من كبير متسع خالل االجتماع انعقاد مكان في الشركة إدارة توفره التي اإللكتروني السجل
 وأسماء يمثله، من أو هي/هو يملكها التي األسهم وعدد يمثله من اسم أو المساهم اسم السجل يتضمن .االجتماع

 .وتوكيالتهم ووكالئهم) وجدوا إن( المساهمين ممثلي

 العادية العمومية الجمعية انعقاد 
 عشرة األقل على فإن اإلدارة، مجلس قبل من العادية العمومية الجمعية النعقاد الدعوة إمكانة إلى باإلضافة
 طريق عن العادية العمومية الجمعية عقد يطلبون قد األسهم من%) ۳۰( المائة في ثالثين يملكون ممن مساهمين

 الشركة حسابات مدققو طلب إذا العمومية الجمعية تنعقد قد .الشركة إلى ُيرسل إخطار بموجب اإلدارة مجلس
 .الطلب هذا تقديم تاريخ من يوًما ۱٥ خالل لالنعقاد الدعوة تصدر أن يجب الحالتين، كال وفي .ذلك

 العادية غير العمومية الجمعية انعقاد 
 اإلدارة مجلس يعقد أن ويجب .لالنعقاد اإلدارة مجلس دعوة بموجب العادية غير العمومية الجمعية تنعقد

%) ٤۰( المائة في أربعين األقل على يملكون لألسهم حاملون طلب إذا العمومية للجمعية العادي غير االجتماع
 من يوًما ۱٥ خالل المساهمين إلى الدعوات إرسال اإلدارة مجلس على يجب الحالة، تلك وفي  ذلك األسهم من

 .الطلب تقديم تاريخ

 العمومية الجمعيات في المساهمين حقوق 
 قد .يملكه سهم كل مقابل واحد صوت مساهم لكل يحق .العمومية الجمعية حضور الشركة في مساهم لكل يحق
 العمومية الجمعية اجتماع يحضر كي اإلدارة، مجلس في عضًوا يكون أال يجب والذي له وكيالً  مساهم أي يعين

 واألحكام الشروط بموجب مكتوب خاص رسمي توكيل إصدار يجب صحيحة، الوكالة تكون ولكي .عنه بالنيابة
 على العدل كاتب ُيصدق أن فيجب المساهمين، أحد هو الوكيل يكن لم وإذا و، اإلدارة مجلس حددها التي

 مال رأس من%) ٥( المائة في خمسة من ألكثر الوكيل امتالك عدم حالة في .التوكيل بهذا الخاصة التوقيعات
 بصفاته العمومية للجمعية القانوني النصاب يخضع .الصفة بتلك واحد مساهم من ألكثر به المساهم الشركة
 .الشركات قانون ألحكام القرارات التخاذ الالزمة وباألغلبية المختلفة

 األسهم ملكية نقل
 حظر لفترة المؤسسون يملكها التي األسهم تخضع بها، المعمول المتحدة العربية اإلمارات قوانين بموجب
 بالسنة الصلة ذات للشركة المدققة المالية البيانات عن اإلعالن وحتى الشركة تأسيس تاريخ من تمتد إلزامية
 الفترة، تلك أثناء ملكيتها نقل أو األسهم ببيع للمؤسس مسموًحا يكون لن .التأسيس هذا تعقب التي الثانية المالية

 ملكية نقل عملية تخضع أن على للشركة األساسي النظام ينص .آخرين مؤسسين أو مؤسس إلى ذلك كان إذا إال
 المتحدة العربية اإلمارات في التنظيمي المالية األوراق سوق في المدرجة الشركات تحكم التي للوائح األسهم

 أو رهنها أو ملكيتها نقل أو األسهم بيع يجوز قائمته على مدرجة الشركة تكون آخر استثماري سوق أي في أو/و
  .الغية األساسي للنظام طبًقا تتم ال التي الملكية نقل عمليات تكون .للشركة األساسي للنظام طبًقا فيها التصرف
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%) ٥۱( المائة في وخمسين إحدى عن وقت، أي في المتحدة، العربية اإلمارات مواطني مساهمة تقل أال يجب
 .به المساهم الشركة مال رأس من

 الشركة تصفية
 من قرار يصدر لم ما مشابهة متتالية لمدد تلقائًيا تجديدها يتم عاًما، وتسعين تسع) ۹۹( لمدة الشركة تأسست
  .الشركة بحل العادية غير العمومية الجمعية
 المدة تجديد يتم لم ما للشركة، المحددة المدة انتهاء) ۱( :التالية الوقائع حدوث عند العمل عن الشركة تتوقف

) ۳( أجلها؛ من الشركة أُنشئت التي األهداف تحقيق) ۲( األساسي؛ النظام في عليها المنصوص لألحكام طبًقا
  .أخرى شركة مع الشركة دمج) ٤( و الشركة؛ بحل العادية غير العمومية الجمعية من قرار إصدار

 الجمعية اإلدارة مجلس يعقد الشركة، مال رأس نصف األقل على قيمتها تبلغ خسائر الشركة تكبدت حال في
 الشركة حل بشأن قرار أي اتخاذ يتم ال .حلها سيتم أو الشركة عمل سيستمر إذا ما لتقرر العادية غير العمومية

 المساهمين أغلبية يتخذ لم ما سارًيا ذلك ويكون مدتها، تقصير أو األساسي، النظام في المذكورة مدتها نهاية قبل
  .الشركات قانون بموجب المقرر القرار هذا

 المساهمين من األقلية حماية
 تلك تحمي أن عليها الشركة أن وكيف المساهمين حقوق على الشركات حوكمة قرارات من ۱۲ المادة تنص

 ويتم .حقوقه ممارسة له يجوز يملكها، التي األسهم نسبة عن النظر بصرف مساهم، كل أن لضمان الحقوق
 :كالتالي الحقوق تلك تلخيص

 :يلي بما المتعلقة الحقوق خصوًصا بأسهمهم المتعلقة الحقوق كامل المساهمين لكافة يكون
  األرباح؛ توزيعات )۱(
 تصفيتها؛ عند الشركة أصول في نسبتهم ) ۲(
  للمساهمين؛ العمومية الجمعية اجتماعات حضور )۳(
 العمومية؛ الجمعية اجتماعات في والتصويت المناقشات في المشاركة )٤(
 األسهم؛ في التصرف )٥(
 و للشركة؛ المالية والبيانات المالية التقارير مراجعة )٦(
 العمومية الجمعية أو اإلدارة مجلس من بتصريح ومستنداتها الشركة حسابات دفتر على الدخول )۷(

  األساسي؛ النظام في عليه ُنص حسبما

  تمييز؛ دون حقوقهم بممارسة لهم بالسماح يتعلق فيما سواسيةً  المساهمين كافة ُيعامل •
 العمومية الجمعية اجتماع تحكم التي والقوانين بالقواعد دراية على يكونوا أن المساهمين كافة على •

 االجتماعات؛ تلك في التصويت وآلية
 عقد طلب األسهم من بالمائة ۳۰ مجتمعين ملكونيس مساهمين عشرة يبلغ المساهمين من لعدد يمكن •

 .اإلدارة مجلس طريق عن للشركة العادية العمومية الجمعية اجتماع
 طلب الشركة إلى ُيرسل إخطار بموجب األسهم من%) ٤۰( المائة في أربعين يملكون لمساهمين يمكن •

 .اإلدارة مجلس طريق عن العادية غير العمومية الجمعية اجتماع عقد
 العامة العمومية الجمعية باجتماعات الخاصة المناقشات في المشاركة في الحق المساهمين لكافة يكون •

  القرارات؛ على والتصويت
 يكونوا بأن لهم للسماح اإلدارة مجلس لعضوية بالمرشحين علم على يكونوا أن المساهمين كافة على •

  منهم؛ واحد كل ومؤهالت بخبرة دراية على
 اإلدارة مجلس يكون .وأنشطتها بالشركة المتعلقة المادية المعلومات عن ُيفصح أن اإلدارة مجلس على •

 .والشركة للمساهمين العليا المصالح تخدم التي األرباح لتوزيع واضحة سياسة وضع عن مسئوالً 
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 فرض الضرائب 

وال . ال تفرض اإلمارات العربية المتحدة أي ضرائب شخصية على الدخل أو ضريبة استقطاع من أي نوع
تفرض أيًضا الزكاة، التي هي ضريبة دينية على الدخل والملكية والتي ُتفرض وفًقا للشريعة اإلسالمية في العديد 

ن أن اإلمارات العربية المتحدة أصدرت مراسيم بضريبة الدخل تتعلق بالكيانات بالرغم م. من الدول اإلسالمية
المؤسسية، بعضها يرجع إلى الستينات، ولم يطبق أي من الشركات اإلماراتية تلك المراسيم، باستثناء شركات 

ركات على النفط وفي أبوظبي ودبي والشارقة وعلى البنوك األجنبية والتي تدفع في الوقت الحالي ضريبة ش
عالوًة على ذلك، في حين لم تتشكل اآللية أو اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القوانين الضريبية، فهذا سبب . األرباح

وبالرغم من ذلك، فإن المراسيم التي ُتشير إلى أنه إذا تم دفع . يجعلنا نعتقد أننا لن نطبقها في الوقت القريب
ية بأثر رجعي وقد يتم الحصول على إعفاءات ضريبية من الجهات الضريبة، فيكون قد ُطبقت القوانين الضريب

فهم . تكون المراسيم الرئيسة لضريبة الدخل على الشركات خاصة بأبوظبي ودبي. المعنية في الحاالت المناسبة
، صدر مرسوم اتحادي رقم ۲۰۰۲وفي عام . يختلفون في طريقة حساب الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة

من الرسوم الجمركية على كافة األصول التي تستوردها الشركة العاملة في اإلمارات العربية % ٥، يفرض ٥٥
على المكتتبين أن يكونوا على دراية بأنه . المتحدة، إال إذا أعفت وزارة المالية الشركة من تلك الرسوم الجمركية

ك ضرائب تتعلق بواليات قضائية أخرى بجانب الضرائب التي تفرضها اإلمارات العربية المتحدة، قد تكون هنا
وتكون تلك المسائل في الغالب معقدة وإذا .  ذات صلة، تعتمد على جنسية المستثمرين والظروف الخاصة بهم

 .كان المكتتبون في ريبة من ذلك، فعليهم استشارة المستشارين المختصين بالمسائل الضريبية
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 مدققو الحسابات 

ة للشركة شركة دولية مرموقة لتدقيق الحسابات الخاصة بها، يبدأ عملها من أول سوف تعين الجمعية العمومي
يتم تعيين مدقق . ديسمبر من العام التالي ۳۱السنة المالية التي تبدأ من تاريخ إنشاء الشركة وتنتهي في 

 .الحسابات لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
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 البيان التقريبي للنفقات 

 :البيان التقريبي للنفقات التي تكبدتها الشركة في سبيل تأسيسها وإصدار أوراقها الماليةفيما يلي 
 درهم ٦۰۰٫۰۰۰ بنك تلقي االكتتاب الرئيسي

 درهم ۲٥۰٫۰۰۰ ۱تلقي االكتتاب  بنك
 درهم ۲٥۰٫۰۰۰ ۲تلقي االكتتاب  بنك
 درهم ۲٥۰٫۰۰۰ ۳تلقي االكتتاب  بنك
 درهم ۲٥۰٫۰۰۰ ٤تلقي االكتتاب  بنك
 درهم ۲٥۰٫۰۰۰ ٥تلقي االكتتاب  بنك
 درهم ۲٥۰٫۰۰۰ ٦تلقي االكتتاب  بنك
 درهم ۲٥۰٫۰۰۰ ۷تلقي االكتتاب  بنك

خدمات مكتب الدعم فيما يخص مرحلة التخصيص مصاريف 
 االكتتابو 

 درهم ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 درهم ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ االكتتاب مدير رسوم
 درهم ٥۰۰٫۰۰۰ القانونية االستشارات رسوم
 درهم ۲٥۰٫۰۰۰ المدقق رسوم
 درهم ٥٫۱۳۷٫۰۰۰ العامة العالقات وحمالت الدعاية نفقات

 درهم ۳۰۰٫۰۰۰ )والترجمة الطباعة رسوم ذلك فيبما ( الطباعة مصاريف
 ورسوم والسلع المالية األوراق هيئةرسوم ( الحكومية الرسوم
 )المالي دبي سوق لدى اإلدراج

 درهم ۱۱۰٫۰۰۰

 درهم ۱٤٫٦٤۷٫۰۰۰ :اإلجمالي

 
 .يتعين أن تخصم النفقات المذكورة آنفا من حساب المصروفات العامة
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 المسائل القانونية 

 .يختص الملخص التالي باألحكام ذات الصلة بعقد تأسيس الشركة والنظام األساسي وقانون الشركات

 النظام األساسي
 . يحدد النظام األساسي للشركة الحقوق وااللتزامات ذات الصلة بتفاصيل ملكية األسهم

 رأس مال الشركة
سهم بقدر سهم واحد  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰درهم إماراتي مقسمة إلى  ٥۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰يكون رأس مال الشركة هو 

الطرح التي تقدر بمبلغ باإلضافة إلى ذلك، يدفع المكتتبون ألسهم الطرح رسوم .  لكل درهم إماراتي واحد
 .درهم إماراتي لكل سهم ۰٫۰۳

 حقوق التصويت
 .يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون لديه عدد من األصوات مساٍو لعدد تلك األسهم

 سجل المساهمين
دبي المالي عند تسجيل األسهم في سوق دبي المالي، يتم تسجيل ملكية األسهم عن طريق الحاسوب ويحفظ سوق 

 .على سجل المساهمين عنده

 السنة المالية
تبدأ أول سنة مالية للشركة . ديسمبر من كل عام ۳۱تبدأ السنة المالية للشركة في األول من يناير وتنتهي في 

 .ديسمبر من العام التالي ۳۱فور تأسيسها وتنتهي في 

 توزيعات األرباح
وفقا ألحكام " أسهم مجانية"أو " نقدية"ألرباح، سواء كانت يكون للمساهم الحق في الحصول على توزيعات ا

بشأن الشركات التجارية وتعديالته والقرارات الصادرة عن هيئة األوراق  ۱۹۸٤لسنة  ۸القانون اإلتحادي رقم 
 .  المالية والسلع في هذا الشأن

 الجمعية العمومية
وبأي حال من األحوال، يجب أن تنعقد . ورةيجوز لمجلس اإلدارة أن يعقد جمعية عمومية عادية حسب الضر

أشهر عقب ) ٤(على األقل كل عام بموجب دعوة من مجلس اإلدارة خالل أربعة  مرة واحدةالجمعية العمومية 
 .نهاية السنة المالية في الوقت والمكان المحدد في الدعوة النعقاد هذا االجتماع

 مجلس اإلدارة
ويتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة .  الشركة مجلس اإلدارة المكون من أعضاءطبًقا للنظام األساسي، ُيدير 

ُيعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثالث . بطريقة التصويت التراكمي السري أثناء انعقاد الجمعية العمومية
ن، وأيًضا يجب أن يكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من اإلماراتيي.  سنوات تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة

 .رئيس مجلس اإلدارة
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 نظرة شاملة على الشركة 

 مقدمة 
من أكبر الشركات الرائدة في مجال  لتصبح") ماركة"أو " الشركة("ع .م.ينوي المؤسسون تطوير ماركة ش

، وتتركز بشكل أساسي ")دول مجلس التعاون الخليجي("البيع بالتجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
على نمو  في منطقة الخليج العربيقطاع البيع بالتجزئة  يشهد. أبوظبي في اإلمارات العربية المتحدةفي دبي و

في الخبرة والتي حث عليها بشكل أساسي االنتشار السريع للسكان المحليين والمغتربين وارتفاع الدخل  كبير
الحكومية المتزايدة ومشاركة القطاع الخاص باإلضافة إلى ذلك، المبادرات . المتاح والتدفق في قطاع السياحة

 .في جعل دول مجلس التعاون الخليجي إحدى أهم الوجهات في مجال البيع بالتجزئة على الصعيد العالمي
المدرجة وتتطلع الشركة عبر اإلدراج المرتقب السمها في قائمة سوق دبي المالي إلى أن تصبح أولى الشركات 

هذا ومن ". مجال البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي"العاملة في  من نوعهافي أسواق االمارات 
المتوقع توفير فرص للمستثمرين ليس فقط لالستفادة من فرص النمو الكبيرة في القطاع بل أيًضا من تنويع 

 . القطاعاالستثمارات في 
تجاه قطاع ) هم إماراتيمليون در ۲٥۰حوالي (من رأس مال ماركة % ٥۰ومن المقترح أن يتم تخصيص 

) أدوات الزينة والمالبس الرياضية والسلع والكماليات وحقوق البيع في المطارات: على سبيل المثال(األزياء 
في مجال األطعمة  ستخصص )مليون درهم إماراتي ۲٥۰حوالي ( األخرى %٥۰ أما، ")قطاع األزياء("

) سيوية واإليطالية واأللعاب الرياضية والمقاهي الراقيةالمطاعم العربية واأل: على سبيل المثال(والمشروبات 
تتضمن استراتيجية ماركة في االستثمار تقديم االمتيازات الخاصة بالعالمات "). األطعمة والمشروبات("

يكون تركيز الشركة . التجارية المنتشرة على مستوى العالم وانتهاز فرص تطوير العالمات التجارية الخاصة
 .شرائح السوق متوسطة وعالية الجودة األساسي على

الملبوسات الفاخرة، اإلكسسوارات، األدوات -في ظل قطاع األزياء، تخطط ماركة في نشر خمسة أشكال مختلفة
لذلك، تنوي الشركة االستفادة من الجوانب المتعددة للنمو . الرياضية، متاجر التصميم وإمتيازات المطارات

. متاجر كبيرةمنطقة، الذي يبدأ من حقوق البيع الصغيرة في المطارات إلى التجاري في قطاع األزياء بال
عالماتها  ذات تدفق كبير في مختلف المدن لزيادة تغلغلتستهدف ماركة بشكل أساسي المراكز التجارية الفاخرة 

ت رائدة للحصول على مزيد من العالمات التجارية، تأمل الشركة أن ُتنشئ محال. التجارية الخاصة في السوق
 .في دبي ومن ثم تنشر آثار تلك العالمات التجارية عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

األسيوية والمقاهي الفاخرة -في ظل مجال األطعمة والمشروبات، تخطط ماركة في نشر ستة أشكال من المطاعم
باإلضافة إلى المراكز التجارية  .ومطاعم البيتزا والمطاعم العربية والمقاهي الرياضية والمطاعم اإليطالية

مدينة : مثل(الممتازة، تأمل ماركة في إنشاء المطاعم الخاصة بها في الفنادق وأماكن الترفيه المناسبة في السوق 
والمجمعات التي تجذب عدد كبير من العمالء لتستفيد من النمو الكبير في صناعة ) جميرا وسوق البحار في دبي

 .س التعاون الخليجيالمطاعم بدبي ودول مجل

 استراتيجية العمل
. تهدف ماركة إلى تطوير نفسها بصفتها شركة رائدة في البيع بالتجزئة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي

 : تتضمن استراتيجية العمل بالشركة المظاهر البارزة التالية

 استهداف قطاعات األزياء واألطعمة والمشروبات 
سي هو االستفادة من زيادة النمو الملحوظ في قطاع األزياء واألطعمة والمشروبات سيكون تركيز الشركة األسا

من المأمول أن تزداد مبيعات قطاع األزياء في المنطقة عند معدل النمو . في دول مجلس التعاون الخليجي
إن . عةمليار دوالر أمريكي بنهاية مدة المتوق ۲۷۰٫۳لتصل على  ۲۰۱٦و  ۲۰۱۱بين % ۷٫۷السنوي المركب 

تقدم القطاع مدعوم بعوامل أساسية قوية مثل زيادة القوة الشرائية والزيادة في عدد السكان المغتربين وزيادة 
لقد جعلت عملية التوسع . اإلنفاق الحكومي وتغيير أسلوب المعيشة والتوسع في صناعة السياحة والضيافة

تشمل العوامل القيادية .  ان جذب لبائعي التجزئةالسريع ووجود المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي مك
الرئيسة األخرى إنشاء عدد من مراكز التسوق الجديدة التي توفر الدعم المستمر لمواقع المحالت عالية الجودة 

 .  الخاصة ببائعي التجزئة، وتوفير شركاء على درجة عالية من الخبرة في مجال الوكاالت وثقة العميل القوية
تويات العالية للدخل الفردي، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوق جذب إلنشاء أشكال وعالمات بسبب المس

بما أن مستهلكي السلع التجارية في دول مجلس التعاون . تجارية سواء جديدة أو قائمة على المستوى العالمي
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تركز الشركة على تقديم . جديدةالخليجي يزداد إنفاقهم االختياري، فإن ذلك يخلق فرصة لإلبداع والتصورات ال
العالمات التجارية المناسبة في السوق لكل من قطاع األطعمة والمشروبات وقطاع األزياء كي تعرضها داخل 

في قطاع األطعمة والمشروبات، تخطط . السوق الذي يجذب مستهلكين على نطاق واسع من جميع الشرائح
قاهي تناسب الشرائح المحددة مسبًقا مثل المقاهي الرياضية الشركة لتقديم العديد من أشكال المطاعم والم

من خالل البيع بالتجزئة، تخطط الشركة في .  واآلسيوية والمقاهي الفاخرة ومطاعم البيتزا والمطاعم اإليطالية
والكماليات  اإلكسسوارات إنشاء محالت تناسب الشرائح المحددة مسبًقا مثل محالت مالبس الزينة ومحالت بيع 

 . في المطارات واالمتيازات المعفية من الجمارك

 نموذج االمتياز 
تركز الشركة بشكل أساسي على تقديم العالمات التجارية الشهيرة والمناسبة في السوق من خالل قطاع األزياء 
وعرضها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، عن طريق اختيار مكان مناسب في السوق يليق بمكانتها 

تلتزم الشركة بتحقيق أداء . منطقةبصفتها لديها حق االمتياز وشريك في تلك العالمات التجارية الموجودة بال
ستقوم الشركة بتعزيز مكانتها كشريك مفضل . متميز سوف يعزز من محفظة عالمتها التجارية بشكل إيجابي

سوق دول مجلس التعاون الخليجي، بناًء على فهم الشركة للتجارة المحلية  في للعالمات التجارية الحصرية 
ديم خطط التطوير المتكاملة وتوفير الخبرة السوقية إلنشاء عالمة تجارية واحتياجات المستهلك، وقدرتها على تق

 . معترف بها وموثوقة

 إبتداًءا من دبي وأبوظبي-دول مجلس التعاون الخليجي -التركيز الجغرافي 
تستهدف الشركة األسواق المتنامية بشكل سريع في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة اإلمارات العربية 

األزياء، افتتاح متاجر ومطاعم في قطاعات وستتضمن المرحلة األولية . والكويت وقطر والسعوديةالمتحدة 
بدءا من دبي  -ستشمل إنشاء المتاجر والمطاعم في دولة اإلمارات العربية المتحدة وواألطعمة والمشروبات 

ية البيع بالتجزئة والتطور وتليها أبوظبي، حيث أن هذه األسواق هي األكثر تطورا من حيث حجم السوق، ونوع
بعد ذلك، تخطط الشركة لتوسيع رقعة العالمات التجارية في األسواق التي هي أسرع نموا في قطر . للمستهلكين

 . والكويت والمملكة العربية السعودية في قطاع األزياء واألطعمة والمشروبات

 استهداف الشريحة المتوسطة والعالية 
ونظرا لمستويات المعيشة العالية . تستهدف الشركة الحصول على عالمات تجارية ذات جودة متوسطة وعالية

نسبيا في دخل الفرد في المنطقة، تعتقد الشركة أن هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي يوفر فرصة 
ولذلك تتوقع ماركة أن تكون شريكا جذابة للغاية سواء من خالل قطاع األزياء أو قطاع األطعمة والمشروبات 

 .للعمالء األثرياء اإلختياريفي العالمات التجارية التي تستهدف اإلنفاق 
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 العمليات

المقر الرئيس للشركة ونقطة تركيزها الجغرافية هي دبي، اإلمارات العربية المتحدة وتخطط شركة ماركة 
 . ة السعودية والكويت وقطرلتوسيع عملياتها فيما بعد إلى أبوظبي والمملكة العربي

يتحمل مجلس اإلدارة كامل مسؤولية التوجيه االستراتيجي وسياسة الشركة كما يعين مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ إستراتيجية أعمال شركة ماركة، وينفذ فريق إدارة الشركة 

مجال األزياء واألطعمة والمشروبات عمليات الشركة ما يتوافق مع المكون من متخصصين تجارة التجزئة في 
 . القطاعأفضل ممارسات 

 :المخطط التالي يوضح هيكلة تنظيم شركة ماركة

مدير تكنولوجيا 
 المعلومات 

 عالقات مدير
  المستثمرين

 رئيس قطاع االلتزام

 مجلس اإلدارة 

 المدير المالي 

مدير 
 المشتريات 

 

 مدير التسويق 

 ةمدير العالم
۷التجارية   

 

 ةالعالم مدير
٦التجارية   

 

 مدير التسويق 
 

مدير 
 المشتريات 

 ةمدير العالم
٦التجارية   

 

 ةمدير العالم
٥التجارية   

 

 ةمدير العلم
٤التجارية   

 

 ةمدير العالم
۳التجارية   

 

 ةالعالم مدير
۲التجارية   

 

 ةمدير العلم
۱التجارية   

 

 ةمدير العالم
٥التجارية   

 ةالعالم مدير
٤التجارية   

 

 ةمدير العالم
۳التجارية   

 ةالعالم مدير
۲التجارية   

 

مدير العالمة 
۱التجارية   

الخدمات مدير 
  ةاللوجستي

مدير الموارد 
 البشرية 

مدير 
 المشروعات 

المالي  القطاع الرئيس تجارة التجزئة  –مدير عام   األطعمة  –مدير عام  
 والمشروبات 

 رئيس العمليات  

 الرئيس التنفيذي 
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    المؤسسين ولجنة اإلدارة

 جمال الحاي/ السيد 
يشغل منصب النائب التنفيذي  ، الذي)رئيس لجنة المؤسسين وعضو مجلس اإلدارة األول( جمال الحاي/ السيد

األول للرئيس في مطارات دبي، وكان له دور في النمو السريع لمطار دبي الدولي، الذي ُيعد واحًدا من أسرع 
ويعمل السيد الحاي في الوقت . المطارات نمًوا في العالم والذي ُيعرف بكونه مركز الطيران في الشرق األوسط

لمي المركزي بصورة سريعة، ومن المتوقع أن يستقطب عدًدا يتراوح بين الراهن على توسيع مطار دبي العا
، والمتوقع أن يصبح أكبر ميناء جوي في العالم بعد االنتهاء ۲۰۱٥من الخطوط الجوية بحلول عام  ۳۰و ۲٥

 .من تنفيذه
 الشرق األوسط، وهي الشركة المزودة لخدمات إدارة الطائرات،" إكسكيو جت"الحاي رئيس / والسيد

للرحالت " جلوبال جت"وشركة . المتخصصة في تأجير الطائرات الخاصة، وتوفير خدمات الطائرات وصيانتها
لحجز تذاكر الطيران والمالكة ألسطول من الحافالت السياحية، " ألفا تورز"الجوية وتأجير الطائرات، وشركة 

وهي مجموعة من الشركات الدولية " ٥٥ –ألفا "كما يرأس شركة . إلى جانب سفينة سياحية وعدد من الفنادق
، إضافة إلى شركة )المغلقة والمفتوحة(التي تعمل في مجال المحاكاة واختبار التربة والمالعب الرياضية 

للسيارات التي تمثل ثالًثا من شركات صناعة السيارات الصينية ولها صالة عرض ومنشأة " الحاي موتورز"
 . ألجزاء السيارات والخدمات

الحاي عضو سابق في المجلس الوطني االتحادي، برلمان دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث كان  /والسيد
 .نائًبا عن إمارة دبي، وهو عضو حالي في مجلس األعمال الكندي واللجنة العليا لمعرض الطيران في دبي

 خالد المهيري/ السيد 
، المدير التنفيذي لشركة ) س اإلدارة األولنائب رئيس لجنة المؤسسين وعضو مجل( خالد المهيري/ السيد

ومؤسسها، حيث شارك في جميع مراحل تطور الشركة، كما يركز جهوده بصورة أساسية " إيفولفانس كابيتال"
المهيري بخبرة / ويحظى السيد. على التوجه اإلستراتيجي، وتطوير األعمال، والمستثمرين والعالقات التنظيمية

ويتولى مسؤولية اإلدارة التشغيلية إلى جانب مهام المجلس . رأس المال واالستثمار واسعة في مجال رفع قيمة
، وهو أول صندوق "صندوق إيفولفانس الهند"؛ كما يرأس "إيفولفانس كابيتال"المتعلقة بعدة مبادرات لشركة 

بريطانية العامة ، أول فرع خارج بريطانيا لتلك المدرسة ال"ريبتون دبي"مستقل يركز على الهند، إلى جانب 
بالهند، وهو صندوق لألسهم الخاصة يركز على شركات " صندوق إيفولفانس لعلوم الحياة"العريقة؛ إضافة إلى 

، التي تأسست من أجل تعزيز "استثمارات إيفولفانس للمعرفة"األدوية والتكنولوجيا الحيوية في الهند؛ و
نجح السيد المهيري في ابرام صفقات عقود  .خليج العربيةالمؤسسات التعليمية في منطقة مجلس التعاون لدول ال

 ...عالمية في دول مجلس التعاون الخليجي كنينا ريتشي، فوغ، زاديغ وفولتير،إلخ حصرية لعالمات تجارية 
". أمازان"و" أراضي العقارية"المهيري هو أحد أعضاء مجلس اإلدارة في شركة / وفي الوقت الحالي، السيد 

المهيري في اإلدارة المعنية بمنطقة أمريكا / ، عمل السيد۲۰۰۰وقبل تأسيسه إليفولفانس كابيتال في عام 
مجال التكنولوجيا واالتصال عن  الشمالية بجهاز أبوظبي لالستثمار، حيث تخصص في استثمارات األسهم في

ويحمل المهيري درجة البكالوريوس في التمويل من جامعة سانت لويس في والية ميسوري بالواليات . بعد
 . المتحدة األمريكية

  أبوبكر الخوري/ السيد 
 رئيس مجلس إدارة شركة الدار ،)عضو لجنة المؤسسين وعضو مجلس اإلدارة األول( أبوبكر الخوري/ السيد

عاًما في مجاالت التمويل  ۱۳يتمتع بخبرة تزيد عن سابقاً، " صروح"المدير التنفيذي لشركة و العقارية 
وقبل التحاقه بـ . واالستثمار في صناديق األسهم الخاصة والصفقات المباشرة في أوروبا الغربية والشرقية وآسيا

ستثمار، حيث تولى اإلشراف على محفظة الخوري مديًرا مساعًدا في جهاز أبوظبي لال/ عمل السيد" صروح"
وقد انتدبته الهيئة عام . كما تولى مسؤولية العمليات اليومية، واستثماراتها العالمية. األسهم الخاصة للجهاز

في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية لمدة ستة أشهر، " أدفينت إنترناشيونال"إلى مؤسسة  ۱۹۹۸
 .مباشرة مع فريق عمل هذه المؤسسةحيث عمل على صفقات 

من ماكمينفيل بوالية أوريغون " لينفيلد"الخوري درجة البكالوريوس في التمويل من كلية / يحمل السيد
، وهو عضو في جمعية إدارة )CFA(كما أنه حاصل على شهادة معتمدة في التحليل المالي . األمريكية

 .۲۰۰۱عام " هارفارد لألعمال"عمال التنفيذي في كلية كما أنهى برنامج األ. AIMRاالستثمار والبحوث 
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 حمد الشامسي/ السيد 
االستثمار "، الرئيس التنفيذي لشركة )عضو لجنة المؤسسين وعضو مجلس اإلدارة األول( حمد الشامسي/ السيد

وقد . المتخصصة في االستثمارات إلى جانب مجموعة واسعة النطاق من مشروعات التطوير العقاري" الخاص
عمل الشامسي في مجلس أبوظبي لالستثمار قبل توليه إدارة الدائرة الخاصة بسمو المغفور له الشيخ زايد بن 

كما أنه عضو بمجلس إدارة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل في مجال . سلطان آل نهيان
 . األنشطة القائمة على خدمات الطيران والخدمات التجارية والمالية

الشامسي في كلية إدارة األعمال من جامعة اإلمارات بالعين، ويحمل درجة ماجستير إدارة / ج السيدوقد تخرّ 
 . األعمال تخصص التمويل والصيرفة

 جمال عبد هللا علي الشعفار/ السيد 
يذي ، الرئيس التنف)عضو لجنة المؤسسين وعضو مجلس اإلدارة األول( جمال عبد هللا علي الشعفار/ السيد

الشعفار / التي تأسست منذ أكثر من خمسين عاًما وتطورت بتوجيهات السيد" المسعود جروب"لمجموعة 
لتتحول من شركة تجارية صغيرة إلى واحدة من أكبر المؤسسات التجارية في اإلمارات العربية المتحدة 

حلوالً وتقوم بإصالح التي تقدم  “۳٦٥مركز الخدمات البحرية "والشرق األوسط؛ كما أنه شريك بشركة 
وهي شركة للمياه المتميزة " اإلمارات ماونتن فالي"المعدات والمحركات البحرية وصيانتها، إلى جانب شركة 

لمياه الينابيع، " ألفضل مياه في العالم"المعبأة محلًيا في أمريكا، التي حصلت مرتين على الميدالية الذهبية 
الشعفار درجة البكالوريوس في / ويحمل السيد. الواليات المتحدة األمريكية والميدالية الفضية للمياه الفوارة في

 .في واشنطن العاصمة في الواليات المتحدة األمريكية" ساوث إيسترن يونيفرستي"إدارة األعمال من جامعة 

 محمد القحطاني/ السيد 

 ابواب كابيتال، وهي شركة شركةهو العضو المنتدب ل ،)عضو مجلس اإلدارة األول( محمد القحطاني/ السيد
يونيفست (ابواب كابيتال  لةإعادة هيك تمت إشرافه،و تحت قيادته. مركز دبي المالي العالميفي  منظمة ستثمارإ

المعامالت المصرفية االستثمارية في مجاالت في االستثمار بصورة جزرية لتصبح متخصصة  ) كابيتال سابقا
هو أيضا رئيس مجلس اإلدارة و العضو  القحطانيالسيد  .لخليجيدول مجلس التعاون ا في وإدارة األصول
توفير حلول والتي تتخصص في  شركة التأجير الرائدة في الكويت ، وهيفيرست إيكويليسالمنتدب لشركة 

مؤسس و الرئيس سابقا  القحطانيكان السيد  .ول مجلس التعاون الخليجيفي د بناءال لسوقت تأجير المعدا
االستثمار المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  مجاللالستثمار، إحدى الشركات الرائدة في  األمانالتنفيذي لشركة 

أكبر الشركات  إحدى من األمان ت شركةاعتبر، تحت قيادته. المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليةو
كان  ،شركة األمانقبل انضمامه إلى  .عاون الخليجياإلسالمية من حيث األصول المدارة في دول مجلس الت

، وهي شركة استثمار ) IFIC( المدير العام لشركة استثمارات الصناعية و المالية  نائب القحطانيالسيد 
جزءا من الفريق الذي  القحطانيالسيد ، كان  IFICخالل الفترة التي قضاها في . مدرجة في بورصة الكويت

، أول صندوق التأجير  ۱۹۹۸في ) صندوق االستثمار المباشر ( خاص في الكويت  أسهم أول صندوق أطلق
دوليا  همعترف ب كويتيوأول صندوق مؤشر  ۲۰۰۰في عام ) (Commvest Ijara االستثماري اإلسالمي

 .۲۰۰٥في عام ) (IFIC Dow Jones Kuwait Index Fund(في الكويت 

. ) AICPA( من المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين )  CPA(هو محاسب قانوني معتمد  القحطانيالسيد 
فلوريدا ، الواليات ( وهو حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في المحاسبة من جامعة ميامي 

 .ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت) المتحدة األمريكية 
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 التحليل الرباعي
 يالتحليل الرباع :٦ المرفق

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة
قوة أعضاء لجنة المؤسسين  - 

 .هذا القطاعفي 
 : خبرة اإلدارة المثبتة  في -

التعرف على  •
واإلتيان بماركات 
تجارية عالمية ذات 
احتمالية تسويق 
عالية لدول مجلس 

 .التعاون الخليجي
تحديد وتأمين مواقع  •

منافذ تجارية 
 .ناجحة

تجارية  تسويق منافذ •
 .جديدة

جلب وتدريب  •
 . وتحفيز الموظفين

تنمية قاعدة عمالء  •
 . مخلصة

 . تنوع الماركات التجارية -

التقلبات الدورية نتيجة  -
التركيز على مفاهيم تجارة 
التجزئة ذات الجودة 

 .المتوسطة والعالية
تاريخ أعمال محدودة   -

نتيجة طبيعة انطالق عمليات 
 . التشغيل

فذ التجارية إبدال المنا -
المحتمل نتيجة التركيز 

 . الجغرافي
الحساسيات الثقافية قد تحد  -

المحلية من فرص حق 
االمتياز وذلك فيما يخص 
االتيان ببعض 

 .  المفاهيم التجارية/الماركات

ازدهار قطاع تجارة  -
التجزئة بمجلس التعاون 

 . الخليجي
توسيع قاعدة العمالء  -

المواطنين، (لتشمل 
 ).ين، والسائحينوالوافد

طلب قوي على  -
الماركات التجارية 
العالمية، والتصورات 
المبتكرة، والتوجهات 

 . الحديثة
ظهور مواقع جديدة  -

جذابة لتجارة التجزئة 
 ). المطارات واإلنترنت(
التطورات التقنية  -
التفاعالت القريبة (

والمتكررة مع العمالء، 
 )وقنوات التوزيع الجديدة

ر مساحات توقع توفي -
جديدة لتجارة التجزئة في 

 .المدن النامية
 فرص دمج واستحواذ -

 .   جذابة

 زيادة في حدة التنافس -
الزيادات المحظورة في  -

السلع، البضائع، (التكاليف 
 )النقل

تغيير أذواق العمالء  -
 .وخياراتهم

الدعاية السلبية للماركات  -
 . التجارية العالمية

عدم توافر مساحات  -
ممتازة لتجارة التجزئة في 

 . بعض المدن
األحداث ذات الصلة  -

 .بالصحة والسالمة
التغيير السلبي في  -

 التشريعات الحكومية
 .ظهور أزمة اقتصادية -

 

 مزايا المشروع بالنسبة لالقتصاد المحلي 
في الناتج % ۱۲المتحدة حيث أسهمت بنسبة تعد تجارة الجملة والتجزئة إحدى ركائز اقتصاد اإلمارات العربية 

وتتأكد أهميتها من خالل إستراتيجية إعادة التوازن االقتصادي . المحلي اإلجمالي للدولة في السنوات األخيرة
من القطاعات التي بإمكانها تقديم  القربووذلك بمنأى عن قطاعات العقارات واإلنشاءات  –التي تبنتها اإلمارة  

هذا القطاع باإلضافة إلى قطاعات الضيافة ُتعد المسهم الرئيس في تعزيز مكانة اإلمارات . داممردود ونمو مست
 .  العربية المتحدة عالمًيا
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 )۲۰۱۱(عناصر الناتج المحلي اإلجمالي بدبي حسب القطاع  :۷ المرفق

 %٤ خدمات حكومية   
 %۷ القطاع المالي

 %۸ النقل، التخزين، االتصاالت
 %۸ التصنيع

 %۹ الخدمات العقارية والتجارية 
 %۱۱ اإلنشاءات 

 %۱۲ تجارة الجملة والتجزئة 
 %۳۹ التعدين والمحاجر 

 %۲ الفنادق 
 %۱ خدمات أخرى 

 المركز الوطني لإلحصاء باإلمارات العربية المتحدة: المصدر
قد يكون من المتوقع أن قطاع بهذا الحجم ممثل على نحو جيد في أسواق األوراق المالية باإلمارات العربية 

السبب الرئيسي، والمتعلق بالكيانات ذات الملكية الخاصة، هو أن . غير أن الحال ليس كذلك لعدة أسباب. المتحدة
سرية ألجيال ولهم منفذ جيد لرأس المال إما من معظم تجار الجملة والتجزئة الرئيسين هم أعمال ذات ملكية أ

 . أو سوق الدين/خالل الموارد األخرى للعائالت و
 

الخاص بتجار الجملة والتجزئة من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي اإلجمالي  الحجم السوقي :۸ المرفق
)۲۰۱۲( 

 
 صندوق النقد الدولي، بلومبرغ: المصدر

 المميزات 
فرصة فريدة للمستثمرين من األفراد والمؤسسات، العالميين واإلقليميين للمشاركة في أحد القطاعات سريعة  √

 . النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
   .لإلمارةتسهيل حشد رأس مال دائم لصناعة ُتعد مسهم رئيسي في الناتج المحلي اإلجمالي  √
اإلدراج في قائمة قطاع التجزئة بمجلس التعاون (إلمارات العربية المتحدة وللمرة األولى من نوعها في ا √

 .يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من اإلدراج في المستقبل –) الخليجي
 :التأثير اإليجابي على مختلف قطاعات االقتصاد بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر √

o التجزئة الحالية بتقديم مفاهيم جديدة  زيادة جاذبية عروض مجموعة سلع :تجارة التجزئة
 .للسوق

o كوجهة أولى للتسوق اإلمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة  مساهمةال :السياحة
" يجب زيارتها"والترفيه؛ فمن المتوقع أن تعتبر عدد من منافذ شركة ماركة كوجهات 

 .للسائحين في اإلمارة
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o المشاركة في نمو وجاذبية قطاع عقارات التجزئة :العقارات  . 
o المشاركة في نمو قطاعات خدمية أخرى مختلفة بما في ذلك الخدمات  :خدمات أخرى

 . اللوجستية وخدمات النقل والخدمات المالية وغيرها من الخدمات المهنية
 توفير فرص عمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة  √

o بما في ذلك (موظف  ۱۰۰تضم الشركة بحلول العام األول حوالي  من المتوقع أن :فرص مباشرة
ذوي خلفيات مختلفة يعملون في مقر الشركة الرئيسي بدبي باإلضافة إلى مئات ) المواطنين اإلماراتيين

 . الموظفين اآلخرين عبر منافذ الشركة بحلول السنة الخامسة
o كبيرة نظًرا لدعم األنشطة الناشئة من المتوقع ارتفاع هذه الفرص بصورة  :فرص غير مباشرة

 . بصورة أساسية في قطاعات السياحة، والعقارات والمقاوالت والخدمات اللوجستية
 .   نظراً لمستوى الماركات التجارية المقرر جلبها لإلمارةزيادة الدعاية  √
 .المصممين المحليين/ رعاية الموهوبين √
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 القطاعنظرة شاملة على  

التجزئة بمجلس التعاون الخليجي قابالً للنمو بشكل ملحوظ مدفوًعا على نحو رئيسي بالزيادة السريعة ُيعد قطاع 
في التعداد السكاني للمواطنين والوافدين، والديموغرافيات المواتية، وارتفاع الدخل الزائد وقطاع السياحة 

زيد من التنمية في قطاع تجارة التجزئة باإلضافة إلى ذلك، ُتجري حكومات المنطقة مبادرات لدعم الم. الصاعد
 .إلضفاء مزيًدا من التنوع على اقتصادياتهم الخاصة

 

 لمحة عن قطاع التجزئة بمجلس التعاون الخليجي :۹ المرفق

 
  ۲۰۱۱، أرقام BMIالبنك الدولي، : المصدر

 األسس ومحركات النمو

 نمو التعداد السكاني 
سرع الزيادات السكانية في العالم؛ فقد بلغ متوسط معدل النمو السكاني تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي أحد أ

، مقارنة بمتوسط عالمي قدره ۲۰۱۱إلى  ۲۰۰٥من عام % ٤،٥السنوي بمنطقة مجلس التعاون الخليجي 
من عام % ۲،٤؛ ومن المتوقع زيادة التعداد السكاني بمعدل النمو السنوي المركب إلى حوالي %۱،۲حوالي 
 . ۲۰۱٦إلى  ۲۰۱۱

ومن المتوقع أن تشهد اإلمارات العربية المتحدة اتجاهات نمو مواتية، حيث أنه من المتوقع نمو التعداد السكاني 
، بينما يكون من المتوقع أن يصل ۲۰۱٦إلى  ۲۰۱۱من عام % ۲،۸بمعدل النمو السنوي المركب إلى حوالي 
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أثناء هذه الفترة؛ وفيما يلي تقديرات التعداد % ٤،۱معدل النمو السكاني السنوي المركب القطري إلى حوالي 
 .السكاني للدول الرئيسية بمجلس التعاون الخليجي

مرفق   : ۱ ال

 السنوي المركب للسكانالنمو  :۱۰ المرفق

  
 السعودية اإلمارات الكويت عمان قطر البحرين

 صندوق النقد الدولي : المصدر

 مقدر = Eحقيقي، =A: مالحظة

 ديموغرافيات واعدة 
تجعل القاعدة السكانية المنتظمة النمو، والتحضر المتزايد ديموغرافيات مجلس التعاون الخليجي ذات قدر كبير 

 . من الجاذبية لتجار تجزئة المنتجات األساسية واالختيارية
يث يقطن ثالثة أرباع وُيعد حالًيا مجلس التعاون الخليجي أحد أكثر المناطق تحضراً في جميع أنحاء العالم ح

 .  السكان المناطق الحضرية؛ يقطن معظم سكان قطر والكويت في المدن
يتراوح متوسط عمر سكان مجلس التعاون الخليجي الستة . يشكل الشباب جانًبا كبيًرا من إجمالي التعداد السكاني

0Fسنة في عام ۳۲إلى  ۲٥من 

سنة حوالي  25ل من حيث تشكل نسبة التعداد السكاني لألعمار أق ۲۰۱۰  ۱
وقد أصبح التسوق النشاط األفضل الذي يمارسه شباب مجلس التعاون الخليجي في وقت . التعداد السكاني۷۰%

 .  الفراغ
 . ومن السمات األخرى الجديرة بالمالحظة في مجلس التعاون الخليجي هي تواجد عدد كبير من الوافدين

لوافدين المعدل اإلجمالي للزيادة السكانية؛ ففي بعض الدول مثل فعلى مدار العقد الماضي، تجاوز نمو تعداد ا
فقد أفضى . من إجمالي التعداد السكاني% ۹۰-%۷۰اإلمارات العربية المتحدة، والكويت وقطر، يمثل الوافدون 

الحشد المختلف من العرقيات، وعادات االستهالك وأوجه تفضيل بعض الماركات التجارية إلى أن تصبح سوق 
 . زئة بمجلس التعاون الخليجي عرًضا جذاًبا لتجار التجزئةالتج

وقد كان التعداد السكاني للشباب والوافدين هو القوة الرئيسة وراء التحديث المتزايد لهيكل صناعة التجزئة 
 . بالمنطقة

تعداد سنة باإلضافة إلى نسبة  54-۰ويوضح الجدول التالي تكوين التعداد السكاني بين الفئة العمرية من 
 .الوافدين بدول مجلس التعاون الخليجي

                                                
 .  ۲۰۱۲أكتوبر  ٦، أخبار العرب، "اإلسكان ميسور التكلفة كأحد أولويات مجلس التعاون الخليجي ۱

 
 
 
 
 

نمو 
سكاني 
 مركب
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 تعداد الشباب والوافدين بكل دولة :۱۱ المرفق

 الدولة 

نسبة التعداد 
السكاني للفئة 

-۰العمرية من 
 سنة  ۱٤

نسبة التعداد 
السكاني للفئة 

العمرية من 
 سنة ۲٤-۱٥

نسبة التعداد 
السكاني للفئة 

العمرية من 
 سنة ٥٤-۲٥

نسبة تعداد 
 الوافدين 

 %۳۰ %٤۲ %۲۰ %۳۱  ُعمان 
المملكة العربية 

  السعودية
۲۸% ۲۰% ٤٥% ۳۲% 

 %٦۸ %٥۲ %۱٥ %۲٦  الكويت 
 %٥٥ %٥٦ %۱٦ %۲۰  البحرين 
اإلمارات 

  العربية المتحدة
۲۱% ۱٦ %٤۲% ۸۹% 

 %۸۰ %۷۰ %۱٤ %۱۳  قطر 
 

، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية CIA World Factbookصندوق النقد الدولي، : المصدر
 . ، قاعدة بيانات يورومونيتور، المركز الوطني لإلحصاء باإلمارات العربية المتحدة)۲۰۱۰(واالجتماعية 

 نمو الدخل الزائد  
لقد تعرضت مستويات الدخل العام بدول مجلس التعاون الخليجي لالزدهار بمرور السنوات نظًرا الرتفاع 

وعالوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي اإلجمالي، واإلنفاق الحكومي . فط على المدى الطويلأسعار الن
الرئيسي في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية، وأسعار الوقود المنخفضة نسبًيا، وأسعار العقارات الثابتة 

. االختياريةالستهالك هذه البنود وانخفاض أو انعدام الضرائب ، قد أثمر عن توفير نصيب من دخل األفراد 
وكان الشرق األوسط، بقديادة مجلس التعاون الخليجي، المنطقة الوحيدة حول العالم التي حظيت بنمو إيجابي 

1Fمن تراجع النمو% ۱،۷مقارنة بمتوسط عالمي  ۲۰۱۱بالنسبة لألفراد ذوو الثروة المرتفعة عام % ۰،۷بنسبة 

۲ 
        . 

، من المرجح أن تصبح قطر الدولة الرائدة بين دول مجلس التعاون ۲۰۱٤س حتى عام وأثناء السنوات الخم
 %.٦،۸ بنسبة الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد

 

 )۲۰۱۲) (تعادل القوى الشرائية(مقارنة نصيب الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي  :۱۲ المرفق

 
 الدوليصندوق النقد : المصدر

                                                
 كابجيميني لورينزتحليل منحنى : المصدر   ۲
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 قطاع السياحة المزدهر 
ووفًقا لتوقع الحكومات بدول مجلس التعاون الخليجي، تطور قطاع السياحة تدريجًيا ليصبح أحد أهم السبل لقيادة 

كما يتم تطوير صناعة الضيافة بالمنطقة كجذب متكامل للسائح . المكون غير النفطي القتصاديات هذه الدول
فقد أصبحت المنطقة مركًزا للسياحة الدينية حيث تجذب المدن المقدسة . يخدم شريحة من متطلبات السفر

بالمملكة العربية السعودية ماليين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام؛ وُتعد مهرجانات التسوق مثل 
مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، ومهرجان أبوظبي للتسوق، ومعرض الدوحة التجاري، ومجموعة 

مالهي والحدائق الترفيهية باإلضافة إلى التراث الثقافي الثري للمنطقة عوامل جذب رئيسية لسائحي مدن ال
وقد أوضح مسًحا أجراه يوجوف أن اإلنفاق في مجاالت التجزئة، والسياحة والضيافة في مهرجان دبي . الترفية

، منها )مليار دوالر أمريكي ٤،۱(مليار درهم إماراتي  ۱٥،۱أسهمت في اقتصاد دبي بمبلغ  ۲۰۱۱للتسوق لعام 
 ٦،٦منفقة من جانب الزائرين الدوليين واإلقليميين، و) مليار دوالر أمريكي ۱،٦(مليار درهم إماراتي  ۹،٥

ووفًقا لشركة . منفقة من جانب المقيمين في اإلمارات األخرى) مليار دوالر أمريكي ۱،۸(مليار درهم إماراتي 
الراعية لمهرجان دبي للتسوق، تنفق كروت الفيزا في اإلمارات العربية المتحدة فيزا، إحدى الشركات الرائدة 

مليون دوالر أمريكي مقارنة بما يزيد عن  ٤۹۲ما يزيد عن  ۲۰۱۲فبراير عام  ٥يناير حتى  ٥في الفترة من 
) ايرفبر ۲۰يناير حتى  ۲۰من ( ۲۰۱۱مليون دوالر أمريكي على مدار فترة مهرجان دبي للتسوق عام  ٤۰٦

 ۱۰، أعلنت دبي إنشاء وجهة ترفيهية بمنطقة جبل علي قيمتها ۲۰۱۲في نوفمبر عام %. ۲۲بزيادة سنوية 
مليار درهم إماراتي؛ سيضم المشروع خمس مدن مالهي تناسب كافة أعمار الزائرين ويضم عوامل جذب 

عقب إنجاز . مة والمشروباتترفيهية جديدة، والفنادق الحصرية الراقية وكذلك مفاهيم جديدة لتقديم األطع
المشروع، فإنه سيوفر للزوار والسائحين تجربة ترفيهية شاملة ويغزز مكانة دبي باعتبارها أحد المراكز 

 . الترفيهية العالمية الرائدة
وكذلك فإن مجلس التعاون الخليجي يطور كمركز للسياحة الرياضية حيث ُتقام فيه بعض المسابقات الرياضية 

سباق الخيل، وسباق الجائزة الكبرى، ودورات الكريكيت التي تشهد عدًدا كبيًرا من المشجعين  الشهيرة مثل
وعالوة على ذلك، ومع تنمية البنية التحتية في مجال الرعاية الصحية ومراكز المؤتمرات، فإن مجلس . سنوًيا

 . التعاون الخليجي يشهد عدًدا متزايًدا من الزوار ألسباب تجارية وصحية
باإلضافة إلى السائحين الوافدين من . عد التدفق المستمر للسائحين المحرك الرئيسي لصناعة التجزئة بالمنطقةويُ 

أجل التسوق، يميل بعض الزوار اآلخرون إلى اإلنفاق بشكل ملحوظ في فئات متنوعة من المنتجات مثل 
لكترونيات نظًرا إلى توافر نطاًقا األزياء، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، والعطور، والشوكوالتة، واإل

واسًعا من االختيارات واألسعار التنافسية التي يطرحها تجار التجزئة؛ في المستقبل، فإنه من المتوقع زيادة عدد 
مليون  ٤٤،٤إلى  ۲۰۱۱مليون سائح عام  ۳۷،۳السائحين الدوليين القادمين إلى مجلس التعاون الخليجي من 

مليون سائح من  ۱۰؛ فهناك ما يقرب من %۳،٥ين بذلك معدل نمو سنوي مركب ، مسجل۲۰۱٦سائح في عام 
 .2F۳ ۲۰۱۲المتوقع زيارتهم وإقامتهم بمدينة دبي وحدها في عام 

وإلى جانب التصاعد المستمر للحركة المرورية، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في وضع خطط طموحة 
حتية للخطوط الجوية؛ ومن المتوقع أن تزيد شركات الخطوط لتطوير وتوسيع المطارات الحالية والبنية الت

الجوية الرئيسة الثالثة بالمنطقة، شركة طيران اإلمارات، والخطوط الجوية القطرية واالتحاد للطيران، من قدرة 
وقد خصص استثمار ما يزيد عن . ۲۰۲۰مليون مسافر بحلول عام  ۲۰۰مليون مسافر إلى  ٥۰استيعابها من 

، وجزء كبير ۲۰۲٥دوالر أمريكي لتنمية البنية التحتية للمطارات في الشرق األوسط بحلول عام  مليار ۱۰۰
 .من هذا اإلستثمار من المتوقع إنفاقه في مجلس التعاون الخليجي

                                                
 ۲۰۱۲نوفمبر  ۲۷، صحيفة الخليج تايمز، عدد "سنوات ٥إعداد اقتصاد دبي ألكبر دفعة في على مدار : "المصدر   ۳
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 عدد السائحين القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي لكل دولة :۱۳ المرفق

 
 اإلمارات السعودية قطر الكويت البحرين عمان

 
 ألبين كابيتال: المصدر

 

 النمو المتوقع في عدد السائحين القادمين إلى مجلس التعاون الخليجي    :۱٤ المرفق

 
 مجلس السياحة والسفر العالمي، ألبين كابيتال: المصدر

ر، = E: مالحظة  ُمتوَقع= Fُمقدَّ

 الخليجيمعدل اإلنفاق بقطاع السياحة في دول مجلس التعاون  :۱٥ المرفق

 
 مجلس السياحة والسفر العالمي، ألبين كابيتال: المصدر

ر، = E: مالحظة  ُمتوَقع= Fُمقدَّ

٥ ٤٦۲ 53 ٥ ٥٥۹ 

۱۸ ۲۱ ۲۱ ۲۳ ۲٥ 

۰ 

۲۰ 

٤۰ 
٦۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

متوقع۲۰۱۲  ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ متوقع ۲۰۱۳  متوقع ۲۰۱٤   

مليار 

دوالر 

 أمريكي

 اإلنفاق في السياحة والسفر للعمل التجاري اإلنفاق في السياحة والسفر الترفيهي
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دولة في تقرير تنافسية السياحة والسفر للمنتدى  ۱۳۹حظيت اإلمارات العربية المتحدة بالترتيب الثالثين من بين 
وقد أسهمت التنمية القوية . ، وهى الدولة األعلى ترتيًبا بين دول الشرق األوسط۲۰۱۱االقتصادي العالمي لعام 

ات العربية المتحدة في أن تتبوأ اإلمارات العربية المتحدة لصناعة السياحة والسفر والبنية التحتية بدولة اإلمار
 . هذه المكانة العالية، وكذلك في قدرتها على جذب عدد كبير من الزائرين من جميع أنحاء العالم

مليار دوالر أمريكي باستخدام كروت الفيزا في اإلمارات العربية  ٤، أنفق الزائرون الدوليون ۲۰۱۱وفي عام 
، تصدر أصحاب حسابات الفيزا بالمملكة المتحدة القائمة، ۲۰۱۰؛ وفي عام %۲۸،۷ادة سنوية المتحدة، بزي

على نحو جماعي، ينفق السائحون القادمون من هذه  .يليهم أصحاب حسابات الفيزا بروسيا والواليات المتحدة
ة؛ ووفًقا لتقرير خدمة من إجمالي اإلنفاق في مجال السياح% ۲۹،۳مليار دوالر أمريكي أو  ۱،۲الدول الثالث 

بيانات فيزا فيو ترافيل ظلت األسواق الرئيسة العشرة ذات الصدارة كما كانت في العام الماضي، تنفق مجتمعة 
 . ۲۰۱۰أعلى من عام %  ۳۳مليار دوالر أمريكي بنسبة  ٤،۲
      

 أسواق داخلية رئيسية ۱۰اإلنفاق باستخدام كارت الفيزا في اإلمارات العربية المتحدة ألفضل  :۱٦ المرفق

 

 كازاخستان
 فرنسا
 الهند

 الكويت
 أنجوال
 الصين

 السعودية
 أمريكا
 روسيا
 إنجلترا

 
   ۲۰۱۱-۲۰۱۰خدمة بيانات فيزا فيو ترافيل : المصدر

 باستمرار  القطاع  تجديد 
جديدة وراقية أصبحت أماكن تجارة التجزئة على مدار األعوام القليلة الماضية في مجلس التعاون الخليجي 

وتم استبدال األسواق التقليدية والمحالت الفردية بمراكز التسوق المترفة ومتاجر الهايبر ماركت . بدرجة متزايدة
ويأتي مول دبي ومول اإلمارات ومركز مدينة . الكبرى باستمرار والتي صارت الوجهات المختارة المتسوقين

وبينما التجربة المقدمة . ة على قمة المراكز التجارية في المنطقةديرة ومارينا مول في اإلمارات العربية المتحد
المراكز التجارية الكبرى . في هذه المراكز ذات جودة عالية، تسهل البنية التحتية الوصول إلى تلك المراكز

 .وخاصة في دبي متصلة بشكل جيد بالطرق وشبكة المترو
ال تجارة التجزئة بالمنطقة بمجرد أن يبدأ مول ياس في ومن المتوقع أن ترسخ اإلمارات وضعها كرائد في مج

، وسوف يضم مول ۲۰۱۳متر مربع ومتوقع أن يكتمل في  ۲۳٥،۰۰۰مساحة المركز هي . أبوظبي أعماله
منفذ لبيع التجزئة  ۷۰۰ياس بعض األسماء الريادية في تجارة التجزئة ومن المتوقع أن يحتوي المركز على 

وة على ذلك سوف تشهد أبوظبي قريباً افتتاح مركز تسوق متميز وهو جاليريا عال. واألطعمة وستة فنادق
كما أن مركز مدينة الفجيرة و الذي . متر مربع في جزيرة الماريه ۳۳،۰۰۰بمساحة تأجير إجمالية تصل إلى 

. متر مربع ۳٤،۰۰۰يتم تطويره في مدينة الفجيرة هو أحد أكبر المراكز التجارية في اإلمارة بمساحة إجمالية 
وسوف يضم المركز عدًدا من الماركات التجارية الشهيرة في تجارة التجزئة وكذلك مركز ترفيهي متنوع وعدة 

وحفاًظا على مكانتها المتقدمة ستشهد دبي قريًبا إتمام ذا بوينت وهو مركز تجارة تجزئة متميز في نخلة . مطاعم
متر مربع  ۹۲۹،۰۰۰أرابيا بمساحة تأجير إجمالية  ومول أوف. متر مربع ۱۳۰،۰۰۰الجميرة بمساحة كلية 
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منفذ تجزئة ومن المتوقع أن يكون من أكبر المراكز التجارية في العالم وأن يبدأ العمل في  ۱۰۰۰وما يزيد عن 
 . السنوات القليلة المقبلة

ل أوف ذا ورلد مؤخراً أعلنت دبي خططها إلنشاء مدينة جديدة تسمى مدينة محمد بن راشد التي سيكون بها مو
الذي سيكون أكبر مركز تجاري لتجارة التجزئة على مستوى العالم، وهو مبني بتكلفة إجمالية ُتقدر بعشرة 

كما ستتميز مدينة محمد بن راشد باحتوائها على أكبر . مليون زائر سنوًيا ۸۰مليارات درهم إماراتي وتسع 
والموعد المحدد إلنشاء المدينة التي من المتوقع . دقفن ۱۰۰مركز ترفيهي أُسري في الشرق األوسط وأكثر من 

ومع ذلك تنبئ المخططات الكبرى بأن يجذب مول أوف ذا ورلد عدًدا . أن يكون على مراحل لم ُيعلن عنه بعد
من تجار التجزئة الدوليين وكذلك سيدفع تجارة التجزئة وصناعة السياحة في اإلمارة دفعة قوية لألمام على 

 . المدى البعيد
فضًال عن اإلمارات، تستمر المراكز التجارية الجديدة لتجارة التجزئة في مجلس التعاون الخليجي األخرى في 

وألن تجار التجزئة الجدد وذوي . تطورها مثل دوحة فيستيفال سيتي في قطر ومسقط جراند مول في عمان
يدة ألعمال تجارة التجزئة لتقوية الخبرة على المستوى اإلقليمي والدولي يبحثون باستمرار عن مساحات ج

ومن المقترح . وجودهم في سوق التجزئة النامي ، توفر مراكز تجارية قوية دائًما مواقع متميزة لمتاجر التجزئة
متر مربع، داخل وحول الدوحة  ۹۰۰،۰۰۰مراكز تجارية بمساحة تأجير إجمالية تصل إلى  ۱۰إنشاء حوالي 

متر مربع تقريباً على طريق الشمال  ٤٦۰،۰۰۰ومن بينها مساحة  ۲۰۱٥في  والتي من المرجح أن يتم تسليمها
 . فقط

أكبر تطوير حضري حالًيا على مستوى العالم تحت اإلنشاء يتم اآلن في جده وُيقدر بقيمة مشروع تساوي تقريًبا 
المتوقع اإلنتهاء مركز فالمنجو على طريق األمير ماجد هو المركز الرائد القادم و. مليارات دوالر أمريكي ۸

فندق باإلضافة إلى مساحة أرضية  ۳۷وفي مكة توجد مشروعات أخرى تحت اإلنشاء لتأسيس . ۲۰۱۳منه في 
 . متر مربع ألعمال تجارة التجزئة ۹۰،۰۰۰تبلغ 

 ثقة المستهلك  
ا إال أن بالرغم من عدم وضوح األوضاع االقتصادية للدول المتقدمة وارتفاع مستويات البطالة خاصة في أوروب
 ۲۰۱۲ثقة المستهلك في الشرق األوسط ال تزال قوية، وحسب مؤشر ماستركارد عن ثقة المستهلك في يوليو 

كان المستهلكون متفائلون بالمستقبل والحالة المالية لمنطقة الشرق األوسط، وكانت نتيجة إجمالي ثقة العمالء 
قطر كانت . ۷٦٫۱بينما حققت أفريقيا  ٥۷٫۲تيجة أي أعلى من منطقة آسيا المحيط الهادي التي حققت ن ۸۳٫٥

وتليها عمان والمملكة العربية السعودية حيث حققتا  ۹٦٫٦على رأس قائمة دول الشرق األوسط حيث حققت 
كان األشخاص المشاركين متفائلين بشأن توقعاتهم حول الدخل المنتظم والتوظيف . ۹۰٫۹و  ۹۱٫٥بالترتيب 

تم قياس ثقة المستهلكين في دراسة أجرتها نيلسن وُنشرت في . األشهر الستة التاليةواالقتصاد العام على مدار 
وجاءت اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مقدمة أعلى خمس دول على  ۲۰۱۲أكتوبر 

تبرير قوة ثقة يمكن . ۹۲على التوالي متقدمتان عن المعدل العالمي وهو  ۱۱۳و ۱۱٤مستوى العالم حيث سجلتا 
المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة مستويات دخول األفراد وارتفاع اإلنفاق االجتماعي كما أن 

وبانتشار هذه الدرجات من  .حكومات المنطقة قد اتخذت إجراءات تحفيزية عالوة على استقرار أسعار النفط
لمنطقة أقل أثر للمخاوف االقتصادية العالمية الحالية التي التفاؤل، من المتحمل أن تشهد مبيعات التجزئة في ا

 . تؤثر على طلب المستهلك في األسواق العالمية األخرى

 التدابير الحكومية 
تم تنفيذ سلسلة من التدابير الحكومية في أنحاء المنطقة مثل رفع أجور المواطنين في هيئات القطاع العام، زيادة 

فعلى سبيل المثال، أعلنت . الحد األدنى لألجور وإعانات بطالة، توفير منح مجانية ، وتعزيز برامج اإلسكان
مليار دوالر أمريكي يستهدف مجاالت اإلسكان، والتعليم  ۱۳۰المملكة العربية السعودية بدء برنامج إنفاق بمبلغ 

وإيجاد فرص العمل؛ كما زادت أيًضا مستويات الحد األدنى لألجور وإعانات البطالة، وذلك باإلضافة إلى 
كما تعهدت الحكومة الُعمانية . وحدة سكنية ميسورة التكلفة ٥۰۰،۰۰۰اإلعالن عن برنامًجا ضخًما إلنشاء 

 . فرصة عمل بالقطاع العام، باإلضافة إلى زيادة الحد األدنى لألجور وإعانات البطالة ٥۰،۰۰۰بتوفير 
ومن المتوقع أن ُتزيد التدابير المذكورة أعاله التي اتخذتها الحكومات المختلفة من القدرة الشرائية للفئات ذات 

 .الدخل المنخفض مما يؤدي إلى دعم مبيعات التجزئة بالمنطقة
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 بمجلس التعاون الخليجيسوق التجزئة 
لقد ازدهرت صناعة التجزئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي على مدار العديد من السنوات السابقة بصورة 
كبيرة نظًرا لزيادة القدرة الشرائية، وتزايد تعداد الوافدين، وتغير نمط الحياة والتوسع في صناعة السياحة 

اص المتزايدة في النمو االقتصادي اإلجمالي في جعل منطقة الخليج وقد ساعدت مساهمة القطاع الخ. والضيافة
رغم  ۲۰۱۱في عام  هذا القطاع اوقد نم. إحدى وجهات تجارة التجزئة المستمرة واسعة النطاق في العالم

 ۱۸٦،۷االرتياب السياسي في بعض دول المنطقة والتباطؤ االقتصادي العالمي، حتى بلغ حجم سوق التجزئة 
حتى على نطاق ضيق، مدعومة بأكبر اقتصاد دولتين  القطاع اريكي؛ هذا ولم تتغير البنية األساسية لهذدوالر أم

في المنطقة، المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، واللتين بقيا مصدر الدعم الرئيس لنمو هذا 
 . القطاع

لنفط العالية السكان المحليين غير منزعجين إلى حد ما كما تجعل القدرة القوية على اإلنفاق مدعومة بأسعار ا
باألسعار، مما يؤثر إيجابًيا على تجار التجزئة بالدولة؛ فبينما ُتعد قطر أحد أغنى دول العالم، إال إنه يمكن 

اتج لكل فرد في اإلمارات العربية المتحدة والكويت بالن) تعادل القوى الشرائية(مقارنة الناتج المحلي اإلجمالي 
المحلي اإلجمالي لالقتصاديات المتقدمة والذي يكون أعلى من مستويات الدخل الشخصي في األسواق الناشئة 

 . الرائدة
بينما ال تزال تعتبر زيادة الرفاهية وقاعدة العمالء العريضة الدعامة الرئيسية لسوق تجارة التجزئة في عام 

وقد أبدى قطاع تجارة التجزئة . ي دعم االستهالك الخاص، فقد أسهمت زيادة اإلنفاق الحكومي أيًضا ف۲۰۱۱
بالمنطقة مرونة بالغة في مواجهة التشككات االقتصادية العالمية والقضايا الداخلية المتباينة، وجذب استثمارات 

 . جديدة تبًعا لذلك
% ۷،۷ركب ، نمو مبيعات التجزئة بالمنطقة بمعدل نمو سنوي م۲۰۱٦و ۲۰۱۱ومن المتوقع في الفترة بين 

مليار دوالر أمريكي بنهاية فترة  ۱۸٦،۷مليار دوالر أمريكي من مستواها الحالي  ۲۷۰،۳لتصل بذلك إلى 
 . التنبؤ

% ٤۷،۰ومن المتوقع أن تزيد حصة مبيعات الغذاء في مبيعات التجزئة اإلجمالية مجلس التعاون الخليجي من 
مليار  ۱۳۳،۹مليار دوالر أمريكي إلى  ۸۷،۸ن ، بزيادة حجم القطاع م۲۰۱٦عام % ٤۹،٥إلى  ۲۰۱۱عام 

ويفوق نمو مبيعات المنتجات الغذائية نمو مبيعات المنتجات غير الغذائية أثناء . دوالر أمريكي أثناء هذه الفترة
وتبًعا . فترة التنبؤ، حيث أن المنتجات الغذائية األعلى في القيمة والصحية يمكن  أن تحظى بمزيد من الطلب

أثناء هذه % ۸،۸ه من المتوقع التوسع في مبيعات تجزئة المنتجات الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب لذلك، فإن
 %.   ٦،٦الفترة بينما يكون من المحتمل نمو مبيعات تجزئة المنتجات غير الغذائية بمتوسط معدل نمو سنوي 

  

 ينالتوقعات والتكو –مبيعات التجزئة في مجلس التعاون الخليجي  :۱۷ المرفق

 
 ألبين كابيتال : المصدر

ر، = E: مالحظة  ُمتوَقع= Fُمقدَّ

دولة نامية في توسيع مجال  ۳۰هي دراسة سنوية لتصنيف أفضل .) م.م(مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية 
متغير لتجارة التجزئة واالقتصاد الكلي لمساعدة تجار التجزئة في  ۲٥يحلل المؤشر . تجارة التجزئة حول العالم
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ُيعد مؤشر تنمية تجارة . السوق الناشئةوضع استراتيجيات عالمية ناجحة والتعرف على فرص االستثمار في 
التجزئة العالمية فريًدا حيث يمكنه تحديد األسواق الحالية األكثر نجاًحا وذات االحتمالية األكبر للنجاح في 

 .   المستقبل
 .وقد تضمن المؤشر أربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي في أعلى ثالثين دولة

 

 ۲۰۱۲الخليجي المصنفة في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية لعام دول مجلس التعاون  :۱۸ المرفق

نتيجة مؤشر تنمية  الدولة 
 ۲۰۱۱الترتيب عام  ۲۰۱۲الترتيب عام  تجارة التجزئة العالمية 

اإلمارات العربية 
 ۹ ۷ ٦۰،٦ المتحدة

 غير مصنفة ۸ ٥۸،۹ السعودية 

 ٥ ۱۲ ٥٦،٦ الكويت 

 ۷ ۱٤ ٥۳،۳ ُعمان 
 إيه تي كيرني : المصدر  

إلى  ۲۰۱۱في الفترة بين % ۹،٥ومن المتوقع أن تتوسع المملكة العربية السعودية في صناعة التجزئة بمعدل 
ومن المحتمل أن تسجل كافة دول مجلس التعاون الخليجي األخرى متوسط نمو سنوي في مبيعات . ۲۰۱٦

 . أثناء هذه الفترة% ۷-%٥التجزئة يتراوح بين 
    

 الدول في سوق التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي    مساهمةطريقة  :۱۹ المرفق

 
 اإلمارات السعودية قطر الكويت البحرين عمان

 ألبين كابيتال : المصدر

ر، = E: مالحظة  ُمتوَقع= Fُمقدَّ

 

مرفق   : ۲ ال

مرفق   : ۳ ال
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 معدل نمو مبيعات التجزئة بالدولة     :۲۰ المرفق

 
 اإلمارات السعودية قطر الكويت البحرين عمان

 ألبين كابيتال : المصدر
مليون متر  ۱۱،٤إلى % ۱۰وقد زادت مساحة التأجير اإلجمالية المكتملة في مراكز التسوق زيادة سنوية قدرها 

من هذه المساحة في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؛ % ۸۰، حيث يقع ۲۰۱۱مربع عام 
يسود دول مجلس التعاون الخليجي رغم تراجعه ال يزال عدم التوازن اإلقليمي فيما يتصل بتنمية تجارة التجزئة 

وحتى وقت قريب، مازال التركيز على تنمية بنية تحتية حديثة لتجارة التجزئة يقتصر بشكل . بعض الشيء
رئيسي على المدن التجارية الرئيسة مثل دبي وجدة مما يسبب النقص في غيرهما من المدن الرئيسة مثل 

ومع ذلك، مع إزدهار تنمية مساحات بيع . فيما يخص مساحات بيع التجزئة أبوظبي، والدوحة، ومكة والمدينة
 . التجزئة في المناطق النامية، يمكن تصحيح عدم االتزان هذا بمرور الوقت

مليون متر مربع على  ۱۲،۳ومن المتنبأ أن تتسع مساحة التأجير اإلجمالية المكتملة في مراكز التسوق بنحو  
؛ رغم ۲۰۲۰مليون متر مربع بحلول عام  ۲۳،۷ادمة ليصل بذلك إجمالي المساحة إلى مدار السنوات التسع الق

أنه من الممكن أن تشهد كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية غالبية عمليات التنمية 
ل مقارنة بمساحة الجديدة، ستحظى قطر بأعلى نصيب من مساحة التأجير اإلجمالية المضافة المخططة فيما يتص

 .تجارة التجزئة المكتملة الحالية

مساحة التأجير اإلجمالية المكتملة والمساحات المضافة المخطط لها في مجلس التعاون الخليجي  :۲۱ المرفق
)۲۰۱۱( 

 
 اإلمارات السعودية قطر الكويت البحرين عمان

 ريتيل انترناشيونال، ألبين كابيتال: المصدر
مرفق   : ٤ ال
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 مقارنة مساحة التأجير اإلجمالية لكل فرد بمجلس التعاون الخليجي   :۲۲ المرفق

 
 اإلمارات السعودية قطر الكويت البحرين عمان

 ريتيل انترناشيونال، صندوق النقد الدولي، وحدة االستخبارات االقتصادية، ألبين كابيتال : المصدر
الجودة ملًحا بمجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع وال يزال الطلب الحالي لتوفير مساحات تجارة تجزئة عالية 

أن تحظى مراكز التسوق الجديدة بمعدالت تشغيل جيدة خاصة في المدن النامية؛ ومع ذلك، فإن إمكانية وجود 
فائض في توفير مساحات بيع التجزئة واإلبطاء في شغل مساحات جديدة هي إحدى العوامل التي أخذت في 

 .أدناه الحسبان في التقديرات

 توقعات مساحة التأجير اإلجمالية المشغولة في مراكز تسوق مجلس التعاون الخليجي :۲۳ المرفق

  
 ريتيل انترناشيونال، ألبين كابيتال : المصدر

ر، = E: مالحظة  ُمتوَقع  = Fُمقدَّ

التعاون الخليجي بمعدل من المتوقع أن تنمو مساحة التأجير اإلجمالية المشغولة الخاصة بتجارة التجزئة بمجلس 
أعلى نسبًيا من معدل النمو السنوي المركب الموجه  ۲۰۱٦و ۲۰۱۱في الفترة بين % ۸،۳نمو سنوي مركب 

 %.۷،۷للطلب المقدر لمبيعات التجزئة بنحو 
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 اتجاهات السوق
 :ما يليدائًما ما يبحث العمالء عن تجارب وفرص جديدة؛ لذا تتضمن اتجاهات سوق تجارة التجزئة الرئيسة 

بما في ذلك أجهزة المحمول، (يسعى المستهلكون للبحث عن تجربة تسوق متكاملة عبر كافة القنوات  •
وال يزال التسوق عبر ). االجتماعية والحواسيب اللوحية المزودة بتطبيقات التسوق/الوسائط الرقمية

ها بصورة كبيرة، خاصة اإلنترنت صناعة ناشئة في مجلس التعاون الخليجي إال إنه من المتوقع زيادت
في اإلمارات العربية المتحدة التي ُتعد الرائدة بين دول العالم العربي في معدالت النفاذ في مجال 

كما يجب تنمية التقنيات األكثر مالئمة إلثراء تجربة التسوق على مستوى المتاجر الحقيقية . اإلنترنت
 . والعالم اإللكتروني

طلب نموذج منح االمتيازات الفرعية مرخص له رئيسي يعمل يت: منح حقوق امتيازات فرعية •
باعتباره ممثًال للماركات التجارية العالمية ويعين مرخصين لهم فرعيين لحق االمتياز في مناطق 

تمكن هذه الطريقة المرخصين لهم الرئيسين لحق االمتياز من فتح واعتماد متاجر تجزئة ذات . محددة
ونتيجة . من خالل توزيع المخاطر وبدون التزامات رأس مالية كبيرةماركات تجارية في المنطقة 

لذلك؛ يتمكن كل من مانحي حق االمتياز والمرخصين لهم الرئيسيين من تحقيق المعيار المستهدف في 
هذا النموذج متبع على نطاق واسع فيما يتصل بصناعة الغذاء والشراب عبر . فترة زمنية أقصر

مجلس التعاون الخليجي حريصون على اقتناء الماركات التجارية، والمفاهيم وكون سكان دول . العالم
 .          المبتكرة واالتجاهات الحديثة، فإن نموذج حق االمتياز المسرع هذا مثبت كونه ناجح جداً 

 .زيادة هيمنة عدد من الماركات التجارية بما يتوافق مع زيادة الوعي والوالء لهذه الماركة التجارية •
لتقدم في العمر لفئة الشباب من التعداد السكاني بمجلس التعاون الخليجي والذين سوف يصبحون ا •

    .  شباب بالغين أكثر نضًجا وامتالًكا للمال
والذين ينمون مستوى توقعات أعلى ) المدعومين بالطيران منخفض التكلفة(المستهلكون كثيرو السفر  •

 . فيما يتصل بالجودة والخدمات
صحي أعلى نظًرا لزيادة أعداد السيدات العامالت والحمالت الحكومية التي تهدف إلى تعليم إهتمام  •

 . المستهلكين بعض العادات الصحية
المستهلكون المحافظون على البيئة ممن لديهم الرغبة في دفع هامش أعلى في حال انخفاض البصمة  •

 .  الكربونية
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