
 رأس الخيمة العقارية
  التأسيسقيد  - عامة  مساهمة  شرآة

 
  درهم امليار ) 2,000,000,000( المالسأر

 
  االآتتاب العام وعقد التأسيس والنظام األساسينشرة

 
ة      %) 55(  العام تمثل    لالآتتاب اسهم مليون ومائة   مليار) 1.100.000.000 ( لطرح من إجمالي رأس المال بقيم

 .للسهم بمثابة مصاريف إصدار) 1( باإلضافة إلى فلس واحد للسهم )1(درهم واحد 
 

  االآتتابمدير
 مكتب االستثمار والتطوير
 حكومة رأس الخيمة

 
 

  الرئيسي ومدير سجالت االآتتاباالآتتاب بنك
 بنك أبو ظبي الوطني

 
 

  ومؤسسات االآتتاببنوك
 

 بنك رأس الخيمة الوطني
 البنك التجاري الدولي 

 ظبي االسالميمصرف أبو
 بنك الخليج االول
 البنك العربي المتحد

 
 
 
 
 
 2005مارس 

 
 المراقبون الماليون ومدققو االآتتاب     يونالقانون ونالمستشار

  آي بي ام جي                   وآنجل أفريدى 
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  اهللا الرحمن الرحيمبسم
 

  الخيمة العقاريةرأس
  قيد التأسيس–  مساهمة عامةشرآة

 
  العام لطرح أسهماالآتتاب نشرة
  دولة اإلمارات العربية المتحدةفي

 
م واحد         )  مليار 1.1(  ومائة مليون    مليار د             ) 1(سهم بقيمة أسمية قدرها دره ا فلس واح ) 1(لكل سهم مضافًا إليه

 .من إجمالي رأس المال% 55 تمثل بمثابة مصاريف إصدار عن آل سهم
 
ة         ب أدناه باالآتتاب    همؤأسما ةون المبين  قام المؤسس  لقد ي المائ ين ف سة وأربع شرآة   %) 45(خم  ، و هي من أسهم ال

 . سهم) مليون900(  تسعمائة مليون تمثل
 
 . المتحدة فقط العربية أعداد هذه النشرة بغرض التوزيع في دولة اإلماراتتم
 

تنادًا ه  اس ذة ل رارات المنف ة والق شرآات التجاري انون ال ام ق ة  ألحك ىتمت الموافق شرة  عل ذه الن ى ه  الملحق وعل
صة       منالمرفق بها    سلطة المخت م             قبل ال رار رق ًا للق ة وفق ارة رأس الخيم سنة   ) 2(بإم ك ،  2005ل تيفاء     وذل د اس  بع

ة  شرآة والمطبق ة لتأسيس ال ة الالزم راءات القانوني ع اإلج يجمي ة ف ارات العربي ة اإلم ة ودول ارة رأس الخيم  إم
 .المتحدة

 
 
شرة وشخصق ألي  يحال ذه الن ن ه سخة م سلم ن ة  / ت ر دول يم غي ي أي إقل اب ف ب االآتت وذج طل اراتأو نم  اإلم

هم، وال   اب باألس وة لالآتت ة عرض أو دع ك بمثاب ر ذل دة أن يعتب ة المتح وزالعربي وال يج ن األح ال م أي ح ه ب  ل
ديم                    تم تق م ي ا ل وذج م ك النم شرة أو ذل ذه الن ه بصور       دعوة استخدام ه شرط أن ال يكون          أو عرض إلي ة وب ة قانوني

يم       أوخاضعًا ألي من متطلبات التسجيل   ي اإلقل سارية ف ة األخرى ال ة أو التنظيمي  االلتزامات أو المتطلبات القانوني
ذه             ويعد أي شخص خارج دولة اإل     . المعني سخة من ه سلم ن شرة مارات العربية المتحدة قد ت وذج طلب     / و الن أو نم

وانين سئوال بصورة تامة عن مراعاة      االآتتاب ويرغب في تقديمه م     صدد            ق ذا ال ي ه يم ف ك اإلقل وائح ذل ويكون  .  ول
ام  هم خاضعا ألحك اب باألس انوناالآتت اديالق م  االتح سنة 8 رق شأن1984 ل راءات ا  ب ة واإلج شرآات التجاري ل

 . بحق رفض أي طلب اآتتاب ال يتفق مع تلك اإلجراءاتالمؤسسونويحتفظ . الواردة في هذه النشرة
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 لجنة المؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة األول والمؤسسون
 
 
 

المبلغ المخصص 
 م أسماء المؤسيين في الشرآة العقارية بماليين الدراهم

 1 حكومة رأس الخيمة  65.60     

     50.00  
شرآة االمارات السبعة لالستثمار والتجارة / السادة
 2 الدولية

 3 لالستثمارشرآة بوند / السادة  50.00     

 4 النهضة لالستثمار/ السادة  30.00     

 5 آابتل انفسمنت/ السادة  20.00     

 6 جمعة الماجد / السيد  20.00     

 7 شرآة جنافكو/ السادة  20.00     

 8 شرآة البطين لالستثمار/ السادة  20.00     

 9 شرآة التضامن لالستثمار/ السادة  20.00     

 10 )رأس الخيمة( الدائرة الخاصة   20.00     

 11 عبدالعزيز الغرير/ السيد  10.00     

 12 شرآةاسمنت االتحاد/ السادة  10.00     

 13 شرآة اسمنت الخليج/ السادة  10.00     

 14 سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان/  سمو الشيخ  10.00     

 15 مة الوطنيبنك راس الخي/ السادة  10.00     

 16 شرآة جيبكا / السادة  10.00     

 17 شرآة االستثمارات الوطنية/ السادة  10.00     

 18 نهيان بن زايد بن سلطان آل نهيان/ سمو الشيخ  10.00     

 19 بلوابراج / السادة  10.00     

 20 بيت االستثمار العالمي / الساده  10.00     

 21 سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان/ الشيخ سمو   10.00     

 22 شرآة السهم الذهبي لالستثمار/ السادة  10.00     

 23 فالح بن زايد بن سلطان آل نهيان/ سمو الشيخ  10.00     

 24 ذياب بن زايد بن سلطان آل نهيان/ سمو الشيخ  10.00     

 25 شرآة االسمنت االبيض/السادة  7.00       

 26 مرآز منار التجاري/ السادة  6.70       

 27 أحمد بن صقر بن محمد  القاسمي/ سمو الشيخ  7.00       

 28 شرآة االمارات الدولية لالستثمار/ السادة  7.00       

 29 محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان/ سمو الشيخ  5.00       

 30  القاسميخالد بن عبداهللا بن محمد/الشيخ  5.00       

 31 بنك دبي االسالمي/ السادة  5.00       

 32 المصرف العقاري/ السادة  5.00       

 33 الشرآة المتحدة للمشاريع العمرانية  5.00       

 34 عبداهللا يوسف عبداهللا آل عبداهللا/ السيد  5.00       
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 35 فيصل بن صقر بن محمد القاسمي/ سمو الشيخ  5.00       

 36 عبيد خليفة الجابر/  السيد  5.00       

 37 شرآة رأس الخيمة للدواجن والعلف/ السادة  5.00       

 38 مروان احمد الغرير/ السيد  5.00       

 39 جمعة احمد الغرير/ السيد  5.00       

 40 شرآة اي تي اي / السادة  5.00       

 41  الموسىعبداهللا احمد/ السيد  5.00       

 42 عمر بن صقر بن محمد القاسمي/ سمو الشيخ  5.00       

 43 سعيد محمد الكندي/ سعادة  5.00       

 44 شرآة الغرير الخاصة/ السادة  5.00       

 45 سلطان بن صقر بن سلطان القاسمي/  الشيخ  5.00       

 46 الغرير لالستثمار/ السادة  5.00       

 47 احمد بن زايد بن صقر آل نهيان/  الشيخ  5.00       

 48 طارق بن آايد القاسمي/ الشيخ  4.00       

 49 عبداهللا السري/ السيد  4.00       

 50 محمد احمد رقيط/ السيد  4.00       

 51 فاهم بن سلطان القاسمي/  الشيخ  4.00       

 52 الستثمارشرآة غباش للتجارة وا/السادة  4.00       

 53 طالب بن صقر بن محمد القاسمي/ سمو الشيخ  4.00       

 54 محمد ابراهيم عبيداهللا/ السيد  4.00       

 55 محمد بن سلطان بن سرور الظاهري/  معالي الشيخ  3.00       

 56 مانع سعيد العتيبة/ معالي الدآتور  3.00       

 57 ن محمد بن خليفة آل نهيانسرور ب/ سمو الشيخ  3.00       

 58 المجموعة الدولية  3.00       

 59 محمد بن بطي آل حامد/  الشيخ  3.00       

 60 محمد خلفان بن خرباش/ معالي الدآتور  3.00       

 61 شرآة ابوظبي القابضة/ السادة  3.00       

 62 احمد عيسى النعيم/ السيد  3.00       

 63 سعيد احمد غباش/ السيد  3.00       

 64 نواف غباش احمد/ السيد  3.00       

 65 صقر غباش سعيد/ سعادة  3.00       

 66 خالد بن زايد بن صقر آل نهيان/  الشيخ  3.00       

 67 احمد جمعة الزعابي/ السيد  3.00       

 68 شرآة هيف للمقاوالت / السادة  3.00       

 69 خلف بن احمد العتيبة/ معالي  3.00       

 70 محمد سلطان القاضي/ السيد  3.00       

 71 شرآة االمارات لألحجار والرخام/ السادة  2.70       

 72 محمد حسن عمران/ السيد  2.50       

 73 محمد بن آايد القاسمي/ الشيخ  2.00       

 74 سعيد محمد الرقباني / معالي  2.00       

 75 عبدالعزيزبن حميد بن راشد النعيمي/  الشيخ  2.00       
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 76 سلطان بن راشد الظاهري/ السيد  2.00       

 77 خلفان محمد الرومي/ السيد  2.00       

 78 سعود بن آايد القاسمي/ الشيخ  2.00       

 79 الخليج االقتصادية/ السادة  2.00       

 80 عبدالرزاق يوسف/ السيد  2.00       

 81 نهيان بن مبارك بن محمد آل نهيان/  معالي الشيخ  2.00       

 82 حمدان بن مبارك بن محمد آل نهيان/  معالي الشيخ  2.00       

 83 سالم بن سلطان بن صقرالقاسمي/  الشيخ  2.00       

 84 راشد بن حميد بن راشد النعيمي/ الشيخ  2.00       

 85 حمد  عبداهللا المطوع/ السيد  2.00       

 86 شرآة االمارات للعالقات التجارية/ السادة  2.00       

 87 ناصر بن ثعلوب الدرعي/ السيد  2.00       

 88 شرآة التأمين المتحدة/ السادة  2.00       

 89 سعيد بن محمد بن خليفه آل نهيان/ الشيخ  2.00       

 90 محمد عبداهللا عبدالكريم/ السيد  2.00       

 91 وليد محمد عبدالكريم/ السيد  2.00       

 92 جاسم محمد عبداهللا عبدالكريم/ السيد  2.00       

 93 حسين النويس/ السيد  2.00       

 94 المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق/ السادة  2.00       

 95  المحرزيمحمد عبداهللا/ السيد  2.00       

 96 سعيد سيف راشد حمرعين/ السيد  2.00       

 97 احمد بن حميد القاسمي/  الشيخ  2.00       

 98 عبدالملك بن آايد القاسمي/  الشيخ  2.00       

 99 انماء االمارات/ السادة  2.00       

 100 المجموعة التجارية لالستثمار/ السادة  1.00       

 101 عزت راشد الدجاني/ الدآتور  1.00       

 102 فينيسيو لالستثمارات/ السادة  1.00       

 103 الشعفار لالستثمارات/  السادة  1.00       

 104 عبداهللا بن عمر بن عبداهللا بن محمد القاسمي/ الشيخ  1.00       

 105 أحمد بن عمر بن عبداهللا بن محمد القاسمي/ الشيخ  1.00       

 106 محمد بن عمر بن عبداهللا بن محمد القاسمي/ الشيخ  1.00       

عبدالعزيز بن عمر بن عبداهللا بن محمد القاسمي/ الشيخ  1.00        107 

 108 صقر بن عمر بن عبداهللا بن محمد القاسمي/ الشيخ  1.00       

 109 سيف بن علي الخاطري/ السيد  1.00       

 110 طارق بن احمد بن حميد القاسمي/  الشيخ  1.00       

 111 ياسر بن احمد بن حميد القاسمي/  الشيخ  1.00       

 112 حميد بن احمد بن حميد القاسمي/  الشيخ  1.00       

 113 عبدالعزيز عبداهللا سالم الزعابي/ السيد  1.00       

 114 عابيعبداهللا عبدالعزيز سالم الز/ السيد  1.00       

 115 عمر عبدالعزيز سالم الزعابي/ السيد  1.00       

 116 حميد بن احمد المعال/ معالي الشيخ  1.00       
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 117 عبداهللا بن احمد بن حميد القاسمي/  الشيخ  1.00       

 118 علي هامل الغيث القبيسي/ السيد  1.00       

 119 ر القاسميصقر بن محمد بن صق/ الشيخ  0.40       

 120 سالم محمد بن هالل المزروعي/ السيد  1.00       

 121 محمد بن عبدالعزيز بن ربيع/ السيد  1.00       

 122 سالم عبداهللا سالم الحوسني/ السيد  1.00       

 123 عبداهللا بن محمد بن بطي آل حامد/  الشيخ  1.00       

 124 احمد خلف العتيبةاحمد محمد / سعادة  1.00       

 125 سعيد مطر بن بليلة/ السيد  1.00       

 126 عبدالرحمن سعيد غانم/ السيد  1.00       

 127 نشأت السهاونه/ السيد  1.00       

 128 محمد حاجي عبداهللا خوري/ السيد  1.00       

 129 محمد بن حموده بن علي/ السيد  1.00       

 130 علي محمد الشرفاء/ السيد  1.00       

 131 احمد صديق خوري/ السيد  1.00       

 132 يوسف حبيب اليوسف/ السيد  1.00       

 133 خليل فوالذي/ السيد  1.00       

 134 عبدالرحمن محمد العويس/ السيد  1.00       

 135 احمد سيف بلحصا/ السيد  1.00       

 136 اصر النويسن/ السيد  1.00       

 137 يوسف النويس/ السيد  1.00       

 138 عمران عبداهللا عمران تريم/ السيد  1.00       

 139 خالد عبداهللا عمران/ السيد  1.00       

 140 عبداهللا سلطان الشرهان/ السيد  1.00       

 141  الظاهريبن سلطان بن سروراحمد بن محمد /  الشيخ  1.00       

 142 علي مفتاح بن عبيد الخاطري/ الشيخ  1.00       

 143 نجيب حسن محمد الزعابي/ السيد  1.00       

 144 سعد الخياط/ الدآتور  1.00       

 145 عادل عبد الحميد الحوسني/ السيد  1.00       

 146 خلفان سعيد جمعة الكعبي/ السيد  1.00       

 147 حمد عمر بن حيدرم/ السيد  1.00       

 148 علي رشيد العميرة/ السيد  1.00       

 149 راشد درويش بن احمد الكتبي/ السيد  1.00       

 150 مطر عبداهللا محمد المهيري/ السيد  1.00       

 151 احمد رمضان جمعة/ السيد  1.00       

 152 عوض طريف الكتبي/ سعادة  1.00       

 153 احمد عتيق المزروعي/ السيد  1.00       

 154 صالح قضيب صالح الظفيري/ السيد  1.00       

 155 سلطان احمد خلفان الغيث/ السيد  1.00       

 156 جمعة حسن الزعابي/ السيد  1.00       

 157 مؤسسة الكم   1.00       
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 158 عبداهللا بن سعيد بن جروان الشامسي/ السيد  1.00       

 159 غانم مبارك الهاجري/ السيد  1.00       

 160 سالم محمد العويس/ السيد  1.00       

 161 علي بن سالم العويس/ السيد  1.00       

 162 محمد ثعلوب سالم الدرعي/ سعادة  1.00       

 163 شرآة الشرق الذهبي/السيد  1.00       

 164  القاسميصقر بن راشد/  الشيخ  1.00       

 165 حمد بن حمدان محمد آل نهيان/  الشيخ  1.00       

 166 عدنان سيف بن غباش/ السيد  1.00       

 167 مؤسسة العويس العقارية/ السادة  1.00       

 168 محمد عمران تريم/ السيد  1.00       

 169 راشد بن عمار بن حميد النعيمي/   الشيخ  1.00       

 170 عبداهللا بن احمد بن حميد النعيمي/  الشيخ  1.00       

 171 حميد بن عماربن حميد النعيمي/   الشيخ  1.00       

 172 محمد بطي القبيسي/ سعادة  1.00       

 173 محمد عبدالرحمن القاضي/ السيد  1.00       

 174 عبداهللا بن محمد آل ثاني/  الشيخ  1.00       

 175 محمد جاسم المزآي/ السيد  1.00       

 176 حمد عبدالرحمن المدفع/ معالي  1.00       

 177 حسن احمد العلكيم/ السيد  1.00       

 178 يوسف علي البزي/ السيد  1.00       

 179 محمد علي بن زايد/ السيد  1.00       

 180 علي محمد المحمود/ السيد  1.00       

 181 مروان محمد القاضي/ السيد  1.00       

 182 عبداهللا بن علي الزعابي/ السيد  1.00       

 183 محمد جاسم شكر/ السيد  1.00       

 184 عبداهللا احمد راشد النعيمي/ السيد  1.00       

 185 صالح احمد الشال/ السيد  1.00       

 186 مبارك مطر الحميري/ السيد  1.00       

 187 محمد جاسم سمحان/ السيد  1.00       

 188 علي راشد بن رشدوه/ السيد  1.00       

 189 مبارك علي الشامسي/ السيد 1.00       

 190 حسن محفوظماحمد / السيد  1.40       

 191 مبارك فهد المهيري/ السيد  1.00       

 192 حمد سالم بن ثعلوب الدرعي/ السيد  1.00       

 193 علي بن ثعلوب الدرعي/ السيد  1.00       

 194 احمد بن خلف بن احمد العتيبة/ السيد  1.00       

 195 محمد حميد الشعالي/ السيد  1.00       

 196 سيف محمد احمد العتيبة/ السيد  1.00       

 197 عبيد بن خليفة الزعابي/ الدآتور  1.00       

 198 سلطان بن راشد بن علي الشامسي/ السيد  1.00       



  - 7 -

 199 أحمد علي الصايغ/ السيد  1.00       

 200 حمد عبداهللا سلمان/ السيد  1.00       

 201 حسين سجواني/ السيد  0.80       

 202 عبداهللا خميس المحرزي/ السيد  0.70       

 203 محمد بن ظاعن الهاملي/ معالي  0.50       

 204 علي بن عبيد بالرشيد الكتبي/ السيد  0.50       

 205 سالم درويش/ السيد  0.50       

 206 جاسم محمد درويش/ السيد  0.50       

 207 حميد ناصر العويس/ السيد  0.50       

 208 مارزجهاد عبدالقادر ق/ السيد  0.50       

 209 عبيد سعيد بن مسحار/ السيد  0.50       

 210 محمد عبدالرحيم االحمد/ السيد  0.50       

 211 خليفة سعيد عبداهللا المسافري/ السيد  0.50       

 212 ماجد سعيد عبداهللا المسافري/ السيد  0.50       

 213 سلطان علي الخاطري/ الشيخ  0.50       

 214 نجيب عبداهللا الشامسي/ السيد  0.40       

 215 محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي/ الشيخ  0.40       

 216 سالم بن محمد بن ناصر القاسمي/ الشيخ  0.40       

 217 محمد سالم السكار/ السيد  0.40       

 218 عبدالغفار حسين/ السيد  0.40       

 219 عبداهللا عبداللطيف الشاهين/ السيد  0.40       

 220 اشد الزعابيسعيد ر/ السيد  0.40       

 221 محمد عبداللطيف الزرعوني/ السيد  0.40       

 222 عبداهللا النويس/ الدآتور  0.40       

 223 عبداهللا راشد بن عبداهللا عمران/ السيد  0.40       

 224 جبران عبدالرحمن جبران عجاج/ السيد  0.40       

 225 عيميعلي سلطان بن عنون الن/ السيد  0.40       

 226 االمارات العقارية/ السادة  0.40       

 227 خليل مطر ابو جراد واوالده/ السيد  0.40       

 228 عبداهللا ابراهيم الطنيجي/ السيد  0.40       

 229 جاسم يوسف محمد قضيب الزعابي/ السيد  0.40       

 230 راشد عبداهللا عمران الزعابي/ السيد  0.40       

 231 جمعة بن مسحار/ السيد  0.40       

 232 محمد عبداهللا القبيسي/ السيد  0.40       

 233 ابراهيم سلطان محمد الشامسي/ السيد  0.40       

 234 عبدالعزيز الماجد التويجري/ السيد  0.40       

 235 حسن جمال بن جمل/ السيد  0.40       

 236  عمر النقبيخالد/ السيد  0.40       

 237 سلطان سالم بن يعقوب/ السيد  0.40       

 238 أحمد بن سالم بن محمد القاسمي/ الشيخ  0.40       

 239 سعيد النويس/ السيد  0.40       
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 240 سلطان محمد احمد خلف العتيبة/ السيد  0.40       

 241 سعيد بن عمير بن يوسف المهيري/ السيد  0.40       

 242 رشيد علي رشيد العميرة/ السيد  0.40       

 243 علي بن احمد بن حموده الظاهري/ السيد  0.40       

 244 هناء محمد المزروعي / السيده  0.40       

 245 محمد بن عمير بن يوسف المهيري/ السيد  0.40       

 246 الظاهريمحمد بن احمد بن سرور بن سلطان /  الشيخ  0.40       

 247 عبداهللا خلفان الشريقي/ السيد  0.70       

 248 فاضل سعيد الدرمكي/ السيد  0.40       

 249 حمد الدرمكي/ السيد  0.40       

 250 عبيد بن سيف بن جبر الزعابي/ السيد  0.40       

 251 جبر بن سيف بن جبر الزعابي/ السيد  0.40       

 252 ابراهيم احمد مطر/ السيد  0.40       

 253 سعيد صالح الكويتي/ السيد  0.40       

 254 هزاع سلطان الدرمكي/ السيد  0.40       

 255 ناصر احمد خليفة السويدي/ سعادة  0.40       

 256 احمد علي عبداهللا الهاشلي/ سعادة  0.40       

 257 احمد عمران تريم/ السيد  0.40       

 258 سعيد محمد البحار/ السيد  0.40       

 259 حمد مبارك سالم الشامسي/ السيد  0.40       

 260 يعقوب يوسف الشريف الهاشمي/ سعادة  0.40       

 261 عبداهللا عبدالرحيم الفهيم/ سعادة  0.40       

 262 خليفة علي حمد الزعابي/ السيد  0.40       

 263 حمد علي حمد الزعابي/ السيد  0.40       

 264 عبداهللا محمد احمد بن دسمال السويدي/ السيد  0.40       

 265 عبداهللا محمد ابراهيم عبيد اهللا/ السيد  0.40       

 266 علي حمد العويد المهيري/ السيد  0.40       

 267 فاهم عبداهللا يوسف/ السيد  0.40       

 268 يد علي سعيد لحهسع/ السيد  0.40       

 269 سعيد عبداهللا جاسم الزعابي/ السيد  0.40       

 270 علي ابراهيم الحوسني/ الدآتور  0.40       

 271 عبدالقادر احمد محمد آل علي/ السيد  0.40       

 272 سعيد عبداهللا راشد الظاهري/ السيد  0.40       

 273 ن حجرعلي محمد علي ب/ السيد  0.40       

 274 علي بن سعيد بن حرمل الظاهري/ السيد  0.40       

 275 علي حمد الخريم الزعابي/ السيد  0.40       

 276 عبداهللا محمد تريم/ السيد  0.40       

 277 فوازعبداهللا احمد جمعة/ السيد  0.40       

 278 احمد بطي الشامسي/ الدآتور  0.40       

 279 حميد محمد عبيد القطامي/ السيد  0.40       

 280 علي ابراهيم آاجور/ السيد  0.40       
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 281 عبدالرحمن ابراهيم الطنيجي/ السيد  0.40       

 282 عيسى بو شهاب/ السيد  0.40       

 283 شرآة الشهد التجارية/ السادة  0.40       

 284 تريم مطر عمران/ السيد  0.40       

 285 راشد عبداهللا راشد الشامسي/ السيد  0.40       

 286 سيف علي منخس الشحي/ السيد  0.40       

 287 جمال بن صقر بن سلطان القاسمي/  الشيخ  0.40       

 288 عيسى خلفان حريمل الشامسي/ السيد  0.40       

 289 راشد محمد خلفان الشريقي/ السيد  0.40       

 290 ادريس سلطان حبوش/ السيد  0.40       

 291 محمد حمد سالم بن روضة العامري/ السيد  0.40       

 292 سعيد مبارك راشد الهاجري/ سعادة  0.40       

 293 خليفة عبيد خليفة الزعابي/ السيد  0.40       

 294 سعيد راشد علي الدرعي/ السيد  0.40       

 295 حمد راشد علي الدرعيم/ السيد  0.40       

 296 علي راشد علي الدرعي/ السيد  0.40       

 297 حميد راشد علي الدرعي/ السيد  0.40       

 298 سيف سالم فارس/ السيد  0.40       

 299 حمدان راشد علي الدرعي/ السيد  0.40       

 300 احمد شيخان الفارسي/ السيد  0.40       

 301 بدر محمد رواس/ السيد  0.40       

 302 حمد سيف سالمين المنصوري/ السيد  0.40       

 303 جمعة خميس الخييلي/ السيد  0.40       

 304 محمد مهنا القبيسي/ السيد  0.40       

 305 حمد سهيل مبارك الكتبي/ سعادة  0.40       

 306 صالح سالم عمير الشامسي/ السيد  0.40       

 307 عامر عبدالجليل الفهيم/ السيد  0.40       

 308 عبدالعزيز جاسم الزعابي/ السيد  0.40       

 309 محمد خلفان مطر الرميثي/ السيد  0.40       

 310 عزمي محمد عواد/ السيد  0.40       

 311 سعيد عبداهللا علي بن شيبان/ السيد  0.40       

 312  احمد سعيد خلفان الظاهري/السيد  0.40       

 313 سعيد بن خلفان الظاهري/ السيد  0.40       

 314 ابراهيم المحمود/ السيد  0.40       

 315 عبداهللا عبدالرحيم محمد عبدالرحيم القبيسي/ السيد  0.40       

 316 عبداهللا راشد بو زيد/ السيد  0.40       

 317 ي مفتاح بن عبيد الخاطريهالل عل/ الشيخ  0.40       

 318 عبداهللا احمد جابر/ السيد  0.40       

 319 سعيد خلفان خميس العميمي/ السيد  0.40       

 321 خميس محمد خميس عبيد ابوهارون الشامسي/ السيد  0.40       

 322 حجر احمد بن حجر/ الدآتور  0.40       
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 323 النعيمييوسف عبيد / السيد  0.40       

 324 ياسرعبيد ناصر الذيب/ السيد  0.40       

 325 سلطان عبداهللا القاضي/ السيد  0.40       

 326 احمد ناصر الميل/ السيد  0.40       

 327 عمر حسن محمد الحميدان/ السيد  0.40       

 328 احمد جاسم السويدي/ السيد  0.40       

 329 ليفة مصبح المسافريخ/ السيد  0.40       

 330 محمد علي شمس عبداهللا االحمد/ السيد  0.40       

 331 يوسف راشد الشرهان/ السيد  0.40       

 332 حسن حميدان الزعابي/ السيد  0.40       

 333 عبداهللا حسن حميدان الزعابي/ السيد  0.40       

 334 محمد احمد الكيت/ السيد  0.40       

 335 احمد ابراهيم الكيت/ السيد  0.40       

 336 محمد سيف العويد المهيري/ السيد  0.40       

 337 محمد ابراهيم المنصور/ الدآتور  0.40       

 338 عمران مطر تريم/ السيد  0.40       

 339 حميد بن عبداهللا بن علي المزروع/ السيد  0.40       

 340 عبداهللا محمد عبداهللا بن قضيب الزعابي/ السيد  0.40       

 341 حميدان محمد حميدان الزعابي/ السيد  0.40       

 342 محمد عبداهللا سالم الزعابي/ السيد  0.40       

 343 احمد عبداهللا سالم الزعابي/ السيد  0.40       

 344 سلطان علي بوليلة/ السيد  0.40       

 345 محمد صقر االصم/ يدالس  0.40       

 346 حسن حمدان العلكيم/ الدآتور  0.40       

 347 سيف حمدان العلكيم/ السيد  0.40       

 348 عبيد حمدان العلكيم/ السيد  0.40       

 349 عبداهللا محمد عبداهللا النعيم/ السيد  0.40       

 350 ابراهيم احمد بن طاهر/ السيد  0.40       

 351 يوسف احمد اسماعيل االحمد/ السيد  0.40       

 352 عبداهللا راشد عبداهللا بن قيوس الشحي/ السيد  0.40       

 353 عبداهللا بالحن الشحي/ السيد  0.40       

 354 منصور سالم نصار/ السيد  0.40       

 355 احمد ابراهيم الجروان/ السيد  0.40       

 356 يوسف محمد اسماعيل/ سيدال  0.40       

 357 مصبح علي عبداهللا حميد المهيري/ السيد  0.40       

 358 محمد جاسم درويش/ السيد  0.40       

 359 عبيد محمد المزروعي/ السيد  0.40       

 360 ناصر محمد الشرهان/ السيد  0.40       

 361 حميد سلطان السويدي/ السيد  0.40       

 362 االخالص للعقارات/ السادة  0.40       

 363 سعيد احمد الحوتة العامري/ السيد  0.40       
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 364 مسلم سالم بن حم العامري/ سعادة الشيخ  0.40       

 365 خادم سعيد عبداهللا القبيسي/ السيد  0.40       

 366 حمد سالم بن آردوس العامري / السيد  0.40       

 367 محمد بن نخيرة الظاهري/ معالي  0.40       

 368 محمد سالم آردوس العامري/ سعادة اللواء  0.40       

 369 محمد خلفان عبداهللا سلطان الظاهري/ السيد  0.40       

 370 مبارك بن سالم بن حم العامري/ الشيخ  0.40       

 371 علي خميس علي خلفان الظاهري/ السيد  0.40       

 372 صقر سالم بن حم العامري/ السيد  0.40       

 373 صغير خلف بن خدية القبيسي/ السيد  0.40       

 374 محمد بن صالح بن بدوة الدرمكي/ معالي  0.40       

 375 سالم عبيد احمد الغيص/ السيد  0.40       

 376 سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي/ السيد  0.40       

 377 راشد علي سالم الدرعي/ السيد  0.40       

 378 هالل سعيد سالم الدرعي/ السيد  0.40       

 379 محمد سالم مردد/ السيد  0.40       

 380 خالد اسد محمد/ السيد  0.40       

 381 عبداهللا بن رشيد الشدوخي/ السيد  0.40       

 382 يليمحمد جوعان الخي/ سعادة  0.40       

 383 راشد بن سالم بن عنون النعيمي/ السيد  0.40       

 384 محمد علي محمد الحرش/ السيد  0.40       

 385 خالد ناصر الرئيسي/ السيد  0.40       

 386 عبدالعزيز محمود قيسية/ السيد  0.40       

 387 خلفان سعيد حضيرم الكتبي/ السيد  0.40       

 388 حمدان بن سعيد الشامسي/ السيد  0.40       

 389 محمد راشد مبارك الكتبي/ السيد  0.40       

 390 عبداهللا محمد هزام الظاهري/ السيد  0.40       

 391 سعيد بن ثعلوب بن سالم الدرعي/ السيد  0.40       

 392 محمود عبدالسالم محمد سعيد/ السيد  0.40       

 393 علي حسن محمد حميدان/لسيدا  0.40       

 394 ابراهيم محمد اسماعيل عبداهللا االحمد/ السيد  0.40       

 395 خلفان علي مصبح المهيري/ السيد  0.40       

 396 راشد النعيمي/ الدآتور  0.40       

 397 احمد يوسف درويش/ السيد  0.40       

 398 الشحيمحمد سعيد الددع / السيد  0.40       

 399 سالم بن احمد بن هاشل/ السيد  0.40       

 400 حارب جمعة سرور/ السيد  0.40       

 401 محمد النوبي محمد احمد/ السيد  0.40       

 402 راشد سالم الخريباني النعيمي/ سعادة  0.40       

 403 عبدالرحيم سنكيس العوضي/ السيد  0.40       

 404 عارف اسماعيل خوري/ السيد  0.40       
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 405 صالح محمد العبودي/ السيد  0.40       

 406 راشد سعيد الزمهري/ السيد  0.40       

 407 محمد شيبان محمد الشحي/ السيد  0.40       

 408 يوسف ابراهيم يوسف البغام/ السيد  0.40       

 409 روعيأحمد سالم الوالي المز/ السيد  0.40       

 410 خليفة جاسم المزآي/ السيد  0.40       

المجموع 900.00  
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د شرآةيتعه ال تأسيس ال ة إلآم ة اإلجراءات الالزم اذ آاف ام أجلومن .  المؤسسون باتخ ذا الغرض، ق ق ه  تحقي

 .ختصة لدى الجهات المالتأسيسالمؤسسون بتعيين لجنة مؤسسين لتولى القيام بإجراءات 
 
 

  المؤسسينلجنة
  
  الدجاني  راشدعزت  /السيد -1
  سعيد غباش نواف  /السيد -2
   القاضيسلطان محمد  /السيد -3
  قيط رأحمد محمد  /السيد -4
 يب عبداهللا الزعاعبدالعزيز  /السيد -5

 
  مجلس اإلدارة األولأعضاء

 
 
 ارئيس   محمد حسن عمران / السيد -1
  ًا للرئيسنائب   الحميريمبارك مطر  / السيد -2
 عضوا    القاضيسلطان محمد / السيد -3
 عضوا  محمد بن ثعلوب الدرعي / السيد -4
  عضوا  يب عبداهللا الزعاعبدالعزيز / السيد -6
 عضوا   عبداهللاآلعبد اهللا يوسف  / السيد -7
 عضوا    قيط أحمد رمحمد / السيد -8
 عضوا   نواف غباش سعيد/ السيد -9
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 االآتتاب مدير

  والتطويرمكتب االستثمار
 الخيمة حكومة رأ س

 
 

  االآتتاب الرئيسي ومدير سجالت االآتتاببنك
 

 أبو ظبي الوطني بنك
 
 

  ومؤسسات االآتتاببنوك
 

     مصرف أبوظبي االسالمي-البنك التجاري الدولي   -بنك رأس الخيمة الوطني 
 

  البنك العربي المتحد –  ولبنك الخليج األ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المراقبون الماليون ومدققو االآتتاب     نونيون  القاالمستشارون
   بي ام جي آي              وآنجلأفريدى   
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 قائمـــــــة المـحتويات
 

 الـجزء البيـــــــــــان الصفحــة
 

 الجزء األول بيان المسئولية 16
 

 الجزء الثاني التعريفات 17
 

 الجزء الثالث ملخص نشرة االآتتاب 20
 

 الجزء الرابع  قيد التأسيس-رأس الخيمة العقارية  25
 

 الجزء الخامس سوق العقارات في إمارة رأس الخيمة 32
 

 الجزء السادس الخطط الكبرى 36
 

 الجزء السابع عوامل النجاح والمخاطرة 46
 

 الجزء الثامن التحليل المالي والتوقعات واالفتراضات 48
 

 الجزء التاسع يونتقرير المراقبون المال 51
 

 الجزء العاشر حقوق األسهم وسياسة توزيع األرباح 52
 

 الجزء الحادي عشر تفاصيل وإجراءات االآتتاب 55
 
 

 المالحق  
 فروع بنوك االآتتاب)  1(الملحق * 
 . عقد التأسيس والنظام األساسي) 2(الملحق * 
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 بيان المسؤولية:  األولالجزء
 

ساعد            هذه النشرة إل   تهدف أنها أن ت ي من ش ستثمرين ى تقديم المعلومات الضرورية الت رار     الم ى ق ي التوصل إل  ف
 أدناه وفي عقد تأسيس الشرآة وفي نظامها األساسي         الموضحةلالآتتاب باألسهم المعروضة طبقا للبنود والشروط       

 في أسهمها، يتعين على      يتعلق بأي معلومات بخصوص الشرآة وشروط اإلآتتاب       وفيما. المرفقين مع هذه النشرة     
 . بها فقطالمرفقين المحتملين مراجعة البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة والملحقين المستثمرين

 
رفتهم  المؤسسون، أنه عند تاريخ إصدار هذه النشرة، وإلى الحد المتوفر طبقًا           ويؤآد امهم    لمع ادهم وعقب قي  واعتق

ائق المتاحة              المعلوماتد الالزمة، فأن    باالستفسارات المعقولة وبذل الجهو    ة للحق شرة مطابق ذه الن ي ه  الموضحة ف
ات              الجوهرية،في آافة جوانبها     ل المعلوم ى صحة نق أثير عل ة  وأنه لم يتم حذف أي شيء منها من شأنه الت  المتعلق
 .بأي من جوانبها

 
ر   تقديم التوقعات المالية المضمنة في هذه النشرة من قبل مؤسسي الشرآة،           تم سير          غي ستثمرين تف ه ال ينبغي للم  أن

ين              وال باإلنجاز،   ًاهذه المعلومات المالية باعتبارها وعد     شرآة، ويتع  يستطيع المؤسسون ضمان إنجاز أو نجاح ال
ر    يقيمعلى آل مستثمر محتمل أن    بدقة أي مخاطر مرتبطة باالستثمار في الشرآة والتي ورد شرحها بصورة أآث

 .عوامل النجاح والمخاطرة من هذه النشرة تحت عنوان  في الجزء السابعتفصيال
 

شرآة      من التحقق المحتملين على المستثمرين    يتعين  أنهم قد درسوا هذه النشرة مع عقد التأسيس والنظام األساسي ل
ابهم                     – العقاريةرأس الخيمة    ر اآتت ي األسهم ويعتب اب ف ل االآتت د التأسيس قب والً  شرآة مساهمة عامة، قي د   قب  لعق

 .تأسيس الشرآة ونظامها األساسي المرفقين بهذه النشرة
 
انوني أو                   ال ى أي رأي ق وي عل ا تحت ى أنه سيرها عل شرة، وال يجب تف ضرائب أو   مشورة  تحتوي هذه الن  حول ال

ين        ستثمرين المحتلم سادة الم ى ال تثمار، وينبغي عل تعانة االس ك      االس سار عن تمل شارين متخصصين لالستف  بمست
 . بهاالتصرفة من قبل الشرآة أو األسهم المعروض
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 التعريفات:  الثانيالجزء
 

 األسهم . لكل سهمسميةأآقيمة ) 1( في راس مال الشرآة بواقع درهم واحد اسهم
  

 اإلدارة . اإلدارة التنفيذية للشرآةفريق
  

  اإلصدارمصاريف .عن آل سهم) 1( واحد فلس
  

ار      إصدار ار    2(  نا األسهم بحد أقصى وقدره ملي ذي   اإلصدار سهم وهو     ) ملي  ال
 .يتم وفقًا للشروط المنصوص عليها في نشرة االآتتاب

  األسهمإصدار

  
  أقصى وقدره مليار ومائة مليون بحد عام اآتتاب

 . المؤسسون بموجب هذه النشرةيطرحهاسهم ) مليار1.1( 
 االآتتاب

  
 الحكومة .دة اإلمارات العربية المتحدولةأو / راس الخيمة وحكومة

  
 المنطقة .دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
  التجاريالسجل .لدى السلطة المختصة التجاري للشرآات المساهمة السجل

  
  المختصةالسلطة . في إمارة رأس الخيمةيةاالقتصاد  دائرةال
  

وذج شروط النم ًا لل شرآة وفق هم ال ي اس اب ف صص لالآتت راءات المخ  واإلج
 .دة في هذه النشرة وهو الطلب المتوفر لدى بنوك االآتتابالمحد

  االآتتابطلب

  
  الماليةالسنة .للشرآة المالية للشرآة آما هي محددة في النظام األساسي السنة

  
 الشرآة .التأسيسقيد ) شرآة مساهمة عامة ( – الخيمة العقارية راس

  
 المساهمون . األسهم بصفتهم مالكين ألسهم الشرآةحاملو

  
 المديرون . مجلس إدارة الشرآةأعضاء

  
 المؤسسون .هم في مطلع هذه النشرةؤ المدرجة أسماالمؤسسون

  
  األساسيالنظام . الشرآة األساسي آما تبناه المؤسسوننظام

  
 الوزارة . االقتصاد والتخطيطوزارة

  
 درهم . للدولةميةالرس دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي العملة درهم

  
  التأسيسعقد .المؤسسين تأسيس الشرآة الذي تم التوقيع عليه من قبل عقد

  
  

 فلوس/ فلس . دولة اإلمارات العربية المتحدةفلوس
  

انون م الق ادي رق ام ) 8( االتح شرآات 1984لع أن ال ي ش ة ف ه التجاري  وتعديالت
 .وأنظمته النافذة

  الشرآات التجاريةقانون
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 تأسيس الشرآة، والتي    بإجراءات التي عينها المؤسسون للقيام نيابة عنهم        اللجنة

 .أدرجت أسماء أعضائها في مطلع هذه النشرة
  المؤسسينلجنة

  
  االآتتابمدة 2005 أبريل 12إلى  2005 مارس 30اعتبارا من 

  
شخص ة    ال ة الوطني ة الهوي ل بطاق ذي يحم د (  ال ة القي صادرة) خالص ن  عال

ة حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والشرآات والهيئات المؤسسة أو         القائم
واء          ل، س ة بالكام دة والمملوآ ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول سجلة ف أو الم

 . مباشرة أو غير مباشرة، من قبل أولئك األشخاصبصورة
 

واطن ة   م ارات العربي ة اإلم  دول
 المتحدة

اب  مذآرة اب       الخاصة بطر    االآتت شرآة لالآتت صادرة   . ح اسهم ال ي وال اير   ف ين
2005  

 

  االآتتابنشرة

 بنك أبوظبي الوطني
 بنك رأس الخيمة الوطني
 البنك التجاري الدولي

 مصرف أبوظبي االسالمي
 بنك الخليج االول

 البنك العربي المتحد
 

  االآتتاببنوك

 باالآتتا مدير . حكومة رأس الخيمة-مكتب االستثمار والتطوير  
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 ملخص نشرة االآتتاب:  الثالث الجزء
 

ذه         إن يجب ي ه واردة ف ر عن آامل الموضوعات ال شرة  ال يؤخذ هذا الملخص على انه تعبي رأ   الن ل يجب أن يق    ب
م تعريف بعض    .  النشرةهذهب أخرى اءأجزمع المعلومات المفصلة والتوقعات المالية المتضمنة في بالتزامن   وقد ت

 .نشرة في جزء التعاريفالمصطلحات في هذه ال
 
  شرآة مساهمة عامة قيد التأسيس– العقارية الخيمة سأر
 
بموجب ) أو الشرآة /و العقارية الخيمة   رأسويشار إليها بـ    (  تأسيس راس الخيمة العقارية شرآة مساهمة عامة         تم

ي عضو المجلس   الصادر عن صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسم2005لسنة ) 5(المرسوم األميري رقم  
ا ل    ة وطبق ارة رأس الخيم اآم إم ى ح رار األعل صادالق ة  يةدائرة االقت ي راس الخيم صاد  و ف رار وزارة االقت  لق

يط  شرآةوالتخط ساهمة آ ة م ةعام شرآات التجاري انون ال ام ق ًا ألحك د  ووفق ي عق واردة ف ة األغراض ال  لمزاول
 .تأسيسها ونظامها األساسي

 
 :األغراض

 
تثمار المشاريع العقارية ، وسيتم       تطوير جميع المجاالت بما فيها    بغرض االستثمار في      تأسيس الشرآة  تم س أ ر اس

ة                 ة األولي ي المرحل ي المال لتطوير العقارات في أسواق مختارة بحيث تكون ف ة، و      ف ارة رأس الخيم ي   تطال     إم ف
 .خارجها  و  دولة اإلمارات العربية المتحدة مناطق أخرى فيمرحلة الحقة

 
 : عقد تأسيسها بما يليما ورد فيحسب الشرآة أغراضل تتمث

 
 
ة                آافة مزاولة )أ( شارين ووآالء آاف ديرين والمست ات والم واع  أشكال أعمال مطوري العقارات والممتلك  أن

 من الهبات   والمستفيدينالممتلكات األخرى من سكنية وتجارية وصناعية وأعمال المالكين والمستأجرين          
ؤجرين  ائعين والم شراء    والب راض ب ذه األغ وم له ر، وان تق ا ذآ ع لم أجير،  وبي تئجار وت ة واس  ومبادل

ة األ  ن وآاف ساب أي م ك اآت ة وبخالف ذل اظراضي واألبني ا وواالحتف ا وبيعه بيل حيازته به ى س ا عل
 وصفها وحيثما آان موقعها، وآذلك أيضٌا فيما يخص أيٌا من  آاناألمانة وتأجيرها والتصرف بها، مهما     

ة الح صالح وآاف وق والم اق ع  فيه ة والمواق شييد األبني شاء وت داد وإن ة صورة، وإع ا بأي ة به  أو المرتبط
ا             وبناءاألخرى   ا ذآر وتأثيثه ة م  وصيانتها  وإعادة بناء وهدم وتغيير وتحسين وتجديد وإصالح وزخرف

ا أو               ي سبق ذآره ا     ذات اال  خدمات الوإدارتها وخدمتها، وتقديم الخدمات لألبنية واألراضي الت اط به رتب
 . األخرىوالشرآاتولمالكيها وشاغليها ومستخدميها ولألشخاص والمؤسسات 

 
م            بأية القيام )ب( ع     أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن القيام بها على نحو مالئ أي     م ق ب ا يتعل ذه  من  أو فيم  ه

ات أو   ة ممتلك د قيم رة أن تزي ر مباش رة أو غي صورة مباش ا ب ع له وقاألغراض أو يتوق شرآة  احق و أل
 .تجعلها مربحة

 
ة أو أي جزء من              شراء )ج( ساب آاف ال  أو بخالف ذلك اآت ات والتزامات أي شخص أو شرآة     أعم  وممتلك

ة             بمزاولتهاتزاول أية أعمال تكون الشرآة مفوضة        ة، وبصورة عام ة أو جزئي  وتولي ذلك بصورة آامل
ساب وتطو       تأجير  أو شراء واستئجار أو مبادلة    ة أو           أو بخالف ذلك اآت ة ممتلكات عقاري تخدام أي ير واس

ي     ا ف ك، شخصية بم ة          ذل ام واألبني ادن الخ اجم، والمع ق بالمن وق تتعل اجم وحق ة من د، أي  ولكن دون تحدي
 . التي ترى الشرآة أنها ضرورية أو مالئمة ألغراض أعمالهاواآلليات

 
ر                 الطلبات تقديم )د( راءات وت ة ب ساب أي ك اآت ا       بخصوص، أو شراء، أو بخالف ذل ازات أو م اخيص وامتي

ابه كش رية أو    ذل ة، س ة أو طريق راع أو آلي د أو أي اخت تخدام حصري أو مقي ا يعطي حق اس ر مم  غي
ه من الممكن                         رى أن راع ي أي اخت ق ب تخدامها سرية، أو أي سر أو أي معلومات أخرى تتعل  ألي من    اس

رة أو   صورة مباش ون ب سابها أن يك ع الآت ي يتوق شرآة، أو الت شرآة رغيأغراض ال دا لل رة، مفي  مباش
راخيص بخصوص أو بخالف    نح الت وير وم ة وتط تخدام ومزاول كواس وق  ذل ن حق ة م صيل منفع  تح

ازل               ذه الصورة أو التن ى ه وق المرتبطة      عن الملكية أو المعلومات المكتسبة عل ر الحق ديل أو تغيي  أو تع
ارية والعالمات التجارية المسجلة      وتسجيل األسماء التج   واستخدامات أو الحماية، وأيضا اآتساب      ءبالبرا
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صاميم األخرى  وقأو الت ا  وحق ال تزاوله ة أعم ق بأي ا يتعل ازات األخرى فيم وق واالمتي ع أو الحق  الطب
 . الوقت الراهنفيالشرآة 

 
صفة                         آافة عمل )هـ( الم سواء ب ي أي جزء من الع ذآر ف سابقة ال  أو االصالء  أو أي من األشياء و المسائل ال

 . مع اآلخرينباالشتراكمتعهدين أو األمناء أو خالف ذلك وسواء باالنفراد أو الوآالء أو ال
 
ا والتعامل بكافة أنواع المسائل واألشياء      ,  بمزاولة أية نشاطات أو أعمال أخرى      عموما القيام )و( ت،   مهم  آان

شاطات أو                 ك الن ق بتل ال التي يمكن مزاولتها بشكل موات فيما يتصل أو يتعل ي ير    األعم ا   ىتج  أو الت  منه
 أو األعمال أو إلى زيادة قيمة أي من          النشاطاتأن تؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى تعزيز مزاولة تلك           

شرآة              جعلهاممتلكات أو حقوق أو أصول الشرآة أو         شكيل ال ة المصارف الخاصة بت ع آاف  مربحة، ودف
أجير          ع وت ا وبي شرآة          أوأو المتعلقة به أي من ممتلكات ال سندات      وسحب و  ,  التصرف ب داول ال ول وت قب

داول  ة للت راضالقابل وال واقت ى أي األم اء عل ذه األغراض بترتيب أعب ام به دون ضمان والقي ع أو ب  م
ةضمان أو  شرآة  آاف وال ال تثمار أم ه واس وب دفع ر مطل مال غي ك أي رأس ي ذل ا ف شرآة بم  أصول ال
رويج   التي يحددها أعضاء مجلس إدارة الشرآة وتأسيس وإنشاء و إدا          بالطريقة شرآات رة وت  األخرى  ال

ال           ن أعم زء م ة أو أي ج د آاف ساب وتعه رى باآت صورة أخ ام ب راء أو القي اتوش ول وممتلك  وأص
ون    ال تك ة أعم زاول أي رآة ت سة أو ش امالت أي شخص أو مؤس ات وتع شرآةوالتزام ا ال صرحٌا له  م

ع          ساهمين     األصول بمزاولتها، وبيع مشروع الشرآة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزي ى الم دٌا عل نق
 . وقت آلخرمن التابعة وفقٌا لما يحدده أعضاء مجلس اإلدارة  وتأسيس الشرآاتفي الشرآة

 
 :الشرآة مقر

 
د دة   لق ة المتح ارات العربي ة اإلم ة بدول ارة رأس الخيم ي إم شرآة ف سجل ال م ت يكون ت سي وس شرآة الرئي ر ال  مق

شر          ق آة  ومحلها القانوني في مدينة راس الخيمة ويحق لل ي                 لتحقي ا ف وآيالت له روع أو مكاتب أو ت تح ف دافها ف  أه
 .داخل دولة اإلمارات وخارجها

 
 :  الشرآةأعمالاستراتيجية 

 
و مشروع                     تمتلك الشرآة في الوقت الحاضر خططا للبدء في تطوير مشروع ابتدائي آبير على المدى القصير وه

شاريع           جزيرة المانغروف، آما تعتزم القيام في مرحلة الحقة بت         ى م نفيذ مشاريع تنموية في خور القرم باإلضافة إل
 .جديدة سوف يتم اإلعالن عنها في حينها، بما في ذلك تأسيس مؤسسة مالية لتقديم خدمات التمويل العقاري

 
ستثمرين آخرين، من خالل تطوير بعض                          ع م شترآة م شاريع م تتمثل رؤية الشرآة في اإلشراف على تطوير م

ستثمرين                         مكونات تلك المشار   ارة لم ات المخت ع بعض المكون أجير أو بي تم ت ي حين ي يع من قبل الشرآة مباشرة ف
 .آخرين يتولون اإلشراف على نشاطات التطوير

 
ي                   ة المتحدة، خاصة ف ارات العربي ة اإلم إن الهدف األهم للشرآة هو دعم النمو االقتصادي وخطط التنمية في دول

 . للمساهمينأمارة رأس الخيمة وتحقيق أفضل عوائد
 

 :وما ترمي إليه الشرآة هو أساسا ما يلي
 
 . تطوير السياحة المحلية واإلقليمية والدولية بتوفير عوامل جذب مميزة على آافة المستويات *
 
 .إيجاد وحدات سكنية ديناميكية بغرض تطوير مجتمع يوفر بيئة نشطة وحيوية *
 
شرآة أو            بيع أو تأجير قطع أراضي لمستثمرين ألغراض تط        * ق إدارة ال وير المكونات تحت إشراف فري

 .شراء المنشآت الجاهزة من الشرآة
 
 .االستثمار في مجاالت أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيثما يكون ذلك أمرا مجديا *
 
 .إنشاء مؤسسة مالية لدعم خدمات التمويل العقاري *
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 .إلى أراض في سائر دولة اإلمارات العربية المتحدةتطوير أراضي مختارة  في رأس الخيمة إضافة  *
 

 :فيما يلي نظرة عامة ألحد مشاريع الشرآة المزمعة
 

 جزيرة المانغروف
 

ا أي  723.570يتضمن مشروع جزيرة المانغروف تطوير حوالي        ي قلب رأس     72.36 مترا مربع ع ف ارا تق  هكت
ة  ة لل  . الخيم ة  األرض الالزم ة رأس الخيم وفر حكوم وف ت ة    س دائي لتكلف دير االبت غ التق ا، ويبل شروع مجان م

 . مليار درهم2.7مشروع المانغروف 
 

ة          ات االبتدائي شمل المكون ة و  ت رأس الخيم ة ب تم إعداد الخطة الرئيسية للمشروع من قبل مكتب االستثمار والتنمي
 :التالية 

 
 .شقق ومنازل ريفية ومجمعات سكنية مشترآة *

 
 .ا لتسهيالت ومرافق ترفيهية مختلفةقطع أراضي يمكن تخصيصه *

 
 .مرافق بيع بالتجزئة وبيع األغذية والمرطبات *
 

 .منطقة سياحية بيئية * 
 

 .مراسي ومرافق للراحة والتنزه * 
 

 .هذا ويتضمن الجزء السادس من النشرة تفاصيل أآثر عن المشروع
 

 المستهدفة السوق
 

ارة          دهاجهو بترآيز األولية الشرآة في المرحلة     ستقوم ى إم اري عل ي التطوير العق ة رأس ف  تعمل سوف  و . الخيم
 .والمنطقة الدولة إمارات العقاري في آافة التطوير صفي مرحلة الحقة على دراسة وتقييم فر

 
 االآتتاب

 
  درهم) مليار2(  مليارا    : المالراس

 عدد األسهم   سهم) مليار 2( مليارا 

 ة االسمية لكل سهمالقيم درهم واحد
  المال المدفوع من قبل المؤسسينراس درهم)  مليون900( تسعمائة مليون 

  األسهم المتوفرة لالآتتاب العامعدد سهم) مليار 1.1( مليار ومائة مليون 
دفع  سهم  كل ل) 1(درهم واحد     ى           ت اب باإلضافة إل د االآتت  بالكامل عن
 .اإلصدارعن آل سهم مقابل مصاريف ) 1(فلس واحد 

 ب االآتتاسعر

 ب افتتاح االآتتاموعد 2005 مارس 30االربعاء 
  إغالق االآتتابموعد 2005 أبريل 12الثالثاء 

وطني    وظبي ال ك أب وطني  -بن ة ال ك رأس الخيم اري  - بن ك التج  البن
ي     - بنك الخليج االول   - مصرف أبوظبي االسالمي   -الدولي ك العرب  البن
 .المتحد

 بنوك االآتتاب
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 : االآتتاب شروط

 
 ت أو الشرآاأوو الهيئات  البالغين أو القصر أ الطبيعيينقبل األفراد االآتتاب في اسهم الشرآة من يجوز

من % 51، مع مراعاة اال تقل مساهمة مواطني دولة االمارات العربية المتحدة ومن في حكمهم عن المؤسسات 
 . اجمالي رأس مال الشرآة

 
  المقدمة نيابة عن القاصريناالآتتاب طلبات

 
 و في مثل هذه الحالة يجب أن .طلبات القصر لالآتتاب في اسهم الشرآة تقدم عن طريق األولياء أو األوصياء

 الحكم عنرفق نسخة ت االآتتاب بيانات الولي أو الوصي المتقدم بالطلب نيابة عن القاصر و طلبيذآر في 
 .أيضًامن أن يكتتب الولي أو الوصي باسمه ال يمنع هذا ، و)إن آان لذلك مقتضى(أو وصيا الصادر بتعيينه وليًا 

 
 لالآتتابقصى ألا الحدو ألدنى ا الحد

 
صغار (مائتا مليون سهم من األسهم المطروحة لالآتتاب العام لألفراد ) 200,000,000(  تخصص-أ

) 100.000(عشرون ألف سهم، وبحد اقصى قدره ) 20,000(بحيث يكتتب الفرد بحد أدنى قدره) المستثمرين
 .ئة ألف سهمما
 تسعمائة مليون سهم لألفراد والشرآات بحيث يكتتب الفرد أو الشرآة بحد) 900,000,000(  تخصص-ب

 .مائة  وواحد  ألف سهم دون حد أقصى) 101.000(أدنىقدره
 .ألف سهم ) 1000(أية طلبات اآتتاب تزيد على الحد األدنى يجب أن تتضاعف بمعدل -ج
 

 االآتتاب طلبات
 

 وفق البنود و الشروط الواردة في نشرة االآتتاب و في عقد التأسيس و النظام باألسهم االآتتاب  أن يتميجب
 :التاليةو على الراغبين في االآتتاب إتباع اإلرشادات ,  للشرآة المرفقين بهااألساسي

 
 و االآتتاب لهذا مدةت و تسليمه ألحد فروع بنوك اإلصدار المعاالآتتاب طلب تعبئة .أ 

 الدولةفي هذه النشرة مرفقًا به شيك مسطر مسحوب على أحد فروع بنوك المذآورة 
 غير االآتتابو بنوك .  قيد التأسيس–شرآة مساهمة عامة , لصالح رأس الخيمة العقارية

 بها المكتتبآذلك يجوز خصم ثمن األسهم . مسؤولة عن أية شيكات تحرر خالف ذلك
 .من حساب المكتتب في أي من بنوك االآتتاب

 
حيث سيتم رفض . بالكامل واضحة و مقروءة عبأةم االآتتاب الطلبات أن تكون يحب .ب 

 .الطلبات غير الواضحة
 
 من الصادرة قبول عقد التأسيس و النظام األساسي للشرآة وااللتزام بجميع القرارات باألسهم يتطلب االآتتاب و

 . الشرط آأن لم يكناعتبارتتاب إلى و سيؤدي وضع أي شرط على طلب االآهذا . الجمعية العمومية للشرآة
 

  األسهم تخصيص سياسة
 

 من التخصيص العادل لألسهم لكافة المكتتبين و سوف تتم عملية تخصيص أسهم التأآد المؤسسون إلى سيسعى
الحد األدنى والحد "، بالنسبة للفئتين المذآورتين تحت عنوان  على المكتتبين بطريقة النسبة و التناسبالشرآة

 إلى أقرب رقم عشري األرقامو تتم عملية تخصيص األسهم بتقريب أعاله، آل على حدة،  " صى لالآتتاباألق
 . هذه بشكل تسلسلي بدون تمييزالتقريب و يتم توزيع أية أسهم لم تخصص نتيجة لعملية ، صحيح

 
  األسهم تخصيص إشعارات

 
) 21 (واحد وعشرينخالل الى المكتتبين ) إن وجدت(و رد األموال الفائضة  األسهم بتخصيص الشرآة تقومس

 . خطيًا بحصصهم الناتجة عن تخصيص األسهمالمكتتبين بأخطاريومًا من تاريخ إقفال باب االآتتاب 
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  بعد التخصيصالمرتجعة المبالغ

 
 الطلب على األسهم عن العدد المعروض في هذا االآتتاب بتخصيص األسهم زيادة المؤسسون في حالة سيقوم
آما ,  لطلب االآتتابتقديمه وفقًا لما جاء أعاله و إعادة رصيد األموال التي دفعها المكتتب عند المكتتبينعلى 

 أي طلب رفضفي حال ,  طلباتهمفضتر الذين المكتتبينسيقوم المؤسسون بإعادة جميع المبالغ المدفوعة من قبل 
) 1( واحد   اإلصدار فلسمصاريف  ا فيها مقابلجميع األموال المرتجعة بم  إرجاع  سيتم, لالآتتاب في األسهم

واحد وعشرين يوما من تاريخ إقفال باب عن آل سهم من األسهم التي لم تخصص و ذلك بمقتضى شيكات خالل 
 .االآتتاب

 
  التأسيس قبل ما مصاريف

 
 و الجدوى  الشرآة بتحمل بمصاريف وتكاليف ما قبل التأسيس المتعلقة بدراسةعن قام المؤسسون نيابة لقد

 و توجيه إدارةتأسيس و تسجيل الشرآة و مصاريف اإلصدار و تتضمن أتعاب المستشارين المتخصصين و 
 و سيقوم  مليونين ونصف من الدراهم،عمليات االآتتاب و تكاليف الطباعة و النشر و التي بلغ مجموعها حوالي

س و طرحها على الجمعية العمومية التأسيسية  التأسيقبلمراجعو و محاسبوا االآتتاب بالتدقيق في مصاريف ما 
 .للشرآة للموافقة عليها

 
  المتوقعةالمالية النتائج

 
 .يتضمن الجزء الثامن من النشرة التحليل المالي والتوقعات المالية واالفتراضات المتعلقة بالمشاريع الحالية
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  التأسيسقيد –رأس الخيمة العقارية :  الرابع الجزء
 

 التأسيس
 
) و الشرآةأو يشار إليها بـ رأس الخيمة العقارية ( شرآة مساهمة عامة – العقارية تأسيس رأس الخيمة تم

 الصادر عن صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو 2005لسنة ) 5(المرسوم األميري رقم  بموجب
 رأس الخيمة و لقرار وزارة  في إمارةيةدائرة االقتصادالقرار المجلس األعلى حاآم رأس الخيمة وطبقا ل

لمزاولة األغراض الواردة  التجارية الشرآاتوفقًا ألحكام قانون و آشرآة مساهمة عامة  والتخطيط، االقتصاد
 . األساسينظامها و هاتأسيسفي عقد 

 
 األغراض

 
ي إمارة رأس المشاريع العقارية و تطويرها ف جميع المجاالت بما فيها  فياالستثمار تأسيس الشرآة بغرض سيتم

 مختارةو سيتم استثمار رأس المال لتطوير العقارات في أسواق .  المتحدة و المنطقةالعربيةالخيمة وفي اإلمارات 
 دولة اإلمارات العربية ستطالو في مرحلة الحقة , بحيث ستكون في المرحلة األولية في إمارة رأس الخيمة

 مربحة إلى حاملي أسهمها من خالل رفع و تحسين استثماريةو تعتزم الشرآة تقديم فرص , المتحدة و المنطقة
 . في رأس الخيمة و اإلمارات العربية المتحدةالعقاريةمستوى جودة المشاريع 

 
 :ما يلييسها بسحسبما ورد في عقد تأأغراض الشرآة تمثل ت

 
 
شارين            آافة مزاولة )أ( ديرين والمست ات والم ة      أشكال أعمال مطوري العقارات والممتلك واع ووآالء آاف  أن

 من الهبات   والمستفيدينالممتلكات األخرى من سكنية وتجارية وصناعية وأعمال المالكين والمستأجرين          
شراء      راض ب ذه األغ وم له ر، وان تق ا ذآ ؤجرين لم ائعين والم عوالب أجير،  وبي تئجار وت ة واس  ومبادل

بيل            به  واالحتفاظراضي واألبنية   وبخالف ذلك اآتساب أي من وآافة األ       ى س ا عل اظ به ا واالحتف ا وبيعه
 وصفها وحيثما آان موقعها، وآذلك أيضٌا فيما يخص أيٌا من  آاناألمانة وتأجيرها والتصرف بها، مهما     

صالح  وق والم ة الحق اوآاف ع  فيه ة والمواق شييد األبني شاء وت داد وإن ة صورة، وإع ا بأي ة به  أو المرتبط
ا         وإعادة بناء وهدم وتغيير وت     وبناءاألخرى   ا ذآر وتأثيثه ة م  وصيانتها حسين وتجديد وإصالح وزخرف

ا أو                  ي سبق ذآره ة واألراضي الت ا      خدمات وإدارتها وخدمتها، وتقديم الخدمات لألبني اط به  ذات االرتب
 . األخرىوالشرآاتولمالكيها وشاغليها ومستخدميها ولألشخاص والمؤسسات 

 
أي           أعمال أخرى يعتبر أنه من الممكن          بأية القيام )ب( ق ب ا يتعل ي م م أو ف ى نحو مالئ ا عل ام به ذه  من القي  ه

ات أو   ة ممتلك د قيم رة أن تزي ر مباش رة أو غي صورة مباش ا ب ع له وقاألغراض أو يتوق شرآة أو حق  ال
 .تسهل تحقيق ربح منها أو تجعلها مربحة

 
ة أو أي جزء من              شراء )ج( ساب آاف ال  أو بخالف ذلك اآت ات أي شخص أ   أعم ات والتزام و شرآة   وممتلك

ة             بمزاولتهاتزاول أية أعمال تكون الشرآة مفوضة        ة، وبصورة عام ة أو جزئي  وتولي ذلك بصورة آامل
ة  تئجار أو مبادل راء واس أجيرش ة أو  ت ات عقاري ة ممتلك تخدام أي وير واس ساب وتط ك اآت  أو بخالف ذل

ي     ا ف ك، شخصية بم اد        ذل اجم، والمع ق بالمن وق تتعل اجم وحق ة من د، أي ة   ولكن دون تحدي ام واألبني ن الخ
  التي ترى الشرآة أنها ضرورية أو مالئمة ألغراض أعمالهاواآلليات

 
ا                       الطلبات تقديم )د( ازات أو م راخيص وامتي راءات وت ة ب ساب أي ك اآت  بخصوص، أو شراء، أو بخالف ذل

ر  مما يعطي حق استخدام حصري أو مقيد أو أي اختراع أو آلية أو طريقة، سرية أو                  شابه أو  سرية،    غي
ه من الممكن         رى أن راع ي أي اخت ق ب ات أخرى تتعل  ألي من أغراض  استخدامها أي سر أو أي معلوم

صورة مباشرة أو  ون ب سابها أن يك ع الآت ي يتوق شرآة، أو الت رال تخدام غي شرآة واس دا لل رة، مفي  مباش
راخيص بخصوص أو بخالف    نح الت وير وم ة وتط كومزاول ة أو  ذل وق الملكي ن حق ة م صيل منفع  تح

البرا  عنلمعلومات المكتسبة على هذه الصورة أو التنازل        ا ات أو ء أو تعديل أو تغيير الحقوق المرتبطة ب
صاميم            واستخدامالحماية، وأيضا اآتساب     ة المسجلة أو الت  وتسجيل األسماء التجارية والعالمات التجاري

وقاألخرى  ا وحق ة أعم ق بأي ا يتعل رى فيم ازات األخ وق واالمتي ع أو الحق شرآة  الطب ا ال يل تزاوله  ف
 .الوقت الراهن
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صفة                         آافة عمل )ه( الم سواء ب ي أي جزء من الع ذآر ف سابقة ال  أو االصالء  أو أي من األشياء و المسائل ال

 . مع اآلخرينباالشتراك أو باالنفرادالوآالء أو المتعهدين أو األمناء أو خالف ذلك وسواء 
 
ياء       , عمال أخرى  بمزاولة أية نشاطات أو أ     عموما القيام )و( سائل واألش واع الم ا والتعامل بكافة أن  آانت  مهم

شاطات أو                 ك الن ق بتل ال التي يمكن مزاولتها بشكل موات فيما يتصل أو يتعل ا        األعم ي يرتجى منه  أو الت
 أو األعمال أو إلى زيادة قيمة أي من          النشاطاتأن تؤدي مباشرة أو غير مباشرة إلى تعزيز مزاولة تلك           

شرآة              جعلهاحقوق أو أصول الشرآة أو      ممتلكات أو    شكيل ال ة المصارف الخاصة بت ع آاف  مربحة، ودف
أجير          ع وت ا وبي شرآة          أوأو المتعلقة به أي من ممتلكات ال سندات        ,  التصرف ب داول ال ول وت وسحب وقب

داول  ة للت راضالقابل وال واقت ى أي األم اء عل ذه األغراض بترتيب أعب ام به دون ضمان والقي ع أو ب  م
ةأو ضمان  شرآة  آاف وال ال تثمار أم ه واس وب دفع ر مطل مال غي ك أي رأس ي ذل ا ف شرآة بم  أصول ال
رويج            بالطريقة شرآات  التي يحددها أعضاء مجلس إدارة الشرآة وتأسيس وإنشاء و إدارة وت  األخرى  ال

ال           ن أعم زء م ة أو أي ج د آاف ساب وتعه رى باآت صورة أخ ام ب راء أو القي اتوش ول وممتلك  وأص
ات ون   والتزام ال تك ة أعم زاول أي رآة ت سة أو ش امالت أي شخص أو مؤس شرآة وتع ا ال صرحٌا له  م

ع          ساهمين    األصول بمزاولتها، وبيع مشروع الشرآة مقابل النقد أو أي عرض آخر وتوزي ى الم دٌا عل  نق
 . وقت آلخرمن التابعة وفقٌا لما يحدده أعضاء مجلس اإلدارة  و تأسيس الشرآاتفي الشرآة

 
  الشرآةمقر

 
ر                    تسجيل تم   لقد يكون مق دة و س ة المتح ارات العربي ة اإلم شرآة  الشرآة في إمارة رأس الخيمة بدول سي و    ال  الرئي

دافها           ق أه شرآة لتحقي ة و يحق لل ة رأس الخيم تح محلها القانوني في مدين ي      ف ا ف وآيالت له روع أو مكاتب أو ت  ف
 .خارجهاداخل دولة اإلمارات العربية المتحدة و 

 
  المالرأس

 
 . سهم و القيمة االسمية لكل سهم منها درهم واحدملياري درهم مقسمة إلى يملياربمال الشرآة األولى  رأسحدد 

 
  .ع.م. شرآة رأس الخيمة العقارية شأعمالإستراتيجية 

 
و مشروع                     تمتلك الشرآة في الوقت الحاضر خططا للبدء في تطوير مشروع ابتدائي آبير على المدى القصير وه

شاريع                  جزيرة ا  ى م لمانغروف، آما تعتزم القيام في مرحلة الحقة بتنفيذ مشاريع تنموية في خور القرم باإلضافة إل
اري    ل العق دمات التموي ديم خ ة لتق سة مالي ك تأسيس مؤس ي ذل ا ف ا، بم ي حينه ا ف تم اإلعالن عنه دة سوف ي جدي

 .للمشترين المحتملين
 

شاري   ستثمرين آخرين، من خالل تطوير بعض         تتمثل رؤية الشرآة في اإلشراف على تطوير م ع م شترآة م ع م
ستثمرين                            ارة لم ات المخت ع بعض المكون أجير أو بي تم ت ي حين ي مكونات تلك المشاريع من قبل الشرآة مباشرة ف

 .آخرين يتولون اإلشراف على نشاطات التطوير
 

رات العربية المتحدة، خاصة في إن الهدف األهم للشرآة هو دعم النمو االقتصادي وخطط التنمية في دولة اإلما
 .أمارة رأس الخيمة وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين

 
 :وما ترمي إليه الشرآة هو أساسا ما يلي

 
 .تطوير السياحة المحلية واإلقليمية والدولية بتوفير عوامل جذب مميزة على آافة المستويات *
 
 .ئة نشطة وحيويةإيجاد وحدات سكنية ديناميكية بغرض تطوير مجتمع يوفر بي *
 
شرآة أو                        * ق إدارة ال ات تحت إشراف فري ستثمرين ألغراض تطوير المكون بيع أو تأجير قطع أرض لم

 .شراء المنشآت الجاهزة من الشرآة
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 .االستثمار في مجاالت أخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيثما يكون ذلك أمرا مجديا *
 
 .لتمويل العقاريإنشاء مؤسسة مالية لدعم خدمات ا *
 
 .تطوير باقة من األراضي في رأس الخيمة إضافة إلى أراض في سائر دولة اإلمارات العربية المتحدة *
 

 :فيما يلي نظرة عامة ألحد مشاريع الشرآة المزمع تنفيذها
 

 جزيرة المانغروف
 

ا أي   723.570يتضمن مشروع جزيرة المانغروف تطوير حوالي    را مربع ارا 72.36 مت ي قلب رأس     هكت ع ف  تق
سوف توفر حكومة رأس الخيمة األرض الالزمة للمشروع مجانا، ويبلغ التقدير االبتدائي لتكلفة مشروع              . الخيمة  

 . مليار درهم2.7المانغروف 
 

لقد تم إعداد الخطة الرئيسية للمشروع من قبل مكتب االستثمار والتنمية برأس الخيمة و تشمل المكونات االبتدائية                 
 :ة التالي

 
 .شقق ومنازل ريفية ومجمعات سكنية مشترآة *

 
 .قطع أرض يمكن تخصيصها لتسهيالت ومرافق ترفيهية مختلفة *

 
 .مرافق بيع بالتجزئة وبيع األغذية والمرطبات *
 

 منطقة سياحية بيئية * 
 

 .مراسي ومرافق للراحة والتنزه * 
 

 .مشروعهذا ويتضمن الجزء السادس من النشرة تفاصيل أآثر عن ال
 

  الستثمارات الشرآةالقانوني الهيكل
 

 العقارية للشرآة بغرض امتالآها أما بصورة ملكية مباشرة أو عن طريق تأسيس المشاريع هيكلة آافة ستتم
 مساهمةمن الممكن أن تكون شرآات ذات مسؤولية محدودة أو شرآات ( رض محدد غ خاصة ذات شرآات

 المستثمرين بعضو ستعمل الشرآة في بعض الحاالت على إدخال ). خاصة حسب حاجة آل مشروع على حدة
 .لمشاريعهااآلخرين بما في ذلك الشرآات و الهيئات الحكومية لتقديم الدعم القوي 

 
أن يوفر الحماية لمساهمي الشرآة من خالل الحد من من شأنه  لمشاريع الشرآة القانونيةتنويع األشكال إن 

 القانوني الهيكلبحيث يتناسب , ر المباشر في أي مشروع عقاري على وجه التحديد عن االستثماالناتجةالمخاطر 
 و ال تمتد المسؤولية القانونية المشروعالمتبع في آل مشروع تطويري مع الظروف و المتطلبات الخاصة بذلك 

شكال القانونية  األنويعو يمكن تهذا .  إلى أي من مساهميهاأوالتي قد تنتج عنه إلى مشاريع الشرآة األخرى 
 تسهيل االستثمار بهدف الحصول على أفضل اإليرادات االستثمارية للشرآة و فرصلمشاريع الشرآة من زيادة 

 .لمساهميهامن ثم 
 

 :مراحل تطوير المشاريع 
 

ة               ى تنمي عالوة على مشروع جزيرة المانغروف المزمع تنفيذه، تعتزم الشرآة القيام في وقت الحق باإلشراف عل
ة            خور ا  ك مشروع  تأسيس مؤسسة مالي ي ذل ا ف ا، بم ي حينه ا ف يتم اإلعالن عنه شاريع أخرى س ى م رم وعل لق

 .ألغراض تقديم خدمات التمويل العقاري للمشترين المحتملين
 

 .يبين الجدول التالي مكونات المراحل الثالث المختلفة الخاصة بمشروع جزيرة المانغروف
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 )1(المرحلة 

 
 )1(رحلة  الم-مراحل المشروع 

 
 )1(المرحلة  التفاصيل

 قرية المرفأ 
سوق             ز ت ي مرآ ة ف محالت بيع األغذية والمرطبات القائم

 . المنار الحالي
 محالت بيع أغذية ومرطبات جديدة

 ممر مرآز تسوق المنار الراقي

 محالت رئيسية 
 محالت بيع بالتجزئة 

 محالت بيع أغذية ومرطبات
 اآشاك

 مناطق ترويج
 ضة المشي منطقة لريا

 منطقة للتنزه مشيا على المرفأ

ة      ي قري ة ف ع التجزئ الت بي مح
 المرفأ

 منطقة جلوس شاطئية 
 تل الحمام الشمسي
 مواقع للعب األطفال
 مواقع شوي ورحالت

  آوخ 35
 ترفيه/منطقة ترويج

 حوض الشاطئ في قرية المرفأ

  وحدة201
مطاعم، حمامات صحية، تسهيالت رياضية، قاعة      /مرافق

 .تفاالت، مرآز خدماتاح
ة،    االت، مكتب ة احتف ات صحية، قاع ري، حمام ادي اس ن

 مرآز نشاطات األطفال، مطاعم 

 شقق مفروشة

 مصاطب حجار 
  وحدة مكونة من غرفة واحدة500
  وحدة مكونة من غرفتين900
  وحدة مكونة من ثالث غرف500

  موقف سيارات2850
 منطقة مرافق

 سلةحوض سباحة وميادين تنس وآرة 

 مجمعات حجار المشترآة

  وحدة مكونة من غرفتي نوم173
  وحدة مكونة من ثالث غرف نوم150

  نادي2
 حوض سباحة وميداني تنس وآرة سلة

 منازل حجار الريفية
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 1 المرحلة -تحديد المنطقة 

الطرق 
 الداخلية

طرق 
 الوصول

ممشى 
 التنزه

المساحة  المواقف
 المبنية

تطوير 
 األرض

 )1(المرحلة 

متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع   متر مربع 
 ممر مرآز المنار الحديث 19645 9470 6832 6525 ----- ------
 مرآز قرية المرفأ للتجزئة 35025 24980 14121 7930 ----- ------
 حوض قرية المرفأ 23110 2450 1858 ----- ----- ------
 الشقق المفروشة 15910 34610 ----- ----- ----- ------
20070 28863 ----- 52955 285000  وحدات حجار المشترآة 118700
 منازل حجار الريفية 71795 74220 ----- ----- 17457 12140
 شبكة الطرق ----- ----- ----- ----- 18890 10375
42585 65210 14455 75766 430730 بعالمساحة الكلية بالمتر المر 284185

 آاديز انترناشيونال: المصدر 
 

 )2( المرحلة 
 

 ) 1(بعد سنتين من المرحلة ) 2(من المتوقع أن تبدأ عمليات بناء المرحلة 
 

 )2( المرحلة -مراحل المشروع 
 )2(المرحلة  التفاصيل

 قرى خور مارينا  
  منزل ريفي مكون من غرفتين120
  منزل ريفي مكون من ثالث غرف نوم80
 نادي
 اض سباحة وميادين تنس وآرة سلةأحو

 قرية المانغروف الشاطئية

  وحدات مشترآة مكونة من غرفة واحدة 315
  وحدات مشترآة مكونة من غرفتين525
  وحدات مشترآة مكونة من ثالث غرف320

 )القون(قرية البحيرة الشاطئية 

 
 

 جزيرة اللؤلؤ
 

  وحدة تشتمل على غرفة واحدة146
 ى غرفتين وحدة تشتمل عل115

 طابق مرافق
 حمامات سباحة وميادين تنس وآرة سلة 

 )A(2 و 1برجا بيرل بوينت للشقق رقم 
 

 محالت بيع أغذية ومرطبات
 محالت بيع بالتجزئة

 ممرات مشي ألغراض التنزه
 ممرات رياضة المشي 

 مرآز مدينة جزيرة اللؤلؤ

 فندق اللؤلؤة سيتم تأجير األرض لبناء فندق
 تمل على غرفة واحدة وحدة تش216
  وحدة تشتمل على غرفتين216

 طابق مرافق
 . أحواض سباحة وميادين تنس وآرة سلة

م         شترآة رق  4 و   3أبراج بيرل بوينت الم
 )C (6 و 5و 

 آاديز انترناشيونال ومكتب االستثمار والتنمية:          المصدر 
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 2 المرحلة -تحديد المنطقة 

الطرق 
 الداخلية

طرق 
لالوصو

ممشى 
 التنزه

المواقف المساحة 
 المبنية

تطوير 
 األرض

 )2(المرحلة 

متر 
 مربع

متر 
 مربع

متر 
 مربع

متر 
 مربع

متر مربع متر مربع  

12277 17654 ----- 32377  وحدات البحيرة المشترآة 72605 174250
 منازل المنغروف الريفية 43915 45297 ----- ----- 10678 7426
 )A(وحدات الؤلؤ المشترآة  13285 31850 5918 ----- ----- 686
 مرآز المدينة 7380 2505 ----- 645 ----- 439
 فندق اللؤلؤة 52070 ------ ----- ----- ----- 4570
734 3774 ----- 10034  )C(وحدات اللؤلؤ المشترآة  22545 54000

26132 32106 645 48329 307902 211800  مربعالمساحة الكلية بالمتر ال
 آاديز انترناشيونال: المصدر 

 
 ) :3(المرحلة 

 
 )3( المرحلة -مراحل المشروع 

 )3(المرحلة  التفاصيل
ول    وب الخي ادين لرآ وير مي أجير أرض لتط تم ت وف ي س
ة    ع األغذي الت لبي ة ومح ع بالطبيع رات للتمت ومم

 والمرطبات

   ؤمربع جزيرة اللؤل

شا  ة ون ق إقام وير مراف أجير أرض لتط تم ت طات أخرى ي
 متعددة األغراض 

سياحة    انغروف لل ة الم حديق
 الطبيعية

 مرآز الشيخ سعود لالستكشافات مرآز استكشافات 
 آاديز انترناشيونال ومكتب االستثمار والتنمية:    المصدر  

 
 

 3 المرحلة -تحديد المنطقة 
طرق  الطرق الداخلية

 الوصول
المساحة  المواقف

 المبنية
تطوير 
 األرض

 )3(لة المرح

  متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع متر مربع
 مربع جزيرة اللؤلؤ 33190 2730 ------ 5556 1081
 حديقة المانغروف البيئية 17680 14660 ------ ---- 3080
 مرآز الشيخ سعود لالستكشافات 965 3590 929 ---- -----

  المربعالمساحة الكلية بالمتر 51835 20980 929 5556 4161
 آاديز انترناشيونال: المصدر 
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 اإلدارة
 

  اإلدارةمجلس
 

إدارة األعمال اليومية ووضع أسس  في السياسات االستثمارية واإلستراتيجية وترتيب البت مجلس اإلدارة يتولى
 .للشرآة بين آافة المديرين وفرق عملهم للتأآد من تحقيق األهداف االستراتيجية والتنسيقللشرآة 

 
 : إدارة التطويرفريق

 
 باستقطاب ومتابعة آل فرص التطوير وسيكون مسئوًال أمام مجلس اإلدارة للتأآد واألصول فريق التطوير يقومس
 . أن جميع المشاريع تحقق تقدما وعائدًا طبقا للتوقعات وتتماشى مع اتجاهات السوقمن
 

 :فريق إدارة المشاريع
 

نسيق وتنفيذ آل المشاريع في محفظة التطوير وسيكون مسئوال أمام  عن إدارة وتمسئوال فريق المشاريع سيكون
 مطابقة لدراسة بطريقة التنفيذي ومجلس اإلدارة للتأآد من أن آل المشاريع يتم تصميمها وتشيدها الرئيس
 وفي النطاق الزمني الميزانية، مع األخذ في االعتبار إآمال المشاريع في حدود  والمواصفات الفنيةالجدوى

 .محددال
 

 :فريق إدارة العقارات
 
 مسئولية إدارة أمالك الشرآة وتشغيل أصولها بما يتناسب مع الخطط الموضوعة العقارات فريق إدارة يتولىس
 مسئولياته وتشمل قبل مجلس اإلدارة وبمراعاة دراسات الجدوى المحددة لكل أصل أو مشروع على حدة من

 مهام الحصول على مستأجرين يتولىدف إطالة عمر المشروع آما توفير خدمات الصيانة والنظافة واألمن به
 .المقررةموثوقين لضمان استالم الدفعات االيجارية في مواعيدها 

 
  واإلداريالمدير المالي 

 
 مالي و إداري يكون مسئوال أمام مجلس اإلدارة عن مساندة إدارة المخاطر و إدارة مديرن ي الشرآة بتعيستقوم
 و إدارة التامين وآل المشاريعة النقد بما في ذلك إدارة االستثمارات المبادرة والقروض وتمويل  و إدارالخزينة

آما سيكون المدير المالي واإلداري مسئوال عن تطوير . تكلفةالمهام المحاسبية وذلك لتوفير التمويل الالزم بأقل 
 والمشاريععم المالي لفرق العمل في التطوير  واإلدارية وإصدار التقارير وتوفير الدالماليةوتنفيذ اإلجراءات 

 .والقيام بالمهام المساندة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - 31 -

 سوق العقارات في إمارة رأس الخيمة:  الخامس الجزء
 

 :مؤشرات سوق اإلسكان في رأس الخيمة
 

سنو        ات العشر  شهد التطور االقتصادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي دبي على وجه الخصوص خالل ال
ر من األجانب من دول                                ذاب الكثي ى اجت ذي أدي ال اري، األمر ال ة والقطاع العق ة التحتي ي البني الماضية تحسنا ف
سهيالت        ارات وت شطيب وإدارة العق عديدة وإلى زيادة الطلب على السكن، آما تحسنت أيضا النوعية والمواقع والت

ى             اني عل شييد مب ي ت ستثمرون ف ديدة              التأجير، ولذا شرع الم ة ش ز المدين دا عن مراآ ع بعي ع تق ي رفي ستوى دول  م
 .االزدحام

 
ى مستوى عال                  اطق سكنية عل اء من شهدت رأس الخيمة أيضا مؤشرات جديدة في التطوير العقاري، إذ يجري بن
وادي صحية                       ى ن شتمل عل ى البحر وت توفر أشكاال متنوعة من المرافق السياحية والترفيهية التي يطل معظمها عل

ذلك    . سي و منتجعات وحدائق ونوادي ومطاعم ومراآز تجارية و ملعب جولف وشواطئ رملية            ومرا وباإلضافة ل
كنية                           دة س سة آالف وح ى خم شتمل عل ري ت ة آب شاريع عقاري سة م سوف تشرع حكومة رأس الخيمة في تنفيذ خم

ة آم         ل ومشروع   وتبلغ تكلفتها حوالي ستة مليار درهم، آما سوف تقام مشاريع أخرى في رأس الخيم شروع النخي
ع                  .  وحدة سكنية  3000الجبل الذين يشتمالن على      ياحية ومحالت بي كنية وس شاريع مرافق س ذه الم وفر ه سوف ت

تثمارات        ذاب االس رة  الجت ة الح اس الملكي ى أس راض عل ددة األغ شاريع متع ك الم ع تل تم بي وف ي المفرق وس ب
 .وإحداث دفعة قوية للصناعات السياحية

 
  :نية ذات المستوى العالي في رأس الخيمةالمشاريع السك

 
ة                      را للتنمي وم بتطويره مؤسسة الحم ذي تق ي الوقت الحاضر وال ه ف المشروع اإلسكاني الوحيد الذي يمكن مقارنت

ـ            2.3العقارية هو مشروع قرية الحمراء التي تبلغ مساحتها              ى ملعب جولف ب  18 مليون مترا مربعا مشتملة عل
 وحدة سكنية تتوزع بين فلل وأشباه الفلل ومنازل ريفية وشقق مختلفة، ويتم تطوير     1200حفرة ومنتجع بحري و     

 : المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي مليار درهم على ثالثة مراحل
 
شمل    * ى ت ة األول يال و 200المرحل ع      320 ف ث  بي داد البح ت إع ى وق م حت قة ت ا  % 80 ش ا منه تقريب

 .2005لمستثمرين بعد مضي خمسة أشهر من طرحها للبيع، ويتوقع ان تنتهي المرحلة األولي في مايو 
 
ي وقت إجر     50 شقة و180 فيال فاخرة و200المرحلة الثانية تشتمل على   * م ف اء البحث   شقة دوبلكس، ت

ي                    % 30بيع حوالي    ة ف ذه المرحل ع أن تنتهي ه ا، ويتوق ي خالل شهرين من طرحه ستثمرين ف ا لم منه
 .2006فبراير 

 
سبة                      * د بن ة تزي ا بقيم المرحلة الثالثة ما زالت في طور التخطيط، غير أن الوحدات السكنية سوف يتم بيعه

ع              % 30 ة ويتوق ى والثاني ة األول ي المرحل ذي             من قيمة الشراء ف أن ينتهي العمل من آامل المشروع ال
 .2006 وحدة سكنية في ديسمبر 1.200يتضمن 

 
 :يمكن تلخيص خصائص الطلب آما يلي 

 
دة ، و             % 60 * ة المتح ا خاصة المملك اطق أخرى    % 40من المشترين هم أساسا من غرب أوروب من من

 .آدول مجلس التعاون الخليجي والهند وإيران
 
ة                يترآز الطلب األعلى   * ة الثالث ات  المرحل ع مكون ك يجري بي سبب ذل ة، وب ازل الريفي شقق والمن ى ال  عل

 .تقريبا% 30بزيادة تبلغ 
 
باحة                       * ديقتها الخاصة وحوض س ع بح يال تتمت ل خاصة، حيث أن آل ف تم توفير عوامل الخصوصية للفل

 .خاص بها
 
سك             * ساعدة طوارئ لكل الوحدات ال ى     توفر خدمات أمنية  وخدمات صيانة وم راء عل ة الحم ي قري نية ف

 . ساعة24مدى 
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 : نجاح تسويق الوحدات السكنية عوامل 

 
 :فيما يلي نورد عوامل نجاح تسويق الوحدات السكنية 

 
اع                              * تراتيجية إتب ذا المجال نجاح اس ي ه د ف ر المشروع الرائ ذي يعتب را وال ة الحم لقد أثبت مشروع قري

ا           هناك طلب آب  . سياسة خلق الطلب بسبب العرض     سري عليه ي ت ير على المرافق السكنية والعقارات الت
 .الملكية الحرة في رأس الخيمة

 
 .هناك المزيد من المطورين الذين يقومون بتوسيع أو تأسيس وجودهم في رأس الخيمة *
 
ة،    * نظرا لتطور البنية األساسية في رأس الخيمة ووجود استثمارات إضافية في الفنادق والمرافق الترفيهي

ين                    من ستثمرين المحلي ى الم ين األجانب باإلضافة إل  المتوقع أن تصبح تلك المشاريع أآثر جاذبية للمقيم
 .والدوليين

 
 .تدعم حكومة رأس الخيمة تلك المشاريع وتقدم الحوافز للمستثمرين *
 

ى   على ضوء ما تقدم يعتقد بأن الطلب على الوحدات السكنية في رأس الخيمة سوف يحافظ على زخمه الح                  الي عل
تمكن                أمول أن ي المدى المتوسط والمدى البعيد، ونظرا للمزايا التي يتمتع بها موقع جزيرة المانغروف فإن من الم

 .المشروع من خلق الطلب الكافي
 

 سوق الفنادق في رأس الخيمة
 

شتمل  ال يوجد في الوقت الحاضر في رأس الخيمة سوى عدد محدود من فنادق الدرجة األولى فئة الخمس نجو       م ت
ر              دة، غي على عدد قليل من الغرف، آما لم يجري تطوير القطاع السياحي على نحو يلبي احتياجات السوق المتزاي
اون،                    رهم من دول مجلس التع دوليين وغي سياح ال ذاب ال أن عناصر رأس الخيمة الطبيعية توفر لها الفرصة الجت

ي         تومن شأن االستثمارا   ي الوقت                  المستقبلية أن تضع رأس الخيمة ف ام ف سة إذ يجري تطوير ه ر مناف ع أآث موق
ى جعل رأس                     ؤدي إل الحاضر، و جهود التسويق المشترآة للمنظومات الدولية إضافة إلى جهود الحكومة سوف ت

 . الخيمة وجهة سياحية معروفة
 

ول ذاك     ة ح رة إيجابي ن نظ سفر ع الء ال رحالت ووآ ي ال ن منظم ر م ر الكثي واق عب صاء األس ار استق ي إط  وف
ي                     المقصد السياحي الجديد، إال أنه يتحتم على اإلمارة أن تطرح أسعارا منافسة، ويعتقد العاملون في هذا المجال ف
دوءا                       ر ه ة عطالت أسرية أآث وفره من بيئ ا ي ة لم سويق مشروع رأس الخيم ة ت ة بإمكاني ة المحلي السوق الخليجي

 . وبأسعار أآثر جاذبية
 

ي                إن افتقار المنطقة المحيطة بمشرو     شاؤه ف تم إن ع جزيرة المنغروف للتسهيالت الترفيهية يستلزم من أي منتجع ي
ال      شاطات األطف ة لن وفير منطق ضروري ت ن ال ون م وف يك ه س ا وعلي ة ذاتي ه الترفيهي وفر منتجات ة أن ي المنطق

دمي الخد                 مات خاضعة لإلشراف آجزء من المنتجع بغرض اجتذاب المتعاملين مع المنتجع، و ينبغي أن يكون لمق
يم رحالت   ن تنظ ع، ويمك ة المنتج تم تطوير منطق دما ي ة عن ي رأس الخيم ود ف سياحية وج رحالت ال ومنظمي ال
ق                          زة عن طري صورة مرآ ة ب سويق رأس الخيم تم ت سفاري ونزه عن طريق مثل أولئك المختصين، وينبغي أن ي

 .جهة آبرى مهيمنة آالحكومة بغرض زيادة التعريف بهذه السوق الجديدة
 

 لبيع بالتجزئة في رأس الخيمةسوق ا
 

ى                          سوق عل ع الت ى مواق ة إل ال من األسواق التقليدي إن بيع التجزئة وعادات التسوق في حالة صعود وتغيير باالنتق
سوق       ة                  . الطرق الرئيسية وحديثا إلى مراآز الت ع التجزئ ي مجال بي ة خاصة ف شاريع المحتمل دد الم ى ع النظر إل ب

دة            المتوقع أن يتم تطويرها في رأ      ى ع ة ال صفة عام سيمه ب تم تق س الخيمة سوف يكون السوق أآثر هيكلية حيث ي
 .مجموعات

 
 .مراآز التسوق اإلقليمية *
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 .محالت البيع بالتجزئة المتخصصة على الطرق الرئيسية *
 
 . األسواق التقليدية *
 

 .سوق اإلقليميةإن مكونات البيع بالتجزئة في مشروع جزيرة المانغروف تقع ضمن مجموعة مراآز الت
 

 خصائص الطلب 
 

ة              . لقد أصبح التسوق نشاطا اجتماعيا وترفيهيا في حد ذاته         رويج تجرب ة هو ت سوق الحديث فالغرض من مراآز الت
ستهلكين                       اق الم ادة إنف الي زي ز، وبالت ي المراآ ل العمالء ف إدخال  . التسوق من أجل زيادة الوقت المستغرق من قب

ضوجاً            العناصر الترفيهية في مراآز      ر ن ة األآث . التسوق بالتجزئة هو عامل ينمو باطراد خاصة في أسواق التجزئ
ايبر مارآت أو المحالت                        رى آاله سية آب ين محالت رئي ع ب ا تجم را م ضواحي آثي مراآز التسوق الناجحة في ال

سينمات وم  ة آال شاطات الترفيهي ة بالن صغيرة، مكمل ال ال ى المحالت واألعم ددة األغراض إضافة إل حالت متع
 .الفيديو وخيارات المطاعم

 
ن      ضا م سوق، وأي ز الت رون إلدارة مرآ الء المباش م العم ذين ه ستأجرين ال ور الم ن منظ ب م ل الطل ن تحلي يمك

 .منظور المستهلكين النهائيين وهم عمالء المستأجرين
 

 المستأجرون
 

ة الدولي                ات التجاري م أصحاب العالم سوق ه ة         المستأجرون األساسيون في مراآز الت اء واألحذي ة  باألزي ة المتعلق
ومواد التجميل والعطور والمطاعم إضافة إلى النشاطات األخرى التي ينبغي أن تمثل في رأس الخيمة عن طريق                 
عمل مشترك مع آفيل، وهذه األعمال المشترآة هي آثيرا ما تكون على صيغة تراخيص تصدر لمصلحة مشغل                   

اون الخليجي      /الخليجي و بشأن دولة معينة من دول مجلس التعاون         أو لمشغل تشمل رخصته آل دول مجلس التع
 . ويقوم هذا بالدخول في أعمال مشترآة مع شرآاء محليين

 
 المستهلكون

 
ط       وق المتوس دخل ف ب ذوي ال ون واألجان م المواطن انغروف ه رة الم شروع جزي ستهدفين لم ستهكلين الم إن الم

سينما            لقد عرف المواطنون بتقاليدهم المت    . والسياح ة وأصبحوا من رواد دور ال ر ليبرالي م اآلن أآث ر أنه حفظة غي
م                     اء رحالته شترياتهم أثن ى م والمطاعم، وعادة ما يأخذون عطالتهم السنوية في أشهر الصيف حيث يحصلون عل
ى       ه إل سوق والترفي تم رحالت الت سنة ت ن ال ى م ا تبق الل م دة خ ات المتح ا والوالي صى وأوروب شرق األق ى ال إل

ة      اإلما سوق   . رات األخرى وخاصة دبي ويحرص المواطنون دائما على أن يكونوا نماذجا للنجاح والهيب رات الت فت
عة       ين التاس ا ب رة م ي الفت ك ه ساء، وذروة ذل رة م ى العاش سادسة إل ساعة ال ن ال ساء م رات الم ي فت سية ه الرئي

 .والعاشرة مساء
 

 :عوامل النجاح األساسية
 

 :تجزئة تشير إلى عوامل أساسية مؤثرة على األداء يمكن تلخصيها آما يليإن معرفتنا بتطوير البيع بال

 .حجم المنطقة التجارية التي ستوفر العمالء المنتظمين الالزمين لدعم المرآز *

 .المجموعات العمرية والقوة الشرائية للسكان في المنطقة التجارية *

 .تسهيالت البيع بالتجزئة المنافسة المتوفرة *

 .ع وسهولة الوصول إليه والتوقف وتنوع المستأجرين في المرآزالموق *

 .تجربة التسوق الكاملة المتوفرة للعميل *

 .اإلدارة بكفاءة والجدية في التأجير *
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 الخالصة

 
ا                       شابها لم ا م ع نمط ه يتب يفتقر سوق البيع بالتجزئة في رأس الخيمة في الوقت الحاضر إلى التطوير الالزم غير أن

سيا،               . في دول مجلس التعاون الخليجي    هو موجود    ا رئي شاطا اجتماعي اطراد ن ل وب وقد أصبح التسوق في دبي يمث
 .وتسعي اإلمارات األخرى بما في ذلك رأس الخيمة إلتباع نموذج مشابه  في قطاع البيع بالتجزئة

 
ارات                  ك     على الرغم من أن النمو السكاني في رأس الخيمة يقل عن المعدل المتوسط في بعض إم ة، إال أن ذل  الدول

سة آالف               وفر حوالي خم سوف يتغير عند اآتمال العديد من المشاريع السكنية ذات المستوى العالي والتي سوف ت
ذي من      وحدة سكنية راقية، ومن شأن ذلك أن يؤدي الى تدفق قوي من قبل األسر متوسطة وعالية الدخل، األمر ال

 .جزئةشأنه  أن يرفع على نحو جوهري سقف سوق الت
 

ع                          ي أسواق بي نقص ف سبب ال ا ب يكون عامال إيجابي انغروف س رة الم إن توفير مرافق بيع بالتجزئة جديدة في جزي
ي        التجزئة الراقية في رأس الخيمة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى تغيير ديناميكية ذلك السوق  ويؤدي إلى اإلسراع ف

ي    إضافة إلى . انتقال الزبائن إلى مراآز التسوق الكبرى      ا ف  ذلك نجد أن توفير تسهيالت البيع بالتجزئة المخطط له
سوق ذات                       ز الت دمها مراآ ي تق سويقية الت رأس الخيمة ترآز أساسا على المرافق األصغر التي ال توفر التجربة الت

 .المستوي العالمي
 

واإلدارة على المدى خالصة األمر أن قطاع البيع بالتجزئة يوفر الفرصة لتسهيالت بيع بالتجزئة حسنة التصميم 
 .المتوسط والمدى البعيد
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 الخطط الكبرى:  السادس الجزء

 
شغيليه            لدى ى المدى القريب هو مشروع                  إلطالق  الشرآة في الوقت الحاضر خطط ت ر عل  مشروع تنموي آبي

رم، باإلضافة                    مرحلة وفي.   المانغروف جزيرة ى تطوير خور الق ضًا اإلشراف عل شرآة أي ى   الحقة، تعتزم ال إل
ة تهدف مشروعات ا تأسيس مؤسسة مالي ا فيه ًا، بم ا تباع يتم اإلعالن عنه ى تطوير أخرى س دمات إل وفير خ  ت

 .التمويل العقاري للمشترين المرتقبين
 

ى تطوير            وتتمثل ي اإلشراف عل شرآة ف شاريع  رؤية ال ستثمرين آخرين    م ع م شترآة م يتم   م تطوير بعض    إذ س
شاريع  ذه الم ات ه طةمكون شرآبواس رة، ف ال ين أة مباش ا  ي ح ا أو بيعه يتم تأجيره ارة أخرى س ات مخت ن مكون

 . لإلشراف على تطويرهاآخرينلمستثمرين 
 
ة المتحدة ورأس             االقتصادي الهدف الكلي للشرآة، فهو دعم النمو        أما ارات العربي ة اإلم  والخطط التنموية في دول

 . االستثمار إلى الحد األقصىقيمةالخيمة ورفع 
 
 

 :للشرآةلرئيسية  ااألهداف
 

 عوامل جذب للزائرين تشجعهم على قضاء       بتوفير المحلية واإلقليمية والعالمية     السياحة تطوير *
 .عطالتهم في اإلمارة

 
ة االحتياجات         إيجاد * شكل  وحدات سكنية تناسب آاف ة             وت وفر بيئ امًال ي ًا متك ا مجتمع ي مجمله  ف

 .نشطة وديناميكية
 
شاريع ستثمرين لتطوير     أو تأجير قطع أراضي للم     بيع * ه           م ا تحت إشراف وتوجي ة عليه  عقاري

 . الشرآة بتطويرهاتقومفريق إدارة الشرآة، أو شراء المنشآت التي 
 
 . المتحدة عندما يكون ذلك مجديًاالعربية في مشاريع أخرى في دولة اإلمارات االستثمار *
 
 .العقاري مؤسسة مالية لتقديم خدمات التمويل إنشاء *
 
ة،             رتطوي * ي رأس الخيم ة ف ارات أخرى          باإلضافة  بعض األراضي الداخلي ي إم ى أراض ف  إل

 .داخل الدولة
 
 :  التطوير الكبرى التي تعتزم الشرآة تنفيذهامشاريع أحد ما يلي لمحة عامة عن  في
 

  قيد التنفيذ والنظر المشاريع
 

 : المانغروفجزيرة
 

ضمن رة يت شروع جزي انغروف م ى أر الم ام عل ذي يق ا   ال ة مجان ة رأس الخيم دمها حكوم والي ض تق وير ح تط
ًا أو 723.570 رًا مربع ار72.36 مت ط رأس  ا  هكت ي وس ع ف ة تق ة  . الخيم ة االبتدائي ا التكلف ويرأم شروع لتط  م

 . مليار درهم2.7المانغروف، فتقدر بحوالي 
 
 :ألولية التالية للمشروع من قبل مكتب االستثمار وهي تتضمن المكونات االرئيسية إعداد الخطة تم
 

 ).Town houses. ( تمليكشقق سكنية ومنازل وشقق *
 
 .  مختلفة يمكن تخصيصها لخدمات ومنشآت ترفيهية يضا أرقطع *
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 . بالتجزئة ومطاعم ومقاهالبيع متاجر *
 
 . البيئيةللسياحة منطقة *
 
 . ترفيهيةومنشآت مراسي *

 
 

  المانغروفجزيرة عامة عن مشروع لمحة
 

ى تطوير      المانغروفروع جزيرة    مش يشتمل ًا أو       723.570 عل رًا مربع ي           72.36 مت ة ف ة واقع ي منطق ارا ف  هكت
 استثمارية  فرصًاوتوفر الجزيرة   .  الخيمة بجوار مرآز المنار وبالقرب من ملعب تاور لينكس للجولف          رأسوسط  

ة المتحدة   واإلماراالخيمةمتميزة لعدد من المستثمرين في مجال السياحة والترفيه في رأس     ع   . ت العربي ل موق يحت
 . الجبلية المحيطة بهاوالمناطقمطلة على المدينة  خالبة  بمناظر ويتمتعالجزيرة أرضًا مسطحة محاطة بالمياه 

 
 

رى خور     ومصاطب   المرفأ قرية:  مناطق/ مراحل  من خمس  المانغروفتتكون جزيرة   آما ذآرنا آنفا      حجار وق
 .مانغروف السياحية  اللؤلؤ وحديقة الوجزيرةمارينا 

 
 

  : األرض وأوصاف المكونات حسب المراحلمساحة
 

ى  مراحلخمس   على   المشروع يتم بناء    سوف غ     عل ساحة تبل ًا من المساحات     723.570  م رًا مربع  المطورة،  مت
ة   ة والثقافي سياحية والتراثي ة من عوامل الجذب ال زويتضمن مجموعة متكامل زه والمراآ شآت التن ة ومن  التعليمي

سكنية         اء ال اخرة والترفيه والمطاعم واألحي د .  الف ي لمراحل            وق داد جدول أول م إع اه       المشروع  ت و  وهو وارد أدن
 . على المساحات المطلوبة وأوصاف المكوناتمشتمًال

 
 

 :1 المرحلة
 

ضي        المنار المرحلة هي في األساس امتداد لمرآز تسوق         هذه:   المرفأ قرية انغروف وت ز بالم ربط المرآ ف  وهي ت
ة والمطاعم             ع بالتجزئ اجر البي اهي المزيد من مت ى            والمق شاطئية، باإلضافة إل شآت ال قة   201 والخدمات والمن  ش

 . مترًا مربعًا123.920 اإلجمالية إلى مساحتهامزودة بخدمات تصل 
 

 :2 المرحلة
 

ا مجموعه      المؤلفة من طابقين و    الريفية تجمعات من المنازل     10 هذه المرحلة من     تتكون:   حجار مصاطب تضم م
راج    10 وحدة سكنية، باإلضافة إلى      323 ة  أب ضم   12 من    مكون ًا ت بكة      1900 طابق ًا وش ًا عائلي ك، ونادي  شقة تملي
 .مربعًا مترًا 269.025 إلى للمرحلة  اإلجماليةوتصل المساحة . طرق

 
 :3 المرحلة

  
ضم             تجمعات 6:  خور مارينا  قرى ابقين ت ة من ط ا مجموعه      من المنازل الريفية المكون  6 وحدة سكنية، و   200م
ى               1.160 طابقًا تضم    12 مؤلفة من    أبراج ًا، باإلضافة إل ًا عائلي ك ، و نادي قة تملي بكة  ش ساحة   .  طرق ش غ الم وتبل

 . مترًا مربعًا164.555اإلجمالية 
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 :4 المرحلة

 
ًا، 12 مكونة من  أبراج في  تمليك شقة 693تتألف هذه المرحلة من    :  اللؤلؤ جزيرة  اطق   ومطاعم   طابق اه ومن  ومق

غ                   ستثمرين خصوصيين ، وتبل ا لم تم تأجيره شمل قطع أرض ي ساحتها للجلوس، وت ة    م رًا   145.310 اإلجمالي  مت
 .مربعًا

 
 :5 المرحلة

 
ة انغروف حديق سياحة الم ةلل يم:   البيئي ضم  مخ ة ي ط الغاب سكنًا 75 وس ية  م شآت رياض ال ومن سكرًا لألطف  ومع

 . مترًا مربعًا20.760 اإلجمالية لهذه المرحلة المساحةوتبلغ .  طبيعيةومستوطنة فنون وقرية مانغروف
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  وأوصاف المكونات حسب المراحلالمساحة
 

ساحة الوصف  التنميةمكون المرحلة أجير   الم ة للت  القابل
 )بالمتر المربع(

 المواقف  الطوابق  الوحدات عدد

 1 المرحلة
  المرفأقرية

 
  طريق المنار- أ-1
 القرية متاجر - ب-1

  الشيخ سعود لالستكشاف مرآز
  حوض الشاطئ-ج-1

 أآواخ
  شقق المرفأ-د-1
 

 
  ومقاه مطاعم
  تجزئةمتاجر
  جذبعوامل
  خدمة منشآت

 
 

 
4596 

19000 
2650 

10645 
 
 

  مفروشةشقق

 
 
 
 
 

35 
201 

 
1 
1 
5 
1 
1 

12 

 
368 
260 

 
100 

 
201 

 
 

  تمليكشقق
 
 1 جمعمال
 2 جمعمال
 3 جمعمال
 4 جمعمال
 5 جمعمال
 6 جمع مال
 7 جمع مال
 8  جمعمال
 9  جمعمال
 10 جمعمال

  
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
192 
172 

 
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي

 

 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
288 
258 

 

 2 المرحلة
  حجارمصاطب

 1 المجمع ة  ريفيمنازل
 2 المجمع
 3 المجمع
 4 المجمع
 5 المجمع
 6 المجمع
 7 المجمع
 8 المجمع
 9 المجمع
 10 المجمع

 32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
 

  2 32  1 المجمع
  2 32  2 المجمع
  2 32  3 المجمع
  2 32  4 المجمع
  2 32  5 المجمع

  ريفيةمنازل

  2 40  6 المجمع
 288 12+أرضي 192  1 التجمع
 288 12+أرضي 192  2 التجمع
 288 12+أرضي 192  3 التجمع
  288 12+أرضي 192  4 التجمع
  288 12+أرضي 192  5 التجمع

 
 3 المرحلة
  ماريناخور

  تمليكشقق

 303 12+أرضي 200  6 التجمع
 4 المرحلة
  اللؤلؤجزيرة

 
  سكنيةبراجأ)  أ-4
 
 

  المدينةمرآز
 
 
 
 
  أرضقطع)  ب-4
 
 
 
 
  سكنيبرج)  ج-4
 
 
 
 

  جزيرة اللؤلؤمزرعة
 
 

 
 1 اللؤلؤ نقطة
 2 اللؤلؤ نقط

 
ة،     متاجر ع بالتجزئ  بي

 ومطاعم ومقاه
 

تم ا ي  تأجيره
 .لمستثمرين معينين

 
 

 3 اللؤلؤ نقطة
 4 اللؤلؤ نقطة
 5 اللؤلؤ نقطة
 6 اللؤلؤ نقطة

 
تم ا ي  تأجيره
 .ثمرين معينينلمست

 
 
 
 

1828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33190 

 
130 
131 

 
 
 
 
 
 

52070 
 
 
 
 

120 
120 

96 
96 

 
 
 

 
 12+أرضي
 12+أرضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي
 12+أرضي

 
 
 

 
158 
160 

 
73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
150 
120 
120 

 
 
 

 5 المرحلة
  للسياحة البيئيةالمانغروف

 
 حديقة

 
ساآن راض م  وأغ

شاطات ددة ون  متع
 أخرى 
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 : التشغيلاستراتيجية
 

ارة                   مبدئيًا رؤية الشرآة    تتمثل ع مخت أجير مواق انغروف وت رة الم ات مشروع جزي ام بتطوير معظم مكون  في القي
 الفرصة لتطوير   ينالمشغليضاف إلى ذلك، أنه سيكون للمستثمرين أو        .  آخرين يشرفون على تطويرها    لمستثمرين

صميم       رة والت ار الفك من إط م ض ة به ذب الخاص ل الج يينعوام ق إدارة   األساس راف فري ت إش شروع وتح  للم
 . متطلبات الخطة األصلية والمعايير المحددةواستيفاءالشرآة، بغرض التأآد من المطابقة 

 
 :المانغروفبشأن مشروع   أن تتبنى واحدًا من السيناريوهات التالية الشرآة هذه المرحلة تتوقع في

 
وم -1 السيناريو شروع    تق ل لم التطوير الكام شرآة ب انغروف ال الميين   الم شغلين ع ف م  وتوظي

 .متخصصين ومعروفين إلدارة المكونات المعنية
 

انغروف  الشرآة بتطوير آامل مشروع       تقوم -2 السيناريو اطن       الم ؤجر من الب شآت وت ع المن  وتبي
 .المشغلينثمرين أو آل واحدة من المكونات للمست

 
ات         وبموجبة السيناريو هو خليط من سابقيه،       هذا -3 السيناريو شرآة بتطوير بعض المكون  تقوم ال

ك       ات، وتوظف مشغلين إلدارة بعض أو آل تل ع أو     المكون أجير المواق ع أو ت تم بي  وي
اء     مشغلين، من الباطن لمستثمرين أو خرىالمكونات األ  ا بن ا إم اران هم  ولهؤالء خي

شرآة، أو  ال ق إدارة ال راف فري ت إش ات تح راءمكون ن ش ورة م شآت المط  المن
 .الشرآة

 
سيناريو     يبدو شاريع             3 تبني ال ين تطوير الم ع ب ع الجم ًا، م شآت     واإلدارة مرجح ع المن اطن وبي أجير من الب .  والت

 . تحقيق أهداف الشرآة وتحقيق أعلى قيمة للمساهمينعلىوسوف ترآز استراتيجية التشغيل 
 
  التسويقتراتيجيةاس

 
ة          السياح السوق المستهدف      يشمل دة  المحليين والدوليين، إضافة إلى مواطني اإلمارات العربي  ودول مجلس   المتح

سكنية   دات ال سبة للوح ين بالن رى والمقيم اون األخ ة . التع ا الخط ة،أم ة  العام ات الترفيهي ة المتطلب ضمن تلبي  فتت
 : تصنيف الطلب المرتقب على النحو التاليكنويموالتجارية والسياحية والسكنية، هذا 

 
ب * ين  طل ين واإلقليم سياح المحلي ن ال الميين م ذب   والع ل الج ة وعوام شآت الترفيهي ى المن  عل

 .العالمية والتراث
 
 . النشاطات الترفيهية والغذائية والتسويقيةجميع من المواطنين والمقيمين والسياح على طلب *
 
 . والتربويةالترفيهيةن على عوامل الجذب  من األطفال والبالغيطلب *
 
 . ذات الصلةالجذب من محبي الطبيعة والبيئة على عوامل طلب *
 
ب * ارات  طل ي اإلم ين ف واطنين والمقيم ن الم ة م ين  العربي ر المقيم ن غي ب م دة واألجان  المتح

 .على الوحدات السكنية) وآخروناألوربيون ومواطنو الشرق األوسط (
 

وف ستهدف المس ات  ت دماتنتج اله والخ ذآورة أع سوق الم ة ال شروعات   .  المقدم ك الم ف بتل ل التعري ن أج وم
 . عليها، سيتم إعداد استراتيجية التسويق بما يتماشى مع خطط تطوير المشاريعاإلقبالوتشجيع 

 
ق        العام خلق الوعي    سيتم سويق  عن طري شر       ت اهيم ون واد  المف ع مرا     الم ا م ى اختالف أنواعه ة عل حل   الترويجي

اإلعالن سوف   . لإلنجاز  المختلفة للمشاريع، وتبدأ اإلعالنات الموجهة لكل مرحلة بحسب الجدول الزمني     التطور
 .المستهدفة وتشجيع الطلب عليه في األسواق بالمشروعيرآز بشكل أساسي على التعريف العام  
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سخ مطبوعة                وأوصاف  الشرآة رسومات     ستوفر ى شكل ن شآت عل ع المن صيلية لجمي ة       تف صيغ سمعية ومرئي وب
ضمن  يفًاتت اة عصرية    توص لوب حي ضمان أس ا ل يتم توفيره ي س زات الت ل الممي ة وآ ة التحتي ضاهي للبني ي ت  ف

 .مستواها أو تتفوق على أعلى المعايير المعيشية في أي مكان في العالم
 

ًا           ستوفر إلى ذلك،    إضافة ع  الشرآة حوافز للمستثمرين والمشغلين وتقيم تعاون اال م رويج     وآ سية لت ة رئي ت عقاري
 .منتجات وخدمات الشرآة

 
  االستثمارفرص

 
  اقتصادية لمحة

 
ساحة               اإلمارة الخيمة هي    رأس دة من حيث الم ة المتح ارات العربي ة اإلم ي دول ة ف ي      الرابع و ظب د أب سكان بع  وال

 .الطبيعية والمواد الخام واألراضي الزراعيةعناصرها ، وهي غنية بودبي والشارقة
 
ى تطوير      سيتم.   رأس الخيمة نهج دبي في استراتيجية التنمية االقتصادية        اقتصادمتوقع أن يحذو     ال من  الترآيز عل

ي قطاع         ستقبلية ف ارات خطط م ذا                     العق ة، وه ي رأس الخيم صاد ف ة االقت دفع عجل سياحة ل ة وال ة التحتي ر  والبني   أم
ي           سعود بن صقر القاسم    الشيخ استنباطه من الخطة العامة لسمو       يمكن ة، والت ي ولي عهد ونائب حاآم رأس الخيم

 . السياحة بغرض جذب المستثمرينصناعةترآز على تطوير 
 
ي        العام و يولي القطاع     هذا ية، ف  حين  أهمية آبرى لتطوير وتحديث منشآت البنية التحتية وتوفير الخدمات األساس

ة،   بعضوالنجاح في يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في االقتصاد المحلي ويتصف بالتخصص           شاطات المهني  الن
 واألسماك   واألحجار واألسمنت،   واألدوية، ،وتشمل الصادرات األساسية السيراميك   . خاصة في المجال الصناعي   

 . والذهبوالسياراتوأما الواردات األساسية، فتشمل المعادن والمواشي الحية 
 

غ ي يبل اتج المحل الي الن ة اإلجم ارة رأس الخيم ك   دوالر ارملي  1.8 إلم ل ذل ي، ويمث اتج  % 2.5 أمريك ن الن م
ل          95 حجم القوى العاملة بنحو      ويقدر.   اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة     المحلي ا يمث  ألف شخصًا، أي م

ي   الفردوتقدر حصة  .  من العدد اإلجمالي للعمالة في دولة اإلمارات العربية المتحدة         تقريبًا% 5.1 اتج المحل  من الن
 .   دوالرا أمريكيا9.500جمالي في رأس الخيمة بنحو اإل
 

 : الرئيسية في رأس الخيمةاالقتصادية يلي لمحة تاريخية عن المؤشرات فيما
 
 

 )2003-1998( الخيمة لرأس اقتصادية مؤشرات
 2003 2002 2001 2000 1999 1998  المؤشر
 195 187 181 171 165 158 )باأللف (السكان
اتج ي الن الي  االمحل ين (إلجم بمالي
 )الدراهم

5.218 5.636 5.940 6.225 6.622 6.963 

 1.172 1.205 747 627 740 848 ) بماليين الدراهم (الواردات
 258 259 489 281 )بماليين الدراهم (الصادرات

 
1.856 1.242 

 )2004( السنوي إلمارة رأس الخيمة اإلحصاءنشرة : المصدر
 

ا   وجود التي تمت مؤخرًا  جيولوجيال  المسح أظهرت أعمال    وقد ة، آم  آميات محدودة من النحاس في رأس الخيم
ة          التنقيب حين أفضت محاوالت       في صالح،     منطقةيوجد حقل عامل للنفط والغاز في        ة أو غازي امن نفطي  عن مك

 . إلى نتائج محدودةتجاريًاجديدة مجدية 
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  البنية التحتيةتطوير
 

  والمنافذالطرق
 

رتبط الكان    إمت ان س د طريق ارات، إذ يوج ة اإلم ع بقي دة م رق جي ة بط انارة رأس الخيم ان رأس مزدوج  يربط
ق األول        . الخيمة باإلمارات الشمالية ودبي    د الطري اذاة وفي حين يمت ى الخارج نحو             بمح شاطئ، يتجه اآلخر إل  ال

ين              وسوف .  المطار وخت والفجيرة والذيد    د مباشرة ب ارات الجدي ربط شارع اإلم ي د ي اوزًا      ب ة متج  ورأس الخيم
ى نحو              ي إل ة  50المدن ومختصرا لمدة الرحلة من وإلى دب ي             ومن .  دقيق ذا الطريق ف ال ه ع أن تنتهي أعم  المتوق

 .2005الربع الثاني من عام 
 

  التجارة الحرة برأس الخيمةمنطقة
 

 33 من  شرآة   410من  ، وأصدرت رخصًا ألآثر 2000 الخيمة في العام  برأستأسيس منطقة التجارة الحرة     تم  
ة الحرة اآلن        ة، وتجري المنطق ستثمرين    توسعات دولة مختلف ة احتياجات الم ك، أن    .  إضافية لتلبي ى ذل يضاف إل

ة   لطة المنطق رةس ة  الح ة   ملتزم ديم حزم ة بتق ستثمرين   متكامل ا للم وافز والمزاي ن الح رتقبين، م ا  الم ا فيه  بم
 .ةاإلعفاءات الضريبية ونفقات التشغيل المنخفض

 
  صقرميناء

 
ام            يقع ي الع اؤه ف ى خور            1977 ميناء صقر، الذي تم بن صناعية عل ة ال ي المنطق سي       خوير ، ف اء الرئي و المين  وه

ات، لإلمارة ويوفر خدمات شحن البضائع السائبة        شتهر   والحاوي ي          وي اء بتخصصه ف ذا المين  األسمنت   تصدير  ه
ة مص  ر أربع ن أآب ب م ه القري م موقع اء و بحك واد البن اج وم منتانع إلنت دة ،  األس ة المتح ارات العربي ي اإلم  ف

 .السائبة ميناء صقر أحدث التقنيات المتعلقة بمناولة األسمنت والبضائع يستخدم
 
اء        هذا اً  ويخضع المين ات    حالي ة          تطوير  لعملي شرآة الكويتي ع ال سيق م ه " بالتن ي "   جي إل   آي ازت بمناقصة   الت  ف

ات        ي تطوير وإدارة محطة الحاوي اء  الف ستثمر   ومين غ   سوف ت ًي    45مبل ون دوالر أمريك ي  ملي ذا الجزء من    ف  ه
 . عامًا21 لمدةالميناء وتتولى إدارته  

 
  رأس الخيمة الدوليمطار

 
شهد د   ي ا توج عة، آم ات تطوير وتوس ًا عملي دولي حالي ة ال ار رأس الخيم ة مط ار خط لطة المط دى س ة ل  رباعي

 ومكاتب ومنطقة تجارة حرة ومستودعات لتخزين البضائع آليًا ومواقف         والمغادرين للقادمينتتضمن بناء صالتين    
اعم د.  ومط اء  وتوج ط لبن ضًا خط دق أي نح    فن ران تم ة طي د وأآاديمي بط جدي ار ومه ي المط وم ف س نج ة خم  فئ

 .الدوليةالتراخيص الجوية 
 

شرق األوسط                 يقدم شمل ال دة ت سافرين لوجهات عدي ضائع والم ا ووسط    وش وشمال  المطار خدمات الب رق أفريقي
ود         المطاريتمتع  .  خطًا جوياً  27أسيا والهند والشرق األقصى بواسطة        بسياسة السماء المفتوحة وعدم وجود أي قي

ات الوصول        ادرة، بشأن عدد وأوق ة من           والمغ دم مجموعة آامل ا يق سهيالت تخزين آم سة وت دم أسعارًا مناف  ويق
 .  الحرة باإلضافة إلى خدمات أخرىالسوقبضائع 

 
 : الجدول التالي حرآة المسافرين والطائرات عبر المطار يبين

 
  والطائرات في مطار رأس الخيمة الدوليالمسافرين حرآة

  للتغيرالمئوية النسبة الطائرات حرآة  للتغيرالمئوية النسبة المسافرين حرآة السنة
1998 59.602 - 14.032 - 
1999 75.633 26.9 13.185 )6.0( 
2000 161.832 114.0 8.098 )38.6( 
2001 175.212 8.3 8.811 8.8 
2002 155.934 )11.0( 8.106 )8.0( 
2003 167.130 7.17 7.082 )12.6( 

  رأس الخيمة الدوليمطار: المصدر
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  مجال السياحة والعقاراتفي السوق آفاق

 
ارة ألخرى،  على غرار اإلمارات امتميزة صناعة السياحة في رأس الخيمة لم تتوسع رغم أن   ي،   آإم ر أن  دب  غي

ات      الجدول.   السياحية في اإلمارة تظل آبيرة وواعدة      الصناعةإمكانية تطوير    ى بيان ادق   أداء التالي يشتمل عل  فن
 :2003  إلى1998 خالل الفترة من  الخيمة  رأس  فيممتازة  

 
 2003 - 1998 ة  إشغالها في رأس الخيمونسبة الفنادق والغرف واألسرة، عدد              

 السنة الفنادق الغرف  األسرة النزالء الليالي األشغال
     )باآلالف( )باآلالف( (%)
49 72.9 24.7 469 282 3 1998 
58 76.1 35.5 597 365 4 1999 
49 117.7 34.3 642 405 5 2000 
35 106.2 34.4 842 537 5 2001 
44 227.1 86.7 1.142 744 6 2002 
53 261 105 1.117 749 6 2003 

 )2004( اإلحصاء السنوي إلمارة رأس الخيمة آتاب:  المصدر
 

ز                    تتمثل ياحي ومرآ ة جذب س ارة لتصبح منطق ال  رؤية حكومة رأس الخيمة في تطوير اإلم ة    أعم ي دول ر ف  آبي
ة                  ة رأس الخيم رار حكوم ك من ق تح اإلمارات العربية المتحدة، ويتضح ذل سماح لأل       بف ارات وال جانب   سوق العق

 المذآورتين أن تدفعا    الجديدة شأن المبادرة والرؤية     ومن.  الجديدةبالتملك الحر في الكثير من مشروعات التطوير        
 .الخيمةعجلة التطوير في قطاعي السياحة والعقارات في رأس 

 
  الجديدة للتنمية السياحية والعقارية المبادرات

 
 . رأس الخيمةفي والعقارات  السياحةضافية الجديدة في قطاعي  يلي نورد نظرة لبعض مبادرات التنمية اإلفيما

 
  سياحية مختارة أخرىمشاريع

 اإلجمالية المساحة  المشروعاسم
بالمتر (لألرض 

 )المربع

 الفنادق
 )عدد(

 الوحدات
السكنية 

 )عدد(

 المنشآت
التجارية والعامة 

 )بالمتر المربع(

 المنطقة مساحة
السياحية 

 )بالمتر المربع(

 لعب محفر
 الجولف

 النوادي
 )عدد(

  منتجعمشروع
 الحمراء

 
2.300.000 

 
6 

 
1200 

 
143.550 

 
44.960 

 
  حفرة 18

 
- 

 1 - 14.000 49.000 66 13 1.569.250  المرجانجزيرة
ب نكس ملع اور لي  ت
 للجولف

رة 18 - - 127 - -  حف
 .جاهزة

- 

  والتطوير، حكومة رأس الخيمةاالستثمارمكتب : المصدر
 

  خور القرم عمشرو
 

د            6.73 هكتارًا أو    673 على مساحة    القرم مشروع خور    يمتد ى بع ع عل ي أرض تق ا ف و  15 مليون مترا مربع  آيل
را  جنوب غرب مدينة رأس الخيمة وبجوار القرية التاريخية، جزيرة   مترًا ي    .  الحم ا يل وجز وفيم ات    م  عن مكون

 : الذي هو في طور التصميم خور القرممشروع
 
 . طبيعية تضم منشآت لخدمة الزوارحديقة *
ة * شبية، حديق ابر خ سالحف بمع ور وال زات للطي وب وتجهي سباحة والغوص ورآ ة ال  لممارس

 .القوارب
 . للسياحة البيئيةفندق *
 . ومنتجعات ومرآز للمؤتمراتفنادق *
 . البحريةالواجهة للعطالت وناد ومشروع سكني على مقرات *
 .عالج صحي ومرآز للنقاهة والناد *
 . المائيةالرياضات لممارسة رياضة الجري وأماآن لممارسة حدائق *
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 األساسية  المساحة اإلجمالية المطلوبة لمشروع خور القرم استنادًا إلى فكرة التطوير             يبينالتالي   الجدول

 .واالستخدامات المرتقبة
 

 المطلوبة األرض مساحة
 )بالمتر المربع (المساحة المؤشر
 1.470.000 ومناطق سكنية ، فندق منتجع
 810.000  ترفيهية وخدمات عامةمنشآت
 3.780.000  طبيعيةحديقة
 670.000 بحيرة

 6.730.000 المجموع
 

  الحمرامنتجع
 

ا بحيث    2.3 أرض تصل مساحتها اإلجمالية إلى       على منتجع الحمرا    سيقام شمل  مليون مترا مربعا سيتم تطويره   ت
 . فنادق3و)  وفللريفيةمنازل ( وحدة سكنية 1200 مجموعه ما
 

سكنية      الوحدات أسعار   تتراوح ين  ال اً   1.200.000 و  80.000 ب شتمل .   دوالرًا أمريكي شآت       ي ى المن  المنتجع عل
 -:والخدمات التالية

 
اخرة و     توفر منفصل مواجه للبحر ووحدات سكنية مطورة        منتجع * ساآن ف  استجمام مناشط         م

 . وترفيهيةرياضية  وتسهيالت
ساحات خضراء ملعب * راء يتضمن م ي الحم يط ذات جولف ف ام ري، و يح ة ونظ كال فني  أش

 .عب الجولف بالبحيرة من آافة الجهاتلم
ا من الرياضات     األطواق  يوفر أماآن عميقة لصيد األسماك ورآوب    مرسى *  والغطس وغيره

 .المائية
 

  المرجانجزيرة
 

ساحة  مشروع المرجان    يغطي غ      م ة تبل تراتيجي               1.569.250 إجمالي ع اس ار موق م اختي د ت ًا ، وق رًا مربع ع  (  مت يق
د  ى بع وين عل ة وأم القي ين رأس الخيم دود ب ى الح ة 45 -40عل ن  دقيق ي م تقطابيهدف ، )دب ي  الس ين ف  المقيم

ة             يشمل. اإلمارات ة وحديق ة عائم اليهات فندقي ة  هذا المشروع ش املة    ترفيهي ارك   ( ش يم ب ات    ) ث ومعرضًا للمخلوق
 . نجوم مع حديقة مائية لخدمة المشروع5 و4 فندقا من الفئتين 13 لبناء آما تتضمن الجزيرة خططًا البحرية،

 
  تاور لينكس للجولفملعب

 
ى      يشتمل ة للجولف     18 ملعب تاور لينكس للجولف عل رة ، وأآاديمي يتم     ومضمار  حف ًا مصغرًا، وس ادة وملعب  قي

 . تسهيل اللعب ليًال ومنشآت التدريب بكشافات ضوئية لحفرتزويد تسع 
 

 : أعمال التطوير األخرى ما يليتشمل
 
 . شاليها سكنيًا معدا لإليجار21 يكون هناك سوف:  شاليهات *
 . عليها ألف متر مربع من األرض إلقامة وحدات سكنية 300 تخصيص تم : سكنيةمناطق *
 . متخصصة لالعبي الجولف ويقدم استشاراتالمعداتسيبيع المرآز أحدث :  لبيع أدوات الجولفمرآز *
ادي * ع الرياضي  :  الرياضيالن ـيكون المجم ىس زة   مبن ية مجه الة رياض ضمن ص ه ويت د ذات ًا بح  قائم

 . أخرىرياضيةبالكامل باإلضافة إلى نشاطات 
 . التخطيطمرحلة غرفة هو اآلن في 250فندق مكون من : فندق *
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  أخرى استراتيجية مبادرات
 

ا حنا،  آم بق أن أوض د س و     فق ور والنم م التط رض دع ادرات بغ ن المب د م ة بالعدي ة رأس الخيم رعت حكوم  ش
 .اإلمارة اإلمارة، وفيما يلي نورد لمحة عامة عن المبادرات اإلستراتيجية األخرى في فياالقتصادي 

 
 التشحيملزيوت أس الخيمة  رشرآة

 
د                  عبارة عن    ة رائ وت إقليمي ة وشرآة زي ة رأس الخيم ين حكوم غ ة  مشروع مشترك ب ه      تبل تثمارات في ة االس  جمل

ا13.82 ون دوالرا أمريكي ة يتضمن.   ملي ة من األتمت ة عالي ى درج وت عل زج الزي شروع تطوير مصنع لم  الم
ا من             بغرض ة المتحدة وغيره ارات العربي شمل  . األسواق  توفير زيوت السيارات والزيوت الصناعية في اإلم وي

 .األوسط وآسيا وأوروبا دولة في أفريقيا والشرق 22السوق المستهدف 
 

  مشترك للمنتجات البتروآيماوية مشروع
 
 وجهة رائدة في السوق     الخيمة التوقيع على مذآرة تفاهم بشأن إقامة وتطوير مشروع مشترك بين حكومة رأس              تم

از    اع الغ ي قط ي ف ضم.  المحل رآة       وسي شاء ش رين إلن ين آخ ستثمرين دولي ضًا م شروع أي ذا الم ات ه  للمنتج
 .ميائيةالبتروآي

 
 )مؤسسة للتنمية البشرية( أمريكية خاصة جامعة

 
ة      سيتم ة رأس الخيم ين حكوم ة   وشرآاء  تأسيس جامعة خاصة جديدة في إطار مشروع مشترك ب  ذوي سمعة طيب

ذا وتبلغ جملة االستثمار في  . من دولة اإلمارات العربية المتحدة     ا  200 المشروع  ه ون درهم من المرجح أن   .  ملي
 مذآرة  على ماسون في الواليات المتحدة األمريكية التي تم التوقيع            جورجشروع بالتعاون مع جامعة     تتم إدارة الم  
ي     آالف وحوافز أخرى، ويتوقع أن تضم الجامعة خمسة           األرضستوفر حكومة رأس الخيمة     . تفاهم معها  ا ف  طالب

 .السنة الثالثة من افتتاحها
 

 ]:ربيلمرآز الصحي العا[ الخاص األمريكي المستشفى
  

شمل ز ي شروع المرآ صحي م ة إلدارة  ال سة أمريكي ق مؤس ه عن طري تم إدارت شفى خاص ت شاء مست ي إن  العرب
وقين         المستشفيات، اراتيين مرم ستثمرين إم ة وم ة رأس الخيم ين حكوم د .  وهو مشروع مشترك ب م تخصيص   لق  ت

 .  الالزمً التمويلتم تدبير   آما قطعة األرض التي سيقام عليها المشروع،
 

  أخرىمشاريع
 

شاريع صناعية     هناك   ا،                    أخرى م والذ واألسمنت، وغيره ي مجال صناعات البالستيك والف ع أن    ومن  ف  المتوق
ي                 التنمويةتسهم جميع هذه المشاريع      سياحة ف ال وال ال واألعم  في جعل رأس الخيمة منطقة جاذبة في مجاالت الم

 . العربية المتحدة والمنطقةاإلمارات
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 عوامل النجاح والمخاطرة :  السابعالجزء

 
 : يلي استعراض لعوامل النجاح والمخاطر األساسية المرتبطة بتأسيس الشرآةفيما

 
 : النجاحعوامل

 
ذا       حكومة رأس الخيمة على تأسيس الشرآة و  تشرف -1 ا ومن ه ى إنجاحه دة إل سوف تسعى جاه

توفر    ق س ة األرض  المنطل ر   ذاتالحكوم شروع جزي تراتيجي لم ع اإلس انغروف  الموق ة الم
 .مجانًا

 
ارات  تسمح حكومة رأس الخيمة بتملك األجانب         سوف -2 شرآة        للعق ذها ال ي تنفي ة حرة،    الت ملكي

 .اإلمارةاألمر الذي من شأنه أن يدعم نمو وتطور القطاع العقاري في 
 
د -3 رة    لق شروع جزي سية لم ة الرئي شرآة الخط دت ال انغروف، أع داد  الم صدد إع ي اآلن ب  وه

انغروف           دراسة جدو  شكل ى مفصلة بغرض تقويم جدوى مشروع الم ق       ب صيًال وتحقي ر تف  أآث
اريع  إعداد دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع خور القرم والمش        وسيتم.  أعلى قيمة للمساهمين  

 . الحقة بعد االنتهاء من إعداد الخطة األساسية لكل منهامراحلاألخرى في 
 

ذي سيجعل من       حاليًا سوقًا بكرًا،     الخيمة رأس    القطاعان السياحي والعقاري في    يعتبر -4 ر ال األم
 . التنمية في اإلمارةمكاسبتأسيس الشرآة فرصة طيبة للمساهمين لجني 

 
ي تحسين سوف -5 ارات ف ارع اإلم داد ش ساهم امت ة ي ين رأس حرآ صال ب سهل االت رور وي  الم

 .الخيمة واإلمارات األخرى
 

تراتيجية وير مبادرات    حكومة رأس الخيمة اآلن على تط      تعمل -6 ارة آتطوير         اس ي اإلم  أخرى ف
 .6/3 مبين في الفقرة هو التحتية وربط المشروعات الصناعية، آما البنية

 
 . عالية يدعمه مستشارون عالميونبخبرة يشرف على إدارة الشرآة فريق إداري يتمتع سوف -7

 
ةإن  -8 منها   دول ن ض دة، وم ة المتح ارات العربي ارة اإلم ية    رأس الإم ة سياس ع ببيئ ة، تتمت خيم

 .مستقرة
 

  المخاطرةعوامل
 

سم -1 ة تت ارات العربي ي اإلم سوق ف دة ال رة المتح روض آثي وفر ع ا تت ديدة، آم سة ش  بمناف
 . مماثلةمتعددةلمشروعات 

 
ى األداءإن  -2 وم عل شرآة يق ستقبلي لل اس الم الظروف  أس ة ب ات المتعلق ن االفتراض دد م  ع

صادية    ي االقت ارة رأسف ة  إم ى .  الخيم رغم من   وعل ذه االفتراضات هي افتراضات   أن ال  ه
دم        تخضع  أنهامعقولة، إال    ان  لمخاطر اقتصادية وعوامل ع ة خارجة عن سيطرة         أم  جوهري

 . الشرآة
 

ذ            قد -3 ة التنفي ي عملي أخير ف ؤدي الت ى  ي ربح               إل ستويات ال ى م لبًا عل أثير س ة والت اوز الميزاني  تج
وف  شرآة س ة، إذ أن ال ولى المتوقع تالم    تت ذها واس ب تنفي رة يتطل شاريع آبي ة وإدارة م  إقام

 الذي قد يعرض الشرآة ومساهميها إلى إمكانية تقلبات األسواق          األمرعوائدها سنوات طويلة،    
 ..  التي قد تطرأ على أسواق العقارات بصفة خاصةوالتغييراتبصفة عامة 

  
تثمارات         من شأنه أن     التمويل الشرآة إلى الحصول على      لجوء -4 د حجم االس يحسن العوائد ويزي

 . من مخاطر الخسارةيزيدإال أنه وفي ذات الوقت قد 
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تثمار           -5 دات االس وري بعائ ؤ الف ذر التنب ة      قد يتع ى أن رأس الخيم ي   ال، نظرًا إل زال ف ة ال ت  مرحل

 . آبرىاقتصادية عملية تنمية مناألولية  
 

د  تغيير سلبي في أحوال المنطقة   أي -6 ؤثر عل  ق سبب ى الطلب    ي شاطات   ب سياحية  انخفاض الن  ال
 .تطورافي األسواق األقل تأثيرا والتجارية ومثل تلك المخاطر عادة ما تكون أآثر 

 
 التزام المنشآت بالمعايير والجودة آعدم المعتادة المرتبطة بمشاريع التنمية، المخاطر -7

 .والتنفيذ وزيادة التكاليف التصميم مخاطرالمفترضة أو عدم إدارتها بكفاءة، إضافة إلى 
 
 تنطوي عادة على مخاطر أآثر من تلك التي الشرآة المشترآة التي قد تدخل فيها االستثمارات -8

 .تدار على نحو منفرد
 
 على صافي أرباح أو دخل الحاضر الرغم من عدم فرض أي ضرائب في الوقت على -9

 أن الشرآة ال تضمن ما قد يطرأ من إالالشرآات واألفراد في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 .تغييرات في هذا الخصوص

 
 القيمة صعودًا ونزوال بناء على لتذبذب في األسهم طبيعة خاصة فهي عرضة لالستثمار -10

 .معطيات السوق واألوضاع االقتصادية
 

وف إن دراسة الجدوى االقتصادية مبنية على أساس مشروع واحد في الوقت الراهن، هذا وس -11
تعمل الشرآة على تحديد ودراسة مشاريع أخرى في المستقبل على أسس مشابهة للمشروع 

 .الحالي من ناحية الربحية، ولكن ال يمكن التنبؤ بجدوى تلك المشاريع في الوقت الحالي
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 التحليل المالي والتوقعات واالفتراضات:  الثامن الجزء

 
 :ملحوظة هامة

  
ورة في نشرة االآتتاب هذه هي مجرد تقديرات لألداء المتوقع للمشروع األول وهي إن المعلومات المالية المذآ

 .غير نهائية أو حاسمة وال ينبغي على المستثمر في أسهم الشرآة تفسيرها على أنها ضمان لألداء 
 

 المقدمة 
 

الجدوى االقتصادية يعرض هذا القسم من الدراسة أهم مدخالت ونتائج الدراسة المالية التي بنيت عليها دراسة 
للمشروع األول، وسنقوم باستعراض أهم االفتراضات التي تم اعتبارها لحساب مصادر الدخل والتكاليف 
والمصروفات مع ذآر لعدد من االفتراضات الهامة ثم ملخص للتقديرات المالية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات 

 .النقدية
 

 افتراضات عامة 
 

لتقديرات واالفتراضات المستخدمة في الدراسة المالية تم احتسابها استنادا إلى يراعى مالحظة أن معظم ا
إن أهم االفتراضات العامة التي تم استخدامها في إعداد هذه . مؤشرات ومعايير عملية قياسية ومطبقة في السوق

 :التقديرات المالية هي آما يلي 
 

 أساس اإلعداد 
 

ر الدولية إلعداد التقارير المالية وأحكام قانون الشرآات التجارية يفقا للمعايتم إعداد بيانات التدفقات النقدية و
 .وآذلك التفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك مبدأ التكلفة التاريخية 

 
 تحقق اإليرادات 

 
 االقتصادية للشرآة ويمكن تقدير تثبت اإليرادات في بيان الدخل على أساس أن يكون من المرجح تدفق المزايا

 .اإليرادات المستقبلية بصورة معقولة
 

 سياسة االقتراض 
 

سيؤدي هيكل الموارد المالية المقترح . تتوقع الشرآة اتباع سياسة محافظة وسليمة ماليًا إلدارة مطلوباتها وديونها 
ير المشاريع واالحتياجات التشغيلية الجارية للشرآة إلى إيجاد التوازن بين متطلبات التمويل الالزمة إلنشاء وتطو

وسيأخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الضرورية لخدمة القروض . من جهة ومصادر وأنواع التمويل من جهة أخرى 
أما الهدف . وتكلفة تلك الموارد المالية باالعتبار عند تحديد المستوى المناسب والمصادر المالئمة لتلك القروض 

و إيجاد توازن بين مستوى القروض وأنشطة التشغيل باإلضافة إلى توفير أقصى قدر من من وراء ذلك فه
أن الخطة المبدئية القتراض المبالغ المقترح . المرونة وضمان الدعم الذي تحتاجه الشرآة على األمد الطويل

 العلم بأنه لم يتم حتى هذا مع. اقتراضها وتكاليفها ومصادرها  مبنية على ما هو متوفر نظريا في الوقت الحالي
 .اآلن إبرام أي التزامات بهذا الصدد 

 
 هيكلية االقتراض 

 
تتوقع الشرآة أن تقوم باقتراض األموال بما يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها طويلة األجل والخاصة بكل 

 واألسعار مشروع على حده، وستعمل الشرآة على الحصول على التمويل الالزم لمشاريعها بأفضل الشروط
ومن المتوقع أيضا أن تحاول الشرآة الحصول على قروض . السائدة في أسواق التمويل المحلية والعالمية 

متوسطة وقصيرة األجل لدعم توسيع أعمالها خالل السنوات األولى واإليفاء باحتياجاتها لرأس المال التشغيلي ، 
لى إقامة تسهيالت ائتمانية أو خطوط ائتمان قائمة وذلك حسب حاجة المشاريع قيد التطوير وستعمل الشرآة ع
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قصيرة األجل لتوفير مصادر دعم في حاالت فرص األعمال غير المتوقعة أو لمواجهة تذبذبات طارئة في دورة 
 .األعمال 

 
 مصادر تمويل الشرآة 

 
ال الشرآة بقيمة تمثل رأس م)  مليار2(سوف تصل المبالغ الناتجة عن اإلصدار العام لألسهـم ملياري درهم 

 .أسمية قدرها درهم واحد للسهم 
 

 مصادر الدخل 
 

يتمثل دخل الشرآة بشكل عام من إيرادات بيع وتأجير األصول العقارية التي تمتلكها الشرآة وتديرها وتشمل 
 ـ:على سبيل المثال وليس الحصر المصادر التالية 

 
 .عائد بيع الوحدات السكنية -1
 .بالتجزئةعائد تأجير مجمعات البيع  -2
 .عائد تأجير قطع األرض -3
 .عائد الشقق المفروشة -4
 .عائد المرافق الترفيهية -5

 
 افتراضات التكاليف والمصروفات

 
 المصروفات العامة واإلدارية واألجور

 
تم تقدير المصروفات العامة واإلدارية على أساس أن الشرآة ستقوم باستئجار مقر رئيسي يفي باحتياجاتها خالل 

ى للعمليات ثم تتم زيادة المساحة المؤجرة لذلك المقر في السنوات التالية بما يتناسب وحجم موظفي السنة األول
آما تم تقدير رواتب وبدالت الموظفين بناء على مقاييس معتمدة ومقارنات مع شرآات أخرى . وعمليات الشرآة 

 .ادية ومصاريف التأمين والتدريبتعمل في نفس المجال في الدولة باإلضافة إلى البدالت القياسية واالعتي
 

 المصروفات التشغيلية للمشاريع
 

تم تقدير المصروفات التشغيلية على أساس تكاليف تشغيل العقارات شاملة التسويق والتأمين واإلدارة والصيانة 
شغيلية والنظافة واألمن والمحاسبة والخدمات القانونية والكهرباء والماء والهاتف وغيرها من المصروفات الت

 .آما تم تقدير زيادة سنوية في مصروفات التشغيل حسب معدل التضخم السنوي المتوقع. السنوية
 

 قائمة التدفقات النقدية
 

 :يستند بيان التدفقات النقدية المتوقعة على االفتراضات التالية
 
 .للتشغيلتبلغ القيمة المتبقية عشرة أضعاف التدفق النقدي الصافي في السنة الخامسة عشر  -1
 .سيتم رسملتها خالل سنوات االنشاء الثالث % 7تبلغ فائدة القرض  -2
 أعوام باستثناء الوحدات السكنية التي سيتم سداد قيمة القروض المتعلقة بها 8سيتم سداد القروض خالل  -3

 .عند اآتمال البناء 
 مرحلة فيما يتعلق بمرافق البيع توقعات العائد بالنسبة للسنوات من السادسة إلى الخامسة عشر عن آل -4

مقارنة % 3بالتجزئة والشقق المفروشة وقطع األرض المؤجرة، تم تقديرها على أساس مضاعف بنسبة 
 .بمعدل التضخم السائد في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 .يتوقع الشروع في بناء المرحلة الثانية بعد سنتين من اآتمال المرحلة األولى -5
 %.70معدل المديونية بـ يقدر  -6
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  توقعات التدفقات المالية-جزيرة المانغروف 
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 المراقبون الماليونتقرير :  التاسعالجزء
 ]آي بي أم جي[

 
 
 
 

 توقيع
 المراقبون الماليون ومدققو االآتتاب

 ] أم جيبيآي [
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  وسياسة توزيع األرباحاألسهمحقوق :  العاشر الجزء
 

  األسهم حقوق
 

  الشرآة لرأس مال ضاستعرا
 

 . للسهم قدرها درهم واحد اسميةدراهم موزع على مليارى سهم بقيمة ي  مليارالمدفوع رأس مال الشرآة يبلغ
 االسمية أي ما يعادل قيمتهامن % 100تم دفع سهم تسعمائة مليون )  مليون900(وتبلغ حصة مؤسسي الشرآة 

 رأس الخيمة لشرآة لدى بنك ا إصدار في حسابمصاريفبة عن آل سهم بمثاا  واحداللسهم وفلسا  واحدادرهم
فسوف تطرح لالآتتاب العام بموجب )  مليار1.1( مليار ومائة مليون عددهاأما األسهم المتبقية والبالغ . الوطني 

) 20 (بحواليوقد قدرت تكاليف اإلصدار باإلضافة إلى مصاريف ما قبل التأسيس واألبحاث  . النشرةهذه 
عن آل سهم مقابل ا  واحدافلسون درهم والتي سيتم سدادها من قبل الشرآة وسيدفع آل مساهم عشرين ملي

 ومصاريف ما قبل التأسيس المذآورة أعاله ، اإلصدارمصاريف إصدار األسهم ، أما الرصيد المتبقي من تكاليف 
بل الجمعية العمومية إلى حساب الشرآة بعد اعتماد تلك المصاريف من ق/منإضافته / إن وجدت فسيتم خصمه

 .التأسيسية
 

  األسهم ملكية
 

 . أسهم الشرآة أسهم اسميةجميع
 

 المساهمين حقوق
 

 : حقوقا أساسية لحاملي األسهم وهي تتضمن ما يلي األساسي قانون الشرآات التجارية ونظام الشرآة يبين
 

 . األرباح المعلن عنها في اجتماع الجمعية العموميةاستالم •
 من غير اآلخرينباالولوية على آتتاب ِبأسهم جديدة في الشرآة في المستقبل  أولوية االحق •

 .المساهمين
 . المشارآة في أي توزيع ألصول الشرآة عند التصفيةحق •
 . عن الشرآةالصادرينبيان الدخل  معاينة الميزانية العمومية وحق •
 . إشعارات الدعوة الجتماعات الجمعية العمومية للشرآةاستالم •
 .بالتفويض والتصويت في الجمعيات العمومية سواء شخصيًا أو آةالمشار •
 أو مجلس اإلدارة في حال عدم العمومية الحق القانوني لمعارضة أي قرار تتخذه الجمعية استعمال •

 .التزامه بالقانون أو بنظام الشرآة األساسي 
تجارية وعقد تأسيس  قانون الشرآات الأحكام مجلس اإلدارة ومدققى الحسابات بمراعاة مطالبة  •

 .عنهمالشرآة ونظامها األساسي في آل ما يصدر 
 
 

 ، ومسؤولية آل مساهم محددة وتنحصر في قيمة مساهمته في رأس مال مستقلة شخصية اعتبارية وللشرآة
 . الشرآةعلى ال يجوز ألي طرف ثالث المطالبة بأي من أصول المساهم األخرى لسداد ديون وبالتاليالشرآة، 

 
  األسهم لكيةم نقل

 
 انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للشرآة بموجب عقب بنقل ملكية األسهم يسمحمع مراعاة أحكام القانون، 

 يمكن بيعها وتحويلها للمشتري الجديد بموجب اتفاقية خطية خاصة بين حيثأحكام نظام الشرآة األساسي 
 في األسهم الوساطةين أو من خالل البنوك العديدة ومكاتب  له بالسعر المتفق عليه بين الطرفوالمتنازلالمتنازل 

 خطيًا في سجل لدى الشرآة يسمى سجل التصرفويتم نقل الملكية بإثبات . في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 عملية نقل الملكية نافذة حتى يتم قيدها في سجل األسهم وفي تعتبراألسهم ، ويؤشر بذلك على السهم ذاته ولن 

 النقل سيقوم عضوان من أعضاء المجلس بالتوقيع على شهادة األسهم الصادرة باسم عمليةلة الموافقة على حا
 تفاصيل إجراءات نقل آاملويوضح النظام األساسي للشرآة المرفق .  له لتأآيد القيد في سجل األسهم المتنازل

 .ملكية األسهم 
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ويحدد سعر التداول بين المساهم . القيمة السوقية لألسهم  مشورة أو معلومات عن أي تقوم الشرآة بإعطاء لن

 . الصددبهذا له ضمن اتفاقية خاصة بينهما دون أن تتحمل الشرآة أي مسؤولية أو التزام والمتنازل
 

  رأس مال الشرآة في التغييرات
 

ى توصية من مجلس  بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بناء علالشرآة زيادة رأس مال يمكن
 وإصدار أسهم منهاالحتياطي أو جزء رسملة  الشرآة وتتحقق الزيادة عن طريق إصدار أسهم جديدة أو بإدارة

 للمساهمين حق األولوية في االآتتاب باألسهم الجديدة بما يتناسب مع ويكون رأس المال المضاف،بقيمة 
 . يتفق مع أحكام قانون الشرآات التجاريةوبماحصصهم 

 
يضاف وإذا تم إصدارها بأآثر من قيمتها االسمية .  بأقل من قيمتها االسمية الجديدة يجوز إصدار األسهم وال

 وستخصص. إلى االحتياطي القانوني حتى ولو جاوز بذلك نصف رأس المال) عالوة اإلصدار (الفارق
 ، مع األخذ باالعتبار أال تزيد ذاكآنللمساهمين الراغبين باالآتتاب في األسهم الجديدة أسهم تتناسب مع حصصهم 

 . تقدم بطلبه عند االآتتابالذياألسهم الجديدة المخصصة لكل مساهم عن العدد 
 

 الجمعية العمومية غير العادية للشرآة ووفقا لألسباب واإلجراءات الموضحة في من للمساهمين بقرار ويجوز
 .رآة الشرآات التجارية ، أن يقرروا تخفيض رأس مال الشقانون

 
  ألسهمها الشرآة امتالك

 
 بخالف ما ورد أدناه إال إذا آان الشراء لتخفيض األسهم يجوز للشرآة أن ترتهن أسهمها أو أن تشتري تلك ال

ا ال يكون لألسهم التي تحوزها الشرآة صوت في مداوالت الجمعية هوعند . األسهمرأس المال أو الستهالك 
 إذا انخفضت بيعهامن تلك األسهم بقصد % 10ة من أسهمها ال تتجاوز و يجوز للشرآة شراء نسب. العمومية

) 27( الواردة في القانون االتحادي رقم واألحكاميمتها الدفترية وفقا للضوابط قالقيمة السوقية لتلك األسهم عن 
 . التجاريةالشرآات بتعديل بعض أحكام قانون 2001لسنة 

 
 التصفية حقوق

 
 المساهمين حسب نسب مساهمتهم في رأس المال، بعد علىتم توزيع صافي األصول  حال تصفية الشرآة ، يفي

 . القيمة االسمية المدفوعة لألسهم إلى المساهمينوسدادأداء ما على الشرآة من التزامات 
 

  األسهم شهادات
 

سهم باأل) إخطار تخصيص( باالآتتاب في أسهمها بصورة صحيحة شهادة مؤقتة قام الشرآة آل مساهم تسلم
 المؤقتة الشهادات أشهر من تاريخ انتهاء تأسيسها وتكون محتوياتها وفقا للقانون وستستبدل الشرآة ثالثةخالل 

 عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة قبلبأخرى دائمة مستقاة من واقع سجل األسهم بأرقام متسلسلة وتوقع من 
سواق األوراق المالية تسري القوانين والنظم  أحد أفيوفي حالة إدراج أسهم الشرآة . وتختم بختم الشرآة 

 . شهادات األسهمبإصدارالخاصة بهذا الشأن فيما يتعلق 
 

 المساهمين اجتماعات
 

 العمومية بما في ذلك اجتماع الجمعية العمومية الجمعيات الدعوة لجميع المساهمين لحضور اجتماعات ستوجه
تجارية وللمساهمين الحق بالحضور شخصيا أو بمقتضى  قانون الشرآات الألحكامالتأسيسية للشرآة طبقا 

 .تفويض
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  مجلس اإلدارة أعضاء أتعاب
 
 أحكام بموجب  بقرار من قبل الجمعية العمومية تحديد أتعاب أو مكافأة مجلس إدارة الشرآةيتم

 التجارية الشرآات وسيتم اتخاذ هذه القرارات بموجب أحكام قانون ،النظام األساسي للشرآة
 .قد تأسيس الشرآة ونظامها األساسي وع

 
  األساسي النظام تعديالت

 
 الجمعية العمومية غير العادية ووفقًا ألحكام قانون من للمساهمين تعديل أحكام النظام األساسي بقرار يحق

 .الشرآات التجارية
 

  والمراسالت األخرى مع المساهمينالمالية البيانات
 

 من تقريرها السنوي وبملخص نتائج مرآزها المالي نسخةانية الحصول على  توفر الشرآة لكل مساهم إمكسوف
 . القانونيينحساباتهابعد تدقيقه من قبل مدققي 

 
  األرباح توزيع

 
 على أساس دخل الشرآة بعد خصم جميع المصاريف بما فيها االستهالك الصافية أرباح الشرآة تحتسب

ووفقا . خسائر محتملة أو لمواجهة التزامات طارئة أو محتملة  التي اقتطعت لمواجهة أي العامةوالمخصصات 
 تخصص لحساب االحتياطي الصافيةمن األرباح السنوية % 10ألحكام قانون الشرآات التجارية يجب أن يقتطع 

 .من رأس مال الشرآة المدفوع% 50 يوازي قدرًاالقانوني ويقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع االحتياطي 
 

وعلى .  من األرباح الموزعة مباشرة بعد اعتماد الجمعية العمومية قرار توزيعها حصتهالحق في تسلم  وللمساهم
 األرباح للمساهمين حصصوتستحق .  اإلدارة تنفيذ مثل هذا القرار خالل ثالثين يوما من تاريخ اعتماده مجلس

 .عمومية لتوزيع األرباحفي التاريخ الذي تحدده الجمعية الالمسجلة أسماؤهم في سجل المساهمين 
 

 سياسية متزنة في توزيع األرباح على األسهم بحيث تنمو حصص األرباح بتوافق مع اتباع مجلس اإلدارة ويعتزم
  نمو الدخل الصافي للشرآة وضمن حدود خصومات الشرآة إن وجدتنسبة
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 تفاصيل وإجراءات االآتتاب:  عشرالحادي الجزء
 األساسية البيانات 

 :الشرآة  قيد التأسيس–لخيمة العقارية، شرآة مساهمة عامة  ارأس
  

 :الشرآة مقر .المتحدة دولة اإلمارات العربية – الخيمة رأس
  
 : التأسيسعقد تاريخ  1/2/2005
  

 تاريخ صدور القرار الوزاري من األولى للشرآة مائة عام بدءًا الفترة
 ما لم يتم إنهاؤها أو مماثلةًا لمدد باإلعالن عن تأسيس الشرآة ، وتجدد تلقائي

  .للشرآةتمديدها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية 

 :الشرآة مدة

  
 :الشرآة أغراض . سبق في هذه النشرةوما الواردة تفصيال في عقد التأسيس األغراض

  
 : للشرآةالمالية السنة  آل سنة من ديسمبر 31 يناير إلى 1 من
  

 : الشرآة المصرح بهمال رأس  درهم 2.000.000.000  مليارا
  

 : للسهم الواحداالسمية القيمة .واحد) 1 (درهم
  

 عند االآتتاب باإلضافة إلى فلس بالكاملواحد لكل سهم تدفع ) 1 (درهم
 واحد عن آل سهم مقابل مصاريف اإلصدار) 1(

  :االآتتاب سعر

 
من رأس المال، دفعت % 45 تمثل)  مليون900( مليون درهم تسعمائة 

 في حساب االآتتاب أودعتو بالكامل باإلضافة إلى مصاريف اإلصدار 
 .رأس الخيمة الوطنيلدى بنك 

 من قبل مدفوعة مبالغ
 :المؤسسين لألسهم المكتتب بها

 
 ). مليار1.1( ومائة مليون سهما مليار

 المطروحة لالآتتاب األسهم
 :العام

 
 30/3/2005 -  12/4/2005 

 
 : االآتتابفترة

 
 

  مصاريف اإلصدارمقابل
 

د عن آل سهم              االآتتاب عند   تستحق ى آل        مصاريف إصدار بمعدل فلس واح وم      ينبغي عل ساهم أن يق سدادها م  ب
ل مصاريف              المطروحة وفي حالة تجاوز االآتتاب لألسهم      . عند االآتتاب  وم المؤسسون بإرجاع مقاب سوف يق  ، ف

  .للمكتتبينصة اإلصدار عن األسهم غير المخص
 

  تخصيص األسهمسياسة
 

 من التخصيص العادل لألسهم لكافة المكتتبين و سوف تتم عملية تخصيص أسهم التأآد المؤسسون إلى سيسعى
الحد األدنى والحد "، بالنسبة للفئتين المذآورتين تحت عنوان  على المكتتبين بطريقة النسبة و التناسبالشرآة

 إلى أقرب رقم عشري األرقامو تتم عملية تخصيص األسهم بتقريب آل على حدة،  أعاله، " األقصى لالآتتاب
 . هذه بشكل تسلسلي بدون تمييزالتقريب و يتم توزيع أية أسهم لم تخصص نتيجة لعملية ، صحيح

 
  فترة االآتتاب تمديد

 
اب المحددة ،               االآتتاب لم يتم    إذا رة االآتت اب خالل فت رة    للمؤسسين  يمكن     بكل األسهم المطروحة لالآتت د فت  تمدي

ى              د الحصول عل ك بع ة االآتتاب لمدة ال تتجاوز ثالثين يومًا وذل وزارة      موافق ى أن تخطر ال صة عل سلطة المخت  ال
 .بقرار السلطة المختصة في هذا الشأن 
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  تخصيص األسهم إشعارات

 
اريخ     وعشرين    واحد ) 21(خالل   ) إن وجدت (ورد األموال الفائضة     بتخصيص األسهم    الشرآة ستقوم ا من ت يوم

 . المكتتبين خطيًا بحصصهم الناتجة عن تخصيص األسهمبإخطارإقفال باب االآتتاب و 
 

  المرتجعة بعد التخصيص المبالغ
 

اب بتخصيص                        المؤسسون سيقوم ذا االآتت ي ه دد المعروض ف ى األسهم عن الع  األسهم  في حالة زيادة الطلب عل
ا المكتتب       على المكتتبين وفقا لما جاء أعاله     ي دفعه وال الت ادة رصيد األم د وإع اب    عن ه لطلب االآتت ا  .  تقديم آم

م رفض أي طلب               قبلسيقوم المؤسسون بإعادة جميع المبالغ المدفوعة من         اتهم ، إذا ت  المكتتبين الذين رفضت طلب
شرآة لالآتتاب في األسهم وستدفع      ل مصاريف اإلصدار                  ال ا مقاب ا فيه ة بم وال المرتجع ة األم ) 1(فلس   هو   و آاف

ك ب          سهمواحد عن آل     م تخصص وذل ا       خالل   موجب    من األسهم التي ل د وعشرين يوم اريخ تخصيص      واح من ت
 .األسهم 

 
  الزمني لالآتتاب الجدول

 
 30/3/2005األربعاء : االآتتاب باب افتتاح
 12/4/2005الثالثاء : االآتتاب باب إغالق

 
  لالآتتاباألهلية

 
 ت أو الشرآاأوو الهيئات  البالغين أو القصر أ الطبيعيينقبل األفرادآة من  االآتتاب في اسهم الشريجوز

من % 51، مع مراعاة اال تقل مساهمة مواطني دولة االمارات العربية المتحدة ومن في حكمهم عن المؤسسات 
 . اجمالي رأس مال الشرآة

 
 القاصرين االآتتاب المقدمة نيابة عن طلبات

 
اء أو األوصياء        طلبات القصر لالآتتاب ف    ق األولي دم عن طري ة يجب أن      .ي اسهم الشرآة تق ذه الحال ل ه ي مث  و ف

ي  ذآر ف بي ة عن القاصر و  طل ب نياب دم بالطل ولي أو الوصي المتق ات ال اب بيان سخة ت االآتت ق ن م عنرف  الحك
 .أيضًالوصي باسمه ال يمنع هذا من أن يكتتب الولي أو ا، و)إن آان لذلك مقتضى(أو وصيا الصادر بتعيينه وليًا 

 
  االآتتاب طلبات

 
اب              الراغبين على وك    من  في التقدم بطلب لالآتتاب في أسهم هذه الشرآة استالم وتعبئة طلب االآتت روع بن  أحد ف

شرة        اب          . االآتتاب المذآورة في هذه الن ات االآتت أة ويجب أن تكون طلب روءة بالكامل ، حيث     المعب  واضحة ومق
ر ا        ات غي ر      سيتم رفض الطلب ة أو غي ات                 الواضحة لمكتمل سخ مصورة عن طلب ول ن تم تحت أي ظرف قب ن ي  ول

 .االآتتاب 
 

  الهويةبيان
 

ب ى يج ه عل ات هويت ب إثب ديم    .  المكتت اريين تق خاص االعتب ى األش ب عل ا يج صة و آم اري  الرخ سجل التج ال
ا ومصدقا حسب    لشرآةا الغرفة التجارية المعنية بجهة النشاط ونموذج اعتماد توقيع المسؤول عن            وعضوية  موثق

اب يتوجب       )  عن الشرآة  بالتوقيعأو غير المخول    (األصول وفي حالة قيام غير المكتتب        بالتوقيع على طلب االآتت
 .مصدقة حسب األصول الوآالة  من نسخةعلى الموقع أن يرفق مع الطلب 
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  االآتتاب وشروط بنود
 

شرو أن يجب ود وال ا للبن هم وفق اب باألس تم االآتت د تأسيس   ي شرة وعق ذه الن ي ه ذآورة ف شرآةط الم ا ال  ونظامه
ذي   اب وال ت االآتت ى طلب شرة ، إضافة إل ذه الن ع ه رفقين م ناألساسي الم روع يمك د الف ن أح ه م  الحصول علي

 .المذآورة لبنوك االآتتاب 
 

رارات               على ويترتب سها وق د تأسي ة  االآتتاب باألسهم وتملكها قبول النظام األساسي للشرآة وعق ة   الجمعي  العمومي
 . اعتبار الشرط آأن لم يكنإلىوأن وضع أي شرط من قبل المكتتب على طلب االآتتاب سيؤدي . للشرآة 

 
 : طلب االآتتاب يكون المكتتب قد التزم بما يلي وتسليم وبإآمال

 
اب  أو آما خصص له بعد إقفال( من أسهم الشرآة المحدد في طلب االآتتاب عدد تقدم بطلب لشراء    أنه -1  ب

 . األساسي ونظامهابناًء على ووفقًا للشروط المذآورة في هذه النشرة وعقد تأسيس الشرآة ) االآتتاب
اء      أنه -2 الغ  يضمن الوف تم                     بالمب ى ت ة حت وال مرتجع ه أو أم ه بحجز أي أسهم خصصت ل ستحقة وقبول  الم

 .دفعاتهتسوية 
ه        بإرسال إخطار التخصيص بعدد األ     للمؤسسين قد أعطى الصالحية     أنه -3 سهم المكتتب بها والمخصصة ل

 .االآتتابالمحدد من قبله في طلب ) صندوق البريد( ، على مسئوليته، وعلى عنوانه البريد، بواسطة 
ه -4 صالحية  أن ى ال د أعط وك ق ى     لبن د ، عل طة البري ة ، بواس الغ مرتجع ة مب يك بأي ال ش اب إرس  االآتت

 .ه في طلب االآتتاب المحدد من قبل) صندوق البريد (عنوانهمسئوليته، وعلى 
ه -5 دم سحب أو أن زم بع اء الت ه  إلغ ن حقوق أي م دون اإلضرار ب ب ، ب ول الطل د قب ي أي وقت بع ه ف  طلب

 .األخرى
 
  الدفع

 
سليم يجب سطر أو  ت يك م كل ش ى ش وب عل المبلغ المطل ا ب اب مرفق وك االآتت ى بن اب إل ب االآتت ن خصما طل  م

صالح شرآة رأس        يكون لمكتتب بها في الطلب ويجب أن         الحساب لدى بنك االآتتاب آثمن لعدد األسهم ا        شيك ل  ال
ك        والبد شرآة مساهمة عامة قيد التأسيس ،        -الخيمة العقارية    رع لبن ى أي ف سحوبا عل  أن يكون الشيك بالدرهم وم

اب          .  العربية المتحدة آبنك تجاري      اإلماراتمرخص له بالعمل في دولة       آما يجب أن يودع الشيك مع طلب االآتت
د     حساب الفروع المذآورة لبنوك االآتتاب في حساب الشرآة حيث سيتم حجزه ليودع فورًا في               أحد في شرآة بع  ال

ه               . تاريخ التخصيص    شيك المرفق ب ان ال اب إذا آ ر وسيلغى أي طلب لالآتت ذر صرفه من            غي ه أو يتع  مصرح ب
ه    البنك حساب المكتتب عند تقديمه ألي سبب من األسباب وسيصدر     م في ذي ت سلم      ال اب ي صاًال باالآتت اب إي االآتت

اب      .  حين استالم إشعار التخصيص      إلىإلى المكتتب ويجب االحتفاظ به       وستعتبر النسخة األخيرة من طلب االآتت
اب وسيتضمن إيصال                 تقديمهبعد   صال االآتت اب  وتوقيعه وختمه من قبل مصرف االآتتاب بمثابة إي ات  االآتت  بيان

 . شيك الدفع وتاريخ االآتتابوتفاصيلسهم المكتتب بها والمبلغ المدفوع اسم المكتتب وعنوانه وعدد األ
 
  االآتتاب التي يتم فيها رفض طلبات الحاالت

 
 . المكتتب بها حسب ما هو محدد في نشرة االآتتاباألسهم لم يتم تسديد قيمة إذا -1
اب تحص                المكتتب  سددت قيمة األسهم     إذا -2 ستطع مصرف االآتت م ي ا بموجب شيك ول شيك      به ة ال يل قيم

 . إذا تبين عدم آفاية الرصيد في حساب المكتتب في حالة الخصم من الحسابأولسبب أو آلخر ، 
م المكتتب إذا -3 م يكن اس امال حسب أو ل روءًا وآ ة واضحًا ومق اب الجوهري ات طلب االآتت ن بيان  أي م

 .الثبوتيةالمستندات 
 .اب المحدد إلقفال االآتتالتاريخ جرى االآتتاب بعد إذا -4
 . بالكامل وبوضوح المكتتب لم يذآر عنوان إذا -5
 .سهم) 1000( ألف وهي الحد األدنى لالآتتاب أو بخالف مضاعفات االآتتاب من تم االآتتاب بأقل إذا -6
وذج  حالة عدم مطابقة     في -7 ع المكتتب   نم ان         /  توقي ك إذا آ دى البن د ل ه المعتم ع توقيع صاحب الحساب م

 . خصم من الحساب طريقالدفع عن 
ع النظام              شرط لم يستوف الطلب أي      إذا -8  من شروط اإلصدار الموضحة في نشرة االآتتاب أو تعارض م

 .األساسي للشرآة 
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  إلى بنوك االآتتاب االآتتاب للمكتتب باستيفاء وتقديم طلب تعليمات
 

د من اس                 بعناية قراءة طلب االآتتاب     يجب -1 ة وبوضوح والتأآ ة بدق ات المطلوب ة البيان تيفاء  وتمعن وتعبئ
 . المطلوبةالبياناتجميع 

د                     أن المكتتب التأآد من      على -2 صحيح للمكتتب والوحي وان ال اب هو العن ى طلب االآتت د عل وان البري  عن
رة   قبلالمعتمد من     مصرف االآتتاب ، ولن يقبل تغيير العنوان البريدي الحقا تحت أي ظروف خالل فت
 .غ المرتجعة بشيكات وإلى حين إصدار إخطارات التخصيص والمبالاالآتتاب

راز أصل خالصة        يجب -3 د  إب راد  القي سفر                   لألف ة المتحدة أو جواز ال ارات العربي ة اإلم واطني دول  من م
 . وتقديم نسخة عنها للبنكلألفراد من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

اب  استكمال إجراءات     عند -4 د م                االآتت ى المكتتب التأآ وب يجب عل غ المطل ع المبل سخة      ودف ن استالم الن
ك                    طلبالرابعة من    التوقيع عن البن ل المفوضين ب ة من قب ة وموقع .  االآتتاب مع التأآد من أنها مختوم

الغ    ار التخصيص والمب تالم إخط ين اس ى ح سخة إل ذه الن اظ به ب االحتف ى المكتت ا عل ةآم  إن المرتجع
 .وجدت

راد     األدنى الآتتاب  الحد -5 شرآات   وف سهم    ون أل  عشر ) 20.000 (هو   األف د    ) 101.000(لل ة وواح مائ
 .ألف سهم) 1.000(تقبل الطلبات بمضاعف وقدره آلف سهم و

ل -6 شيكات تقب شيكات وال صرفية ال صالح  الم سحوبة ل سطرة وم ون م شرط أن تك ة ( ب رآة رأس الخيم ش
 ) . قيد التأسيس– عامةالعقارية شرآة مساهمة 

 . اإلجمالية للطلب تقديم شيك واحد فقط بالقيمةيرجى بشيك لدفع حالة افي -7
ق الخصم       القيمة للمكتتب دفع    يمكن -8 املة مصاريف اإلصدار عن طري  اإلجمالية لألسهم المكتتب فيها ش

 . في أي من بنوك االآتتابالمكتتبمن حساب 
 

  بموجب شيكاتاالآتتاب بنوك االآتتاب الخاصة بتسديد قيمة شروط
 

ك باإلضافة           للبنك ما لم يحمل ختم     ملزمًا يعتبر إيصال الدفع     ال -1  البنك وتوقيع المفوضين بالتوقيع عن البن
 . ختم صراف البنك بما يفيد اإلقرار باستالم المبلغإلى

ل -2 شيكات يقب ك ال داع البن ع     لإلي المة وصحة التوقي ن س سؤوليات ع ل الم ودع آام ل الم ى أن يتحم  عل
 . عليهاالمثبتةوالتظهيرات 

تفظ -3 ي  يح ه ف ك بحق شيكات  عكس البن صم ال د أو خ ب    قي اء طل ة وإلغ ر مدفوع دت غي ة إذا أعي المودع
 .االآتتاب 

 . الشيكات اآلجلةاألحوال تقبل بأي حال من ال -4
 

  االآتتاب باألسهم مكان
 

.  لمن يطلبها  االآتتاب باألسهم من خالل فروع بنوك االآتتاب المذآورة أدناه والتي توجد بها طلبات              االآتتاب سيتم
ا األساسي          النشرةوتسليمه بعد االطالع على هذه      ويجب تعبئة طلب االآتتاب آامًال       شرآة ونظامه  وعقد تأسيس ال

دوا صحة             وسيطلب. إلى أي من فروع بنوك االآتتاب المعنية         نهم أن يؤآ وب ع ثلهم أو ين ين أو من يم  من المكتتب
اب                     فيالمعلومات الواردة    ه االآتت م في ذي ت دوب مسؤول من المصرف ال ب أن  ويج .  طلب االآتتاب بحضور من

 . طلب اآتتاب موقعًا بشكل واضح أو مصدقًا من قبل المكتتب أو من ينوب عنهآليكون 
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 االآتتاب بنوك

 
 

 بنك أبـو ظــبي الـوطنــي
 اسم الفرع اإلمارة .ب. العنوان ص رقم الهاتف فاآس

 الفرع الرئيسي أبو ظبي 2993 02 - 6112459 
 الخالدية أبو ظبي 48175 6925800/02  - 6925660/02 

 البطين أبو ظبي 7644 6875128/02 6663925
شارع الشيخ  أبو ظبي 46727 050 - 7916816 - 5415495-02 6416877

 راشد
 شارع االتحاد أبو ظبي 31818 02 - 6112453 - 6112459/02 6417812
 ي العين الرئيس  أبو ظبي-العين  17822 216/219/221  توصيلة 7518900-03 7517911-03
 -دوار الساعة   أبو ظبي-العين  1138 050 - 7335321  7517373-03 7668150-03

 العين
 مدينة زايد مدينة زايد، أبو ظبي 50019 050- 5426660 -  8843200-02 8846495
 بر دبي دبي 2372 050 - 6355867 - 3599111-04 04 - 3517388
 ديرة دبي 4436 04 - 2223301 04 - 2243777
الشارقة  الشارقة 1109 050 - 5447708 06 - 5721100

 الرئيسي
 خور فكان  الشارقة-خورفكان 10092 09 - 2387250 09 -2383735
 رأس الخيمة رأس الخيمة 350 050 - 4873241 -  07- 237030 07 - 2330950
 النخيل رأس الخيمة 5744 07 - 2288854 07 - 2281305
 الفجيرة الفجيرة 79 09 - 2222455 09 - 2227241

 
 مصرف أبـو ظــبي اإلسالمي 

 اسم الفرع اإلمارة .ب. العنوان ص رقم الهاتف فاآس
 الفرع الرئيسي أبو ظبي 313 6343000 -02 6342222-02
 الخالديةفرع  أبو ظبي 31545  6674343/02 6650307/02
 - الخالدية  فرع أبو ظبي 31545  6674343/02 02 /6650307

 ات السيد
 يدمدينة زافرع  أبو ظبي 57720 02 - 8844498 02 - 8841238
 فرع العين مدينة العين 1494 03 - 7666555 7666770-03
 الشيخ زايدشارع  دبي 46000 04 - 3210000 04 - 3211515
 فرع الشارقة الشارقة 2899 06 - 5732333 06 - 5731166
 فرع الفجيرة الفجيرة 2440 09 - 2222711 09 - 2227955
 فرع رأس الخيمة رأس الخيمة 4004 07 - 2284448 09 - 2284442

 
 بنـك رأس الخيمة الوطني 

 اسم الفرع اإلمارة .ب. العنوان ص رقم الهاتف فاآس
 فرع النخيل رأس الخيمة  5300. ب.شارع عمان ، النخيل ص 07 - 2281127 07 -2283238
  الرئيسي- دبي دبي 1531. ب.  صمسي بالزا خلف ال  04 -2248000 04 - 3370324
 الشارقة  الشارقة 41010. ب. شارع الملك فيصل ص 06 - 5746888 06 – 5746703
 آلباء الشارقة  الشارقة- آلباء 11171. ب. ص 06 - 2778707 06 - 2778252
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 البنـك التجاري الدولي 
 اسم الفرع اإلمارة .ب. العنوان ص رقم الهاتف فاآس

 أبو ظبي أبو ظبي 43133  - 6264400/02 6264464/02
 العين العين 18026 03 - 7669994 03 -7666245
 الشارقة الشارقة 2418 - 5687666/06 06 /5685566
 مرآز منار   رأس الخيمة 2668 07 - 2274777 07 - 2288788
 ديرة دبي 4449 04 - 2275265 04 -2279038

 
 

 بنك الخليج االول
 اسم الفرع اإلمارة .ب. العنوان ص رقم الهاتف سفاآ

 الفرع الرئيسي أبو ظبي أبو ظبي 6316  6816666 /02 6813717 /02
 الكورنيش أبوظبي أبوظبي 6316 02/6225000 02/6226653
 عجمان عجمان 414  7462300/06 06/7462323
 العين العين 18781 03/7666687 03/7655744
 الصناعية  العين العين 18781 03/7216300 03/7216400

 دبي دبي 52053 04 / 2941234 04 /2949595
 الشارقة الشارقة 31400 06/5724400 06/5724448

 فرع السالم أبو ظبي 37647  6444617-02 6448365-02
 شارع الشيخ خليفة  العين 18781 7666687-02 7655744-02

 
 
 
 

 البنك العربي المتحد
 اسم الفرع اإلمارة .ب. العنوان ص هاتفرقم ال فاآس
 الفرع الرئيسي  أبوظبي  أبوظبي3562 26275000 /02 6270766 /02
 فرع العين  العين  أبوظبي- العين 16077 7663122 -03 7665168 -03
 فرع رأس الخيمة رأس الخيمة  رأس الخيمة615 2279911 -07 2270969 -07
 فرع ديرة دبي دبي  دبي-لديرة  ا4579 2220181 -04 04-2274309

 شارع – فرع دبي دبي دبي 34893 3322032 -04 3321332 -04
 الشيخ زايد

 فرع جبل علي  دبي-جبل علي   دبي– جبل علي 16823 8816845 -04 8816845 -04
 فرع الشارقة الشارقة  الشارقة 881 5684111 -06 5689473 -06
  الوحدة- فرع الشارقة الشارقة  ارقة الش23226 5094200 -06 06-5536747

 فرع عجمان عجمان  عجمان2700 7465335 -06 7465727 -06
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  األساسيوالنظام التأسيس عقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


