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 أسماء المشاركين في العرض
 

 ع.م.شأبوظبي االسالمي  بنك
  313 :ب.ص

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي 
 

 االتحاد الوطني  بنك
 3865 :ب.ص

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي 
 
 

  لجنة المساهمينول للشركة القانوني المستشار
 بي  إل إلوافـــري  الـــن

 )ب(بناية المعمورة  –الخامس  الطابق
 7907 :ب.ص

 دةدولة اإلمارات العربية المتح –أبوظبي 
 

 الشراء طلبات تلقي وبنك الماليين للمستشارين القانوني المستشار
 الرئيسي

 بي إلل إأند واتكنز  الثام
 العالمي المالي دبي مركز

 3، الطابق )1( كتبريسن مبني
 506698 :ب.ص

 دولة اإلمارات العربية المتحدة – دبي
 

 التقرير إعداد محاسبين
 أند توش ديلويت

 11 الطابق السلع، برج
 الماريه جزيرة

 990: ب.ص
 دةدولة اإلمارات العربية المتح –أبوظبي 

 
 الشراء طلبات حساب مدققي

 أند توش ديلويت
 11 الطابق السلع، برج

 اريهالم جزيرة
 990: ب.ص

 دةدولة اإلمارات العربية المتح –أبوظبي 
 

 المستقل المقيم
 يونغ أند أرنست
 27 الطابق، 2 نيشن تاور
 136: ب.ص

 دةدولة اإلمارات العربية المتح –أبوظبي 

 ")الشركة("ع .م.مسار سليوشنز ش
 مزيد مول – 2البرج  –الطابق السابع 

 مدينة محمد بن زايد
 33500: ب.ص

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  – أبوظبي
 

 
 ناالمشترك ناالمالي رانالمستشا

 
 م.م.ذميدل ايست  كابيتال ماكوايري
 برج السلع –الثامن  الطابق

  الماريهجزيرة  –الصوة  مربعة
 107165 :ب.ص

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي 
 

 ع.م.شأبوظبي الوطني  بنك
 الوطني أبوظبي بنك برج

 خليفة الشيخ عشار
 4  :ب.ص

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي 
 

 العرض الرئيسي  مدير
 

 ع.م.شأبوظبي الوطني  بنك
 الوطني أبوظبي بنك برج

 خليفة الشيخ شارع
 4: ب.ص

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي 
 
 

 الرئيسي الشراء طلبات تلقي بنك
 ع.م.شأبوظبي الوطني  بنك

 الوطني أبوظبي بنك برج
 خليفة الشيخ شارع

 4: ب.ص
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي 

 
 الشراء طلبات تلقي بنوك
 ع.م.شالخليج األول  بنك

 6316 :ب.ص
 دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي 

 ع.م.شدبي االسالمي  بنك
 1080 :ب.ص

 دولة اإلمارات العربية المتحدة – دبي
 
 
 

 2015يناير  11 لنشرة بتاريخ صدرت هذه ا
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 ) قراءته بعناية مقدمي طلبات الشراءيجب على جميع (إشعار هام 
إن الغاية  الرئيسية من إعداد هذه النشرة هو إطالع المستثمرين على المعلومات األساسية التي يمكن أن  العرض نشرة منغاية ال

على كل مستثمر قبل تقديم طلب شراء اي من االسهم ويتعين . تساعدهم على االستثمار في االسهم المعروضة
المعروضة أن يتفحص ويدرس بعناية ودقة كافة البيانات التي تتضمنها نشرة عرض االسهم هذه وكذلك النظام 

األساسي للشركة ، ليقرر فيما إذا كان من المناسب أن يستثمر في هذه األسهم، كما يتعين على كل مستثمر 
المالي والقانوني على االستشارة الالزمة لغرض االستثمار في اي من االسهم الحصول من مستشاره 

كما يتحتم على قارئ النشرة مراعاة أن الكلمات والعبارات التي تشير إلى أن البيانات هي تقديرية . المعروضة
ى هذه التوقعات ومبنية على افتراضات مستقبلية تفيد بأن هذه البيانات غير مؤكدة وأنه ال يمكن االعتماد إل

إن نشرة عرض االسهم هذه قابلة للمراجعة حيث أنه ال يمكن تأكيد الظروف المستقبلية التي قد . المستقبلية
 .تحدث تغييراً جوهرياً بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة

 
عدم استثمار أي  المستثمر على يتعين لذا المخاطر من عالية درجة االسهم المعروضة في االستثمار يتضمن قد

 ".  المخاطر"يراجع لطفاً جزء  -أموال في هذا العرض ما لم يكن يستطيع تحمل خسارة استثماره
 

يعتبر مستلمي هذه النشرة مفوضين باستخدامها ألغراض النظر في شراء األسهم المعروضة فقط وال يجوز لهم 
لهم استخدام أي معلومات وردت في هذه  نسخ أو توزيع هذه النشرة بشكل كامل أو اي جزء منها وال يجوز

يوافق المستلمون لهذه النشرة .  النشرة ألي أغراض غير أغراض النظر في شراء أي من األسهم المعروضة
  .على ما سبق باستالمهم لنشرة العرض

سهم األالعرض أو بذات صلة بأو ضمانات  تعهداتمعلومات أو  ةأيّ  بتقديم مخول شخصيوجد أي  ال رىـــــات أخــــمعلوم
الشراء ومستلمي هذه النشرة  طلباتمتلقي  علىينبغي  وعليه ،ةنشرال هذه واردة فيال هذهغير  ةضوعرمال

 . فقط ةنشرهذه ال االعتماد على المعلومات الواردة في
ركة أو شلل المستقبليداء األمن المشاركين في العرض بضمان  اً أو أيّ  البائعان المساهمان أوتقوم الشركة  لن

  ةنشرالبموجب هذه  يتمأي عائد على أّي استثمار  ضمان
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة غير قابلة للتعديل أو اإلضافة إال بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق   العرض ةنشرتحديث 

لنشر في الصحف اليومية المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وإخطار الجمهور بذلك عن طريق ا
 . وفقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة

 المسؤولية في إطار 
 رضـــالع ةرــــــنش

 الواردة المعلومات كافةبأن  يؤكدونالمسؤولية عن محتويات هذه النشرة و البائعان والمساهمان الشركة تتحمل
 الرجل عناية بذل وبعد واعتقادهم علمهم حسبصحيحة وأنه  معلوماتفيها كما هي بالتاريخ المذكور هي 

أي نقص في أي معلومات من شأنه أن يجعل  يوجد ال المعقول الحد والى الممكنة الدراسات وإجراء الحريص
شخص باستثناء  أي علىأنهم لم يعتمدوا ب الشراء طلبات مقدمو يقركما  . أي تصريحات وردت فيها مضللة

حقيق في دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة أو في قرارهم الشركة والمساهمين البائعين بخصوص أي ت
  .بالشراء

المعروضة األسهم بيع هذه قد تم عرضه على الهيئة، بغرض عرض االسهم األسهم بموجب نشرة  عرضإن   القيود على التوزيع
 أولبيع في بعض الدول ل األسهم وعرضيعتبر توزيع هذه النشرة  قد.  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط

 هذه تشكل ال.  مسبقة قانونية موافقاتعلى  لحصولل خاضعاً  يكون قد أو القانون ألحكام وفقاً  محظوراً االقاليم 
 األسهم من أي لشراء عنهم بالنيابة أو الشركة أو البائعين المساهمين قبل من دعوة أو للبيع عرضاً  النشرة

 هذه تشكل ال. ويشمل ذلك مركز دبي المالي العالمي المتحدة العربية اإلمارات دولة خارج للبيع المعروضة
. في أي دولة أو إقليم يكون فيه هذا التوزيع أو يحتمل بأن يكون محظوراً  هاتوزيع يجوز الو عرضاً  النشرة

يجب على األشخاص الذين حصلوا على هذه النشرة االطالع على كافة تلك القيود الواردة فيها ودراستها 
الشركة أو المشاركون في العرض أي مسؤولية نتيجة ألي مخالفة لتلك  أو البائعانال يتحمل المساهمان .  عنايةب

القيود المفروضة على عرض األسهم للبيع أو طلب الشراء من قبل أي شخص سواء كان المشتري المحتمل 
بية المتحدة أو سواء تم ذلك العرض أو لألسهم المعروضة للبيع في أي دولة أو إقليم خارج دولة اإلمارات العر

يقدم أي من المشاركين في  ال . الطلب بصورة شفهية أو خطية بما في ذلك عن طريق البريد اإللكتروني
العرض أو من يمثلهم أي تعهدات لمقدمي طلبات الشراء بخصوص شراء االسهم المعروضة بموجب القوانين 

يجب أن ال تفسر محتويات هذه النشرة بمثابة مشورة قانونية .  الشراءالمعمول بها والمطبقة على مقدمي طلبات 
 . أو مالية أو ضريبية

 المكاني االختصاص مناطقأو داخل أّي من  إلىإرسالها أو نقلها  يجوزوال  النشرةلن يتّم نشر أو توزيع هذه  المكاني االختصاص
 .ولم يتم تسجيل هذه النشرة اال لدى الهيئة .المحظورة

وال يمثلون  ،الشركة بشكل حصري ،الرئيسيوبنك تلقي طلبات الشراء المشتركان  المستشاران الماليان يمثل وكــالبن ةـــسؤوليم
) بغض النظر عن تسلمه هذه النشرة من عدمه(أي شخص آخر في هذا العرض ولن يعتبروا أي شخص آخر 
ه أي شخص آخر غير الشركة لتوفير الحماية كعميل فيما يتعلق بهذا العرض ولن يتحملوا أي مسؤولية تجا

.  الممنوحة لعمالء كل منهم أو لتقديم المشورة فيما يتعلق بالعرض أو أي معاملة تم االشارة إليها في هذه النشرة
وأي من شركاتهم التابعة قد قدموا استشارات استثمارية المشتركان  المستشاران الماليانمن المحتمل بأن يكون 
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 ) قراءته بعناية مقدمي طلبات الشراءيجب على جميع (إشعار هام 
سوف تدير .  غيرها إلى الشركة في مقابل الحصول على رسوم متعارف عليها في هذا الخصوصأو مالية و

البنوك المرخصة من المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عملية الشراء في دولة اإلمارات 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ولن تشارك أي من البنوك األجنبية الغير مرخصة من قبل المصرف المركزي 

  .العربية المتحدة في إدارة عملية الشراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  الماليـــــــة البيانــــات
 المستقبلية والتطلعات

هذه  إعدادأساس  4 جزءالويوّضح .  بالتفصيل النشرة هذه المعلومات المالية الُمشار إليها في الرابع جزءاليحّدد 
 .المعلومات

اإلمارات العربية المتحدة ويتّم اإلشارة  لدولة الرسميةبالعملة  ةمحّدد ةالنشر هذهجميع المبالغ المالية الواردة في 
ُيعزى أي .  ذلك خالف الى اإلشارة يتم لم ماوهي مقّربة إلى أقرب ألف " درهم"أو " درهم إماراتي“ بـإليها 

 .إلى عملية التقريب النشرةة في هذه تفاوت بين األرقام ومجموعها في الجداول الُمدرج
أو " جواز"هذه النشرة على بيانات ذات تطلعات مستقبلية وقد تم التعبير عنها باستخدام مصطلحات مثل  تحتوي

 المعنى في مماثلة أخرى ومصطلحات وكلمات" يقدر" أو" يخطط" أو" يعتقد" أو" ممكن" أو" محتمل"
 . يقنت عدم أو مخاطر أي بخصوص

يانات ذات التطلعات المستقبلية تنطوي على مخاطر يمكن أن تتسبب في اختالف النتائج الفعلية للشركة الب إن
بشكل كبير عن تلك الواردة في البيانات ذات التطلعات المستقبلية ولذلك يتعين قراءة البيانات ذات التطلعات 

 والمعلومات 6 الجزءتمت مناقشتها في  تيالبالشركة  المتعلقة اإلستثمار مخاطرالمستقبلية في نفس الوقت مع 
  .المحددة في هذه النشرة األخرى

الهيئة  إعتماديعد  وال. 2014ديسمبر  25في  والسلع المالية األوراق هيئة قبلمن  العرض نشرة اعتماد تم ةـــــة الهيئــــــــموافق
وال توصية لتقييم المعد من قبل المقيم المستقل او التقييم الوارد في هذه النشرة او اموافقة على جدوى االستثمار 

الواردة  المعلومات كفاية أو اكتمال أو دقة عن مسؤولية أي والسلع المالية األوراق هيئة تتحمل وال.  لشراءبا
يتعرض لها أي شخص بسبب  خسائر أو أضرار أي عن مسؤولية أي تتحمل والهذه  عرضفي نشرة ال

 . أي جزء منها االعتماد على هذه النشرة أو
 اتـــتعريف المصطلح

 والتــــــوقيـــــــــــــت
.  ةالنشر هذهمن  9 جزءالفي النشرة معاني محددة  هذهالمستخدمة في  االختصاراتبعض المصطلحات و تحمل
دة إّال اإلمارات العربية المتح دولةأبوظبي في  إمارةفي  المتبعأّي إشارة إلى الوقت هي إشارة إلى التوقيت  وإنّ 

 .عند اإليحاء أو التصريح بعكس ذلك
 والنظام عرضال نشرة

 ةــــي للشركـــاألساس
 االلكتروني بنسخة إلكترونية على الموقعالنظام األساسي للشركة و التأسيس عقدوتوفير هذه النشرة  تم

Upocentrewww.massarsolutions.ae/iU لدى بنوك تلقي طلبات نسخة ورقية تم توفير  ذلكالى  باإلضافة
، مزيد مول في مدينة محمد بن زايد في 2 تاورالطابق السابع في  في للشركةالمركز الرئيسي  فيالشراء و

 . إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة
ي هذا العرض لشراء أي من األسهم المعروضة فإنُه يتوجب قراءة كامل هذه حالة الرغبة بالمشاركة ف في رىــأخ استفســــارات

 أوالمصرف بمتعلّق بالعرض، الرجاء االتصال وفي حال كان لمقدم الطلب أي استفسار .  الوثيقة بعناية تامة
 .من خالله الشراء طلب ميتقدّ  تمالذي البنك 

 من أي شراءأو عدم  شراءي حال وجود أي شّك بشأن أو فالنشرة  هذهن أجزاء مفي حال تعّذر فهم أّي جزء 
 المستشارأو المحاسب أو  الوسيطمن المصرفي أو  ةمهنيّ استشارة  أو، يوصى بطلب توجيه المعروضة االسهم

 .اي من االسهم المعروضة شراءأو المستشار المهني المؤّهل الخاص بك قبل اتخاذ قرار  القانوني

http://www.massarsolutions.ae/ipocentre�
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 قائمة المحتويات

 تفاصيل العرض    1 الجزء

2 الجزء  ةــن الشركــــعص ــــملخّ   

3 الجزء  التفاصيل الرئيسية للشركة  

4 الجزء  ماليةالمعلومات ال  

5 الجزء  مـــــــييــالتق  

6 الجزء  رـــخاطــالم  

7 الجزء  الرئيسينألشخاص نبذة عن ا  

8 الجزء  ةـــــــافيــــات إضــــــمعلوم  

 فــــــاريالتع  9 الجزء

 

 الجدول الزمني

ومع ذلك يجوز للمساهمين البائعين تغيير أي من تواريخ العرض أو تمديد .  توضح التواريخ المذكورة أدناه الجدول الزمني المتوقع للعرض
 . الفترات الزمنية المحددة بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع

 2015ر يناي 11 رضـالع بدايةتاريخ 

 2015يناير  25 العرض نهايةتاريخ 

 2015 فبراير 3 اإلشعار بالتخصيص

 رد الفائض مـن المبالغ المدفوعة لشراء األسهم المعروضة
 )إن وجدت(وأية عوائد تنجم عنها 

 2015 فبراير 5إلى  2015 فبراير 3

التاريخ المتوقع إلدراج األسهم في سوق أبوظبي لألوراق 
 المالية

 2015 ايرفبر 18
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 للعرض ساسيةاالتفاصيل ال

 .2015يناير  11 هذه في عرضال نشرةتّم إصدار  رضــــــــعال نشــــرة

 .2014ديسمبر  25 فياالسهم المعروضة من المساهمين البائعين  وبيع عرضال نشرة على الهيئةوافقت  ةـــــة الهيئــــــموافق

 . هذه عرضال لنشرة وفقاً  البائعينالمعروضة من المساهمين  األسهملبيع  عرض عام رض ـــــــــــــعــــــــال

 .األسهم في الشركةعدد  إجماليمن  40%تشّكل و الشركةمال  في رأسسهم  240,000,000  المعروضــة األسهــم

عرض وت(ع .م.شوشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ) سهم 120,000,000 للبيع وتعرض(شركة أبوظبي لالستثمار 
 ).سهم 120,000,000للبيع 

 . يكون هناك مصاريف شراء لن  .للسهم) فلساً  وأربعوندرهمان ( درهم إماراتي  2.40 رضـــــــر العــــــسع

 ةـــــاالجمالي ةــالقيم

 ةـــالمعروض لالسهم

 .امارتي درهم) مليون خمسمائة وستة وسبعون( 576,000,000

وحدد رأس  اإلمارات العربية المتحدة دولةفي في إمارة أبوظبي  تأسست عامةشركة مساهمة  ،سليوشنزة مسار شرك ةـــــــــــــــــركــالش
 .درهم للسهم الواحد 1بقيمة اسمّية قدرها  سهم 600,000,000درهم موزعاً على  600,000,000بمبلغ مالها 

بقيمة اسمّية قدرها  سهم  600,000,000لى درهم موزعاً ع  600,000,000مبلغ يبلغ رأس مال  الشركة  رأس المال
 .درهم للسهم الواحد 1

سهم ، فى  306.000.000من أسهم راس مال الشركة وبما يوازي  51%شركة أبوظبي لالستثمار  تملك البائعين المساهميـن
من أسهم رأس مال الشركة وبما يوازي  49%ع .م.حين تملك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش

 . سهم 294,000,000

 .2015يناير  25نهاية يوم عمل  حتى 2015يناير  11في  تبدأ العـــــرض فتــــــرة

 بخالفيتحمل المساهمون البائعون مصاريف البيع بالكامل ولن يتحمل مقدمي طلبات الشراء اية مبالغ  مصاريف االصدار
 .سهم المعروضةعرض اي من اال سعرسداد 

األرباح  في على كامل أنصبتهم الحصوللذين تخصص لهم اسهم في الشركة لمقدمي طلبات الشراء ا يحقّ 
واقراراها من الجمعية العمومية شريطة  تحققهافي حال  2014ديسمبر  31الٌمعلنة في نهاية السنة المالية 

ة ان يكونوا مسجلين في سجالت الشركة بالتاريخ الذي يلي الجمعية التي تقرر توزيع االرباح وفقاً لالنظم
 . المرعية لدى الهيئة

 في األسهــــم إدراج
 ي ـــوق أبوظبــــس 

 ةــــــلألوراق المالي

 .تتقدم الشركة بطلب إلدراج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية سوفبعد استكمال عملية العرض 

 : يكون هذا العرض متاح لألشخاص المحددين أدناه

 .  المتحدة العربيةمن مواطني دولة اإلمارات  الطبيعيين األشخاصالشريحة مقصورة على  هذه ستكون ىـــــاالولة ـــشريحال

ن من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والمؤسسات يالطبيعي األشخاصهذه الشريحة مقصورة على  ستكون ةــــالثانية ـــشريحال
 العامة والهيئات المتحدة العربية اإلمارات دولة واطنيلم بالكامل المملوكة والشركاتمن قبلهم  المملوكةالفردية 
 لقرار وفقاً  لالستثمار اإلمارات جهاز ذلك في بما االتحاد في األعضاء اإلمارات لحكومات أو االتحادية للحكومة

 .  2006لسنة ) 8( رقم الوزراء مجلس

 .سهم  1000افي يكون بمضاعفات شراء إض أي مع سهم 5,000 عدد األولى للشريحة  راءـــللش االدنى الحد

 .سهم 1000 بمضاعفات يكون إضافي شراء أي مع سهم 1,001,000 عدد الثانية للشريحة

 .سهم  1,000,000عدد األولى للشريحة لكل طلب شراءالحّد األقصى 
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 للعرض ساسيةاالتفاصيل ال

 .سهم 192,000,000 عدد الثانية للشريحة

 . من حساب مقدم طلب الشراء مصدق مستحق الصرف أو الخصم شيك دادــــــالس ةـــــطريق

  يــــــــتلق وكــــــــبن
 راءـــــالش اتـــــطلب

 وبنكاالول وبنك دبي االسالمي وبنك أبوظبي االسالمي  الخليجأبوظبي الوطني وبنك  بنكمن البنوك وهي  مجموعة
 .الوطني االتحاد

 . التخصيص بالتناسب مع مبلغ الشراء سيتم صــــالتخصي طريقة

 والــــــاألم ادةـــــإع
اذا (مع العوائد  ةـــالفائض
 للمشترين) وجدت

 . 2015 فبراير 5أقصى  بحد

 ر ـــــم المستثمـــــــرق
 ه المصرفيـــوحساب

مستثمر بسوق أبوظبي لألوراق المالية وحساب مصرفي لدى أحد  رقملديه  يكونأن  شراء طلب مقدمعلى كل  يجب
 . األسهم المعروضة شراءلكي يكون مؤهالً للتقدم بطلب  البنوك العاملة في الدولة
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.)تم ترك هذه الصفحة فارغة(
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 تفاصيل العرض -1

 . التفاصيل االساسية للعرضللحصول على  مقدمة هذه النشرة على االطالعالرجاء 

شركة طلباً إلدراج أسهمها في سوق أبوظبي ستقّدم القبل هذا العرض لم يكن هنالك اي تداول عام ألي من اسهم الشركة، و
تم الموافقة على هذا العرض من قبل هيئة األوراق المالية والسلع ولم يتم تسجيله لدى أي  . بعد انتهاء فترة العرض لألوراق المالية

 . جهة رقابية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 : سهمالذين يجوز لهم تقديم طلبات شراء األ األشخاص 1-1

 :الجهات التاليةمقصور على تقديم طلب شراء األسهم المعروضة  إنّ 

 الثانيةشريحة ال االولىشريحة ال 

 الجهات التي بإمكانها 
 راءــــش بـــتقديم طل

 م المعروضةــــاألسه

األشخاص الطبيعيون من مواطني دولة 
يجوز للقُصر شراء .  اإلمارات العربية المتحدة

ة وفقاً للقوانين المعنية األسهم المعروض
واإلجراءات المطبقة لدى بنوك تلقي طلبات 

 . الشراء

رقم يجب ان يكون لدى مقدمي طلبات الشراء 
 مستثمر لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية

 .وحساب مصرفي

من مواطني دولة األشخاص الطبيعيون 
اإلمارات العربية المتحدة والمؤسسات الفردية 

 . بالكامل من قبلهم والشركات المملوكة

الهيئات العامة في الحكومة اإلتحادية أو أّي 
األعضاء في االتحاد بما  إمارة من اإلمارات

بموجب  في ذلك جهاز اإلمارات لالستثمار
  .2006لسنة  8مجلس الوزراء رقم قرار 

رقم يجب ان يكون لدى مقدمي طلبات الشراء 
 مستثمر لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية

 . ساب مصرفيوح

من  20%او ما يعادل سهم  48,000,000 ةــــــــــم الشريحــــــــــحج
االسهم المعروضة على انه يجوز تحويل اي 
اسهم لم يتم التقدم بطلبات لشرائها من هذه 

  .الشريحة الى الشريحة الثانية

من  80%او ما يعادل  سهم 192,000,000
ل اي االسهم المعروضة على انه يجوز تحوي

اسهم لم يتم التقدم بطلبات لشرائها من هذه 
 .الشريحة الى الشريحة األولى

وأي طلب للشراء يزيد عن هذا  سهم 5000 لطلبات الشراءالحّد االدنى 
 . سهم 1,000الحد يتعين أن يكون بمضاعفات 

وأي طلب للشراء يزيد عن سهم  1,001,000
 1,000هذا الحد يتعين أن يكون بمضاعفات 

 .سهم

 .سهم 192,000,000  .سهم 1,000,000 لكل طلب شراءالحّد األقصى 

 صــــــالتخصية ــــــاسـسي

 يجوز للمساهمين البائعين(
بالطريقة  تخصيص االسهم

لضمان  ها مناسبةونريالتي 
قانون ألحكام االمتثال 

نظام األساسي الشركات وال
 .) وهذه النشرة

سوف يتم تخصيص األسهم المعروضة 
تناسب مع مبلغ الشراء وسوف يتم تقليص بال

الطلبات على نفس األساس في حالة الزيادة في 
أي مستحقات جزئية ناتجة عن .  حجم الشراء

التوزيع التناسبي لألسهم، سيتم تقريبها الى أقل 
في حال لم يتم شراء كامل .  أقرب رقم صحيح

األسهم المعروضة ضمن هذه الشريحة سوف 
الشراء ضمن هذه  يخصص لمقدمي طلبات

الشريحة جميع األسهم التي قاموا بطلب 
شرائها على أن يتم تحويل باقي األسهم التي لم 
 يتم شراؤها الى الشريحة الثانية، ويجوز

 هيئة مع التشاور بعد البائعين للمساهمين
 نهاية فترة تمديد والسلع المالية األوراق
 .المباعة باألسهم االكتفاءأو /و العرض

م تخصيص األسهم المعروضة سوف يت
بالتناسب مع مبلغ الشراء وسوف يتم تقليص 
الطلبات على نفس األساس في حالة الزيادة في 

أي مستحقات جزئية ناتجة عن .  حجم الشراء
التوزيع التناسبي لألسهم، سيتم تقريبها الى أقل 
أقرب رقم صحيح وفي حال لم يتم شراء كامل 

ريحة سوف األسهم المعروضة ضمن هذه الش
يخصص لمقدمي طلبات الشراء ضمن هذه 
الشريحة جميع األسهم التي قاموا بطلب 
شرائها على أن يتم تحويل باقي األسهم التي لم 

يجوز  . يتم شراؤها الى الشريحة االولى
مع هيئة  بالتشاوربعد  للمساهمين البائعين

األوراق المالية والسلع تمديد فترة نهاية 
 .اء باألسهم المباعةأو االكتف/العرض و
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 الثانيةشريحة ال االولىشريحة ال 

 الوثائق المطلوبة

يجب أن تكون جميع الوثائق (
 تقديم مع(أصلية ) 1(إّما 

صورة ) 2(أو ) عنها صورة
عدل في الكاتب المصّدقة لدى 

اإلمارات العربية  دولة
او اي جهة رسمية  المتحدة
 ). اخرى

الهوية اإلماراتية الخاصة بمقدم طلب ) 1(
 .الشراء

لدى سوق أبوظبي لألوراق  رقم المستثمر) 2(
المالية الخاص بمقدم طلب الشراء ورقم 

 .IBANالحساب المصرفي وال 

باإلضافة إلى الوثائق التالية في حال كان 
مقدم طلب الموقع شخصاً آخر غير 

 :الشراء

الوكالة القانونية المصدقة حسب األصول ) 3(
 . لصالح من يقوم بالتوقيع

الهوية و اأصل جواز السفر الساري ) 4(
 .اإلماراتية الخاصة بمن يقوم بالتوقيع

 

الهوية اإلماراتية الخاصة بمقدم طلب ) 1(
 .الشراء في حال كان فرداً 

رقم المستثمر لدى سوق أبوظبي لألوراق ) 2(
المالية الخاص بمقدم طلب الشراء ورقم 

 .IBANالحساب المصرفي وال 

الرخصة التجارية أو التسجيل التجاري ) 3(
ي طلبات الشراء من المؤسسات لمقدم

 . والشركات
 

المستند الذي يثبت سلطات المفوض ) 4(
 مقدم طلب الشراءبالتوقيع بالنيابة عن 

وتمثيله في تقديم الطلب وقبول الشروط 
واألحكام الواردة في نشرة العرض وطلب 

 .الشراء
 
الهوية او أصل جواز السفر الساري ) 5(

  .التوقيعاإلماراتية الخاصة بمن يقوم ب

 من مجموع األسهم إلى جهاز اإلمارات لالستثمار 5%حقوق التخصيص التفضيلّي لنسبة 

.  2006لسنة ) 8(لصالح جهاز اإلمارات لالستثمار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ) من العرض 5%ما يعادل (يتم حجز أسهم 
وفي حال لم يمارس جهاز اإلمارات لالستثمار .  الثانية سيتم تخصيص هذه النسبة لجهاز اإلمارات لالستثمار ضمن الشريحة

 .حقوقه التفضيلية عندها تصبح هذه النسبة متاحة لمقدمي طلبات الشراء من الشريحة الثانية لتقديم طلب الشراء بخصوصها

 طلبات الشراء 2-1

ات المطلوبة وتقديمهم الى أي من بنوك تلقي الشراء وإرفاق كافة المستندفي طلب على مقدمي طلبات الشراء استكمال كافة الخانات 
 .طلبات الشراء مع مبلغ الشراء خالل فترة العرض

قد يتم رفض طلبات الشراء .  مستوف لكامل البيانات المطلوبةوأن يكون قراءته  لتسهليجب أن يكون طلب الشراء بخط واضح 
  :لألسباب التالية

o إذا إرتجع الشيك المصدق ألي سبب. 

o رصيد المتوفر في الحساب البنكي المحدد في الطلب غير كافي لتغطية المبلغ المذكور في الطلب، أو إذا لم يستطيع إذا كان ال
 .بنك تلقي طلب الشراء تحصيل المبلغ الواجب تحصيله من الطلب سواًء لعدم تطابق التوقيع أو ألي سبب اخر

o لمدفوع أو المستندات المطلوبةإذا كان الطلب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ ا. 

o إذا تم االكتشاف الحقاً أن رقم المستثمر غير ساري أو غير صحيح. 

o المحددة إذا تم دفع مبلغ الشراء بطريقة مغايرة لطريقة الدفع. 

o اذا لم يتطابق مبلغ الشراء مع شروط الحد االدنى أو المضاعفات المحددة لكل شريحة. 

o وط المحددة لكل شريحةإذا كان الطلب يتعارض مع الشر. 

o  فقط لتقدير المساهمين البائعينقبول هذا الطلب المكرر يخضع (إذا تم االكتشاف الحقاً أن الطلب مكرر.( 

o إذا تعارض الطلب مع شروط العرض.  
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o  رفض الطلب امتثاال ألحكام قانون الشركات التجارية أو نظام الشركة االساسي أو نشرة العرض أو متطلبات إذا توجب
 .المركزي لدولة االمارات العربية المتحدة أو الهيئة المصرف

في حال تم تقديم طلب الشراء من قبل الولي الطبيعي عن القاصر، فيجب على الولي أن يوقع طلب الشراء بالنيابة عن القاصر وتقديم 
 : المستندات التالية

o  للولي الطبيعياالماراتية أصل وصورة عن الهوية. 

o للقاصراالماراتية واز السفر الساري أو الهوية أصل وصورة عن ج . 

وفي حال تم تقديم طلب الشراء من قبل األم عن القاصر، فيجب على األم التوقيع على طلب الشراء عن القاصر وتقديم المستندات 
 : التالية

o  لألماالماراتية أصل وصورة عن الهوية . 

o للقاصر راتية االما أصل وصورة عن جواز السفر الحالي أو الهوية . 

o خطاب تفويض من المحكمة المختصة يفيد بجواز تصرف األم بالنيابة عن القاصر . 

 الدفع طريقة 3-1

يتعين على مقدم طلب الشراء تقديم طلب الشراء الى أي بنك من بنوك تلقي طلبات الشراء، ويجب أن يتم الدفع بإحدى الطرق  -
 :التالية

مسار حساب بنك مرخص وعامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة لصالح شيك مصرفي مصدق مستحق الصرف من  •
  . العرض العام –. ع.م.سليوشنز ش

 . الخصم من حساب مقدم طلب الشراء لدى أحد بنوك تلقي طلبات الشراء •

خالف تلك أي مشارك في العرض أي مسؤولية عن أي طلبات مدفوعة بأي طريقة أخرى بالمساهمان البائعان أو ال يتحمل  -
 . المحددة أعاله

 : ال يجوز سداد قيمة الشراء بأي من الطرق التالية -

 . قــــداً ــــــن •

 . شيك غير مصدق •
بإصدار إقرار باالستالم الى مقدم طلب الشراء والذي  )من خالله عملية الشراءالذي تمت (سوف يقوم بنك تلقي طلبات الشراء 

وتعتبر النسخة من طلب الشراء عند تقديمها موقعة .  يه حتى تلقيه اشعار التخصيصيتعين على مقدم طلب الشراء الحفاظ عل
يجب أن يتضمن ايصال الشراء بيانات مقدم طلب الشراء .  اقراراً باستالم طلب الشراء تلقي طلبات الشراءومختومة من قبل بنك 

تسجيل عنوان مقدم طلب الشراء بشكل صحيح أو مقروء وفي حالة عدم .  وعنوانه والمبلغ المدفوع وطريقة الدفع وتاريخ الشراء
 . إلشعار التخصيص الخاص به مقدم طلب الشراءفإن المشاركين في العرض ال يتحملوا أي مسؤولية عن عدم تلقي 

 

 لمقدمي طلبات الشراء) إن وجدت(وأية عوائد المبالغ الفائضة  اعادةطريقة  4-1

 وأية عوائدالمحددة في هذه النشرة ورد المبالغ الفائضة ص يسياسة التخص وفقسهم األص يتخص يجب على المساهمين البائعين
أي خالل ( 2015 فبراير 5الى مقدمي طلبات الشراء الذين لم يخصص لهم أسهم مقابلها بحد أقصى في  )إن وجدت(نجمت عنها 

  ).العرض نهاية تاريخ من عمل أيام ثمانية

  .المخصصة االسهم ومبلغ الشراء مبلغ بين )دوج إن (الفرق، مقدم طلب الشراء يسترد سوف ،هذه النشرة لبنود وفقا
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 الشركة عنملّخص  -2

 الشركة والمالمح األساسية لنموذج األعمال الخاص بها 1-2

لنقل حلول اتوفير إحدى الشركات الرائدة في ) ع سابقاً .م.شركة الوثبة للخدمات المركزية ش(ع .م.ش سليوشنز شركة مسار تعتبر
وتأجير المركبات  المركباتتقّدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات في مجال إدارة أسطول . اإلمارات العربية المتحدةدولة في 

في القطاعْين الصناعّي والتجاري  ةالعاملالحكومية وشبه الحكومية والخاصة عمالئها من الشركات وقطاعات العمل اللوجستي إلى 
 . عربية المتحدةاإلمارات ال دولة في

  1 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي الصادر في 1998لسنة  2بموجب القانون رقم  ارتّم تأسيس شركة مس
شركة ("تعود ملكية الشركة إلى شركة أبوظبي لالستثمار . أبوظبيإمارة في  عامةوتّم تسجيلها كشركة مساهمة  ،1998مارس 

في المائة على التوالي من  49في المائة و 51بنسبة ") طاقةشركة ("ع .م.شبي الوطنية للطاقة ولشركة أبوظ) "أبوظبي لالستثمار
 .رأس المال في الشركة

 :يجوز للشركة وفقاً لنظامها األساسي ممارسة كافة األنشطة واألغراض التالية

تها وفروعها المختلفة والتي تشمل على سبيل المثال ال تقديم ومزاولة أعمال امتالك وصيانة وإدارة وتأجير المركبات بأنشط- 
 :الحصر ما يلي

أسطول من المركبات والسيارات والمعدات الخفيفة والثقيلة لخدمة قطاع الماء والكهرباء  وتأجيرامتالك وصيانة وإدارة  •
  .والتجارية واالقتصادية المختلفة والقطاعات الصناعية

  .والكهرباء الماء توزيع و ونقل انتاج قطاع في المستخدمة المعدات لصيانة والمرافق انيالمبإنشاء و وتشغيل وادارة تملك •

كراجات الصيانة وشراء وتخزين قطع الغيار وإعداد مواصفات المركبات والمعدات الجديدة في قطاع الماء  إنشاء •
   .التجارية واالقتصادية المختلفةوالكهرباء والقطاعات الصناعية و

  .ديدات الكهربائية والقيام بمقاوالت تركيب واصالح نظم التبريد وتكييف الهواءصيانة التم •

 .القيام بخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية •

  .الخدمات األخرى لألشخاص والشركاتتأجير المركبات والسيارات والمعدات وتقديم  •

 .القيام بأعمال المقاوالت العامة •

 .ردـــل المبــــتقديم خدمات النق •

 .بالجملة -)جي بي اس(ديد المواقع تجارة أنظمة تح •

 .ماـــــل العــــالنق •

  .التخزين في المستودعات •

 .ت التجارية واالستيراد والتصديرالحصول على الوكاال •

 .تقديم االستشارات الفنية فيما يتعلق بامتالك وصيانة وإدارة وتأجير المركبات -

حصول على حق بأي شكل في الجهات والكيانات والشركات األخرى التي تمارس أعماالً مشابهة الحق في المشاركة وال- 
 .ألعمالها أو مؤدية إلى أغراضها في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها

ارج اكتساب واالشتراك في أو امتالك األسهم والحصص أو المصالح األخرى في شركات أو هيئات أو مشاريع، داخل وخ- 
إمارة أبوظبي، التي تعمل في أّي مجال مرتبط بأغراض الشركة، أو تزاول أعماالً مماثلة لألعمال التي تقوم بها الشركة أو 
التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها داخل وخارج إمارة أبوظبي على حّد سواء، وتمويل الشركات والمشاريع التابعة 

 .لها
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ة أو استئجار أو حيازة أية أموال منقولة أو غير منقولة أو ملكية شخصية أو عقارية وأية حقوق أو شراء أو تأجير أو مبادل -
 .امتيازات قد تعتبرها الشركة ضرورية أو مناسبة ألغراض أعمالها أو قد تزيد من قيمة أية ملكية للشركة

 .لشركةاالندماج مع أية شركة أخرى لها أغراض مشابهة كلياً أو جزئياً ألغراض ا- 

 . إنشاء وصيانة وتغيير أي مبنى ضروري أو مناسب ألغراض الشركة- 

إبرام أية اتفاقيات مع بنوك ومصارف ومؤسسات مالية ووكاالت ائتمان فيما يتعلق بتمويل الشركة أو أي من نشاطاتها أو - 
كة في الشركات والمشاريع مة الشرأعمالها أو أغراضها أو المشاريع التي تساهم أو تشارك فيها الشركة أو لتمويل مساه

ولمجلس اإلدارة في سبيل ذلك إصدار الضمانات والتعهدات الالزمة ورهن أو إنشاء ضمان على كامل أو أي جزء   .العاملة
من أصول الشركة وحصصها وأسهمها في الشركات التابعة أو التي تساهم فيها الشركة بغرض تمويل أو ضمان التزامات 

 .امات أي شركة أو شخص آخر داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجهاالشركة أو التز

مزاولة أّي عمل أو نشاط من شأنه أن يكون متصال بأّي من أعمال الشركة أو تابعاً لتلك األعمال، أو يعزز بصورة مباشرة أو - 
غيرها، أو يزيد بطريقة أخرى من ربحّية  غير مباشرة قيمة كافة أو أّي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو أصولها أو

  .الشركة، أو يعزز مصالح الشركة أو مصالح المساهمين فيها

 .حلول أساطيل المركبات وتأجير السيارات وحلول سلسلة اإلمدادات: أقسامها الثالثةمن خالل تعمل الشركة 

 قسم حلول أساطيل المركبات

التأجير القصير ناتج عن وحيث يزّود الشركة بدخل ثابت ومستدام مع نمّو ثابت  حجر األساس ألعمال الشركة القسمُيعتبر هذا 
تكمن الميزة التنافسية للشركة في قدرتها على تقديم مجموعة كاملة من حلول  . األمّد في قطاع األعمال بين الشركاتوالمتوسط 

بأنها الشركة تعتقد وفي هذا اإلطار،  . واالتصال عن بعد لسوق للتتّبعااإلضافة إلى تقديم منتج رائد في إدارة أساطيل المركبات ب
  .ةيّ ربح قووهوامش تشغيل بمّتع تتوالمشغلّين كفاءة في السوق أكثر  أحد

 اراتــــر السيـــم تأجيـــقس

عن (رينتل  إلى المستهلك تحت العالمة التجارية بايليس كار تأجير السيارات في شركة مسار في قطاع األعمال الموّجه قسميعمل 
س كار ايليتعمل ب . رية الخاصة بشركة مسارتحت العالمة التجاالشركات وفي قطاع األعمال الموجه إلى ) طريق رخصة حصرية

 التجارية العالماتبمقارنة منافس بسعر وفي السوق وتقّدم منتجاً متمّيزاً ضمن نطاق سعري منخفض السيارات  لتأجيررينتل 
 . العربية المتحدة اإلماراتدولة األخرى في  الدولية

 قسم حلول سلسلة اإلمدادات

من تزايد الطلب المحلّي لالستفادة وذلك  2014قسم حلول سلسلة اإلمدادات الذي تأسس في العام  تنمية وتطويرتنوي شركة مسار 
ل مزج خدمات اإليجار يعزز هذا القسم من مكانة الشركة من خالل إضافة سوق جديد من خال  .الخدمات اللوجستيةتعهيد  على

وتتضّمن الخدمات ذات القيمة المضافة   .الشامل مع خدمات ذات قيمة مضافة من أجل تقديم نظام نقل مخصص وشامل للعميل
وتحديد حجم أسطول المركبات وإدارة عملية التسليم  البضائعتوظيف سائقين وتخطيط خّط السير ووضع الجدول الزمني وإرسال 

 .ومراقبة الوثائق

قسم حلول سلسلة اإلمدادات المساهم األكبر في نمّو الشركة في المستقبل المنظور وتتوّقع أن يطغى  صبحتتوّقع شركة مسار أن يُ و
 .  المدى البعيدو الدخل داخل الشركة على المدى المتوّسط تنميةعلى قسم حلول أساطيل المركبات وأن يصبح المساهم األكبر في 

 ةـــؤون الماليـــالش

على مّر وائد المساهمين بإمكانها دعم النمّو والتوّسع في المستقبل مع تعزيز ع ومديونية منخفضةقوية تتمّتع الشركة بميزانية 
 . قّدمت الشركة نتائج قّوية وثابتة ونجحت في زيادة كفاءتها ورفع هامش الربح خالل فترات ركود النشاط االقتصاديوقد السنين، 

 وّ ـــــــط النمــــخط

اإلمارات العربية المتحدة وتسعى إلى دولة تنوي شركة مسار أن تصبح المزّود الرائد لحلول المركبات والتجهيزات والمعدات في 
 . مجلس التعاون الخليجيدول أخرى من دول توسيع نطاق وجودها اإلقليمي ليطال 
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  اتقطاعالفريد في  تنوع

اإلمارات العربية اسهمها في سوق مالي في دولة  طاع حلول النقل التي تدرجقفي الشركة األولى العاملة  رستكون شركة مسا
تنّوع القطاعات  الذي سيعززوالقطاع هذا والنمّو في  التطورفرصة فريدة لالستفادة من  مقدمي طلبات الشراءلتيح يس مماالمتحدة 

 .في سوق أبوظبي لألوراق المالية

 ةـــاألساسي رـــــالمخاط 2-2

أي من  طلبات شراءالمقدمي وبالتالي ال ينبغي على . إلى خطر كبيراألسهم المعروضة أن يتعّرض االستثمار في  من الممكن
 . أو أي جزء منهإّال إذا كان باستطاعتهم تحّمل خسارة استثمارهم  االسهم المعروضة

هي تلك ُتعتبر المخاطر األساسية  . أدناه 6.1 جزءالفي مفّصلة للشركة مخاطر أساسية  مجلس االدارةإّن المخاطر التي يعتبرها 
ينجم عنها، في حال حدوثها،  عند إدارة أعمال الشركة والتي قداإلدارة العليا ومجلس االدارة من ليها يتم التركيز عالمخاطر التي 

ضمن النطاق لمنافسة المتعلّقة باألسواق وا ، المخاطروتتضّمن هذه المخاطر.  تداعيات خطيرة على الشركة واالستثمارات فيها
 رات المستعملةالشركة وتوّفر المركبات واستقرار األسعار في سوق السيا عتوسواستراتيجية الشركة فيه الجغرافي الذي تعمل 

 .لالسهم المعروضة وعلى االخص للملكيات الكبيرة لالسهم في الشركةالسوق في سيولة توفر امكانية عدم و

 .6.2 جزءالفي محتملة فهي مفّصلة  جوهريةمخاطر  واالدارة العليا مجلس االدارةلتي يعتبرها أّما بالنسبة للمخاطر األخرى ا

عليها أو على بأن لها تأثير كبير الشركة وقد يكون هنالك مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر أو موجودة ولكن ال تعتقد 
 . أعمالها

 والفريق االداري لس اإلدارةالبائعين ومجالمساهمين معلومات أساسية عن  3-2

 .في المائة على التوالي 49في المائة و 51بنسبة طاقة شركة  شركة أبوظبي لالستثمار و اسهم الشركة مملوكة بالكامل من قبل

 . 2017أبريل  30التفاصيل بشأن األشخاص المعّينين كأعضاء في المجلس حتى تاريخ  7.2 جزءاليتضمن 

 . المتعلقة بإدارة الشركة تفاصيلال 7.4 جزءيتضمن ال

 شراء االسهم المعروضة طلبقديم كيفية ت 4-2

في حال كنت تنظر في تقديم طلب .  1 جزءالواردة في  طلب شراء االسهم المعروضةتقديم  كيفيةبشأن التفصيلية  المعلوماتإّن 
أّي سؤال متعلّق بالعرض، الرجاء  ي حال وجودف  .هذه الوثيقة مهّمة وينبغي قراءتها بالكاملشراء أي من األسهم المعروضة فإن 

هذه أو في حال وجود أي  ة العرضنشرن أجزاء مفي حال تعّذر فهم أّي جزء و.  طلبك من خالله االتصال بالمصرف الذي ستقّدم
أو  أو المحاسب الوسيطمن المصرفي أو  ةمهنيّ واستشارة ، يوصى بطلب توجيه من عدمه المعروضةسهم شراء االشّك بشأن 

 .الشراءأو المستشار المهني المؤّهل الخاص بك قبل اتخاذ قرار  المستشار القانوني
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 الرئيسية للشركة التفاصيل -3

تقّدم الشركة مجموعة شاملة . اإلمارات العربية المتحدةدولة الشركات الرائدة في تزويد حلول النقل في  هي إحدى مسارإّن شركة 
شبه الشركات الحكومية ووتأجير المركبات وقطاعات العمل اللوجستي إلى  المركباتول من الخدمات في مجال إدارة أسط

 . اإلمارات العربية المتحدة دولة العاملين في القطاعْين الصناعّي والتجاري فيمن والعمالء في القطاع الخاص  الحكومية

 2014تحليل اإليرادات للسنة المالية 
 

 (1)(2)حسب القطاع (1)(2)حسب اإلمارة (1)  حسب القسم

   
 

 الشركة: المصدر 1.

 عميل 15يتعلق بأكبر  فيما 2.
 

 . مركبة إضافية لطرف ثالث من العمالء 6,755مركبة وتدير حوالي  9,755حوالي تملك شركة مسار وتشّغل حالياً أسطوالً مؤلّف من 

 
    

   ب العالمة التجاريةتشكيلة األسطول حس نوع المركبةتشكيلة األسطول حسب 

 
 

  (Bus)…………………الباصات

 (LCV)الخفيفة التجارية السيارات

 التجارية السيارات
  (MCV)....…………المتوسطة

  (HCV) ……………الشاحنات

  (LPV)… الخفيفة الركاب سيارات

 ...…………………المجموع

 793 

2,607 

 

1,136 

258 

4,961 

9,755 
  

اإلمارات العربية المتحدة وتسعى إلى  دولة زّود الرائد لحلول المركبات والتجهيزات والمعدات فيتنوي شركة مسار أن تصبح الم
 . مجلس التعاون الخليجيدول من  ىأخرداخل دول  وجودها اإلقليميتوسيع نطاق 

ها في سوق أوراق أسهمقطاع حلول النقل التي تدرج  في الشركة األولى العاملةكما في تاريخ هذه النشرة  رستكون شركة مسا
القطاع هذا والنمّو في التطور من  لالستفادة فريدةفرصة  الشراءمقدمي طلبات ليتيح سمما اإلمارات العربية المتحدة دولة في مالية 

 .في سوق أبوظبي لألوراق الماليةالمدرجة تنّوع القطاعات وتعزيز 

 

 

 تأجير المركبات
 آخــــــــر 

حلول أسطول 
 طاقة ومرافق  دبي   أبوظبي المركبات 

 مقاوالت
 حكومة       
 تموين     

  ميتسوبيشي
  تويوتا

  ليالند اشوك

  اسوزو
  نيسان

  أخرى أنواع
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 نموذج األعمال 

 .اتدوتأجير السيارات وحلول سلسلة اإلمدا كباتالمرأسطول ول حل: هي أقسام خالل ثالثةمن تعمل شركة مسار 

عن  الناتجالمركبات وتأجير المركبات  أسطولمن قسمْي حلول الدائم األعمال ما بين الدخل األساسي المستقّر ونموذج يجمع 
 اتن عمليات حلول سلسلة اإلمدادعالنمّو الُمستهدف الناتج  وبيناألساطيل  وإدارة االمدعمليات التأجير القصيرة إلى المتوسطة 

من خالل إدارة األصول ) المساهمينالعمالء والمزّودين و(الجودة للجهات لتأمين وتسعى الشركة في كافة األقسام الثالثة . الجديدة
عميقة اللدراية امن خالل خدمات شاملة تقديم والمتطورة  الشركة والقّوة الشرائية والنظمكفاءة مستوى رفع ذلك  بما فيبشكل فعال 
اإلمارات العربية المتحدة من أجل المحافظة  دولة طليعة في قطاع حلول النقل فيالكما تلتزم الشركة بأن تبقى في .  في السوق

 .ذات العالقةإلى جميع الجهات  ية وتحسين خدماتها المقدمةضها التنافسوعلى قّوة عر

 القيمة الُمقترحة لشركة مسار

 

 .تتضّمن األقسام التالية المزيد من التفاصيل بشأن األنشطة التشغيلية في الشركة

 أسطول المركباتحلول  1-3

 لمحة عامة 

أسطول تّم استحداث قسم حلول . اإلمارات العربية المتحدةدولة في أسطول المركبات حلول  خدمة يدمزوّ  أهم ُتعتبر الشركة أحد
خالل  هذا القسم وتطّور 1999اإليجار البسيطة إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي في العام لخدمات كمزّود في البداية المركبات 

تقّدم الشركة مجموعة  حالياً و  .ليشمل شركات أخرى من القطاع الخاصالسنوات األخيرة عبر توسيع قاعدة العمالء الخاصة به 
التأجير حسب بتقديم خدمات  ا يسمح للشركةمإلى المركبات التجارية مكاملة من حلول إدارة األساطيل من سّيارات الرّكاب 

  .احتياجات كل عميل

 :إن الخدمات التي يقدمها قسم حلول أسطول المركبات تشمل اآلتي

استخدام مركبة جديدة لفترة محّددة وعدد  خدمة يقّدم إلى العميلحل شامل ألسطول المركبات : التأجير الكاملةخدمات  •
وتقديم مركبة  اإلطاراتتبديل يجار شهرّي ُمّتفق عليه يتضّمن التمويل والتسجيل والتأمين والصيانة وإّدد بسعر أميال مح

 .في حاالت معينة بديلة

إّن شركة مسار هي إحدى الشركات  . العمالءمنتج مصّمم لتحرير رأس المال المجّمد في مركبات : وإعادة التأجير بيعال •
 .اإلمارات العربية المتحدة دولة المنتج في القليلة التي تقّدم هذا

 . فقط في خدمات التأجير المتكاملة الصيانة خدمةمنتج مستقّل يقّدم : خطط الصيانة •

خدمات أن يستخدم ولكن عليه  الصيانةمخاطر للمركبات حيث يتحّمل العميل  المسبقةخدمة إدارة الصيانة : الصيانةإدارة  •
 . الصيانة نفقاتتقليص قسم الصيانة في الشركة لضبط و

  

 
 

  

 

 صول شراء األ
 تأجير األصول

عند بيع األصول 
 اإليجارنهاية عقد 

القيمة المضافة على 
 األصول

 

القيمة عن طريق استخدام  تتحقق 
نظم إدارة الشركة وقدرتها على 

البيانات المالية من أجل استغالل 
 األسعار تحسينضمان 

والمحافظة على الكفاءات 
 .التشغيلية

إلضافي من الهامش اتحقيق يتّم 
خالل تقديم مجموعة شاملة من 
الخدمات ذات القيمة المضافة 

بما فيها الصيانة  لألصول
والوقود والسائقين والتأمين 

 .التتبع واالتصال عن بعدنظام و

الهامش المحّقق عند شراء 
األسعار األصول من خالل 

المتفق عليها مع  ةالتفضيلي
 المزّودين األساسّيين

يتّم . عند بيع األصول القيمة المحقّقة
من خالل االختيار هامش تحسين 

ل واألّولّي المتأّني لفئة األص
الجيدة  التجارية والعناية اوعالمته

 خالل فترة استهالكها تهاصيانبها و
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يعالج كل حيث جهة خارجية قبل آلي يتم إدارته من إدارة الحوادث من خالل نظام إدارة حوادث يتم : إدارة الحوادث •
 .  وخفض مّدة توّقف السيارة عن العمل لصالح العمالء االصالحا يؤّدي إلى تقليص تكاليف ممحالة بحالتها 

بتقديم ابتكارات جديدة  اعلى التزامهتأكيداً وأسطول المركبات حلول  تقديماً إلى دعم سعي: التتبع واالتصال عن بعدنظام  •
التتبع عبر نظام تحديد المواقع مع القدرة على أنظمة اإلمارات العربية المتحدة، تقّدم شركة مسار  دولة في اإلى أسواقه

 .إلى العميل دمج هذه المعلومات في خطة التأجير األساسية وإعداد تقارير اإلدارة

بالتالي تخفيف تكاليف وشكل إيجابي بوهو مصّمم لتغيير سلوك السائق  بيانات التتبعيستخدم هذا البرنامج : إدارة السائقين •
 .  ذات الصلة االصالحالحوادث وتكاليف دعاوى الوقود والصيانة و

ات العربية المتحدة وتقّدم هذه الفروع الدعم اإلمار دولة فروع موّزعة في 8شبكة تضّم خالل من أسطول المركبات يعمل قسم 
إمارة أبوظبي و ةإمارّمن شبكة الفروع ورشاً في وتتض.  شكل فّعالب الحالية والموظفين بهدف خدمة قاعدة العمالءلألسطول الكامل 

 .ساعة 24وال التصليح طوعلى الطريق  المساعدة دبي وتحظى هذه الورش بدعم مجموعة من وحدات النقل التي تقّدم خدمات

والتمّتع توقع متطلبات اإلدارة  ا يتيح للشركة إمكانيةمما بين السنتْين والخمس سنوات مأسطول المركبات تتراوح مّدة عقود حلول 
في المائة من هذه العقود مع هيئات  54وقد تّم إبرام حوالي . برؤية أوضح بشأن الدخل المستقبلي ومتطلبات نفقات رأس المال

 . في قطاع الخدماتالهيئات جهات تابعة لهذه مع أو /أبوظبي وإمارة ئمة في حكومية قا

الشركة  ساعدت اإلمارات العربية المتحدة دولة في الرئيسينالغيار مع مزّودي المركبات وقطع التي أقامتها الشركة  الترتيباتإن 
 . وشركة الحبتور للسياراتت راركة المسعود للسياششركة الفطيم للسيارات و الرئيسيون مزودو المركباتويشمل . هاعملياتفي 

 . حالياً  قيد االغالقكما تشغل الشركة خدمات تدفئة وتبريد وإعادة تدوير الهواء لكن هذه الخدمات 

 ة السوقكيدينامي

وتبلغ  ةمركب الف 120 حوالي )بحسب تقديرات الشركة( المتحدةاإلمارات العربية  دولة في أسطول المركباتيضّم سوق حلول 
  ).التي يتم إدارتهاالمركبات بما فيها (في المائة   8-10حّصة الشركة من هذا السوق حوالي

القطاع جهات عدد وأهمية العقود الكبيرة الُمبرمة مع البلديات ولحافظت بيانات العائد لهذا السوق على استقرارها النسبي نظراً 
 .خاص ومشاريع التنمية الواسعة النطاق في تعزيز النمّو في هذا القطاعومن المتوّقع أن يساهم توّسع القطاع ال. العام

 المزايا التنافسية 

ا يعّزز قدرتها على المنافسة بنجاح في السوق على ضوء سلوك مأّنها أحد المشغلّين األكثر كفاءة في القطاع مبالشركة تعتقد 
بنى وودعم قوّي خدمات شاملة الذين يقّدمون  القلةالمزّودين  منلشركة ا ُتعتبرباإلضافة إلى ذلك، . األسعارالعمالء المتغّير حسب 

 .المتوّسطوعلى المدى القصير  رئيسيةنمّو  ةمنطقأن تصبح بع قتومن المالتي وأبوظبي إمارة  فيفي المنطقة الغربية داعمة تحتية 

 :أسطول المركباتتتضّمن المزايا التنافسية األخرى لدى قسم حلول 

على عكس العديد من منافسيها، تقّدم الشركة مجموعة كاملة من حلول إدارة األساطيل إلى : ارة الشاملةخدمات اإلد •
للشركة خدمة قاعدة أوسع من العمالء وضمان هامش إضافي من خدمات الشاملة الخدمات  مجموعةوتسمح  . عمالئها

 .الحاليينالعمالء  منالقيمة المضافة 

اإلمارات العربية المتحدة دولة إّن الشركة هي الموّزع الوحيد في : د الرائدة في السوقخدمات التتبع واالتصال عن بع •
تتبع وتصنيع حلول  وتطويربتصميم  متخصصةلمنتجات شركة أرفينتو وهي شركة تكنولوجيا رائدة في السوق 

تقّدم رؤية كاملة كة األخرى المتطورة التي تقدم مع أنظمة الشرإّن نظم أرفينتو  . االتصال عن بعدوأنظمة المركبات 
تكاليف الوقود وتشجيع السلوك السليم في القيادة والتخفيف من  رشيدر الوقت وتيا يؤّدي إلى توفملتحّرك المركبات م

 .صيانة المركبات لصالح العمالء

رة استخدام وصيانة تسمح أنظمة اإلدارة الداخلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات للشركة بإدا: األنظمة الرائدة في السوق •
 . المحافظة على أسعارها وربحيتها عند بيعهاا يضمن بالتالي ممفترة عمرها االفتراضي المركبات طوال 

 االستراتيجية والخطط المستقبلية

قيمة الذات  منتجاتالمن خالل االستفادة من مجموعة أكبر من أسطول المركبات  وتوسيع قسم حلول دمجتسعى شركة مسار إلى 
عالمتها التجارية نشر وفي شكل خاص، تسعى الشركة إلى  .النفقاتاستغالل حجمها وكفاءتها لخفض  باإلضافة إلىضافة مال
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شكل أكبر مع التركيز على زيادة بإلى تنويع قاعدة عمالئها الشركة كما تسعى  .دبي واإلمارات الشماليةإمارة وجودها في تعزيز و
إطالق العالمة التجارية بمنتجات الشركة وخدماتها كما تّم إيضاحه تسويق بما في ذلك  الخاصالقطاع  منالناتجة  االيراداتنسبة 

 .الجديدة

 :ما يليالى خالل السنوات الخمس القادمة أسطول المركبات  قسم حلوليهدف 

  .مركبة 12,000إلى  8,677من تحقيق زيادة في عدد المركبات المؤجرة  •

 .مركبة 20,000إلى  6,755من مدارة من قبل الشركة تحقيق زيادة في عدد المركبات ال •

 اتـــــر المركبــــتأجي 2-3

 ة ــة عامــلمح

قطاع األعمال الموّجهة إلى المستهلك تحت العالمة التجارية بايليس كار رينتل ضمن في شركة مسار المركبات يعمل قسم تأجير 
 .الموجه للشركات عمالقطاع اال ضمن تحت العالمة التجارية الخاصة بشركة مسارو

ديسمبر  31لغاية اإلمارات العربية المتحدة دولة  فيتشغيل العالمة التجارية بايليس كار رينتل لتملك الشركة الحّق الحصرّي 
 . عالمة تجارية عالمية لتأجير السيارات تملكها مجموعة أيفيس بادجيتهي بايليس كار رينتل   .2016

 :ما يلي أجير السيارات التابع لبايليس كار رينتيلويشمل عرض المنتجات في قسم ت

 .تأجير سيارات للركاب يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً  •

 .راً ـــشه 36ى ــإل 12تأجير سيارات للركاب لمدة  •

بي مطار أبوظ(سبعة مواقع من اإلمارات العربية المتحدة  دولة مركبة في 1088نتيل أسطوالً يضّم حوالي يتشّغل بايليس كار ر
.  )شارقةالالقوز في دبي ومطار منطقة و في مطار دبي 2 و 1 والمبنىأبوظبي في أبوظبي وفندق دوست ثاني في مصّفح منطقة و

على حجوزات بايليس كار رينتل تحصل . 2015توّقع افتتاح موقع جديد في دبي في الربع األّول من العام مإلى جانب ذلك، من ال
تأجير السيارات ووكالء السفر ومشغلي الرحالت بأسعار تأجير مختلفة مع وسطاء وودولّية  من مصادر حجز متعّددة محلّية

يشمل كما و. الحجز الخاصة بهم مواقعأو عبر  ةالعالميأنظمة حجوزات السفر لطيران المرتبطة فيما بينها عبر السياحية وشركات ا
 . هؤالء البائعون على شبكة اإلنترنت

 :الموجه للشركات على ما يلي قطاع األعمالضمن سار يشمل عرض منتجات شركة م

 .اً ــــاً أو شهريـــــاً أو أسبوعيــتأجير سيارات للركاب يومي •

 .اً ــتأجير مركبات تجارية خفيفة يومياً أو أسبوعياً أو شهري •

 .ابـل الركـات نقـخدم •

 ة السوقكيدينامي

اإلمارات العربية المتحدة ومن المتوّقع دولة ّد وقطاع تأجير المستهلك في ينافس قسم تأجير السيارات في قطاع التأجير القصير األم
في العام  )مليون دوالر أمريكي 227(مليون درهم  834أي من % 9,24أن يتوّسع هذا القطاع بنسبة نمّو سنوّي مرّكب تبلغ 

توّسع ا النمو يعود بشكل جزئي لإن سبب هذ.  2018في العام  )دوالر أمريكيمليون  354(درهم مليون  1,300إلى  2013
هناك .  النمّو العام في السكان والصناعة واالستثمارالى و العاملين في الدولة وزيادة عدد الزّوار األجانب ودبي مطارْي أبوظبي

ي المائة من ف 50العالمية أكثر من الشركات وتبلغ حّصة  . المتحدةالعربية مارات اإل دولة لسيارات فيشركة لتأجير ا 700حوالي 
 .في حين تتوزع باقي الحصص على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم حصص السوق

ستكون هذه ومن جانب العمالء األفراد والشركات على حّد سواء  االقتصاديةتتوّقع الشركة زيادًة في الطلب على حلول النقل 
 .على األقلّ  واالقتصادالقطاع هذا الزيادة متناسبة مع النمو في 
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 لمزايا التنافسية ا

 :تتضّمن المزايا التنافسية األساسية لقسم تأجير السيارات

في السوق  خدماتها بأسعار تعتبر من ضمن األدنى السيارات لتأجيرس كار رينتل ييلابتقدم : في السوق متميزتمركز  •
 .مارات العربية المتحدةاإل ةدول ألخرى فيبالمقارنة مع العالمات التجارية اخدمات متميزة بأسعار تنافسية  وتقّدم

 شكل كبير على العمالء وتفتخر بخدماتها ومستويات الجودةبترّكز بايليس كار رينتيل : خدمات عالية الجودةى مستو •
بالشهادات التي  مدعومة اإلمارات العربية المتحدةدولة عمليات بايليس كار رينتيل في كما أن . التي تقّدمهاالعالية 

 .18001رقم  OHSAS وشهادة 14001و 9001رقم  ISOكة وهي شهادة حصلت عليها الشر

ا يجعل من أسطول بايليس كار رينتيل أحد مشهراً كحّد أقصى م 24يبلغ عمر جميع سيارات الركاب : أسطول جديد •
 .القطاعهذا األساطيل في  أحدث

 االستراتيجية والخطط المستقبلية

انتشار شكل أكبر على بمنتجات جديدة والتركيز ولسيارات من خالل إطالق عروض قطاع تأجير اقاعدة تطوير تسعى الشركة إلى 
إطالق منتج إيجار للمستهلك قائم على االستخدام الخاص ومبني على  حولوتتمركز االستراتيجية . ةالتجاري وتسويق عالمتها

 . عالقة الشركة بشركة أرفينتو

ع دبي واإلمارات الشمالية مإمارة العالمة التجارية بايليس كار رينتيل في نشر  ىهذا المنتج، تسعى الشركة إلتطوير باإلضافة إلى 
 . رأس الخيمة في المستقبل إمارة و الشارقةإمارة  دبي و إمارةافتتاح فروع جديدة في 

 :ما يليالى يهدف قسم تأجير السيارات خالل السنوات الخمس القادمة 

 .آالف 4إلى  1,088ن ــمرة ــات المؤجـــزيادة عدد المركب •

  .اإلمارات العربية المتحدةفرع في دولة  ةعشراثنتي من سبعة إلى المخصصة للعمالء زيادة في شبكة فروع األعمال  •

 اتحلول سلسلة اإلمداد 3-3

 لمحة عامة 

الستفادة من تزايد من أجل ا 2014الذي تأسس في العام  اترتفع في قسم حلول سلسلة اإلمدادنمّو منسبة تنوي شركة مسار تحقيق 
خالل اضافة سوق جديد الى الشركة من مكانة  منالقسم هذا  يعزز. الطلب المحلّي على الخدمات اللوجستية من مصادر خارجية

وشامل  مخصص نقلنظام  مع خدمات ذات قيمة مضافة من أجل تقديمالشامل  اإليجارخدمات من خالل مزج  األسواق الحالية
وتحديد  البضائعخّط السير ووضع الجدول الزمني وإرسال تحديد ات ذات القيمة المضافة توظيف سائقين ووتتضّمن الخدم. للعميل

 .وإدارة عملية التسليم ومراقبة الوثائق اتحجم أسطول المركب

في هاماً  لعب هذا القسم دوراً يوشكل خاص على الفرص في قطاعات الغذاء والسلع االستهالكية وقطاع األدوية هذا القسم ب يرّكز
 .بسلسلة التبريدالخدمات المتعلقة ال سّيما في جودة العالية  السوق ويقّدم خدمات

 ة السوقكيدينامي

في ) مليار دوالر أمريكي 9.4(مليار درهم إماراتي 34.5 بـاإلمارات العربية المتحدة  دولة في اللوجستيةالخدمات ُيقّدر حجم سوق 
في  اللوجستيةالخدمات ومن المرّجح أن يعتمد نمّو قطاع . تم تقديمها من خالل عقود تعهيديالخدمات  من هذه %25، و2014العام 

التي في إنفاق المستهلك وزيادة اعتماد السوق على الحلول  دةوالزياشكل خاص على النمّو السكانّي والتحسينات في البنى التحتية 
في األسواق  أسواق الخدمات اللوجستية في المائة من 45إلى أّن اإلشارة  ر، وتجديتم الحصول عليها من خالل عملية التعهيد

 .عمليات التعهيديعتمد على المتقّدمة 

اإلمارات العربية المتحدة حيث ُيقّدم جزء كبير  دولة في عقود التعهيدالمعتمدة على  اللوجستيةتتوّزع المنافسة في سوق العمليات 
عدد آخر من المستودعات إلى جانب ومخزنيها في ائع وتفريغها وناقلي البضائع عن طريق وكالء تحميل البضهذه العمليات من 

تنافس شركة مسار . التنظيم الخاصة بهارتفاع معايير  معال سّيما مع مرور الوقت السوق  يتوحدمن المتوّقع أن  . مقدمي الخدمات
رامكس والفطيم أمثل (ومحلّيين ) أجيليتي لوجيستيكس مثل(وإقليمّيين ) لإمثل دي أيتش (في هذا السوق مزّودي خدمات عالمّيين 

 ). اللوجستيةللعمليات 
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 المزايا التنافسية

 :سية لدى قسم حلول سلسلة اإلمدادتتضّمن المزايا التنافسية األسا

باستثناء في السوق اإلماراتية، مزودي الخدمات من جانب محدوداً التكنولوجيا على عتماد االال يزال : التكنولوجيا الرائدة •
تقديم مجموعة كاملة من  سار عن طريق تكنولوجيا أرفينتوتستطيع شركة م. الشركات العالمية الدولية واإلقليمية الكبرى

 .اتعمليات سلسلة اإلمدادتعزيز األساطيل والسائقين وإدارة التتبع والبيانات من أجل  نظام إدارةوخدمات 

قائماً في قطاع  ا مشغالً إلى هذا القطاع بصفته ن أّن شركة مسار دخلت حديثاً رغم معلى ال: بنى تحتية توّفر دعماً قوياً  •
 . قد طّورت الشركة شبكًة من فروع الصيانة ونظم داخلية لدعم العقود الكبيرة في هذا القطاعفإدارة األساطيل، 

ء القائمين في قطاع السلع تقّدم شركة مسار خدمات حلول األساطيل إلى عدد من العمال: العالقات القائمة مع العمالء •
 . االستهالكية السريعة

 االستراتيجية والخطط المستقبلية

تنوي الشركة أن و .القريبالمساهم األكبر في نمّو الشركة في المستقبل  اتقسم حلول سلسلة اإلمداد يصبحتتوّقع شركة مسار أن 
 .للتخزين البارد في القوز في دبي الغير مستخدمة فق الشركةارمواالعتماد على  من خالل تعزيز قدراتها القائمةبشكل طبيعي تنمو 

أنشطة  لتشملتخزين إضافية وتوسيع عمليات النقل  اتمساح، تدرس الشركة فرص االستثمار في متوسطالووعلى المدى القصير 
دول ك لمسافات طويلة وعبر عابرة للحدود من خالل استخدام الشاحنات المفصلية ومقطورات صغيرة لنقل السلع القابلة لالستهال

 . مجلس التعاون الخليجي

 :قادمةللسنوات الخمس ال اتاإلمدادإّن هذه التطلّعات واردة في خطط الشركة لقسم حلول سلسلة 

 .دةـــوح 1,000ى ــــإل 150ن ــزيادة الوحدات التشغيلية م •

 .الجدول الزمني وتنظيمتحديد المسار تقديم خدمات التخزين و •
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 ة ــــات ماليـــوممعل -4

 معلومات مالية خاصة بالشركة   1-4

 2011ديسمبر  31للسنوات المنتهية في أعمال الشركة  وبيانات أخرى عنمحددة تمّثل الجداول التالية معلومات مالية تاريخية                    
 .2014و 2013 سبتمبر 30لألشهر التسعة المنتهية في و، 2013و 2012و

تّم استخالصها من البيانات المالية  2013و 2012و 2011ديسمبر  31المالية الواردة أدناه للسنوات المنتهية في  وماتالمعلإّن 
 بنسخة إلكترونية على الموقع االلكترونيالتي تم توفيرها نبغي قراءتها مع هذه البيانات والمالحظات الخاصة بها يالُمدّققة و

Uwww.massarsolutions.ae/ipocentreU . فقد تّم  2013و 2014 سبتمبر 30أّما المعلومات المالية لألشهر التسعة المنتهية في
ت مع هذه البيانات والمالحظات ذا في نفس الوقتوغير الُمدّققة وينبغي قراءتها المجمعة  المرحليةاستخالصها من البيانات المالية 

ُتعّد الشركة بياناتها . Uwww.massarsolutions.ae/ipocentreU بنسخة إلكترونية على الموقع االلكترونيالتي تم توفيرها الصلة 
 .إلمارات العربية المتحدةا دولة فيالُمطّبقة  القوانينو التقارير الماليةالمالية حسب المعايير الدولية إلعداد 

http://www.massarsolutions.ae/ipocentre�
http://www.massarsolutions.ae/ipocentre�


 شركة مساهمة عامة سليوشنز،مسار  -العرض نشرة
 

23 
 

 

 : ملّخص عن بيانات الدخل الشامل

  ديسمبر 31للسنة المنتهية في   )درهم إماراتي 000(
 30لمّدة األشهر التسعة المنتهية في 

 بتمبرس
  2011  2012  2013  2013  2014 
           

            اإليرادات
 296,111  325,012  427,079  441,589  371,387  ........................المركبات أسطول حلول

 31,161  25,025  35,120  28,236  16,999  ..................................تأجير المركبات
 8,849  -  -  -  -  ..........................اتحلول سلسلة اإلمداد

 5,996  12,947  16,611  18,492  13,072  ................................ )1(مصادر أخرى
 342,117  362,984  478,810  488,317  401,458  ................................اإليراداتمجموع 

           
           كلفة المبيعاتت

 )108,789(  )124,395(  )164,682(  )153,655(  )117,350(  ................................االستهالك تكاليف
اإلصالحات والصيانة والمواد الُمستهلكة 

 .......................................الُمستخدمةو
  

)58,847( 
  

)66,787( 
  

)61,846( 
  

)46,328( 
  

)46,489( 
 )21,607(  )20,661(  )27,332(  )38,891(  )40,372(  .................................تكاليف الموظفين

 )17,164(  )12,314(  )15,755(  )27,168(  )25,944(  ................................. )2(تكاليف أخرى
 )194,049(  )203,698(  )269,615(  )286,501(  )242,513(  ..........................مجموع كلفة المبيعات

           
 148,068   159,286  209,195  201,816  158,945  .………………………إجمالي الربح

 % 43.3  %43.9  %43.7  %41.3  %39.5  ..............)4()بالمائة(هامش إجمالي الربح 
           

 )102,344(  )87,141(  )118,300(  )119,457(  )100,503(   ...................................النفقات اإلدارية
واألدوات ول األص بيعالربح على 

 ..…………………………واألجهزة
  

40,655 
  

33,946 
  

39,280 
  

23,165 
  

18,971 
 4,623  3,036  6,435  2,412  1,028  ......................................…دخل آخر

 )4,418(  )5,732(  )7,234(  )7,716(  )6,198(  ..............................التمويل كلفةصافي 
           

 64,900  92,614  129,376  111,001  93,927  ………………..…المّدة/ الربح للسنة
 %18.9  %25.5  %27.3  % 22.7  % 23.4  ….……)4()بالمائة(هامش الربح الصافي 

           
 -  -  -  )1,350(  )1,350(  . ............................شاملة أخرى خسائر

 64,900  92,614  129,376  109,651  92,577  ...........................الشاملمجموع الدخل 
           

الفوائد والضرائب  احتساب الربح قبل
  ………………)5(والتناقص واالستهالك

 222,050  277,978  308,471  228,159  182,868 

الفوائد والضرائب احتساب  هامش الربح قبل
  ..….… )4()المائةب(ك والتناقص واالستهال

 
55.3%  56.9%  64.4%  62.8%  53.4% 

لكّل سهم  المخفضالدخل األساسّي والدخل 
 ..............................)3( )درهم إماراتي(

 
0,16  0,18  0,21  0,15  0,11 

           
  والتبريدية عائد على خدمات التدفئة والتهويتضّمن في شكل أساسي ال   (1)
 الوقود والتأمين  تكاليفيتضّمن  (2)
من  االموافق عليه بعد اقتسام األسهم) 600,000,000(الفترة مقسوماً على عدد األسهم / لكّل سهم على أساس الربح للسنة المخفضيتّم احتساب الدخل األساسي والدخل    (3)

 2014ديسمبر  8في  المساهمين البائعين
   داتاإليراكنسبة مئوية من    (4)
د للمعايير الدولية إلعداخاضعة ليست  الضرائب والتناقص واالستهالكالفوائد و احتساب الفوائد والضرائب والتناقص واالستهالك وهامش الربح قبل احتساب إّن الربح قبل   (5)

ثل الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والتناقض واالستهالك وهامش الربح يمبناًء على البيانات المستخلصة من البيانات المالية التاريخية  التقارير المالية وقد احتسبناه
 استهالك الدين وصافي نفقات التمويل والفترة قبل تناقض القيمة /للسنة
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 : المالي الوضعخالصة البيانات بشأن 
 

 سبتمبر 30  ديسمبر 31 )درهم إماراتي 000(
 2011  2012  2013  2014 
        

        األصول
 705,990  674,901  673,492  624,245 ......................واألدوات واألجهزةالممتلكات 

 7,573  8,879  12,855  3,150  ...................... )1( أخرى متداولةأصول غير 
 64,845  44,485  43,686  45,736 ........................... )2(أخرى  متداولةأصول 

 235,684  193,873  172,543  143,574 ...........................وأخرى مدينة تجارية مذم
 41,448  80,039  54,261  53,186 ............................ونقداألرصدة المصرفية 

 1,055,540  1,002,177  956,837  869,891 ................... ....................مجموع األصول
        

         المطلوبات
 94,367  106,522  132,149  96,916 ..................االيجاري التمويلتحت  مطلوبات
 17,062  16,883  17,734  16,524 . ................. )4( متداولةأخرى غير  مطلوبات
 2,568  1,350  1,350  1,350 ........................ )4( متداولةأخرى  مطلوبات

 163,909  131,388  155,646  184,794 ............................وأخرى دائنة تجارية ذمم
 277,906  256,143  306,879  299,584 …………….......……المطلوباتمجموع 

        
        :الملكية وقّ حق

 107,805  107,805  107,805  107,805  .……………………………مالالرأس 
 669,829  638,229  542,153  462,502 ..............اتياألرباح غير الموّزعة واالحتياط

 777,634  746,034  649,958  570,307 ...............................الملكية حقوقمجموع 
        

 1,055,540  1,002,177  956,837  869,891 . ..............وحقوق الملكية المطلوباتمجموع 
 

  مقدماً المدفوعة غير المتداولة واألصول ) نظم المعلومات(يتضّمن األصول غير الملموسة   (1)
 يتضّمن الموجودات والمبالغ المستحقة من أطراف ذات صلة    (2)
 تحدة اإلمارات العربية الم دولة قانون العمل فيوفقاً لنهاية خدمة الموظفين المحتسبة مستحقات ويتضّمن   (3)
 ) في حال وجودها(المستحقة من األطراف ذات الصلة والمخصصات  المبالغيتضّمن   (4)

 :ملّخص عن بيانات التدفقات النقدية

  ديسمبر 31للسنة المنتهية في  )درهم إماراتي 000(
 30لمّدة األشهر التسعة المنتهية في 

 سبتمبر
 2011  2012  2013  2013  2014 
          

 70,966  130,330  220,758  182,887  93,762 ...................الصافي من األنشطة التشغيليةالنقد 
 )64,102(  )52,065(  )134,703(  )185,695(  )78,412( ...............النقد الصافي من األنشطة االستثمارية

في من األنشطة التمويلية  ................................. 5,289  3,883  )60,277(  )74,025(  )45,455( 
 )38,591(  4,240  25,778  1,075  20,639 …………يعادله ما اوفي النقد ) نقص/ (زيادة
 80,039  54,261  54,261  53,186  32,547 ..........الفترة/ في بداية السنة يعادله او ماالنقد 
 41,448  58,501  80,039  54,261  53,186 ..........فترةال/ في نهاية السنة يعادله ما اوالنقد 
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 :مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع المالي ونتائج العمليات 2-4

 2012و 2011ديسمبر  31المنتهية في  الُمدّققة للسنواتينبغي قراءة المناقشة والتحليل التاليْين بالتوازي مع بيانات الشركة المالية 
 بنسخة إلكترونية على الموقع االلكتروني هاتوفير تمالتي فيها المالحظات الخاصة بهذه البيانات بما  2013و

Uwww.massarsolutions.ae/ipocentreU  سبتمبر  30التسعة المنتهية في لألشهر المالية الُمراجعة البيانات باإلضافة إلى
 .6 جزءالالواردة في  االسهم المعروضةقراءة بعض المخاطر المتعلّقة بشراء  مقدمي طلبات الشراءكما ينبغي على .  2014

 على العملياتالمؤثرة العوامل 

ومن شأن التغيرات . والمركباتلسيارات ااستخدام عمليات التأجير ومدى أسعار شكل أساسّي بحجم ب مرتبطةإّن ربحية الشركة 
وتصاعد األسعار في أسواق إعادة البيع الثانوية أو معّدالت الفائدة أن تؤّثر  والمركباتة التي تطرأ على سعر شراء السيارات الكبير

 .هذه التغّيراتوفقاً لتعديل األسعار رة على حسب القدبشكل كبير على ربحية الشركة ب

 بشكل كبير قطاع البناء وموسمّية قطاع السياحة والسفر وتقلباتدة اإلمارات العربية المتحدولة االقتصادي المحلّي في يؤثر األداء 
 .على األداء التشغيلي والمالي في الشركة وعلى أقسام التشغيل فيها

 :يـــغيلــاألداء التش
 

  ديسمبر 31للسنة المنتهية في  )درهم إماراتي 000(
 30لمّدة األشهر التسعة المنتهية في 

 سبتمبر
 2011  2012  2013  2013  2014 

          المركبات أسطول حلول
 265,271  293,628  385,244  410,056  342,079 .......................تأجير السيارات

 6,958  10,078  12,920  8,807  9,597 ..........................آلياتخدمات 
 8,216  8,009  10,530  6,742  - ..............خدمات إدارة األساطيل

 5,711  5,283  7,070  7,891  - . ...........................حلول التتبع
 9,955  8,014  11,316  8,094  19,711 ........................تأجير المعّدات
 296,111  325,012  427,079  441,590  371,387 ......األساطيل إدارةمجموع حلول 

          
 31,161  25,025  35,120  28,236  16,999 .......................لمركباتتأجير ا

          
 8,849  -  -  -  - . ............اتحلول سلسلة اإلمداد

          
 5,996  12,947  16,611  18,492  13,072 ...........................أقسام أخرى

          
 342,117  362,984  478,810  488,317  401,458 ....................اإليراداتمجموع 

          

 : 2013سبتمبر  30بالمقارنة مع فترة األشهر التسعة المنتهية في  2014سبتمبر  30فترة األشهر التسعة المنتهية في ) أ(

 اإليرادات

مليون درهم إماراتي  342ليصبح  في المائة 6بنسبة  2014سبتمبر  30لفترة األشهر التسعة المنتهية في  االيراداتتراجع مجموع 
 . 2013سبتمبر  30مليون درهم إماراتي في األشهر التسعة المنتهية في  363 مقابل

في المائة بسبب  9مليون درهم إماراتي أو بنسبة  29 أسطول المركبات بـ من حلول االيرادإنخفض : حلول أسطول المركبات
أعمال  مجال العمالء فيانخفاض الطلب من  في المائة في تأجير السيارات والذي سّببه 10 بنسبةن درهم أو مليو 28تراجٍع بقيمة 

باإلضافة إلى . لمشاريع جديدةبالتحضير بسبب البدء  2015ابتداًء من الربع األّول من سنة  االيرادمن المتوّقع أن ينمو و. البناء
 30في المائة خالل فترة األشهر التسعة المنتهية في  31ماليين درهم إماراتي أو بنسبة 3 بـ  آلياتخدمات من  االيرادذلك، تراجع 

تخفيض األسعار إلى خدمات ايجار وبسبب  آلياتبسبب تحويل الخدمات المقّدمة إلى بعض العمالء من خدمات  2014سبتمبر 
 . المقدمة لشركات التأمين

مليون درهم أو بنسبة  6بـ  2014سبتمبر  30لفترة األشهر التسعة المنتهية في  ركباتمن تأجير الم اإليراد إرتفع: تأجير المركبات
. 2013سبتمبر  30مليون درهم إماراتي في األشهر التسعة المنتهية في  25 مقابلمليون درهم إماراتي  31ليصبح  في المائة 6

 .2013العمل في النصف الثاني من العام ونتج هذا االرتفاع في شكل أساسي عن فروع بايليس الجديدة التي بدأت ب

http://www.massarsolutions.ae/ipocentre�
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 (3PL)من خالل إبرام عقد توزيع الخدمات اللوجستية  اتأسست شركة مسار قسم حلول سلسلة اإلمداد: اتحلول سلسلة اإلمداد
هر مليون درهم إماراتي لفترة األش 9ونتج عن ذلك عائد بقيمة . خاصمن القطاع المع عميل  2014في الربع الثاني من العام 

 .2015شكل كبير في العام ب القسمومن المتوّقع أن ينمو هذا . 2014سبتمبر  30التسعة المنتهية في 

 ات ــــة المبيعـــــكلف

مليون درهم أو  16تكلفة االستهالك بـ في المائة بسبب انخفاض  5بنسبة  إماراتي أوماليين درهم  10 بـلفة المبيعات كتراجعت 
في التغير مليون درهم نتيجًة  5التأجير الذي قابله ارتفاع في التكاليف األخرى بقيمة  إيرادب التراجع في في المائة بسب 13بنسبة 
وبسبب ارتفاع تكاليف الوقود على قسم حلول سلسلة  2013سبتمبر  30التأمين خالل فترة األشهر التسعة المنتهية في  نفقات

 . االمدادات المؤّسس حديثاً 

 معّدات ال بيعاألرباح على 

في  18ماليين درهم أو بنسبة  4بـ  2014سبتمبر  30خالل فترة األشهر التسعة المنتهية في بيع المعدات تراجعت األرباح على 
 2013سبتمبر  30المسّجلة في فترة األشهر التسعة المنتهية في في مقابل األرباح مليون درهم إماراتي  19قيمتها ولتصبح المائة 

السيارات خالل فترة األشهر التسعة المنتهية بيع ونتج هذا التراجع عن التأخير في بدء عمليات . ن درهم إماراتيمليو 23والبالغة 
 .2014سبتمبر  30في 

 : 2012ديسمبر  31بالمقارنة مع السنة المنتهية في  2013ديسمبر  31السنة المنتهية في ) ب(

 راداتـــــاإلي

 488مقابل مليون درهم إماراتي  479في المائة لتصبح قيمتها  2بنسبة  2013ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف اإليرادات انخفضت
 . 2012ديسمبر  31مليون درهم إماراتي في السنة المنتهية في 

في المائة بسبب  3مليون درهم إماراتي أو بنسبة  14  بـ أسطول المركباتحلول  ايراداتتراجع مجموع : المركبات أسطولحلول 
نتيجًة لتزايد المنافسة ال سّيما في سوق  وذلك في المائة في قسم تأجير السيارات 6مليون درهم أو بنسبة  25فاض بقيمة نخالا

القطاع الحكومي حيث اعتمد المنافسون استراتيجية تسعير عدائية من أجل زيادة حّصتهم في السوق ونتيجًة للتباطؤ في قطاع 
بدعم من ليات اآلفي عائد خدمات في المائة  47مليون درهم إماراتي أو بنسبة  4فاعاً بقيمة وقد قابل هذا االنخفاض ارت. البناء

مليون درهم إماراتي من خدمات إدارة األساطيل بسبب  4الكميات الكبيرة التي أدارتها شركات التأمين باإلضافة إلى زيادة بقيمة 
  .2012التأثير السنوي الكامل للعمليات التي بدأت في مايو 

 7 بـ 2013ديسمبر  31مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في  35من تأجير المركبات البالغ  اإليرادإرتفع : تأجير المركبات
بسبب افتتاح  2012ديسمبر  31في المائة بالمقارنة مع األرقام المسّجلة في السنة المنتهية في  24مليون درهم إماراتي أو بنسبة 

 . تحصلت عليها الشركة من خالل الوسطاء وزيادة األعمال التي فروع المطار الجديدة

مليون درهم إماراتي في السنة المنتهية في  17 البالغاإليرادات  ىمستونفس حافظ قسم التدفئة والتهوية والتبريد على : أقسام أخرى
 . 2012ديسمبر  31مليون درهم في السنة المنتهية في  18بالمقارنة مع عائد بقيمة  2013ديسمبر  31

 ات ـــة المبيعـــكلف

التصليحات والصيانة والمواد انخفاض تكلفة في المائة بسبب  6مليون درهم إماراتي أو بنسبة  17بـإنخفضت كلفة المبيعات 
 بـظفين زيادة الكفاءة في ورش التصليح وانخفاض تكاليف المووذلك بسبب في المائة  7مليون درهم إماراتي أو  5بقيمة  المستهلكة

مليون  11عدد السائقين بعد انتهاء مّدة بعض العقود، إلى جانب انخفاض بقيمة انخفاض في المائة بفضل  30مليون درهم أو  11
وقد قابل هذا االنخفاض ارتفاٌع .  في تكاليف التأمين االنخفاضفي المائة في التكاليف األخرى بسبب  42درهم إماراتي أو بنسبة 

مليون  23المركبات البالغة في أسطول  في المائة بسبب الزيادة 7مليون درهم إماراتي أو بنسبة  11بقيمة ك نفقات االستهالفي 
 . 2013ديسمبر  31درهم خالل السنة المنتهية في 
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 المعّدات بيع األرباح على 

ماليين درهم   5بـ 2013ديسمبر  31في  مليون درهم إماراتي خالل السنة المنتهية 39البالغة قيمتها أرباح بيع المعدات  ارتفعت
ونتج هذا   .مليون درهم 34والبالغة  2012ديسمبر  31المسّجلة خالل العام المنتهي في عن تلك في المائة  16إماراتي أو بنسبة 

 .  2012بعد انتهاء عقد كبير في العام  2013خالل العام بيعها االرتفاع عن الزيادة في عدد السيارات التي تّم 

 : 2011ديسمبر  31بالمقارنة مع السنة المنتهية في  2012ديسمبر  31السنة المنتهية في  )ج(

 راداتـــــاإلي

 401مقابل مليون درهم إماراتي  488البالغة في المائة و 22بنسبة  2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في  االيراداتإرتفع مجموع 
 . 2011ديسمبر  31 مليون درهم إماراتي في السنة المنتهية في

في المائة بسبب  19مليون درهم إماراتي أو بنسبة  70  بـأسطول المركبات من حلول  اإليراد ارتفع: المركبات أسطول حلول
وزيادة مركبة  810قسم تأجير السيارات نتيجة زيادة عدد المركبات بـ  في المائة في 20مليون درهم أو بنسبة  68زيادة بقيمة 

 . إدارة األساطيل وحلول التتبع قسمْين جديدْين تّم تقديمهما للمّرة األولى خالل السنة وشّكلت. في المائة 7 ر بنسبة التأجي معّدل

 بـمليون درهم إماراتي  28البالغة و 2012ديسمبر  31من تأجير المركبات للسنة المنتهية في  اإليرادات ارتفعت: تأجير المركبات
عن  االيراداتونتجت هذه الزيادة في . 2011ديسمبر  31في المائة بالمقارنة مع السنة المنتهية في  66مليون درهم أو بنسبة  11

 . التحّسن العام الذي شهدته األعمال السياحية وارتفاع عدد المعارض خالل السنة، باإلضافة إلى ارتفاع معّدالت التأجير

وسّجل قسم التدفئة . 2010و 2009العامْين خالل تباطؤ في سوق البناء تعافى سوق التدفئة والتهوية والتبريد من ال: أقسام أخرى
 . مليون درهم إماراتي 18بقيمة  يراداتبإفي المائة فاختتم السنة  41بنسبة  االيراداتوالتهوية والتبريد ارتفاعاً في 

 ات ــــة المبيعـــــكلف

 36والبالغ قيمتها  االستهالكفي المائة بسبب الزيادة في نفقات  18مليون درهم إماراتي أو بنسبة  44 بـكلفة المبيعات  ارتفعت
مليون  8والصيانة والمواد االستهالكية بقيمة  تكلفة قطع الغيارفي المائة باإلضافة إلى ارتفاع في  31مليون درهم إماراتي أو 

 . اإليراددرهم إماراتي بسبب زيادة عدد المركبات المطلوبة لدعم نمّو 

 المعّدات بيع  األرباح على

ماليين درهم  7 بـ 2012ديسمبر  31مليون درهم إماراتي خالل السنة المنتهية في  34البالغة قيمتها أرباح بيع المعدات  انخفضت
. مليون درهم 41والبالغة  2011ديسمبر  31المسّجلة خالل العام المنتهي في  عن تلك األرباح في المائة 17إماراتي أو بنسبة 

بالمقارنة  2012ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في بيعها االنخفاض في شكل أساسي عن تراجع عدد السيارات التي تّم ونتج هذا 
 .2011ديسمبر  31مع السنة المنتهية في 

 : شراء االصول والمعدات والموجوداتتكاليف 

مليون درهم  272مبلغ وقدره   2013ديسمبر 31في السنة المنتهية في شراء االصول والمعدات والموجودات تكلفة بلغت قيمة 
) درهم إماراتي مليون 217: 2014سبتمبر  30خالل االشهر التسعة االولى حتى ودرهم إماراتي  مليون 283: 2012(إماراتي 

رهم د مليون 98: 2012(مليون درهم إماراتي  138والبالغة قيمتها ويتم تغطية هذه التكاليف من خالل عائدات بيع المركبات 
المحصلة األموال النقدية من خالل ، و)درهم إماراتي مليون 94: 2014سبتمبر  30خالل االشهر التسعة االولى حتى و، إماراتي
 71: 2014سبتمبر  30خالل االشهر التسعة االولى حتى و، درهم إماراتي مليون 183: 2012(مليون درهم إماراتي  221البالغة 
خالل االشهر و، درهم إماراتي مليون 77 : 2012(مليون درهم إماراتي  29البالغ  التأجير التمويلي عائداتو) درهم إماراتي مليون

 ). درهم إماراتي مليون 22: 2014سبتمبر  30التسعة االولى حتى 

 : ةــــالمديونيّ 

شراء معدات ومركبات  لتمويم لغرض .م.ذ مركبات مع شركة أبوظبي الوطنية للتأجير تأجيرالشركة اتفاق بيع وإعادة أبرمت 
في السنة  قبل الشركة مليون درهم من 29تم سحب مبلغ مليون درهم إماراتي، وقد  100اتفاق التمويل وتبلغ إجمالي قيمة . للشركة

إن اتفاق التمويل هذا . 2014سبتمبر  30مليون درهم خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  22و 2013ديسمبر  31المنتهية 
درهم  مليون 131: 2013( 2014 سبتمبر 30كما في تاريخ  مليون درهم إماراتي 90بقيمة  المركباتهن على رب مضمون

  .)مليون درهم إماراتي 102: 2011مليون درهم إماراتي،  110: 2012إماراتي، 
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 :لاـــــالم رأس 3-4
 

 البيانات مع أدناه الجدول قراءة ينبغي.  2014مبر سبت 30و  2013 ديسمبر  31تاريخ في كما الشركة مال رأس أدناه الجدول يبين
سبتمبر  30والبيانات المالية الغير مدققة لألشهر التسعة المنتهية في  2013 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للشركة المدققة المالية
يل الوضع المالي ونتائج مناقشة اإلدارة وتحل"بعنوان ( 2-4والمعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة في الجزء  2014

  ").العمليات
 
 

 )درهم إماراتي 000(
  31كما في
 2013ديسمبر 

سبتمبر 30 كما في 
2014 

    
 41,448  80,039 ........................................................................................األرصدة البنكية والنقد

    
    المديونية

 43,700  44,785 .................................................................................................)1(ديونية قصيرة األجل الم
 50,667  61,737 ...................................................................................................)1(المديونية طويلة األجل 

 94,367  106,522 ...............................................................................................إجمالي المديونية
    

    حق الملكية
 107,805  107,805 ......................................................................................................رأس المال

 53,903  53,903 .............................................................................................االحتياطي القانوني
 53,903  53,903 .............................................................................................االحتياطي النظامي
 562,023  530,423 ..............................................................................................األرباح المحتجزة

 777,634  746,034 .........................................................................................ةالملكي إجمالي حقوق
    

 872,001  852,556 .............................................................................................اجمالي رأس المال
    
 ) البيع وإعادة التأجير(يتضمن القروض بموجب التمويل التأجيري )  1( 
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 المال رأس هيكلة ادةإع  4-4

 : من قبل مساهمين يملكون كامل راس مال الشركة 2014 ديسمبر 8في ت الجمعية العمومية غير العادية للشركة اتخذ
 

 .تجزئة القيمة االسمية لألسهم من عشرة دراهم الى درهم واحد للسهم )أ(
درهم للسهم ) 1(م منحة بقيمة اسمية قدرها درهم من خالل إصدار أسه 492,195,000زيادة رأس مال الشركة بمبلغ  )ب(

 . يتم توزيعها بين المساهمين بنسبة ملكية كل منهما
تحويل كامل المبلغ المتبقي في االحتياطي النظامي الى االحتياطي القانوني لتخفيض المتطلبات المستقبلية المتعلقة  )ج(

 . باالحتياطي وبالتالي تحسين وضع السيولة في الشركة

.  بعد األخذ بعين االعتبار التعديالت المشار اليها أعاله 2014سبتمبر  30لجدول أدناه رأس مال الشركة كما في تاريخ ا يبين
ل هو لغرض التوضيح فقطو  . رأس المال المعدَّ

 
)درهم إماراتي  في كما  (000 

 سبتمبر 30
2014 

 التعديالت
 التقريبية

 التقريبية البيانات
 سبتمبر 30 في كما

2014 
     

 41,448 - 41,448  ......................................................والنقد البنكية األرصدة
     

     المديونية
 43,700 - 43,700  .................................................)1(قصيرة األجل  المديونية
 50,667 - 50,667  ...……………… ..……………)1(طويلة األجل  المديونية
 94,367 - 94,367  ............................................................المديونية إجمالي

     
     الملكية حق

 600,000 492,195 107,805  ....................................................................المال رأس
 - (53,903) 53,903  ..........................................................اميالنظ االحتياطي
 107,806 53,903 53,903  ..........................................................القانوني االحتياطي

 69,828 (492,195) 562,023  ............................................................المحتجزة األرباح
 777,634 - 777,634  .......................................................الملكيةحقوق  إجمالي

     
 872,001 - 872,001  ..........................................................المال رأس اجمالي

     
 ) البيع وإعادة التأجير(التمويل التأجيري  يتضمن القروض بموجب)  1(
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 التقييم -5

 ومجلس اإلدارة ينالمساهممن قبل للسهم الواحد ) درهمان واربعون فلساً (درهم  2.40بـ سعر عرض األسهم المعروضة  تم تحديد
من قبل تم والذي للشركة  وقيةللقيمة الساألخذ بعين االعتبار عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر تحليل مستقل  وبعد

 .عمل الشركة ةللشركة بناًء على خط ةالتقريبي ةالسوقي القيمةالشركة للمساعدة في تحديد  والذي عينته مستقل أرنست ويونغالمقيَّم ال

 :التالي الشكل علىييم التقالمجلس الدولي لمعايير  من قبل الُمعّرفةو "السوقية القيمة"أساس  على تم تقييم الشركة من المقيم المستقل

بين جهة راغبة بالشراء وجهة راغبة بالبيع في عملية تبادل حّرة بعد القيام  التقييمفي تاريخ  دينالمبلغ المقّدر لتبادل أصل أو "
 ".ومن دون إكراه واطالعكّل طرف بدراية  يتصرفبالتسويق المالئم وحيث 

هذا  وبموجب. تحت منهجية الدخل كمعيار رئيسي للتقييم) DCF( "المخصومقدي التدفق الن"عتماد أسلوب بإ الشركة تقييم ولقد تم
" القيمة الحالية"مناسب من أجل تحديد خصم التدفقات المالية المستقبلية المتوّقعة للشركة عبر استخدام معّدل  خصم، تّم االسلوب

 العوائدمع األخذ في عين االعتبار معّدالت الشركة  مخاطرم على أساس تقيي الخصموتّم تقدير معّدل . ةالمستقبليّ  ةالنقدي اتللتدّفق
 . في السوق مشابهةلشركات  ةالمتوّقع

"  مضاعفات القيمة السوقية للشركات المساهمة المقارنة"فلقد تم االسترشاد بأُسلوب ، المخصومسلوب التدفق النقدي باإلضافة إلى أُ 
 قكطر" عمليات االستحواذ لشركات مشابهه وفقاً لمنهجية السوق في التقييم مضاعف القيمة السوقية في"سلوب أُ باإلضافة الى 

 .المخصوم النقديأسلوب التدفق  تحتثانوّية للتأّكد من صحة النتائج الُمستخلصة 

ال و ،تحديد سعر عرض األسهم في الشركة عندادارة الشركة الطالع المساهمين ومجلس  مرجعيةكنقطة  تعتبر القيمة السوقية
دراسة بم اوالقيمستلمي هذه النشرة وعلى كل مستلم لهذه النشرة القيام بالتحقق  إتجاهحمل أرنست ويونغ أي مسؤولية من أي نوع تت

) وهي مستمرة كذلك(خاصة به قبل اتخاذه لقرار االستثمار في الشركة، حيث أن الدراسة التي قامت بها أرنست ويونغ خضعت 
 . ت التي تم االتفاق عليها مع الشركةونطاق العمل والمحددالمتطلبات 
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  رـــــالمخاط -6

 اعمالوتتركز هذه المخاطر على  ادناه، 6-1 جزءال فيمخاطر اساسية  بأنهاوالشركة تبيان المخاطر التي يرى مجلس االدارة  تم
اتخاذ  قبلى مقدمي طلبات الشراء عليتوجب لذلك . الشركة واالستثمار فيها علىتأثير كبير  )حدثت اذا( لها سيكون والتيالشركة 

الشركة بما في ذلك  أعمال وراءيدرسوا بعناية ويقيموا المخاطر الكامنة  أناألسهم المعروضة  بتقديم طلبات لشراء أي من همقرار
 من 6-2 جزءال في تحديدها تم خاصة مخاطر هناك بأنفي الشركة باإلضافة الى ذلك يرى مجلس اإلدارة .  المخاطر الواردة أدناه

 في الوقت الحالي األمور اإلضافية غير المعروفة أو المؤكدة بالنسبة للشركة  بعض باإلضافة إلى ذلك، قد يكون هناك . النشرة هذه
 .أيضاً  سلبية تأثيراتوالتي قد يكون لها 

كالتقلب  ،فقطثمار في الشركة باالستوال تتعلق االستثمارات في األسهم  بين كافةوتجدر اإلشارة ايضاً إلى وجود مخاطر مشتركة 
 في) والفائدةتقلبات سعر الصرف وبما فيها وضع السياسة النقدية والمالية (العام ألسعار األسهم بسبب الظروف االقتصادية العامة 

وب أو الحرالتي تقع خارج سيطرة الشركة مثل األعمال اإلرهابية أو األحداث اإلمارات العربية المتحدة وخارجها، إلى جانب  دولة
 .الكوارث

أمور هي أو النتائج المتحققة بسببها  جزءالهذا في المحددة بعض المخاطر العلم بأن ظهور  مقدمي طلبات الشراءينبغي على 
مقدمي طلبات باإلضافة إلى ذلك، على . اإلدارة العليا فيهامجلس ادارتها ووالبائعين المساهمين الشركة وخارجة عن سيطرة 

هذا التوصيف يرّكز على المخاطر الُمشار إليها أعاله وال ُيزعم أّنه يفّصل جميع المخاطر التي قد تواجهها ظة بأن المالح الشراء
التي كما تجدر اإلشارة إلى أّنه من الممكن عدم توّفر أي ضمانة تؤّكد أّن الشركة ستحّقق األهداف .  الشركة اآلن أو في المستقبل

 .هذه ستتحّقق أو ُتنجز خالفاً عن ذلك ة العرضنشرأو التوّقعات الواردة في ات التطلعات المستقبلية البيانات ذصّرحت عنها أو أّن 

ة شرنمن  جزءالالكافي بما فيها المخاطر المفّصلة في هذا المسائل المحددة هنا بالشكل دراسة  مقدمي طلبات الشراءينبغي على 
في حال تعّذر و.  ار الخاصة بهم وظروفهم المالية قبل االستثمار في الشركةفي عين االعتبار أهداف االستثم واالخذ هذه العرض

فإنه يتوجب ، من عدمه ةضوعرمسهم الاألأي من  شراءهذه أو في حال وجود أي شّك بشأن  ة العرضنشرن أجزاء مفهم أّي جزء 
مستشاره أو  وسيطهأو  همصرفاو المهني  همستشارطلب لشراء اي من االسهم المعروضة استشارة تقديم في راغب أي على 

 .االسهم المعروضة شراء أي منمستشار مهني مؤّهل قبل اتخاذ قرار اي  أو ه الماليمحاسبأو  القانوني

 .المخاطر المتعلقة بالبيانات ذات التطلعات المستقبلية 6-3 جزءاليتضمن وأخيراً، 

 ةـــر األساسيـــالمخاط 1-6

 األسواق والمنافسة

اإلمارات العربية المتحدة، ويتمتع بعض المنافسين بمكانة هامة في دولة للشركة بدرجات مختلفة لكل من منتجاتها  هناك منافسون
في األسواق وتمكنوا في بعض األحيان من الحصول على حصص كبيرة من األسواق أو القطاعات الجديدة، أو كانوا أكثر تطوراً 

وبيد أن الشركة كانت قادرة على المنافسة بشكل ناجح في الماضي، ال يمكن .  زيعمن حيث التسويق والتومن الشركة وابتكاراً 
عالوة على ذلك، قد يكون للمنافسة المتزايدة وتقلبات األسعار .  ستكون قادرة على االستمرار بهذا النجاح في المستقبلبأنها الجزم 

ان المنافسة المتزايدة والتي تتضمن قيام مصنعّي . الماليةنتائج عملياتها وأوضاعها والمفاجئة آثار سلبية على عمل الشركة 
المركبات اضافة انظمة تتبع واي نقص في عدد المستهلكين او في المشاريع الصناعية الكبيرة او في االعمال او خفض هامش 

 .  الربح من الممكن جدا ان يؤثر سلباً على اعمال الشركة

 استراتيجية التوّسع

قدرة الشركة على إدارة إن  .الوضع المالي للشركة ودرجة نموها في المستقبل إذا لم تنجح خطة توسع الشركة من الممكن أن يتأثر
هذا التوسع ستعتمد على قدرتها على تنفيذ وتطوير األنظمة التشغيلية والتمويلية واإلدارية في األوقات المناسبة وكذلك قدرتها على 

أو الجديدة من /اإلخفاق في زيادة مبيعات أحد األسواق الحالية ووإن .  والتحكم فيهم تدريب موظفيها وتحفيزهم وزيادة عددهم
التوزيع والترويج ) تأسيس مرافق تخزين مالئمةكمصروفات (الممكن أن يؤدي الى عجز الشركة عن استرداد مصروفات 

 . والتسويق عالوة على التكاليف اإلدارية المتراكمة لتطوير هذه األسواق

 المركبات اآلليةتوّفر 

ّفر المركبات المناسبة من أجل ضمان توبأسعار معقولة المركبات من المصّنعين  على شراء قدرتها تعتمد أعمال الشركة على
 . المركباتأو توفير وضعها المالي وأداءها عكسياً في حال انقطاع تصنيع و ومن الممكن أن تتأثر عمليات الشركة. لديها
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 ي سوق السيارات المستعملةاستقرار األسعار ف

في المتعارف عليها مع األسعار يتناسب بسعر  وذلك تعتمد أعمال الشركة على قدرتها على بيع المركبات في نهاية حياتها التأجيرية
  . شكل عكسيّ بوفي حال لم تتمّكن الشركة من القيام بذلك، سيتأثر وضع الشركة المالّي وأداءها .  المستعملةسوق السيارات 

 تعثر وجود سيولة كافية لألسهم المعروضة

وحيث إن الشركة غير مدرجة االن .  الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية سيتم إدراج أسهمبعد االنتهاء من عملية العرض 
تمرارية ال يمكن ضمان وجود سيولة كافية أو ضمان اسولذلك  العرضهذا قبل  متداولة اهلم تكن أسهمفي اي سوق مالي وعليه 

مقدمي ليتاح وقد ال .  بشكل سلبيألسهم الشركة وفي حالة غياب السيولة، يمكن أن تتأثر أسعار التداول .  السيولة بعد اإلدراج
أو بسعر أعلى منه بسبب عدد من العوامل بما في ذلك االختالفات بين نتائج العرض إعادة بيع أسهمهم بسعر  طلبات الشراء

وقعة والتغييرات أو اإلخفاق في تحقيق توقعات مكاسب األوراق المالية وظروف السوق في القطاع التشغيل الفعلية والمت
وقد يكون لتقلبات السوق الحادة تأثير سلبي على سعر تداول األسهم في سوق .  واإلجراءات الرقابية واألوضاع االقتصادية العامة

 . الفعلي للشركة أبوظبي لألوراق المالية بغض النظر عن األداء التشغيلي

 بتملك حصص كبيرة من أسهم الشركةالمخاطر المتعلّقة 

من رأس مال الشركة على  %29و %31 تملكفي  طاقةبعد إتمام عرض األسهم سوف تستمر شركة أبوظبي لالستثمار وشركة 
  .التوالي وبالتالي ستحتفظ كل منهما بنسبة عالية من األسهم في الشركة

للشركة من المساهمين الموافقة على أمور خاصة في الجمعية العمومية للشركة من خالل التصويت عليها  يتطلب النظام األساسي
أو أكثر من أصول الشركة أو ادراج الشركة في سوق مالي خارج دولة  50%بأغلبية أكبر من تلك المطلوبة عادة وعلى األخص بيع 

وعليه ال بد من .  من رأس مال الشركة 75%ألمور موافقة مساهمين يملكون يتطلب التصويت على هذه ا .اإلمارات العربية المتحدة
 .على هذه األمور طاقةالحصول على موافقة شركة أبوظبي لالستثمار وشركة 

.  البائعين أعضاء تم تعيينهم من قبل المساهمين سبعةمن في تاريخ هذه النشرة ، يتألف مجلس إدارة الشركة كما في هذا التاريخ
ع المرشحون لعضوية مجلس اإلدارة فيما بعد الى الشروط التي تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة والتي قد وسيخض

 العدد هذاأو أكثر يملكون  مساهماألسهم أو أن تتم تزكيته من  من سهم لمليونيمالكاً  إمابضرورة أن يكون المرشح  تفرض شرطاً 
وفي الشروط التي تضعها لجنة الترشيحات والمكافآت يتطلب الحصول على أغلبية األسهم انتخاب أي مرشح يست إن. من األسهم

 . )بالمائةخمسين يزيد عن  ما( الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية العادية

سهم من من األ بالمائةخمسين أكثر من منفرداً في سوق أبوظبي لألوراق المالية لن يملك أي من المساهمين بعد ادراج الشركة 
في أعمال  التحكم البائعانالمساهمان  بمقدور سيكون وعليه.  الشركةأسهم من  60%مجتمعان البائعان الشركة وسيملك المساهمان 

الشركة وممارسة سلطتهما في اتخاذ القرارات في شأن االقتراحات المعروضة للتصويت في الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس 
في حال قررا  وذلك االرباح توزيع سياسةفي ذلك انتخاب اعضاء مجلس االدارة والموافقة على  بماأخرى  اإلدارة وأمور جوهرية

 . ذاته النحو على المقترحة القرارات على التصويت

 رىـــر األخـــالمخاط 2-6

 األعمال تنظيم

ن واللوائح واالنظمة أو في الحصول على وإن اخفاق الشركة في االمتثال للقوانيمعينة،  ألنظمة وقوانينأعمال الشركة تخضع 
غير قصد قد يعرض الشركة بسواء بقصد أو ) وتجديد تلك التراخيص والموافقات(التراخيص أو الموافقات الالزمة ألعمال الشركة 

ى الشركة أو لعقوبات بما في ذلك عقوبات جزائية أو مدنية أو تنظيمية وقد تؤدي إلى الغاء تراخيص الشركة أو زيادة الرقابة عل
مثل قوانين العمل أو التغيرات في (تلك األنظمة والقوانين ومن شأن التغّيرات في . مسؤولية الشركة عن دفع تعويضات أو غرامات

ؤّدي إلى انقطاع العمل أو خسارة التراخيص لبعض تأن ، )في اتباع القوانين واألنظمة الشركةاخفاق باإلضافة إلى األنظمة تفسير 
 .سيؤّثر على وضع الشركة المالي وأداءهااألمر الذي شكل مؤقت أو دائم بركة أعمال الش

 الشركات لحوكمةاألنظمة واإلجراءات الرقابية 

وغيرها من  ةالشرك لحوكمة، قامت الشركة بوضع عدد من األنظمة واإلجراءات الرقابية للعرض العامتحضير ال بمعرض
لألوراق أبوظبي الرقابية لضمان االلتزام بمتطلبات الشركات المدرجة في سوق  السياسات واإلجراءات واألنظمة واإلجراءات

المتطلبات إال أن أي قصور أو ضعف أو مخالفات جوهرية في إجراءات أو أنظمة هذه ل بأنها ستمتثلوتعتقد الشركة .  المالية
 . كة المستقبليةالشركة أو إجراءاتها الرقابية قد يكون له تأثير سلبي جوهري على عمليات الشر
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 الرئيسيون فونالموظ

 بقدرتها مرتبطة مخاطر الشركة تواجه قد لذلك، وفقاً .  اليومية وعملياتها أعمالها استراتيجية لتنفيذ العليا اإلدارة على الشركة تعتمد
 ونالرئيسي ونالموظف ترك حالة في.  الشركة في االخرين والموظفين العليا ادارتها وتحفيز واستبقاء جذب في االستمرار على

 إذا ذلك، إلى باإلضافة الموظفين هؤالء محل ليحلوا آخرين مؤهلين موظفين على للعثور طويالً  وقتاً  األمر يستغرق قد ،لشركةا
 مؤهلين موظفين أو تعيين الخصوص وجه على العليا اإلدارة فريق في الرئيسيين باألعضاء االحتفاظ على قادرة غير الشركة كانت
 .وأسطولها ألعمالها الشركة ادارة على جوهري سلبي تأثير لذلك يكون أن الممكن فمن المناسب، الوقت في جدد

 مخاطر معدالت الفائدة

يؤّثر على وضع الشركة المالي األمر الذي من الممكن أن يؤّدي ارتفاع معّدل الفائدة إلى زيادة كلفة خدمة الدين لقروض الشركة 
 .وأداءها

في حين تكسب الشركة ف .ماراتياالدرهم التأّثر أعمال الشركة عكسياً في حال تغّير سعر صرف الين الياباني إلى ومن الممكن أن ت
غير مباشر بسعر صرف الين الياباني إلى  لشكبّثر بعض نفقاتها التشغيلية وتدفع معظم نفقاتها بالدرهم اإلماراتي، قد تتأ إيراداتها

 .في سعر الصرف أن يؤّدي إلى زيادة كلفة بعض نفقات الشركةالجوهرية يرات ومن شأن التغ.  ماراتياالدرهم ال

  االستثمار على عائد

سيتم اتخاذ أي قرار إلعالن ودفع أرباح في .  ذلكضمن تا أن هليس بمقدور هأرباح فيما يتعلق باألسهم، فإن تنوي الشركة دفع بينما
 ونتائج عملياتلك على عدة أمور من ضمنها القانون واللوائح المعمول بها، وسوف يعتمد ذ اإلدارةالمستقبل وفقاً لتقدير مجلس 

وغيرها من العوامل التي قد يراها  لديهاالمشاريع والخطط المستقبلية و د التعاقديةالقيوو المالي والمتطلبات النقدية هاوضعو الشركة
ى االستثمار في األسهم إال إذا قمت ببيع األسهم الخاصة بك ونتيجة لذلك، فإنك قد ال تتلقى أي عائد عل.  ذات صلة اإلدارةمجلس 

 . بسعر أكبر من السعر الذي دفعته في مقابلها

  مــــالتضخ

، 2011في عام %  1,4و% 1,1، %0,7، %0,9التضخم السنوي في األسعار االستهالكية في اإلمارات العربية المتحدة  نسبة
عمل وفي حالة زيادة التضخم في المستقبل، فإن .  ، على التوالي2014يونيو  30ي ، وفي الستة أشهر المنتهية ف 2013و 2012
 . والتوقعات المالية يمكن أن تتأثر سلباً  وضاعواأل هاونتائج عمليات الشركة

اإلمارات تخضع الشركة في بعض االتفاقيات التي وقعتها ألحكام قوانين أجنبية ومن المستبعد لمحاكم دولة األجنبية األحكام تطبيق
 .العربية المتحدة أن تقوم بتنفيذ أحكام أجنبية في حال صدورها دون النظر في موضوع الدعوى

 فرض الضريبة

الدخل على الشركات واألشخاص االعتبارية منذ على ضريبية  قوانين/مراسيم أصدرترغم أن دولة االمارات العربية المتحدة قد 
إمارة من قبل أي إمارة إال على الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في  القوانين/لمراسيم، إال أنه لم يتم تطبيق هذه االستينيات
على الرغم من عدم وجود أي سبب يدعو لالعتقاد بإمكانية تطبيق .  الشارقة والبنوك األجنبية وفروعهاإمارة دبي وإمارة أبوظبي و

القوانين الضريبية /المراسيمن اآلليات واإلجراءات ذات الصلة بتطبيق على المدى القريب حيث لم يتم س القوانين/هذه المراسيم
توجد اية ضمانة بأنه لن يتم تطبيق هذه القوانين او المراسيم او بأنه لن يتم ّسن قوانين او مراسيم ضريبية اضافية او بأن  اللكن و

 . تطبيق ايٍ منها لن يكون بأثر رجعي

 ةـــات المستقبليـــالتطلع 3-6

وتوقعاتهم المعرضة البائعين على بيانات وتطلعات مستقبلية بما في ذلك البيانات الخاصة بآراء المساهمين  عرضوي نشرة التحت
فيما يتعلق المساهمان البائعان كما يراها تعبر تلك البيانات عن االفتراضات والتوقعات والتصورات الحالية   .والتفاوتللمخاطر 
وبعضها خارج عن سيطرة وتتضمن مخاطر وشكوك  هافي المستقبل أو نتائج الشركة بيانات أداءالهذه ال تضمن و.  بالشركة

 . تكن دقيقة لماالفتراضات يتبين مستقبالً بأن الشركة، وقد 

 نتائج فعلية تختلف بشكل جوهري عنتؤدي الى و هاقد تؤثر العديد من العوامل على الوضع المالي الحقيقي للشركة أو نتائج عمليات
مل تلك العوامل على سبيل المثال ال تتش.  ذات التطلعات المستقبليةفي البيانات بشكل صريح أو ضمني تلك النتائج المذكورة 

 : الحصر، ما يلي
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اإلمارات العربية  دولة أو شبه الحكومية فياألخرى ومات أو األنشطة الحكومية التغييرات في القوانين أو سياسات الحك •
 .قة الشرق األوسطأو منط/المتحدة و

من خالل تخفيض أسعارهم لدرجة على البيئة التنافسية الشركة  ألعمالمشابهة التي تباشر اعمال سيطرة الكيانات  •
 .تقديم الخدمات التنافسية والخسارة ا

 . ونسب الفوائد ومعدالت التضخمسعر الصرف التغييرات في معدالت  •

 . شركةالتغييرات في استراتيجية النشاط التجاري لل •

الشركة  وعليه فإن ، ه النشرةهذ تاريخ فيكما  لتطلعات المستقبليةا استعراض إلىالبيانات الواردة في هذه النشرة تهدف 
 هذهالواردة في  لتطلعات المستقبليةاصراحة عدم تحملهم أي التزام أو تعهد بتحديث هذه البيانات ذات يعلنون  والمشاركون بالعرض

ير في توقعاتهم أو أي تغير في األحداث أو األوضاع أو الظروف التي تستند عليها هذه البيانات اال اذا كان فعل لتعكس أي تغي النشرة
 .ذلك ضروريا بموجب القوانين المعمول بها
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 الرئيسيين األشخاصنبذة عن  -7

 انـالبائع انـالمساهم 1-7

 . من أسهم الشركة %49 طاقةك شركة تملفي حين من أسهم الشركة  %51شركة أبوظبي لالستثمار  تملك

المساهمين البائعين عن التخاذ جميع الخطوات واإلجراءات الالزمة بالنيابة ) لجنة المساهمين(باختيار لجنة البائعان قام المساهمان 
أبوظبي لألوراق  ولتقديم طلب إدراج الشركة في سوقالعام الستكمال جميع اإلجراءات المطلوبة المتعلّقة بالعرض والشركة وذلك 

 .السلطات المختّصةكافة  المالية وما يشمله ذلك من تعامل مع

 : المساهمين من السادة التالية أسماؤهموتتألّف لجنة 

 بــــــالمنص مـــــاإلس

 رئيس اللجنة ريـــــأحمد خليفة المهي

 عضــــــــــو فارس ُحميد المزروعي

 وعضــــــــــ ر عامر األحبابيـــــعم

 عضــــــــــو ـــون ـــجيلــــت ــجرانــ

 االدارة ســـــمجل 2-7

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية العادية بالتصويت التراكمي 
التنفيذيين واألعضاء المستقلين، بحيث  السري، ويراعى في تشكيل المجلس التوازن بين أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير

يكون ثلثهم على األقل من األعضاء المستقلين وأغلبيتهم من األعضاء غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات ومهارات فنية 
ون العضو قادراً بالنفع على الشركة، وفي جميع األحوال يتعين عند اختيار األعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكتعود 

على تخصيص الوقت واالهتمام الكافيين لعضويته وأال تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له، ويجوز إعادة انتخاب 
يجب في كل األحوال أن يكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس من مواطني .  األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم

ويجب أن يكون المرشحون لعضوية مجلس اإلدارة من بين من تنطبق عليهم شروط الترشيح التي  . ة المتحدةدولة اإلمارة العربي
تحددها من وقت آلخر لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة، ويجوز للجنة الترشيحات والمكافآت أن تضمن شروط الترشيح شرطاً 

ني سهم من األسهم في الشركة أو أن تتم تزكيته من مساهم أو أكثر يملكون يقضي بأن يكون المرشح إما مالكاً لما ال يقل عن مليو
 .مليوني سهم

أبريل  30األشخاص اآلتية أسماؤهم أعضاء للمجلس حتى تاريخ  البائعان استثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر، عين المساهمان
2017 : 

 

 المؤهالت والخبرة الجنسية االسم

 راشد سلطان خلف
 ريالظاه

 أبوظبي بنك مجموعة عمليات رئيس هوالسيد خلف الظاهري  اإلمارات العربية المتحدة
مجلس من ) CPA(محاسب عام معتمد ويحمل ترخيص ك الوطني

الواليات المتحدة األمريكية المحاسبين في والية كاليفورنيا، 
من آشريدج االدارة المتقدمة  باالضافة الى ترخيص من برنامج 

شهادة وهو حاصل على  في المملكة المتحدة  هارتفوردشير
 .ماجستير في إدارة األعمال من جامعة زايد

حالياً محلل استثمار رئيس في مجلس  السيد احمد المهيري  يعمل اإلمارات العربية المتحدة المهيري خليفة أحمد
 طاقة شركة  إدارةمجلس  فيوهو عضو أبوظبي لالستثمار، 

وشركة  ع.م.ششركة الدار العقارية  مجلس إدارة في عضو كذلكو
مجلس نائب رئيس ك همنصبباالضافة ل ع.م.االتحاد للطيران ش

سابقاً المهيري عمل السيد أحمد  وقد. القابضةشركة فودكو ادارة 
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دائرة الشرق األقصى في جهاز  ات فيبوظيفة محلل استثمار
،  2005 – 2008 أبوظبي لالستثمار لمدة ثالثة أعوام في الفترة من

كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة صروح العقارية وشركة 
  .أصيل للتمويل

 الستراتيجيات التنفيذي المدير منصب القدسي هاشم السيد يشغل اإلمارات العربية المتحدة يـــالقدس وازــف مــهاش
وهو  2007 العام ابريل منذ لالستثمار أبوظبي مجلس في االستثمار

 السيد يملكو. كة ابوظبي لالستثمارعضو في مجلس ادارة شر
 المصرفية واألعمال اتاالستثمار إدارة في واسعة خبرةالقدسي 
 .)CFA( معتمد مالي محلل وهو والتمويل

عضو في فريق االستثمارات كفارس المزروعي  السيديعمل  اإلمارات العربية المتحدة المزروعي حميد فارس
 يف المال رأس ثماراتاست في التحوط مدراءالذي يرعى  الخاص

 أبوظبي مجلس في ةالفعال اتاستراتيجيات االستثمار إدارة
يشغل منصب عضو مجلس  كما .2007أكتوبر العام  منذ لالستثمار

 .إدارة في شركة أبوظبي الوطني للتمويل االسالمي

س مجلس إدارة شركة إيماس منصب رئيخالد الماس  السيد يشغل اإلمارات العربية المتحدة اســالم هـعبدالل دـــخال
، باإلضافة إلى  طاقةشركة  إدارةمجلس وهو عضو في  لالستثمار

 ارة الشركة الوطنية للضمان الصحيمجلس إدفي ة تعضوي
كما .  ومجلس ادارة شركة التطوير واالستثمار السياحي )ضمان(

شغل في السابق منصب عضو مجلس إدارة في شركات مالية 
 المساعد التنفيذي المدير منصبما في ذلك ب واستثمارية وعقارية

 فودكو لشركة التنفيذي والمدير لالستثمار ابوظبي شركة في
 .القابضة

السيد زايد المنصوري منصب رئيس إدارة العالقات في  يشغل اإلمارات العربية المتحدة المنصوري راشد زايد
شركة أبوظبي لالستثمار ويملك خبرة واسعة في مجال المبيعات 

 .إدارة االستثمارات في واسعةوالتسويق وخبرة 

السيد سعيد الظاهري منصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد  يشغل اإلمارات العربية المتحدة ريـــالظاه حمد سعيد
أبوظبي الوطنية للطاقة  شركةالبشرية والخدمات العامة في 

الشركة المتحدة  فيمنصب عضو مجلس إدارة  وشغل كما ،ع.م.ش
قيادية خاصة بالموارد البشرية في شركة  ومناصبلطباعة والنشر ل

أبوظبي لإلعالم وشركة االتحاد للقطارات وشركة أبوظبي للخدمات 
 .صحة -الصحية

 

 ســـــالمجل ســـرئي 3-7

. ت العربيّة المتحدةينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكون الرئيس من المتمتعين بجنسية دولة اإلمارا
بما في ذلك حّق تمثيلها ( منفرداً حق التوقيع عن الشركة  الرئيسيملك و. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه

ت مجلس او من يقوم مقامه في اجتماعا ويكون للرئيس. )أمام جميع المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها ولجان أو هيئات التحكيم
أو عضو ينتدبه المجلس لهذا الرئيس او نائبه  الجمعية العموميةويرأس اجتماعات . االدارة صوت مرجح في حال تساوي االصوات

   .الغرض

 اإلدارة 4-7

 .وتحديد صالحياتهماإلداري  والفريق رئيس تنفيذي للشركةاألساسي للشركة على سلطة المجلس بتعيين  النظام ينصّ 
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  :اآلتي النحو على للشركة اإلداري الفريق بتعيين سالمجل قامو

 المنصب والمؤهالت والخبرة اإلسم

 وودــول غرينــــب

 ذيــالتنفي الرئيس

السيد غرينوود مواطن بريطاني حائز على شهادة بكالوريوس إمتياز في 
سنة في قطاع النقل  25لديه خبرة ).  النقل والعمليات اللوجستية( االقتصاد

ناصب في اإلدارة العامة العليا في أسواق التأجير والبيع اإليجاري في م لوشغ
عمل في السابق لدى شركة . اإلمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيادولة 

 .غروب وإمبيلایراإلمارات العربية المتحدة وسوبر غروب  دولةبودجيت في 

 زارــــي كنكــــصقُ 

 ذيرئيس العمليات ونائب الرئيس التنفي 

علوم في إدارة نظم  ماجستيرالسيد كنكزار مواطن إماراتي حائز على شهادة 
سنوات من الخبرة في قطاع إدارة األساطيل  8لدى السيد كنكزار .  الهندسة

سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع قبل  7والتأجير مع الشركة وأكثر من 
 .انضمامه إلى الشركة

 ورـــك بالكمـــماي

 يــالمال ســـالرئي

شغل . السيد بالكمور مواطن بريطاني وعضو في رابطة المحاسبين القانونيين
في السابق مناصب عليا مثل منصب المدير المالي في هيرتز في المملكة المتحدة 

 في أيفيكوالرئيس التنفيذي للشؤون المالية العمليات الدولية ومناطق وغيرها من 
ة إلى مناصب مالية عليا أخرى في قطاعات في المملكة المتحدة باإلضاف فورد

 .البرمجيات واألنشطة الترفيهية
 

 تــــــــدون هيـــلين
 إلدارةر العام ــالمدي

 والتسويق المبيعات

ال في األعمال إدارة أعم ماجستيرالسيد هيت مواطن بريطاني حائز على شهادة 
اآلليات في سنوات من الخبرة في سوق عمل  10لديه و التجارية والتسويق

مجلس التعاون الخليجي وشغل مناصب عالية في ديلفي وشركة زبير لآلليات 
وكالة يوروبكار في  توسيع في السابقأدار و )البحرين(وإي كاي كانو ) عمان(

 .المملكة المتحدة

 نــت ميلفيــــبرين

 سلسلة اإلمدادات حلول الدارةعام المدير ال

م في مجال العمليات اللوجستية وسلسلة السيد ميلفين مواطن سويسرّي مخضر
سنة وهو مختّص في إدارة النقل ولوجستيات العقود  24اإلمدادات ألكثر من 

 .عمل في السابق لدى يو بي أس وفيديكس وعمليات الفطيم اللوجستية. والتوزيع
 
  اردزــول ريتشــــب
 إلدارةعام المدير ال
 لـاألساطي ولــحل 

في إدارة األساطيل  اً عام 25جنوب إفريقي لديه خبرة شاردز مواطن تالسيد ري
أكبر (وقطاع التأجير يتخلّلها العمل كمدير عام في قسم التأجير في سوبر غروب 

وكرئيس قسم النقل بالشاحنات في ) شركة تأجير أساطيل في جنوب إفريقيا
 .إفريقياالسيارات في جنوب  تأجيرجمعية 

 
 يـفيصل جاسم عل

 دارةإل العام المدير
 البشرية الموارد 

السيد علي مواطن إماراتي عمل في مجال الموارد البشرية طوال السنوات السبع 
 هيكلةوأعاد لدى جهة حكومية الماضية حيث أّسس وطّور قسم الموارد البشرية 

 .الموارد البشرية في الشركة

 واشـن شيبــكيفي

 المركبات تأجير إلدارةالعام  المدير

مواطن بريطاني، حائز على شهادة بكالوريوس إمتياز في السيد شيبواش 
لدى كيفين خبرة واسعة في قطاع تأجير السيارات وعمل في السابق . التسويق

) قطر(، سيكست رينت أي كار )المملكة المتحدة(رينت أي كار  انتربرايزلدى 
اإلمارات  دولة(ودايموندليس ) مجلس التعاون الخليجي(أالمو  ووناشونال 

 ).عربية المتحدةال

 ةــــة الشركـــحوكم 5-7

تنطبق متطلبات حوكمة الشركات على الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية كما هي محددة في قواعد 
 شملوت 2009لسنة  )518(بموجب القرار الوزاري رقم  2009أكتوبر  29الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي الصادرة بتاريخ 

 ). قواعد الحوكمة( 2014لسنة ) 250(التعديالت المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم  كذلك

ومجلس االدارة بصدد .  اإلداري في الشركة الفريق تلتزم الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة وضمان تطبيق مبادئها الرئيسية من جانب
 . إنشاء لجان وأنظمة لمجلس اإلدارة
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كافة التوصيات التي تتطلب يكون لها تقديم  محددة تكون ذي طبيعة استشاريةومسؤوليات س اإلدارة بصالحيات لجان مجل وستتمتع
بجميع سيتم إحاطة مجلس اإلدارة .  مجلس اإلدارة لمراجعتها والتصديق عليهاموافقة مجلس اإلدارة من خالل تقديمها لرئيس 
 . ي تقدمه أو توصي به اللجان المعنيةالقرارات التي تحكم عمليات الشركة على النحو الذ

 قــــة التدقيــــلجن •

من األعضاء  على أن يكون إثنين منهما على األقلّ على األقل تتألّف هذه اللجنة من ثالثة أعضاء غير تنفيذّيين س
تقلين في يرأس لجنة التدقيق أحد األعضاء المس. لرئيس المجلس أن يكون عضواً في هذه اللجنةيجوز ال . المستقلين

كما . كل ثالثة أشهر وعلى اللجنة أن تراقب إمتثال الشركة لسياسات المجلس والقوانين والقواعد المطّبقة اإلدارة مجلس
التدقيق تتولى هذه اللجنة اعتماد خطة . وثيق مع مدّققي الشركة الداخليين والخارجّيينبشكل ينبغي على اللجنة العمل و

الداخلية وتقييم النتائج وخطط العمل التي الرقابة الداخلّي ومراجعة سياسات الرقابة نظام  وكفاءةفعالية السنوية وضمان 
 . يضعها مدّققو الشركة

 لجنة الترشيحات والمكافآت •

من األعضاء  على أن يكون إثنين منهما على األقلّ على األقل من ثالثة أعضاء غير تنفيذّيين  تتألّف هذه اللجنةس
السياسات الخاصة إعداد هذه اللجنة تتولى .  أن يكون عضواً في هذه اللجنة لرئيس المجلس يجوزال .  المستقلين

 . خرى المتعلّقة بموظفي الشركةوجميع المسائل األوتكوين الشركة والهيكل التنظيمي  بالموظفين والمكافآت

 مدونة قواعد السلوك المهني •

 . ن في الشركةجميع أعضاء المجلس والموظفيمدّونة السلوك على  تطبق

 ال ـــط االمتثـــضاب •

 . التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين واألنظمة المعمول فيها ضابط االمتثال مهام التحقق من مدىيتولى س
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  ةــــإضافي اتــــمعلوم -8

 تفاصيل موجزة عن الشركة 1-8

 تأسيس الشركة

 1998لعام ) 2(وفق أحكام القانون رقم  )ع سابقاً .م.المركزية ش شركة الوثبة للخدمات(ع .م.شتأسست شركة مسار سليوشنز 
وسجلت كشركة مساهمة  1998مارس  1في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في امارة ابوظبي الصادر في ابوظبي بتاريخ 

القرار الوزاري رقم  وبموجب 2006يناير  22وبتاريخ . م.م.عامة في ابوظبي مملوكة بالكامل لشركة مؤسسة ابوظبي للطاقة ذ
م .م.منه بتنازل مؤسسة ابوظبي للطاقة ذ) 7(تم اعالن تعديل النظام االساسي للشركة بما في ذلك تعديل المادة  2006لسنة ) 20(

تنازلت مؤسسة ابوظبي للطاقة  2006فبراير  11وبتاريخ  . من االسهم في الشركة لصالح شركة ابوظبي لالستثمار 51%عن 
وذلك بموجب اتفاقية تحويل االسهم المصادق ع .م.شلصالح شركة ابوظبي الوطنية للطاقة  الشركةفي المتبقية ها عن جميع اسهم

قررت الجمعية العمومية الغير عادية  2014سبتمبر  24وبتاريخ .  2006/1683عليها من قبل الكاتب العدل بالتوثيق رقم 
ثبات التصرفات اآلنف ذكرها في سجل االسهم المحتفظ به لدى الشركة بإجماع اصوات المساهمين في الشركة الموافقة على ا

من  %49ع لنسبة .م.من رأس مال الشركة وشركة ابوظبي الوطنية للطاقة ش %51لتأكيد ملكية شركة ابوظبي لالستثمار لنسبة 
) يفوضه مجلس االدارة بذلكوكل من (، كما قررت الجمعية المذكورة بإجماع االصوات تفويض مجلس االدارة راس مال الشركة

يلزم من القرارات واالجراءات نيابة عن المساهمّين في الشركة لتغيير اسم الشركة السم جديد يختاره مجلس  جميع ما باتخاذ
ونظام اساسي جديدان للشركة وتقديم الطلبات الالزمة الستصدار  تأسيسيراه المجلس مناسباً واعتماد واقرار عقد  االدارة حسب ما

والنظام االساسي للشركة لتمكين المساهمّين من بيع جزء من اسهمهما في الشركة بعرض عام  التأسيسقرار وزاري بإعتماد عقد 
الجمعية العمومية غير العادية  تاتخذ 2014ديسمبر  8وبتاريخ .  المالية لألوراقالشركة لدى سوق ابوظبي  وإلدراجاو خاص 

اعتماد عقد ) ب( ،ع.م.تغيير اسم الشركة ليصبح مسار سليوشنز ش) أ: (المساهمّين في الشركة بإجماعالقرارات التالية للشركة 
زيادة ) د( ،تجزئة راس مال الشركة بحيث تصبح القيمة االسمية درهم واحد لكل سهم) ج( ،للشركةمعدل تأسيس ونظام اساسي 

بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم وتوزيعها  درهم من خالل اصدار اسهم منحة 492,195,000راس مال الشركة بمقدار 
لسنة ) 1025(صدر القرار الوزاري رقم  2014ديسمبر  16وبتاريخ  بنسبة ملكية كل منهما في الشركةالبائعّين بين المساهمّين 

شركة  -نزفي شأن اعالن تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها االساسي بما في ذلك تغيير اسمها ليصبح مسار سليوش 2014
 .مساهمة عامة

 
 قانون الشركات التجارية أحكاماالستثناء من بعض  

تتناول هذه ( 21و) للشركة الوحدة والتخصص في األغراض الرئيسيةتتناول هذه المادة ( 13ال تخضع الشركة ألحكام المواد 
عقد التأسيس والنظام خدام نموذج استشرط تتناول هذه المادة ( 68و) عقود ومراسالت ومخالصات وبيانات الشركةالمادة 

ال يقل عدد المؤسسين عن الحد االدنى لعدد مؤسسي الشركة المساهمة العامة حيث يجب أن تتناول هذه المادة ( 70و) األساسي
تتعلق هذه المواد ( 78و 77و 76) نموذج عقد التأسيس والنظام األساسيما يتضمنه تتناول هذه المادة ( 73و) عشرة مؤسسين

إجراءات تتناول هذه المادة ( 87و) على الشركة حيث أنها شركة قائمة كشركة مساهمة عامةتنطبق سيس الشركة وعليه فإنها ال بتأ
طريقة دعوة الجمعية تتناول هذه المادة ( 123و )عضوية مجلس اإلدارةتتناول هذه المادة ( 96و 88و) االكتتاب بحصص عينية

 سيتم حفظ سجل األسهمسجل االسهم بينما تتناول هذه المادة ( 161و) مؤقتةالسهم االشهادات ة تتناول هذه الماد( 159و) العمومية
كونها شركة تم تأسيسها  والتنطبق التأسيس اسهمتتناول هذه المادة ( 173و) لدى سوق أبوظبي لألوراق المالية الخاص بالشركة

تتناول هذه المادة ( 186و) مال الشركة إال إذا كان مضموناً  ال تزيد قيمة السندات على رأسشرط بأن ( 180و )1998منذ عام 
 202و) موضوع دفع االرباحال تنطبق هذه المادة حيث تحكم أنظمة الهيئة ( 194و) السندات ملةطريقة الحصول على موافقة ح

ت كشركة مساهمة عامة ولكنها ال تنطبق حيث أن الشركة قد اسس رأس المالزيادة تتناول هذه المواد إجراءات ( 208و 206و
  ).ون الشركاتنمستثناة من بعض أحكام قا

 المركز الرئيسي

ابوظبي، دولة االمارات العربية في  ، مزيد مول، مدينة محمد بن زايد2برج في الطابق السابع المركز الرئيس للشركة في يقع 
 . المتحدة

 التابعة الشركات

 .تابعةال تملك الشركة أي شركة 
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 الموظفون

 .2014 اكتوبر 31وذلك لغاية  موظف 1813غ عدد موظفي الشركة يبل

  والدعاوىالقضائية  المنازعات

شأنه إقامة دعاوى ضدها قد يكون من إن  .على حسب علمهابذلك الشركة ليست طرفاً في نزاعات قضائية أو دعاوى أو مهددة 
 . باستحقاقها ألموال ير بصورة جوهرية على أعمالها سواء بمطالبتها بسداد أموال أوثتأال

 مـــف األسهـــوص 2-8

 . األساسيلّخص عن بعض أحكام النظام عن األسهم بما فيها م المعلوماتيلي بعض  فيما

 الشركةرأس مال 

سهم  ستمائة مليون) 600,000,000(درهم موزعاً على  ستمائة مليون) 600,000,000(حدد رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ 
 .مدفوعة بالكاملونقدية درهم للسهم الواحد، وجميعها أسهم اسمية ) 1(درها بقيمة اسمّية ق

 حقوق التصويت

 . أسهمه عدد لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من األصوات يعادل

 سجّل األسهم

   .لسوقلدى اإدراج الشركة بعد سوق أبوظبي لألوراق المالية بسجّل األسهم سيحتفظ 

اإلمارات العربية  دولة داخل أو خارجمالي في أّي سوق  الشركة أسهمإدراج يجوز للمجلس أّنه األساسي على  ينّص النظام
العمومية من األسهم الممثلة في الجمعية  75% موافقةاإلمارات العربية المتحدة يتطلّب دولة إّن إدراج األسهم خارج .  المتحدة
ج أسهم الشركة، على الشركة أن تتبع القوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في تلك األسواق بما في ذلك ادرا في حال.  للشركة

حقوق عليها وذلك دون حاجة الى تعديل أي قوانين وأنظمة ولوائح اصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب 
 . هذه القوانين أو األنظمة أو اللوائحمع  هااألحكام الواردة في النظام في حال تعارض

 الحقوق المتعلّقة باألسهم

أن يتّم تمثيلهم  ةطيسهم واحد أو أكثر في شكل مشترك شر امتالكاألسهم غير قابلة للتجزئة ولكن بإمكان شخصين أو أكثر  تكون
 .الناشئة عن هذه الملكيةزامات االلتعن مسؤولون بالتضامن حملة األسهم المشتركين يكون . أمام الشركة بشخص واحد فقط

العمومية لمساهمي  جمعيةالحقوق متساوية في أصول وأرباح الشركة باإلضافة إلى حقوق التصويت في  مالكهكّل سهم يمنح 
 .على أساس الصوت الواحد للسهم الواحدالشركة 

 السنة المالية

 .ن كّل عامديسمبر م 31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية في الشركة في 

 األرباحأنصبة 

قانون الشركات وتعديالته واألنظمة المسجلين في سجل األسهم وفقاً لالمساهمين على  األرباح المستحقة على األسهميتم توزيع 
جزء من الحصول على األرباح المستحقة عن أسهم الشركة أو على يجوز للمساهمين .  الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص

 . ة عند التصفيةأصول الشرك
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 اإلدارةمجلس 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية العادية بالتصويت التراكمي 
 . 2017أبريل  30ولغاية  2014ديسمبر  8الشركة بتاريخ  ن البائعينمساهميالوقد تم تعيين مجلس اإلدارة الحالي من قبل .  السري

 . من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةيجب في كل األحوال أن يكون أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس 

 الشركةالمساهمين في  اجتماعات

 العاديةالعمومية الجمعية 

لجمعية العمومية العادية مرة نعقد اتوفي كل األحوال، يجب أن .  لذلك حاجةللمجلس دعوة الجمعية العمومية العادية كلما رأى 
واحدة على األقل في السنة بناء على دعوة المجلس خالل األشهر األربعة التالية لنهاية السنة المالية وذلك في المكان والزمان 

 . الدعوة لالجتماع اعالنالمعينين في 

 تنعقد الجمعية العمومية.  أو غير عاديةيمكن الجتماعات الجمعية العمومية للشركة أن تكون على شكل جمعية عمومية عادية 
وميزانية السنة المالية وحساب األرباح والخسائر ومبلغ ومراجعي الحسابات مناقشة مسائل عدة منها تقرير مجلس اإلدارة لالعادية 

مجلس اإلدارة أعضاء أتعابهم وعزل تحديد ومراجعي الحسابات أو تعيين /وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وسيوزع األرباح التي 
 . ومراجعي الحسابات

 العمومية غير العاديةالجمعية 

يتم عقد الجمعيات العمومية غير العادية للشركة لمناقشة والموافقة على مسائل غير تلك المطروحة أمام الجمعية العمومية العادية 
أي بيع ) 4( إطالة أو تقصير مدة الشركة، أو )3(زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة، ) 2(تعديل النظام األساسي، ) 1(بما في ذلك 

 . أو تصرف أو حل أو تصفية أو دمج للشركة

 دة اإلشعارـــالدعوة وم

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعّية العمومّية بإعالن في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية في دولة 
وات بالبريد العادي او المسجل وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بواحد وعشرين يوماً على إرسال الدعو اإلمارات العربية المتحدة

األقل، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى هيئة األوراق المالية والسلع 
 .والسلطة المختصة

 لـــــالتسجي

المعد تسجيل اسمه في السجّل االلكتروني ر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية مساهم الراغب في حضوالينبغي على 
ممّثله اسم أو  المساهمويتضّمن السجّل إسم . الشركة في مكان عقد االجتماع وقبل فترة زمنية كافية من موعد االجتماعمن قبل 

 .والتفويضات والوكاالت) في حال وجودهم(مَمثلين الالمساهمين وعدد األسهم التي يملكها أو يمثلها وأسماء 

 العاديةالعمومية عقد الجمعية 

 30% كحّد أدنى يملكون سوياً بإمكان عشر مساهمين فإنه  الى اجتماع الجمعية العمومية العاديةدعوة المجلس باإلضافة الى امكانية 
كما . عادية من قبل المجلس عموميةجمعية  اجتماع قدإلى الشركة ع موجه أن يطلبوا بموجب إشعاررأس المال كحد أدنى من 

 15خالل الدعوة إلى االنعقاد توجيه وفي الحالتْين، ينبغي . الشركة مراجعي حساباتبطلب من يمكن أن يتم عقد الجمعية العمومية 
 .الطلبذلك يوماً من تاريخ تقديم 

 العمومية غير العاديةعقد الجمعية 

في  لالنعقاد عاديةالعمومية غير الجمعية دعوة العلى المجلس  . دعوة من المجلسبناء على ر العادية العمومية غيتنعقد الجمعية 
توجيه الدعوة ، على المجلس ةوفي هذه الحال . رأس مال الشركةعلى األقّل من  40%ذلك مساهمين يملكون حال طلب منه 
 .الطلب ذلك يوماً من تاريخ تقديم 15لالجتماع خالل 
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 ساهمين في الجمعيات العمومية الم حقوق

يجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء المجلس في حضور الجمعّية العمومّية وفي التصويت على قراراتها نيابة عنه 
وفي جميع  الحاالت، ال . ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بمستند خطي وفق الشروط التي يحددها المجلس من وقت آلخر

من أسهم الشركة اال اذا كان نائباً او ممثالً عن مساهم من  5%أن يزيد عدد األسهم التي يحملها النائب بهذه الصفة على يجوز 
 .ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً  . االشخاص االعتباريًة 

أحكام وفق لمختلفة األغلبية الالزمة التخاذ القرارات تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعّية العمومّية بصفاتها ا
 :من االحكام يما يل باستثناءقانون الشركات التجارّية 

إذا لم يتوفر النصاب في االجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية فتوجه الدعوة الى اجتماع ثالث يعقد خالل ثالثون  .1
 .يوما من تاريخ االجتماع الثاني

تعتبر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في المسائل التالية صحيحة ونافذة اال اذا صدرت بأغلبية ثالثة ارباع االسهم  ال . 2
 :الممثلة في االجتماع

 .او اكثر من اصول الشركة 50%بيع ) أ( 

 .ادراج الشركة او أي من اسهمها في سوق مالي خارج الدولة) ب(

 ة العمومية غير العاديةيالقرارات في اجتماع الجمع

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارّية وفيما عدا زيادة التزامات المساهمين التي يشترط فيها موافقة جميع المساهمين أو تعديل 
النظام الغرض األساسي للشركة أو نقل المركز الرئيسي للشركة إلى بلد أجنبي، يجوز للجمعّية العمومّية غير العادّية أن تعدل 

أياً كانت أحكامه بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه أو إطالة أو تقصير مدة الشركة أو إدماج الشركة في االساسي للشركة 
شركة أخرى أو حلّها أو بيع المشروع الذي تقوم عليه الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخرـ ويشترط أن يكون موضوع التعديل 

 .األسهمالتنازل عن  وةقد فصل في إعالن الدع

 مــن األسهــازل عــالتن

ُ األساسي على أن  ينّص النظام الشركات المدرجة في سوق لألنظمة المطبقة على ال يجوز قيد انتقال األسهم في الشركة إال وفقا
 . وألنظمة أي سوق تداول آخر ُتدرج فيه أسهم الشركة أبوظبي لألوراق المالية

. من رأس مال الشركة 100%في األسهم عن دولة اإلمارات العربية المتحدة سهم المملوكة لمواطني يجب أن ال تقل نسبة األ
ولمجلس اإلدارة أن يسمح لغير مواطني الدولة بتملك نسبة من رأس مال الشركة على أن ال تتجاوز هذه النسبة التي تحدد بقرارات 

إخالل الشركة بأحكام أية وكالة وشريطة أن ال يؤدي ذلك إلى  كةمن رأس مال الشر 49%يصدرها مجلس اإلدارة لهذه الغاية 
 . تجارية تم تسجيلها بموجب القانون االتحادي بشأن الوكاالت التجارية

 اإلدارة لســـمج

 يتألّف. العموميةبسلطة واسعة إلدارة الشركة وأداء جميع مهامها التي ال ُتعتبر من ضمن مهام الجمعية اإلدارة  يتمّتع مجلس
 .للشركة العموميةالمجلس من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية 

وعلى المرشحين إلى عضوية المجلس أن يستوفوا شروط الترشيح التي تحّددها من حين إلى آخر لجنة الترشيحات والمكافآت في 
مالكاً لعدد معين من  يجوز للجنة الترشيحات والمكافآت أن تضمن شروط الترشيح شرطاً يقضي بأن يكون المرشح إما. الشركة

 . األسهم في الشركة أو أن تتم تزكيته من مساهم أو أكثر يملكون عدد معين من األسهم

 احــــــاألرب

عن األرباح ولكن ال ينبغي أن تتخطى األرباح المبلغ الذي يوصي به العمومية اإلعالن بإمكان الشركة بموجب قرار من الجمعية 
 .مجلس اإلدارة



 شركة مساهمة عامة سليوشنزمسار  -العرض نشرة
 

 
 43  

 

 ة ـــــــالتصفي

مائة سنة ميالدية تجدد تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم تصدر الجمعية العمومية غير العادية للشركة قرار ) 100(الشركة مدة إّن 
 . بحلها أو بتعديل مدتها

ة في النظام انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم يتم تجديدها بموجب األحكام الوارد) i( :ألحد األسباب اآلتيةيتم حل الشركة 
بحّل الشركة، صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية ) iii(من أجله، الشركة انتهاء الغرض الذي تأسست ) ii(األساسي، 

 .شركة أخرى فيالشركة اندماج ) iv(و

ة للنظر في استمرار إذا بلغت خسائر الشركة على األقل نصف رأس المال وجب على المجلس دعوة الجمعّية العمومّية غير العاديّ 
وال يكون أي قرار بحل الشركة صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعية . الشركة أو حلها

 . من قانون الشركات التجارّية) 141(العمومية غير العادية وفقاً لحكم الماّدة 

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة 3-8

اإلمارات العربية المتحدة وقواعد الحوكمة بشأن إدراج شركات دولة متطلبات المنصوص عليها في قانون للكة االمتثال على الشر
 . ذات العالقةاألطراف بالتعامالت مع  المساهمة العامة وغيرها من القواعد واألنظمة الصادرة عن الهيئة والمتعلّقة

الشركة أو الشركة األم أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة وبلغت نسبة هذا التعامل  إذا كان ألحد األطراف ذات العالقة تعامل مع
من أكثر من قيمة أصول الشركة وفقاً آلخر بيانات مالية سنوية أو مرحلية للشركة، تعين على ذلك الطرف ذي العالقة  %10

روطه وجميع المعلومات الجوهرية عن حصته أو اإلفصاح الفوري بموجب كتاب يوجه لمجلس اإلدارة عن طبيعة التعامل وش
 . مساهمته في الشركتين طرفي الصفقة أو التعامل ومدى مصلحته أو منفعته وعلى مجلس إدارة الشركة االفصاح الفوري

هذه ويجب نشر العمومية إلى الجمعية  المقدمةفي البيانات المالية السنوية تعامالت الطرف ذو العالقة نبغي تسجيل تفاصيل ي
 .البيانات المالية على الموقع اإللكتروني التابع لكّل من سوق أبوظبي لألوراق المالية والشركة

أو أكثر من األسهم أن يرفع  5%عن االفصاح عن تعامله جاز للمجلس أو أي مساهم يملك  ذو العالقةالطرف  تخلففي حال 
إيقاف التعامل محل أمام المحكمة المختصة وأن يطالب المحكمة ذو العالقة عضو المجلس المعنّي أو الطرف دعوى قضائية على 

 .بأن يؤدي للشركة أي ربح تحققالعالقة  ذيعضو المجلس أو الطرف المخالفة وإلزام 

 احــــة األربــــسياس 4-8

وفي واقراراها  هاتحققفي حال  2014ديسمبر  31الحصول على األرباح الٌمعلنة في نهاية السنة المالية لمساهمي الشركة  يحقّ 
 .واقرارها تحققهاالسنوات المالية التالية في حال 

العمومية العادية بناء على موافقة الجمعية ليخضع أي قرار بدفع األرباح مع مراعاة أحكام النظام األساسي والقوانين المطبقة، 
 .مبلغ األرباح من سنة إلى أخرىيتفاوت قد  و توصية المجلس

 البيعحصيلة  استخدام 5-8

 .سيتم تحويل حصيلة البيع للمساهميّن البائعيّن
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 فـــــالتعاري -9

 التعاريـــــف

 اإلمارات العربية المتحدة دولةلالعملة الرسمية  م ـــــــدره

 الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقدم طلب لشراء أي من االسهم المعروضة مقدم طلب الشراء

 تأسيس والنظام األساسي للشركة عقد ال األساسيام ـــالنظ

 7.1اللجنة المشار إليها في الجزء  نـــلجنة المساهمي

 التابعة لمجلس اإلدارة لجنة التدقيق  قــــة التدقيــــلجن

 اإلمارات العربية المتحدةدولة هيئة األوراق المالية والسلع في  ةـــــــــئــــــــالهي

 دارة الشركة امجلس  االدارة مجلسالمجلس أو 

 عضو مجلس إدارة الشركة و المجلســــعض

 مفتوحاً للتداولسوق أبوظبي لألوراق المالية اليوم الذي يكون  لـــــــوم عمـــــي

 رئيس مجلس إدارة الشركة س المجلســــرئي

 يالته وتعدفي شأن الشركات التجارية  1984لسنة  8رقم االتحادي قانون ال قانون الشركات التجارية

 عامةشركة مساهمة  ،سليوشنز رمسا ة ـــــالشرك

 وهو أسلوب تقييم المخصوم  التدفق النقدي المخصومالتدّفق النقدي 

ن من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والمؤسسات الفردية والشركات المملوكة ياألشخاص الطبيعي ةــــــــالثانية ــــشريحال
لة اإلمارات العربية المتحدة والهيئات العامة للحكومة االتحادية أو لحكومات في اإلمارات بالكامل لمواطني دو

لسنة ) 8(مجلس الوزراء رقم  األعضاء في االتحاد بما في ذلك جهاز اإلمارات لالستثمار وذلك وفقاً لقرار
2006 

المعايير الدولية إلعداد 
 ة ـــــــر الماليــــالتقاري

 ة إلعداد التقارير المالية المعايير الدولي

 عضو في المجلس تم تعيينه من قبل الشركة في منصب تنفيذي ذيــــتنفيو ــــعض

 )كما تم تعريفه في قواعد الحوكمة(عضو في المجلس يستوفي متطلبات االستقاللية  ّل ــــو مستقــــعض

 العربية المتحدة من مواطني دولة اإلمارات يناألشخاص الطبيعي ىــــالولشريحة اال

 رقم المستثمر الصادر عن سوق أبوظبي لألوراق المالية رــــــم مستثمــــرق

ات ـــلجنة الترشيح
 آتـــــافــــكــــوالم

 التابعة لمجلس اإلدارةالمكافآت لجنة الترشيحات و

 رضة العنشربموجب  المساهمين البائعينمن  االسهم المعروضةعرض عام لبيع  رضــــــالع

 2015 يناير 11 رضــــتاريخ افتتاح الع

 2015يناير  25 رضـــتاريخ إغالق الع

 مقدمة هذه النشرةالواردة أسماءهم في  الجهات المشاركون في العرض

 للسهم) درهمان واربعون فلساً (درهم   2.40 رضــــعـر الـــــــعـــس

 من مجموع األسهم في الشركة 40%تشّكل هذه األسهم ول الشركة ما أسهم في رأس 240,000,000 االسهــــم المعروضـــة

 هذه النشرة التي تعرض فيها االسهم المعروضة من قبل المساهمين البائعين  ة العــــرضرــــــــــنش

 مقدمة هذه النشرةالمحّددة في  البنوك بنوك تلقي طلبات الشراء



 شركة مساهمة عامة سليوشنزمسار  -العرض نشرة
 

 
 45  

 

 التعاريـــــف

 "بتملك حصص كبيرة من أسهم الشركةالمخاطر المتعلّقة " 1-6زء في الجاالمور الواردة  االمــــور الخاصــــة

االختصاص المكاني 
 الـــمــــحـــــظـــــور

 من االسهم المعروضةعرض أي  يكون فيهاإلمارات العربية المتحدة  دولة خارج اختصاص مكانيأّي 
 ذلك االختصاص المكانيالقانون أو القواعد المطبقة في  محظورا بموجب

 والمساهمين فيهاالسجّل الرسمي ألسهم الشركة  مــــــّل األسهـــــسج

 كمساهمشخص مسّجل في سّجل الشركة  الــــمســــاهمــــــون

 األسهم في رأس مال الشركة مـــــــــــــــهــــــاألس

 المعروضة للبيعسهم اال لشراء أي منشخص يقّدم طلباً  مقدم طلب الشــــراء

 2015يناير  25إلى     2015يناير  11 العـــــــرض فتـــــرة

 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة ةــــــــة طاقـــــشرك
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