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ورتس (شركة مساهمة عامة)  دبي باركس آند ر

  
ية المتحدة ( رقم تحت تجاري السجل بال مسجلةشركة مساهمة عامة قائمة في اإلمارات العر

٦٧٣٦٩٢(  

ق  سهم جديد ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢ بعدد  اكتتابإصدار حقوق ادة رأس مال الشركة عن طر
  درهًما إماراتًيا لكل سهم جديد ١٫٠٠بسعر إصدار 

ية المتحدة فقط هذا   الطرح ُمعد لدولة اإلمارات العر
ورتس ش ورتس"ُيشار إليها بلفظ (ع .م.تأسست شركة دبي باركس آند ر أو " دبي باركس آند ر

خ ") الشركة" ية المتحدة ومسجلة باعتبارها شركة مساهمة عامة بتار  ١٠في اإلمارات العر
ية المتحدة رقم عاًما وفًقا للقانون اال ٩٩لمدة  ٢٠١٤نوفمبر   ٨تحادي بدولة اإلمارات العر

ورتس في مكتب السجل التجاري ). وتعديالته( ١٩٨٤لعام  ُسجلت شركة دبي باركس آند ر
خ  ، دبي، ١٢٣٣١١ب .ص وعنوان الشركة المسجل هو، ٦٧٣٦٩٢برقم  ٢٠١٤نوفمبر  ١٠بتار

ية المتحدة ورتس  بلغ رأس المال الحالي لدبي باركسو. اإلمارات العر  ٦٫٣٢١٫٨٢٧٫٧٠٨آند ر
 ١سهم بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها ٦٫٣٢١٫٨٢٧٫٧٠٨درهم إماراتي، مقسمة إلى 

  ").األسهم("درهم إماراتي لكل سهم 

ورتس  خ ") المجلس("أوصى مجلس إدارة دبي باركس آند ر  ٢٤في اجتماعه المنعقد بتار
ادة رأس مال الشركة من  ٢٠١٦مارس  درهم إماراتي إلى  ٦٫٣٢١٫٨٢٧٫٧٠٨ب

سهم جديد بعد  ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢من خالل إصدار وذلك  درهم إماراتي، ٧٫٩٩٩٫٩١٢٫٦٧٠
  .موافقة مساهمي الشركةو الالزمةالموافقات التنظيمية  الحصول على

خ  ل،  ١٨وافقت الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتار القرار بموجب قرار خاص (" ٢٠١٦أبر

ادة رأس ("أسهم  ادة رأس مالادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم  ") علىالخاص

سهم جديد  ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢فيما يتعلق بـعدد  ادة رأس الماليكون إصدار أسهم  ،")المال

")، بقيمة سعر اإلصداردرهًما إماراتًيا لكل سهم جديد (" ١٫٠٠) بسعر إصدار "األسهم الجديدة"(

الجديدة بمقتضى إصدار  ا إماراتًيا لكل سهم جديد. سيؤدي إصدار األسهمدرهًم  ١٫٠٠اسمية 

ادة رأس المال  ادة رأس مال الشركة الُمصدر إلى أسهم  درهم  ٧٫٩٩٩٫٩١٢٫٦٧٠إلى 

  سهم. ٧٫٩٩٩٫٩١٢٫٦٧٠إماراتي، مقسمة على 

ولي بشكل أ ادة رأس المال تعتزم الشركة استخدام العائدات المحققة من إصدار أسهم
ل بغرض ر متنزه ترفيهي جديد باسم  تمو ز  ")المشروع" ("فالجزسيكس "تأسيس وتطو وتع

من " العوائداستخدام "، على النحو المشار إليه تفصيًال في قسم القاعدة الرأسمالية للشركة
 .هذه النشرة

إليها  ُيشار(قابلة للتداول  حقوق اكتتابمن خالل إصدار  ادة رأس المالسيتم طرح أسهم 
وفًقا للمرسوم ")  /الحق في االكتتابالحق"ومنفردة باسم  " االكتتاب حقوق"مجتمعة باسم 

 ٢٠١٣لعام  ٣٨رقم ") الهيئة("الصادر عن مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع 
المساهمين "ُيشار إليهم مجتمعين بلفظ (للمساهمين المسجلين بالشركة  يكون ")المرسوم("

ن بلفظ  "المسجلين عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي ") المساهم المسجل"ومنفرد
خ  و  ٢المالي بتار خ األهلية(" ٢٠١٦ما في ذلك  مملوك سهم ٧٦٧.٣ لكل واحد حق") تار

خ، مع االحتفاظ  في حساب مقاصة أو حساب وساطة خاص بكل مساهم  بهذه الحقوقالتار
خ األهلية، ويمنح بعد فترة وجيزه ة بالفعل مسجل حيث يتم االحتفاظ بأسهمه القائم من تار

يجوز للمساهمين . لحامله الحق في االكتتاب في سهم واحد جديد بسعر اإلصدار حق كل 
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رغبون في ممارسة بعض  ن ال  أو جميعها واالكتتاب في  الحقوق الخاصة بهمالمسجلين الذ
يع حقوق االكتتابأسهم جديدة بسعر اإلصدار  هم من خالل وسطاء أوراق مالية الخاصة ب و

مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي المالي خالل ساعات التداول بالسوق بدًءا من افتتاح 
و  ٤التداول في  و  ١٨وحتى إغالقه في  ٢٠١٦ما   .حقوق االكتتاب")فترة تداول (" ٢٠١٦ما

و ١٢صباًحا في  ٨:٠٠بدأ االكتتاب في األسهم الجديدة من  مساًء في  ٢:٠٠حتى  ٢٠١٦ ما
و ٢٥ ، وخالل تلك الفترة، ووفًقا للنظام األساسي للشركة ")فترة االكتتاب(" ٢٠١٦ ما

ة، سُيسمح لكافة مالكي  حقوق سواًء مساهمين مسجلين أو الوالقوانين اإلماراتية السار
ُيشار إليهم مجتمعين باسم ( االكتتابحقوق خالل فترة تداول حقوق الأشخاص اشتروا 

ن باسم " لمؤهليناألشخاص ا" حقوق الخاصة بهم في الممارسة ") شخص مؤهل"ومنفرد
من المرسوم  ٦االكتتاب في أسهم جديدة، كما سُيسمح ألولئك األشخاص وفًقا للمادة 

كما في االكتتاب في األسهم الجديدة بسعر اإلصدار،  تلك الحقوقسالف الذكر بممارسة 
األسهم ("أسهم إضافية بسعر اإلصدار   بطلب لشراءلألشخاص المؤهلين التقدم  يمكن

سيتم تخصيصها في حالة وجود أي أسهم غير مكتتب فيها نتيجة دمج  والتي ")اإلضافية
كسور استحقاقات غير مخصصة لألسهم الجديدة، أو نتيجة عدم ممارسة األشخاص المؤهلون 

وشروط إصدار الخاصة بهم لالكتتاب في األسهم الجديدة وفًقا ألحكام  االكتتابلحقوق 
بهذه  ادة رأس المال أحكام وشروط إصدار أسهم "الواردة في قسم  ادة رأس المالأسهم 
  .النشرة

سيتم تخصيص األسهم اإلضافية على أساس تناسبي، لألشخاص المؤهلين المكتتبين في تلك 
في . هليناألسهم اإلضافية، بناء على عدد األسهم اإلضافية التي يطلبها أولئك األشخاص المؤ

حالة استمرار وجود أي أسهم جديدة غير مكتتب فيها بعد تخصيص األسهم اإلضافية لألشخاص 
ن اكتتبوا في تلك األسهم اإلضافية  ، فسيتم حينئذ تخصيص ")أسهم الطرح("المؤهلين والذ

ن معينين ُيشار إليهم مجتمعين باسم ( وشراؤها من جانبهم أسهم الطرح لصالح مستثمر
ام") رون الملتزمونالمستثم" في حالة . (كما هو موضح فيما يلي) وفًقا للحد األقصى لاللت

ن  استمرار وجود أي أسهم جديدة غير مكتتب فيها بعد تخصيص أسهم الطرح للمستثمر
، فسيتم ")أسهم عامة"ُيشار إلى األسهم المتبقية بلفظ (إن وجدوا)  -(أو كفالئهمالملتزمين 

ُيشار إلى األشخاص المكتتبين في (ة للبيع من خالل اكتتاب عام حينئذ عرض األسهم العام
ستخضع أسهم الطرح واألسهم "). المكتتبون في األسهم العامة"األسهم العامة بلفظ 

العامة لتخصيص اختياري من جانب الشركة مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في 
  .النظام األساسي للشركة

ن الملتزمين مع الشركة على شراء اتفق كل مستثمر من المست عدد من واالكتتاب في ثمر
على وقد بلغ العدد اإلجمالي ألسهم الطرح الذي وافق المستثمرون الملتزمون . أسهم الطرح

ام(" سهم ٥٣٨٫٤٥٠٫٠٠٠شرائه واالكتتاب فيه    ").الحد األقصى لاللت

على (االكتتاب المشاركة ستتوفر نماذج طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب من فروع بنك 
يجوز ). بهذه النشرة" فروع بنك االكتتاب المشاركة"انظر قسم ) (النحو المحدد فيما يلي

ن يمتلكون حسابات لدى بنك اإلمارات دبي الوطني االكتتاب من  المؤهلينلألشخاص  الذ
طة تخالل استخدام أجهزة الصراف اآللي وكذلك من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترن (شر

في مستخدمي الخدمات المصرفية عبر االنترنت لبنك االمارات دبي  ينمسجل واأن يكون
تحويالت مالية مع تحديد رقم مستثمر وطني  كما يمكن أن يتم اإلكتتاب من خالل  .الوطني)

ل األموال من حساب يحمل نفس رقم الحساب المسجل لرقم  طة أن يتم تحو ساري، شر
سُيعلن عن التخصيص النهائي لألسهم الجديدة دى سوق دبي المالي. والمستثمر الوطني ل

و ٣٠في    .أو قبل ذلك ٢٠١٦ما

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة "يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الوارد أسماؤهم في قسم 
بهذه النشرة المسؤولية عن المعلومات الواردة بهذه النشرة، بما في ذلك أي " والموظفون
خه أو الحًقامعلومات وار وعلى حد علم واعتقاد . دة باإلشارة في هذه النشرة كما في تار
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ن بذلوا عناية كافية للتأكد من ذلك(أعضاء مجلس إدارة الشركة  فإن المعلومات الواردة ) والذ
ؤثر في أهمية تلك  في هذه النشرة تتوافق مع الحقائق وال تهمل أي شيء من شأنه أن 

  .المعلومات

، والذي "مخاطر االستثمار"المساهمين قراءة هذه النشرة كاملة، وال سيما قسم يتعين على 
يتضمن مناقشة عوامل ومخاطر وشكوك معينة ال بد من وضعها في االعتبار عند اتخاذ قرار 

وشراء األسهم  ادة رأس المالبشأن اإلجراءات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بأسهم 
   .الجديدة من عدمه

بنك (" ادة رأس المالبنك االكتتاب الوحيد ألسهم  بصفتهبنك اإلمارات دبي الوطني سيعمل 
وسيقوم البنك باسترداد أي أموال . وسيتولى اإلشراف على عملية االكتتاب") االكتتاب

وتجدر اإلشارة إلى أن . اكتتاب مدفوعة فيما يتعلق باألسهم الجديدة غير المخصصة للمكتتب
يتال المحدودة (" كةالشركة قد عينت شر اإلمارات للخدمات المالية وشركة  ")أرقامأرقام كا

مدارء سجل (" مدارء سجل االكتتاب المشتركين ومدراء االكتتاب المشتركين تهمبصف ع.م.ش
ادة رأس للمساعدة في هيكلة أسهم ")  االكتتاب المشتركين ومدراء االكتتاب المشتركين

  .ذات الصلة واتخاذ إجراءات التنسيق المال

وال تتحمل هيئة األوراق المالية والسلع وال سوق دبي المالي أي مسؤولية عن محتويات 
هذه النشرة، وال تقدم أي تعهدات تتعلق بدقتها أو استيفاءها، وتبرئ نفسها صراحة من أي 

 مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنشأ أو 
ر االكتتاب.شرةتتكبدها نتيجة االعتماد على أي جزء من هذه الن   المستشار المالي ومد

  
  مديروا سجل االكتتاب المشتركين ومديروا االكتتاب المشتركين

  

  ع.م.شركة اإلمارات للخدمات المالية ش

   

يتال المحدودة   شركة أرقام كا

   

  بنك االكتتاب
  ع.م.بنك اإلمارات دبي الوطني ش
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  إشعار هام

ادة ه النشرة بهدف توفير المعلومات المتعلقة بأسهم تولى أعضاء مجلس اإلدارة إعداد هذ
ن، وقد اعتمدت هيئة األوراق المالية والسلع المعلومات الواردة في  رأس المال للمستثمر

هذه النشرة، غير أن تلك الموافقة ال ُتعد ضماًنا لصحة هذه المعلومات أو دقتها أو استيفاءها 
خ هذه المستندات أو غير ذ   .لككما في تار

ن االطالع على قسم  بهذه النشرة، والذي يتضمن " مخاطر االستثمار"يتعين على المستثمر
مناقشة عوامل ومخاطر وشكوك معينة ال بد من وضعها في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن 

وشراء األسهم الجديدة من  ادة رأس المالاإلجراءات التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بأسهم 
  .عدمه

خ إصدارها، ما لم يتم تحديد وقت آخر ا لبيانات الواردة في هذا النشرة مقدمة كما في تار
أنه لم يطرأ أي ) أو أي إجراٍء ُيتخذ وفقًا لها(يتعلق بهذه البيانات، وال يعني نشر هذا النشرة 

خ ير على وضع الشركة أو الحقائق الخاصة بها أو شؤونها منذ ذلك التار  ال يقصد من أي. تغ
أمر متضمن في هذه النشرة، وال ُيعتبر توقعًا أو تصورًا أو تقديرًا الحتماالت األداء المالي 
يانات واردة في هذه النشرة لتعني أن أرباح  الحالي أو المستقبلي للشركة وال ُتفسر أي 
الشركة لكل سهم عن الفترات المالية الحالية أو المستقبلية ستكون متطابقة أو تتجاوز 

  .ورة األرباح في الفترات المالية السابقةبالضر

من شركة  ، وافقمدارء سجل االكتتاب المشتركين ومدراء االكتتاب المشتركينبصفتهم 
على تنفيذ عمليات الهيكلة وتقديم المساعدات االمارات للخدمات المالية وشركة أرقام 

ها المحترفين فيما ي والتنسيق ورتس ومستشار إعداد عملية مع دبي باركس آند ر تعلق 
مدارء سجل االكتتاب المشتركين وعلى ذلك، يعمل . وتنفيذها ادة رأس المالإصدار أسهم 

ورتس، وليس ألي طرف  ومدراء االكتتاب المشتركين بشكل حصري لصالح دبي باركس آند ر
ف ولن يتحملون المسؤولية أمام أي جهة أخرى خالادة رأس المال آخر فيما يتعلق بأسهم 

مدارء سجل االكتتاب المشتركين الشركة عن تقديم أنواع الحماية التي يستحقها عمالء 
أو أي ادة رأس المال أو عن تقديم المشورة فيما يتعلق بأسهم  ومدراء االكتتاب المشتركين

بات المشار إليها في هذه النشرة   .من المسائل أو الترت

في أي إجراءات  ين ومدراء االكتتاب المشتركينمدارء سجل االكتتاب المشتركلم يتم إشراك 
تتعلق بتأسيس الشركة، ومن ثم ال يتحملون صراحة أي مسؤولية قانونية محتملة بموجب 

ة ١٢١المادة  مدارء سجل االكتتاب المشتركين كما ال يتحمل . من قانون الشركات التجار
بما في ذلك دقتها  أية مسؤولية عن محتويات النشرة، ومدراء االكتتاب المشتركين

م من ِقبلهم أو نيابة  زعم أنه ُمقدَّ ُ م أو  يان آخر ُمقدَّ واستيفاءها أو التحقق منها، أو عن أي 
  .أو األسهم العاديةادة رأس المال عنهم فيما يتصل بالشركة أو أسهم 

لم يتم تفويض أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقديم أي تعهدات بخالف تلك الواردة 
ذه النشرة، وفي حالة إعطاء أي من تلك المعلومات أو تقديم أي من تلك التعهدات، في ه

ورتس التعامل معها على أنهافال يجب    .معتمدة من جانب دبي باركس آند ر

بية،  ال يجوز ألي شخص تفسير محتويات النشرة على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضر
ين فيما ويتعين على كافة األشخاص استشارة م ب ين والضر ين والقانون هم المال ستشار

  .يتعلق بالمسائل الواردة في هذه النشرة

عرض المعلومات المالية "انظر قسم (وباستثناء المعلومات المالية الواردة في هذه النشرة 
، فإن أي محتوى على الموقع اإللكتروني لشركة دبي )في هذه النشرة" ومعلومات أخرى

ورتس أو أي مواقع إلكترونية أخرى، أو أي محتوى يمكن الوصول إليه من باركس آند ر
خالل أي ارتباطات تشعبية موجودة بأي من تلك المواقع اإللكترونية، أو أي مواقع 
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إلكترونية مذكورة في هذه النشرة ال ُيشكل جزًءا من هذه النشرة ، وال تتحمل دبي باركس 
ها أي  ورتس أو أي من مستشار   .مسؤولية عن محتويات تلك المواقع اإللكترونيةآند ر

كي لألوراق المالية لعام   ١٩٣٣لم ولن يتم تسجيل األسهم الجديدة وفق القانون األمر
، أو وفق أي قوانين أوراق مالية أخرى بأي والية أو ")قانون األوراق المالية("وتعديالته 

يعها أو االستحواذ عليها أو منطقة أخرى بالواليات المتحدة، وبالتالي ال يجوز طر حها أو 
ل عنها أو نقل ملكيتها أو تقديمها بشكل مباشر أو غير  يعها أو التنا استخدامها أو إعادة 
مباشر داخل الواليات المتحدة إال وفق شروط التسجيل بموجب قانون األوراق المالية أو أي 

ق المالية وبما يتوافق مع أي استثناء معمول به من شروط التسجيل الخاصة بقانون األورا
لن يكون هناك . قوانين أوراق مالية معمول بها في أي والية أو منطقة بالواليات المتحدة

كية   .أي طرح لالكتتاب العام لألسهم الجديدة في الواليات المتحدة األمر

األسهم الجديدة المطروحة بموجب هذه النشرة مقدمة ألغراض االكتتاب في األسهم 
ية المتحدةالجدي وفي حالة طرح هذه األسهم في أي دولة أخرى، فإنه  .دة باإلمارات العر

ة  قة متوافقة مع القوانين والقواعد السار يتعين على الشركة طرح األسهم الجديدة بطر
]والمقبولة لدى السلطات المعنية في االختصاص القضائي ذي الصلة

يعًا أو تسليم أسهم أو أوراق مالية أخرى وفقًا لقانون ال تّشكل هذه النشرة ترويجًا أو عرضًا أو 

لسنة  ١") (القانون رقم مركز دبي المالي العالمياألسواق الخاص بمركز دبي المالي العالمي ("

") الصادرة عن قواعد األسواق") أو بموجب قواعد األسواق ("قانون األسواق، وتعديالته) ("٢٠١٢

ادة رأس "). ولم يتم الموافقة على أسهم طة الخدمات الماليةسلسلطة دبي للخدمات المالية ("

خدمات المالية، كما أنها ال ُتعد طرحًا لألوراق المالية في دبي لل أو ترخيصها من جانب سلطةالمال 

  مركز دبي المالي العالمي وفقًا لقانون األسواق أو قواعد األسواق.

  البيانات ذات النظرة التطلعية

يانات ذات نظرة تطلعية. تنطوي هذه البيانات على المخاطر والشكوك تحتوي هذه الن شرة على 

المعلومة وغير المعلومة والتي في الكثير منها ما هو خارج عن سيطرة الشركة وجميعها مبني على 

المعتقدات الحالية والتوقعات لالحداث المستقبلية. في بعض األحيان تعرف البيانات ذات النظرة 

باستخدامها مصطلحات النظرة التطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمكن" أو "سوف" أو التطلعية 

هدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو  "قد" أو "ينبغي" أو "مخاطرة" أو "ينتوي" أو "يقدر" أو "

المختلفة  "يفترض" أو "يتمركز" أو "من المتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه المصطلحات أو مرادفاتها

  أو ما يماثلها.

خية. وتوجد هذه  تتضمن هذه البيانات ذات النظرة التطلعية كافة األمور التي ال تشكل حقائق تار

يانات حول النوايا والمعتقدات والتوقعات  البيانات في عدد من الفقرات في هذه النشرة وتشمل 

ين العديد من األمور األخرى  -الحالية بخصوص  األعمال، الوضع المالي، السيولة، التوقعات نتائج  -من 

، النمو، اإلستراتيجيات وسياسة األرباح والقطاع الذي تعمل به الشركة. (وبصفة خاصة، فإن البيانات 

ن المتعلقة ادة رأس المال" و "مخاطر اإلستثمار"، و "التفاصيل الرئيسية  الواردة تحت العناو ملخص 

يانات ذات نظرة تطلعية المتوقعة". للشركة" و "المعلومات المالية    .هي 

هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى المتضمنة في هذه النشرة فيما يتعلق باألمور 

خية و تشتمل على تنبؤات. ال يمكن التأكيد انه سوف يتم تحقيق هذه  التي ليست هي حقائق تار

ًا نتيجة المخاطر أو الشكوك التي النتائج المستقبلية: األحداث الفعلية أو  النتائج قد تختلف جوهر

ر بشكل جوهري النتائج  تواجهها الشركة. هذه المخاطر والشكوك قد تتسبب في نتائج فعلية تغا

المستقبلية المشار إليها، أو المنصوص عليها أو المذكورة بشكل ضمني في هذه البيانات ذات النظرة 

د من التأكي رجى اإلطالع على الجزء الخاص بــ "مخاطر اإلستثمار"التطلعيه. للم من  د في هذا الصدد، 

  . هذه النشرة
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خ هذا المستند.  البيانات الواردة في هذه النشرة تهدف إلى استعراض النظرة التطلعية في تار
ها (" تعلن الشركة  نومستشار ام أو تعهد بتحديث ") المستشار صراحة عدم تحملهم أي الت

ير في توقعاتهم هذه ال بيانات ذات النظرة التطلعية الواردة في هذه النشرة لتعكس أي تغ
أو أي تغير في األحداث، أو األوضاع أو الظروف التي تستند عليها هذه البيانات اال اذا كان 

ا بموجب القوانين المعمول بها.   فعل ذلك ضرور
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  معلومات معينة متاحة علًنا

يانات إحصائ ية معينة وغيرها من المعلومات الواردة في هذه النشرة من تم استخالص 
ها المسؤولية  مصادر عامة جرى تحديدها في النشرة، وال تتحمل الشركة أو أي من مستشار
عن التصحيح الفعلي ألي من تلك اإلحصائيات أو المعلومات، ولكن تتحمل الشركة 

ئيات والمعلومات، وتعتقد، بعد المسؤولية عن االستخراج والتسجيل الدقيق لتلك اإلحصا
التحقيق الواجب، أن تلك اإلحصائيات والمعلومات ُتمثل أحدث اإلحصائيات والمعلومات 

  .المتاحة علًنا من تلك المصادر في الفترات المقدمة بخصوصها

ع والقبول والنقل   قيود النشر والتو

ع هذه النشرة أو توجيهها أو إرساله ا إلى أي والية قضائية خارج ُيمنع وُيحظر نشر أو تو
ية المتحدة.   اإلمارات العر

ورتس أي إجراءات تسمح بطرح أسهم جديدة في أي  وال تتخذ شركة دبي باركس آند ر
ية المتحدة ع هذه النشرة أو أي مستند آخر ذي . والية قضائية خارج اإلمارات العر لن يتم تو

ية المتحدةفي أي والية قضاادة رأس المال  صلة بأسهم    .ئية خارج اإلمارات العر

  ومعلومات أخرىعرض المعلومات المالية 

خية   معلومات مالية تار

خية   ٣١خاصة بالشركة للعام المنتهي في  مجمعةتم إدراج ملخص يتضمن معلومات مالية تار
خية(" ٢٠١٥ديسمبر  ذه به" المعلومات المالية المحددة"في قسم ") المعلومات المالية التار
الفعلية للشركة للسنة  المجمعةوباإلضافة إلى ذلك، فقد تم تضمين المعلومات . النشرة

. باإلشارة في هذه النشرة") البيانات المالية الفعلية(" ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية المنتهية في 
ُيعتد بالمعلومات الواردة في هذه النشرة باإلشارة وتحل محل أي معلومات واردة في هذه 

ة بالقدر الذي تكون فيه أي معلومات واردة في أي مستند مضمنة باإلشارة في هذه النشر
  .النشرة غير متوافقة أو متعارضة مع أي معلومات واردة في النشرة

ر  ير الدولية للتقار خية والبيانات المالية الفعلية وفق المعا تم إعداد المعلومات المالية التار
ير الدولية ل("المالية  ر الماليةالمعا ير المحاسبة ") لتقار الصادرة عن مجلس ممارسة معا

ية المتحدة، باستثناء ما تم  الدولية ومتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العر
خية أو البيانات  اإلشارة إليه خالف ذلك في هذه النشرة سواًء في المعلومات المالية التار

  .المالية الفعلية

  التوقعات

ديسمبر من كل عام  ٣١في متوقعة للمشروع المالية المعلومات الحتوي هذه النشرة على ت
ُيشار إلى هذه المعلومات بالنشرة بلفظ . ٢٠٢٢الى  ٢٠١٦خالل الفترة الممتدة من 

وتتضمن توقعات تتعلق بالفترة التي يصبح المشروع خاللها في طور التشغيل " التوقعات"
إعدادها بناًء على نموذج مالي مفصل وأعد الخبير ، والتي قا٢٠١٩ في أكتوبر مت الشركة 

ًرا بخصوصها   .الفني تقر

ر ر  ، واردةالخبير الفني، بما في ذلك األعمال التفصيلية المتعلقة باالفتراضات تقر في تقر
خ ديسمبر  ر دراسة الجدوى للمشروع"بعنوان  ٢٠١٥بتار الذي ُقدم ") دراسة الجدوى" ("تقر

وُقدم إلى هيئة األوراق المالية والسلع  ادة رأس المالكة بخصوص أسهم إلى الشر
د من المعلومات عن . بخصوص إدراج األسهم الجديدة في سوق دبي المالي لم

رجى الرجوع إلى  ُ االفتراضات، ومنهجية إعدادها، واألعمال التي نفذها المستشار الفني، 
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لم تتم مراجعة التوقعات الواردة في قسم ". اليةاالفتراضات الرئيسية والتوقعات الم"قسم 
  .أو تدقيقها من جانب أي طرف ثالث مستقل" االفتراضات الرئيسية والتوقعات المالية"

") االفتراضات"ُيشار إليها مجتمعة بلفظ (تستخدم تلك التوقعات افتراضات شاملة ومحددة 
  :بخصوص معلومات رئيسية متعلقة بالمشروع، بما في ذلك

  فتراضات الشاملةاال

 ية المتحدة وإمارة دبي  سوف يكون إجمالي الناتج المحلي في على دولة اإلمارات العر
 ٢٠٢٠األهداف المحددة في الرؤية السياحية لحاكم دبي  وسيتم تحقيق مستوى جيد

  ؛وستظل وجهة سياحية قوية

 ؛سيتم تنفيذ المشروع واختباره وافتتاحه بنجاح في الموعد المحدد  

 ورتس عمليات تشغيل ممتازة ُمدارة جيًدا وعالية الجودةسيتو   .فر لدى دبي باركس آند ر

  االفتراضات المحددة

  ارات ارة (عدد ال ائر على القيام بأكثر من  ائر، باإلضافة إلى قدرة أي  ارة ألي  كل 
ر المتنزه للمتنزه الترفيهي، بناًء على االفتراضات المتعلقة بمدى انتشا) خالل فترة معينة

ارات بمرور  ادة عدد ال الترفيهي والسوق المستهدفة، فضًال عن االفتراضات الخاصة ب
  ؛الوقت

  أسعار التذاكر، بناًء على االفتراضات المتعلقة بباقات التذاكر والنفقات غير المتعلقة
  ؛بالدخول

  ؛ئةعن مبيعات المواد الغذائية والمشروبات ومبيعات التجز الناجمةاإليرادات  

  عناصر التكلفة الرئيسية مثل نفقات الموظفين وتكلفة البضائع المباعة وتكاليف
ق والصيانة    ؛التسو

 ؛معدالت النمو لكافة االفتراضات السابقة  

  د من التفاصيل، راجع (افتراضات محددة أخرى تقدمها الشركة االفتراضات الرئيسية "لم
  "). والتوقعات المالية

انيات النفق ات الرأسمالية الخاصة بالشركة ونفقات ما قبل التشغيل لمتنزهاتها ُتعد مي
ز التوقعات وعلى الرغم من أن الشركة . الترفيهية وكذلك االفتراضات عامًال مهًما في تع

انيات النفقات الرأسمالية ونفقات ما قبل التشغيل وكذلك االفتراضات تأتي  تعتقد أن مي
ن عن التوقعاتجميعها في نطاق معقول، فعليك ال وبالتالي، . توقع أن األداء الفعلي سيتبا

فإن إدراج التوقعات في هذه النشرة ال ُيعد تعهًدا من جانب الشركة أو المستشار الفني أو 
ن أو أي شخص آخر بتحقيق النتائج الواردة في تلك التوقعات ن اآلخر وعليه فإننا . المستشار

عات أو أي معلومات قائمة على تلك التوقعات وال نحذرك من االعتماد المفرط على التوق
يم مستقل خاص بك للنتائج المستقبلية المحتملة للعمليات والتدفقات  بد من إجراء تق

  .النقدية والوضع المالي

كي والدوالر هي إشارة للعملة  جميع اإلشارات الواردة في هذه النشرة للدوالر األمر
ك ية، في حين أن اإلشارة إلى الدرهم اإلماراتي والدرهم الرسمية للواليات المتحدة األمر

ية المتحدة وقد أصبح الدرهم . هي إشارة إلى العملة الرسمية في دولة اإلمارات العر
كي منذ    . ١٩٨٠نوفمبر  ٢٢اإلماراتي مرتبًطا بالدوالر األمر

ل ب والتعد تم . خضعت بعض األرقام والنسب المئوية الواردة في هذه النشرة للتقر
استخراج األرقام األساسية المستخدمة من البيانات المالية ذات الصلة بدًال من األرقام 

بية الواردة في هذه النشرة لألغراض المتعلقة بحساب أرقام ونسب مئوية معينة وبناًء . التقر
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ن بشكل طفيف،  عليه، فإن األرقام المبينة للفئة ذاتها الُمقدمة في جداول مختلفة قد تتبا
ًيا لألرقام  كما أن األرقام المبينة كإجماليات في جداول محددة قد ال تكون تجميًعا حسا

  .التي تسبقها

.ننصحك بقراءة هذه النشرة بعناية
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فات واالختصارات   التعر

ورتس"أو " الشركة"تكون جميع اإلشارات الواردة في هذه النشرة إلى  " دبي باركس آند ر
ورتس شهي إشارات إلى شركة دبي  ع، وتكون جميع اإلشارات الواردة .م.باركس آند ر
الدالة على الفاعلين هي إشارات إلى الشركة " نا"أو " نحن"في هذه النشرة إلى الضمير 

ف وشرح مصطلحات . وشركاتها التابعة المدمجة ما لم يقتض السياق خالف ذلك يتم تعر
وعناصر تقنية معينة وعناصر أخرى  معينة مستخدمة في هذه النشرة ومنها مصطلحات مميزة

  .هذه النشرة هذا القسم منفي 

ًفا في أي  رد لها تعر ستحمل المصطلحات المميزة المستخدمة في هذه النشرة والتي لم 
ن كل منها في أحكام وشروط إصدار أسهم  ادة رأس من أقسامها المعاني الموضحة قر

بهذه " ادة رأس المال صدار أسهم أحكام وشروط إ"المنصوص عليها في قسم المال 
باإلضافة إلى ذلك، تحمل المصطلحات التالية كما هي مستخدمة في هذه النشرة  .النشرة

  : المعاني الموضحة لها فيما يلي

األسهم الجديدة التي يجوز لألشخاص المؤهلين التقدم   األسهم اإلضافية
 للحصول عليها باإلضافة إلى ممارستهم لحقوق لالكتتاب

  .بسعر اإلصدار لكل حق مملوك األسهم الجديدةفي 

من هذه  األخيرةاألشخاص الوارد ذكرهم في الصفحة   المستشارون
  .النشرة

ية المتحدة  درهم أو درهم إماراتي   .العملة الرسمية لدولة اإلمارات العر

الشركة أو دبي باركس آند 
ورتس   ر

ورتس ش   .ع.م.شركة دبي باركس آند ر

عدد من األسهم وافقوا على شراء  قد مستثمرون معينون  رون الملتزمونالمستثم
  ، وهم بالتحديد:الجديدة

  شركة قطر القابضة ذ.م.م.  -أ

  الشيخ ماجد إبراهيم آل إبراهيم  - ب

  النهضة لإلستثمار ذ.م.م.  - ت

يتال المحدودة  - ث   أرقام كا

المرسوم الصادر عن مجلس إدارة هيئة األوراق المالية   المرسوم
  .٢٠١٣لسنة  ٣٨ والسلع رقم

  سلطة دبي للخدمات المالية  سلطة دبي

ورتس  أعضاء مجلس اإلدارة   أعضاء مجلس إدارة شركة دبي باركس آند ر

ورتس والفندق ) بما في ذلك المشروع(المتنزهات الترفيهية   دبي باركس آند ر
  .المملوك للشركة

خ األهلية و  ٢ انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في  تار ما
خ ٢٠١٦   .لمساهمي الشركة المسجلين في هذا التار

أي شخص يمتلك حقوق أولوية عند إغالق فترة التداول   الشخص المؤهل
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  .الخاصة بحقوق األولوية

إعدادها دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع والتي   دراسة الجدوى قام 
  .٢٠١٥ديسمبر في   الخبير الفني

م وشركتها الفرعية مراس للوجهة .م.مراس القابضة ذ  المؤسسون
  م.م.الترفيهية ذ

ر ير إعداد التقار ر المالية  معا ير الدولية إلعداد التقار   .المعا

المساهمون المسجلون واألشخاص المؤهلون   المستثمر
  والمستثمرون الملتزمون 

  .درهم إماراتي لكل سهم جديد ١٫٠٠  سعر اإلصدار

القانون الصادر عن مركز دبي المالي (قانون األسواق   قانون األسواق
  )، وتعديالته٢٠١٢لعام  ١العالمي رقم 

  .قواعد السوق الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية  قواعد األسواق

ام العدد اإلجمالي ألسهم الطرح الذي وافق المستثمرون   الحد األقصى ألسهم االلت
  .سهم ٥٣٨٫٤٥٠٫٠٠٠وهي  الملتزمون على شرائه

للسهم في رأس  درهم إماراتي  ١٫٠٠أسهم عادية بسعر   سهم الجديدةاأل
  .مال الشركة

 كمستثمر جديدالتسجيل  المتوفر عندرقم المستثمر الوطني   رقم المستثمر الوطني
  .في سوق دبي المالي

بعد تخصيص األسهم إن وجدت،  ،المتبقيةاألسهم الجديدة   أسهم الطرح
ن يكتتبون اإلضافية لألشخاص المؤهلين، إ ن وجدوا، الذ

  .في األسهم اإلضافية

الترفيهي الذي ستؤسسه الشركة " فالجزسيكس "متنزه   المشروع
ورتس، على  على قطعة أرض مجاورة لدبي باركس آند ر

  ".وصف المشروع"النحو المشار إليه تفصيًال في قسم 

وفًقا األسهم الجديدة التي يجوز طرحها لالكتتاب العام   األسهم العامة
  .ادة رأس المالألحكام وشروط إصدار أسهم 

  .األشخاص المؤهلون لالكتتاب في األسهم العامة  المكتتبون في األسهم العامة

أي مساهم مسجل في الشركة عند انتهاء ساعات العمل   المساهمون المسجلون
خ األهليةفي سوق دبي المالي    .من تار

صادرة وفًقا للمرسوم المشار  أي أوراق مالية قابلة للتداول  الحق
  .إليه سلًفا

ادة في رأس المال الُمصدر لشركة دبي باركس آند   ادة رأس المالإصدار أسهم 
ورتس من خالل إصدار  نر   .حقوق اكتتاب للمستثمر

خالل ساعات التداول بسوق دبي المالي بدًءا من افتتاح     االحقوقفترة تداول 
و  ٤التداول في   ١٨وحتى إغالق التداول في  ٢٠١٦ما
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و    .٢٠١٦ما

  .هيئة األوراق المالية والسلع  الهيئة

األسهم العادية في رأس مال الشركة بقيمة اسمية   األسهم
  .درهًما إماراتًيا لكل سهم ١٫٠٠مدفوعة بالكامل تبلغ 

خ صباًحا ٠٠.٨ الساعة من  فترة االكتتاب و  ١٢ بتار  ٠٠.٢حتى  ٢٠١٦ما
وم امساءً  و  ٢٥ من    .٢٠١٦ما

  برايس ووتر هاوس كوبرز  الخبير الفني

ية المتحدة  اإلمارات   .دولة اإلمارات العر
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  ادة رأس المالملخص إصدار أسهم 

ادة في إصدار أسهم  يجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بالمشاركة
وُيعد هذا القسم بمثابة ملخص لبعض المعلومات التفصيلية الواردة في هذه . من عدمه رأس المال

ن المحتملين قراءتها بعناية  النشرة وال يحتوي على كافة المعلومات التي يتعين على المستثمر
ادة رأس المالقبل اتخاذ قرار بشراء  لذا . كتتاب في األسهم الجديدةأو استخدامها أو اال أسهم 

يتعين عليك . ينبغي أن يستند أي قرار يتخذه مستثمر محتمل على مراجعة هذه النشرة في مجملها
مخاطر "قراءة هذه النشرة كاملة بعناية، وال سيما المعلومات المنصوص عليها في أقسام 

ةقبل اتخا" المعلومات المالية المحددة"و" إشعار هام"و" االستثمار   .ذ أي قرارات استثمار

  حقوق اكتتابادة رأس المال من خالل إصدار   طبيعة االكتتاب

ادة   .درهم إماراتي ٦٫٣٢١٫٨٢٧٫٧٠٨  رأس المال قبل ال

ادة  إجمالي عدد األسهم قبل 
  رأس المال

  سهم ٦٫٣٢١٫٨٢٧٫٧٠٨

  . درهم إماراتي ١٫٠٠  القيمة االسمية للسهم 

  . درهم إماراتي ١٫٠٠   سعر اإلصدار لكل سهم جديد

  سهم ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢  إجمالي عدد األسهم الجديدة 

نسبة األسهم الجديدة إلى األسهم 
  المصدرة 

٥٤.٢٦%   

ادة رأس  إجمالي عدد األسهم بعد 
  المال

  سهم ٧٫٩٩٩٫٩١٢٫٦٧٠

ادة   درهم إماراتي  ٧٫٩٩٩٫٩١٢٫٦٧٠  رأس المال بعد ال

ادة رأس المالستؤدي العوائد   العوائداستخدام  ادة  الناتجة عن عملية  إلى 
درهم  ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢رأس مال الشركة الُمصدر بمقدار 

 ،بشكل أولي، العائداتتعتزم الشركة استخدام . إماراتي
ر متنزه ترفيهي جديد باسم  لغرض ل تأسيس وتطو تمو

ز القاعدة الرأسمالية للشركة ،"فالجزسيكس " على  وتع
من " العوائداستخدام "يه تفصيًال في قسم النحو المشار إل

  . هذه النشرة

خ األهلية  و  ٢انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في   تار ما
خ ٢٠١٦   .لمساهمي الشركة المسجلين في هذا التار

كافة المساهمين المدرجين في سجل المساهمين الخاص   المساهمون المسجلون
ل في سوق دبي المالي بالشركة عند انتهاء ساعات العم

خ األهلية   . في تار

قابلة للتداول وفق  صادرة حقوقهي  حقوق االكتتاب    حقوق االكتتاب
الصادر عن مجلس إدارة هيئة  ٢٠١٣لعام  ٣٨المرسوم رقم 

األوراق المالية والسلع، تمنح تلك الحقوق صاحبها أهلية 
سيحصل كل مساهم مسجل . االكتتاب في األسهم الجديدة

خ األهلية علىفي سهم  ٧٦٧.٣عن كل  )١حق واحد (تار
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خ ويمنح كل حق لحامله الحق في . يملكه في ذلك التار
ب . االكتتاب في سهم واحد جديد بسعر اإلصدار سيتم تقر

  استحقاقات الحقوق إلى أقرب عدد صحيح من الحقوق، 

وسُتودع هذه الحقوق في حساب المقاصة أو حساب 
لمساهم المسجل حيث يتم االحتفاظ الوساطة الخاص بذلك ا

خ بأسهمه القائمة بالفعل  في غضون فترة وجيزة عقب تار
وستظهر الحقوق في حسابات المساهمين المسجلين  األهلية

ادة رأس يحدد إصدار أسهم " DUBAIPARKSRI"تحت رمز جديد 
  .المال

يجب على المساهمين ضمان إدراج أسمائهم في سجل 
ورتس المحفوظ  األسهم الخاص بشركة دبي باركس آند ر

لدى سوق دبي المالي، فضًال عن وجود رقم مستثمر بالسوق 
كي يتسنى لهم الحصول على حقوقهم أو استخدامها أو 

  .تداولها لالكتتاب في األسهم الجديدة

  حق ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢  إجمالي عدد الحقوق 

دولة شركة والقوانين ُيقصد بهم، وفًقا للنظام األساسي لل  األشخاص المؤهلون 
ة ية المتحدة السار ، كافة مالكي حقوق االمارات العر

 في سوق دبي المالي عند انتهاء ساعات العمل االكتتاب
وم من فترة تداول حقوق     االكتتابفي آخر 

يجب أال تقل نسبة مساهمة مواطني دول مجلس التعاون   قيود الملكية
  .مال الشركة من رأس % ٥١الخليجي عن 

يكون للمساهمين المسجلين الخيارات التالية فيما يتعلق   تداول الحقوق
  :االكتتاببحقوق 

االحتفاظ بمخصصاتهم من الحقوق وممارسة هذه  ·
الحقوق لالكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة 

  ؛االكتتاب
يع مخصصاتهم من الحقوق أو جزء منها من خالل  ·

  ؛وقسوق دبي المالي خالل فترة تداول الحق
شراء حقوق إضافية بسوق دبي المالي خالل فترة  ·

  ؛ أوتداول الحقوق
عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالحقوق، سواًء ببيع  ·

الحقوق أو ممارسة الحق في االكتتاب في األسهم 
  .الجديدة

ن ال يمارسون حقوقهم  سيواجه المساهمون المسجلون الذ
االكتتاب  في االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة

انخفاض فوري في قيمة حصتهم في دبي باركس آند 
ورتس   . ر

تلك الفترة التي تمتد من افتتاح التداول في سوق دبي   حقوق  االكتتابفترة تداول 
و  ٤المالي في  وحتى إغالق التداول بالسوق في  ٢٠١٦ما

و  ١٨ ، ويجوز خاللها للمساهمين المسجلين وغيرهم ٢٠١٦ما
  .داول تلك الحقوقمن األشخاص ت
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و  ١٢صباًحا في  ٨:٠٠تبدأ من   فترة االكتتاب  امساءً  ٢:٠٠حتى  ٢٠١٦ما
و  ٢٥في  ويجوز لألشخاص المؤهلين خاللها ، ٢٠١٦ما

يتعين . ممارسة حقوقهم باالكتتاب في االسهم الجديدة
الموافقة على االكتتاب في األسهم الجديدة، وفق الشروط 

ادة رأس المال  إصدار أسهم واألحكام األخرى الخاصة 
طة أن يمتلك األشخاص المؤهلين حقوق كافية في  شر

  .حساباتهم الخاصة في نهاية فترة تداول الحقوق

سيتم تخصيص األسهم الجديدة لكل مكتتب وفًقا لعدد   تخصيص األسهم
قة مكتملة وصحيحة سيتم . الحقوق التي يتم ممارستها بطر

ن اكتتبوا تخصيص أي أسهم متبقية لمال كي الحقوق الذ
في أسهم جديدة إضافية باإلضافة إلى استحقاقهم األصلي 

وفًقا ) إذا لزم األمر(على أساس تناسبي، مع تقليص العدد 
للنسبة التي تمثلها عدد األسهم اإلضافية التي طلبها 
المكتتب من إجمالي عدد األسهم اإلضافية التي طلبها 

بين في تلك األسهم كافة األشخاص المؤهلين المكتت
  .اإلضافية

على إن وجدوا)  –(أو كفالئهم وافق المستثمرون الملتزمون 
ام . االكتتاب في أسهم الطرح حتى الحد األقصى لاللت

أي (وسيتم حينئذ طرح أي أسهم جديدة غير مكتتب فيها 
سيخضع . إلى المكتتبين في األسهم العامة) األسهم العامة

م العامة لتخصيص اختياري من تخصيص أسهم الطرح واألسه
جانب الشركة وفق االستثناءات المنصوص عليها في النظام 

  .األساسي للشركة

سوف يتم إعادة أموال فائض االكتتاب لحاملي حقوق   رد الفائض
ن  ن لم يحصلوا على عدد األسهم الجديدة الذ االكتتاب الذ

ال خالل اكتتبوا به. وسوف يتم االنتهاء من عملية إعادة األمو
خ   باب االكتتاب. غالقإمهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تار

وسوف يتم إعادة أموال فائض االكتتاب التي إستلمت من 
ية  ل األموال لدى مصرف اإلمارات العر خالل نظام تحو

  المتحدة المركزي إلى نفس الحساب من خالل هذا النظام.

كيفية االكتتاب في األسهم 
  الجديدة

ماذج طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب من فروع ستتوفر ن
فروع بنك االكتتاب "انظر قسم (بنك االكتتاب المشاركة 

  ).بهذه النشرة" المشاركة

يجب استكمال نماذج طلب االكتتاب وفًقا للتعليمات 
ادة أحكام وشروط إصدار أسهم "المنصوص عليها في قسم 

ن يجوز لألشخاص ا. بهذه النشرة" رأس المال لمؤهلين الذ
يمتلكون حسابات لدى بنك اإلمارات دبي الوطني االكتتاب 
رها  من خالل استخدام أي من أجهزة الصراف اآللي التي يد
البنك وكذلك من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت 

طة أن يكون هؤالء األشخاص مسجلين بالفعل ضمن ( شر
  ).ى البنكمستخدمي الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لد

ام نهائي غير قابل لإللغاءاتفق كل مستثمر ملتزم   االكتتاب المتعهد به  على الت
مع الشركة على شراء عدد من أسهم الطرح ودفع مقابلها 
بسعر اإلصدار، وتساوي هذه األسهم إجماًال الحد األقصى 
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ام   . ألسهم االلت

ون الشركات من قان ٢٠٦الشركة مستثناه من نص المادة   االستثناءات
 ١٩٩، والتي تتوافق مع المادة ١٩٨٤لعام  ٨الملغي رقم 

، فيما يتعلق ٢٠١٥لعام  ٢من قانون الشركات الجديد رقم 
  .بالتخصيص التناسبي لألسهم العامة

من المرسوم الذي يتيح  ٢كما أنها مستثناه أيًضا من المادة 
يع جزء من حقوقهم إلى مستثمر واحد أو أكثر   .للمؤسسين 

بدأ تداول   تداول األسهم الجديدة  يتم تداول األسهم في سوق دبي المالي، وس
األسهم الجديد في سوق دبي المالي في أقرب وقت 
ممكن عملًيا عقب انتهاء فترة االكتتاب، والتي من المتوقع 

رجى الرجوع إلى . أو نحو ذلك ٢٠١٦ونيو  ٧أن تكون في  ُ
في هذه " ث الرئيسيةالجدول الزمني المتوقع لألحدا"قسم 

  .النشرة لالطالع على جدول زمني متوقع مفصل

ثمة مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في األسهم الجديدة.    مخاطر االستثمار

هذه المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي قرار وقراءة ويجب مراعاة 

باالكتتاب في األسهم الجديدة. يتعين على المكتتبين 

ن) قراءة هذه النشرة المحتملين (ويشمل ذلك  المستثمر

كاملة بعناية، وال سيما المعلومات المنصوص عليها في 

المعلومات " و"إشعار هام" و"مخاطر االستثمارأقسام "

ة.المالية المحددة    " قبل اتخاذ أي قرارات استثمار
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 الجدول الزمني المتوقع لألحداث الرئيسية

خ  ل المواعيد والتوار الواردة في هذا الجدول الزمني الخاص باألحداث الرئيسية يجوز للشركة تعد
والمذكورة خالل النشرة، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية من هيئة األوراق المالية 

خ الجديدة /والسلع، وفي تلك الحالة، سيتم إخطار األشخاص المؤهلين بتفاصيل المواعيد و أو التوار
ومي ية المتحدةتين من خالل نشرها في صحيفتين  ية  في دولة االمارات العر تصدران باللغة العر

ة على  ية واإلنجلي ة، فضًال عن نشرها باللغتين العر ومية صدر باللغة اإلنجلي وصحيفة إماراتية 
  ). relations-aiparksandresorts.com/investorwww.dub(الموقع اإللكتروني للشركة 

خ  الحدث   التار

ادة  اجتماع الجمعية العمومية المنعقد للموافقة على إصدار أسهم 
    رأس المال

ل  ١٨   ٢٠١٦أبر

ادة رأس  اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد للموافقة على إصدار أسهم 
  المال

عقب اجتماع الجمعية 
 ١٨العمومية المنعقد في 

ل    بفترة وجيزة ٢٠١٦أبر

ل  ١٩  واجتماع مجلس االدارة إعالن نتائج الجمعية العمومية   ٢٠١٦أبر

خ األهلية للمشاركة في إصدار  دعوة مالكي األسهم القائمة في تار
وميتين إمارتيتين تصدرُتنشر في  ادة رأس المالأسهم   صحيفتين 
ية تصدر  إحداها ةتصدر با واألخرىباللغة العر   للغة اإلنجلي

ل  ٢٠   ٢٠١٦أبر

ل  ٢٠  نشرة االكتتابإصدار    ٢٠١٦أبر

خ األهلية  انتهاء ساعات العمل في   تار
 ٢سوق دبي المالي في 

و  لمساهمي  ٢٠١٦ما
الشركة المسجلين في هذا 

خ   .التار

إيداع حقوق االكتتاب في حساب المساهمين المسجلين من قبل 
االستعالم عن ين المسجلين سوق دبي المال. ويمكن للمساهم

ق الحقوق المودعة  خدمة في الحسابات الخاصة بهم عن طر
أو االستعالم من الوسيط  بسوق دبي المالي االستفسار عبر االنترنت

  أو أمين الحفظ الخاص بهم. 

و  ٣ أو قرابة في  ما
٢٠١٦   

افتتاح التداول في سوق   بدء فترة تداول الحقوق
و  ٤دبي المالي في  ما

٢٠١٦.  

و  ١٢في صباًحا  ٨:٠٠  بدء فترة االكتتاب  ما
٢٠١٦  

إغالق التداول في سوق   انتهاء فترة تداول الحقوق
و  ١٨دبي المالي في  ما
٢٠١٦.  

خ لقبول نماذج طلب االكتتاب (انتهاء فترة االكتتاب  آخر موعد وتار
  )في األسهم الجديدة

و  ٢٥في  امساءً  ٢:٠٠ ما
٢٠١٦  
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االكتتاب في أسهم الطرح حتى  من ون الملتزمونالمستثمرانتهاء 
ام   .الحد األقصى لاللت

و ٣١   ٢٠١٦ ما

ن لم يحصلوا على عدد  رد الفائض إلى األشخاص المؤهلين الذ
  . األسهم الجديدة المطلوبة

و  ٣٠تبدأ من     ٢٠١٦ما

انتهاء المستثمرون الملتزمون من االكتتاب في أسهم الطرح حتى 
امالحد األقصى لال   .لت

و  ٣١   ٢٠١٦ما

أو نحو  ٢٠١٦ونيو  ٧في   بدء التعامالت في األسهم الجديدة في سوق دبي المالي 
  ذلك
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ادة رأس المالأحكام وشروط إصدار أسهم   

قبل  ادة رأس الماليجب على جميع األشخاص المؤهلين قراءة أحكام وشروط إصدار أسهم 
رها بنك أو االكتت استكمال نموذج طلب االكتتاب ق مكينات الصراف االلي التي يد اب عن طر

االمارات دبي الوطني أو الخدمات المصرفية عبر االنترنت وذلك في حالة األشخاض المؤهلون 
طة أن يكونوا مستخدمين مسجلين في  الذي يملكون حسابات في بنك االمارات دبي الوطني (شر

إن االكتتاب عبر هاتين لبنك االمارات دبي الوطني)،  الخدمة الخاصة بالخدمات المصرفية عبر االنترنت
ين  يعد بمثابةالوسيلتين  قبول ألحكام وشروط إصدار أسهم األولوية وموافقة عليها واتفاق ملزم 

  .الشركة والشخص المؤهل

  مقدمة

خ  ادة رأس مال الشركة الُمصدر  ٢٠١٦ مارس ٢٤أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتار ب
درهم إماراتي، من خالل إصدار أسهم  ٧٫٩٩٩٫٩١٢٫٦٧٠درهم إماراتي إلى ٦٫٣٢١٫٨٢٧٫٧٠٨ من

ة وموافقة مساهمي الشركة  ١٨وفي . جديدة بعد استصدار كافة الموافقات التنظيمية الضرور
ل  ادة رأس مال ٢٠١٦أبر ، أقرت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة قرار خاص يتم بموجبه 

ق حقوق االكتتابر من خالل إصدار الشركة الُمصد ادة رأس المال عن طر     .أسهم جديدة ل

سهًما جديًدا بسعر إصدار  ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢فيما يتعلق بـعدد ادة رأس المال يكون إصدار أسهم 
سيؤدي . درهًما إماراتًيا لكل سهم جديد ١٫٠٠درهًما إماراتًيا لكل سهم جديد، بقيمة اسمية  ١٫٠٠

ادة رأس مال الشركة الُمصدر إلى إصدار األس درهم إماراتي، ٧٫٩٩٩٫٩١٢٫٦٧٠هم الجديدة إلى 
  .سهم٧٫٩٩٩٫٩١٢٫٦٧٠مقسمة على 

  استالم الحقوق

للمساهمين المسجلين بالشركة  اكتتابمن خالل إصدار حقوق  ادة رأس المالسيتم طرح أسهم 
خ األهلي  ٧٦٧.٣لكل  )١حق واحد (ة بمقدار عند انتهاء ساعات العمل في سوق دبي المالي في تار

خ ب استحقاقات الحقوق إلى أقرب عدد صحيح من . سهم مملوك في ذلك التار وسيجري تقر
  .الحقوق، ولن يحصل المساهمون المسجلون على أي حق فيما يتعلق بكسور أي حقوق

 يجب على المساهمين ضمان إدراج أسمائهم في سجل األسهم الخاص بشركة دبي باركس آند
ورتس المحفوظ لدى سوق دبي المالي، فضًال عن وجود رقم مستثمر وطني لهم بالسوق كي  ر

ويمكن للمساهمين المسجلين  .يتسنى لهم الحصول على حقوقهم أو استخدامها أو تداولها
ق القنوات المتاحة مثل  خدمة االستفسار عبر االنترنت بسوق دبي االستعالم عن حسابهم عن طر

إذا لم يحصل أحد  لمالية أو أمين الحفظ الخاص بهوسيط األوراق استعالم من أو اال المالي
المساهمين على حقوق األولوية، ولكنه يعتقد أنه يستحق الحصول على تلك الحقوق، فعليه 

  3055555 4 971+إدارة التسوية والمقاصة بسوق دبي المالي على رقم الهاتف االتصال 

يجوز للمساهمين . االكتتاب في سهم واحد جديد بسعر اإلصدارويمنح كل حق لحامله الحق في 
يع  رغبون في االكتتاب في األسهم الجديدة بسعر اإلصدار  ن ال  حقوق االكتتاب المسجلين الذ

ن من خالل وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي  همالخاصة ب ن آخر لمستثمر
  .ةالمالي خالل فترة تداول حقوق األولوي

  حقوق االكتتابفترة تداول 

يع  رغبون في االكتتاب في األسهم الجديدة بسعر اإلصدار  ن ال  يجوز للمساهمين المسجلين الذ
ن خالل فترة تداول حقوق  االكتتابحقوق  ن آخر والتي تبدأ من  االكتتابالخاصة بهم لمستثمر

و  ٤افتتاح التداول في  من خالل وسطاء أوراق  ٢٠١٦و ما ١٨حتى إغالق التداول في  ٢٠١٦ما
  .مالية مسجلين ومرخصين لدى سوق دبي المالي
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أعد سوق دبي المالي نظامًا لتنظيم عملية تداول الحقوق، وسيتم تخصيص رمز منفصل للحقوق 
ورتس سوف تظهر الحقوق في . المصدرة خالف رمز التداول الخاص بأسهم دبي باركس آند ر

وهو رمز خاص بعملية إصدار " DUBAIPARKSRIل تحت رمز جديد "الحساب الخاص بكل مساهم مسج
  .رمز الحقوق بمجرد انتهاء فترة تداول الحقوقسيلغي سوق دبي المالي  ادة رأس المال.

  :يكون للمساهمين المسجلين الخيارات التالية خالل فترة تداول الحقوق

ب في األسهم الجديدة االحتفاظ بمخصصاتهم من الحقوق وممارسة هذه الحقوق لالكتتا ·
  ؛خالل فترة االكتتاب

  ؛يع مخصصاتهم من الحقوق أو جزء منها من خالل سوق دبي المالي ·

  ؛شراء حقوق إضافية بسوق دبي المالي ·

يع الحقوق أو عدم ممارسة  · إصدار الحقوق، سواء بعدم  عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق 
  .الحق في االكتتاب في األسهم الجديدة

  .حو المشار إليه تفصيًال فيما يلي في كل حالةعلى الن

وباإلضافة إلى ذلك، يجوز خالل فترة تداول الحقوق للشخص الذي اشترى تلك الحقوق خالل هذه 
د منها ن باعوا كافة . الفترة مواصلة تداول الحقوق إما ببيعها أو شراء الم سيواجه المساهمون الذ

خ األهلية أو الذ ن ال يمارسون أي من حقوقهم في االكتتاب في األسهم حقوقهم كما في تار
ورتس   .الجديدة انخفاض فوري في قيمة حصصهم في دبي باركس آند ر

  فترة االكتتاب

وم صباًحا  ٨:٠٠خالل الفترة التي تبدأ من  و  ١٢من  وم  امساءً  ٢:٠٠وحتى  ٢٠١٦ما و  ٢٥من  ما
ية المعمول بهاوقوانين دو، ووفًقا للنظام األساسي للشركة ٢٠١٦ ، سُيسمح لة االمارات العر

لكافة مالكي الحقوق سواًء مساهمين مسجلين أو أشخاص قد اشتروا الحقوق خالل فترة تداولها 
من خالل استكمال إما الخاصة بهم في االكتتاب في األسهم الجديدة  حقوق االكتتاببممارسة 

ركة خالل ساعات العمل العادية في تلك نموذج طلب اكتتاب متوفر في فروع بنك االكتتاب المشا
قة االكتتاب والدفع"و" طلبات االكتتاب في األسهم الجديدة"راجع أقسام (الفروع   فيما يلي" طر

رها بنك االمارات دبي الوطني أو الخدمات  ق مكينات الصراف االلي التي يد أو االكتتاب عن طر
مؤهلون الذي يملكون حسابات في بنك المصرفية عبر االنترنت وذلك في حالة األشخاض ال

طة أن يكونوا مستخدمين مسجلين في الخدمة الخاصة بالخدمات  االمارات دبي الوطني (شر
المصرفية عبر االنترنت لبنك االمارات دبي الوطني) كما هو موضح في الجزء المعنون بـ "االكتتاب 

  .االلكتروني" والوارد فيما يلي.

طة أن يمتلك المساهمين المسجلين أو يتعين الموافقة على االك تتاب في األسهم الجديدة، شر
ن اشتروا الحقوق خالل فترة تداولها حقوق كافية في حساباتهم الخاصة في نهاية  األشخاص الذ

كما سُيسمح ألولئك األشخاص باإلضافة إلى ممارسة حقوقهم باالكتتاب في . فترة تداول الحقوق
سيتسنى لألشخاص المؤهلين  عالوة على ذلك. لوك بسعر اإلصدارسهم جديد لكل حق أولوية مم

االكتتاب في أسهم جديدة إضافية، سيتم تخصيصها في حالة وجود أي أسهم غير مكتتب فيها 
نتيجة دمج كسور استحقاقات غير مخصصة لألسهم الجديدة، أو نتيجة تقصير من جانب أشخاص 

الخاصة بهم لالكتتاب في أسهم جديدة وفق أحكام مؤهلين فيما يتعلق بممارسة حقوق األولوية 
يكتتب المستثمرون . المنصوص عليها في هذا القسم ادة رأس المالوشروط إصدار أسهم 

ام(في أسهم الطرح  إن وجدوا) - (أو كفالئهم الملتزمون وسُيسمح ) حتى الحد األقصى لاللت
التي لم يكتتب فيها األشخاص  للمكتتبين في األسهم العامة االكتتاب في األسهم العامة

  .أو المستثمرون الملتزمون/المؤهلون و

  االكتتاب اإللكتروني
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هم ) www.dfm.ae(سوف يتيح سوق دبي المالي موقعه اإللكتروني الرسمي  ن لد للمكتتبين الذ
صالحة  iVESTORرقم مستثمر وطني مسجل على الموقع اإللكتروني للسوق والحاملين لبطاقة 

ن يمتلكون . بات االكتتاب اإللكترونية إلى بنك االكتتابلتقديم طل يجوز لألشخاص المؤهلين الذ
حسابات لدى بنك اإلمارات دبي الوطني االكتتاب من خالل استخدام أي من أجهزة الصراف اآللي 

رها البنك وكذلك من خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت  طة أن يكون هؤالء (التي يد شر
ُيعد تقديم ). سجلين بالفعل ضمن مستخدمي الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لدى البنكاألشخاص م

طلب االكتتاب اإللكتروني بمثابة قبول من جانب العميل مقدم الطلب ألحكام وشروط إصدار 
وبنك االكتتاب بسداد إجمالي  iVESTORالحقوق نيابة عن المستثمر وتفويض للبنك الُمصدر لبطاقة 

ق خصم هذا المبلغ من بطاقة مبلغ االك ذات الصلة أو من الحساب البنكي  iVESTORتتاب عن طر
ل هذا المبلغ إلى الحساب الخاص بـ  ادة رأس المال للعميل وتحو لشركة دبي باركس إصدار أسهم 

ورتس ش وسُيعتبر تقديم الطلب . كما هو مفّصل في طلب االكتتاب –لدى بنك االكتتاب  ع.م.آند ر
ف الهوية، ومن ثم فإن المستندات الداعمة فيما اإللك تروني كافيًا ألغراض استيفاء متطلبات تعر

يتعلق بالطلبات الموضحة في مواضع أخرى في هذه النشرة لن تنطبق على الطلبات اإللكترونية 
يتولى بنك االكتتاب الذي تم تقديم الطلب األصلي باالكتتاب إليه مسؤولية  .بموجب هذا القسم

مام ومعالجة اإلخطار بالتخصيص النهائي لألسهم الجديدة وسداد المتحصالت الخاصة باألسهم إت
  .وأي فوائد عليها عقب انتهاء فترة االكتتاب) إن ُوجدت(الجديدة غير المخصصة 

ال يتحمل سوق دبي المالي وال الشركة وال مجلس اإلدارة وال بنك االكتتاب أو البنك الُمصدر 
بأي حال من األحوال أدنى مسؤولية عن استخدام تسهيل االكتتاب اإللكتروني  iVESTORلبطاقة 

من جانب عميل البنك أو المستثمر، أو الخصم من حساب العميل لدى بنك االكتتاب، أو خصم البنك 
من حساب هذه البطاقة، وذلك فيما يخص بعض الخسائر أو األضرار  iVESTORالُمصدر لبطاقة 

أو /سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لتسهيل االكتتاب اإللكتروني و المتكبدة أو جميعها
  . iVESTORبطاقة 

بخصوص تقديم الطلب إلكترونيًا عبر ماكينة الصراف اآللي أو الخدمات المصرفية على اإلنترنت، ُيعتبر 
ت المصرفية لماكينة الصراف اآللي ببطاقة الخصم أو استخدامهم للخدما) العمالء(استخدام العميل 

كافيًا ألغراض ) كما هو معهود في معامالت الخدمات المصرفية البنكية(على اإلنترنت بكلمة مرور 
ن ف الهوية، ومن ثم لن تنطبق متطلبات التوثيق على أولئك المستثمر ويمكن تقديم طلبات  .تعر

ية المتحدة اإلكتتاب من خالل  ل األموال لدى مصرف اإلمارات العر المركزي. ويتوجب نظام تحو
رغب باتباع هذه الوسيلة أن  رقم المستثمر الوطني العائد له باإلضافة  يحّددعلى المستثمر الذي 

رغب باإلكتتاب بها في فقرة التعليمات الخاصة. وسوف تتوفر تعليمات إلى  عدد األسهم التي 
ادة رأس المال على الموقع اإللكتروني لس   وق دبي المالي.  إجراء التحويالت بشأن أسهم 

ن الملتزمين ادة رأس المالمشاركة المؤسسين في إصدار أسهم    ووضع المستثمر

تدرك الشركة أن المؤسسين ال يعتزمون ممارسة حقوقهم كاملة، وبالتالي فقد أبرموا اتفاقيات 
ام المؤسسين("منفصلة ملزمة قانونًيا  ن الملتزمين.  بعض مع") اتفاقيات الت   المستثمر

ام المؤسسين، على و عدد معين من نقل ملكية افق المؤسسون، بموجب أحكام اتفاقيات الت
ن الملتزمين خالل فترة تداول الحقوق، كما وافق") حقوق المؤسسين("حقوقهم   بعض للمستثمر

المستثمرون الملتزمون على ممارسة تلك الحقوق كاملة واالكتتاب في عدد موافق من األسهم 
 ، من المتوقع أنادة رأس المالوعلى ذلك، فعقب إصدار أسهم . فترة االكتتابالجديدة خالل 

 ٥١تنخفض حصص المؤسسين في الشركة، وعلى الرغم من ذلك سيمتلك المؤسسون ما ال يقل عن 
  .في المائة من رأسمال الشركة الُمصدر، وبالتالي سيتسنى لهم االستمرار في السيطرة على الشركة

ن الملتزمين قد أبرموا اتفاقيات ملزمة قانونًيا مع الشركة تجدر اإلشارة إل ى أن كافة المستثمر
عدد من أسهم الطرح بسعر اإلصدار في حالة عدم اكتتاب األشخاص في كتتاب على االوافقوا 

  المؤهلين في كافة األسهم الجديدة واألسهم اإلضافية
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ن الملتزمين  رهاو(يحق للشركة تخصيص أسهم الطرح للمستثمر ام ) فق تقد حتى الحد األقصى لاللت
ام الخاصة بكل مستثمر ملتزم ووفًقا للنظام األساسي للشركة   .بناًء على أحكام اتفاقية االلت

  سياسة التخصيص

  :يكون تخصيص األسهم الجديدة على النحو التالي، باتباع نفس الترتيب الزمني

ديدة التي اكتتبوا فيها، إلى المدى الذي أوًال، مالكو الحقوق بمقدار يعادل عدد األسهم الج ·
يكون فيه هذا العدد مساوًيا أو أقل من عدد الحقوق التي يمتلكونها على التوالي في 

  ؛نهاية فترة تداول الحقوق

ادة على عدد  · ثانًيا، مالكو الحقوق بمقدار يعادل عدد األسهم اإلضافية التي اكتتبوا فيها 
توالي إلى حد وجود أي أسهم جديدة غير مكتتب فيها بعد الحقوق التي يمتلكونها على ال

  ؛ذلك

سيكون تخصيص أسهم جديدة إضافية لمالكي الحقوق، بعد مخصصات مالكي الحقوق 
ن اكتتبوا في عدد من األسهم الجديدة يعادل أو يقل عن عدد الحقوق التي يمتلكونها،  الذ

فًقا للنسبة التي تمثلها عدد األسهم و) إذا لزم األمر(على أساس تناسبي، مع تقليص العدد 
اإلضافية التي طلبها المكتتب من إجمالي عدد األسهم اإلضافية التي طلبها كافة 

ومن ثم، فليس هناك ما يضمن . األشخاص المؤهلين المكتتبين في تلك األسهم اإلضافية
 أن مالكي الحقوق المتقدمين للحصول على أسهم جديدة إضافية سيحصلون على عدد

لن يحصل مالكو الحقوق على أسهم جديدة أكثر من تلك التي . اإلضافية المنشود األسهم 
  ؛اكتتبوا فيها خالل فترة االكتتاب

ام(أو كفالئهم إن وجدوا) ثالًثا، المستثمرون الملتزمون  · تحدد  .حتى الحد األقصى لاللت
رها،الشركة ن الملتز ، حسب تقد مين بما يتوافق مع مسألة تخصيص أسهم الطرح للمستثمر

ين الشركة وكل  ام المبرمة  النظام األساسي للشركة وبناًء على أحكام اتفاقية االلت
  ؛مستثمر ملتزم

ية في حال وجود أسهم جديدة لم يتم االكتتاب فيها، العامة  رابًعا، ·  في اإلمارات العر
تالي فمن المحتمل وبال. المتحدة حيث سيتم تخصيص األسهم الجديدة وفقا لما تراه الشركة

ن قدموا بالفعل طلبات لالكتتاب والعامة  منعدم تخصيص أي أسهم جديدة للمكتتبين  الذ
أو تخصيص عدد من األسهم الجديدة لهم يقل عن عدد األسهم المذكور في  الجديدةفي 

  .طلبات االكتتاب الخاصة بهم

  إشعار التخصيص

ن المقبولين عن ق رسالة نصية قصيرة تؤكد قبول طلباتهم  سيتم إرسال إشعار إلى المستثمر طر
ق رسالة نصية بعدد . بصورة مبدئية وتخصيص أسهم جديدة لهم كما سيتم إخطارهم أيضا عن طر

وسيلي هذا األمر إرسال إشعار يحدد األسهم المخصصة لكل  .األسهم الجديدة المخصصة لهم
د المسج ق البر   .ل الى كل مستثمرمستثمر، وسيجري إرسال هذا اإلشعار عن طر

  إعادة فائض االكتتابسياسة 

ن، وسداد مبالغ االكتتاب الفائضة وأي فائدة ناتجة عن ذلك  يتم تخصيص األسهم الجديدة للمستثمر
ن لم يحصلوا على أسهم جديدة، إضافة إلى سداد مبالغ االكتتاب وأي فائدة  ن الذ إلى المستثمر

ن ُرف ن الذ ضت طلباتهم ألي من األسباب المذكورة أعاله، وذلك في ناتجة عن ذلك إلى المستثمر
و  ٣٠موعد أقصاه  خ انتهاء فترة االكتتاب أيام عمل) ٥(خمسة خالل  ٢٠١٦ما ويتم إرجاع . من تار

المبلغ الفائض وأية فائدة مستحقة عليه لنفس حساب المستثمر الذي تم من خالله دفع المبلغ 
  . األصلي لطلب االكتتاب
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ين قيمة األسهم المخصصة ومبلغ طلب االكتتاب الذي دفعه المستثمر، إن  سيتم إعادة الفارق 
ستتم إعادة هذا المبلغ أو ب وجد، باإلضافة إلى عائدات ذلك الفارق إلى الحساب البنكي للمستثمر

قة السداد التي استخدمها المستثمربموجب شيك مصرفي مصدق  وفًقا ألحكام  ،وذلك وفقا لطر
  .هذه النشرة

ل األموال لدى  المصرف وسيتم إعادة األموال بشأن طلبات اإلكتتاب التي تمت من خالل نظام تحو
ية المتحدة   إلى نفس الحساب من خالل هذا النظام.  المركزي في دولة االمارات العر

  قيود الملكية

بالكامل أو الكيانات المملوكة (يجب أال تقل نسبة مساهمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
ركة الُمصدر عقب إصدار من رأسمال الش %٥١عن ) لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي

ادة رأس المال   .أسهم 

  حقوق التصويت

تنتمي جميع األسهم الجديدة وغيرها من األسهم إلى فئة واحدة، وتتمتع بحقوق تصويت متساوية 
ام ويمنح كل سهم جديد لحامله . ات األخرىويتعين تصنيفها بالتساوي في جميع الحقوق وااللت

  .الحق في االدالء بصوت واحد فيما يتعلق بجميع قرارات الشركة

يجب أن تؤخذ بعين االعتبار  ادة رأس المالثمة مخاطر معينة خاصة باالستثمار في إصدار أسهم 
رت مناقشتها في قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في األسهم الجديدة، وال سيما تلك المخاطر التي ج

  .بهذه النشرة" مخاطر االستثمار"قسم 

  ألسهم الجديدةطلبات االكتتاب في ا

ن في ممارسة بعض حقوقه أو جميعها والمكفولة له بموجب  في حال رغب أحد المستثمر
االكتتاب في األسهم الجديدة خالل فترة االكتتاب، فعليه حينئذ إرسال طلب اكتتاب واحد فقط 

ن بأكثر من طلب اكتتاب ). يكن ممثًال لمستثمر آخرما لم (باسمه  وفي حال تقدم أحد المستثمر
بعض طلبات االكتتاب التي تقدم بها هذا المستثمر  استبعادباسمه، يحتفظ بنك االكتتاب بحقه في 

  .أو جميعها، فضًال عن حقه في عدم تخصيص أية أسهم له من األسهم الجديدة

ن استكمال  ذات الصلة في طلب االكتتاب باإلضافة إلى كافة  البياناتكافة يجب على المستثمر
. ويجب أن تكون طلبات االكتتاب المستوفاة واضحة ومقروءة بشكل كامل. المستندات المطلوبة

وفي حال عدم استيفاء الطلب لهذا الشرط، يجوز لبنك االكتتاب رفض قبول الطلب من المستثمر 
  .المستندات المطلوبة قبل انتهاء فترة االكتتابلحين تقديمه لكافة المعلومات أو 

ُيعد االكتتاب في األسهم الجديدة قبوًال من المستثمر لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي 
اًما منه بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة وُتعتبر كافة الشروط التي . والت

. وال ُتقبل أية ُنسخ مصورة من طلبات االكتتاب. ية وباطلةيضيفها المستثمر إلى طلب االكتتاب الغ
يجب عدم استكمال طلب االكتتاب بشكل كامل إال بعد االطالع على هذه النشرة وعقد تأسيس 

  .الشركة ونظامها األساسي

ويتعين بعد ذلك إرسال طلب االكتتاب والمستندات الداعمة ومبلغ االكتتاب إلى أي من فروع بنك 
ةاالكتتاب  ناء فترة االكتتاب السار   .المشاركة المدرجة في هذه النشرة أ

ن أو من يمثلونهم التأكد من دقة المعلومات الواردة في الطلب في حضور  يتعين على المستثمر
ويتعين التوقيع بوضوح على كل طلب اكتتاب أو توثيقه من جانب . ممثل من بنك االكتتاب

  .المستثمر أو ممثله

  طلبات االكتتابرفقة مع المالمستندات 
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  :يتعين على الُمكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب

ية المتحدة أو مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي جنسيات  مواطنو دولة اإلمارات العر
  :أخرى

ين · ة لإلمارات   .أصل وصورة من جواز سفر ساٍر أو بطاقة هوية إماراتية سار

  :ن المفوض بالتوقيع شخص آخر خالف المستثمرفي حال كا ·

الوكالة القانونية المصدقة حسب األصول المرعية لصالح من يقوم بالتوقيع أو صورة  ·
الكاتب العدل، أو غير : هيئات إماراتية منظمة مثل/ منها مصدقة من قبل أشخاص

  ؛ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة ذات الصلة

  ؛توقيع بغرض التحقق من توقيعه وصورة منهأصل جواز سفر المفوض بال ·

  .أصل جواز سفر المستثمر بغرض التحقق من توقيعه وصورة منه ·

  :يجب إرسال المستندات التالية في حال توقيع الولي الطبيعي عن القاصر ·

  ؛أصل وصورة جواز سفر الولي للتحقق من التوقيع ·

  ؛أصل وصورة جواز سفر القاصر   ·

الكاتب العدل على سبيل (كمة والسلطات المختصة صك الوالية مصدق من المح   ·
ق المحكمة) المثال ين الولي عن طر   .في حالة تع

ة وغيرها من  ق االستثمار ة مثل البنوك والمؤسسات المالية والصناد وبالنسبة للكيانات االعتبار
ة(الشركات والمؤسسات    ):أي الشخصيات االعتبار

ة المسجلة باإلم ·   :اراتالكيانات االعتبار

ة أو السجل التجاري لغرض التحقق أو صورة  · أصل وصورة من الرخصة التجار
منها مصدقة من قبل أشخاص أو هيئات إماراتية منظمة مثل الكاتب العدل، 

  ؛أو غير ذلك من الهيئات المنظمة في الدولة

ع بالتوقيع نيابة عن المستثمر  · أصل وصورة من المستند الذي يفوض الموقِّ
قديم طلب االكتتاب وقبول الشروط واألحكام المنصوص عليها وتمثيله وت

  ؛في نشرة اإلصدار الماثلة وفي طلب االكتتاب

  .أصل وصورة من جواز سفر الُمفوض بالتوقيع ·

قة االكتتاب والسداد   طر

يجب تقديم طلب االكتتاب إلى أي من فروع بنك االكتتاب المشاركة الواردة بهذه النشرة مع 
ود استخدامه لشراء أسهم ضرورة تقديم رق م الحساب المصرفي للمستثمر، ودفع المبلغ الذي 

إحدى الطرق التالية   :جديدة أو االكتتاب فيها والذي يتعين دفعه 

مسحوب على بنك مرخص وعامل في دولة اإلمارات ) شيك مصدق(شيك مصرفي معتمد  ·
ية المتحدة لصالح إصدار أسهم  ورتس ش دبيادة رأس المال لشركة العر   ؛ع.م.باركس آند ر

  ؛الخصم من حساب المستثمر لدى بنك االكتتاب ·

  ).الرجاء الرجوع إلى القسم الخاص بـاالكتتاب اإللكتروني فيما سبق(االكتتابات اإللكترونية  ·
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  :ال يجوز سداد مبلغ االكتتاب أو قبوله لدى بنك االكتتاب بأي من الطرق التالية

  ؛الدفع نقًدا ·

  ؛معتمدةالشيكات غير ال ·

 .أي وسيلة بخالف الوسائل المبينة فيما سبق ·

ية المتحدة ويمكن تقديم طلبات اإلكتتاب من خالل  ل األموال لدى مصرف اإلمارات العر نظام تحو
رغب باتباع هذه الوسيلة أن يحّدد رقم المستثمر الوطني  المركزي. ويتوجب على المستثمر الذي 

رغب باإلكتتاب بها في فقرة التعليمات الخاصة. وسوف العائد له باإلضافة إلى عدد األسه م التي 
ادة رأس المال على الموقع اإللكتروني لسوق دبي  تتوفر تعليمات إجراء التحويالت بشأن أسهم 

  المالي.  

  تداول األسهم الجديدة

بدأ تداول األسهم الجديدة في سوق دبي المالي بمجرد االنتهاء من كافة  من المتوقع أن 
  .أو نحو ذلك ٢٠١٦ونيو  ٧اإلجراءات المتعلقة بتسجيلها وتخصيصها، وهو ما يتوقع حدوثه في 

يعها أو الترويج لها علًنا أو اإلعالن عنها بشكل مباشر أو  عها أو  ال يتم طرح األسهم الجديدة أو تو
ية غير مباشر لصالح أي شخص مقيم أو لديه عنوان مسجل في أي منطقة خارج اإلمارات ا لعر

د أو . المتحدة وبناًء عليه، فإن هذه النشرة وأي معلومات مرفقة، ُيمنع وُيحظر إرسالها عبر البر
ية المتحدة أو  قة أخرى في أي منطقة خارج اإلمارات العر عها أو إرسالها بأي طر توجيهها أو تو

ي   .ة المتحدةإليها أو منها ألي شخص مقيم أو مواطن في أي منطقة خارج اإلمارات العر

  األسئلة الشائعة

د من المعلومات عن إصدار أسهم  قة االكتتاب  ادة رأس الماللم وإصدار األسهم الجديدة وطر
رجى ُ ارة الموقع  والدفع وأهليتك للتداول باإلضافة إلى سياسة التخصيص ورد الفائض، 

  ).www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations(اإللكتروني للشركة 
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 مخاطر االستثمار

أعمال  تشتملمخاطر مالية جمة. سوف على ينطوي االستثمار في األسهم الجديدة وحيازتها 
ر وبناء متنزه ترفيهي  على أعمالالشركة على المدى القصير والمتوسط بشكل أساسي  تطو

ر، عل ٢٠١٧وفقًا للتوقعات عوائد كبيرة حتى عام  متكامل في دبي. لن تحقق الشركة ى أقل تقد
ع عوائد أرباح أسهم (بما في ذلك األسهم  لذلك من غير المرجح أن تحقق الشركة أية أرباح أو تو
الجديدة) لحين تحقيق األعمال عوائد مستقرة. وثمة عوامل عديدة يمكن أن تؤثر سلًبا على سعر 

باالستثمار في الشركة  األسهم الجديدة ويتعين عليك االنتباه بشكل خاص للمخاطر التالية المرتبطة
وفي األسهم الجديدة، والتي يجب أخذها جميًعا في عين االعتبار مع جميع المعلومات األخرى 
ؤثر ذلك على  الواردة في هذه النشرة. وفي حال تحقق خطر واحد أو أكثر من المخاطر التالية، فقد 

وضعها المالي ونتائج دقة التوقعات وقد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة و
عملياتها وتطلعاتها المستقبلية، فضًال عن سعر األسهم الجديدة، وقد تخسر جميع استثماراتك أو جزًءا 

  منها.

قد ال تكون المخاطر المبينة أدناه شاملة وال تتضمن بالضرورة جميع المخاطر المرتبطة باالستثمار 
أخرى غير معروفة للشركة في الوقت  وهنالك مخاطر وشكوك ،في الشركة واألسهم الجديدة

ًة في المستقبل ة وربما تنشأ أو تصبح جوهر وقد تؤثر تلك . الحالي أو تعتبرها حالًيا غير جوهر
المخاطر والشكوك على دقة التوقعات ويكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج 

وينبغي لك . على سعر األسهم الجديدةالمستقبلية وكذلك وتطلعاتها عملياتها ووضعها المالي 
التفكير بعناية فيما إذا كان االستثمار في األسهم الجديدة يناسبك أم ال في ضوء المعلومات 

وإذا انتابك شٌك بشأن ماهية اإلجراء الذي يجب عليك . الواردة في هذه النشرة وظروفك الشخصية
هل متخصص في تقديم المشورات اتخاذه، توجب عليك الرجوع إلى مستشار مهني مستقل مؤ

  .المتعلقة بشراء األوراق المالية المدرجة

  المتعلقة بالمشروع وأعمال الشركة المستقبلية مخاطر االستثمار

ر متنزه ترفيهي ودعم البنية التحتية خالل مدة متوقع أن تصل إلى ثالث  يتضّمن المشروع تطو
ر وإنشاء كبيرةسنوات، ونتيجة لذلك، فإن الشركة معّرضة لمخاطر    تطو

ر المشروع الذي من المتوقع حاليًا أن يتم إنجازه خالل  الشركة حالًيا في المراحل األولى من تطو
وفيما يلي بعض المخاطر  ،درهم إماراتيمليار  ٢٫٧بتكلفة رأسمالية إجمالية تبلغ  ٢٠١٩عام 

  :له والشكوك األساسية المتعلقة بنجاح إنجاز المشروع في الموعد المحدد

ادة التكلفة نتيجة أسباب مختلفة، بما فيها تلك التي قد تنتج  · التأخير في أعمال اإلنشاء و
بة أو عيوب في طرق /عن مشاكل هندسية غير متوقعة وأخطاء في التصميم و أو مواد مع

  ؛البناء

ة ·   ؛التأخير في إنجاز أعمال البنى التحتية الضرور

ادة في تكلفة اإلنشا/النقص و ·   ؛ء ومواد البناء، أو المعدات أو اليد العاملةأو ال

  ؛عدم قدرة الشركة على نقل عبء المخاطر للمقاولين بموجب العقود المبرمة معهم ·

واجهها المقاولون أو األطراف األخرى من  · المخالفات أو المشاكل المالية التي قد 
من مقدمي مقّدمي الخدمات والسلع أو عدم وفاء أي من مقاولي الشركة أو غيرهم 

اماتهم التعاقدية   ؛الخدمات بالت

عدم قدرة الشركة على إيجاد مقاول مناسب بعد حصول مخالفة أو تقصير من جانب مقاول  ·
  ؛معّين

الحاجة إلى صرف نفقات رأسمالية هائلة دون الحصول على عوائد من المشروع لحين  ·
  ؛اكتماله
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ح والموافقات واألذونات التأخير أو عدم القدرة على الحصول على جميع التراخيص ·  والتصار
ر وخالفه   ؛الحكومية والتنظيمية الالزمة فيما يخص البناء والتطو

ادة غير متوقعة في التكلفة، مع ما  · ل أي  العجز المحتمل في توفر السيولة النقدية لتمو
ل اإلضافي المطلوب للمشروع على اإلطالق أو  رتبط بذلك من إمكانية عدم توفر التمو

  .روط مقبولة لشركةبش

ن  ام مجموعة واسعة من المستشار باإلضافة إلى ذلك، تعول الشركة أيضًا على مهارات ودقة إلت
ن هم مسؤولين عن نواحي حساسة من المشروع وتعول الشركة أيضًا على مجموعة من . الذ

إنشاء وتركيب األلعاب ووجهات الجذب في الموعد الم ن والمقاولين للقيام  حدد ووفقًا المورد
  .لجميع المواصفات التي تم التعاقد عليها

وعلى هذا األساس، ال يمكن للشركة ضمان إنجاز المشروع في اإلطار الزمني المتوقع ووفقًا 
انية األساسية أو أنه سينجز على اإلطالق   .للمواصفات األصلية وفي حدود المي

أن تؤّخر إنجاز المشروع  -ق أحدها أو جميعها سواًء تحق -من شأن أي من العوامل المشار إليها أعاله 
د بشكل جوهري من التكاليف المرتبطة بالمشروع وهو ما يمكن أن يكون  بشكل جوهري أو قد ت

وقد ينتج عن أي قصور في إنجاز . له تأثير سلبي جوهري على النتائج التشغيلية المستقبلية
امات وإنخفا ض بالكفاءة والعوائد مالية المتوقعة، والذي اإلنشاءات وفقًا للمواصفات ترتيب إلت

ونها وهناك أيضًا خطر . من شأنه أن يجبر الشركة على التفاوض مع دائنيها على إعادة هيكلة د
ر المشروع، والتي قد تنتج عن أسباب متعددة، بما في ذلك األعطال أو  الحوادث المرتبطة بتطو

ام بمتطلبات أنظم . ة الصحة والسالمة وغيرها من األنظمة المعمول بهاعيوب اإلنشاء أو عدم االلت
وقد يكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي جوهري على الشركة نتيجة الغرامات أو غيرها من 

  .العقوبات، باإلضافة إلى الضرر الالحق بسمعة الشركة وتكاليف التعويضات

أو قصور في أداء /مدة طويلة بطء وباإلضافة إلى ذلك، قد ينتج عن المرور بظروف اقتصادية صعبة ل
واجهون صعوبات مالية ن  وعلى العكس من . الخدمات من جانب أي من مقاولي الشركة الذ

ية المتحدة ومنطقة  ذلك، قد تؤدي الطفرة التي يشهدها قطاع اإلنشاءات في اإلمارات العر
ين، األمر الذي الشرق األوسط ككل إلى نقص في مواد البناء وفي توفر مقّدمي الخدمات  الخارج

ادة التكاليف   .ؤدي إلى تأخير إنجاز المشروع و

قد ال والتي ) المتعلقة بالمشروع(تتضمن هذه النشرة توقعات بشأن نتائج الشركة المستقبلية 
  دقيقة بمرور الوقت تكون

فني التوقعات الواردة في هذه النشرة مبنية على تقديرات وافتراضات مفصلة أعدها الخبير ال
رد موجز لالفتراضات تحت العنوان . ووردت كذلك في دراسة الجدوى االفتراضات الرئيسية "و

ديسمبر  ٣١الفترة الممتدة من العام المنتهي في وتغطي تلك التوقعات ". والتوقعات المالية
يد أنها ال تشّكل تكّهنًا أو ضمانة لنتائج ا٢٠٢٢ديسمبر  ٣١وحتى العام المنتهي في  ٢٠١٦ لشركة ، 

  .المستقبلية

خ تجاري سابق وهي مبنية  تغطي التوقعات فترة طويلة من الوقت لمشروع تجاري ليس له تار
ة وإذا ما . بشكل أساسي على االفتراضات التي تخضع هي األخرى للعديد من الشكوك الجوهر

ي باركس آند اعتبرنا حقيقة عدم وجود أي متنزهات ترفيهية في الوقت الحالي مماثلة لمتنزهات دب
ن هي  ائر ورتس في المنطقة، نعي أن االفتراضات المتعلقة باإلقبال ومعدل النمو في أعداد ال ر

وجد ما يضمن صحة التوقعات أو االفتراضات . بطبيعتها أمور غير مؤكدة بشكل خاص كما ال 
ذا ما أخذت هذه إ. المتعلقة بأداء المنافسين الجدد أو مدى تأثيرهم على حجم الطلب على المتنزه

العوامل ومجموعة واسعة من األحداث المحتملة التي قد تؤّثر على أي من التقديرات واالفتراضات 
  .بعين االعتبار، فإنه من غير المرجح أن تكون التوقعات دقيقة مع مرور الوقت
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ظركم يجب عليكم التمعن جيدًا في دراسة االفتراضات التي تقوم عليها التوقعات، وبناء وجهة ن
في حال كانت النتائج . االفتراضات بمشاركة مستشاركم المهني الخاص واقعيةالخاصة بشأن مدى 

الفعلية للشركة غير متوافقة مع التوقعات أو تفوقها، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على 
  .سعر األسهم

ين في فرقها اال ر تعتمد الشركة على مهارات وخبرات إدارتها واألعضاء الرئيس ة لضمان تطو ستشار
  المشروع بشكل ناجح وتنفيذ إستراتيجية أعمالها المستقبلية

ن العالمي واإلقليمي بالمهارات والخبرات  يتمتع عدد محدود فقط من األشخاص على الصعيد
ر وإدارة المتنزهات الترفيهية الجديدة، وعليه تحتدم المنافسة للحصول على خدمات  الالزمة لتطو

قد يتلقى موظفون رئيسيون في اإلدارة  - من وقت آلخر  -وتتوقع الشركة أنه . خاصهؤالء األش
كذلك، قد يقرر موظفون . وفرق التصميم وإدارة المشروع عروض عمل أخرى من منافسي الشركة

  .رئيسيون ترك الشركة ألسباب خاصة أو ألي سبب آخر

ين، وقد  ل ال تضمن الشركة الحفاظ على جميع موظفيها الرئيس تتكبد تكاليف باهظة إليجاد بد
ومن المرجح أن تضعف قدرة الشركة على تنفيذ إستراتيجيتها لألعمال . ألي موظف تخسره

  .المستقبلية في حال عدم تمكنها من إيجاد موظفين بديلين في الوقت المناسب

ن ألي سبب.  قد تتأثر قدرة الشركة على إنجاز المشروع في حال خسارتها لخدمات هؤالء المستشار
ير عمله خالل فترة إنشاء  ن بتغ ين لدى المستشار وفي حال قيام أي من الموظفين الرئيس

ين قد يتأثر سلبًا بذلك   .المشروع، فإن أداء المقاولين المعن

ورتس منافسة كبيرة عند إنجاز المشروع   تتوقع الشركة أن تواجه دبي باركس آند ر

ورتس  العديد من  مع درجة انفاق السياح في وقت فراغهمعلى سوف تنافس دبي باركس آند ر
ية المتحدة والمنطقة، باإلضافة إلى أنها ستكون  دولة  البدائل الترفيهية األخرى في  اإلمارات العر

عرضة لمجموعة من العوامل التي تؤثر عادة على قطاع الترفيه والتسلية، بما في ذلك الظروف 
  .االقتصادية العامة

ورتس مباشرًة على وقت فراغ السياح والمقيمين وإنفاقهم اإلختياري ستتنافس دب ي باركس آند ر
  :مع

كعالم فيراري في أبوظبي، والذي هو قيد التوسيع حاليًا (غيرها من متنزهات الترفيه  ·
ية المتحدة والتي أعلن عنها كمتنزه  وغيرها من المتنزهات الترفيهية في اإلمارات العر

دبي، أو التي هي قيد اإلنشاء حاليًا كمدينة آي إم جي عالم من فوكس المقترح في 
  ؛)المغامرات في دبي ومتنزه وارنر بروذرز الترفيهي في أبوظبي

بما في ذلك، بالتحديد، عدد من متنزهات الترفيه المائية (وغيرها من وجهات جذب السياح  ·
ية المتحدة   ).في اإلمارات العر

كل غير مباشر مع جميع األنواع األخرى من المرافق الترفيهية هذا باإلضافة إلى المنافسة بش
والثقافية واألشكال البديلة لألنشطة الترفيهية والسياحة، بما في ذلك مراكز التسوق، ووسائل 

اضية  لي، واألحداث الر التي "األحداث االعتيادية واألحداث الكبيرة (اإلعالم الجديدة والترفيه المن
  .والسفر لقضاء العطالت) مثل األولمبياد" تنظم لمرة واحدة

تتوقع الشركة أن تتضمن العوامل الرئيسية التي تؤثر على المنافسة في سوقها اإلقليمي على 
ورتس واألسعار والتعامل الجيد مع العمالء  ة لدبي باركس آند ر الموقع ومكانة العالمة التجار

أو وسائل الترفيه فيما يتعلق /جذب واألنشطة ووالتفرد والجودة المرتقبة وأمن وسالمة معالم ال
ورتس ونوعية الطعام والشراب وغيرها من الخدمات المقدمة   .بأجواء ونظافة دبي باركس آند ر
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ورتس، األمر  قد تؤدي المنافسة في المستقبل إلى تخلي العمالء عن اختيارهم لدبي باركس آند ر
ق المستقبلية/ة والذي قد يقلل من العوائد المستقبلية للشرك د من تكاليف التسو وقد . أو قد ي

يجبر ذلك الشركة على تخفيض، أو يحد من قدرتها على رفع، رسوم الدخول واألسعار األخرى ذات 
مما قد يجبر الشركة على الدخول في استثمارات ضخمة جديدة  ،)مثل أسعار الغرف الفندقية(الصلة 

وار لتجن ية ما تقدمه لل ادة جاذ وار لصالح المنافسين ووسائل الترفيه البديلةل . ب فقدان ال
بما في ذلك حقوق الملكية  -وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تواجه الشركة منافسة على الموارد 

ة الجديدة والعمالة  ادة رسوم الدخول وأسعار الغرف، ويمكن أن يكون له  -الفكر والذي من شأنه 
وا ال تضمن الشركة أن منافسة غيرها من وجهات الجذب المجانية . رتأثير سلبي على إقبال ال

والمدفوعة وغيرها من وسائل الترفيه لن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة في 
  .المستقبل

ورتس عرضة لعوامل خارجة عن سيطرتها تؤثر عادة على  تكونتتوقع الشركة أن  دبي باركس آند ر
  ية بما في ذلك وبشكل خاص الظروف االقتصادية العامةقطاع الترفيه والتسل

ورتس عرضة لمجموعة من العوامل الخارجة عن سيطرة  تتوقع الشركة أن تكون دبي باركس آند ر
ري للمستهلك  الشركة التي تؤثر عادة على قطاع الترفيه والتسلية وعلى توجهات اإلنفاق التقد

ن وسيكو ائر ير في نمط ال ن لها تأثير جوهري على أعمال الشركة المستقبلية بما وتؤدي إلى تغ
  :فيها

ارته في حال  · ائر عند  ورتس والمبلغ الذي ينفقه ال وار دبي باركس آند ر قد ينخفض عدد 
  انخفاض الدخل النسبي المتاح في األسواق الجغرافية المستهدفة؛

اد · كي قد تؤّدي التقلبات في أسعار الصرف العالمية، وبالتحديد  ة سعر صرف الدوالر األمر
كي، إلى خفض قدرة اإلنفاق  ال مربوطًا بالدوالر األمر في حين أن الدرهم اإلماراتي ال ي
ن يكون  كي عملتهم الرسمية أو الذ ن ال يشّكل الدوالر األمر في دبي بالنسبة للسياح الذ

د هذه . سعر صرف عملتهم الوطنية مربوطًا بالدوالر األميركي التقلبات في تكاليف وقد ت
د التسديد بعمالت غير  ود بالسلع والخدمات في الحاالت التي تشترط فيها عقود التور الت

كي   ؛الدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمر

ادات في األسعار بشكل عام إلى تحول طلب المستهلكين عن منتجات الترفيه  · قد تؤّدي ال
  ؛والتسلية التي تقّدمها الشركة

الظروف االقتصادية الصعبة وفترات الركود في بعض األسواق أن تؤّثر سلبًا على من شأن  ·
ل وقد تؤثر سلبًا على قدرة  قدرة الشركة على الحصول على اإلمدادات والخدمات والتمو

اماتهم التعاقدية تجاه الشركة   .أطراف أخرى في هذه األسواق على الوفاء بالت

ير التشغيل والسياسات التي تضعها سيكس قد يخضع المشروع عند البدء بتشغيل فالجز ه لمعا
ود خدمات اإلدارة   بصفتها م

ير التشغيل والسياسات التي تضعها سيكس  ود فالجز سيخضع تشغيل المشروع لمعا بصفتها م
وبموجب أحكام اتفاقية خدمات اإلدارة، سيكون . خدمات اإلدارة بموجب اتفاقية خدمات اإلدارة

ونتيجة لذلك، فإن الشركة قد . الترفيهيفالجز ير على عمليات وأداء متنزه سيكس تأثفالجز لسيكس 
ير سياسات التشغيل المحددة، حتى لو كانت الشركة فالجز ال تكون قادرة على إقناع سيكس  بتغ

وفي حال رغبت الشركة . مقتنعة بأن المشروع يمكن تشغيله بشكل أكثر فعالية في المستقبل
، قد ال تكون قادرة على ذلك بموجب أحكام اتفاقية خدمات اإلدارة أو قد جزفالاستبدال سيكس 

  .تحتاج إلى تسديد رسوم إنهاء بمبالغ كبيرة نتيجة لذلك

ورتس والمشروع ذات أهمية لنجاح الشركة  ق دبي باركس آند ر ستكون قدرة الشركة على تسو
  المستقبلي
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إدارة فرق  قامت الشركة بتأسيس شركة إدارة وجهات التي من ق  البيعالمتوقع أن تقوم  والتسو
ق والُحزم والرعاية لغايات تقديم عروض جديدة  ارة أكثر من منتزه عن طر كالعروض السنوية ل

ز عوائد المتنزهات الترفيهيةوغير ذلك عروض التذاكر وفي حال تبّين أن . ، والتي تم تصميمها لتع
ق التي تبذلها الشركة لم ت ادة في االستقطاب، قد تحتاج الشركة إلى جهود التسو ؤدي إلى 

ق بشكل كبير، وقد تحتاج إلى االستمرار في إنفاق نفس  ادة المبلغ الذي تنفقه على التسو
المبلغ الكبير لفترة طويلة بعد افتتاح الوجهة، األمر الذي من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على 

  .النتائج المستقبلية لعمليات الشركة

ية وغيرها من العوامل الخارجة عن ) والمشروع(قد تتأثر الشركة  سلًبا بالكوارث واألعمال اإلرها
  ؛سيطرة الشركة

ورتس بعد إنجازه سلبًا أو قد تتعطل  · ر المشروع وأعمال متنزه دبي باركس آند ر قد يتأثر تطو
ين األ. بسبب مجموعة كبيرة من األحداث الخارجة عن سيطرة الشركة حداث األكثر ومن 

 :، بما في ذلكالحوادث الكبرى: أهمية

  ؛التلوث البيئي ·

  ؛مخاوف صحية وأوبئة خطرة ·

ة اإلقليمية والدولية ·   ؛ والتطورات السياسية أو العسكر

  .أعمال اإلرهاب أو االنهيار في تطبيق القانون والنظام ·

ؤثر على دبي و ية/إن وقوع أي من هذه األحداث بشكل  أو منطقة /المتحدة و أو اإلمارات العر
ورتس /الشرق األوسط قد ينتج عنه انقطاع جوهري في إنجاز المشروع و أو أعمال دبي باركس آند ر

  .بعد إنجاز المشروع

ل المشروع، دخلت الشركة في تسهيالت ائتمانية بقيمة  مليون درهم،  ٩٩٣للمساعدة على تمو
تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة وقد يكون للسحب من هذه التسهيالت في بعض الحاالت 
  المستقبلية وعلى قدرتها المستقبلية على دفع حصص أرباح

ل أو في حال تخطت  ل بقدر تأخر إنجاز المشروع لوقت طو تبقى الشركة معرضة لخطر التمو
انية الحالية للمشروع ف الرأسمالية الفعلية إلنجاز المشروع المي ؤدي أي نقص حاد .المصار  وقد 

ل المشروع، والذي قد يشمل تقليص أو  ل إلى حاجة الشركة إلى إيجاد طرق بديلة لتمو في التمو
اء من المشروع ؤثر ذلك سلبًا على عوائد الشركة في المستقبل . تأجيل أو إلغاء بعض األج وقد 

ع حصص أرباح في المستقبل ل كما أن الحصو. وإطالة المدة التي تتمكن خاللها الشركة من تو
ادة في الكلفة سيؤثر على عائدات الشركة المستقبلية من المشروع ل لتسديد أي    .على تمو

يع أصول أو السعي وراء رأس مال  قد تضطر الشركة إلى خفض أو تأخير اإلنفاق الرأسمالي، أو 
ونيتها بقدر ما تكون تدفقات الشركة النقدية من  ل مد إضافي أو إعادة هيكلة أو إعادة تمو

ون المستقبلية للشركة في أي ال عمليات المستقبلية والموارد الرأسمالية غير كافية لتسديد الد
ونها . وقت ير البديلة ناجحة وقد ال تسمح للشركة بالوفاء بموجبات د وقد ال تكون هذه التدا

اماتها التعاقدية وتصبح عرضة لخط ر المجدولة، وفي هذه الحالة قد تخفق الشركة في تنفيذ الت
ونها على عدة عوامل، منها . اإلفالس ل د ستعتمد قدرة الشركة على إعادة هيكلة أو إعادة تمو

الظروف االقتصادية وظروف السوق العامة، ومعدالت الفائدة الدولية والمحلية، وتوفر االئتمان من 
كة المصارف أو غيرها من الممولين وثقة المستثمر بالشركة ومدى تصوره لنجاح أعمال الشر

ون الشركة بمعدالت فائدة مرتفعة وقد يستوجب على . المستقبلية ل د هذا وقد يتم إعادة تمو
ام بتعهدات مرهقة والتي قد تقّيد عمليات الشركة   .الشركة االلت

ة للشركة من العوامل الرئيسية لنجاح العمليات المستقبلية للمتنزهات  حقوق الملكية الفكر
الشركة سلًبا وبشكل جوهري في حال خسرت أي من حقوق الملكية الترفيهية للشركة وستتأثر 
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ة التي حصلت الشركة  ة العائدة لها أو في حال االنخفاض الكبير في قيمة العالمات التجار الفكر
ة بشأنها   على حقوق الملكية الفكر

ة  ة والمحتويات وغيرها من حقوق الملكية الفكر إليها  يشار(إن حق استعمال العالمات التجار
ة"مجتمعة بـ  ورتس، بما في ذلك مجموعة من ") حقوق الملكية الفكر المقترنة بدبي باركس آند ر

م ووركس أنيميشن و ة الخاصة بدر وز في جيزنوليحقوق الملكية الفكر يكتشرز ستود ت وسوني 
ة الخاصة بليغوالند في متنزه ™motiongateمتنزه موشن جيت دبي   وحقوق الملكية الفكر

ة في متنزه بوليوود بارك بدبي ليجوالند دبى  والعديد من األفالم وغيرها من حقوق الملكية الفكر
Bollywood Parks ™  ة لسيكس ، قد أعطيت للشركة بموجب عدد من فالجزوحقوق الملكية الفكر

  .االتفاقات التعاقدية المنفصلة

ة العائدة لها من ا لعوامل األساسية لنجاح العمليات تعتقد الشركة أن حقوق الملكية الفكر
يد إن . المشروع - فالجز فيما يتعلق بحقوق سيكس  -المستقبلية لمتنزهاتها الترفيهية، بما في ذلك 

ة المعني  سحب العديد من هذه اإلتفاقيات تتضمن أحكاًما تسمح لمانح حقوق الملكية الفكر
قة التي تقترحها الشركة الستعمال هذ ه الحقوق وانهاء منحه لحقوق الملكية موافقته على الطر

ة في بعض الحاالت   .الفكر

ة الهامة أو في حال عدم تجديد أي من  في حال خسرت الشركة أي من حقوق الملكية الفكر
ف رأسمالية  ة عند انتهاء مدتها، فإن الشركة ستتكبد مصار تراخيص استعمال حقوق الملكية الفكر

الة العالمات التجار ة ذات الصلة من المجمعات الترفيهية المعنية وفي إدخال عالمات كبيرة في إ
ة جديدة وتسويقها والترويج لها من جديد وباإلضافة إلى ذلك، فإن فقدان ميزة التعاون مع . تجار

وار المتنزهات ة وتعطيل العمليات يمكن أن يكون له تأثير سلبي على حجم  . هذه العالمات التجار
ادًة كبيرة في التكاليف عند تجديد أي تراخيص الستعمال عالوة على ذلك، قد  تتكبد الشركة 

ة أو تمديد مدتها   . حقوق الملكية الفكر

ورتس    ستعتمد الشركة على أداء المشغلين عند البدء بتشغيل دبي باركس آند ر

رة ستعتمد نتائج عمليات الشركة بشكل كبير على أداء مشغّلي المتنزهات بموجب عقود اإلدا

ين وعلى أي تطورات تؤثر عليهم،  الخاصة بكل منهم، وكذلك على سمعة هؤالء المشغلين الخارج

ة شبيهة وبموظفي اإلدارة  بما في ذلك المشاكل التي تؤثر على متنزهات ترفيهية ذات عالمة تجار

ين وبمالءة المشغل.   المستقبل

لشركة فيما يتعلق بمتنزهات موشنجيت وبموجب أحكام اتفاقيات اإلدارة ذات الصلة التي وقعتها ا

دبي وليجوالند  Bollywood Parks™ Dubaiوبوليود باركس دبي  motiongate™ Dubaiدبي 

LEGOLAND® Dubai يتا  وفندق ، سيكون لتلك األطراف الخارجية الُمشغلة تأثير Lapita™ Hotelال

يهية للشركة وعلى المنتجع. ونتيجة كبير فيما يتعلق بالرقابة اليومية على أعمال المتنزهات الترف

ير األسلوب التشغيلي، حتى لو فالجز لذلك، فإن الشركة قد ال تكون قادرة على إقناع سيكس  بتغ

كانت الشركة مقتنعة بأن المتنزه الترفيهي أو المنتجع يمكن تشغيله بشكل أكثر فعالية في 

ن قادرة على ذلك بموجب أحكام المستقبل. وفي حال رغبت الشركة استبدال مشغل، قد ال تكو

  اتفاقية خدمات اإلدارة أو قد تحتاج إلى تسديد رسوم إنهاء بمبالغ كبيرة نتيجة لذلك.

  الشركة عرضة لخطر الحوادث الخطيرة وغيرها من حوادث السالمة

ورتس على رأس أولوياتها وار دبي باركس آند ر . تضع الشركة سالمة مقاوليها وموظفيها و
ناء إنشاء المشروع أو فالشركة م عرضة لخطر الحوادث وغيرها من حوادث السالمة التي تقع سواًء أ

ورتس عند تشغيله، وبشكل خاص ألعاب اإلثارة الخطيرة بطبيعتها باإلضافة . في دبي باركس آند ر
إلى ذلك، فإن الشركة عرضة لخطر حوادث السالمة األخرى، بما في ذلك االضطرابات االجتماعية 
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مخاوف الصحية كحاالت األمراض التي تنتقل عبر األغذية في محالت الطعام التابعة للشركة، وال
واألمراض التي تنتقل عبر المياه في األلعاب المائية واألمراض التي تنتقل بالهواء في أي من 

ومن شأن أي حادث أو خالفه من حوادث . المتنزهات الترفيهية للشركة أو غيرها من الوجهات
مة في أي من المتنزهات الترفيهية للشركة والتي ينتج عنها وفاة أو ضرر بأي شخص أو ضرر السال

أن يعرض الشركة لمخاطر مالية، بما ) أو تصور الجمهور لخطر من هذا القبيل(بالممتلكات أو األصول 
تؤدي  يمكن أنو. في ذلك اإلصابات الشخصية وغيرها من المطالبات بالتعويض واإلجراءات الجنائية

ها الشركة أو شركات التأمين التابعة لها أو غيرها من األطراف المعنية بعد  التحقيقات التي قد تجر
حادث ركوب لعبة ترفيهية إلى إغالق اللعبة الترفيهية المتضررة لفترة من الزمن أو ألجل غير مسمى 

ورتس وعلى إقبا ؤثر سلًبا على سمعة دبي باركس آند ر وار عليهاوهو ما يمكن أن  وباإلضافة . ل ال
للتوقف نتيجة لعيوب فنية أو ) بما في ذلك األلعاب المميزة(إلى ذلك، قد تتعرض ألعاب المتنزه 

  .تقنية

  قد تتأثر الشركة سلًبا بالتغيرات في أذواق المستهلك والجمهور

ورتس بشكل أساسي على ذوق وميول المست هلك يعتمد النجاح المستقبلي لدبي باركس آند ر
الذي قد يتغير بشكل ال يمكن غالًبا التنبؤ به، وعلى قدرة الشركة على ضمان استجابة دبي باركس 

ورتس لتلك التغيرات التي تطرأ على هذا القطاع الواسع باإلضافة إلى ذلك، سيصبح متنزه . أند ر
ينما تعتقد  ™ Bollywood Parksبوليوود باركس دبي  الشركة أن األول من نوعه في العالم، و

  .فكرته ستجذب نسبة كبيرة من السوق المستهدف، إال أنها ال تضمن نجاحه

ة  ورتس سلًبا في حال انخفاض قيمة العالمة التجار وار إلى دبي باركس آند ر قد يتأثر تدفق ال
الرئيسية التي يتمحور حولها المتنزه بسبب التغير في أذواق المستهلك والجمهور أو ألي سبب من 

ة للشركة من العوامل الرئيسية لنجاح العمليات المستقبلية "راجع . سباباأل حقوق الملكية الفكر
للمتنزهات الترفيهية للشركة وستتأثر الشركة سلًبا وبشكل جوهري في حال خسرت أي من حقوق 

ة التي حص ة العائدة لها أو في حال االنخفاض الكبير في قيمة العالمات التجار لت الملكية الفكر
ة بشأنها وبالمثل، قد ال تحقق أي من معالم . الوارد أعاله" الشركة على حقوق الملكية الفكر

الجذب في المتنزهات الترفيهية للشركة مستوى القبول المطلوب لدى المستهلكين، األمر الذي 
وار المتنزه المعني والذي قد يعني تكبد الشركة لتكاليف رأسمالية إضاف ؤثر على عدد  ية قد 

ير ذلك المعلم   .باهظة لتغ

ورتس قبوًال كافيًا لدى المستهلكين، قد تنخفض عوائد  في حال لم تحقق دبي باركس آند ر
ات ومبيعات البضائع واألطعمة  الشركة من رسوم الدخول ورسوم غرف الفندق واالمتيا

ة، وهو ما من اتخاذ القرارات اال والمشروبات والتأجير أو ال ينمو على النحو المتوقع عند ستثمار
  .شأنه التأثير على ربحية أعمال الشركة المستقبلية

تتوقع الشركة أن النتائج المستقبلية لعملياتها ستتأثر بحالة الطقس السائدة في دبي وفي موعد 
  شهر رمضان المبارك

ونيو وسبتمبر نتيجة أن عدد السياح القاد ين شهري  وار  مين إلى تتوقع الشركة أن ينخفض عدد ال

ية المتحدة إلى الخارج خالل  دبي ينخفض في هذه الفترة ويسافر العديد من سكان اإلمارات العر

هذه الفترة. وبالتالي، تتوقع الشركة أن تكون عائداتها خالل تلك الفترة أقل من العائدات خالل 

 ١١وله حوالي فترات أخرى. إضافًة إلى ذلك، يأتي شهر رمضان المبارك كل عام ويتقدم موعد حل

وار وبالتالي عوائد عمليات الشركة خالل  ومًا كل سنة تقويمية. وتتوقع الشركة أن ينخفض عدد ال

ارة المسلمين الصائمين خالل النهار وإنخفاض  شهر رمضان من كل عام، بسبب إنخفاض احتمالية 

ية المتحدة بسبب القيود على المأكوالت والمش روبات والتدخين أمام السياحة في اإلمارات العر

  العموم خالل النهار والتي تفرض خالل الشهر المبارك.

  قد ال تملك الشركة تأمينًا كافياً 
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ام مقاوليها بالحصول على تأمين شامل والحفاظ  تتعامل الشركة مع مخاطر اإلنشاء من خالل إل

ورتس والمشروع  وقبل البدء بتشغيل دبي باركس آند  -عليه، باإلضافة إلى أن الشركة تنوي    - ر

يد إن الشركة ال تضمن  ير المعتمدة في القطاع.  اعتماد تغطية تأمينية تكون متوافقة مع المعا

تجديد وثائق تأمينها الحالية بنفس الشروط أو أنها ستجدد على اإلطالق، أو أنها ستكون قادرة على 

ادة قيمة التأمين على أي مخاطر جديدة قد تواجهها الشركة في  الحصول على تأمين، أو على 

المستقبل بشروط مقبولة لدى الشركة. وبنًاء عليه، هناك مخاطر بأن ال تكون الشركة قادرة على 

دها باألقساط التي تراها معقولة. في حال تكبدت الشركة  الحصول على التغطية التأمينية التي تر

أو في حال كانت مبالغ التأمين التي أي خسارة غير مؤمنة أو غير قابلة للتأمين في المستقبل 

حصلت عليها الشركة غير كافية إلصالح أو استبدال أي ملكية مدمرة أو متضررة، قد تتكبد الشركة 

مبالغ رأسمالية كبيرة وقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على نتائج أعمالها المستقبلية. هذا ومن 

ورتس أو أي من معالم الجذب  شأن أي مطالب تأمينية كبيرة فيما يتعلق بحوادث دبي باركس آند ر

ادة كبيرة في أقساط التأمين أو تجعل الحصول على التأمين ذا  الشبيهة األخرى أن تؤدي إلى 

  الصلة أكثر صعوبة.

قد ينتج عن ارتفاع هيكل التكلفة الثابتة لعمليات المتنزه الترفيهي هوامش أقل بكثير في حال 
  انخفاض عائدات الشركة

تتوقع الشركة أن يظل جزء كبير من نفقاتها المستقبلية المتعلقة بأعمال المتنزهات الترفيهية 
الخاصة بها ثابًتا بشكل نسبي بسبب أن تكاليف الموظفين بدوام كامل، والصيانة، والخدمات، 

وار د هذه. واإلعالنات والتأمين ال تتغير عامًة بشكل كبير تبعًا للتغير في عدد ال التكاليف  وقد ت
الثابتة بنسبة أكبر من عائدات الشركة، وقد ال تكون الشركة قادرة على تخفيض هذه التكاليف 

وفي حال كانت جهود خفض التكاليف غير كافية لتعويض االنخفاض . بنفس معدل انخفاض عائداتها
ئدات أو كانت غير عملية، فقد تواجه الشركة انخفاًضا كبيًرا في الهوامش، والعائدات في العا

ناء فترات االنكماش . والربحية وكذلك خفض التدفق النقدي وتبرز هذه اآلثار بشكل خاص أ
  .االقتصادي أو بطء النمو االقتصادي

ام بالقوانين واللوائح المعمول  بها واالحتفاظ بالتراخيص تلتزم الشركة وسيكون عليها االلت
ام بذلك  اولة أعمالها الحالية والمستقبلية، ومن الممكن أن يكون لعدم االلت ح الالزمة لم والتصار

  تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة المستقبلية وتطلعاتها

ن المحلي واالتحا - إن الشركة ملزمة باالمتثال للعديد من القوانين واللوائح  خالل  -دي على الصعيد
ر وبناء المشروع، وسيكون عليها االمتثال لقوانين ولوائح إضافية عندما تبدأ تشغيل دبي  فترة تطو

ورتس تقتضي هذه القوانين واللوائح في الوقت الحالي وفي المستقبل االحتفاظ  .باركس آند ر
ح وتجديدها امها في جمو .بمجموعة من التراخيص والتصار يع األوقات بجميع ال تضمن الشركة الت

بسبب التعقيدات التي تنطوي عليها عملية الحصول على العديد  المتطلبات المفروضة عليها، وذلك
ح واالحتفاظ بها، باإلضافة إلى أنه يتوجب عليها ضمان االمتثال المستمر لنظم  من التراخيص والتصار

  .انالترخيص المحلية واالتحادية المختلفة والمتعارضة في بعض األحي

وبالنظر إلى رغبة بعض دول منطقة الشرق األوسط في بعض األحيان، بما في ذلك على وجه 
ية المتحدة، في االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بدأت  الخصوص دولة اإلمارات العر

 تنفيذ قوانين ولوائح جديدة من شأنها أن تؤثر -وتتوقع الشركة استمرار ذلك   - حكومات تلك الدول 
اول بها الشركة أعمالها قة التي ت ونتيجة لذلك، ال يمكن أن تكون على يقين من أن أية . على الطر

د تكاليف الشركة أو تؤثر سلًبا وبشكل مادي يرات مستقبلية في القوانين الحالية لن ت على  تغ
اول بها أعمالها قة التي ت   .الطر

ام الشركة بالقوانين وال ؤدي عدم الت أو الحصول واالحتفاظ /لوائح المعمول بها ويمكن أن 
ح والتراخيص المطلوبة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، إلى فرض  بالموافقات والشهادات والتصار
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ة، وإلغاء تراخيصها و ادة الرقابة /عقوبات كبيرة، بما في ذلك عقوبات جنائية أو مدنية أو إدار أو 
ؤدي ذلك أيًضا إلى جعل الشركة بوضع المخالف . التنظيمية وتحمل المسؤولية عن األضرار وقد 

ل، أو قد ينتج عنه عدم نفاذ عقود وقعتها الشركة بات التمو هذا باإلضافة . لواحد أو أكثر من ترت
إلى أنه قد يتوجب على الشركة في حالة االنتهاكات الخطيرة تعليق عملياتها لحين الحصول على 

امات المفروضة عليهاالموافقات أو الشهادات أو التصا ح أو التراخيص المطلوبة أو االمتثال لإللت . ر
ام من جانب الشركة تأثير  باإلضافة إلى ذلك، قد يكون ألي دعاية سلبية ناتجة عن أي حالة عدم إلت

  .سلبي جوهري على سمعتها وعملياتها المستقبلية وآفاقها

ير مختلفة متعلقة  بالبيئة والصحة والسالمة فيما يخص تخضع الشركة لقوانين ولوائح ومعا
  المشروع

ير الصحة والسالمة ذات الصلة، قد  في حال لم تلتزم الشركة و/أو واحد أو أكثر من مقاوليها بمعا

تتحمل الشركة أو مقاوليها المسؤولية عن الغرامات وقد تتأثر أعمالها المستقبلية و/أو سمعتها 

يئية فيما يتعلق بالمشروع أو أي من وفي حال ظهور أي مس سلبًا وبشكل جوهري. ؤولية 

المتنزهات الترفيهية أو غيرها من الوجهات بمجرد اكتمالها، فقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على 

قد تفرض أي تعديالت على القوانين القائمة واللوائح المتعلقة  المشروع أو الوجهة ذات العالقة.

ير الب ير الصحة والسالمة والمعا ًدا من المتطلبات المرهقة والمكلفة باإلضافة إلى بمعا يئية م

  االمتثال.

  تعتمد الشركة على أنظمة تكنولوجيا المعلومات، والتي قد تتوقف أو تتعرض لألعطال

سوف تعتمد العمليات الحالية والمستقبلية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وقد ال تتنبأ 

الشركة بعطل أو انقطاع في الشبكة أو تمنعه أو تخفف منه،  أعمال المتبعة الستمرارجراءات اإل

يانات منسوخة احتياطًيا ل أو    . ولن تقوم بالوقاية من حادث فيما لو لم يكن هنالك نظام بد

بمجرد دخول المتنزهات الترفيهية حيز التشغيل، يجب على الموظفين وأنظمة تكنولوجيا المعلومات 

ة الصارمة التي ستقّيد قدرة الشركة على جمع االمتثال لقوانين حماية المع لومات والسر

ين والمحتملين. وسوف تكون الشركة عرضة لمخاطر  المعلومات الشخصية المتعلقة بالعمالء الحال

الجرائم اإللكترونية ومخاطر االستحواذ على البيانات الحساسة بصورة غير قانونية أو فقدانها أو 

ح المعمول بها. وفي هذه الحالة، قد تتحمل الشركة المسؤولية اإلفصاح عنها في خرٍق للوائ

بموجب قوانين حماية البيانات أو قد تخضع لعقوبات من جانب موردي البطاقات. وقد يتمخض عن 

  ذلك فقدان الشركة لثقة العمالء والحيلولة دون استقطاب عمالء جدد.

  مخاطر قطاع النفط

ية المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع النفط، يعتمد جزء كبير من اقتصاد اإلمارات ا لعر
األمر الذي يتسبب في احتمالية تعرض البنوك اإلماراتية لتراجع األعمال خالل الفترات الطويلة التي 

وعلى وجه الخصوص، تميل اإليرادات النفطية إلى دفع مستويات السيولة . تشهد تراجع أسعار النفط
وبما أن القطاعات الخاصة غير النفطية تحرز تقدًما . التحتية الحكومية واالستثمار في البنية

واالقتصاد اإلماراتي أصبح أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط، أتاح ارتفاع أسعار النفط واألوضاع 
ين  ية المتحدة في الفترة ما  ، ومرة ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤االقتصادية القوية التي شهدتها اإلمارات العر

ية المتحدة التوسع بصورة كبيرة ٢٠١٤وحتى منتصف  ٢٠١٠أخرى من    .لبنوك اإلمارات العر

، وبشكٍل ٢٠٠٨وقد تأثر االقتصاد اإلماراتي سلًبا باألزمة االقتصادية العالمية التي بدأت في عام 
خاص، بالتصحيح الصارم ألسعار النفط، الذي أثر أيًضا في عدد من القطاعات االقتصادية األساسية بما 

كما أدى التباطؤ االقتصادي إلى جانب انخفاض . مل قطاعات التجارة والسياحة والعقاراتيش
إلى تراجع ربحية غالبية البنوك اإلماراتية  - والتي تحد من اإلقراض  - مستويات السيولة في السوق 
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ومن المحتمل أن يكون . عما كانت عليه في السنوات السابقة ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٨خالل األعوام 
  .في حال استمراره ٢٠١٦أثر مماثل في  ٢٠١٤اجع الكبير في أسعار النفط منذ منتصف عام للتر

ؤدي التراجع المست ر واإليرادات المالية سوف  مر في أسعار النفط إلى الحد من عائدات التصد
وليو  ر الخبراء الصادر في  عن صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات  ٢٠١٤وذلك بحسب تقر

ية المتحدة الصندوق مع وعلى الرغم من أن األصول األجنبية والفائض المالي الكبير . اإلمارات العر
وفر الوقاية من األزمات المعتدلة أو قصيرة األجل، فمن شأن  ية المتحدة من شأنه أن  لإلمارات العر

ؤدي في النهاية  ل األمد في أسعار النفط أن يعكس تراكم المدخرات و إلى أي تراجع كبير وطو
ؤثر سلًبا . انخفاض اإلنفاق المالي وإذا تحقق ذلك، فقد يكون له تأثير سلبي على االقتصاد وقد 

ادة حاالت تخلف العمالء   .على البنوك من خالل 

ل النفقات الرأسمالية المستقبلية واالستثمار في مرافق ترفيهية جديدة   قد يتعذر على الشركة تمو

حجم االبتكار  والجودة المدركة األساسية للمتنزهات الترفيهية في يتمثل أحد العوامل التنافسية 
وتتوقع الشركة أنها ستحتاج إلى ضخ استثمارات رأسمالية . ما تضمه من مرافق ترفيهية في

وسوف تعتمد . مستمرة من خالل صيانة المرافق الترفيهية وإضافة أخرى جديدة بصورة منتظمة
ل النفقات الرأسم ة المستقبلية على القدرة على تحقيق سيولة القدرة على تمو الية واالستثمار

  .نقدية كافية من العمليات وعلى جمع رأسمال من أطراف خارجية وهو أمر غير مؤكد

في السنوات السابقة، شهدت أسواق االئتمان العالمية في بعض األحيان فترات طويلة من 
ل بشكٍل عام الظروف الصعبة، األمر الذي أدى إلى تضاءل في توفر من شأن أي تكرار لهذه . التمو

ل إضافي أو قد يجعله أكثر تكلفة   .الظروف أن يجعل من الصعب على الشركة الحصول على تمو

ب قوى عاملة مالئمة ورتس على قدرة الشركة على توظيف وتدر   سيعتمد نجاح دبي باركس آند ر

ة ومن ناحية الوقت، في توظيف القوى تتوقع الشركة ضخ استثمارات ضخمة، من الناحية المالي
بها بهم . العاملة الالزمة وتدر وفي حال تعذر على الشركة توظيف عدد كاٍف من الموظفين أو تدر

ير المطلوبة، فقد تتأثر النتائج التشغيلية المستقبلية للشركة سلًبا   .وفًقا للمعا

ية المتعلقة بالمشروع، األمر الشركة ليست طرًفا في الوقت الراهن في أي من العقود األساس
اماته قبل أن تصبح الشركة طرًفا في العقد  إلت ؤثر سلًبا عليها في حالة إخالل أي طرف  الذي قد 

  ذي الصلة

خه،  المؤسس بجزء كبير من جميع األعمال المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك إبرام كافة  قامحتى تار
وقد وافق المؤسس . بنفسه أو من خالل شركة تابعة له العقود األساسية المتعلقة بالمشروع سواء

ويتطلب تجديد . على تجديد جميع العقود ذات العالقة للشركة وهو بصدد إجراء تجديد هذه العقود
هذه العقود موافقة األطراف األخرى في العقود ذات العالقة، وبالتالي قد يستغرق األمر وقًتا 

ي حال عدم تجديد أي عقد، ولحين تجديده، لن يكون للشركة وف. طويًال حتى إنهاء تجديد كل عقد
أي حقوق مباشرة لتنفيذ العقد بمواجهة األطراف المقابلة ذات الصلة في حال إخالل أي منهم 

اماته   .إلت

إصدار حقوق أو األسهم الجديدة    المخاطر المتعلقة 

  ٍر على الشركة وإدارتها وعملياتهاسوف تستمر قدرة مراس القابضة بعد الطرح على التأثير بشكٍل كبي

خ هذه النشرة، تمتلك مراس القابضة  بالمائة من  ٦٠ -بشكل مباشر وغير مباشر  -  )مراس(كما في تار
بالمائة  ٥١وسوف تمتلك مراس في أعقاب الطرح مباشرًة ما ال يقل عن . رأس مال الشركة المصدر

مساهمة مراس في الشركة، فإنها ستظل  انخفاض نسبةوعلى الرغم من . من رأس المال المصدر
وال يمكن للشركة . قادرة على فرض سيطرتها على اإلدارة والعمليات وعلى اجتماعات المساهمين

ن توافق مصالحهم مع مصالح مشتري األسهم الجديدة   .أن تضمن للمستثمر



  

37  
  

  :، قد تؤدي الملكية الكبيرة لمراس إلى ما يليعالوة على ذلك

ير في سيطرة الشركةتأخير أو إعاقة  ·   ؛حدوث تغ

حرمان المساهمين من أي فرصة للحصول على عالوة مقابل حقوق األولوية المملوكة لهم  ·
يع بالشركة   ؛ وكجزء من أي عملية 

  .التأثير في سيولة األسهم ·

ا في السعر السوقي لألسهم ً باإلضافة إلى . ويمكن أن تؤثر جميع هذه العوامل تأثيًرا سلبًيا جوهر
ر المستقبلية التي تنفذها مراس بشكٍل غير مباشر مع ذلك ع التطو ، من الممكن أن تتنافس مشار

ورتس، وقد تتخذ مراس قرارات فيما يتعلق بهذه المتنزهات تتعارض مع مصالح  دبي باركس آند ر
ن   .المساهمين اآلخر

  يع حقوقهم قد ال يستطيع المساهمون

ناء فترة تداول الحقوق، وذلك ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك ط لب كاٍف على الحقوق أ
ناء (لتمكين أصحاب هذه الحقوق  سواء كان مساهًما مسجًال أو صاحب حقوق كان قد اكتسبها أ

يع الحقوق على اإلطالق) فترة تداول الحقوق يع الحقوق وتحقيق الربح، أو حتى تمكينهم من    .من 

  لى األسهم الجديدةقد تشهد أسعار األسهم تقلبات تنعكس ع

يجب أن يكون المساهمون على دراية بأن قيمة أي استثمار في األسهم الجديدة عرضة لالرتفاع 
وقد يخضع السعر السوقي لألسهم الجديدة إلى تقلبات كبيرة بسبب عدة عوامل . واالنخفاض

ير في توجهات السوق فيما يت علق باألسهم متعلقة ببعضها البعض بصورة معقدة، بما يشمل أي تغ
وشهدت أسواق األسهم، من حين آلخر، تقلبات كبيرة على مستوى السعر والحجم وهو . الجديدة

األمر الذي أثر على األسعار السوقية لألوراق المالية والتي قد ال يكون لها عالقة بأداء دبي باركس 
ورتس أو آفاقها المستقبلية شغيلية للشركة وآفاقها ، قد تأتي النتائج التعالوة على ذلك. آند ر

ؤدي أي من هذه . المستقبلية دون توقعات محللي السوق والسوق بوجه عام من وقت آلخر وقد 
  .األحداث إلى تراجع في السعر السوقي لألسهم الجديدة

ال يمكن للشركة ضمان أن السعر السوقي لألسهم الجديدة لن يتراجع ألدنى من سعر اإلصدار وال 
يع األسهم الجديدة بعد االستحواذ عليها وجد ما يضمن أن  ن على  ن سيكونون قادر المستثمر

د عنه د بعد . بسعر يعادل سعر الطرح أو ي وجد ما يضمن أن قيمة األسهم الجديدة سوف ي وال 
إدراجه في سوق دبي المالي، أو أن أي سوق نشط لتداول األسهم سوف يستمر أو يدوم بعد إصدار 

ؤثر ذلك سلًبا على سعر وفي حال. الحقوق ة عدم الحفاظ على أحد أسواق التداول النشطة، فقد 
  .األسهم أو سيولة تداولها

واجهون  ن ال يكتتبون في أسهم جديدة في إصدار الحقوق سوف  انخفاض في المساهمون الذ
   في الشركةملكيتهم  نسبة

الجديدة بموجب إصدار إذا لم يمارس المساهمون المسجلون حقوقهم لالكتتاب في األسهم 
الحقوق بحلول الموعد األخير لتقديم طلبات االكتتاب والمدفوعات بالكامل المبينة في هذه 
النشرة أو في حال تعذر على هؤالء المساهمين المسجلين المشاركة في إصدار الحقوق، فإن 

ي تمثلها ، كما أن النسبة التتنخفضملكياتهم النسبية وحصصهم التصويتية في الشركة سوف 
  .أسهمهم القائمة من رأس مال الشركة سوف ُتخفض تبًعا لذلك

ناء فترة تداول الحقوق، إال أنه لم يمارس هذه الحقوق لالكتتاب في  إذا اشترى شخص ما حقوًقا أ
أسهم جديدة بموجب إصدار الحقوق بحلول الموعد األخير لتقديم طلبات االكتتاب والمدفوعات 

ولن يحق له . ذا المستند، فسيفقد حقه في االكتتاب في األسهم الجديدةبالكامل المبينة في ه
  .أي تعويض مقابل هذه الخسارة
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ؤثر تأثيًرا سلبًيا على السعر السوقي لألسهم  قد تطرح الشركة أسهًما إضافية في المستقبل مما 
  الجديدة

طرح إضافي  ومن الممكن أن يكون ألي. قد تقرر الشركة طرح أسهم إضافية في المستقبل
ف على حصص  لألسهم من جانب الشركة، أو تصور أن ذلك الطرح قد يقع بالفعل، تأثير ُمخفِّ

  .المساهمين وقد يكون له تأثير سلبي على السعر السوقي لألسهم الجديدة

  سوف يعتمد دفع األرباح المستقبلية على األداء المالي للشركة 

على األداء المالي للشركة والربح المستقبلي  -ى من ضمن أمور أخر -سوف يعتمد دفع األرباح 
ع  ل األجل واتجاهات األرباح بالشركة والمتطلبات الرأسمالية واالحتياطيات القابلة للتو والنمو طو
واالئتمان المتاح للشركة والظروف االقتصادية العامة، وعوامل أخرى يعتبرها مجلس اإلدارة هامة 

  .الشركة دفع أي أرباح إلى مساهميهاوال تضمن . ين الحين واآلخر
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العوائد  استخدام  

ادة رأس المال  العوائد تبلغمن المتوقع أن  . درهم إماراتي ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢من إصدار أسهم 
ل لغايات بشكل أولي  العائداتتنوي الشركة استخدام  ر متنزه ترفيهي جديد  تأسيستمو وتطو

ستقوم الشركة أيضًا  ز القاعدة الرأسمالية للشركة؛ كماباالضافة الى تع ،"زجسيكس فال"باسم 
حتى بتعويض المؤسسين عند اكتمال إصدار الحقوق عن جميع التكاليف الفعلية التي تكبدوها 

ف والرسوم الخاصة بمشروع س خه بما في ذلك المصار رسوم التراخيص مثل  كس فالجز (يتار
ة المهنية (وخدمات المشروع وخدمات االدارة) ورسوم الخدم رسوم التصميم، مثل ات االستشار

ف السفر  يم قطعة األرض والرسوم القانونية) ومصار من وغيرها ودراسة الجدوى، وتق
ف المتنوعة. وفي هذا الشأن، فإن إجمالي التكاليف التي تحملها المساهمون حتى  المصار

خ هذه النشرة هو  تكاليف الأو  اتدفعال فةسوف يتم إدراج كامليون درهم.  ٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠تار
ادة رأس ، وفي القوائم المالية لشركة س ف دبي ذ.م.م المقبلة عقب االنتهاء من عملية 

وبشكل  المال، سوف تتحمل شركة س ف دبي ذ.م.م أي تكاليف أو دفعات الزمة السداد.
 خاص، سيتم إستخدام عوائد إصدار الحقوق بشكل كامل أو جزئي لتغطية التكاليف اآلتية

  :للمشروع

 ؛تكاليف اإلنشاء  

 ؛تكاليف البنية التحتية  

  ألحد المؤسسين بتكلفة  شركة تابعةشراء قطعة األرض التي سُتقام عليها المشروع من
 اء من شراؤها عقب االنتهاء منهوالتي من المتوقع أن يتم االنت، مليون درهم إماراتي ٣٩٠

ادة رأس المال   ؛عملية 

 ر األعمال ونفق   .ات اإلصدارنفقات تطو

ٍد من المعلومات عن المتنزه الترفيهي سيكس  والمشروع، بما في ذلك فالجز فالجز لم
   من هذه النشرة.  "يان المشروع "القسم الخاص بــإجمالي تكاليف المشروع، انظر 
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ورتس  نظرة عامة على دبي باركس آند ر

ر مشروع دبي باركس ورتس، الذي من المتوقع أن يصبح  تعكف الشركة في الوقت الحالي على تطو آند ر

. وسوف يقدم هذا المشروع ٢٠١٦أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة عند إفتتاحه  في أكتوبر عام 

ترفيهية عبر ثالثة متنزهات ترفيهية منفصلة (موشنجيت ووجهة لعبة  ١٠٠لعشاق اإلثارة والمتعة أكثر من 

ووتر بارك)، باإلضافة إلى أحد  ليجوالند(و حديقة األلعاب المائية س دبي) د باركودبي وبوليو وليجوالنددبي 

فرالند دبي، وه المدارة الفنادق السياحية من فئة األربع النجوم  يتا), ور وت (فندق ال مّجمع ال ومن قبل مار

فظ "المشروع إليها جميًعا بل( متكامل، الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهيةال

ورتس على مساحة منتجع القائم"). وسُيقام   ٤.١٢مليون قدم مربع، منها حوالي  ٢٥دبي باركس آند ر

مليون قدم مربع مستأجرة من أحد المؤسسين بموجب  ٦.٣مليون قدم مربع تعود ملكيتها للشركة، وحوالي 

ل األجل ُيجدد تلقائيًا. أما التسع ( مربع المتبقية فهي تتألف من أرض مملوكة ) مليون قدم ٩عقد إيجار طو

ألحد المؤسسين الذي وفر للشركة جميع التسهيالت الالزمة الستخدام تلك األرض لبناء طرق وبنى تحتية 

ايد مقابل  ورتس في شارع الشيخ  مساندة أخرى عليها. وتقع األرض التي ستقام عليها دبي باركس آند ر

ين ق  ين.   نخلة جبل علي، بمنتصف الطر  مطاري دبي وأبوظبي الدول

ين أفضل الوجهات العالمية للترفيه  ورتس بأن تحتل مكانة مرموقة  تتمثل رؤية الشركة لدبي باركس آند ر

ن من الشرق األوسط وشبه القارة  وار الوافد على مدار العام، مع تقديم خدماتها لشرائح واسعة من ال

الل توفير مرافق ترفيهية متعددة على مستوى عالمي تستند على الهندية وباقي دول العالم، وذلك من خ

م ووركس أنيميشن ذ.م.م،  ة العالمية المرخصة منها در ة من العالمات التجار ، وليونزجيتمجموعة حصر

وسوني بكتشرز كونسيومر بروداكتس إنك، باإلضافة إلى تراخيص لعدٍد من أفالم بوليود الهامة. وسوف 

ورتس، حال اكتمالها، باقة متنوعة من المرافق الترفيهية ومناطق الترفيه والعروض تقدم دبي باركس  آند ر

 والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة وهي بذلك توفر تجربة ترفيهية متكاملة للعائالت.

ة التي حصلت عليها  ُصِممت جميع المتنزهات على نحو يحقق االستفادة الكاملة من تراخيص الملكية الفكر

ة وشركاء األعمال  لشركةا رها بالتعاون الوثيق مع شركائنا في الملكية الفكر وقد تم تصميمها وتطو

 ومستشاري المشروع.

ارات  . ومن المتوقع أن يصل عدد ٢٠١٦من المتوقع حالًيا افتتاح المشروع القائم بحلول أكتوبر  إلى ال

ًبا  ةارمليون  ٧.٦حوالي  ، مع التنبؤ بأن يشهد ٢٠١٧في عام المتكاملة األولى السنة التشغيلية خالل تقر

  هذا العدد نموًا كبيرًا خالل فترة السنوات الخمسة التالية.
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 الهيكل التنظيمي للمجموعة

 للمجموعة الهيكل التنظيمي

ورتستتألف مجموعتنا من  وشركاتها التابعة الموضحة في المخطط  شركة دبي باركس آند ر
 :البياني التالي

 

 

ات الشركة والتقدم المحرز على مستوى المشروع القائم  :إنجا

خه عدًدا من معالم المشروع الرئيسية في الموعد المحدد وفي نطاق  أنجزت الشركة حتى تار

ة  انية الموضوعة له، بما في ذلك إبرام اتفاقيات مع جميع شركاء حقوق الملكية الفكر المي

 غلين والحصول على جميع الموافقات الالزمة. والمش

وجد ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ووفًقا إلحصائيات  عامل مشتركين في  ١٣٫٥٠٠مقاوًال وأكثر من  ٤١، كان 

 المشروع القائم وأنجزت الشركة:

 من أعمال التصميم؛ %١٠٠ •

 أنظمة األلعاب؛ عملية تصنيع من  %٨٩ •

 ؛األعمال اإلنشائيةمن  %٨٨ •

 التحتية؛لبنيةامن إجمالي  %٧٠ •

 ؛المؤثرات المرئية والصوتيةأنظمة عملية تصنيع من  %٣٢ •

 من أنظمة األلعاب؛ %٦٣مجموع  تم تسليم لعبة كاملة و ١٦تسليم  •

 لعبة؛ و ١١تركيب •

فرالند %٥٠عروض تأجير موقعة ألكثر من  •  دبي.™من المساحة في ر

 
شركة دبي باركس آند ريزورتس ش.م.ع

المتبيقة إلى %٤٠ومجموعتھا المرتبطة بينما تعود ملكية  نسبة  الـ ذ.م.مللوجھة الترفيھيةإلى شركة مراسمن ملكيتھا%٦٠٫٠تعود 
  عامة المساھمين 

 

شركة موشنجيت ذ.م.م

من ملكيتھا لصالح دبي  %٩٩    
  باركس آند ريزورتس

 من ملكيتھا لصالح مراس%١
للوجھة الترفيھية 

م شركة إل إل دبي ثي
)LLDTم.م (بارك ذ.

شركة بوليوود باركس ذ.م.م
)BPL(  

دبي ذ.م.م.ف.سشركة شركة دبي باركس
  ھوتيل ذ.م.م

شركة ريفر بارك ذ.م.م دبي باركس دستنيشن
  مانجمنت ذ.م.م

شركة موشنجيت 
  أوبريشنز ذ.م.م

من ملكيتھا لصالح  %٩٩
دبي باركس آند ريزورتس

من ملكيتھا لصالح مراس %١
 فيھيةللوجھة التر

من ملكيتھا لصالح %٩٩
دبي باركس آند ريزورتس

من ملكيتھا لصالح مراس %١
 للوجھة الترفيھية

من ملكيتھا لصالح%٩٩
دبي باركس آند ريزورتس

للوجھةمن ملكيتھا لصالح مراس %١
الترفيھية

من ملكيتھا لصالح%٩٩
دبي باركس آند ريزورتس

للوجھةمن ملكيتھا لصالح مراس%١
ترفيھيةال

من ملكيتھا لصالح  %٩٩
دبي باركس آند ريزورتس

من ملكيتھا لصالح مراس %١
 للوجھة الترفيھية

من ملكيتھا لصالح%٩٩
دبي باركس آند ريزورتس

من ملكيتھا لصالح مراس%١
للوجھة الترفيھية

من ملكيتھا لصالح  %٩٩
 موشنجيت ذ.م.م.؟دبي 

من ملكيتھا لصالح مراس %١
 ترفيھيةللوجھة ال

شركة إل إل دبي ثيم 
 بارك ذ.م.م

من ملكيتھا لصالح  %٩٩
  LLDTشركة 

من ملكيتھا لصالح  %١
للوجھة الترفيھيةمراس 

شركة بوليوود باركس ذ.م.م
)BPL(  
من ملكيتھا لصالح %٩٩

  BPLشركة 
من ملكيتھا لصالح  مراس %١

 للوجھة الترفيھية



  

42  
  

), فالجزبما في ذلك سيكس وضح المخطط التالي  المواقع ذات الصلة الخاصة بالمتنزهات (

فرالند دبي.  والفندق ور

1

2

3

6

5

6

8

7

LEGEND

1. motiongateTM Dubai

2. Bollywood ParksTM Dubai

3. LEGOLAND® Dubai

4. LEGOLAND® Waterpark

5. LapitaTM Hotel

6. RiverlandTM Dubai / Central Park

7. Six Flags Dubai

8. Six Flags Dubai Easement Rights

4

8
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  يان المشروع

  فالجزمقدمة لسيكس 

تسعى الشركة كجزٍء من طموحها الرامي إلى أن تكون في مصاف مقاصد الترفيه والتسلية الرائدة 
ادة ما يقدمه متنزهها الترفيهي من ألعاب مذهلة  على الصعيد اإلقليمي على مدار العام إلى 

ة "سيكس و ق إضافة متنزه ترفيهي جديد يحمل اسم العالمة التجار " إلى فالجزذلك عن طر
دبي وبوليود باركس دبي  ®وليجوالندمجموعة متنزهاتها القائمة التي تتألف من موشنجيت دبي 

ة تحظى بصيت فالجز فالجز ووتر بارك. وتجدر اإلشارة إلى أن سيكس   ®وليجوالند هي عالمة تجار
وتشتهر بما تضمه من متنزهات تفيض بأعلى درجات اإلثارة وهي تقوم في األساس على عالمي 

األلعاب المثيرة وغيرها من عوامل الجذب المذهلة  وهو ما يجعل من المتنزه الترفيهي جذابًا 
  لألشخاص من كافة األعمار. 

رى شركات وُتعتبر واحدة من كب ١٩٦١إنتراتينمينت عام فالجز فالجز تأسست شركة سيكس 
المتنزهات الترفيهية على مستوى العالم استناًدا إلى عدد  المتنزهات التي تملكها. وفي عام 

ين مجموعات المتنزهات الترفيهية فالجز فالجز ، حّلت سيكس ٢٠١٤ في المرتبة الخامسة من 
ارًة على مستوى العالم، حيث تملك ما يصل إلى  حدة وكندا متنزًها في الواليات المت ١٨األكثر 

أفعوانية. وهذه الشركة مدرجة بالسوق المالية  ١٣٠لعبة/ ٨٠٠والمكسيك، تتضمن  ما مجموعه  
كي كما في  ٥٫٠٥(بقيمة سوقية تبلغ  رها ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليار دوالر أمر ) واستناًدا إلى تقر

ارات إجمالي بلغ ٢٠١٥السنوي عن عام  ائر و ٢٨٫٦، حققت هذه الشركة عدد  إيرادات مليون 
بة واإلهالك واالستهالك بواقع  ١٬٢٦٤واقع ب كي وأرباح قبل الفائدة والضر  ٥٢٠مليون دوالر أمر

كي.   مليون دوالر أمر

مليون قدم مربع على مقربة من  ٥٫٥دبي على مساحة تبلغ فالجز فالجز سيتم إنشاء متنزه سيكس 
يتا على أن ُيقام المتنزه الترفيهي على مساحة  مليون قدم مربع، وُتخصص المساحة  ٥.٣فندق ال

ق والبنية التحتية خارج المتنزه باإلضافة إلى  ٢٫٠٠المتبقية البالغة  مليون قدم مربع لحرم الطر
ر. وسوف يضم المتنزه الترفيهي المقترح إنشاؤه  لعبة ومرفًقا  ٢٧المحطة الفرعية ومساحة للتطو

اب وأفعوانيات تفيض بأعلى درجات اإلثارة ترفيهًيا، والتي تتألف في المقام األول من ألع
ق تكملها األلعاب العائلية. ومن المتوقع حالًيا أن يفتح المتنزه أبوابه أمام الجمهور في  والتشو

  .٢٠١٩أكتوبر 

وهو سيغدو واحًدا من دبي المشروع القائم، فالجز فالجز من المتوقع كذلك أن يكّمل سيكس 
ورتس. وبما أن سيكس المتنزهات الترفيهية المثيرة ضم ن مجموعة متنزهات دبي باركس آند ر

ة المشهورة على مستوى العالم، فمن المتوقع أن يكون فالجز فالجز  هي من العالمات التجار
ورتس ق دبي باركس آند ر واإلعالن عنه والترويج له  ومن شأنه   للمشروع أثر إيجابي في تسو

ز مركز الشركة بصفت ها واحدة من مقاصد التسلية والترفيه الرائدة على مستوى المساعدة في تع
  المنطقة.

، مثل البنية التحتية للمطارات والفنادق في مختلف الركائز السياحيةان االستثمارات التي تضخ  
ن الى دولة االمارات  وشركات إدارة الوجهات السياحية ائر د من أعداد السياح ال من شأنها أن ت

ية المتحدة . ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على مستويات الطلب المستقبلية من العر
ن نواة أساسية  ٍد من السياح الباحثين عن الرفاهية والمتعة إلى اإلمارات وتكو خالل استقطاب م
ل المدينة إلى وجهة تسلية وترفيه عائلية رائدة على مستوى  لدعم اتجاه حكومة دبي نحو تحو

ورتس وسيكس العالم. ومن  دبي (فضًال عن فالجز فالجز المتوقع أن تستفيد دبي باركس آند ر
  جهات أخرى) من هذا النمو في قطاع السياحة.
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يم ال للتكاليف كامل تم االنتهاء من دراسة جدوى المشروع المفصلة وتصميم المشروع  والتق
ا ر باإلضافة إلى أعمال التحسين، األمر الذي يسمح للشركة اآلن ب ل تطو دة رأسمالها من أجل تمو

  المشروع في المقام األول. 

ين الشركة وسيكس    فالجزاالتفاقيات المبرمة 

اتفاقية ترخيص  واتفاقية خدمات اإلدارة  مع  شركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م.  تأبرم
. ٢٠١٥بر ديسم ١٧") في فالجزسيكس إنترناشونال ديفيلوبمينت. ("فالجز فالجز شركة سيكس 

ر متنزه ترفيهي  شركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م.وتمنح اتفاقية الترخيص  ا لتطو ً ترخيًصا حصر
ة لسيكس  ية المتحدة وغيرها من فالجز فالجز يحمل اسم العالمة التجار وتشغيله في اإلمارات العر

اقية خدمات اإلدارة بموجب اتففالجز فالجز دول مجلس التعاون الخليجي. وستنهض شركة سيكس 
بتقديم خدمات اإلدارة، في دور استشاري، للمتنزه الترفيهي المقترح وذلك لفترة مبدئية تبلغ عشر 

خ افتتاح سيكس    دبي. فالجز فالجز سنوات تبدأ من تار

ين الشركة و  ١٦المؤرخة  شركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م. وفًقا التفاقية العالقة المبرمة 
جميع االتفاقيات فيما يتعلق  شركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م.حول ت، سوف ٢٠١٤ نوفمبر

ذ.م.م، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل  ش.دبي  .ف .سدبي إلى فالجز فالجز بسيكس 
ر المشروع وتشغيل متنزه سيكس  الترفيهي. وسوف فالجز فالجز للشركة، ومؤسسة ألغراض تطو

عن جميع النفقات الرأسمالية التي  ركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م.ش تقوم الشركة بتعويض
  دبي.فالجز فالجز تكبدوها في سيكس 

  نظرة عامة على المشروع

  حقائق هامة  نظرة عامة

ارات  معدل ال
المقدر في 

وزمن  ١٢٠٢٠
  المكوث المقدر

خدمات إدارة 
المتنزه الترفيهي 
  ومدة االتفاقية

التراخيص وجهات 
يص الرئيسية الترخ

في ما يتعلق 
ة   بالملكية الفكر

متنزه ترفيهي  •
يحمل اسم 

ة  العالمة التجار
" فالجز"سيكس 

قائم على وهو 
ة  العالمة التجار
الشهيرة للمتنزه 

الترفيهي 
  .فالجزسيكس 

يستهدف المتنزه  •
الباحثين عن 

المتعة واإلثارة 
ن تتراوح  الذ
 ١٢أعمارهم من 

  عاًما. ٤٥إلى 

دم مليون ق ٥.٣ •
مربع من 

إجمالي مساحة 
األرض 

المخصصة مع 
امتداد مبدئي 

بلغ   ٢للمتنزه 
مليون قدم 

  .٢مربع 

ست مناطق  •
  ترفيهية

ارة  ٩.٢ • مليون 
خالل عام 

التشغيل األول 
  الكامل.

بلغ زمن  •
المكوث بالمتنزه 

ساعة لكل  ٥.٦
  ارة.

شركة سيكس 
 فالجز فالجز 
إنترناشونال 

ديفيلوبمينت (عقد 
 ١٠ة ساِر لمد

خ  سنوات من تار
  افتتاح المتنزه).

شركة سيكس 
فالجز فالجز 
إنترناشونال 

ديفيلوبمينت 
(ترخيص ساِر لمدة 

خ  ٣٠ سنة من تار
افتتاح المتنزه، 

وقابل للتجديد بعد 
سنوات.  ١٠كل 

وهو حصري ضمن 
منطقة دول 

مجلس التعاون 
  الخليجي).

  .املهو أول عام تشغيل ك ٢٠٢٠من المتوقع أن يكون عام  .1

ير استناًدا إلى التصميم النهائي .2   .يخضع هذا للتغ
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 نظرة عامة على السوق

  مقدمة

المتنزهات الترفيهية هي عادة مواقع خارجية تضم ألعاًبا وعروًضا باعتبارها من عوامل الجذب 
الترفيهية الرئيسية. وهي تركز دائًما على مفهوم مركزي أو أفكار متعددة وتهدف إلى استقطاب 

ن العائ ائر الت و/أو الشباب و/أو المراهقين. وتعتمد إيرادات المتنزهات الترفيهية على أعداد ال
ورسوم الدخول باإلضافة إلى النفقات الثانوية التي يمكن أن تشمل مبيعات متاجر التجزئة 
(كالتذكارات على سبيل المثال) واألطعمة والمشروبات واإلقامة إذا كان المتنزه يضم فندًقا 

  والصور الفوتوغرافية والرعايات. المهارة مات إضافية مثل ألعاب وخد

ياناته الواردة في هذه القسم من دراسة الجدوى  تم الحصول على جزء كبير من تحليل السوق و
الذي أعّدها الخبير الفني. انظر أيًضا القسم الوارد تحت عنوان "االفتراضات والتوقعات المالية 

  دبي" بهذه النشرة.فالجز  فالجزسيكس  - الرئيسية 

  مشغلو المتنزهات الترفيهية الرائدون

رها على فالجز فالجز ُتعتبر شركة سيكس  واحدة من كبرى شركات إدارة المتنزهات الترفيهية وتطو
في المرتبة الخامسة من  ٢٠١٤مستوى العالم وفق عدد المتنزهات التي تمتلكها، وجاءت في عام 

ارة على مستوى العالم. وتنهض بتشغيل  ين المتنزهات الترفيهية متنزًها في الواليات  ١٨األكثر 
أفعوانية. وهي واحد من أشهر  ١٣٠لعبة و ٨٠٠المتحدة وكندا والمكسيك تضم ما مجموعه 

ة في قطاع المتنزهات الترفيهية للباحثين عن المتعة واإلثارة.   العالمات التجار

، من حيث ٢٠١٤متنزهات الترفيهية في العالم في عام مشغلين لل ١٠يعرض الجدول اآلتي أفضل 
ر صادر عن مؤسسة  ارات، وفًقا لتقر  .AECOM عدد ال

ارات في   مجموعة المتنزهات الترفيهية   ٢٠١٤عدد ال
زني أتراكشنز   ١٣٤٫٣٣٠٫٠٠٠ والت د

  ٦٢٫٨٠٠٫٠٠٠ مجموعة مارلين إنترتينمنتس
ورتس   ٤٠٫١٥٢٫٠٠٠ ونيفيرسال باركس آند ر

  ٢٧٫٩٩٠٫٠٠٠ أوكت باركس تشاينا
  ٢٥٫٦٣٨٫٠٠٠ إنكثيم باركفالجز فالجز سيكس 

  ٢٣٫٣٠٥٫٠٠٠ شركة سيدار فير إنتراتينمينت
  ٢٢٫٣٩٩٫٠٠٠ سيورلد باركس آند إنترتينمينت

ونيدوس   ٢٢٫٢٠٦٫٠٠٠  باركس ر
  ١٨٫٦٥٩٫٠٠٠ مجموعة تشيميلونج

  ١٤٫٥٦٠٫٠٠٠ سونجتشونج ورلدوايد

  

  ال على المتنزهات الترفيهيةتوجهات اإلقب

متنزًها ترفيهًيا على مستوى  ٢٥اد معدل اإلقبال اإلجمالي في أكبر ، فقد AECOM لمؤسسةوفقا 
ارات المسجلة في عام  بلغ  ،٢٠١٤العالم، بحسب عدد ال بالمائة سنوًيا في الفترة ما  ٤٫٥بمعدل 

ارة في  ١٨٩، من ٢٠١٤و ٢٠١٠ين عامي  ارة في  ٢٢٣إلى  ٢٠١٠مليون    .٢٠١٤مليون 

ايد على المتنزهات الترفيهية، شهدت أعمال إنشاء المتنزهات الترفيهية نمًوا  واستجابة للطلب المت
وز سنغافورة في  ونيفرسال ستود  ٢٠١٠واستثمارات كبيرة، ال سيما في آسيا، وذلك بافتتاح 

ا في  بي فالي تيانجين في الصين في وها ٢٠١٣وجنجالند إندونيسيا في  ٢٠١٢وليجوالند مالي
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ون تايالند في  ٢٠١٣ ورتس (المتوقع ٢٠١٤وكرتون نتورك أما . باإلضافة إلى دبي باركس آند ر
، فقد تم اإلعالن عن افتتاح آي إم جي عالم من المغامرات في )٢٠١٦حالًيا افتتاحها في أكتوبر 

ا في  ن في مالي مجموعة  ة على ذلك، فقد أعلنت. وعالو٢٠١٦دبي وعالم فوكس القرن العشر
ية  ن (دبي) في دولة االمارات العر األهلي القابضة عن خطتها الفتتاح شركة فوكس القرن العشر

بحلول ذلك الوقت، وذلك وفقا  ووارنر براذرز (أبوظبي) ، ومن المتوقع أن تكتمل٢٠٢٠المتحدة قبل 
يزنس و ميد. يان  ر الصادرة عن أر    للتقار

ة الجدوى، فإن المتنزهات الترفيهية المنتشرة في شتى بقاع العالم في سبيلها إلى وفًقا لدراس
ق إضافة فنادق ذات طابع مميز ومناطق جذب إضافية  التحول إلى منتجعات متكاملة عن طر
ايد نحو توّفير باقات  يع بالتجزئة والمطاعم والمرافق الترفيهية، واالتجاه المت باإلضافة إلى متاجر 

وإقامة في الفنادق لعدة أيام باإلضافة إلى منحك تجربة تفيض بأقصى درجات اإلثارة، من  تذاكر
ادة الوقت الذي يقضيه السياح في ال د من  منتزه أجل   األرباحالترفيهي المعين، وبالتالي جني م

  المحققة من نفقات السائحين. 

لطلب على المتنزهات الترفيهية في وترى الشركة إنها تحتل مكانًة مثالية لبسط هيمنتها على ا
وجد هناك سوى عدد محدود من العروض مع عدم  الشرق األوسط وشبه القارة الهندية إذا ال 

ورتس، باإلضافة إلى سيكس  فالجز وجود متنزهات ترفيهية دولية. وتضع الشركة دبي باركس آند ر
واألولى من نوعها في المنطقة، دبي، في مصاف المتنزهات الترفيهية الدولية المتقدمة فالجز 

ن إلى أقصى درجة ممكنة. ائر ارات ومعدالت إنفاق ال ادة عدد ال   بغية 

  االفتراضات والتوقعات المالية الرئيسية     

" من هذه التوقعات -عرض المعلومات المالية والمعلومات األخرى انظر القسم الوارد تحت عنوان "
يانات، ومقدمة النشرة لالطالع على شرح للمعلوم ات الرئيسية عن إعداد التوقعات وما تحتويه من 

  الحذر فيما يتعلق باالعتماد على التوقعات رجى توخى لالفتراضات التي تقوم عليها التوقعات و

  ملخص النطاق والنهج

استندت االفتراضات الرئيسية التي استخدمتها الشركة إلعداد التوقعات على مجموعة متنوعة من 
ر المص ادر منها معلومات الشركة، ومصادر الحكومة اإلماراتية وغيرها من المصادر الحكومية، وتقار

السوق الصادرة عن أطراف أخرى مستقلة وغيرها من البيانات والنقاشات مع أطراف أخرى، بما في 
  ذلك األطراف  الرئيسية المتعاقد معها بشأن المشروع. 

  إجمالي السوق المستهدف

لي سوق المتنزهات الترفيهية اإلماراتية المستهدف المحتمل من ثالث شرائح محتملة يتألف إجما
ية المتحدة والسياح  ن يقصدون الفنادق في اإلمارات العر ن على النحو التالي: السياح الذ ائر لل

ية المتحدة. ورون أصدقاءهم وأقاربهم والسكان المقيمين في اإلمارات العر ن ي   الذ

ن ية المتحدة السياح الذ   يقصدون الفنادق في اإلمارات العر

ية المتحدة  ائر في اإلمارات  ١٥٫٥وفًقا لدراسة الجدوى، استقبلت فنادق اإلمارات العر مليون 
ية المتحدة في  د هذا العدد ليصل إلى ٢٠١٤العر ائر بحلول  ٣٠٫١. ومن المتوقع أن ي مليون 

ائر بحلول  ٣٩٫٠و ٢٠٢٢ ؤدي االستثمار في الركائز السياحية الى ومن . ٢٠٢٩مليون  المتوقع أن 
ين عامي  ، حيث من المتوقع أن ٢٠٢٠الى جانب وجود اكسبو  ٢٠١٢و  ٢٠١٦النمو في الفترة ما 

د يستقطب ما  ائر، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون أثر معرض إكسبو  ٢٥عن ي  ٢٠٢٠مليون 
، أضف إلى ذلك أنه ٢٠٢١وحتى منتصف  ٢٠٢٠اية عام مقصوًرا على فترة الستة أشهر التي تبدأ بنه

ين  من المتوقع أن تظل أعداد السياح الباحثين عن المتعة والترفيه في دبي مستقرة في الفترة ما 
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ن إلى دبي، وتمثل النسبة المتبقية  ٧٩عند نسبة  ٢٠٢١و ٢٠١٦ بالمائة من إجمالي السياح الوافد
  بالمائة سياح األعمال. ٢١البالغة 

ارة االصدقاء واالقارب  ية المتحدة ل   السياح القادمون لالمارات العر

ين  ور اإلمارات نسبة تتراوح  ارة  ١٤و ١٢وفًقا لدراسة الجدوى، ي ًبا من السياح بغرض  بالمائة تقر
األصدقاء واألقارب. ويقيم هؤالء السياح لدى أصدقائهم وأقاربهم بدًال من اإلقامة في الفنادق. 

ًء على مناقشات دارت مع منظمي الرحالت السياحية واالستبيانات والمعلومات المقدمة من وبنا
ق التجاري بدبي، تشير تقديرات الخبير الفني بأنه سيكون هناك مقابل  جانب دائرة السياحة والتسو

ارة األصدقاء واألقارب  ١٠كل  ية المتحد ٤سائحين ألغراض  ة مقيمين  في دولة اإلمارات العر
ارة األصدقاء  د عدد السياح ألغراض  يرافقونهم في أنشطتهم السياحية. ومن المتوقع أن ي

ما يمثل معدل نمو سنوي مركب  ٢٠٢٢مليون في  ٤٫٣إلى  ٢٠١٤مليون في  ٢٫٢واألقارب من 
  بالمئة. ٨٫٧بلغ 

ية المتحدة   السكان المقيمون في اإلمارات العر

ية المتحدة بلغ التعداد السكاني لإلمارات ا ومن المفترض أن ينمو  ٢٠١٤مليون نسمة في   ٩٫٣لعر
ين عامي  ٢٫٧بنسبة  مليون نسمة وفق  ١١٫٥ليصل إلى  ٢٠٢٢و ٢٠١٤بالمائة سنوًيا في الفترة 

ية المتحدة  يانات مستمدة من أطراف خارجية. وتملك اإلمارات العر تحليل صادر عن الخبير الفني و
هيمن علي بة سكانية  ين  % ٦٨ها الشباب، حيث تتراوح أعمار ترك من السكان في الوقت الحالي ما 

ية المستهدفين، نظًرا لوجود  ٤٥و ١٥ عاًما. وقام الخبير الفني بخفض عدد المقيمين باإلمارات العر
ارة متنزهات سيكس  هم الدخل الكافي ل وغيرها من المتنزهات فالجز فالجز أفراد ليس لد

ية المتحدة. الترفيهية في المس   توى ذاته في اإلمارات العر

ية المتحدة مراعاًة لمستويات الدخل،  ل عدد السكان المقيمين باإلمارات العر باإلضافة إلى تعد
ارة  ية المتحدة ل أجرى الخبير الفني أيًضا تعديالت ليعكس مدى ميل المقيمين في اإلمارات العر

ى ُبعد المتنزه عن وسط دبي وعن اإلمارات األخرى في دبي استناًدا إلفالجز فالجز متنزه سيكس 
  الدولة. 

ن إلى  ائر سيكس  ارةوبعد األخذ بعين االعتبار التعديالت المدخلة مراعاًة لمستويات الدخل وميل ال
ن يشّكلون فالجز فالجز  ية المتحدة الذ دبي، أصبح إجمالي السكان المقيمين في اإلمارات العر

ومن المتوقع أن  ،٢٠١٤مليون نسمة في  ٧٫٢دبي فالجز فالجز لمتنزه سيكس السوق المستهدفة 
بما يمّثل معدل نمو سنوي مركب بواقع  ،٢٠٢٢مليون نسمة في  ٩٫٤زداد هذا الرقم ليصل إلى 

 ٢٫٧بالمئة، وهي نسبة أعلى قليًال عن معدل النمو اإلجمالي للسكان على المدى البعيد البالغ  ٣٫٤
  بالمئة.

  السوق المستهدف إجمالي

وار المحتملة الثالث المبينة أعاله، يتوقع الخبير الفني نمو إجمالي السوق  استناًدا إلى شرائح ال
بما  ٢٠٢٢مليون في  ٤٣٫٨ليصل إلى   ٢٠١٤مليون في   ٢٥٫٠المستهدف للمتنزهات الترفيهية من 

وق المستهدف في المقام بالمائة. ويتألف إجمالي الس ٧٫٣ُيمّثل معدل نمو سنوي مركب بواقع 
ارة األصدقاء  ية المتحدة والسياح ألغراض  الء الفنادق باإلمارات العر ين (ن األول من السياح الدول

ن من المتوقع أن يمثلوا  ًبا من السوق المستهدف البالغ  ٧٩واألقارب) الذ مليون  ٤٣٫٨بالمائة تقر
  . ٢٠٢٢نسمة في 

  رادات وتوقعات اإليراداتمحركات اإليرادات وافتراضات اإلي

ارات سيكس    دبيفالجز فالجز توقعات 
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ارات المحتملة لمتنزه سيكس  دبي باإلستناد إلى إجمالي السوق فالجز فالجز من أجل تحديد عدد ال
ية المتحدة ، اضطلع الخبير الفني بدراسة لمتنزهات  المستهدف للمتنزهات الترفيهية باإلمارات العر

ين ز فالجز فالجسيكس  ارات السكان المحل ر معدالت  في أماكن جغرافية أخرى لتقد
ن يقصدون الفنادق لمتنزه  ارة األصدقاء واألقارب والسياح الذ المستهدفين والسياح ألغراض 

ارة  ٢٫٩دبي فالجز دبي. ويتوقع الخبير الفني أن يستقطب متنزه سيكس فالجز سيكس  مليون 
ارة في  ٣٫٢ن التشغيل، والتي من المتوقع أن تنمو إلى ، أي أول عام كامل م٢٠٢٠في  مليون 

بلغ  ٢٠٢٢   بالمائة. ٥٫١بما يمّثل معدل نمو سنوي مركب 

ورتس فالجز من المحتمل أن يعود وجود متنزه سيكس  دبي على مقربة من دبي باركس آند ر
ن في  نزهات الترفيهية القائمة وما بعد ذلك بالنفع على المت ٢٠١٩والتأقلم مع المنافسين اآلخر

ورتس. كما أثبتت دراسة الجدوى، بالرجوع إلى وجهات عالمية أخرى مثل  لدبي باركس آند ر
أورالندو والس فيغاس، أن الوجهات التي تتألف من مرافق ترفيهية متعددة ومختلفة عادًة ما 

واًرا أكثر من  سوف يمنح تواجد . وةواحد ةترفيهيوجهة وي على تات التي تحهالوجتستقطب 
ورتس إلى جانب بعضهمافالجز سيكس  وار تجارب متكاملة  البعض دبي ودبي باركس آند ر ال

وار. ومن  ومتنوعة، من خالل تقديم مرافق ترفيهية متكاملة ومختلفة وجاذبة لفئات مختلفة من ال
المقرر طرحها من دبي من خالل باقات التذاكر متعددة المتنزهات فالجز المتوقع أن تستفيد سيكس 

ورتس.   خالل إدارة دبي باركس آند ر

دبي التي أعدها الخبير الفني باإلستناد إلى أسعار تذاكر فالجز تأتي توقعات إيرادات سيكس 
  الدخول المقّدرة باإلضافة إلى العائدات والنفقات المقّدرة غير المتعلقة بتذاكر الدخول.

  إيرادات تذاكر الدخول 

دراهم إماراتية،  ٣٠٩مبلغ  ٢٠١٩دبي في فالجز التذكرة اليومية لسيكس  لغ سعربمن المقدر أن 
ادة متوقعة بنسبة  بالمائة سنوًيا، بما يتماشى بصورة عامة مع معدل التضخم المتوقع في  ٣مع 

د سعر تذكرة الدخول إلى سيكس  ية المتحدة. وبناًء على ذلك من المتوقع أن ي فالجز اإلمارات العر
درهًما إماراتًيا في  ٣٣٨و ٢٠٢١درهًما إماراتًيا في  ٣٢٨و ٢٠٢٠درهًما إماراتًيا في  ٣١٨إلى دبي 
٢٠٢٢..  

  افتراضات اإليرادات

ة" أو "الكاملة")  تمّثل إيرادات المتنزهات الترفيهية نسبة مئوية من أسعار التذاكر الرئيسية ("المعيار
عد  استقطاع الخصومات والعموالت. وال ُتباع تذاكر التي تحصل عليها المتنزهات الترفيهية فعلًيا ب

الدخول لمتنزه واحد وتذاكر الدخول لمتنزهات متعددة بقيمتها االسمية نظًرا للخصومات 
ناء الفترات التي تشهد انخفاًضا  ن، خاصًة أ والعموالت الممنوحة لمنظمي الرحالت وأطراف آخر

ين في الطلب. وبناًء على ذلك، افترض الخبير ال  ٦٩فني مستويات مختلفة من العائدات، تتراوح ما 
  .وعدة منتزهات أخرىدبي فالجز بالمئة لتذاكر الدخول متنزه سيكس  ٨١بالمئة 

  افتراضات اإليرادات المحققة من غير التذاكر

ارة على المأكوالت  تشمل اإليرادات المحققة من غير التذاكر المبالغ المنفقة خالل كل 
د  المهارات متاجر البيع بالتجزئة وألعاب والمشروبات و والصور الفوتوغرافية. ومن المتوقع أن ي

درهًما إماراتًيا في  ٧٠إلى  ٢٠١٩درهًما إماراتًيا في  ٦٤متوسط إجمالي اإلنفاق من غير التذاكر من 
٢٠٢٢.  

  اإليرادات المتوقعة
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دبي، وفًقا فالجز رادات سيكس كما هو موضح في الجدول التالي، من المتوقع أن ينمو إجمالي إي
مليون درهم إماراتي  ١٫٠٤٨إلى  ٢٠٢٠مليون درهم إمارتي في  ٨٩٣لتوقعات الخبير الفني، من 

بلغ ٢٠٢٢في  بالمائة. وسوف تمثل إيرادات تذاكر الدخول  ٨٫٣، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب 
  ٢٠٢٢دبي في فالجز الجانب األكبر من إيرادات سيكس 

إضافة  جميع تقرأدبي (فالجز يرادات المتوقعة لسيكس الجدول: اإل.  في نهاية كل رقم  ٠٠٠األرقام 
  )وجميع المبالغ بالدرهم اإلماراتي

الربع األخير   
من السنة 

  ٢٠١٩المالية 

السنة المالية 
٢٠٢٠  

السنة المالية 
٢٠٢١  

السنة المالية 
٢٠٢٢  

  ٨١٨٫٠٨٤  ٨١٤٫١٠٥  ٦٩٦٫٠٧٨  ١٤٥٫٣٢٧  التذاكر

  ٦٤٫٤٠٥  ٦٤٫٢٢٧  ٥٥٫٠٠١  ١١٫٥٩٣  لتجزئةمبيعات ا

  ١٢٨٫٨٠٩  ١٢٨٫٤٥٥  ١١٠٫٠٠١  ٢٣٫١٨٦  المأكوالت والمشروبات 

  ٢٩٫٤٨٣  ٢٩٫٤٠٢  ٢٥٫١٧٨  ٥٫٣٠٧  أخرى

  ٧٫٢١٢  ٧٫٠٠٢  ٦٫٧٩٨  ١٫٦٥٠  الرعايات

  ١٫٠٤٧٬٩٩٣  ١٫٠٤٣٬١٩١  ٨٩٣٫٠٥٦  ١٨٧٫٠٦٢  اإلجمالي

    

  جميع التكاليف) ال تشمل( افتراضات التكاليف

توافق إلى حد كبير في ما يتعلق بجميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمشروع مع  تم تحقيق
تكاليف موشنجيت دبي وبوليود باركس دبي. ومن المتوقع أن تّشكل تكاليف الموظفين الجانب 

قب متبوعةاألكبر من التكاليف التشغيلية  والمرافق  والترخيص غيرها من التكاليف مثل التسو
والترخيص وغيرها من التكاليف غير المباشرة. ومن المفترض أن تبلغ تكاليف البضائع والصيانة 

بالمائة للمأكوالت  ٢٨بالمائة لمبيعات التجزئة، و ٣٥المباعة كنسبة مئوية من اإليرادات المقابلة 
 بالمائة للصور الفوتوغرافية ، وذلك بصورة ٤٠بالمئة أللعاب جناح المالهي، و ٦٠والمشروبات، و

  .٢٠٢٢إلى  ٢٠١٩مستمرة للفترة من 

  أبرز مالمح االستثمار - دبي فالجز سيكس 

ق   منافسة إقليمية محدودة في القطاع القائم على اإلثارة والتشو

قها لتصبح واحدة من الوجهات السياحية العالمية للتسلية والترفيه، مدعومة  إن دبي في طر
ًال عن توقعات النمو المطرد في عدد السياح باستثمارات يتم ضخها في الركائز السياحية فض
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ية المتحدة في الوقت الحالي عدًدا  ن على مدار العقد الزمني المقبل. وتضم اإلمارات العر الوافد
ق، حيث إن معظم المتنزهات الترفيهية تتألف من  محدوًدا من األلعاب القائمة على اإلثارة والتشو

  صغيرة الحجم. متنزهات مائية ومراكز ترفيه عائلية 

دبي، بفضل موقعها اإلستراتيجي وما تواجهه من منافسة مباشرة محدودة فالجز وتحتل سيكس 
من متنزهات ترفيهية أخرى، مكانًة مرموقة للوفاء بالطلب على المتنزهات الترفيهية من جانب 

  ت.الباحثين عن اإلثارة والمتعة من خالل تلبية احتياجات المراهقين والشباب والعائال

موقع دبي وعدد كبير من معالم الجذب السياحي الحالية المتميزة وقوة البنية التحتية السياحية، 
جميعها عوامل تؤهلها لتحقيق استفادة جيدة من النمو السياحي القوي المتوقع في الشرق 

  األوسط: 

ألوسط حيث من المتوقع أن تواصل دبي نموها كواحدة من المراكز السياحية الهامة في الشرق ا
وار إلى  ائر سنوًيا بحلول  ٢٠وضعت حكومة دبي ُنصب عينيها الوصول بعدد ال ، وهو ٢٠٢٠مليون 

وتؤدي االستثمارات المتواصلة التى تضخها بالمائة.  ٨٫٩ما يعني معدل نمو سنوي مركب بواقع 
ية المتحدة في الركائز السياحية األساسية الىدولة  ر قطاع  االمارات العر التسلية والترفيه تطو

بالدولة، مع دعم حكومة دبي بكل قوة الجهود المبذولة لتنمية دبي باعتبارها واحدة من وجهات 
  التسلية والترفيه الرائدة على مستوى العالم.

ين أكبر المراكز  إلى جانب ما تتمتع به من ركائز داخلية جيدة، تستفيد  دبي من تبوء مكانة مرموقة 
ة العالمية الرائدة في الشرق األوسط حيث ال يفصلها عن ثالثة مليارات نسمة من السياحية والتجار

سكان العالم سوى رحلة جوية مدتها أربع ساعات، وتفصلها رحلة جوية مدتها ثمان ساعات عن ستة 
يانات البنك  مليارات نسمة من سكان العالم، وذلك وفًقا لتحليٍل أعده الخبير الفني استناًدا إلى 

ن نمًوا هائًال الدو مدفوعا لي وأوقات الطيران المباشر. ومن المتوقع أن يحقق عدد السياح الوافد
بمعدل نمو متوقع  ٢٠٢٠إكسبو  باالستثمار في البنية التحتية السياحية والذي يصل الى ذروته خالل

ين عامي  ١٨بلغ  مركب  وذلك بعد أن حقق نمًوا بمعدل نمو سنوي ٢٠٢١و ٢٠١٩بالمائة للفترة 
ين  ٨٫٠بلغ    .  ٢٠١٣و ٢٠٠٦بالمائة في الفترة 

اتخذت دبي لنفسها مكانًة متمّيزة في مصاف أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم من 
ة مذهلة مثل  ر أيقونات معمار (أحد أكبر مراكز التسوق في العالم) وبرج  دبي مول خالل تطو

لج خليفة (أطول مبنى في العالم) وبرج العرب  (أحد أفخم فنادق العالم) وسكي دبي (منحدر ت
ن من جميع  اُمغطى) ونخلة جمير ائر ر الصناعية في العالم) التي تستقطب أنظار ال (أحد أكبر الج

  أنحاء العالم. 

وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم النمو الذي تشهده شركتا طيران اإلمارات واالتحاد 
دبي الدولي باإلضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد فضًال عن قربها من للطيران ومرافق مطار 

  مطار أبوظبي الدولي في نمو السياحة. 

ورتس تحتل مكانًة مرموقة في سوق يحظى  وبناًء على ذلك، ترى الشركة أن دبي باركس آند ر
ن المحلي والدولي باستمر ز الطلب والنمو على الصعيد   ار. بمحركات قوية لتع

  مصادر وطرق إستخدام العوائد:

ن واجب الدفع بقيمة  ين د ل المشروع من خالل الجمع  مليون درهم، والذي  ٩٩٣سوف يتم تمو
 ١٫٦٧٨سيتم الحصول عليه من خالل مجموعة من البنوك دون اللجوء الى الشركة، أما فيما يتعلق 

ادة رأس مال الش  ركة. مليون درهم المتبقية، فهي العائدات من 



  

51  
  

وضح الجدول التالي مصادر وطرق استخدام العوائد الالزمة لتنفيذ خطط اإلنفاق الرأسمالي  و
للشركة. وفي حالة عدم وجود أي ظروف غير متوقعة، تعتقد الشركة أن هذه المبالغ كافية وفقا 

انية.    لخطة االنفاق الرأسمالي المرصودة في المي

  درهم إماراتي  االستخدام   درهم إماراتي      المصادر 
ون   ١٫٤٥٧٫٤٩٩٫٦٧٤  تكاليف اإلنشاء   ٩٩٣٫٠٠٠٫٠٠٠    د

  ٤٧٢٫٥٢٧٫٠٠٠ تكاليف البنية التحتية  ١٫٦٧٨٫٠٨٤٫٩٦٢   حقوق ملكية 
تكاليف شراء قطعة األرض        

ادة رأس  بعد االنتهاء من 
 المال.

٣٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠  

ل، نفقات         تكاليف التمو

  الشركة وخالفه 

٢٨٦٫٠١٠٫٢٨٨  

        
ر األعمال         نفقات تطو

  ونفقات اإلصدار
٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠  

        
  ٢٫٦٧١٫٠٨٤٫٩٦٢  المجموع  ٢٫٦٧١٫٠٨٤٫٩٦٢    المجموع
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  معلومات مالية محددة

خية للشركة    المعلومات المالية التار

خية والمدققة للشركة في  المعلومات المالية المحددة الواردة أدناه توضح المعلومات المالية التار
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الفترة المنتهية في 

ورتس المساهمة العامة وشركاتها التابعة   يان المركز المالي الموحد لشركة دبي باركس آند ر

  

خية       المعلومات المالية التار

     كما في  كما في  

     ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١      

     ألف درهم  ألف درهم  

         

          الموجودات

   ٤٫٦٥٢٫١٩٥   ١٫٩٩٤٫٢٩٥   الممتلكات والمعدات

ة   ٢٨٣٫٣٤٤    ١٩٩٫٥٩٦   االستثمارات العقار

   ٣٧٢٫٠٢١    ٣٧٠٫٣٩٩     سلفيات لمقاولين و ذمم مدينة أخرى

  ١٫٧١١   -   األدوات المالية المشـتقـة

  ٢٫٨٥٥٫٥٩٣  ٤٫١٥٠٫٠٠٠    الموجودات المالية األخرى

   ٤٦١٫٤٣٦   ١٦٣٫٥٧٣   النقد وما يعادله

         

  ٨٫٦٢٦٫٣٠٠   ٦٫٨٧٧٫٨٦٣    مجموع الموجودات

          

ونياتحقوق الملكية            والمد

          حقوق الملكية

    ٦٫٣٢١٫٨٢٨   ٦٫٣٢١٫٨٢٨    رأس المال

    ٣٫٧٣٦   ٣٫٧٣٦    احتياطي إصدار أسهم 

    ١٫٧١١   -     لنقدي احتياطي تحوط من التدفق ا

    )١٤٩٫٢٥٧(  )٣٨٫٣٢٦(   خسائر متراكمة

      

  ٦٫١٧٨٫٠١٨  ٦٫٢٨٧٫٢٣٨   مجموع حقوق الملكية

        

ونيات        المد

  ١٫٢٥٧٫٥٦٩   -     تسهيالت بنكية

        

ة دائنة وذمم دائنة أخرى   ١٫١٧٧٫٨٣٨  ٥٧٤٫٦١٧   ذمم تجار

  ١٢٫٨٧٥  ١٦٫٠٠٨   مطلوب ألطرف ذو عالقة

ونياتمجموع    ٢٫٤٤٨٫٢٨٢  ٥٩٠٫٦٢٥   المد

        

ونياتمجموع حقوق الملكية    ٨٫٦٢٦٫٣٠٠  ٦٫٨٧٧٫٨٦٣   والمد
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ورتس المساهمة العامة وشركاتها  يان الدخل الشامل الموحد لشركة دبي باركس آند ر

  التابعة

خية       المعلومات المالية التار

  سنة المنتهية فيلل  للسنة المنتهية في      

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١      

  ألف درهم  ألف درهم      

        

ة ف عمومية وإدار   )١١٨٫٥٨٤(  )٢١٫٨٣٠(     مصار

ق يع وتسو ف    )٢٣٫٣٢٠(  )١٫١٤٩(     مصار

        

  )١٤١٫٩٠٤(  )٢٢٫٩٧٩(     الخسارة التشغيلية للسنة

        

  ٤٦٫٢٢٢  ١٫٦٩٧     إيرادات فوائد

  )١٥٫٢٤٩(   -      اليف اقتراضإطفاء تك

        

  )١١٠٫٩٣١(  )٢١٫٢٨٢(     الخسارة للسنة

        

  ١٫٧١١   -      الدخل الشامل األخر

        

  )١٠٩٫٢٢٠(  )٢١٫٢٨٢(     مجموع الخسارة الشاملة للسنة

 

ورتس المساهمة العامة وشركاتها  يان التدفقات النقدية الموحد لشركة دبي باركس آند ر

    التابعة

  

خية         المعلومات المالية التار

  للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في  

    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١    

    ألف درهم  ألف درهم  

              

           التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  )١١٠٫٩٣١(   )٢١٫٢٨٢(    الخسارة للسنة

        

       ر نقدية:تعديالت للتدفقات الغي

  ) ٤٥٣(    ٢٫٤٤٠     (تخفيض) / مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  

ف استهالك      ٣٫٥٢٢   ٤٢٩   مصار

  ) ٤٦٫٢٢٢(   ) ١٫٦٩٧(     إيرادات الفوائد  

   ١٥٫٢٤٩    -     إطفاء تكاليف اقتراض  

        

        تعديالت رأس المال العامل:

  )١٥١٫١٢١(   ) ٢٠٠٫٣١٨(    ىسلفيات لمقاولين وذمم مدينة أخر

ة دائنة وذمم دائنة أخرى    ٦٠٣٫٦٧٤    ٥٣١٫٣٥٨     ذمم تجار

        

   ٣١٣٫٧١٨    ٣١٠٫٩٣٠     صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

        

ة         التدفقات النقدية من األنشطة االستثمار

ادة(النقص /    ١٫٢٩٤٫٤٠٧  )٤٫١٥٠٫٠٠٠(    في موجودات مالية أخرى) ال

  )٢٫٦٤٦٫٤٦٠(   ) ٩٥٩٫٧٧٢(    إضافات إلى الممتلكات والمعدات

ة   )٨٣٫٧٤٨(   ) ١٧٫١٧٢(     إضافات إلى االستثمارات العقار

  ٤٧٫٠٧٥   ٢٢٢    فوائد مقبوضة

        

ة   )١٫٣٨٨٫٧٢٦(   ) ٥٫١٢٦٫٧٢٢(     صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمار

        

        نقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات ال
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   -   ٤٫٥٤٤٫٩١٥     عائدات إصدار رأس المال

   ١٫٤٦١٫٢٥٨    -    عائدات التسهيالت البنكية

ادة في مطلوب لطرف ذو عالقة   )٣٫١٣٣(  ٥٧٩٫٣٢٣    (النقص)/ال

  )٧١٫٦٠٧(  )١٤٨٫٦٠٩(    تكاليف اقتراض مدفوعة

ل مدفوعة   )١٣٫٦٤٧(  -    تكاليف تمو

  -  ٦٣٫٢١٨    االكتتاب للعام األولي إيرادات

ف تأسيس مدفوعة   -  )٥٩٫٤٨٢(    مصار

        

   ١٫٣٧٢٫٨٧١   ٤٫٩٧٩٫٣٦٥     صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

        

   ١٦٣٫٥٧٣    -     النقد وما يعادله في بداية السنة

          

  ٤٦١٫٤٣٦  ١٦٣٫٥٧٣    النقد وما يعادله في نهاية السنة
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  دبي فالجز التوقعات المالية لسكس 

  

يان المركز المالي المتوقع ل ديسمبر  ٣١دبي للسنوات التي ستنتهي في فالجز سكس يظهر الجدول أدناه 

. تستند التوقعات على دراسة الجدوى المعدة من قبل ٢٠٢٢و  ٢٠٢١، ٢٠٢٠، ٢٠١٩، ٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦

ين.    الخبراء التقن

                                                  
 تشمل رأس المال المصدر ومساھمات الساھمين  

  
 ٣١ كما في
   ديسمبر

 ٣١ كما في
  ديسمبر

 ٣١ كما في
   ديسمبر

 ٣١ كما في
   ديسمبر

 ٣١ كما في
   ديسمبر

 ٣١ كما في
   ديسمبر

 ٣١ كما في
   ديسمبر

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧   ٢٠١٦  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف  درهم  ألف درهم

          الموجودات
        

  ٢٫٢٤٠٫٢٦٧  ٢٫٢٥٢٫٣١٠  ٢٫٢٧١٫٣٨٣  ٢٫٣١٥٫٠٦٤ ١٫٨٤٨٫٩٣٨ ١٫٢٢٥٫٢٤٨ ٥٧٥٫٣٧٤  ممتلكات ومعدات 
ون   ١٤٫٢٦٩  ١٤٫٢٣٠  ١٢٫١٥٢  ٢٫٥٦٨  ـ  ـ  ـ  مخ

  ٢٢٫٤١٣  ٢٢٫٣٠٤  ١٩٫٠١٩  ٣٫٩٨٢  ـ  ـ  ـ  ذمم مدينة
السلفيات الى المقاولين 

  والدفعات المقدمة
٣٩٫٧١٥  ٤٥٫٣٣٤  ٥٢٫٢٠٤  ٥٦٫٨٨٦  ٢٠٨٫٦٤٠  ١٦٩٫٦٣٧  ٩٩٫٩٣٢  

  ٤٨١٫٨٣٦  ٣٦٥٫٤٥٥  ٢٠٦٫٠٠٩  ١٨٨٫٤٩٠  ٤٧٤٫٣٦٥  ٧٥٩٫٦١٧  ١٫٠١٦٫٢٣٢  النقد واألرصدة البنكية
  ٢٫٧٩٨٫٥٠٠  ٢٫٦٩٩٫٦٣٣  ٢٫٥٦٠٫٧٦٧  ٢٫٥٦٦٫٩٩٠ ٢٫٥٣١٫٩٤٣ ٢٫١٥٤٫٥٠٢ ١٫٦٩١٫٥٣٨  مجموع الموجودات

              
                حقوق الملكية والمطلوبات

                حقوق الملكية
  ١٫٦١٣٫٠٨٥  ١٫٦١٣٫٠٨٥  ١٫٦١٣٫٠٨٥  ١٫٦١٣٫٠٨٥  ١٫٦١٣٫٠٨٥  ١٫٦١٣٫٠٨٥  ١٫٦١٣٫٠٨٥   المصدر رأس المال

  ٥٤٫٧٣٩  ٣٤٫٣٣٢  ١٣٫٤٣٤  ـ  ـ  ـ  ـ  االحتيا طي القانوني 
/ أرباح  ()خسائر متراكمة

  )٤١٫٥٥٧(  محتجزة 
)١١٠٫٢٥١(  )٤٦٫٣٢٢(  

)٣٤٩٫٤٨٤  ١٦٥٫٨١٦  )٢٢٫٢٦٤(  )١٤٣٫١٦٨  
  ٢٫٠١٧٫٣٠٨  ١٫٨١٣٫٢٣٣  ١٫٦٠٤٫٢٥٥  ١٫٤٦٩٫٩١٧  ١٫٥٠٢٫٨٣٤  ١٫٥٦٦٫٧٦٣  ١٫٥٧١٫٥٢٨  الملكية مجموع حقوق

              
                المطلوبات 

  ٧٣٢٫٨٣٤  ٨٤١٫٠٧١  ٩١٩٫٥١٨  ٩٧٨٫١٠٥  ٨٧٧٫٧٦٢  ٤٧٤٫٨٠٣  ٩٥٫٢٥٨  التسهليالت المصرفية
المستحقات الطراف ذات 

  الصلة
-  -  -  -  -  -  -  

ة و ذمم دائنة أخرى    ٤٨٫٣٥٨  ٤٥٫٣٢٩  ٣٦٫٩٩٤  ١١٨٫٩٦٨  ١٥١٫٣٤٧  ١١٢٫٩٣٦  ٢٤٫٧٥٢ ذمم تجار
  ٧٨١٫١٩٢  ٨٨٦٫٤٠٠  ٩٥٦٫٥١٢  ١٫٠٩٧٫٠٧٣  ١٫٠٢٩٫١٠٩  ٥٨٧٫٧٣٩  ١٢٠٫٠١٠  مجموع المطلوبات

                
مجموع حقوق الملكية و 

 المطلوبات
٢٫٧٩٨٫٥٠٠  ٢٫٦٩٩٫٦٣٣  ٢٫٥٦٠٫٧٦٧  ٢٫٥٦٦٫٩٩٠  ٢٫٥٣١٫٩٤٣  ٢٫١٥٤٫٥٠٢  ١٫٦٩١٫٥٣٨  
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    دبيفالجز لسكس  المتوقعلي يان المركز الما

يان الدخل الشامل المتوقع لسكس  يظهر الجدول  ٣١دبي للسنوات التي ستنتهي في فالجز أدناه 
. تستند التوقعات على دراسة الجدوى ٢٠٢٢و  ٢٠٢١، ٢٠٢٠، ٢٠١٩، ٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦ديسمبر 

ين.    المعدة من قبل الخبراء التقن
  

  دبيفالجز المتوقع لسكس  يان الدخل الشامل
   

  

للسنة 
المنتهية 

 ٣١ في
  يسمبرد

للسنة 
المنتهية 

 ٣١ في
  ديسمبر

للسنة 
المنتهية 

 ٣١ في
  ديسمبر

للسنة 
المنتهية 

 ٣١ في
  ديسمبر

للسنة 
المنتهية 

 ٣١ في
  ديسمبر

للسنة 
المنتهية 

 ٣١ في
  ديسمبر

للسنة 
المنتهية 

 ٣١ في
  ديسمبر

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦  
  ألف درهم  ألف درهم  همألف در  ألف درهم  ألف درهم  ألف  درهم  ألف درهم

  ١٫٠٤٧٫٩٩٣  ١٫٠٤٣٫١٩١  ٨٩٣٫٠٥٦  ١٨٧٫٠٦٢  -  -  -  اإليرادات 
  )٤٥٢٫٧٢٦(  )٤٤٦٫١٣٩(  )٣٩٤٫٣٧١(  )٢١٫٥٢١( - -  -  التكاليف المباشرة 

  ٥٩٥٫٢٦٧  ٥٩٧٫٠٥٢  ٤٩٨٫٦٨٥  ١٦٥٫٥٤١  -  -  -  جمالي هامش الربح اإل

                
ة ف العامة  واإلدار   )٢٣٥٫٩١٣(  )٢٢٨٫١١٢(  )٢٠٩٫٦٣٧(  )١١٧٫٠٣٦(  )٥٫٩٨٦(  )١١٫٠٤٣(  )٤٤٫٦٠٩(  المصار
ق و البيع ف التسو   )٩٣٫٦٧١(  )٩٣٫٢٥٧(  )٨٤٫١٩٥(  )٦٣٫٥٥١(  )٦٢٫٧٨١(  )١٫٥٣٢(  -  مصار

                
/ دخل التشغيل  )خسارة( 

  )٤٤٫٦٠٩(  للسنة 
)٦٨٫٧٦٧(  )١٢٫٥٧٥(  

)٢٦٥٫٦٨٣  ٢٧٥٫٦٨٣  ٢٠٤٫٨٥٣  )١٥٫٠٤٦  
  -  -  -  -  ٤٫٨٣٩  ٧٫٨١٠  ٣٫٠٥١  ايرادات الفوائد  
ف الفوائد   )٦١٫٦٠٧(  )٦٦٫٧٠٦(  )٧٠٫٥١٥(  )١٧٫٨٧١(  -  -  -  مصار

                

/ الدخل ) الخسارة(اجمالي  
  ٢٠٤٫٠٧٦  ٢٠٨٫٩٧٧  ١٣٤٫٣٣٨  )٣٢٫٩١٧(  )٦٣٫٩٢٨(  )٤٫٧٦٥(  )٤١٫٥٥٨(  للسنة

                
  -  -  -  -  -  -  -  خرالدخل الشامل اآل

مجموع (الخسارة الشاملة) / 
  ٢٠٤٫٠٧٦  ٢٠٨٫٩٧٧  ١٣٤٫٣٣٨  )٣٢٫٩١٧(  )٦٣٫٩٢٨(  )٤٫٧٦٥(  )٤١٫٥٥٨(  للسنة الدخل الشامل
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يان  دبي للسنوات التي ستنتهي في فالجز المتوقع لسكس  التدفقات النقديةيظهر الجدول أدناه 

. تستند التوقعات على دراسة ٢٠٢٢و  ٢٠٢١، ٢٠٢٠، ٢٠١٩، ٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

ين . الجدوى المعدة من قبل    الخبراء التقن

    دبيفالجز المتوقعة لسكس  النقدية التدفقات يان

  

للسنة 

المنتهية 

 ٣١ في

  ديسمبر

للسنة 

المنتهية 

 ٣١ في

  ديسمبر

للسنة 

المنتهية 

 ٣١ في

  ديسمبر

للسنة 

المنتهية 

 ٣١ في

  ديسمبر

للسنة 

المنتهية 

 ٣١ في

  ديسمبر

للسنة 

المنتهية 

 ٣١ في

  ديسمبر

للسنة 

المنتهية 

 ٣١ في

  ديسمبر

٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  

  ألف درهم
ألف  

  درهم

ألف 

  درهم

ألف 

  درهم

ألف 

  درهم

ألف 

  درهم

ألف 

  درهم

من األنشطة  النقدي التدفق  

          التشغيلية

  ٢٠٤٫٠٧٦  ٢٠٨٫٩٧٧  ١٣٤٫٣٣٨  )٣٢٫٩١٧(  )٦٣٫٩٢٨(  )٤٫٧٦٥(  )٤١٫٥٥٨(  / الدخل للسنة )الخسارة(اجمالي 

                لـ:تعديالت 

  ٩٦٫٠٦٨  ٩١٫٨٦٦  ٨٨٫٢٢٧  ٢١٫٥٠٠  -  -  -  استهالك

ف الفوائد   ٦١٫٦٠٧  ٦٦٫٧٠٦  ٧٠٫٥١٥  ١٧٫٨٧١  -  -  -  مصار

  -  -  -  -  )٤٫٨٣٩(  )٧٫٨١٠( )٣٫٠٥١(  ايرادات الفوائد  

مخصص مكافآت نهاية الخدمة 

  للموظفين
- -  -  ٣٫٤٤٥  ٣٫٣٢٨  ٣٫٠٧٧  ٧٠٦  

سداد مكافآت نهاية الخدمة 

  للموظفين
- -  -  -  )٦٦٧(  )٣٧١(  )٧١(  

                

التشغيلي قبل  النقدي التدفق

  )٤٤٫٦٠٩(  التغيرات في رأس المال العامل 

  

)١٢٫٥٧٥(  

  

)٣٦٤٫٥٢٩  ٣٧٠٫٥٠٦  ٢٩٦٫٠٨٦  ٧٫١٦٠  )٦٨٫٧٦٧  

ة المدينة  ادة  في الذمم التجار   )١٠٩(  )٣٫٢٨٦(  )١٥٫٠٣٧(  )٣٫٩٨٢(  -  -  -  ال

ون  ادة في المخ   )٣٩(  )٢٫٠٧٨(  )٩٫٥٨٤(  )٢٫٥٦٨(  -  -  -  ال

ادة( الى  النقص في السلفيات / )ال

  ٥٫٦١٩  ٦٫٨٧٠  ٤٫٦٨٢  ١٥١٫٧٥٣  )٣٩٫٠٠٣(  )٦٩٫٧٠٥(  )٩٩٫٩٣٢(  المقاولين والدفعات المقدمة

ادة  ة  )النقص( /ال في الذمم التجار

  و الذمم الدائنة األخرى
٢٤٩  ٥٫٣٨١  )٨٤٫٩٨٠(  )٣٣٫٠٨٤(  ٣٨٫٤١٠  ٨٨٫١٨٥  ٢٤٫٧٥٢  

المستخدم (الناتج عن / د صافي النق

  )١١٩٫٧٨٩(  األنشطة  التشغلية )في

 

٥٫٩٠٥  

 

)٣٧٠٫٢٤٩  ٣٧٧٫٣٩٣  ١٩١٫١٦٧  ١١٩٫٢٧٩  )٦٩٫٣٦٠  

  
                

النقدي من  التدفق  

ة                 األنشطة االستثمار

                

اضافات الى ممتلكات  

  ومعدات
)٨٤٫٠٢٤(  )٧٢٫٧٩٤(  )٤٤٫٥٤٦(  )٤٣٤٫٠١٤(  )٥٥٨٫٣١٥(  )٦٠٥٫٨٥٦(  )١٦١٫٤٧١(  

                

صافي النقد المستخدم في 

ة   األنشطة االستثمار
)٨٤٫٠٢٤(  )٧٢٫٧٩٤(  )٤٤٫٥٤٦(  )٤٣٤٫٠١٤(  )٥٥٨٫٣١٥(  )٦٠٥٫٨٥٦(  )١٦١٫٤٧١(  

                

النقدي من  التدفق

  التمويلية األنشطة
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العائدات من إصدار رأس 

  المال 
١٫٢٢٢٫٧٨٥  -  -  -  -  -  -  

جمة عن / النا العوائد

التسهليالت  )سداد(

  المصرفية

١٠٨٫٢٣٧(  )٧٨٫٤٤٧(  )٥٨٫٥٨٧(  ١٠٠٫٣٤٣  ٤٠٢٫٩٥٩  ٣٧٩٫٥٤٤  ٩٥٫٢٥٨(  

  -  -  -  -  ٤٫٨٣٩  ٧٫٨١٠  ٣٫٠٥١  المستلمة الفوائد

  )٦١٫٦٠٧(  )٦٦٫٧٠٦(  )٧٠٫٥١٥(  )٧١٫٤٨٣(  )٦٥٫٣٧٥(  )٤٤٫٠١٨(  )٢٣٫٩٠٢(  المدفوعة الفوائد

                

عن /  النقد الناتج صافي

األنشطة   )مستخدم فيال(

  التمويلية

  

١٫٢٩٧٫١٩٢  

  

٣٤٣٫٣٣٦  

  

٣٤٢٫٤٢٣  

  

٢٨٫٨٦٠   

  

)١٢٩٫١٠٢ ( 

   

)١٤٥٫١٥٣ ( 

  

)١٦٩٫٨٤٤ ( 

                

ادة /   النقد في  )النقص(ال

  وما  يعادله
١١٦٫٣٨١  ١٥٩٫٤٤٦  ١٧٫٥١٩  )٢٨٥٫٨٧٥(  )٢٨٥٫٢٥٢(  )٢٥٦٫٦١٥(  ١٫٠١٥٫٩٣٢  

 في  بداية وما يعادله النقد

  السنة
٣٦٥٫٤٥٥  ٢٠٦٫٠٠٩  ١٨٨٫٤٩٠    ٤٧٤٫٣٦٥  ٧٥٩٫٦١٧ ١٫٠١٦٫٢٣٢  ٣٠٠   

 في نهاية وما يعادله النقد

  السنة
٤٨١٫٨٣٦   ٣٦٥٫٤٥٥  ٢٠٦٫٠٠٩   ١٨٨٫٤٩٠  ٤٧٤٫٣٦٥  ٧٥٩٫٦١٧  ١٫٠١٦٫٢٣٢   

  



  

59  
  

  التطورات األخيرة

  العقود األساسية

  تسهيالت تقليدية ألجل وتسهيالت المرابحة اإلسالمية - التسهيالت المشتركة 
ر العقدتار  ٣٠و  ٢٠١٤نوفمبر  ١٧( كما تم تعديله وإعادة صياغته في  ٢٠١٤نوفمبر  ٩:خ تحر

  ).٢٠١٥مارس  ٣٠و  ٢٠١٤ديسمبر 
الشركة، وشركة مراس القابضة ذ.م.م و شركة مراس للوجهة الترفيهية .ذ.م.م.، وبعض ين:

وبنك اإلمارات دبي  وليالتجاري الدالشركات التابعة للشركة، ، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك 
البنوك ش.م.ع وبنك نور ش.م.ع و وبنك غولدمان ساكس (يشار إليهم جميًعا باسم  الوطني
لة ل.المموِّ   ) وبنوك محددة أخرى مشتركة في التمو

ل بقيمة   الموضوع: لة بهيكلة وتقديم تمو كي ( ١٫١٥قامت البنوك المموِّ  ٤٫٢مليار دوالر أمر
لة. قدمت البنوك مليار درهم إماراتي) لل ل مضمون بالكامل من جانب البنوك المموِّ شركة، وهو تمو

لة تسهيًال جماعًيا ناجًحا وتضم مجموعة الممولين بنوك دولية وإقليمًية.  تنقسم التسهيالت  المموِّ
ن يعادل  إجمالي مبلغ أصل د كي والدرهم اإلماراتي)  حتين (الدوالر األمر مليار دوالر  ١٫١٥إلى شر

كي (أم ل التكاليف  ٤٫٢ر ًبا.  ويمكن استخدام هذه التسهيالت في تمو مليار درهم إماراتي) تقر
خ اكتمال المشروع. امات التي تتكبدها الشركة وضامنوها التابعون قبل تار   والمصروفات وااللت

 ٣٠ وحتى ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠قسًطا ربع سنوي بدًءا من  ٣٦ُيعاد سداد هذه التسهيالت على   المدة: 
  .٢٠٢٦ونيو 

 خطاب اعتماد بنك اإلمارات دبي الوطني
ر العقد: خ تحر  ٢٠١٦مارس  ٧تار

بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع، والشركة، وشركة مراس القابضة ذ.م.م وشركة   ين:
شنز ذ.م.م.   موشنجيت ذ.م.م وشركة أمجيت أوبر

من بنك اإلمارات دبي  درهم إماراتي ٣٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠منح خطاب اعتماد بقيمة   : الموضوع
الوطني ش.م.ع إلى الشركة.  ويتمثل الغرض من هذا التسهيل في إصدار خطابات اعتماد لصالح 

بها في موشنجيت. ن لدعم عملية شراء األلعاب المقرر ترك ن المعتمد   بعض المستفيد
طًة   : المدة خ االنتهاء مع بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع شر أنه ال يجوز  سوف يتم تحديد تار

خ المقرر بعد مرور  خ االكتمال  ١٢وجود أي خطاب اعتماد مستحق في ذلك التار شهًرا من تار
 الفعلي.

  تسهيل مرابحة إسالمية - تسهيل جماعي 
ر العقد: خ تحر ر  ٢٣  تار   .٢٠١٦فبرا

ذ.م.م وشركة مراس القابضة ذ.م.م وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع  وبنك  .شركة س. ف  ين:

البنوك ي اإلسالمي ش.م.ع ومصرف الشارقة اإلسالمي ش.م. (يشار إليهم جميًعا باسم دب

ل إسالمي بقيمة   : الموضوع). الممولة درهم  ٩٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠هيكلت البنوك الممولة تسهيل تمو

دبي ذ.م.م.  . ويمكن استخدام هذا التسهيل فالجز إماراتي وتعهدت بتقديمه إلى شركة سيكس 

ل التكا امات التي تتكبدها شركة سيكس في تمو دبي ذ. م.م فالجز ليف والمصروفات وااللت

ل أحد متنزهات سيكس  خ اكتمال المشروع فيما يخص تمو وضامنوها التابعون (إن وجدوا) قبل تار

ير مستلزماته وإنشائه وتشغيله فالجز  ية المتحدة وتصميمه وتد الترفيهية في دبي باإلمارات العر

  وصيانته.

ع هذا التسهيل لشروط على السحب، بما في ذلك، أن يكون قد تم تقديم مبلغ من رأس المال ويخض
ادة رأس المال  إلى شركة س  ف  دبي ذ.م.م (على أن يتم توفير هذه المبالغ بصورة جزئية من 

ورتس ش.م.ع). كما يخضع هذا التسهيل  للشروط  -بواسطة أحد مساهميها  دبي باركس آند ر
  والمعتادة لمثل هذه النوع من التسهيالت. السابقة 

قسًطا بحد أدنى (في حال بدأت إعادة  ٢٨يتم إعادة سداد هذا التسهيل التمويلي على   المدة:

قسًطا ربع سنوي كحد أقصى (في حال بدأت إعادة  ٣٢) وعلى ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠السداد في 



  

60  
  

خ ) و٢٠١٩سبتمبر  ٣٠السداد في   ٣٠اكتمال المشروع وتنتهي في  يتوقف عدد األقساط على تار

  .٢٠٢٧ونيو 

ة ل ليونزجيت   اتفاقية ترخيص الملكية الفكر
ر العقد خ تحر   .٢٠١٥مارس  ١٢    تار

") وشركة ليونزجيت المرخص لهشركة موشنجيت ذ.م.م ( المشار إليها باسم "    ين:
صإنترناشيونال ليمتد (المملكة المتحدة) (المشار إليها باسم "   .")الُمرخِّ

ص للمرخص له الحق الحصري   الموضوع: تنص االتفاقية على األساس الذي عليه يمنح المرخَّ
ر وإنتاج وتشغيل منشآت ترفيهية منفصلة فردية لموشنجيت مستوحاة من فيلمين  في تصميم وتطو

 Set Upو    Set Up Revolutionو   Hunger Gamesتحمل لينونزجيت االمتياز الحصري لهما وهما 
all In " ة المرخصة(المشار إليهما فيما يلي باسم ")باإلضافة إلى حقوق إضافية الملكيات الفكر

ق والبيع واإلعالن عن سلع تتعلق بمنشآت المتنزه الترفيهي  ة منها التسو أخرى غير حصر
  المستوحاة من فيلم هانجر جيمز.

خ افتتاح المتن ١٠تنتهي االتفاقية بعد (أ)   المدة: زه الترفيهي للجمهور للمرة األولى سنوات من تار
خ  هما يحل أوًال.  ويمكن تمديد مدة االتفاقية لخمس سنوات ٢٠٢٦ديسمبر  ٣١أو (ب) في تار ؛ أ

ين الطرفين قبل نهاية المدة األولية.     إضافية بناًء على اتفاق متبادل 
ة  فيخالل هذه المدة، يتفق الطرفان على أن للمرخص له الحقوق ا  الحق الحصري:  تصميم لحصر

ق و/أو  ر و/أو تسو ة المرخصة إنتاج تطو و/أو تشغيل أي متنزه ترفيهي قائم على الملكيات الفكر
ن  ية السعودية والبحر ية المتحدة والمملكة العر الستغاللها واالنتفاع بها في دولة اإلمارات العر

  وقطر والكويت وعمان.  

ة من ج  فالجزانب سيكس اتفاقية تقديم الخدمات اإلدار
ر العقد خ تحر   .٢٠١٥ديسمبر  ١٧  تار

إنترناشونال ديفلوبمينت و شركة مراس للوجهة الترفيهية فالجز شركة سيكس   :  ين
  ش.ذ.م.م.
فالجز تنص هذه االتفاقية على الشروط التي بموجبها تقدم شركة سيكس   الموضوع:

ة إلى شركة مراس لل وجهة الترفيهية ش.ذ.م.م. فيما يتعلق إنترناشونال ديفلوبمينت خدمات إدار
ورتس.   بمجمع المتنزهات الترفيهية لدبي باركس آند ر

خ افتتاح المتنزه الترفيهي.  المدة:   مدة أولية تبلغ عشر سنوات تشغيل تبدأ من تار
ُتجدد المدة األولية تلقائًيا لمدد متعاقبة تبلغ عشر سنوات لكل منها، ما لم يقدم أي من الطرفين 

  عاًرا بعدم التمديد إلى الطرف اآلخر قبل انتهاء المدة األولية أو المدة المجددة الراهنة.إش

  فالجزاتفاقية ترخيص سيكس 
  اتفاقية ترخيص.  نوع العقد

ر العقد خ تحر   .٢٠١٥ديسمبر  ١٧  تار
  إنترناشونال ديفلوبمينت و شركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م.فالجز شركة سيكس   :ين
فالجز تنص هذه االتفاقية على الشروط التي بموجبها تمنح شركة شركة سيكس   ضوعالمو

ة  إنترناشونال ديفلوبمينت لشركة مراس للوجهة الترفيهية ش.ذ.م.م.ترخيًصا يتعلق بعالمات تجار
ر وتشغيل مجمع المتنزهات الترفيهية لدبي باركس آند  ة أخرى تتعلق بتطو معينة وملكيات فكر

ورتس.    ر
ديسمبر من  ٣١وتنتهي في  ٢٠١٥ديسمبر  ١٧المدة األولية هي ثالثون عاًما تبدأ في   لمدةا

  العام الثالثين الذي يلي افتتاح المتنزه.
ُتجدد المدة تلقائًيا لمدد متعاقبة تبلغ عشر سنوات لكٍل منها، ما لم يقدم أي من الطرفين إشعاًرا 

ًيا بعدم التمديد إلى الطرف اآلخر قبل ا   نتهاء المدة األولية أو المدة المجددة الراهنة.كتا
خالل هذه المدة، يتفق الطرفان على أن لشركة مراس للوجهة الترفيهية   الحق الحصري

ق وتشغيل  ة مرخصة محددة بهدف تسو ش.ذ.م.م.ترخيص حصري يتعلق باستخدام عالمات تجار
ية السعودية و ن والكويت والمملكة العر ية المتحدةالمتنزه داخل البحر ، عمان وقطر اإلمارات العر

ة المرخصة في كل دولة من هذه الدول   .شرط تقديم طلبات تسجيل العالمات التجار
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  اتفاقية إصدار الحقوق
، في اتفاقية إصدار حقوق اتفق مدراء سجل االكتتاب المشتركين ومدراء االكتتاب المشتركين

طة الوفاء ببعض  - ، مع الشركة ")ية إصدار الحقوقاتفاق"ُيشار إليها فيما بعد باسم [•] (مؤرخة  شر
مدراء سجل االكتتاب المنسقين المشتركين وعلى أن تكون  -الشروط الواردة بتلك اإلتفاقية  

إصدار الحقوق المشتركين ومدراء االكتتاب المشتركين وقد وافق وبحكم هذه الصفة، . فيما يتعلق 
ر مدراء سجل االكتتاب المشتركين و إعادة الهيكلة  مدراء االكتتاب المشتركينمد على على القيام 

هم وتقديم المساعدة والتنسيق مع الشركة ومع  ن فيما يتعلق بتحضير مستشار المتخصصين اآلخر
مدراء سجل لووفًقا التفاقية إصدار الحقوق، وافقت الشركة على دفع عمولة . وتنفيذ إصدار الحقوق

ا عن بعض ما مللقيام بتلك األدوار وتعويضه الكتتاب المشتركيناالكتتاب المشتركين ومدراء ا
إصدار الحقوق إضافًة إلى ذلك، قامت الشركة بموجب اتفاقية . تتكبده من نفقات فيما يتعلق 

مدراء سجل االكتتاب المشتركين ومدراء إصدار الحقوق بتقديم تعهدات وضمانات متعددة لصالح 
عادة في هذا النوع من الصفقات، ووافقت الشركة على تعويض  يتم تقديمها االكتتاب المشتركين

امات فيما يتعلق  مدراء سجل االكتتاب المشتركين ومدراء االكتتاب المشتركين عن بعض االلت
وًفًقا التفاقية  مدراء سجل االكتتاب المشتركين ومدراء االكتتاب المشتركينلويحق . إصدار الحقوق

مدراء سجل االكتتاب و مدراء االكتتاب المشتركينا بالقيام بدور إصدار الحقوق إنهاء اتفاقه
إصدار الحقوق في حاالت معينة قبل اكتمال إصدار الحقوقالمشتركين    .فيما يتعلق 

  األطراف ذات العالقة المعامالت مع 

خ تأسيسها حتى نهاية  لم تدخل الشركة في أي تعاقدات مع أي من األطراف ذات العالقة من تار
  (وهو عمليا، اخر موعد قبل نشر هذه النشرة)  ٢٠١٦ مارس ٣١تهية في نالم فرتة الماليةال
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 أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة والموظفون

ية المتحدة. تتكون االدارة التنفيذية للشركة  وفقا للقوانين الفدرالية المعمول بها في دولة االمارات العر

  ة.حاليا من مجلس اإلدارة واللجان المعين

  مجلس اإلدارة

تتمثل المهام الرئيسية لمجلس اإلدارة في القيادة اإلستراتيجية للشركة وتحديد سياسات اإلدارة األساسية لها 

ومراقبة أداء أعمالها. وُيعد مجلس اإلدارة الجهة األولى التخاذ القرارات ذات الصلة بجميع المسائل المهمة 

مالية أو اإلستراتيجية أو الخاصة بالسمعة. ويتمتع مجلس اإلدارة للشركة، سواء في ما يتعلق بالمسائل  ال

بالسلطة النهائية للبت في جميع الشؤون،  عدا تلك التي تقع ضمن االختصاصات المحددة للجمعية العمومية 

  للمساهمين بموجب القانون أو بمقتضى النظام األساسي للشركة.

خ هذه النشرة، كان أعضاء مجلس اإل ينهم وفترة واليتهم على كما في تار خ تع دارة ومناصبهم الحالية وتار

  النحو التالي:

ين الوظيفة  االسم خ التع   مدة الوالية  تار
عبداهلل أحمد محمد 

  الحباي
 –رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس إدارة غير 
 تنفيذي

  ثالث سنوات  ٢٠١٤ديسمبر  ٩

عضو مجلس إدارة غير   عبد الوهاب الحلبي
 تنفيذي

  ثالث سنوات  ٢٠١٤سمبر دي ٩

عضو مجلس إدارة غير   فهد كاظم
 تنفيذي

  ثالث سنوات  ٢٠١٤ديسمبر  ٩

 -الرئيس التنفيذي   رائد كاجور النعيمي
عضو مجلس إدارة 

 تنفيذي

  ثالث سنوات  ٢٠١٤ديسمبر  ٩

 عضو مجلس إدارة  دينيس جلبرت
 مستقل غير تنفيذي

  ثالث سنوات  ٢٠١٤ديسمبر  ٩

 مجلس إدارةعضو   ستيفن شايكن
 مستقل غير تنفيذي

  ثالث سنوات  ٢٠١٤ديسمبر  ٩
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  إدارة الشركة

ر تنفيذي"إلى جانب أعضاء مجلس اإلدارة، تتولى اإلدارة التنفيذية التي ُتشكل فئة  نائب /مد
وفي ما يلي ملخص   .مهام اإلدارة اليومية لعمليات الشركة في الهيكل اإلداري للشركة" الرئيس

  :اإلدارة التنفيذية عضاءة ألعن السيرة الذاتي

  عضو تنفيذي، والرئيس التنفيذي - رائد كاجور النعيمي 

ر  السيد النعيمي المسؤول عن تقديم الرؤية اإلستراتيجية والتخطيط وقيادة العمليات لضمان تطو
ورتس وتشغيلها   .دبي باركس آند ر

  يحظى بخبرة كبيرة في قطاع الترفيه والتسلية.  •

  .ب الرئيس التنفيذي لقسم الترفيه والتسلية بشركة مراس القابضةشغل سابًقا منص •

ر ودائرة األراضي  • ة عليا لدى شركة تطو ومجموعة دبي للعقارات ودبي تولى مناصب إدار
  .الند

ع  - بول الفرانس  ر التنفيذي للمشار   المد

  . السيد الفرانس المسؤول عن إعداد تصميم المشروع وإنشائه

د • ر مرافق الترفيه والضيافة في جميع أنحاء  ٣٨عن  يتمتع بخبرة ت عاًما في عمليات تطو
  العالم.

شغل سابًقا منصب نائب رئيس إدارة البرامج لدى مجموعة سامسونج سي آند تي  •
شن  . كوروبر

وز  • زني ستود س، ووالت د زني الند بار ع المرموقة منها د شارك في العديد من المشار
س، وأنيمال كينغدوم دا( بار زني الند، وتوسيع سيتي ووك ) فلور ومنتجع هونغ كونغ د

وز هوليوود  ونيفيرسال إستود وز اليابان، ومنتجع رويال)كاليفورنيا(و ونيفرسال إستود  ، و
ر البهاما(آيالند   .)ج

دي  ر  - ماثيو بر    التنفيذي التقني المد

دي المسؤول عن تصميم  في دبي باركس آند  رئية والصوتية  وانتاج انظمة المؤثرات المالسيد بر
ورتس فضًال عن هندستها وإنتاجها   . ر

د عن  • دي بخبرة ت ع  ٣٦يحظى السيد بر ر المشار عامًا في إعداد النماذج األولية وتطو
ع الوجهات الترفيهية ر اإلبداعي لمشار   . والعقارات، فضًال عن خبرته في مجال التطو

دي  • زني، حيث كان مسؤوًال عن عاًما م ٢٠أمضى السيد بر ن العمل لدى شركة والت د
ع في عدد من  المسائل المتعلقة بالتصميم والهندسة والتصنيع واإلدارة العامة للمشار

زني. ر التقنية العائدة لد    المتنزهات الترفيهية والمنتجعات وعمليات التطو

وس في التكنولوجيا المسر • دي على درجة البكالور حية من جامعة حصل السيد بر
   كاليفورنيا، بلوس أنجلوس.
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ر ا -  اري سانديش بانده   لشؤون المالية واالستثماراتالتنفيذي للمد

ي في تحقيق األهداف اإلستراتيجية العامة للشركة، وتشمل مسؤولياته ارهم السيد باندهاُيس
ع الجديدة واالستثمار فيها وعالقات الم ر المشار ن وإعداد التخطيط اإلستراتيجي وتطو ستثمر

ة المالية ر الداخلية والخارجية وغير ذلك من الشؤون اإلدار   .التقار

د عن  • عاًما في قطاع حقوق الملكية الخاصة واالستثمارات على  ٢٤يحظى بخبرة ت
  مستوى العالم.

ة عليا عدة ال سيما لدى شركة  •  )Istithmar Worldاستثمار وورلد (تولى سابًقا مناصب إدار
  المنطقة الحرة في جبل على.وسلطة 

ة من ) CFA(حاصل على شهادة محلل مالي معتمد  • ودرجة الماجستير في الدراسات اإلدار
  .جامعة مومباي بالهند

ينتو  ر التنفيذي  –ستانفورد    زهات لعمليات تشغيل المنتالمد

ينتو المسؤولية عن مراقبة أداء األعمال والعمليات والتشغيلية لل متنزهات الترفيهية يتولى السيد 
ين الدوالرات   .التابعة للشركة والتي تبلغ قيمتها مال

د عن • ينتو بخبرة مهنية ت عاًما تتركز في مجاالت إدارة المخاطر وحوكمة  ٢١ يحظى السيد 
  الشركات والتدقيق الداخلي إلى جانب مراقبة العمليات وإدارة التصميمات. 

يتو سابًقا مناصب تنفيذي • ة عليا في أقسام استشارات األعمال وإدارة المخاطر تقلد السيد 
ونغ   . في شركات محاسبة كبرى منها آرثر أندرسون وإرنست آند 

وس في التجارة من  • حاصل على ماجستير  في إدارة األعمال من جامعة بون و بكالور
  جامعة مومباي.

ق  - فينيت شاه  ر التنفيذي للتسو   المد

ق ز يتولى السيد شاه مسؤولية تع الوجهات الترفيهية وهو المسؤول أيًضا عن اإلدارة تسو
والتخطيط اإلستراتيجي لألنشطة، بما في ذلك الهيكلة والعمليات، والتعاقد مع الغير، وعالقات 

ات وتنفيذ طلبات العمالء ن، والحجو   .المورد

د عن  •   عاًما في قطاع الترفيه والضيافة. ١٦يحظى بخبرة ت

من مجموعة دبي للعقارات والمجموعات التابعة لها  ب إدارة عليا لدىتولى سابًقا مناص •
  .٥٠٠الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 

حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من المعهد اآلسيوي لإلدارة في الفلبين، وشهادة  •
ينا لالقتصاد واألعمال، ودرجة الماجستير في ا ل اإلستراتيجي من جامعة ف لتجارة في التمو

  وإدارة األعمال من جامعة مومباي بالهند.

  المؤسسي لدعم ا - نائب الرئيس األول  - عايدة حمزة 

ع  ق اإلدارة، وهي المسؤولة عن تحقيق مشار ين في فر ين األعضاء الرئيس تعد السيدة عايدة من 
ير األداء المتفق عليها   .الشركة لمعا
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د عن  • ق واإلعالم عاًما في اإلدارة ٢٧تمتلك خبرة ت   .وشؤون الشركات والتسو

ق  • ة وشؤون الشركات والتسو ر إدارة سلسلة اإلمداد والموارد البشر تولت سابًقا منصب مد
ر التنفيذي لخدمات  بمجموعة إجادة إلدارة األصول باإلضافة إلى توليها منصب المد

  الشركات لدى شركة استثمار العالمية

ية المتحدة مثل دبي العالمية، وبنك ستاندر عملت لدى شركات رائدة في اإلمار • ات العر
وسيتي بانك ومؤسسة اإلمارات لإلعالم ) إينوك(تشارترد، وشركة بترول اإلمارات الوطنية 

 )واسمها الحالي شركة أبوظبي لإلعالم(

ق من كلية دافيس آند إيلكنس بوالية  • وس في اإلدارة والتسو حاصلة على درجة البكالور
  ا بالواليات المتحدة.ويست فيرجني

  للتجزئة والضيافة  –نائب الرئيس  - كالوس أسمان 

السيد أسمان هو المسؤول عن كافة الشؤون المتعلقة بالضيافة وأماكن تجارة التجزئة الخاصة 
وهو المكلف أيًضا باإلشراف على إعداد وتنسيق الخطط والبرامج ذات الصلة بعمليات . بالشركة

يتاالبيع بالتجزئة داخل  ر فندق ال فرالنددبي، وتقديم التوجيهات اإلستراتيجية لتطو   .ر

د عن  • ية  ٢٧يمتلك السيد كالوس خبرة ت عاًما في مجال الضيافة في دول اإلمارات العر
تجديد  أكثر من سبع /المتحدة وتايالند والواليات المتحدة تولى خاللها قيادة أعمال تأسيس

   منشآت فندقية.

ة تولى سابًقا من • ر العام لفندق سوفيتل دبي داون تاون كما شغل مناصب إدار صب المد
ية المتحدة وتايالند والواليات المتحدة، وفنادق  لدى مجموعة جميرا في اإلمارات العر

ال في الفلبين، وفندق بارك حياة في ألمانيا والواليات المتحدة - ومنتجعات شانغري
لمتحدة والمملكة المتحدة وفندق هوليداي إن في باإلضافة إلى فندق نيكو في الواليات ا

  ألمانيا.

وس في إدارة الفنادق من الكلية الفندقية في آخن بألمانيا. •   حاصل على درجة البكالور

  المبيعات   - نائب الرئيس  - جوليان مونوز 

ع الخاصة بشركت - يتولى السيد مونوز  إستراتيجيات المبيعات والتو ف  نا على إدارة عملية التعر

ين المحلي والدولي كما يضطلع بمسؤوليات تتعلق بتحديد أسعار تذاكر المتنزهات . المستو

  . الترفيهية وإدارة اإليرادات

د عن  • عاًما من  ١٢عاًما في مجال الترفيه والضيافة منها  ٢٠يمتلك السيد مونوز خبرة ت
انضمامه إلى دبي باركس قبل  - شغل السيد مونوز . العمل في قطاع المتنزهات الترفيهية

ورتس  س في السوق   - آند ر زني الند بار ق والمبيعات لدى منتجع د ر التسو منصب مد
  الفرنسي.

تولى السيد مونوز في منصبه السابق مهام تنفيذية عديدة في قطاعات المبيعات  •
ق والعمليات الفندقية في ممنتجع   س.والتسو زني الند بار   د

لى درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية إيسيك إلدارة األعمال السيد مونوز حاصل ع •
ورك. س وجامعة كورنيل في نيو   في بار
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  المتنزهات  تشغيل لعمليات –نائب الرئيس  - ماكامير يان ابر

ر اإلستراتيجي، واإلدارة ماكامير يشغل السيد  في هذا الدور مهام توجيه عمليات التخطيط والتطو
ر مهام يامككما يتولى السيد ما. سيق العمليات، وتجارب العمالء عبر كافة المتنزهاتالمالية، وتن

  .اإلشراف على اإلدارة الداخلية للموظفين مع التركيز على أمور االمتثال للوائح الصحة والسالمة

د عن  • عامًا في مجال المتنزهات الترفيهية، شغل خاللها أدوار متنوعة  ٢٦يحظى بخبرة ت
   افتتاح متنزهات ترفيهية وتشغيلها.تتعلق ب

وز في عام  • ق الدولي ليونيفرسال إستود للمساعدة في تصميم متنزه  ٢٠٠٨انضم إلى الفر
وز الترفيهي المخطط  إنشائه في دبي.    ونيفرسال إستود

ورتس وورلد سينتوسا كنائب رئيس مساعد لشؤون يامككما عمل السيد ما • ر لدى منتجع ر
سنوات، شارك خاللها عن قرب في أعمال ما قبل االفتتاح  ٤اب ألكثر من الجذب واالستقط

وز سنغافورة يونيفرسال إستود   . والعمليات التشغيلية 

دا ومتنزه ماجيك كنغدوم التابع لمنتجع والت  • وز فلور ونيفرسال إستود وقد عمل أيًضا لدى 
دا. زني وورلد في أورالندو بوالية فلور   د

  لعمليات اإليرادات - ب الرئيس نائ - جون هالنبك 

ق عمليات المتنزهات، وهو المسؤول عن إستراتيجيات تحسين العائدات  السيد هالنبك عضو في فر
في جميع المتنزهات الترفيهية بالتنسيق التام مع المجموعات المعنية بالشؤون المالية وإدارة 

تجعات وتطبيق األنظمة التشغيلية كما يتولى إدارة تطبيق نظام التذاكر الخاص بالمن. الوجهات
  . األخرى

د  • وهو متخصص في . في عمليات تشغيل المتنزهات الترفيهية عاًما ٢٥عن يحظى بخبرة ت
وار وإدارة  إشراك الموظفين والحفاظ عليهم، وإعداد تجارب تفاعلية لل العمليات المتعلقة 

ير   .التغ

نائب الرئيس األول لشؤون الجذب شغل السيد هالنبك قبل انضمامه إلى الشركة منصب  •
ونيفرسال  ورتس وورلد سينتوسا حيث تولى قيادة فرٍق من  واالستقطاب لدى منتجع ر

وز سنغافورة وحديقة أسماك إس إي إيه ومتنزه أدفنشر كوف المائي ودولفين   إستود
  . آيالند

ر واإلنشاء والت • ع قبل عمله في سنغافورة، شارك في أعمال التخطيط والتطو شغيل لمشار
دا وهوليود واليابان ورتس في فلور ونيفرسال باركس آند ر   .متنزهات ترفيهية عالمية لدى 

وني من معهد البث اإلذاعي  • السيد هالنبك حاصل على دبلوم في البث اإلذاعي والتليف
الند وني في مير   .والتليف

  للخدمات التقنية - نائب الرئيس  - تومي جاي جونز 

 يد جونز المسؤولية المؤسسية المتعلقة بالموثوقية والصيانة والتشغيل اآلمن يتولى الس
ورتس كما يتولى أيًضا مسؤولية ضمان    .ألنظمة العروض واأللعاب بدبي باركس آند ر

اتساق سياسات وإجراءات الشركة وتوافقها مع متطلبات السلطات ذات االختصاص 
ينالقضائي والكيانات المؤسسية الخاصة بجمي   .ع أصحاب المصالح الرئيس
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  د عن ر وتشغيل األنظمة التقنية في مجاالت  ٣٠يحظى بخبرة ت عاًما في مجال تطو
    .الطيران والفضاء والضيافة

  ر األنظمة وتشغيلها وصيانتها من خالل عمله لدى وقد تكونت خبرة السيد جونز  في تطو
ثيون سيستمز ركرافت وشركة ر زني وهيوز إ     .د

 ر التقني  تولى ورتس منصب المد هندسة  -السيد جونز قبل انضمامه إلى دبي باركس آند ر
نج  زني إيماجينير هونغ كونغ، وانتقل بعد ذلك  -أنظمة األلعاب والعروض لدى والت د

زني الند ر خدمات المرافق والعمليات لدى منتجع هونغ كونغ د   .ليشغل منصب مد

 جستير في الهندسة الكهربائية من جامعة جونز هوبكنز السيد جونز حاصل على درجة الما
اء من جامعة ساذرن وس في الفي   .وعلى درجة البكالور

  لهندسة العروض واأللعاب - نائب الرئيس  - جيف سميث 

المسؤول عن الحد من مخاطر الشركة من خالل االستكشاف القوي لتحديات هو السيد سميث 
  .  ت، وتنظيم وتقديم اإلرشادات بخصوص تنفيذ حلول قوية ومالئمةاإلدارة التقنية وإدارة المشروعا

  ر وافتتاح مشروعي ق أخذ على عاتقه تصميم وتطو قد تولى السيد سميث مؤخًرا قيادة فر
ا على جوائز في الصين تتجاوز قيمتهما  ين حا كي،  120متنزهين ترفيه مليون دوالر أمر

  . في تلك الدولة الموضوعيةقصص ذات األفكار سرد ال رفع معيار تجاربوهو ما ساهم في 

 ع السابقة التي توالها السيد سميث وز : تتضمن المشار ونيفرسال إستود فيراري وورلد و
دا/اليابان   .  دبي، وأماكن أخرى في الواليات المتحدة/فلور

  دا وس  في هندسة المحيطات من جامعة فلور السيد سميث حاصل على درجة بكالور
  .أتالنتك

ر الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال - محمد شعيب سليمان    مد

كما يتولى مهام . السيد سليمان المسؤول عن وضع وتنفيذ إطار حوكمة الشركة وإدارة المخاطر

  .اإلشراف على امتثال المجموعة للسياسات واإلجراءات واللوائح المعمول بها

د عن  • واستشارات المخاطر واالمتثال المؤسسي عاًما في مجال الحوكمة  ١٣لديه خبرة ت
  . ووضع السياسات ومراجعة عمليات األعمال

ر أول للحوكمة لدى المكتب الهندسي  • عمل السيد سليمان قبل االنضمام إلى شركتنا كمد
ر حوكمته وإطار  لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكان المسؤول عن تطو

  . العمل الرقابي به

كعضو في قسم الخدمات ) مكتب دبي(ابًقا لدى شركة كي بي إم جي كما عمل س •
ة والضمان   . االستشار

ين  • ة من المعهد المعتمد  للمحاسبين اإلدار حاصل على دبلومة عالية في المحاسبة اإلدار
)CIMA ( -  وس في التجارة من جامعة كراتشي بالمملكة المتحدة وعلى درجة بكالور

  .بباكستان

ر  -  نا ميرليدهرانكرشينا براسا   الرقابة الداخليةادارة مد
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يم وسائل وطرق إدارة المخاطر لدى الشركة وتطبيق  ميرليدهرانيتولى السيد  المسؤولية عن تق

قواعد الحوكمة والتحقق من امتثال الشركة لإلجراءات والقوانين واللوائح والسياسات المعمول 

يم ومراجعة تصميم نظام الرقابة مسؤولية ا ميرليدهرانكما يتولى السيد  .بها إلشراف على تق

الداخلية وكفاءته التشغيلية لدى الشركة بهدف تقديم ضمان مستقل لمجلس اإلدارة عبر لجنة 

  . التدقيق

د عن  • عاًما في مجال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والمجاالت ذات  ١١يحظى بخبرة ت
با ليمتد تولى قبل انضمامه للشركة منصب رئ. الصلة يس التدقيق الداخلي لدى شركة د

  .سنوات ٣ألكثر من 

ية المتحدة وشركة إرنست  • كما عمل سابًقا لدى شركة كي بي إم جي في اإلمارات العر
ونغ في الهند حيث شغل مناصب مختلفة قدم خاللها المشورة لمجالس اإلدارات ولجان  آند 

ري التدقيق ألكث ية المتحدة  ٣٠ر من التدقيق واإلدارة العليا ومد عميل في اإلمارات العر
والهند والمملكة المتحدة في مجاالت التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والحوكمة 

  .وتحسين العمليات

وس في الهندسة ودبلومة دراسات عليا في اإلدارة الصناعية  • حاصل على شهادة البكالور
   .ندمن أحد أكبر كليات إدارة األعمال الرائدة في اله
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 معلومات إضافية

ع األرباح .١   سياسة تو

ع األرباح التي تنتهجها الشركة، الرجاء مراجعة المادة  ٍد من المعلومات عن سياسة تو من  ٥٦لم
 النظام األساسي للشركة المنشور على الموقع اإللكتروني للشركة

www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations.  

  الدعاوى القضائية .٢

الشركة ليست طرًفا في أي دعاوى حكومية أو قانونية أو إجراءات تحكيم قد يكون لها أو قد كان 
خ هذه النشرة أثار ملموسة على المركز المالي للشركة أو  لها على مدار العامين السابقين لتار

إجراءات ال توجد ضد الشركة أي دعاوى حكومية أو قانونية أو ) إلى حد علم الشركة(ربحيتها، أو 
  .تحكيم يجري النظر فيها أو من المرجح إقامتها

ير الجوهري .3   التغ

وجد ما تم االفصاح عنه مخالفا لذلكباستثناء  ير جوهري في  في هذه النشرة، ال  هناك أي تغ
خ إعداد أحدث البيانات المالية السنوية ( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المركز المالي أو التجاري للشركة منذ  تار

  ).لشركةالمدققة ل

  رأس المال العامل .٤

مع األخذ في عين االعتبار صافي العائدات القابلة للتحصيل من قبل الشركة، تمتلك الشركة رأس 
في  التالية للبدءشهرا  ١٢المال العامل الذي يكفي احتياجاتها الحالية، وهذا على األقل لمدة الــ 

   المعامالت الخاصة باألسهم الجديدة في سوق دبي المالي.

  المستندات المتاحة لالطالع .٥

ناء ساعات العمل العادية في أي من أيام األسبوع  تتاح نسخ من المستندات التالية لالطالع أ
ان هذه النشرة ) باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية(  بالمقر الرئيسيطوال فترة سر

  :للشركة المبين أدناه

  ؛النظام األساسي ·

ر الصادر ع · المعلومات "وارد تحت العنوان ) الشرق األوسط(ن شركة ديلويت آند توش التقر
خية   ؛ و"المالية التار

  .النشرة الحالية ·

، دبي، 123311. ب. ، ص201، المكتب 1للشركة في ساحة إعمار، المبنى  المقر الرئيسييقع 
ية المتحدة   .اإلمارات العر
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  فروع بنك االكتتاب المشاركة

 ي الوطنيبنك االمارات دب

 هاتف العنوان الفرعالمنطقة

الفرع الرئيسي أبوظبي 
 بأبوظبي 

 +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ برج النعيم، شارع خليفة 

ايد األول،  فرع المهيري سنتر أبوظبي  بالقرب من اتصاالت، المهيري سنتر، شارع 
 الطابق األرضي 

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

الفرع الرئيسي  عجمان 
 بعجمان 

األرضي، بناية بنك االمارات دبي الوطني، مقابل الطابق 
اشارة المرور قبل اللولو سنتر

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

ايد، العين  فرع العين مول  العين   +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ شارع الشيخ خليفة بن 

فرع شارع الشيخ  بردبي 
 ايد 

ايد ا، شارع الشيخ   +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ قبل فندق كراون بال

بكو، شارع المنخول  فرع المنخول  بردبي   +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ بناية نشوان، بالقرب من ا

د الكرامة  فرع الكرامه  بردبي   +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ بالقرب من مكتب بر

ق الفالح، دبي.  فرع السوق  بردبي   +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ بناية الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، طر

رة  الفرع الرئيسي  د
 موعة للمج

الطابق األرضي، بناية بنك االمارات دبي الوطني، مقابل 
دائرة التنمية االقتصادية.

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

رة   +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ الطابق األرضي، مقابل فندق ترادرز، هور العنز. فرع المرقبات  د

الفرع الرئيسي  الفجيرة 
 بالفجيرة 

 +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ شارع حمد بن عبداهلل، مرشد

رة  شارع دمشق، بالقرب من فندق دبي جراند، مقابل سوبر  فرع القصيص نيو د
ز . ماركت صن را

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

الطابق األرضي، بناية بنك االمارات دبي الوطني، المنطقة  جبل علي نيو دبي 
الحرة بجبل علي

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

 +٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥ شثارع الوصل  فرع الجميرا نيو دبي 

بناية مملوكة من قبل بنك االمارات دبي الوطني، أي تي  فرع البرشا نيو دبي 
، خلف مدرسة ٢٣٧٨- ٣٧٦أو، الطابق األرضي، قطعة رقم 

، دبي.٢المواكب، البرشا

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

راس 
 الخيمة 

فرع الكورنيش 
 براس الخمية 

وسف عبيد النعيمي، شارع الكورنيش، بج وار بنك بناية 
 االستثمار، راس الخيمة. 

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

فرع الشارقة الشارقة 
 الرئيسي 

ق  الطابق األرضي، بناية بنك االمارات دبي الوطني، طر
 الهجرة، بجوار بنك االمارات االسالمي. 

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

، ، شارع التعاون١محل رقم  ٩٢- P، بناية رقم ٣تعاون  فرع التعاون الشارقة 
 الشارقة 

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

ة الشارقة  ، الطابق األرضي، سيتي سنتر، منطقة G٠١٩وحدة رقم  فرع الناصر
ة، الشارقة.   الناصر

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 

أم 
ن القو

ن  الطابق األرضي، بناية بنك االمارات دبي الوطني، شارع  فرع أم القو
الشيخ فيصل، بعد اللولو سنتر.

٩٧١ ٤ ٣١٦ ٠٠ ٦٥+ 
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  أسماء المشاركين في إصدار الحقوق

  مدراء سجل االكتتاب ومدراء االكتتاب المشتركين

يتال المحدودة   شركة أرقام كا
  ٥٠٦٦٨٧ص.ب     

  دبي 
ية المتحدة  اإلمارات العر

  شركة اإلمارات للخدمات المالية
  ٢٣٣٣٦. ب.ص    

  دبي
ية المتحدة   اإلمارات العر

  بنك االكتتاب الوحيد

  ع.م.اإلمارات دبي الوطني شبنك 
  ٧٧٧ص ب 

  دبي
ية المتحدة   اإلمارات العر

ن   مسؤول عالقات المستثمر

نجودهمروة    ، رئيس عالقات المستثمر
  +٩٧١ ٤٨٢٠٠٨٢٠: هاتف

  ١٢٣٣١١ص ب 
  دبي

ية المتحدة   اإلمارات العر
 

ية المتحدة   المستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بقانون اإلمارات العر

  تميمي ومشاركوهال
  شرق ٤، المبنى ٦الطابق 

  مركز دبي المالي العالمي
  ٩٢٧٥. ب.ص

  دبي
ية المتحدة   اإلمارات العر

ر االكتتاب   المستشار القانوني للمستشار المالي ومد

  كليفورد تشانس ذات المسؤولية المحدودة
  ، برج ضمان١٥الطابق 

  مركز دبي المالي العالمي
  ٩٣٨٠. ب.ص

  دبي
ية المتحدةاإلمارات    العر

 
ر   المحاسبون القائمون على إعداد التقار

  ديلويت أند توش
  ٦، الطابق ٣مبنى 

ر   إعمار سكو
  وسط مدينة دبي

  ٤٢٥٤. ب.ص
  دبي

ية المتحدة   اإلمارات العر
 


