
  
ورتس ش ادة رأس مال شركة دبي باركس آند ر ما يلي ُيشار إليها في. (ع.م.أسئلة وأجوبة فيما يتعلق ب

ق إصدار حقوق االكتتاب") الشركة" بلفظ   عن طر

قراءة شـــروط وأحكام عليك ينبغي الموضـــحة أدناه بعبارات عامة فقط، ومن ثم األســـئلة واألجوبة ترد 
ادة رأس المالإصدار  ادة رأس المالشروط وأحكام "الواردة في قسم  أسهم  من هذه "  إصدار أسهم 

لالطالع على   )www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations(النشــــرة على الموقع اإللكتروني 
أي شك أو حيرة بشأن اإلجراءات التي ساورك وإذا . التفاصيل الكاملة بشأن اإلجراءات التي يجب اتخاذها

ين على الفوريجب  ك المهن   .اتخاذها، فننصحك بطلب مشورة مالية وقانونية من مستشار

  ما هو إصدار حقوق االكتتاب؟ .١

ورتسدبي باركس  طرح مقدم من شركةإصدار حقوق االكتتاب هو  ين، و أند ر لي حاملمساهميها الحال
بلغ حقوق االكتتاب المحتملين، لالكتتاب في أسهم جديدة مقرر إصدارها بسعر  درهم  ١٫٠٠إصدار 

  .إماراتي للسهم الجديد

حقوق االكتتاب المقرر إصدارها للمساهمين المسجلين عبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول تمنح أصحابها 
ويمنح كل حق لحامله أهلية االكتتاب في سهم واحد جديد بسعر . حق االكتتاب في األسهم الجديدة

  .اإلصدار

وكذلك األسهم (األسهم الحالية مع العلم بأن . نفس حقوق األسهم الحاليةسيكون لألسهم الجديدة 
ا لحاملها حقوًق ) وكذلك األسهم الجديدة(سوف تعطي األسهم الحالية و. غير قابلة للتجزئة) الجديدة

ورتس في حالة تصفيتها  عات األربإلى جانب متساويًة في أصول دبي باركس آند ر اح حصًة في تو
  .ق حضور الجمعيات العامة والتصويت على أي قرارات مقترحةفضًال عن ح

ين األسهم الجديدة واألسهم الحالية في  ، بما في ذلك الحقلن تكون هناك أي مفاضلة في التصنيف 
خ الحصول على  عات األخرى المستقبلية الُمعلنة أو المقدمة أو المدفوعة بعد تار جميع األرباح والتو

  .األهلية

  حقوق االكتتاب؟ لمن ُتمنح .٢

ٌتمنح حقوق االكتتاب لجميع المساهمين المسجلين اعتباًرا من إغالق التداول في سوق دبي المالي في 
و  ٢ ورتس  . ٢٠١٦ما وعلى المساهمين التأكد من ورود أسمائهم في سجل أسهم دبي باركس آند ر

المالي للتمكن من المودع لدى سوق دبي المالي ومن تخصيص رقم مستثمر لهم في سوق دبي 
الحصول على حقوق االكتتاب في األسهم الجديدة وممارسة هذه الحقوق لالكتتاب في أسهم جديدة 
رغبوا في االكتتاب في جميع األسهم الجديدة التي  أو تداول بعض هذه الحقوق أو جميعها إذا لم 

  .تتعلق بها حقوق االكتتاب

لم أكن أحد المساهمين ولكنني أرغب في االكتتاب في حقوق االكتتاب دون شراء أٍي لو ماذا  .٣
  أكون مؤهًال في حال لم يتم االكتتاب في جميع الحقوق؟ال لغرض سوى لكي منها 

  :كي تكون مؤهًال؛ ينبغي أن تكون واحًدا مّما يلي

)i( خ القيد، وأن تستخدم حقوقك لالكتتاب في األسهم ال   ؛صادرة حديًثامساهًما في تار

)ii(  ت حقوًقا من السوق من واحد أو أكثر من المساهمين لست أحد المساهمين، ولكنك اشتر
  .البائعين للحقوق



  
ثما يتوفر عدد من األسهم وإذا لم تكن أًيا مّمن ورد ذكرهم أعاله؛ فسيتعين عليك االنتظار   اب بهالم يتم االكتتر

  .لالكتتاب العام اويجري طرحه

  حقوق االكتتاب في حسابات المساهمين المسجلين؟ متى يتم إيداع .٤

تودع هذه الحقوق في حساب المقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم مسجل حيث وف س
خ  وسوف تظهر هذه األسهم في حسابات المساهمين . بفترة وجيزة األهليةتودع أسهمه عقب تار

  .االكتتابيمثل حقوق " DUBAIPARKSRI"المسجلين تحت رمز جديد وهو 

إيداع حقوق االكتتاب في حساباتهم؟ .٥   كيف يتم إعالم المساهمين المسجلين 

إيداع حقوق االكتتاب في حساباتهم من خالل إعالن على الموقع  سيتم إعالم المساهمين المسجلين 
رى أنه يجب أن يستلم . اإللكتروني لسوق دبي المالي وإذا لم يستلم أي مساهم حقوق اكتتاب، وكان 

إدارة المقاصة والتسوية في سوق دبي المالي على الرقم  هذه الحقوق؛ فعليه االتصال 

 5555 305 4 971.+  

  كم عدد حقوق االكتتاب التي سيحصل عليها المساهم المسجل؟ .٦

خ  مملوك  سهم ٧٦٧.٣على حق واحد عن كل  يةاألهلسيحصل كل من المساهمين المسجلين في تار
خ هذافي  لهم وسيتم  .حيث يمنح كل حق لحامله أهلية االكتتاب في سهم واحد جديد بسعر اإلصدار. التار

استحقاقات الحقوق ألقرب عدد صحيح من الحقوق ولن يحصل المساهمون المسجلون على حق  تقليص
  .مقابل أي من كسور الحقوق

ز الرم/حقوق االكتتاب؟ وهل ستضاف إلى حسابات المساهمين تحت نفس االسمهل يجوز تداول  .٧
ين اسم جديد لها؟الخاص بأسهم  ورتس؛ أم سيتم تع   دبي باركس آند ر

نعم، يجوز تداول حقوق االكتتاب، ولكن ال يمكن التداول بها إال خالل فترة تداول الحقوق، تلك الفترة 
و  ٤وق دبي المالي في التي تمتد من افتتاح التداول في س وحتى إغالق التداول بالسوق  ٢٠١٦ما

و  ١٨في  . ويجوز للمساهمين المسجلين غير الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة بسعر ٢٠١٦ما
ن ( ن آخر يع حقوقهم إلى مستثمر ااإلصدار  ن مسجلين) خالل فترة تداو ليس ضرور ل أن يكونوا مستثمر

الحقوق. ستودع هذه الحقوق في حساب المقاصة أو حساب الوساطة الخاص بكل مساهم مسجل حيث 
خ  بفترة وجيزة. وسوف تظهر هذه األسهم في حسابات المساهمين  األهليةتودع أسهمه عقب تار

  المسجلين تحت رمز جديد يحدد هذه الحقوق.

يع جميع الحقوق التي يملكها أو جزء منها؟هل يمكن  .٨   للمساهم المسجل 

يع كل هذه الحقوق أو جزء منها من خالل وسطاء أوراق مالية مسجلين ومرخصين  يجوز لحامل الحقوق 
وإذا باع صاحب حقوق االكتتاب جزًءا من مخصصاته . في سوق دبي المالي خالل فترة تداول الحقوق

له االكتتاب في األسهم الجديدة باستخدام الحقوق المتبقية خالل فترة من حقوق االكتتاب؛ فيجوز 
   .وببيع جميع الحقوق، ال يكون المساهم المسجل مؤهًال لالكتتاب في أٍي من األسهم الجديدة. االكتتاب



  
بلغ الثمن الذي يمكنني الحصول عليه إذا تداولت حقوقي؟ .٩   كم 

. وقعهت الشركةتستطيع العرض والطلب في السوق وال سيتم تحديد سعر الحق عند بدء التداول حسب 
ين قيمة األسهم خالل فترة تداول حقوق االكتتاب  ،بوجٍه عام ،تشير القيمة اإلرشادية للحق إلى الفرق 

  .وسعر اإلصدار

إمكان المساهمين المسجلين االكتتاب في أسهم إضافية؟ .١٠   هل 

إضافية إذا اشتروا حقوًقا إضافية خالل فترة تداول إمكان المساهمين المسجلين االكتتاب في أسهم 
ضافية، بما يتجاوز عدد اإلسهم األوباإلضافة إلى ذلك، يحق ألصحاب الحقوق االكتتاب في . الحقوق

ن اكتتبوا في األسهم اإلضافية في حال  الحقوق التي يحملونها، والتي سُتخصص ألصحاب الحقوق الذ
لنسبة اوسيتم تخصيص هذه األسهم على أساس . هاية فترة االكتتابتبقت أسهم غير مكتتب فيها بعد ن

بحسب نسبة عدد األسهم اإلضافية التي طلبها المكتتب إلى ) إذا لزم األمر( تخفيضها، مع والتناسب
إجمالي عدد األسهم اإلضافية التي طلبها كافة األشخاص المؤهلين المكتتبين في تلك األسهم 

هم ساألاك ضمان بأن حاملي حقوق االكتتاب المتقدمين لالكتتاب في ولذلك، ليس هن. اإلضافية
يتلقى أي  ولنبها ضافية سوف يحصلون على نفس عدد األسهم اإلضافية التي قدموا طلًبا لالكتتاب اإل

ناء فترة االكتتابتقدموا لالكتتاب به من حاملي الحقوق عدد أسهم أكبر من الذي    .أ

  كيف يتم إجراء االكتتاب؟ .١١

ق تقديم استمارة االكتتاب إلى أحد فروع البنوك المشاركة المرخص لها بتلقي يت م إجراء االكتتاب عن طر
جنًبا إلى جنب مع تقديم المستندات المطلوبة وسداد مبلغ األسهم  ،االكتتاب خالل فترة االكتتاب

ق شيك مص ،)بما في ذلك أي أسهم جديدة إضافية ُيراد االكتتاب فيها(الجديدة بالكامل  رفي إّما عن طر
ل مصرفي من حساب مصرفي مودع لدى البنك المرخص له بتلقي  مقّوم بالدرهم اإلماراتي أو تحو

ن يمتلكون كذلك حسابات لدى بنك اإلمارات دبي الوطني . االكتتاب ويجوز لألشخاص المؤهلين الذ
نك وكذلك من خالل الخدمات من خالل استخدام أي من أجهزة الصراف اآللي التابعة للب ،االكتتاب

طة أن يكون هؤالء األشخاص مسجلين بالفعل ضمن مستخدمي الخدمات (المصرفية عبر اإلنترنت  شر
  ). المصرفية عبر اإلنترنت لدى البنك

للمكتتبين حتى ) (www.dfm.aeباإلضافة إلى ذلك، سوف يتيح سوق دبي المالي موقعه اإللكتروني 
قة ويجب أن يملك المكتتبون رقم مستثمر وطني وبطا. في األسهم الجديدة يتقدموا بطلباتهم لالكتتاب

iVESTOR ة . eIPOأموال كافية، لتقديم طلبات اكتتابهم إلكترونًيا عبر منصة مفّعلة ومودع بها  سار
اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل الدخول إلى خدمات سوق دبي المالي إلى وسوف يحتاج المكتتبون 

 ( إذا كنت غير مسجل، فيرجى التسجيل على الموقع اإللكتروني" (DFM eServices"اإللكتروني 
www.dfm.ae(.  

يع حقوق االكتتاب فيما بعد؟ .١٢   ماذا يحدث إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة، ولكن تم 

ناء إذا اكتتب أحد حاملي حقوق االكتتاب في األسهم الجديدة   الكتتابافترة االكتتاب، ثم باع حقوق أ
، دون شراء عدد من حقوق االكتتاب يساوي عدد حقوق االكتتاب التي قد مارسها قبل في وقت الحق

عدد أسهم جديدة يساوي عدد حقوق االكتتاب التي  سوف يضمن حامل الحقوقنهاية فترة التداول، 
األسهم  فيالتقدم بطلب لالكتتاب ويحق لحاملي الحقوق . يحملها في وقت تخصيص األسهم الجديدة

د عنالجديدة بما  وجد أي ضمان أنهم سوف  ي عدد حقوق االكتتاب التي يمتلكها كل منهم، إال أنه ال 



  
كما أنه في حال باع حامل الحقوق جميع حقوقه بعد . يحصلون على عدد األسهم اإلضافية التي طلبوها

  .ةانقضاء فترة االكتتاب، فلن يحق لحامل الحقوق هذا استالم أسهم جديد

  هل يمكن لمن يشتري حقوق االكتتاب تداول هذه الحقوق مرة أخرى؟ .١٣

يعها و   .أو شراء حقوق أخرى، ولكن فقط خالل فترة تداول الحقوق/نعم، يحق لمشتري حقوق االكتتاب 

يع حق االكتتاب بعد انتهاء فترة تداول الحقوق؟ .١٤   هل يمكن للشخص المؤهل 

يجوز للشخص المؤهل سوى اختيار ممارسة الحق في االكتتاب  ال، فبعد انتهاء فترة تداول الحقوق، ال
يعه . في األسهم الجديدة ولكن فقط حتى انتهاء فترة االكتتاب وفي حال عدم ممارسة هذا الحق أو 

  .ةأو انخفاض في قيمة محفظته االستثمارلخسارة المستثمر يتعرض قبل انتهاء فترة االكتتاب، فقد 

  المكتتب فيها في نهاية فترة االكتتاب؟ ما الذي يحدث للحقوق غير .١٥

م ، فيمكنك اختيار عدبهاإذا كنت ال تود االكتتاب في األسهم الجديدة التي تكون مؤهًال لالكتتاب 
ن طلبوا . ممارسة حقوق االكتتاب الخاصة بك وفي هذه الحالة، سيكتتب حملة حقوق االكتتاب الذ

حق لك ولن ي. بهاضافية في عدد األسهم الجديدة التي تكون مؤهًال لالكتتاب اإلسهم األاالكتتاب في 
الحصول على أي تعويض بخصوص أي حقوق غير مستخدمة لالكتتاب في أسهم جديدة وسوف تنخفض 

  .شركة تبًعا لذلكالنسبة مساهمتك في 

  هل سيكون هناك أية رسوم إضافية للتداول في حقوق االكتتاب؟ .١٦

ق عل يع األسهم وشرائهاسوف ُيطبَّ ق على  يع حقوق االكتتاب وشرائها العموالت ذاتها التي ٌتطبَّ   .ى 

خ  .١٧ ت أسهمًا بعد تار   ؟األهليةهل سأكون مؤهًال للمشاركة في إصدار حقوق االكتتاب إذا اشتر

خ  مع و. حق االكتتاب وفق إصدار حقوق االكتتاب هذا األهليةال، لن تحمل األسهم المتداولة بعد تار
يع ذلك، يمكن أن تظل قادًرا على شراء حقوق االكتتاب من أصحاب الحقوق  رغبون في  ن الذي  اآلخر

  .خالل فترة تداول الحقوق حقوقهم

  إذا مارست حقوق االكتتاب، فمتى سيتم التداول في أسهمي الجديدة؟ .١٨

يتم قبول تداول إذا مارست حقوقك في االكتتاب بموجب إصدار حقوق االكتتاب، فمن المتوقع أن 
بمجرد اكتمال اإلجراءات  وذلك ،٢٠١٦ونيو  ٧ أو قرابة  األسهم الجديدة في سوق دبي المالي في

  بتسجيلها وتخصيصها. المتعلقة

  ما الذي يجب علّي فعله إذا اعتقدت أن حصتي من األسهم غير صحيحة؟ .١٩

خ  يعهاأسهًما أو  قمت بشراءإذا  ون معاملتك في سجل األعض، األهليةقبل فترة وجيزة من تار اء فقد ال ُتدَّ
وم العمل بسوق دبي المالي في عند سجل سوق دبي المالي في في الوقت المناسب لتظهر  إغالق 

خ  رجى االتصال بوسيطك في سوق دبي . األهليةتار وإذا كنت تعتقد أن حصة أسهمك غير صحيحة، 
  .المالي



  
ستحق كسور حقوق أماذا لو كان عدد حقوق االكتتاب التي أكون مؤهًال لها ليس عدًدا صحيًحا، فهل  .٢٠

  االكتتاب؟

خ استحقاقك من حقوق االكتتاب كما في  احتسابسيتم  وم التداول بسوق دبي المالي فيتار  إغالق 
خ  تتاب حقاقك من حقوق االكاست تخفيضعدد غير صحيح، فسيتم  الحسابوإذا كان ناتج هذا . األهليةتار

 .إلى أقرب عدد صحيح لحقوق االكتتاب ولن تحصل على حق اكتتاب مقابل أي كسر من حقوق االكتتاب
ب ا المخصصةوسوف يتم تخصيص األسهم الجديدة التي تمثل الكسور المجمعة غير  إلى ألعداد نتيجًة تقر

ن اكتتبوا في    .ضافيةاإلسهم األحملة حقوق االكتتاب الذ

إمكاني رهن حقوق االكتتاب؟ه .٢١   ل 

  .ال، فال يجوز أن تخضع الحقوق للرهن

إمكاني أن أطلب االكتتاب بأقل من استحقاقي بموجب إصدار حقوق االكتتاب؟ .٢٢   هل 

ارس ولكن، إذا لم تم. نعم، يمكنك أن تطلب االكتتاب بأقل من استحقاقك بموجب إصدار حقوق االكتتاب
أو استخدمت أقل من (جديدة بموجب إصدار حقوق االكتتاب السهم األحقوقك في االكتتاب في 

 فسوف تنخفض ملكيتك النسبية وحصتك التصويتية في دبي) استحقاقك بموجب إصدار حقوق االكتتاب
ورتس   .باركس آند ر

إمكاني أن أطلب االكتتاب بأكثر من استحقاقي بموجب إصدار حقوق االكتتاب؟ .٢٣   هل 

ثر من وإذا طلبت أك. ب بأكثر من استحقاقك بموجب إصدار حقوق االكتتابنعم، يمكنك أن تطلب االكتتا
ليات بعد عم(استحقاقك بموجب إصدار حقوق االكتتاب، سيكون تخصيص أي أسهم جديدة متبقية لك 

نالتخصيص ألصحاب حقوق االكتتاب  دد عأو أقل من  ِو وا في عدد من األسهم الجديدة مسااكتتب الذ
سب بح) إن لزم األمر(، وُمخفًضا النسبة والتناسبعلى أساس ) يملكها كل منهمالتي حقوق االكتتاب 

نسبة عدد األسهم اإلضافية التي طلبها المكتتب إلى إجمالي عدد األسهم اإلضافية التي طلبها جميع 
ولذلك، ليس هناك ضمان بأنه إذا تقدم حاملو الحقوق . في هذه األسهمالمؤهلين المكتتبين األشخاص 

ضافية عدد األسهم اإلنفس على يحصلون  فإنهم سوف يحصلونألسهم اإلضافية لالكتتاب في  ا بطلب
تتاب تقدموا لالكولن يتلقى أي من حاملي الحقوق عدد أسهم أكبر من الذي تقدموا لالكتتاب بها التي 

ناء فترة االكتتاببه    .أ

  تقدمت بطلب لالكتتاب فيها؟أموالي إذا لم أحصل على عدد األسهم اإلضافية التي سأسترد هل  .٢٤

  .نعم، سوف تسترد أموالك فيما يتعلق بعدد األسهم اإلضافية التي لم تحصل عليها

يع األسهم الجديدة التي دفعت مقابلها؟ .٢٥   ماذا لو كنت أرغب في 

يع أسهمك الجديدة  بعد بدء تداوالت األسهم الجديدة في سوق دبي المالي، سوف تكون قادًرا على 
  .العادي للتداول وفق المسار

  هل يمكنني أن أغير قراري بشأن ممارسة حقوقي في االكتتاب؟ .٢٦

بمجرد تقديم استمارة طلب االكتتاب لدى أحد فروع البنوك المرخص لها بتلقي االكتتاب أو من خالل 
ير عدد األسهم الجديدة التي اكتتبت  ١١طرق أخرى مبينة في السؤال  أعاله، ال يمكنك سحب طلبك أو تغ

  فيها.



  
ية المتحدة؟ .٢٧   ما الذي علي فعله إذا كنت أعيش خارج دولة اإلمارات العر

ية السهم األشركة أي إجراءات تسمح بطرح الال تتخذ  جديدة في أي والية قضائية خارج اإلمارات العر
  .المتحدة

ع هذه إصدار حقوق االكتتاب داخل أو في أي منطقة  ولن يتم تو النشرة أو أي وثيقة أخرى ذات صلة 
ية المتحدة في  كما ،وسوف يتعين على المساهمين. خاضعة لوالية قضائية خارج دولة اإلمارات العر

خ   تالمرخص لها بتلقي االكتتاب في دولة اإلماراوالحضور إلى أحد فروع البنوك المشاركة  ،األهليةتار
ية المتحدة لتعبئة استمارة طلب االكتتاب أو االكتتاب من خالل الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت  العر
هم حسابات لدى بنك اإلمارات دبي الوطني وأن يكونوا مستخدمين مسجلين في  طة أن يكونوا لد شر

  .الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت

  طلب المساعدة اإلضافية

ن لدى  إدارة عالقات المستثمر إذا كان يجول بخاطرك أية استفسارات أخرى، فال تتردد في االتصال 
ورتس باالتصال على الرقم شركة  د اإللكتروني + 971 48200820دبي باركس آند ر أو مراسلتنا عبر البر
معلومات الواردة لن يكون بمقدورها سوى تقديم ال الشركةرجى مالحظة أن . IR@dp-r.com: التالي

ولن يكون بمقدورها تقديم المشورة بشأن والمعلومات المتعلقة بسجل أعضاءها  في هذه النشرة
ة بية أو قانونية أو استثمار   .استحقاقات إصدار حقوق االكتتاب أو حتى تقديم مشورة مالية أو ضر

ادة رأس المالرجى االنتباه للشروط واألحكام اإلضافية إلصدار  شروط "الواردة في قسم  أسهم 
ادة رأس المالوأحكام    .في هذه النشرة" إصدار أسهم 

  

  

  

  

   



  
فات   :التعر

  

األسهم الجديدة التي يجوز لألشخاص المؤهلين التقدم للحصول عليها باإلضافة إلى   األسهم اإلضافية
  .ممارستهم لحقوق االكتتاب في سهم جديد واحد بسعر اإلصدار لكل حق مملوك

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

ورتس والتي تشمل جميع المعلومات   النشرة الوثيقة التي أعدتها دبي باركس آند ر
ة عن إصدار حقوق االكتتاب والمنشورة على الموقع اإللكتروني لدبي  الجوهر
ورتس على الرابط اآلتي : باركس آند ر

www.dubaiparksandresorts.com/investor-relations  

   2013 لعام 38 المرسوم الصادر عن مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع رقم  المرسوم

  .المالي دبي سوق  "DFM" المالي دبي سوق

ورتس آند باركس دبي شركة  الشركة   .ع.م.ش ر

خ و 2 المالي في انتهاء ساعات العمل في سوق دبي  األهلية تار   .2016 ما

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

  .درهم إماراتي لكل سهم جديد ١٫٠٠  اإلصدار سعر

  الشركة.للسهم في رأس مال  درهم إماراتي ١٫٠٠ األسهم العادية بسعر  الجديدة األسهم

 في جديد كمستثمر تسجيله عند المستثمر عليه يحصل الذي الوطني المستثمر رقم  الوطني المستثمر رقم
  .المالي دبي سوق

ورتس عند انتهاء ساعات العمل في سوق   المسجلون المساهمون أي مساهم مسجل في دبي باركس آند ر
و  ٢ دبي المالي في   .٢٠١٦ما

  .سلًفا إليه المشار للمرسوم وفًقا الصادرة للتداول قابلة مالية أوراق  الحق

  .اكتتاب حقوق إصدار خالل من شركةلل الُمصدر المال رأس ادة  االكتتاب حقوق إصدار

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

و  ١٢ صباًحا في  ٨٫٠٠  االكتتاب فترة و 25 فيمساًء  ٢ حتى ٢٠١٦ ما   .2016 ما

و 4 خالل ساعات التداول بسوق دبي المالي ابتداًء من افتتاح التداول في االكتتاب حقوق تداول فترة  2016 ما
و 18 وحتى إغالق التداول في   .2016 ما


