طرح األسهم لالكتتاب العام في دولة اإلمارات فقط
نشرة االكتتاب للطرح العام ألسهم
شركة سالك ش.م.ع( .شركة مساهمة عامة) ("الشركة" أو "سالك")

التاريخ 5 :سبتمبر 2022
نشرة االكتتاب هذه ("النشرة") معدة لبيع عدد ( 1،500،000،000مليار وخمسمائة مليون) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها  0.01درهم إماراتي (فلس واحد) لكل
سهم (تمثل نسبة  %20من إجمالي األسهم املصدرة في الشركة) ("أسهم الطرح") عن طريق اكتتاب عام في دولة اإلمارات العربية املتحدة ("دولة اإلمارات") .تحتفظ
حكومة دبي والتي تمثلها دائرة املالية ("املساهم البائع") بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الطرح ً
وفقا لتقديرها الخاص ،مع مراعاة القوانين
املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع ("الهيئة") .سيكون سعر الطرح بالدرهم اإلماراتي ويتم تحديده ً
بناء على نطاق سعر الطرح ،الذي سيتم اإلعالن
عنه في إعالن اإلدراج (اإلعالن قبل تاريخ اإلدراج) املقرر نشره في نفس يوم بداية فترة الطرح في  13سبتمبر  2022وقبل تاريخ بدء االكتتاب ("نطاق سعر الطرح").
ً
سيتم إدراج أسهم الطرح حسب األصول
اعتبارا من تاريخ إدراج أسهم الطرح ("اإلدراج") في سوق دبي املالي ("سوق دبي املالي").
سيتم اإلعالن عن سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") وحجم الطرح النهائي ("حجم الطرح النهائي") بعد غلق باب االكتتاب .يرجى االطالع على الجزء
الخاص بسعر الطرح النهائي في القسم األول من هذه النشرة والذي يوضح كيفية احتساب سعر الطرح النهائي.
لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي دولة أخرى يسمح فيها باالكتتاب العام في أسهم الطرح وفقا لهذه النشرة أو حيازتها أو تداولها أو توزيعها ،باستثناء في دولة اإلمارات.
وبناء على ذلك ،لن يتم بيع أسهم الطرح أو عرضها ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وال يجوز توزيع أو نشر هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالطرح أو اإلعالن
عن الطرح أو أي مستندات أو معلومات أخرى تتعلق بأسهم الطرح ،في أي دولة إال ً
وفقا للقوانين واللوائح املعمول بها في هذه الدولة.
ال تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن محتوى هذه النشرة أو املعلومات الواردة فيها.
ينطوي االستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من املخاطرة .لذا ،يتعين على املكتتبين املحتملين في أسهم الطرح قراءة قسم "املخاطر املتعلقة
باالستثمار" من هذه النشرة بعناية وذلك بغرض الحصول على املعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي لهم أخذها بعين االعتبارقبل االكتتاب في أسهم
الطرح.

فترة الطرح
تبدأ فترة الطرح للشريحة األولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة (على النحو املوضح في هذه النشرة) في  13سبتمبر  2022وتنتهي في
 20سبتمبر  2022للشريحة األولى والشريحة الثالثة وفي  21سبتمبر  2022للشريحة الثانية.
في حال تم االكتتاب في كل أسهم الطرح وتخصيصها ولم تتم زيادة عدد أسهم الطرح ،فإن أسهم الطرح ستمثل نسبة  %20من إجمالي األسهم العادية املصدرة
في رأس مال الشركة (األسهم) (تم احتساب هذه النسبة ً
بناء على العدد اإلجمالي لألسهم في رأس مال الشركة) .يحتفظ املساهم البائع بالحق في تعديل حجم
الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الطرح ً
وفقا لتقديره الخاص ،مع مراعاة القوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع ("الهيئة").
قبل هذا الطرح ،لم يتم إدراج األسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم .بعد غلق باب االكتتاب أمام الشريحة األولى والشريحة
الثانية والشريحة الثالثة ،ستتقدم الشركة بطلب إلدراج أسهمها في سوق دبي املالي.
تاريخ موافقة هيئة األوراق املالية والسلع على إعالن هذه النشرة2022/8/31 :
تحتوي هذه النشرة على بيانات تم تقديمها ً
وفقا لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة في دولة اإلمارات ،وقد تم اعتماد إعالن هذه النشرة من الهيئة
بتاريخ  2022/08/31تحت رقم (/857 /2022خ/ت/إ) ،وال ُيعد اعتماد الهيئة إلعالن هذه النشرة بمثابة اعتماد لجدوى االستثمار وال توصية باالكتتاب في
ُ
األسهم ،وإنما يعني فقط أن النشرة تتضمن الحد األدنى من املعلومات املطلوبة ً
وفقا للقواعد املعمول بها الصادرة عن الهيئة في ما يتعلق بالنشرة ،وال تعتبر
الهيئة مسؤولة عن دقة املعلومات الواردة في هذه النشرة أو اكتمالها أو كفايتها ،وال تتحمل أي مسئولية عن أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة
االعتماد على هذه النشرة أو أي جزء منها ،ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة ،مجتمعين ومنفردين ،كامل املسئولية في ما يتعلق بصحة املعلومات والبيانات
الواردة في هذه النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية الالزمة وإجراء الدراسات املمكنة ،بعدم وجود أية حقائق أخرى أو معلومات
جوهرية يؤدي عدم تضمينها بالنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة في القرار االستثماري للمكتتبين.
طريقة بيع أسهم الطرح في اكتتاب عام
تمثل أسهم الطرح (1،500،000،000مليار وخمسمائة مليون ) سهم ،سيتم بيعها من قبل املساهم البائع وعرضها لالكتتاب في طرح عام سيتم بموجبه
تحديد سعر الطرح النهائي من خالل اتباع آلية البناء السعري ،حيث يتم إنشاء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب املقدمة فقط من املكتتبين
في الشريحة الثانية .ويحتفظ املساهم البائع بالحق في تغيير حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الطرح ً
وفقا لتقديره الخاص ،مع مراعاة
القوانين املعمول بها وموافقة الهيئة.
عند إنشاء سجل أوامر االكتتاب ،سوف تمثل أسهم الطرح املكتتب فيها من قبل املكتتبين في الشريحة الثانية كل أسهم الطرح املستخدمة عند احتساب
سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرحّ .
ويتعين لنجاح االكتتاب أال تقل نسبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة الثانية عن  ،% 60وأال تزيد نسبة اكتتاب
املكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثالثة عن  % 40من أسهم الطرح.
وإذا لم يتم االكتتاب بالك امل في أسهم الشريحة األولى ،يتم تخصيص أسهم الطرح املتبقية إلى الشريحة الثانية .وإذا لم يتم االكتتاب بالكامل في أسهم
الشريحة الثالثة ،يتم تخصيص أسهم الطرح املتبقية إلى الشريحة األولى .وتلتزم بنوك تلقي االكتتاب برد مبالغ االكتتاب الفائضة املستلمة من املكتتبين في
الشريحة األولى واملكتتبين في الشريحة الثالثة ألسهم الطرح باإلضافة إلى العوائد املحققة على تلك املبالغ من بعد غلق باب االكتتاب بيوم واحد وحتى قبل
تاريخ ردها للمكتتبين في الشريحة األولى واملكتتبين في الشريحة الثالثة بيوم واحد ،على أال يتجاوز تاريخ رد املبالغ مدة خمسة أيام عمل من التاريخ املحدد
لتخصيص أسهم الطرح إلى جميع الشرائح.
وال يجوز للمساهم البائع االكتتاب في أي من أسهم الطرح بشكل مباشر.
آلية البناء السعري
آلية البناء السعري هي آلية يتم بموجبها تحديد سعر السهم من خالل الخطوات التالية:
ً
ً
ً
استثماريا واحدا أو أكثر وهو مستشار مالي مرخص من قبل الهيئة ليكونوا بصفة مدير (مديري) االكتتاب املشتركين ويتم تكليفهم
أ .تعين الشركة بنكا
بمساعدة الشركة على تحديد النطاق السعري الذي يمكن به بيع األوراق املالية وصياغة نشرة اكتتاب لتوزيعها على املستثمرين املحتملين.
ً
ب .تقوم البنوك االستثمارية التي تم تعيينها بدعوة بعض املستثمرين املحترفين ،وهم عادة وليس حصرا من كبار املشتريين من ذوي الخبرة ومديري
الصناديق االستثمارية ،كما يمكن دعوة غيرهم من املستثمرين املحترفين ،لتقديم طلبات اكتتاب في عدد األسهم التي يرغبون في شرائها واألسعار التي
يرغبون في دفعها مقابل تلك األسهم ،وتسجيل آراء املستثمرين املحترفين في السجل الخاص بأوامر االكتتاب في أسهم الطرح.
ج.

يتم تحديد السعر ً
وفقا آللية "البناء" السعري من خالل تقييم حجم الطلب الكلي على األسهم املطروحة من طلبات االكتتاب املقدمة .وتقوم البنوك
االستثمارية بتحليل املعلومات ،ويحددون ً
بناء على ذلك مع الشركة واملساهم البائع السعر النهائي لألسهم ،والذي ُيطلق عليه سعر الطرح النهائي.

د.

بناء على طلبات االكتتاب املقدمة في ما يتعلق بالشريحة الثانية بين مقدمي طلبات االكتتاب املقبولين ً
يتم بعد ذلك تخصيص األسهم ً
وفقا لتقدير
الشركة واملساهم البائع.

يتضمن قسم "التعريفات واملصطلحات" قائمة بالتعريفات واملصطلحات الواردة في هذه النشرة.
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هيكل الشرائح

أ .الشريحة األولى
سيتم طرح أسهم للشريحة األولى ً
وفقا لهذه النشرة ،وسيتم تخصيص نسبة ( %7سبعة في املائة) من أسهم الطرح ،والتي تمثل (105،000،000مائة
وخمسة ماليين) سهم للشريحة األولى .تقتصر الشريحة األولى على األشخاص التاليين:
•

املكتتبون األفراد
األشخاص الطبيعيون (بما في ذلك املستثمرون املحترفون املقيمون (كما هو موضح أدناه في البند املتعلق بالشريحة الثانية) الذين ال يشاركون في
الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة) الذين لديهم حساب بنكي (فيما عدا أي شخص مقيم في الواليات املتحدة األمريكية كما هو ّ
معرف في قانون
األوراق املالية للواليات املتحدة األمريكية لسنة  ،1933وتعديالته ("قانون األوراق املالية األمريكي") .وال توجد أي متطلبات أخرى على جنسية أو
مكان اإلقامة للتأهل كأحد املكتتبين األفراد.
يجوز ُ
للقصر التقدم بطلبات لالكتتاب في أسهم الطرح وفقا لإلجراءات املعمول بها لدى بنك تلقي االكتتاب والقوانين السارية واملطبقة في هذا
الشأن.

•

املستثمرون اآلخرون
املستثمرون اآلخرون (الشركات واملؤسسات) الذين لم يتمكنوا من املشاركة في الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة والذين لديهم حساب بنكي
(فيما عدا أي شخص مقيم في الواليات املتحدة األمريكية كما هو ّ
معرف في قانون األوراق املالية األمريكي).

يجب أن يمتلك كافة املكتتبين في الشريحة األولى رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي املالي.
يحتفظ املساهم البائع بالحق في تعديل حجم الشريحة األولى في أي وقت قبل نهاية فترة الطرح ً
وفقا لتقديره الخاص وموافقة الهيئة .أي زيادة في حجم
الشريحة األولى سيؤدي إلى انخفاض في حجم الشريحة الثانية و/أو الشريحة الثالثة ،بشرط أال تقل نسبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة الثانية عن
 %60من أسهم الطرح وأال تزيد ن سبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثالثة مجتمعين (حسب االقتضاء) عن  %40من إجمالي أسهم
الطرح.
إذا لم يتم االكتتاب في كل أسهم الطرح بالشريحة األولى بشكل كامل ،فستكون أسهم الطرح غير املكتتب فيها من تلك الشريحة متاحة للمكتتبين من
ً
الشريحة الثانية ،أو يجوز للمساهم البائع بدال من ذلك (بالتشاور مع الهيئة) ( )1تمديد تاريخ غلق باب االكتتاب في الشريحة األولى والشريحة الثانية
والشريحة الثالثة و/أو ( )2إتمام الطرح عند الحد املستلم من الطلبات.
يبلغ الحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب للمكتبين من الشريحة األولى  5,000درهم إماراتي على أن يتم تقديم أي طلبات زيادة بقيمة  1,000درهم إماراتي
أو مضاعفات ذلك.
ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب من املكتتبين في الشريحة األولى.

ب .الشريحة الثانية
ُ
سيتم طرح أسهم للشريحة الثانية ً
وفقا لوثيقة الشريحة الثانية ،وتخصص نسبة ( %92اثنين وتسعين في املائة) من أسهم الطرح ،بما يمثل
( 1،380،000،000مليار وثالثمائة وثمانين مليون) سهم ،إلى الشريحة الثانية ،والتي يقتصر االكتتاب فيها على "املستثمرين املحترفين" (بحسب التعريف
الوارد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق املالية والسلع رقم (/13ر.م) لسنة ( 2021بصيغته املعدلة من وقت آلخر)) ،والذي يشمل على وجه
التحديد املستثمرين الذين يمكن تصنيفهم بالطريقة التالية:
•

املستثمرون املحترفون
()1

املستثمرون املحترفون بطبيعتهم والذين يشملون ما يلي:
أ .الشركات واملنظمات الدولية التي يكون أعضاؤها من الدول أو البنوك املركزية أو السلطات النقدية الوطنية؛
ب .الحكومات واملؤسسات الحكومية وهيئاتها االستثمارية وغير االستثمارية والشركات اململوكة لها بالكامل؛
ج .البنوك املركزية أو الهيئات النقدية الوطنية في أي بلد أو دولة أو سلطة قانونية؛
د .مؤسسات السوق الرأسمالية املرخصة من الهيئة أو الخاضعة لرقابة هيئة رقابية مماثلة لها؛
ه .املؤسسات املالية؛
و .املؤسسات املالية املنظمة وصناديق االستثمار املشتركة املحلية أو األجنبية وشركات إدارة صناديق التقاعد الخاضعة للتنظيم
وصناديق التقاعد الخاضعة للتنظيم؛
ز .أي كيان يتمثل نشاطه الرئيس ي في االستثمار في األدوات املالية أو توريق األصول أو املعامالت املالية؛
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ً
ح .أي شركة تكون أسهمها مدرجة أو ُيقبل تداولها في أي سوق لدولة عضو في املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية؛
ً
ط .أي وص ي على صندوق ائتماني يمتلك ،خالل االثني عشر ً
شهرا املاضية ،أصوال بقيمة  35,000,000درهم إماراتي أو أكثر؛
ً
ي .املكاتب العائلية املرخصة التي تمتلك أصوال بقيمة  15,000,000درهم إماراتي أو أكثر؛
ك .املشاريع املشتركة والجمعيات التي لديها ،أو كان لديها في أي وقت خالل العامين املاضيين ،صافي أصول بقيمة  25,000,000درهم
إماراتي أو أكثر (باستثناء قروض الشركاء واملساهمين)؛
ً
(اعتبارا من تاريخ آخر قوائم مالية لها) باختبار "مشروع كبير" ،بحيث تستوفي اثنين من املتطلبات التالية على
ل .أي هيئة اعتبارية تنجح
األقل:

()2

.1

تمتلك إجمالي أصول بقيمة  75,000,000درهم إماراتي أو أكثر (باستثناء االلتزامات قصيرة األجل وااللتزامات طويلة األجل)؛

.2

لديها صافي إيرادات سنوية بقيمة  150,000,000درهم إماراتي أو أكثر؛ أو

 .3لديها إجمالي نقد واستثمارات في ميزانيتها العمومية؛ أو إجمالي حقوق ملكية (بعد خصم رأس املال املدفوع) ،ال يقل عن
 7,000,000درهم إماراتي؛
املستثمرون املحترفون املُ َّ
قيمون والذين يشملون:
أ .أي شخص طبيعي يمتلك صافي أصول ،باستثناء قيمة محل إقامته الرئيس ي ،ال يقل عن  4,000,000درهم إماراتي (من أصحاب املالءة
املالية املرتفعة)؛
ب .أي شخص طبيعي:
 .1معتمد من الهيئة أو من هيئة رقابية مماثلة؛
.2

يعمل في كيان مرخص أو في مؤسسة مالية منظمة وشغل وظيفته على مدار العامين املاضيين؛

 .3تم تقييمه وثبت أن لديه معرفة وخبرة كافيتين فيما يتعلق باالستثمارات ذات الصلة ومخاطرها (بعد تقييم املالءمة)؛ او
 .4يمثله كيان مرخص له من قبل الهيئة؛
ج .أي شخص طبيعي (املشارك في الحساب) لديه حساب مشترك إلدارة االستثمار مع أحد أصحاب املالءة املالية املرتفعة (صاحب
الحساب الرئيس ي) ،شريطة استيفاء كل الشروط التالية:
 .1يجب أن يكون املشارك في الحساب ً
قريبا من الدرجة األولى أو الثانية لصاحب الحساب الرئيس ي؛
ُ .2يستخدم الحساب إلدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيس ي واملشتركين فيه؛ و
 .3يتم الحصول على تأكيد خطي من املشترك (أي ،املشارك في الحساب) يؤكد أن قرارات االستثمار املتعلقة بحساب االستثمار
ً
املشترك يتم اتخاذها نيابة عنه من قبل صاحب الحساب الرئيس ي؛
د .الشركات ذات األغراض الخاصة والصناديق االئتمانية املنشأة لغرض إدارة محفظة أصول استثمارية ألحد أصحاب املالءة املالية
املرتفعة؛ و
ه .أي مشروع يستوفي الشروط التالية:
 .1لديه إجمالي نقد واستثمارات في ميزانيته العمومية؛ أو إجمالي حقوق ملكية (بعد خصم رأس املال املدفوع) ،ال يقل عن
 4,000,000درهم إماراتي؛
.2

أو تم تقييمه وثبت أن لديه معرفة وخبرة كافيتين فيما يتعلق باالستثمارات ذات الصلة ومخاطرها (بعد تقييم املالءمة)؛

 .3لديه مسيطر (على سبيل املثال ،شخص يسيطر على غالبية األسهم أو حقوق التصويت في املشروع ذي الصلة أو يمتلك القدرة
على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس إدارة املشروع ذي الصلة)؛
 .4شركة قابضة أو شركة تابعة أو شريك في مشروع مشترك ينطبق عليه تعريف املستثمر املحترف بطبيعته أو املستثمر املحترف
املُ َّ
قيم،
وهم الذين تتم املوافقة عليهم ،في كل حالة ،من قبل الشركة واملساهم البائع ،بالتشاور مع مدراء االكتتاب املشتركون ،وتنطبق عليهم أي من
ً
ً
استنادا لالئحة س ( )Sبموجب قانون
املواصفات التالية( :أ) أن يكون
شخصا من خارج الواليات املتحدة األمريكية وممن يجوز تقديم عرض لهم
ً
ً
األوراق املالية األمريكي ،أو (ب) أن يكون شخصا في مركز دبي املالي العاملي ممن يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج
ً
قواعد السوق املوجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات املالية أو (ج) أن يكون
شخصا في سوق أبوظبي العاملي ممن يجوز تقديم
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عرض له ً
وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب قواعد األسواق املنصوص عليها في لوائح الخدمات املالية واألسواق ،وال يقدم العرض سوى
لألشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العميل املحترف املنصوص عليها في قواعد سير العمل الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات املالية في
سوق أبوظبي العاملي.
يجب أن يمتلك جميع املكتتبين في الشريحة الثانية رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي املالي.
إذا لم يتم االكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح.
يبلغ الحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب للمكتتبين من الشريحة الثانية  1,000,000درهم إماراتي.
ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب من املكتتبين في الشريحة الثانية.

ج .الشريحة الثالثة
سيتم طرح أسهم للشريحة الثالثة ً
وفقا لهذه النشرة ،وسيتم تخصيص نسبة ( %1واحد في املائة) من أسهم الطرح ،والتي تمثل (15،000،000خمسة
عشر مليون) سهم للشريحة الثالثة ،والتي تقتصر على األشخاص التالي وصفهم:
•

املوظفون املؤهلون
األشخاص الطبيعيون (بما في ذلك األشخاص الطبيعيون من املستثمرين املحترفين ّ
املقيمين (كما هو موضح أدناه في البند املتعلق بالشريحة
الثانية)) الذين ال يشاركون في الشريحة األولى وال في الشريحة الثانية والذين هم من املوظفين املؤهلين ويتم تقديم بياناتهم من قبل الشركة إلى
بنوك تلقي االكتتاب في  20سبتمبر  2022أو قبله (فيما عدا أي شخص مقيم في الواليات املتحدة األمريكية كما هو ّ
معرف في قانون األوراق املالية
األمريكي ،وتعديالته).
إذا لم يتم االكتتاب في كل أسهم الطرح في الشريحة الثالثة بالكامل ،فسيتم إتاحة أسهم الطرح غير املكتتب فيها لالكتتاب من قبل املكتتبين من
الشريحة األولى ،أو يجوز للمساهم البائع كحل بديل (بالتشاور مع الهيئة) ( )1تمديد تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحتين األولى والثانية والشريحة
الثالثة و/أو ( )2غلق الطرح عند الحد املستلم من الطلبات.
يحتفظ املساهم البائع بالحق في تعديل حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب ً
وفقا لتقديره الخاص وبناء على موافقة الهيئة،
أي زيادة في حجم الشريحة الثالثة سيؤدي إلى انخفاض في حجم الشريحة األولى و/أو الشريحة الثانية (حسب االقتضاء) ،شريطة أال تقل نسبة
اكتتاب املكتتبين من الشريحة الثانية عن  %60من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثالثة مجتمعين
عن  %40من إجمالي أسهم الطرح بشكل إجمالي.
يجب أن يمتلك جميع املكتتبين في الشريحة الثالثة رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي املالي.
يبلغ الحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب للمكتبين من هذه الشريحة  5,000درهم إماراتي على أن يتم تقديم أي طلب إضافي بزيادات ال تقل عن
 1,000درهم إماراتي أو مضاعفات ذلك.
ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب من املكتتبين في الشريحة الثالثة.

د .جهاز اإلمارات لالستثمار
يتم حجز نسبة  %5من أسهم الطرح ليتم االكتتاب بها من قبل جهاز اإلما ات لالستثمارً ،
وفقا ملتطلبات املادة  127من قانون الشركات .وسوف يتم خصم
ر
أسهم الطرح املخصصة لجهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إجمالي األسهم املخصصة للشريحة الثانية .وإذا لم يمارس جهاز
اإلمارات لالستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب في أسهم الطرح ،سوف تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل املكتتبين من
الشريحة الثانية.

ه.

صندوق املعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين املحليين
يجب أن تكون  %5من أسهم الطرح محجوزة للصندوقً ،
وفقا ملتطلبات قانون دبي رقم  2لعام  2022بشأن االكتتاب في أسهم الشركات اململوكة لحكومة
دبي .وسيتم خصم أسهم الطرح املخصصة للصندوق بموجب نظام الحقوق التفضيلية هذا من الحجم اإلجمالي للشريحة الثانية .إذا لم يمارس الصندوق
حقوقه التفضيلية للتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح ،فستكون أسهم الطرح هذه متاحة ملقدمي طلبات الشريحة الثانية اآلخرين.
ً
يتعين على كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي املالي ورقم حساب بنكي لكي يكون مؤهال للتقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح .ال
يجوز للمكتتبين التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح إال في شريحة واحدة .في حالة تقدم شخص لالكتتاب في أكثر من شريحة ،يحق لبنوك تلقي
االكتتاب ومدراء االكتتاب املشتركون صرف النظر عن أحد الطلبين أو كليهما.
تم الحصول على موافقة الهيئة على إعالن نشرة طرح األسهم لالكتتاب العام في دولة اإلمارات (خارج سوق أبوظبي العاملي ومركز دبي املالي العاملي) .بخالف
التسجيل في دولة اإلمارات ،لم يتم تسجيل األسهم لدى أي هيئة رقابية أخرى في أي دولة أخرى.

تمت املوافقة على نشر النسخة العربية لهذه النشرة من قبل الهيئة.
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وسوف يتوفر على املوقع االلكتروني  /http://ipo.salik.aeنسخة من وثيقة الشريحة الثانية (باللغة اإلنجليزية فقط) والتي لم يتم مراجعتها أو اعتمادها أو
قبولها من قبل الهيئة .وال تشكل الوثيقة املتعلقة بالطرح للشريحة الثانية ً
جزءا من هذه النشرة وال تدرج املعلومات الواردة فيها في هذه النشرة.
بموجب املادة  121من قانون الشركات ،يكون كل املشاركين في الطرح مسؤولين عن مشاركتهم في عملية الطرح ،بما في ذلك املساهم البائع وأعضاء مجلس
اإلدارة ،فيما يتعلق بصحة املعلومات الواردة في هذه النشرة ضمن حدود نطاق عمل كل مشارك في الطرح وخبرته.
صدرت هذه النشرة بتاريخ  5سبتمبر .2022

هذه النشرة متاحة على املوقع اإللكتروني للشركة على
/http://ipo.salik.ae
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أسماء وبيانات االتصال الخاصة باملشاركين في الطرح

مدراء االكتتاب املشتركون
اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ
الطابق األول ،مبنى املقر الرئيس ي لبنك اإلمارات دبي الوطني
طريق بني ياس ،ديرة
ص.ب2336 .
دبي ،االمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف+97142012940 :
املجموعة املالية هيرميس اإلمارات ذ.م.م
مكتب  ،106املكاتب ،3
ون سنترال ،مركز دبي التجاري العاملي
دبي ،االمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف+97143634000 :

بنك اتش اس بي س ي ( )HSBCالشرق األوسط املحدودة
برج اتش اس بي س ي ( ،)HSBCطابق  ،17وسط املدينة
ص.ب66 .
دبي ،االمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف+97142288007 :

بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي
بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.
املقر الرئيس ي
طريق بني ياس ،ديرة
ص.ب777 .
دبي ،االمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف+97143160018 / +97143160333 :

بنوك تلقي االكتتاب
بحسب الئحة البنوك املرفقة في امللحق  2من هذه النشرة
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املستشار القانوني لعملية االكتتاب في الطرح العام األولي
املستشار القانوني للشركة بشأن القانون اإلنجليزي

املستشار القانوني للشركة بشأن القانون اإلماراتي

والقانون اإلماراتي والقانون األمريكي

التميمي ومشاركوه

فريشدفيلدز بروكهاوس درينجر إل إل بي

أبراج سنترال بارك ،الطابق ،7

بيت العمالت الفتان ،الطابق ،20

مركز دبي املالي العاملي،

مركز دبي املالي العاملي،
ص .ب 506 569

ص.ب،9275 .

دبي ،االمارات العربية املتحدة

دبي ،االمارات العربية املتحدة

رقم الهاتف+97145099100 :

رقم الهاتف+97143641641 :

املستشار القانوني ملديري سجل االكتتاب بشأن القانون اإلنجليزي والقانون اإلماراتي والقانون األمريكي
شيرمن وستيرلنغ – ذات مسؤولية محدودة
مركز دبي املالي العاملي
قرية البوابة  ،10املكتب 409-406
ص.ب506771 .
دبي ،االمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف+97142492100 :
شيرمن وستيرلنغ (لندن) إل إل بي
 9شارع أبولد
لندنAP2 EC2A ،
اململكة املتحدة
رقم الهاتف+442076555000 :

مدققو الحسابات املستقلون
برايس ووتر هاوس كوبرز (فرع دبي)
البناية  ،5إعمار سكوير
ص.ب11987 .
دبي ،االمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف+97143043100 :
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مدققو حسابات االكتتاب في الطرح العام األولي
ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
إعمار سكوير ،مبنى  ،3داون تاون
ص.ب4254 .
دبي ،االمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف +97143768888

مدير عالقات املستثمرين
محمد هشام علي زين العابدين
شركة سالك ش.م.ع.
الطابق األول ،بناية رقم""C
مقر هيئة الطرق واملواصالت
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
رقم الهاتف+971507497174 :

ُ
أعدت هذه النشرة بتاريخ  5سبتمبر . 2022
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إشعار هام
(يتعين على جميع املكتتبين قراءته بعناية)
•

تهدف هذه النشرة إلى تزويد املكتتبين املحتملين بمعلومات تساعدهم على اتخاذ القرار املناسب بشأن االكتتاب في أسهم الطرح .وينبغي على هؤالء
املكتتبين املحتملين ،عند اتخاذهم لقرار االستثمار في الشركة ،قراءة هذه الوثيقة بشكل كامل ومراجعة كل البيانات واملعلومات الواردة فيها،
وفحصها والنظر فيها بعناية قبل اتخاذ أي قرار ً
سواء باالكتتاب في أسهم الطرح أم ال (وعلى األخص ،قسم ("املخاطر املتعلقة باالستثمار")) ،باإلضافة
إلى النظام األساس ي للشركة.

•

عند اتخاذ قرار باالستثمار ،يجب على كل مكتتب محتمل في أسهم الطرح االعتماد على دراسته وتحليله للشركة وشروط الطرح ،بما في ذلك ما
ينطوي عليه هذا الطرح من مزايا ومخاطر ،كما ينبغي ملقدمي طلبات االكتتاب الحصول على املشورة الالزمة والضرورية من مستشاريهم القانونيين
واملاليين بشأن االستثمار .سينطوي االستثمار في أسهم الطرح على مخاطر كبيرة ،لذلك ينبغي للمكتتبين املحتملين عدم التقدم بطلب لالكتتاب في
أسهم الطرح إال إذا كانت لديهم القدرة على تحمل خسارة كل استثماراتهم أو جزء منها.

•

يعتبر املستلمون لهذه النشرة مفوضين الستخدامها لغرض النظر في االكتتاب في أسهم الطرح فقط ،وال يجوز نسخ هذه النشرة أو أي جزء منها أو
أي من املعلومات الواردة بها ألي غرض آخر باستثناء اتخاذ القرار املناسب بشأن االكتتاب في أسهم الطرح ضمن
توزيعها ،وال يجوز استخدام ٍ
الشريحة األولى والشريحة الثالثة .ويوافق مستلمو هذه النشرة على الشروط السابقة بمجرد املوافقة على استالم هذه النشرة.

•

ينبغي عدم تفسير محتويات هذه النشرة على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

•

املعلومات الواردة في هذه النشرة ال تخضع ألي مراجعة أو إضافة دون الحصول على موافقة الهيئة وإبالغ الجمهور بهذه املراجعة أو اإلضافة وذلك
وفقا للقواعد الصادرة من قبل الهيئة .يحتفظ املساهم البائع بحق إلغاء الطرح في أي وقت من األوقات ً
بالنشر في صحيفتين يوميتين ً
ووفقا لتقديره
املطلق شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.

•

األسهم املطروحة هي أسهم معروضة بموجب هذه النشرة بغرض االكتتاب في دولة اإلمارات فقط .وال تشكل هذه النشرة وال تعتبر ً
جزءا من أي
عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو حث على أي عرض لشراء أو االكتتاب في أي أوراق مالية أخرى غير أسهم الطرح أو أي عرض أو دعوة لبيع أو
إصدار ،أو حث على الشراء أو االكتتاب في أسهم الطرح من قبل أي شخص في أي دولة خارج دولة اإلمارات (بما في ذلك سوق أبوظبي العاملي ومركز
دبي املالي العاملي).

•

لن يتم نشر هذه النشرة أو توزيعها ويجب أن ال يتم إرسالها أو نقلها إلى أي دولة أخرى بخالف دولة اإلمارات (بما في ذلك سوق أبوظبي العاملي ومركز
دبي املالي العاملي) .لم يتم تسجيل أسهم الطرح في أي هيئة تنظيمية في أي والية قضائية أخرى بخالف الهيئة.

•

في حالة طرح أسهم الطرح في أي دولة أخرى ،فإنه يتعين على الشركة طرح أسهم الطرح بطريقة متوافقة مع القوانين والقواعد السارية واملقبولة
لدى السلطات املعنية في تلك الدولة.

•

ّ
تسليما ألسهم أو أوراق مالية أخرى ً
ترويجا ،أو ً
ً
عرضا ،أو ً
ً
وفقا لقواعد األسواق الصادرة عن سلطة
بيعا أو
ليس الغرض من هذه النشرة أن تشكل
تنظيم الخدمات املالية أو قانون األسواق الخاص بمركز دبي املالي العاملي أو قواعد األسواق الصادرة عن سلطة دبـي للخدمات املالية.

•

لم يتم املوافقة على هذا الطرح أو ترخيصه من جانب سلطة تنظيم الخدمات املالية أو سلطة دبي للخدمات املالية ،كما أنه ال يعد ً
عرضا ألي أوراق
وفقا لقواعد األسواق الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات املالية أو في مركز دبي املالي العاملي ً
مالية في سوق أبو ظبي العاملي ً
وفقا لقانون األسواق
الخاص بمركز دبي املالي العاملي أو قواعد األسواق في سلطة دبـي للخدمات املالية.

•

تمت املوافقة على إعالن هذه النشرة من قبل الهيئة ،وال يجوز اعتبار موافقة الهيئة على إعالن هذه النشرة بمثابة اعتماد أو موافقة على جدوى
االستثمار وال توصية باالكتتاب ،ولكن يعني فقط أنه قد تم استيفاء الحد األدنى من متطلبات قواعد اإلصدار واإلفصاح عن املعلومات الصادرة
عن الهيئة املطبقة على هذه النشرة .وال تتحمل الهيئة وال سوق دبي املالي أي مسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في هذه النشرة أو اكتمالها أو
كفايتها ،وال تتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسارة يتعرض لها أي شخص بسبب االعتماد على نشرة االكتتاب هذه أو أي جزء منها.
ُ
اعتمدت هذه النشرة من قبل الهيئة بتاريخ .2022 /8/31
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عرض املعلومات املالية وغيرها من املعلومات
معلومات عامة
ً
ً
ضمنيا ،وال يتم قبول أي مسؤولية أو التزام ،من قبل أي شخص بخالف الشركة فيما يتعلق بدقة
صريحا أم
ال يتم تقديم أي تعهد أو ضمان ،سواء كان
املعلومات الواردة في هذه النشرة أو اكتمالها أو التحقق منها أو كفايتها ،وال يجوز االعتماد على ما ورد في هذه النشرة على أنه وعد أو تعهد في هذا الصدد،
سواء في املاض ي أم املستقبل .ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أي معلومات أو تعهدات غير تلك الواردة في هذه النشرة أو ال تتوافق مع هذه النشرة ،وفي
حال تقديم أي معلومات أو تعهدات من هذا القبيل ،فإنه ال يجوز االعتماد عليها على أنها مصرح بتقديمها من قبل الشركة .وال ُيعد تسليم هذه النشرة ،في
أي حال من األحوال ،بمثابة إشارة ضمنية إلى عدم حدوث أي تغيير في أعمال الشركة أو شؤونها منذ تاريخ إعداد هذه النشرة ،كما ال يعني أن املعلومات
الواردة بها صحيحة في أي وقت بعد تاريخ إعدادها.
ينبغي عدم تفسير محتويات هذه النشرة على أنها مشورة قانونية أو تجارية أو ضريبية.
عرض املعلومات املالية وغيرها من املعلومات
تقديم املعلومات املالية
فيما يلي القوائم املالية التاريخية املدرجة هذه النشرة:
•

القوائم املالية املقتطعة املدققة ألعمال نظام سالك للتعرفة املرورية (للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2021و 31ديسمبر  2020و 31ديسمبر ،2019
بما في ذلك اإليضاحات املتعلقة فيها ("القوائم املالية املقتطعة السنوية ")؛ و

•

القوائم املالية املقتطعة املوجزة املرحلية غير املدققة لشركة سالك ش.م.ع .للفترة ما بين  1يناير و 1يوليو  ،2022بما في ذلك املعلومات املالية املقارنة

غير املدققة أو املراجعة للفترة ما بين  1يناير و 1يوليو  ،2021واإليضاحات املرفقة بها ("القوائم املالية املقتطعة املرحلية" ،ويشار إليها مع "القوائم
املالية املقتطعة السنوية" باسم "القوائم املالية").
تم إعداد القوائم املالية املقتطعة السنوية ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية السارية على الشركات التي تعد تقاريرها بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
تم إعداد القوائم املالية املقتطعة السنوية على أساس االقتطاع حيث أن النشاط التجاري لم يكن ً
ً
قانونيا ً
قائما بذاته في أي من الفترات املعروضة فيه
كيانا

ً
ً
مؤشرا على أداء أعمال سالك املستقبلي وال
نظرا ألن أعمال سالك لم تعمل ككيان مستقل في املاض ي ،وعليه فقد ال تكون البيانات املالية املقتطعة السنوية
تعكس بالضرورة نتائج عملياتها ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية ،كما لو كانت أعمال سالك تعمل ككيان منفصل عن هيئة الطرق واملواصالت خالل الفترات
املعروضة فيها .هناك املزيد من املعلومات املتعلقة بأساس إعداد القوائم املالية املقتطعة السنوية في اإليضاح رقم "( 2أساس اإلعداد") املرفق بالقوائم
املالية املقتطعة السنوية.
تم إعداد القوائم املالية املقتطعة املرحلية ً
وفقا ملعيار املحاسبي الدولي رقم " 34التقارير املالية املرحلية" .ال تشتمل القوائم املالية املقتطعة املرحلية على
كافة املعلومات واإلفصاحات املطلوبة في القوائم املالية املقتطعة السنوية ،ويجب قراءتها جنبا الى جنب مع القوائم املالية املقتطعة السنوية .تتوفر املزيد
من املعلومات حول أسس إعداد القوائم املالية املقتطعة املرحلية في اإليضاح رقم "( 2أسس اإلعداد") املرفق بالقوائم املالية املقتطعة املرحلية.
باستثناء ما هو موضح أدناه ،تم استخالص املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و 2020و 2021من القوائم املالية
املقتطعة السنوية من دون أي تغييرات جوهرية وتم استخالص املعلومات املالية للفترتين ما بين  1يناير  2021و 1يوليو  2021وما بين  1يناير  2022و1
يوليو  2022من القوائم املالية املقتطعة املرحلية.

يجب على املستثمرين املحتملين مراجعة مستشاريهم املحترفين لفهم القوائم املالية املقتطعة السنوية والقوائم املالية املقتطعة املرحلية الواردة في "القسم
الثالث :اإلفصاحات املالية " وفي امللحق " 4القوائم املالية".
يرجى مالحظة أن اإلشارات إلى "الشركة" في هذه النشرة تشير إلى أعمال سالك في السنوات املنتهية في  31ديسمبر  2021و 2020و 2019وإلى شركة سالك
ش.م.ع .بعد  30يونيو  ،2022وهو تاريخ تحويل أعمال سالك إلى شركة سالك ش.م.ع..
املقاييس الو اقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
تحتوي هذه النشرة على بعض املقاييس املالية التي لم يتم تحديدها أو االعتراف بها بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،وبالتالي لم يتم حسابها
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أو أي مبادئ محاسبية أخرى معمول بها ،بما في ذلك األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،وهامش
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،والنفقات الرأسمالية ،وتحويل التدفقات النقدية ،ورأس املال التشغيلي ،ونسبة التدفقات النقدية
الحرة ("املقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية") .وتعتقد الشركة أن هذه املقاييس توفر معلومات قيمة ،كما تستخدمها إدارة
الشركة لتقييم كفاءة عملياتها وقدرتها على استخدام أرباحها في سداد الديون والنفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس املال التشغيلي .وال توجد مبادئ معمول
بها يخضع لها حساب هذه املقاييس ويمكن أن تختلف املعايير التي تستند إليها هذه املقاييس من شركة إلى أخرى .وألن هذه املقاييس غير موحدة ،فإنها ال
توفر في حد ذاتها ً
أساسا ً
كافيا ملقارنة أداء الشركة بأداء الشركات األخرى وينبغي عدم استخدامها وحدها أو كبديل للربح التشغيلي أو أي مقياس آخر كمؤشر
لألداء التشغيلي أو كبديل الستخدام النقد املحقق من األنشطة التشغيلية كمقياس للسيولة .قدمت الشركة هذه املقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير
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الدولية إلعداد التقارير املالية ألنها تعتقد أنها تساعد املستثمرين واملحللين املاليين في تسليط الضوء على اتجاهات األعمال التجارية للشركة.
وال ُيعتد بأي من هذه املقاييس على أنها مقياس لألداء أو السيولة بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أو أي مبادئ محاسبية أخرى معمول بها،
ُ
ُ
ويجب عليك عدم اعتبار األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وهامش األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
وتحويل التدفقات النقدية ورأس املال العامل والنفقات الرأسمالية ونسبة التدفقات النقدية الحرة إلى حقوق امللكية على أنها بديل لصافي الدخل أو الربح
التشغيلي أو املقاييس املالية األخرى املحددة ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أو غيرها من املبادئ املحاسبية املعمول بها .تخضع املقاييس الواقعة
خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية لقيود على استخدامها كأدوات تحليلية ،ويجب عدم استخدامها وحدها أو كبديل لتحليل أداء الشركة
التشغيلي كما هو موضح وفق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.
تقع على عاتق اإلدارة املسؤولية عن املقاييس املالية الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،وتستند هذه املقاييس إلى مراجعة اإلدارة
لنتائجها وتقديراتها املاليةً ،
وبناء على ذلك ،لم يتم تدقيق املعلومات الواردة أعاله أو مراجعتها من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي) أو أي شركة
ُ
ً
تدقيق أخرى ،ويجب قراءتها باالقتران مع املعلومات التاريخية املعروضة ،وال يقصد منها أن تشكل جزءا من قائمة املركز املالي أو الربح والدخل الشامل
ُ
للشركة حتى تاريخ إعداد هذه النشرةً .
وبناء على ذلك ،ينبغي للمستثمرين املحتملين عدم االعتماد بشكل مفرط على األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب
ُ
واالستهالك واإلطفاء وهامش األرباح املعدلة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وتحويل التدفقات النقدية ورأس املال العامل والنفقات الرأسمالية
ونسبة التدفقات النقدية الحرة إلى حقوق امللكية أو غيرها من املقاييس املالية األخرى الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الواردة هذه
النشرة.

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
عرف الشركة "األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء" على أنها ربح السنة/الفترة ،باستثناء تأثير الفوائد والضرائب ونفقات االستهالك بينما ُت ّ
ُت ّ
عرف
"هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء" على أنه نسبة اإليرادات من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،املعبر عنها كنسبة
ُ
مئوية .وتعد األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء مقاييس أداء رئيسية تخضع ملراجعة
أعضاء مجلس اإلدارة.

تحويل التدفقات النقدية
ً
ُت ّ
مطروحا منه شراء املمتلكات
عرف الشركة "تحويل التدفقات النقدية" على أنه ربح السنة زائد خسائر التصرف في املمتلكات واملعدات ومصاريف االستهالك،
ً
مقسوما على األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء.
واملصانع واملعدات،

رأس املال التشغيلي
ً
ُت ّ
مطروحا منه
عرف الشركة "رأس املال التشغيلي" على أنه مجموع املخزون والذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى والدفعات املقدمة للموردين،
ً
مقدما ويتم االعتراف
الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والجزء الحالي من التزامات العقود .يعيد العمالء شحن حسابات سالك الخاصة بهم
باإليرادات فقط عند مرور سيارة العميل عبر بوابة تحصيل التعرفة املرورية ،مما يؤدي إلى ملف تعريف سلبي لرأس املال العامل.

النفقات الرأسمالية
تعرف الشركة "النفقات الرأسمالية" على أنها مشتريات املمتلكات واملعدات.

معدل التدفقات النقدية الحرة
ً
ُت ّ
مطروحا منها مشتريات املمتلكات واآلالت واملعدات
عرف الشركة "معدل التدفقات النقدية الحرة " على أنها صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية،
والعائدات من بيع املمتلكات واملعدات.
لتسوية بعض املقاييس املالية الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية مع أكثر املقاييس القابلة للمقارنة مباشرة املحسوبة واملعروضة
ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،يرجى الرجوع إلى "القسم الثالث  -اإلفصاحات املالية"
املعلومات املالية التصورية غير املدققة
تحتوي هذه النشرة على:
-

معلومات مالية تصورية غير مدققة لشركة سالك ش.م.ع .تشتمل على بيان األرباح والدخل الشامل غير املدقق التصوري للسنة املنتهية في 31
ديسمبر  2021وبيان املركز املالي غير املدقق التصوري كما في  31ديسمبر  2021واملالحظات ذات الصلة ("املعلومات املالية التصورية
السنوية") ،والتي تم تجميعها من قبل اإلدارة لتوضيح تأثير املعامالت املوضحة أدناه واملبينة في املالحظة  2من املعلومات املالية التصورية
السنوية (يشار إليها مجتمعة باسم " املعامالت واالتفاقيات التعاقدية ما قبل الطرح ") ،على املركز املالي ألعمال سالك كما في  31ديسمبر 2021
وأدائها املالي للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2021كما لو تمت املعامالت واالتفاقيات التعاقدية ما قبل الطرح في  31ديسمبر  2021و  1يناير
 2021على التوالي .كجزء من هذه العملية ،استخرجت اإلدارة معلومات حول املركز املالي واألداء املالي لسالك من القوائم املالية املقتطعة
السنوية ألعمال سالك للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021؛ و

-

املعلومات املالية التصورية غير املدققة لشركة سالك ش.م.ع ،.والتي تشتمل على بيان االرباح للربح والدخل الشامل غير املدقق التصوري
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للفترة من  1يناير إلى  1يوليو  2022واملالحظات ذات الصلة ("املعلومات املالية التصورية املرحلية " ،والتي يشار اليها ،باإلضافة إلى املعلومات
املالية التصورية السنوية بـ " املعلومات املالية التصورية ") التي تم إعدادها ً
بناء على استخدام القوائم املالية املقتطعة املرحلية.
املعامالت واالتفاقيات التعاقدية ما قبل الطرح
•

اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة في يونيو  :2022دخلت الشركة في اتفاقية تمويل مرابحة مدتها خمس سنوات مع بنك اإلمارات
دبي الوطني ش.م.ع .مقابل تمويل ألجل بقيمة  4مليارات درهم وتسهيل تمويل متجدد بقيمة  200مليون درهم ("اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت
االئتمانية املتجددة") لغرض إجراء دفعة االمتياز املقدمة لهيئة الطرق واملواصالت بموجب اتفاقية االمتياز (بحسب تعريفها الوارد أدناه) وألغراض
عامة للشركة.

•

اتفاقية االمتياز :أبرمت هيئة الطرق واملواصالت اتفاقية االمتياز التي دخلت حيز السريان في 1يوليو "( 2022اتفاقية االمتياز ") ،والتي تمنح بموجبها
هيئة الطرق واملواصالت ً
بعضا من صالحياتها وسلطاتها بموجب قانون دبي رقم  17لسنة  2005بشأن تشغيل سالك أي نظام تحصيل رسوم الطرق
األوتوماتيكي في دبي وصيانتها وإدارتها .كما تمنح اتفاقية االمتياز الشركة الحق في فرض رسوم على مستخدمي الطرق والتي قامت بموجبها بتقديم
مدفوعات امتياز مقدمة بقيمة  4.0مليارات درهم ("دفعة االمتياز املقدمة") الى هيئة الطرق واملواصالت الستخدام بوابات التعرفة املرورية الحالية
ً
ومبلغا متفق عليه عند بناء بوابات جديدة .وتتوقع الشركة دفع ضريبة القيمة املضافة بقيمة  200مليون درهم في ما يتعلق بدفعة االمتياز املقدمة
ً
في عام  ،2023والتي ستستردها بالكامل .وثمة رسوم امتياز متغيرة كذلك استنادا إلى إيرادات بوابات التعرفة املرورية املكتسبة واجبة الدفع إلى هيئة
الطرق واملواصالت على مدى اتفاقية االمتياز.

•

اتفاقية الخدمات االنتقالية :أبرمت هيئة الطرق واملواصالت اتفاقية خدمات انتقالية مع الشركة دخلت حيز السريان في  1يوليو  2022تقوم بموجبها
هيئة الطرق واملواصالت بتقديم ال خدمات إلى الشركة لفترة مؤقتة ،بحسب ما تم تحديده في اتفاقية الخدمات االنتقالية ،ألداء عمليات التعرفة
املرورية ومهام املكاتب الخلفية ،مثل التمويل وتقنية املعلومات واملوارد البشرية واإلدارة والتسويق واالتصاالت ً
وفقا التفاقية االمتياز.

•

اتفاقية اإليجار :دخلت الشركة في اتفاقية إيجار مع هيئة الطرق واملواصالت في  13يونيو  2022ملدة عامين تبدأ من  1يوليو ً .2022
وفقا لشروط عقد
اإليجار ،تدفع سالك مبلغ  1023.2ألف درهم إماراتي كإيجار وت دفع بعض التكاليف اإلضافية للصيانة واستهالك املرافق والخدمات املرنة تبلغ 22500
درهم إماراتي و  349600درهم إماراتي و  139600درهم إماراتي على التوالي على أساس سنوي .جميع املبالغ املعروضة ال تشمل ضريبة القيمة املضافة.
يجوز لسالك إنهاء عقد اإليجار ،دون أي غرامة ،في أي وقت خالل مدة االتفاقية من خالل تقديم إشعار ملدة شهرين على األقل للمؤجر.

•

ضخ رأس املال من قبل دائرة املالية بحكومة دبي ("دائرة املالية") في  29يونيو  :2022عند تشكيل شركة سالك ش.م.ع ،.قامت دائرة املالية بضخ
أرصدة مصرفية بقيمة إجمالية قدرها  205مليون درهم إلى الشركة.

•

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ("املجلس") واملوظفين لشركة سالك :شركة سالك ش.م.ع .تأسست في  17يونيو  2022وعينت أعضاء مجلس إدارتها
وموظفي اإلدارة الرئيسيين وبعض املوظفين .يتكون مجلس اإلدارة من  7أعضاء (الرئيس ونائب الرئيس و 5أعضاء مجلس اإلدارة) .يتألف هيكل موظفي
سالك من موظفي اإلدارة ،أي الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) ،واملدير املالي ( ،)CFOورئيس قسم التخطيط االستراتيجي والتطوير ،ورئيس قسم
عالقات املستثمرين ،و 8موظفين آخرين.

يشار إلى هذه الصفقات باسم "الصفقات واالتفاقيات التعاقدية ما قبل الطرح" .ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى "املعلومات املالية التصورية
غير املدققة املختارة" ،و"املعامالت مع األطراف ذات العالقة" و"االتفاقيات الجوهرية" و"املعلومات املالية التصورية غير املدققة" ملزيد من املعلومات.
تم عرض املعلومات املالية التصورية غير املدققة ألغراض التوضيح فقط وليس املقصود منها أن تمثل أو توفر داللة على نتائج العمليات أو املركز
املالي الذي يتم تبليغه من قبل الشركة لو تم إتمام الصفقات واالتفاقيات التعاقدية ما قبل الطرح كما منذ التواريخ املبينة ،أو املركز املالي أو نتائج
العمليات ألي فترة مستقبلية .يتم وصف التعديالت االولية واالفتراضات املرتبطة بها في اإليضاحات املتعلقة باملعلومات املالية التصورية غير املدققة.
ينبغي قراءة املعلومات املالية التصورية غير املدققة باالقتران مع املعلومات الواردة في "القسم الثالث :اإلفصاحات املالية" ،و"االتفاقيات الجوهرية"
و"املعلومات املالية التصورية".
تقديم العمالت
ما لم ُيذكر خالف ذلك ،فإن جميع اإلشارات الواردة في هذه النشرة إلى "الدرهم اإلماراتي" أو "الدرهم" هي إشارة إلى العملة الرسمية لدولة اإلمارات.
•

"الدرهم اإلماراتي" أو "الدرهم" هي إشارات إلى العملة الرسمية لدولة اإلمارات؛ و

•

"الدوالر األمريكي" أو "الدوالر" هي إشارات إلى العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية.

يتم ربط قيمة الدرهم اإلماراتي بسعر الدوالر األمريكي بواقع  3.6725درهم إماراتي لكل دوالر أمريكي منذ عام  .1997وتم حساب كل التحويالت بين الدرهم
اإلماراتي والدوالر األمريكي في هذه النشرة ً
بناء على هذا املعدل .اإلشارات إلى "مليار" تعني ألف مليون.
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التقريب
ً
تم تقريب بعض البيانات الواردة في هذه الوثيقة ،بما فيها املعلومات املالية واإلحصائية والتشغيلية .ونتيجة لهذا التقريب ،فإن مجموع البيانات الواردة في
ً
قليال عن مجموع الحساب الفعلي لهذه البيانات .لقد تم تقريب النسب املئوية في الجداول ً
وبناء على ذلك فإنها قد ال تصل في مجموعها
هذه الوثيقة قد يختلف
إلى .%100
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البيانات املستقبلية
تحتوي هذه النشرة على بعض البيانات املستقبلية ،تهدف البيانات املستقبلية الواردة في هذه النشرة إلى استعراض الرؤية املستقبلية كما في تاريخ هذه
النشرة ،وتنطوي تلك البيانات على مخاطر وشكوك معلومة وغير معلومة والتي يقع الكثير منها خارج نطاق سيطرة الشركة وجميعها مبني على تقديرات
وتوقعات الشركة الحالية وكذلك األحداث املستقبلية .تعرف تلك البيانات في بعض األحيان باستخدام مصطلحات تشير إلى املستقبل مثل "يعتقد" أو "يتوقع"
أو "يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبغي" أو "يجب" أو "ينوي" أو "يقدر" أو "يهدف" أو "يخاطر" أو "يستهدف" أو "يخطط " أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض"
أو "يتمركز" أو "من املتوقع" أو ما يفيد السلب من هذه املصطلحات أو مرادفاتها املختلفة أو ما يماثلها .تضمن هذه البيانات كافة األمور التي ال تشكل حقائق
تاريخية .وتوجد هذه البيانات في عدد من الفقرات في هذه النشرة والتي تشمل بيانات حول النوايا والتوقعات الحالية بخصوص نتائج عمليات الشركة،
ووضعها املالي ،والسيولة ،والتوقعات ،والنمو ،واالستراتيجيات ،وسياسة األرباح ،والقطاع الذي تعمل به الشركة وغير ذلك من األمور.
إن البيانات املستقبلية والبيانات األخرى املتضمنة في هذه النشرة فيما يتعلق باألمور التي ال تعتبر حقائق تاريخية وكما في تاريخ هذه النشرة قد تشتمل على
تنبؤات وتستند إلى معتقدات إدارة الشركة ،وكذلك االفتراضات واملعلومات املتاحة ً
حاليا إلدارة الشركة .على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات
املنعكسة في مثل هذه البيانات التطوعية معقولة في هذا الوقت ،ال يمكن للشركة تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت أنها صحيحة .بالنظر إلى أوجه
أي من
عدم اليقين هذه ،يتم تحذير املستثمرين من عدم االعتماد بشكل ال داعي له على مثل هذه البيانات التطلعية .وال يوجد أي التزام أو تعهد بتحديث ٍ
البيانات املستقبلية الواردة في هذه الوثيقة لتعكس أي تغيير في التوقعات أو أي تغير في األحداث ،أو األوضاع أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات إال
ً
ضروريا )1( :في حالة وجود تغيير مهم في نقطة جوهرية واردة في هذه النشرة أو ( )2بموجب القوانين املعمول بها في دولة اإلمارات.
إذا كان ذلك
تم تضمين العوامل املهمة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية ً
ماديا عن توقعات الشركة في البيانات التحذيرية في هذه النشرة ،بما في ذلك ،على سبيل
املثال ال الحصر ،إلى جانب البيانات التطلعية املضمنة في هذه النشرة .يرجى الرجوع إلى قسم "املخاطر املتعلقة باالستثمار" للحصول على مزيد من املعلومات.
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معلومات هامة
ال تشكل أو تمثل هذه النشرة أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع على أي عرض للشراء أو االكتتاب في أي أوراق مالية أخرى غير األوراق املالية
موضوع هذه النشرة .كما أنها ال تشكل أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع على أي عرض لشراء أو االكتتاب في تلك األوراق املالية من قبل أي
شخص تحت أي ظرف يكون بموجبها هذا العرض أو التشجيع غير قانوني.
ُيعتبر املستلمون لهذه النشرة مفوضين الستخدامها لغرض النظر في االستثمار في أسهم الطرح فقط ،وال يجوز لهم نسخ هذه النشرة أو أي جزء منها أو
أي من املعلومات الواردة بها ألي غرض آخر باستثناء اتخاذ القرار املناسب بشأن االستثمار في أسهم الطرح .ويوافق مستلمو
توزيعها ،وال يجوز استخدام ٍ
هذه النشرة على ما سبق بمجرد قبول استالمها .يجب على املكتتبين الراغبين في االستثمار قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح قراءة هذه النشرة
بأكملها (وبالتحديد قسم "املخاطر املتعلقة باالستثمار ") عند النظر في االستثمار في أسهم الشركة باإلضافة إلى النظام األساس ي للشركة .عند اتخاذ قرار
استثماري ،يجب على املكتتبين االعتماد على تحرياتهم وتحليالتهم واستفساراتهم الخاصة عن الشركة وشروط الطرح بما في ذلك ما ينطوي عليه من مزايا
ومخاطر.
ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية معلومات أو تعهدات أو ضمانات غير تلك الواردة في هذه النشرة في ما يتعلق بالطرح أو أسهم الطرح .وفي حال تقديم
أي منها فإنه ال يجوز االعتماد على هذه املعلومات أو الضمانات على أنها مقدمة من قبل الشركة أو املساهم البائع أو غيرهم من املشاركين في الطرح .ويقر
ٍ
ُ
املكتتب عند التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح بأنه ( )1يعتمد على املعلومات الواردة في هذه النشرة فقط وأنه ( )2ال توجد أية معلومات أخرى مقدمة
من قبل الشركة أو املساهم البائع أو أي مشارك آخر في الطرح أو أي من مستشاري الشركة ("املستشارون").
ال يشارك أي شخص أو مستشار ،بخالف مدراء االكتتاب املشتركون وبنوك تلقي االكتتاب املذكورين في الصفحة  9-7في االكتتاب العام ألسهم الطرح في
دولة اإلمارات أو يتلقون أي أموال اكتتاب منه أو يتولون إدارته .ال يتحمل بنك اتش اس بي س ي ( )HSBCالشرق األوسط املحدودة وال أي من الشركات التابعة
له مسؤولية املشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب العرض لألشخاص الطبيعيين (بما في ذلك األشخاص الطبيعيين الذين يشكلون مستثمرين
محترفين معتمدين).
ال ُيعتبر محتوى املوقع اإللكتروني للشركة أو أي موقع إلكتروني آخر مشار إليه في هذه النشرة أو محتوى أي موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من الروابط
أي من هذه املواقع اإللكترونية ،بأنها من محتويات هذه النشرة أو جزء منها ،كما ال تتحمل أو تقبل الشركة وال املساهم البائع أو غيرهما من
املوجودة على ٍ
أي من املستشارين أية مسؤولية عن محتويات هذه املواقع اإللكترونية.
أو
الطرح
املشاركين في
ٍ
ال تقبل الشركة أو املساهم البائع أو املشاركون في الطرح أو مدراء االكتتاب املشتركون أو مديرو سجل االكتتاب املشتركون أو املستشارون أية مسؤولية عن
دقة أي من املعلومات املقدمة من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم األخرى أو كفايتها وال عن نزاهة أية توقعات أو وجهات نظر أو آراء أدلت بها الصحافة أو
وسائل اإلعالم األخرى في ما يتعلق بالشركة أو الطرح ،أو أسهم الطرح أو عن مصداقيتها أو مالءمتها .ال تقدم الشركة أو املساهم البائع أو املشاركون في الطرح
أي من تلك املعلومات أو النشرات ،أو دقتها
أو مدراء االكتتاب املشتركون أو مديرو سجل االكتتاب املشتركون أو املستشارون أي تعهد أو ضمان بشأن مالءمة ٍ
أو كفايتها أو مصداقيتها.
كما ال تقدم الشركة أو املساهم البائع أو املشاركون في الطرح أو مدراء االكتتاب املشتركون أو مديرو سجل االكتتاب املشتركون أو املستشارون أية ضمانات
أو تعهدات بشأن األداء املستقبلي للشركة أو عائدات االستثمارات التي تتم بموجب هذه النشرة.
تم تقديم البيانات الواردة في هذه النشرة كما هي في تاريخ إصدارها ،ما لم يتم تحديد وقت سابق يتعلق بهذه البيانات .وال يعني نشر هذه النشرة (أو أي إجراء
ُيتخذ ً
وفقا لها) بأنه تفسير على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الشركة أو الحقائق الخاصة بها أو شؤونها منذ ذلك التاريخ.
لن تخضع هذه النشرة للتنقيح واملراجعة ،ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة .ولن تسري أية تعديالت على هذه النشرة إال بعد اإلعالن
عنها في صحيفتين يوميتين تصدران في دولة اإلمارات .ويحتفظ املساهم البائع بحقه في سحب هذه النشرة وإلغاء الطرح في أي وقت وفق تقديره وحده وذلك
شريطة الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الهيئة .في حال سحب الطرح ،سيتم رد مبالغ االكتتاب بالكامل إلى املكتتبين ،إلى جانب أي أرباح محققة .وال
ُيعتبر تسليم هذه النشرة أو أي بيع يتم بموجبها ،تحت أي ظروف ،بمثابة إشارة ضمنية إلى عدم وجود أي تغيير في شؤون الشركة منذ تاريخ إعداد هذه
النشرة كما ال يعني أن املعلومات الواردة بها صحيحة في أي وقت الحق لتاريخ النشر.
تم تعيين اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ واملجموعة املالية هيرميس اإلمارات ذ.م.م وبنك اتش اس بي س ي ( )HSBCالشرق األوسط املحدودة بصفة مدراء
االكتتاب املشتركون وسيتولون إصدار أسهم الطرح وتسويقها والترويج لها والتنسيق مع كل من الشركة والهيئة واملشاركين اآلخرين في الطرح في ما يتعلق
بطرح أسهم الطرح في دولة اإلمارات .كما تم تعيين بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع .بصفته بنك تلقي االكتتاب الرئيس يً ،
وبناء على هذه الصفة ،سيكون
ً
مسؤوال عن تلقي مبالغ االكتتاب املحددة بهذه النشرة وفقا للقواعد والقوانين املعمول بها بدولة اإلمارات للشريحة األولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة.
إن مدراء االكتتاب املشتركون وبنك تلقي االكتتاب الرئيس ي مرخصان حسب األصول من قبل هيئة األوراق املالية والسلع.
يتحمل كل طرف من األطراف املشاركة في عملية الطرح املسؤولية عن مشاركتهم في إجراءات الطرح ،بما في ذلك املساهم البائع وأعضاء مجلس اإلدارة ،في
ما يتعلق بصحة املعلومات الواردة في هذه النشرة ضمن حدود نطاق عمل كل مشارك في الطرح وخبرته .ال يشارك بنك اتش اس بي س ي ( )HSBCالشرق
األوسط املحدودة وال أي من الشركات التابعة له في تلقي أموال االكتتاب أو سجل الدفاتر أو املشاركة أو إدارة أي جانب من جوانب العرض لألشخاص
الطبيعيين (بما في ذلك األشخاص الطبيعيون الذين يشكلون املستثمرين املحترفين املعتمدين).
يعمل مدراء االكتتاب املشتركون بشكل حصري لصالح الشركة واملساهم البائع وليس لصالح أي شخص آخر في ما يتعلق بالطرح ،وال يعتبر أي شخص آخر
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ً
(سواء كان أحد مستلمي هذه الوثيقة أم ال) عميال ألي من املشاركين في الطرح في ما يتعلق بهذا الطرح .حيث يتحمل كل مشارك في عملية الطرح املسؤولية،
بما في ذلك املساهم البائع وأعضاء مجلس اإلدارة ،فيما يتعلق باكتمال ودقة املعلومات الواردة هذه النشرة ضمن حدود نطاق عمل كل مشارك في الطرح
وخبرته .قد يكون مدراء االكتتاب املشتركون ،ومديرو سجل االكتتاب املشتركون ،واملشاركون في الطرح قد اشتركوا (مباشرة أو من خالل الشركات التابعة لهم
املعنية) في معامالت مع الشركة واملساهم البائع وقدموا خدمات أعمال مصرفية استثمارية متنوعة وخدمات استشارية مالية وغيرها من الخدمات لهما،
وقاموا بتحصيل الرسوم املعتادة نظيرها .وال تشكل أي من املعامالت السابقة بين مدراء االكتتاب املشتركون واملشاركين في الطرح والشركة واملساهم البائع
أي تعارض في املصالح بينهم.
فيما يتعلق بالطرح ،يجوز لكل من مدراء االكتتاب املشتركون وأي من شركاتهم التابعة شراء بعض أسهم الطرح عن طريق هذا الطرح بصفة رئيسية تمكنهم
من االحتفاظ بأسهم الطرح أو شرائها أو بيعها لحسابهم الخاص ،ويجوز لهم عرض هذه األسهم وبيعها بخالف ما يتعلق بالطرحً .
وبناء على ذلك ،يجب قراءة
اإلشارات الواردة في هذه النشرة إلى أسهم الطرح املعروضة أو املطروحة على أنها تشمل أي طرح أو عرض ألسهم الطرح ملدراء االكتتاب املشتركون أو أي من
شركاتهم التابعة العاملة بهذه الصفة .باإلضافة إلى ذلك ،يجوز ملدراء االكتتاب املشتركون أو شركاتهم التابعة إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك املقايضات)
مع املستثمرين .ال ينوي مدراء االكتتاب املشتركون اإلفصاح عن حجم أي من هذه االستثمارات أو املعامالت باستثناء اإلفصاح املطلوب بموجب القانون
واملتطلبات التنظيمية.
قد يكون مدراء االكتتاب املشتركون ومديرو سجل االكتتاب املشتركون قد اشتركوا (بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خالل الشركات التابعة لهم املعنية)
في معامالت مع الشركة واملساهم البائع وقدموا خدمات أعمال مصرفية استثمارية متنوعة وخدمات استشارية مالية وخدمات إدارة املخاطر والتحوط
وغيرها من الخدمات لهما ،وقاموا بتحصيل الرسوم املعتادة نظيرها .وقد يوفر مدراء االكتتاب املشتركون وأي من شركاتهم التابعة تلك الخدمات إلى الشركة
واملساهم البائع وأي من شركاتهما التابعة في املستقبل .باإلضافة إلى ذلك ،يجوز ً
أيضا لـمدراء االكتتاب املشتركون وأي من شركاتهم التابعة تقديم منتجات
إدارة املخاطر للشركة و /أو املساهم البائع أو أي أطراف ذات عالقة بأي منهما فيما يتعلق بالطرح يمكن بشأنها أن يحصلوا على مبلغ مالي (مبالغ مالية) ،أو
يحصلوا على أرباح و/أو يتكبدوا أو يتجنبوا خسائر مرتبطة بإغالق الطرح (ومن املحتمل أن يكون مقدار هذه املبالغ أكبر بكثير من الرسوم التي يحصل عليها
مدراء االكتتاب املشتركون ذي الصلة مقابل خدماته التي يقدمها بصفته مدير سجل اكتتاب مشترك في ما يتعلق بالطرح) .وال تشكل أي معامالت سابقة بين
مدراء االكتتاب املشتركون واملشاركين في الطرح والشركة أي تعارض في املصالح بينهم.
يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في هذه النشرة املسؤولية التضامنية والتكافلية عن دقة محتويات هذه النشرة واكتمالها وصحتها.
ويقرون ،بعد إجراء تحقيقات العناية الواجبة ،بأن املعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ،هي معلومات واقعية ودقيقة ،وكاملة وصحيحة
ولم يتم إغفال أية معلومات من شأنها ان تجعل أية بيانات في هذه النشرة مضللة بشكل جوهري.
تحتوي هذه النشرة على معلومات مقدمة ً
وفقا لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة.
ويجب على كل من املكتتبين املحتملين ،عند اتخاذ قرار استثماري ،االعتماد على تحرياتهم وتحليالتهم ،بعد مراجعة املعلومات الواردة في هذه النشرة (بأكملها)
التي تم توفيرها من قبل املساهم البائع وأعضاء مجلس إدارة الشركة الواردة أسماؤهم في هذه النشرة.
لم ولن يتخذ أي إجراء في أي بلد ،بخالف دولة اإلمارات ،من شأنه أن يسمح باالكتتاب العام في أسهم الطرح أو بيعها أو حيازة هذه النشرة أو نشرها أو توزيعها
أو حيازة أية مواد أخرى متعلقة بالشركة أو أسهم الطرح أو نشرها أو توزيعها في أي بلد أو منطقة حيثما يلزم اتخاذ إجراء لذلك الغرضً .
وبناء عليه ،ال يجوز
طرح األسهم أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر ،وال يجوز توزيع هذه النشرة أو أي إعالن أو أي مواد اكتتاب أخرى أو مستندات أو أي معلومات متعلقة
بأسهم الطرح أو نشرها في أو من أية دولة أو والية قضائية باستثناء الحاالت التي تسمح بها القواعد واألنظمة السارية في تلك الدولة أو الوالية القضائية.
يجب على األشخاص الذين حصلوا على هذه النشرة أن يحيطوا أنفسهم ً
علما بهذه القيود وأن يحرصوا على مراعاتها.
ال تتحمل الشركة وال املساهم البائع وال أي من املشاركين في الطرح وال مدراء االكتتاب املشتركون أو أي من مدراء سجل االكتتاب املشتركين وال املستشارون
ً
ً
مشتريا محتمال أم
أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك يحدث ألية قيود متعلقة بالبيع ،أو عرض البيع أو حث أي شخص على شراء أسهم الطرح ،سواء كان
ً
ال لتلك األسهم في أية والية قضائية خارج دولة اإلمارات (بما في ذلك سوق أبو ظبي العاملي ومركز دبي املالي العاملي)ً ،
سواء تم هذا العرض أو الحث شفويا أم
ً
كتابيا ،بما في ذلك عبر البريد اإللكتروني .كما ال تقدم الشركة وال املساهم البائع وال أي من املشاركين في الطرح وال مدراء االكتتاب املشتركون أو أي من مدراء
سجل االكتتاب املشتركين وال املستشارون (أو ممثليهم) أية تعهدات ألي من املكتتبين املحتملين فيما يتعلق بمدى قانونية تقدمه لالكتتاب في أسهم الطرح
بموجب القوانين السارية واملطبقة عليهم.
أصدرت (أو من املتوقع أن تصدر) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع .رأي شرعي يفيد أن الطرح ،على حد علمهم ،متوافق
مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .كما يتعين على املستثمرين بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة ألغراضهم الخاصة.
ُ
بصرف النظر عن املسؤوليات وااللتزامات  -إن ُوجدت  -التي قد تفرض على مدراء االكتتاب املشتركون ومدراء سجل االكتتاب املشتركين بموجب القواعد
املنظمة ألي والية قضائية يكون فيها استثناء أي مسؤولية بموجب القواعد املنظمة ذات الصلة غير قانوني ،أو باطل أو غير قابل لإلنفاذ ،ال ّ
يتحمل مدراء
االكتتاب املشتركون ومدراء سجل االكتتاب املشتركين والشركات الفرعية والشركات التابعة لهم ومديريهم ،أو املوظفين أو الوكالء التابعين لهم (أو التابعين
لتلك الشركات الفرعية أو الشركات التابعة لهم) أي مسؤولية ًأيا كانت ،وال يقدمون أي تعهدات أو ضمانات  -صريحة كانت أم ضمنية  -تتعلق بدقة محتوى
ً
هذه النشرة أو اكتماله وال أي بيانات أخرى تم إصدارها أو ُيزعم إصدارها من جانب الشركة أو نيابة عنها في ما يتصل بالشركة أو أسهم الطرح أو الطرح،
وينبغي عدم االعتماد على ما ورد في هذه النشرة باعتباره ً
ً
سواء في املاض ي أم املستقبل .ويخلي كل مدير من مدراء االكتتاب
تعهدا أو إقر ًارا في هذا الصدد،
املشتركون ومدراء سجل االكتتاب املشتركين والشركات الفرعية والشركات التاب عة لهم واملديرين املعنيين ،أو املوظفين أو الوكالء التابعين لهم (أو التابعين
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لتلك الشركات الفرعية أو الشركات التابعة لهم) نفسه من جميع وأي مسؤوليات أو التزامات ًأيا كانت قد تقع عليهم بأي شكل من األشكال فيما يتعلق بهذه
النشرة أو أي بيان من هذا القبيل أو الطرح العام ألسهم الطرح داخل دولة اإلمارات بشكل عام.
وافقت الهيئة على هذه النشرة بتاريخ .2022/08/31
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التعريفات واملصطلحات

سوق أبو ظبي العاملي

سوق أبو ظبي العاملي.

درهم أو درهم إماراتي

العملة الرسمية لدولة اإلمارات.

القوائم املالية املقتطعة السنوية

القوائم املالية املقتطعة املدققة لهيئة الطرق واملواصالت  -سالك لكل سنة منتهية في  31ديسمبر  2021و31
ديسمبر  2020و 31ديسمبر  ،2019بما في ذلك اإليضاحات ذات الصلة.

املعلومات املالية التصورية السنوية

املعلومات املالية التصورية غير املدققة لشركة سالك ش.م.ع .التي تتألف من بيان األرباح والدخل الشامل
التصويري غير املدققة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2021وبيان املركز املالي التصويري غير املدقق كما في 31
ديسمبر  2021واإليضاحات املرفقة بها.

النظام األساس ي

النظام األساس ي للشركة.

الهيئة أو هيئة األوراق املالية والسلع

هيئة األوراق املالية والسلع بدولة اإلمارات.

املجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة.

معدل النمو السنوي املركب

معدل النمو السنوي املركب.

االقتطاع

عملية نقل األصول والحقوق وااللتزامات املتعلقة باألعمال من هيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة بموجب
اتفاقية االمتياز واتفاقية الخدمات االنتقالية.

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة.

املدير املالي

املدير املالي للشركة.

تاريخ غلق باب االكتتاب

الثالثاء املوافق  20سبتمبر  2022للشريحة األولى والشريحة الثالثة واألربعاء املوافق  21سبتمبر  2022للشريحة
الثانية.

قانون الشركات
الشركة أو سالك

القانون االتحادي رقم ( )32لسنة  2021في شأن الشركات التجارية.
أعمال سالك التي ُتعرف ً
حاليا باسم شركة سالك ش.م.ع ،.شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة دبي بدولة
عرف بمزيد من التفاصيل أدناه) ً
ووفقا ألحكام قانون الشركات (املُ َّ
اإلمارات بموجب قانون تأسيس سالك (املُ َّ
عرف
أعاله) والنظام األساس ي املعتمد للشركة.

اتفاقية االمتياز

اتفاقية االمتياز املبرمة بين الشركة وهيئة الطرق واملواصالت بتاريخ  30يونيو  ،2022والتي تمنح بموجبها هيئة
الطرق واملواصالت ً
بعضا أو كل من صالحياتها وسلطاتها بموجب قانون دبي رقم  17لسنة  2005بشأن تشغيل
سالك وصيانتها وإدارتها.
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فيروس سارس-كوف 2-أو كوفيد 19-وأي تطورات أو متحورات له.

قانون حقوق املؤلف

القانون االتحادي رقم ( )38لسنة  2021بشأن حقوق املؤلف والحقوق املجاورة.

دائرة املالية

دائرة املالية لحكومة دبي.

سوق دبي املالي

سوق دبي املالي في دولة اإلمارات.

أعضاء املجلس أو أعضاء مجلس
اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين وغير التنفيذين.

بيانات دبي

البيانات املتعلقة بإمارة دبي.

قانون بيانات دبي

القانون رقم ( )26لسنة  2015بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي.
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قانون التأمين الصحي في دبي

القانون رقم ( )11لسنة .2013

طلبات االكتتاب اإللكترونية

الطلبات املقدمة عبر تطبيقات الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت  /والخدمات املصرفية عبر الهاتف النقال /
ونظام التحويالت املالية وأجهزة الصراف اآللي على النحو املحدد من قبل بنوك تلقي االكتتاب وسوق دبي املالي
للمكتتبين في الشريحة األولى والشريحة الثالثة.

املوظفون املؤهلون

األفراد املعنيون الذين يعملون لدى هيئة الطرق واملواصالت و  /أو سالك و  /أو مؤسسة تاكس ي دبي ،وهم
موظفون دائمون بدوام كامل في هيئة الطرق واملواصالت و  /أو سالك و  /أو مؤسسة تاكس ي دبي.

بنك اإلمارات دبي الوطني

بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

اينوك

شركة بترول اإلمارات الوطنية.

الحوكمة البيئية واالجتماعية

املمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة.

األعضاء التنفيذيون أو أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيون

أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيون لدى الشركة.

سعر الطرح النهائي

سعر الطرح الذي سيشتري به جميع املكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة كل سهم
من أسهم الطرح.
يتم تحديد سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح بعد انتهاء عملية البناء السعري للشريحة الثانية ،وبعد
التشاور بين مدراء االكتتاب املشتركون واملساهم البائع والشركة .ويجب أن تمثل األسهم الخاصة باملكتتبين من
الشريحة الثانية كامل أسهم الطرح املستخدمة في احتساب سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح.
عقب إغالق باب االكتتاب للشريحة الثانية ،سوف تقوم الشركة بنشر إعالن ينص على سعر الطرح النهائي
للسهم ("إعالن سعرالطرح النهائي") والذي ُ
سينشر في جريدتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وأخرى
تصدر باللغة اإلنجليزية في دولة اإلمارات وعلى املوقع اإللكتروني  http://ipo.salik.aeاو االتصال على الرقم 476
.)800 Salik IPO( 800 72545

املستشار املالي

اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.

القوائم املالية

القوائم املالية املقتطعة السنوية والقوائم املالية املقتطعة املرحلية.

السنة املالية

تبدأ السنة املالية للشركة في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.

الشريحة األولى

عرض أسهم الطرح في دولة اإلمارات على املكتتبين في الشريحة األولى.

املكتتبون من الشريحة األولى

املكتتبون من األفراد واملستثمرين اآلخرين (بما في ذلك األشخاص الطبيعيون والشركات واملؤسسات) الذين ال
يشاركون في الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة والذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي املالي ولديهم
حساب بنكي.

سلطة تنظيم الخدمات املالية

سلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبو ظبي العاملي.

نظام التحويالت املالية

نظام التحويالت املالية لدى املصرف املركزي.

الصندوق

صندوق املعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين املحليين العاملين في إمارة دبي.

مجلس التعاون الخليجي

دول مجلس التعاون الخليجي ،وهي دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة
الكويت ومملكة البحرين.

قانون الهجرة

القانون االتحادي رقم ( )29لسنة  2021في شأن دخول وإقامة األجانب.

مدققو الحسابات املستقلون

برايس ووتر هاوس كوبرز (فرع دبي).
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املكتتبون األفراد

األشخاص الطبيعيون الذين يحملون رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي املالي ولديهم حساب بنكي (بما في ذلك
املستثمرون املحترفون املُ ّ
قيمون) .ال توجد أي متطلبات على الجنسية أو مكان اإلقامة.

مستشار القطاع

إف تي أي كونسلتنج جلف ليمتد.

تقرير القطاع

تقرير فيما يتعلق باألسواق التي تعمل فيها الشركة.

القوائم املالية املقتطعة املرحلية

القوائم املالية املقتطعة املوجزة املرحلية وغير املدققة لشركة سالك ش.م.ع .لفترة  1يناير الى  1يوليو  ،2022بما
في ذلك املعلومات املالية املقارنة غير املدققة أو غير املراجعة كما في ولفترة  1يناير الى  1يوليو  ،2021واإليضاحات
املتعلقة بها.

املعلومات املالية التصورية املرحلية

املعلومات املالية التصورية غير املدققة لشركة سالك ش.م.ع .التي تتألف من بيان األرباح والدخل الشامل
التصوري غير املدققة للفترة املمتدة من  1يناير إلى  1يوليو  2022واإليضاحات املرفقة بها.

الئحة أمن املعلومات

الئحة أمن املعلومات الصادرة عن مركز دبي لألمن اإللكتروني.

التكنولوجيا املعلوماتية

تكنولوجيا املعلومات املرخصة من قبل ترانسكور.

مدراء سجل االكتتاب املشتركون

بنك اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ وبنك اتش اس بي س ي ( )HSBCالشرق األوسط املحدودة وعدد محدد
من البنوك اإلقليمية والدولية.

مدراء االكتتاب املشتركون

بنك اإلمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ .واملجموعة املالية هيرميس اإلمارات ذ.م.م .وبنك اتش اس بي س ي
( )HSBCالشرق األوسط املحدودة.

قانون العمل

القانون االتحادي رقم ( )33لسنة  2021بشأن تنظيم عالقات العمل.

بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي

بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

مؤسسة الترخيص

مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق واملواصالت.

اإلدراج أو إدراج األسهم

بعد غلق باب االكتتاب والتخصيص للمكتتبين املقبولين ،سوف تتقدم الشركة إلدراج كل أسهمها في سوق دبي
املالي.
وسيتم تفعيل تداول األسهم في سوق دبي املالي من خالل سجل األسهم لسوق دبي املالي.

الحظر

ً
تعاقديا على االمتناع وامتناع جميع جهاتها التابعة (كما هي معرفة في اتفاقية ضمان االكتتاب)
وافقت الشركة
وامتناع أي شخص يتصرف بالنيابة عنها أو عن أي من جهاتها التابعة ،دون موافقة خطية مسبقة من املنسقين
العامليين املشتركين ( ال يجوز حجب هذه املوافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول) ،عما يلي خالل فترة الحظر( :أ)
اإلصدار بشكل مباشر أو غير مباشر أو العرض أو الرهن أو البيع أو التعاقد على البيع أو البيع أو منح أي خيار،
أو حق أو ضمان أو عقد شراء ،أو ممارسة أي خيار بيع أو شراء أي خيار أو التعاقد على بيع ،أو التحويل أو
التصرف بشكل آخر مباشر أو غير مباشر ،في أي أسهم أو أسهم أخرى للشركة ،أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو
التبادل أو املمارسة نظير أي أسهم أو ضمانات أو حقوق أخرى لشراء األسهم أو أي ورقة مالية أو منتج مالي يتم
تحديد قيمته ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،من خالل الرجوع إلى سعر األسهم؛ أو(ب) إبرام أي اتفاقية تبادل أو
أي اتفاقية أو معاملة أخرى للنقل الكلي أو الجزئي ،بشكل مباشر أو غير املباشر ،للتبعات االقتصادية مللكية
األسهم ،في كل األحوال ،سواء كانت أية معاملة من ذلك القبيل سيتم تسويتها عن طريق تسليم األسهم أو األوراق
املالية األخرىً ،
نقدا أو خالفه؛ أو (ج) اإلعالن للجمهور ،عن النية في إنفاذ تلك املعاملة.
ً
تعاقديا على االمتناع وامتناع جميع جهاته التابعة (كما هي معرفة في اتفاقية ضمان االكتتاب)
وافق املساهم البائع
وامتناع أي شخص يتصرف بالنيابة عنه أو عن أي من جهاته التابعة ،دون موافقة خطية مسبقة من املنسقين
العامليين املشتركين ( ال يجوز حجب هذه املوافقة أو تأخيرها بشكل غير معقول) ،عما يلي خالل فترة الحظر( :أ)
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،العرض أو الرهن أو البيع أو التعاقد على البيع أو البيع أو منح أي خيار ،أو
حق أو ضمان أو عقد شراء ،أو ممارسة أي خيار بيع أو شراء أي خيار أو التعاقد على بيع ،أو التحويل أو التصرف
بشكل آخر مباشر أو غير مباشر ،في أي أسهم أو أسهم أخرى للشركة ،أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو التبادل
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أو املمارسة نظير أي أسهم أو ضمانات أو حقوق أخرى لشراء األسهم أو أي ورقة مالية أو منتج مالي يتم تحديد
قيمته بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل الرجوع إلى سعر األسهم (باستثناء ألجل تجنب الشك ،أي أوراق
مالية صادرة عن املساهم البائع)؛ أو(ب) إبرام أي اتفاقية تبادل أو أي اتفاقية أو معاملة أخرى للنقل الكلي أو
الجزئي ،بشكل مباشر أو غير املباشر ،للتبعات االقتصادية مللكية األسهم ،في كل األحوال ،سواء كانت أية معاملة
من ذلك القبيل سيتم تسويتها عن طريق تسليم األسهم أو األوراق املالية األخرىً ،
نقدا أو خالفه؛ أو (ج) اإلعالن
بشكل رسمي ،عن النية في إنفاذ تلك املعاملة .وال يسري القيد السابق على:

فترة الحظر

( )1عرض األسهم وبيعها في الطرح؛
( )2أية تحويالت أسهم تجري من قبل املساهم البائع لصالح شركاته التابعة ("املحال إليهم") (رهنا بقبول
املحال إليهم بالشروط السابقة) ،غير أنه في حال أن لم يعد املحال إليه جهة تابعة ،تتم إعادة تحويل
األسهم إلى املساهم البائع قبل توقف املحال إليه عن كونه جهة تابعة؛
ُ
َ
( )3قبول عرض عام (بما في ذلك العرض من الشركة) ُمقدم إلى جميع حاملي األسهم املصدرة آنذاك (بخالف
قدم العرض أو شركاته التابعة) ً
األسهم اململوكة من قبل الشخص ُم ّ
وفقا لشروط تنص على معاملة جميع
حاملي األسهم على قدم املساواة ،أو إنفاذ وتنفيذ التزام أو تعهد غير قابل لإللغاء لقبول عرض عام (من
دون أي اتفاق إضافي على تحويل أي أسهم أو حصة فيها أو التصرف فيها)؛
( )4ممارسة أي حقوق فيما يتعلق بعرض أولوية لشراء األسهم من جانب الشركة بغرض بيع عدد كاف من
حقوق املساهم البائع للحصول على ما تبقى من حقوقه؛
( )5بيع األسهم أو التنازل عنها بطريقة أخرى ً
وفقا ألي عرض تقدمه الشركة لشراء األسهم بشروط مماثلة
لجميع حاملي األسهم في الشركة؛
( )6نقل األسهم أو غيرها من أسهم الشركة أو أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى األسهم أو قابلة للتنفيذ مقابل
أو قابلة للتبادل مع األسهم أو أسهم أخرى للشركة ("األوراق املالية ذات الصلة") ( )1عند تقديم إشعار
خطي مسبق إلى املنسقين العامليين املشتركين ،إلى( :أ) أي حكومة أجنبية أو (ب) مستثمر استراتيجي أجنبي
يعمل في قطاع البنية التحتية ويقدم الدعم الفني والتشغيلي للشركة ولصالحها؛ أو ( )2بموافقة خطية
مسبقة من املنسقين العامليين املشتركين ،إلى أي مستثمر آخر( ،في كل حالة "املنقول إليه املصرح له") وفي
ً
كل حالة بشرط أن( ،أوال) األوراق املالية ذات الصلة املراد نقلها ( )1ستشمل ،سواء في معاملة واحدة أو
سلسلة من املعامالت ذات الصلة ،ما ال يقل عن ( %2.5اثنين ونصف باملائة) من رأس مال الشركة املصدر
القائم في ذلك الوقت و ( )2ال يتم بيعها بسعر أقل من سعر العرض و ( ً
ثانيا) كشرط لهذا التحويل ،يجب
على املنقول إليه املصرح له االتزان بنفس قيود الحظر فيما يتعلق باألوراق املالية ذات الصلة كما هي
مطبقة على املساهم البائع في اتفاقية ضمان االكتتاب ،باإلضافة إلى أي قيود حظر تفرضها القواعد
واللوائح املعمول بها أو أي قيود أخرى يوافق عليها املنقول إليه املصرح له.
( )7أي تنازل من قبل و/أو تخصيص وإصدار أسهم لصالح املساهم البائع بموجب أي إعادة تنظيم لرأس
املال فيما يتعلق بأي أسهم مملوكة أو محمولة أو مسيطر عليها من قبل املساهم البائع (شريطة أن تكون
أي أسهم صادرة أو مملوكة من قبل املساهم البائع بموجب إعادة تنظيم رأس املال هذه خاضعة للقيود
السابقة)؛
( )8نقل أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى األسهم أو قابلة للتنفيذ مقابل أو قابلة للتبادل مع األسهم أو أسهم
أخرى للشركة ،شريطة أن تكون هذه األوراق املالية قابلة للتحويل إلى األسهم أو قابلة للتنفيذ مقابل أو
قابلة للتبادل مع األسهم أو أسهم أخرى للشركة ً
وفقا لشروطها بعد مرور اثني عشر ً
شهرا على األقل من
تاريخ إصدارها و/أو تحويلها؛
ً
مطلوبا بموجب القانون أو
( )9نقل األسهم أو التصرف بها بطريقة أخرى عندما يكون هذا النقل أو التصرف
أي سلطة مختصة أو بأمر قطعي من محكمة مختصة؛
( )10نقل األسهم أو التصرف فيها بطريقة أخرى بموجب مصالحة أو ترتيب بين الشركة ودائنيها أو أي فئة منهم
أو بين الشركة وأعضائها أو أي فئة منهم يتفق عليها الدائن أو األعضاء و (عند االقتضاء) تكون معتمدة
من قبل أي سلطة معنية؛ أو
قانون
الشركات.
( )11عمليات نقل امللكية املسموح بها بموجب املادة  215من
الفترة التي تبدأ منذ تاريخ اتفاقية ضمان االكتتاب حتى وبما يشمل ( 180مائة وثمانون) ً
يوما بعد اإلدراج والتي
يكون خاللها الحظر ً
ساريا.

شيك املدير

شيك مصرفي مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة اإلمارات.

الحد األقص ى لالستثمار

ال يوجد حد أقص ى لالستثمار في أسهم الطرح.
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الحد األدنى لالستثمار

تم تحديد الحد األدنى لالستثمار في أسهم الطرح في الشريحة األولى والشريحة الثالثة بقيمة  5,000درهم إماراتي،
على أن يتم أي استثمار إضافي بزيادات ال تقل عن  1,000درهم إماراتي أو مضاعفات ذلك .وتم تحديد الحد األدنى
لالكتتاب في أسهم الطرح في الشريحة الثانية بقيمة  1,000,000درهم إماراتي (ملزيد من التفاصيلُ ،يرجى الرجوع
إلى قسم "مبالغ االكتتاب" في القسم األول من هذه النشرة).

الوزارة

وزارة االقتصاد.

الوزير

وزير االقتصاد.

صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة
املرورية

ً
مطروحا منه الرحالت الخاضعة للخصم.
إجمالي حركة املرور

رقم املستثمر

رقم مستثمر وطني موحد يحصل عليه املكتتب من سوق دبي املالي وذلك ليقوم باالكتتاب والتداول في سوق دبي
املالي وناسداك دبي.

األعضاء غير التنفيذيين او أعضاء
مجلس اإلدارة غير التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين لدى الشركة.

املقاييس الو اقعة خارج نطاق املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية

إجراءات مالية معينة لم يتم تحديدها أو االعتراف بها بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أو أي مبادئ
محاسبية أخرى معمول بها ،بما في ذلك إيرادات الرسوم ،واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء،
واألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،وهامش األرباح املُ ّ
عدلة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ،وتحويل التدفقات النقدية ،ورأس املال التشغيلي ،وصافي الدين ،ونسبة صافي الدين إلى األرباح قبل
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،ومعدل التدفقات النقدية الحرة.

اتفاقية التجديد

ً
اعتبارا من  1يوليو .2022
نقل اتفاقية ترانسكور إلى الشركة

املشاركون في الطرح

الكيانات املدرجة في الصفحات  7و 8و9من هذه النشرة.

فترة الطرح

تبدأ فترة االكتتاب للشريحة األولى والشريحة الثالثة يوم الثالثاء املوافق  13سبتمبر  2022وتنتهي يوم الثالثاء
املوافق  20سبتمبر .2022
تبدأ فترة االكتتاب للشريحة الثانية يوم الثالثاء املوافق  13سبتمبر  2022وتنتهي يوم األربعاء املوافق  21سبتمبر
.2022

سعر الطرح

السعر الذي سيتم به بيع كل سهم في الطرح.

نطاق سعر الطرح

يتم عرض أسهم الطرح من خالل نطاق سعري بالدرهم اإلماراتي سوف يتم نشره في اليوم األول من فترة الطرح.

أسهم الطرح

( 1،500،000،000مليار وخمسمائة مليون) سهم من املقرر أن يبيعها املساهم البائع في عملية اكتتاب عام.
ويحتفظ املساهم البائع بالحق في تغيير حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الطرح ً
وفقا لتقديره الخاص ،مع
مراعاة القوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع.

الطرح

االكتتاب العام لعدد ( 1،500،000،000مليار وخمسمائة مليون) من األسهم (بما يمثل نسبة  %20من إجمالي
األسهم املصدرة في الشركة) ،والتي يتم طرحها للبيع من قبل املساهم البائع.

نظام الطرح

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (/11ر.م) لسنة  2016بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات
املساهمة العامة وتعديالته.

التكنولوجيا التشغيلية

التكنولوجيا التشغيلية مرخصة من ترانسكور.

قانون املعاشات

القانون رقم  7لسنة .1999
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الصفقات والترتيبات التعاقدية قبل
الطرح

بشكل جماعي ،اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة واتفاقية االمتياز واتفاقية الخدمات
االنتقالية واتفاقية اإليجار وعملية ضخ رأس املال من قبل دائرة املالية في  29يونيو  2022وتعيين مجلس اإلدارة
واملوظفين لدى سالك.

املعلومات املالية التصورية

املعلومات املالية التصورية السنوية واملعلومات املالية التصورية املرحلية.

العميل املحترف

األشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العميل املحترف ً
وفقا للقاعدة  2-3-2من قواعد سير العمل الصادرة عن
سلطة دبي للخدمات املالية.

املستثمرون املحترفون

( )1املستثمرون املحترفون بطبيعتهم والذين يشملون ما يلي:
أ .الشركات واملنظمات الدولية التي يكون أعضاؤها من الدول أو البنوك املركزية أو السلطات النقدية
الوطنية؛
ب .الحكومات واملؤسسات الحكومية وهيئاتها االستثمارية وغير االستثمارية والشركات اململوكة لها بالكامل؛
ج .البنوك املركزية أو الهيئات النقدية الوطنية في أي بلد أو دولة أو سلطة قانونية؛
د .مؤسسات السوق الرأسمالية املرخصة من الهيئة أو الخاضعة لرقابة هيئة رقابية مماثلة لها؛
ه .املؤسسات املالية؛
و .املؤسسات املالية املنظمة وصناديق االستثمار املشتركة املحلية أو األجنبية وشركات إدارة صناديق
التقاعد املنظمة وصناديق التقاعد املنظمة؛
ز.
ح.
ط.
ي.

أي كيان يتمثل نشاطه الرئيس ي في االستثمار في األدوات املالية أو توريق األصول أو املعامالت املالية؛
ً
أي شركة تكون أسهمها مدرجة أو ُيقبل تداولها في أي سوق لدولة عضو في املنظمة الدولية لهيئات
األوراق املالية؛
ً
أي وص ي على صندوق ائتماني يمتلك ،خالل االثني عشر ً
شهرا املاضية ،أصوال بقيمة 35,000,000
درهم إماراتي أو أكثر؛
ً
املكاتب العائلية املرخصة التي تمتلك أصوال بقيمة  15,000,000درهم إماراتي أو أكثر؛

ك .املشاريع املشتركة والجمعيات التي لديها ،أو كان لديها في أي وقت خالل العامين املاضيين ،صافي أصول
بقيمة  25,000,000درهم إماراتي أو أكثر (باستثناء قروض الشركاء واملساهمين)؛
ل .أي هيئة اعتبارية تنجح (اع ً
تبارا من تاريخ آخر قوائم مالية لها) باختبار "مشروع كبير" ،بحيث تستوفي
اثنين من املتطلبات التالية على األقل:
 .1تمتلك إجمالي أصول بقيمة  75,000,000درهم إماراتي أو أكثر (باستثناء االلتزامات قصيرة األجل
وااللتزامات طويلة األجل)؛
 .2لديها صافي إيرادات سنوية بقيمة  150,000,000درهم إماراتي أو أكثر؛ أو
 .3لديها إجمالي نقد واستثمارات في ميزانيتها العمومية؛ أو إجمالي حقوق ملكية (بعد خصم رأس املال
املدفوع) ،ال يقل عن  7,000,000درهم إماراتي؛
( )2املستثمرون املحترفون املُ َّ
قيمون والذين يشملون:
أ .أي شخص طبيعي يمتلك صافي أصول ،باستثناء قيمة محل إقامته الرئيس ي ،ال يقل عن 4,000,000
درهم إماراتي (من أصحاب املالءة املالية املرتفعة)؛
ب .أي شخص طبيعي:
 .1معتمد من الهيئة أو من هيئة رقابية مماثلة؛
 .2يكون موظف في كيان مرخص أو في مؤسسة مالية منظمة وشغل وظيفته على مدار العامين
املاضيين؛
 .3تم تقييمه وثبت أن لديه معرفة وخبرة كافيتين في ما يتعلق باالستثمارات ذات الصلة ومخاطرها
(بعد تقييم املالءمة)؛ أو
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 .4يمثله كيان مرخص له من قبل الهيئة.
ج .أي شخص طبيعي (املشارك في الحساب) لديه حساب مشترك إلدارة االستثمار مع أحد أصحاب املالءة
املالية املرتفعة (صاحب الحساب الرئيس ي) ،شريطة استيفاء كل الشروط التالية:
 .1يجب أن يكون املشارك في الحساب ً
قريبا من الدرجة األولى أو الثانية لصاحب الحساب الرئيس ي؛
ُ .2يستخدم الحساب إلدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيس ي واملشتركين فيه؛ و
 .3يتم الحصول على تأكيد خطي من املشترك (أي ،املشارك في الحساب) يؤكد أن قرارات االستثمار
ً
املتعلقة بحساب االستثمار املشترك يتم اتخاذها نيابة عنه من قبل صاحب الحساب الرئيس ي؛
د .الشركات ذات األغراض الخاصة والصناديق االئتمانية املنشأة لغرض إدارة محفظة أصول استثمارية
ألحد أصحاب املالءة املالية املرتفعة؛
ه .وأي مشروع يستوفي الشروط التالية:
 .1لديه إجمالي نقد واستثمارات في ميزانيته العمومية؛ أو إجمالي حقوق ملكية (بعد خصم رأس املال
املدفوع) ،ال يقل عن  4,000,000درهم إماراتي؛ أو
 .2تم تقييمه وثبت أن لديه معرفة وخبرة كافيتين فيما يتعلق باالستثمارات ذات الصلة ومخاطرها
(بعد تقييم املالءمة)؛ أو
 .3لديه مسيطر (على سبيل املثال ،شخص يسيطر على غالبية األسهم أو حقوق التصويت في
املشروع ذي الصلة أو يمتلك القدرة على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس إدارة املشروع ذي
الصلة) ،أو شركة قابضة أو شركة تابعة أو شريك في مشروع مشترك يقع ضمن تعريف املستثمر
املحترف بطبيعته أو املستثمر املحترف املُ َّ
قيم،
وهم الذين تتم املوافقة عليهم ،في كل حالة ،من قبل الشركة واملساهم البائع ،بالتشاور مع مدراء االكتتاب
املشتركون ،وتنطبق عليهم أي من املواصفات التالية( :أ) أن يكون خارج الواليات املتحدة األمريكية وممن يجوز
ً
ً
استنادا لالئحة س ( )Sبموجب قانون األوراق املالية األمريكي ،أو (ب) أن يكون
شخصا في مركز
تقديم عرض له
ً
دبي املالي العاملي ممن يجوز تقديم عرض لهم وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق املوجودة

ً
في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات املالية أو (ج) أن يكون
شخصا في سوق أبوظبي العاملي ممن يجوز تقديم
عرض له ً
وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب قواعد األسواق املنصوص عليها في لوائح الخدمات املالية واألسواق،

وال يقدم العرض سوى لألشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العميل املحترف املنصوص عليها في قواعد سير
العمل الصادرة عن سلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي.

برايس ووترهاوس كوبرز

برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي).

بنوك تلقي االكتتاب

مجموعة البنوك التي يقودها بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي على النحو املبين في الئحة البنوك املرفقة في امللحق 2
من هذه النشرة.

الالئحة س ()S

الالئحة س ( )Sمن قانون األوراق املالية األمريكي.

الرحالت املدرة للدخل

نسبة الرحالت املعلنة التي يخضع فيها سائقي املركبات للرسوم.

مؤسسة تابعة لهيئة الطرق واملواصالت

أي مؤسسة تم إنشاؤها في إطار هيئة الطرق واملواصالت ،مثل مؤسسة املرور والطرق أو مؤسسة النقل العام أو
مؤسسة القطارات.

قانون هيئة الطرق واملواصالت

القانون رقم ( )17لسنة  2005بشأن إنشاء هيئة الطرق واملواصالت.

قانون التعرفة املرورية

القانون رقم ( )22لسنة  2006بشأن التعرفة املرورية في إمارة دبي.

بيانات سالك

بيانات دبي (التي تشمل البيانات الشخصية) التي يتم جمعها عبر نظام سالك.

قانون تأسيس سالك

قانون دبي رقم  12لسنة  2022املتعلق بتأسيس شركة سالك ش.م.ع.
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ملصقات سالك

أنظمة التدفق الحر (أو املفتوحة) لبوابات التعرفة الخاصة بالشركة التي تستخدم ملصقات تحديد الهوية
بموجات الراديو.

أعمال سالك

أعمال سالك التابعة لهيئة الطرق واملواصالت ،قبل تاريخ  30يونيو .2022

الشريحة الثانية

عرض أسهم الطرح للمكتتبين من الشريحة الثانية بموجب وثيقة الطرح للشريحة الثانية.

وثيقة الطرح للشريحة الثانية

هي وثيقة طرح تمت صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين املحترفين ضمن الشريحة الثانية وبطريقة
تتماش ى مع القوانين واألنظمة السارية واملقبولة للهيئات املختصة في الوالية القضائية املعنية ،ولم يتم املصادقة
جزءا من هذه النشرة وال تشكل املعلومات الواردة فيها ً
عليها من قبل الهيئة وال تشكل هذه الوثيقة ً
جزءا من هذه
النشرة.
ستكون وثيقة الطرح للشريحة الثانية متاحة على ./http://ipo.salik.ae

املكتتبون من الشريحة الثانية

املستثمرون املحترفون.

املساهم البائع

حكومة دبي .ممثلة في دائرة املالية ،بعد إتمام الطرح مباشرة ،سيستمر املساهم البائع في امتالك نسبة  %80من
أس املال املُ َ
صدر والقائم للشركة على افتراض عدم زيادة حجم الطرح.
ر

أعضاء اإلدارة العليا أو اإلدارة العليا

األفراد الذين تم تحديدهم بهذه الصفة في "الهيكل اإلداري املقترح للشركة  -اإلدارة العليا".

املساهم

حامل أسهم في رأس مال الشركة.

األسهم

األسهم العادية للشركة ،كل منها بقيمة اسمية  0.01درهم إماراتي (فلس واحد) ،مدفوعة بالكامل ومصدرة
وقائمة والتي تمنح الحقوق املنصوص عليها في النظام األساس ي.

الرسالة النصية

الرسالة النصية القصيرة.

املكتتب

شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم لالكتتاب في أسهم الطرح.

املجلس التنفيذي

املجلس التنفيذي إلمارة دبي.

اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت
االئتمانية املتجددة

اتفاقية التمويل التي تبلغ مدتها خمس سنوات بشأن تمويل ألجل بقيمة  4مليارات درهم إماراتي وتسهيل تمويل
متجدد بقيمة  200مليون درهم إماراتي ،وهي مبرمة بين الشركة وبنك اإلمارات دبي الوطني بتاريخ  29يونيو .2022

الشريحة الثالثة

عرض أسهم الطرح للمكتتبين من الشريحة الثالثة.

املكتتبون من الشريحة الثالثة

املوظفين املؤهلين.

الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة
املرورية

الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية والتابعة لبوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة ،وكذلك
األعمال والهياكل واملرافق واملنشآت واملعدات التي ُتعتبر ً
جزءا ال يتجزأ من أو الزمة لتشغيل الطرق الخاضعة
للتعرفة املرورية ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،املرافق الخاضعة للتعرفة املرورية وأثاث الطرق والهياكل
والبنية التحتية األخرى في مناطق خدمات الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية.

الئحة التعرفة والغرامات

قرار املجلس التنفيذي رقم ( )19لسنة  2010باعتماد الرسوم والغرامات املترتبة على قانون التعرفة املرورية في
إمارة دبي.

ترانسكور

ترانسكور ال بي فرع دبي.

اتفاقية ترانسكور

االتفاقية املعمول بها بين هيئة الطرق واملواصالت وشركة ترانسكور منذ عام  2006ملجموعة كاملة من خدمات
التشغيل والصيانة لنظام بوابات التعرفة عبر مواقع مختلفة في دبي.

مؤسسة املرور والطرق

مؤسسة املرور والطرق.

قانون العالمات التجارية

املرسوم االتحادي رقم  36لسنة .2021
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اتفاقية الخدمات االنتقالية

اتفاقية الخدمات االنتقالية املبرمة بين الشركة وهيئة الطرق واملواصالت في  30يونيو .2022

نظام تعرفة ترانسكور

نظام تعرفة ترانسكور.

الشريحة

الشريحة األولى أو الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة كما قد تكون الحالة.

دولة اإلمارات

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

قانون حماية البيانات اإلماراتي

املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )45لسنة  2021بشأن حماية البيانات الشخصية في  20سبتمبر .2021

دفعة االمتياز املقدمة

دفعة االمتياز املقدمة البالغة  4.0مليارات درهم بموجب عقد االمتياز التي سددتها الشركة الى هيئة الطرق
واملواصالت الستخدام بوابات التعرفة املرورية الحالية .وتتوقع الشركة دفع ضريبة القيمة املضافة بقيمة 200
مليون درهم في ما يتعلق بدفعة االمتياز املقدمة في عام  ،2023والتي ستستردها بالكامل.

نظام املرور املوحد

نظام املرور املوحد.

املصرف املركزي

مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي.

الواليات املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية وأراضيها وممتلكاتها وأي والية من الواليات املتحدة األمريكية ومقاطعة كولومبيا.

قانون األوراق املالية

قانون األوراق املالية األمريكي لعام  ،1933بصيغته املعدلة.

ضريبة القيمة املضافة

ضريبة القيمة املضافة.

27

القسم األول :شروط االكتتاب وأحكامه
التفاصيل الرئيسية ألسهم الطرح
•

اسم الشركة :شركة سالك ش.م.ع.

•

ً
مقسما إلى 7،500،000،000
رأس املال :تم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ اإلدراج بقيمة ( 75،000،000خمسة وسبعين مليون) درهم إماراتي
(سبعة مليارات وخمسمائة مليون) سهم مدفوعة بالكامل بقيمة  0،01درهم إماراتي (فلس واحد) لكل سهم.

•

نسبة أسهم الطرح وعددها ونوعها( 1،500،000،000 :مليار وخمسمائة مليون) سهم ،وجميعها أسهم عادية تمثل ( %20عشرين باملئة) من رأس
املال املصدر للشركة (تم احتساب هذه النسبة ً
بناء على العدد اإلجمالي لألسهم في رأس املال كما في تاريخ هذه النشرة).

•

نطاق سعرالطرح لكل سهم :سيكون نطاق سعر الطرح بالدرهم اإلماراتي وسيتم نشره قبل بداية "فترة الطرح" وفي اليوم املوافق لبداية "فترة الطرح"
في  13سبتمبر .2022

•

أهلية الفئات املؤهلة من املكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:
▪

الشريحة األولى :سيتم فتح باب االكتتاب للمكتتبين من الشريحة األولى ً
وفقا للوصف الوارد في صفحة الغالف في هذه النشرة وفي قسم
"التعريفات واملصطلحات" من هذه النشرة .ويجب على جميع املكتتبين في الشريحة األولى أن يكون لديهم رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي
املالي ورقم حساب بنكي .سيتم تخصيص نسبة ( %7سبعة في املائة) من أسهم الطرح ،والتي تمثل ( 105،000،000مائة وخمسة ماليين) سهم
للشريحة األولى .يحتفظ املساهم البائع بالحق في تعديل حجم الشريحة األولى في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب ً
وفقا لتقديره الخاص وموافقة
الهيئة .أي زيادة في حجم الشريحة األولى ستؤدي إلى تخفيض مماثل في حجم الشريحة الثانية و/أو الشريحة الثالثة (حسبما ينطبق) ،بشرط
أال تقل نسبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة الثانية عن ( %60ستين باملائة) من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة
األولى والشريحة الثالثة عن ( %40أربعين باملائة) من أسهم الطرح.

▪

الشريحة الثانية :سيتم فتح باب االكتتاب للمكتتبين من الشريحة الثانية ً
وفقا للوصف الوارد في صفحة الغالف في هذه النشرة وفي قسم
"التعريفات واملصطلحات" من هذه النشرة .ويجب على جميع املكتتبين في الشريحة الثانية أن يكون لديهم رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي
املالي .سيتم تخصيص نسبة ( %92اثنين وتسعين في املائة) من أسهم الطرح ،والتي تمثل ( 1،380،000،000مليار وثالثمائة وثمانين مليون)
سهم للشريحة الثانية.

▪

الشريحة الثالثة :سيتم فتح باب االكتتاب للمكتتبين من الشريحة الثالثة ً
وفقا للوصف الوارد في صفحة الغالف في هذه النشرة وفي قسم
"التعريفات واملصطلحات" من هذه النشرة .ويجب على جميع املكتتبين من الشريحة الثالثة أن يكون لديهم رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي
الوطني ورقم حساب بنكي .سيتم تحديد الحجم النهائي للشريحة الثالثة من قبل املساهم البائع في تاريخ إعالن سعر الطرح .سيتم تخصيص
نسبة ( %1واحد في املائة) من أسهم الطرح ،والتي تمثل (( )15،000،000خمسة عشر مليون) سهم للشريحة الثالثة .يحتفظ املساهم البائع
بالحق في تعديل حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب ً
وفقا لتقديره الخاص وموافقة الهيئة .أي زيادة في حجم الشريحة
الثالثة ستؤدي إلى تخفيض مماثل في حجم الشريحة األولى و/أو الشريحة الثانية ،بشرط أال تقل نسبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة الثانية
عن ( %60ستين باملائة) من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثالثة عن ( %40أربعين باملائة) من
أسهم الطرح بشكل إجمالي.

•

يحظراالكتتاب في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه :يحظر االكتتاب العام على أي مكتتب تكون عملية شرائه لألسهم مقيدة بموجب القوانين املعمول
بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الوالية القضائية التي ينتمي إليها .ويتحمل املكتتب املسؤولية عن تحديد ما إذا كان طلب اكتتابه وعملية الشراء
التي قام بها ألسهم الطرح تتوافق مع قوانين الوالية (الواليات) القضائية املعمول بها أم ال.

•

الحد األدنى لالستثمار :تم تحديد الحد األدنى لالستثمار في أسهم الطرح للشريحة األولى والشريحة الثالثة بقيمة  5,000درهم إماراتي على أن يكون
أي استثمار إضافي يتم بزيادات ال تقل عن  1,000درهم إماراتي أو مضاعفات ذلك .وتم تحديد الحد األدنى لالستثمار في أسهم الطرح للشريحة الثانية
بقيمة  1,000,000درهم إماراتي.

•

الحد األقص ى لالستثمار :ال يوجد حد أقص ى لالستثمار في أسهم الطرح.

•

االكتتاب من قبل املساهم البائع :ال يجوز للمساهم البائع االكتتاب في أسهم الطرح بصورة مباشرة.

•

يوما بعد اإلدراج والتي يكون خاللها الحظر ً
فترة الحظر :الفترة التي تبدأ منذ تاريخ اتفاقية ضمان االكتتاب حتى وبما يشمل ( 180مائة وثمانون) ً
ساريا.

•

أسباب الطرح واستخدام متحصالته
لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح .يتحمل املساهم البائع كل نفقات الطرح بما في ذلك أي عموالت متعلقة بالبيع وأي رسوم
تقديرية .يتم إجراء الطرح ألسباب عدة منها توفير إمكانية للمساهم البائع لبيع جزء من أسهمه ،مع توفير سيولة أكبر للتداول في األسهم وتعزيز وضع
الشركة في مجتمع االستثمار العاملي.
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•

تكاليف االكتتاب/نفقات الطرح
يتحمل املساهم البائع كل نفقات الطرح (بما في ذلك عموالت البيع وأي رسوم تقديرية).
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معلومات إضافية حول الشريحة األولى والشريحة الثالثة
.1

طلبات االكتتاب
يتعين على كل مكتتب من مكتتبي الشريحة األولى والشريحة الثالثة تقديم طلب اكتتاب واحد فقط ( )1باسمه الشخص ي ،في حالة تقديم طلب
ً
االكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيال ملكتتب آخر ،في هذه الحالة سيتم تقديم طلب االكتتاب باسم املكتتب) أو ( )2باسم شخص
اعتباري ،في حالة تقديم طلب االكتتاب بواسطة أي كيان مؤسس ي .وإذا قدم أحد املكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخص ي أو باسم
شخص اعتباري ،تحتفظ بنوك تلقي االكتتاب ومدراء االكتتاب املشتركون بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات االكتتاب املقدمة من هذا املكتتب
وعدم تخصيص أي أسهم له.
على املكتتبين التأكد من حصولهم على رقم مستثمر وطني محدث لدى سوق دبي املالي واستكمال كل البيانات املطلوبة في طلب االكتتاب وإرفاق كل
أي من بنوك تلقي االكتتاب إلى جانب مبلغ االكتتاب وذلك خالل فترة الطرح املتعلقة بالشريحة األولى والشريحة
املستندات املطلوبة وتقديمها إلى ٍ
الثالثة.
ً
واضحا وبخط مقروء ،وفي حال مخالفة هذا الشرط ،سترفض بنوك تلقي االكتتاب استالم الطلب
يجب أن يكون طلب االكتتاب املستوفي للبيانات
من املكتتب لحين قيام املكتتب باستكمال البيانات واملستندات املطلوبة قبل غلق باب االكتتاب.
يجب على جميع املوظفين املؤهلين الذي يرغبون باملشاركة في الشريحة الثالثة تقديم بيان إبداء االهتمام إلى جانب تفاصيل رقم املستثمر الوطني
ذي الصلة الخاصة بهم من خالل املنصات التي توفرها سالك في  20سبتمبر  2022أو قبله .وسيتم إرسال قائمة املوظفين الذين قدموا بيان إبداء
االهتمام بحلول  12سبتمبر  2022إلى بنك تلقي االكتتاب وسوق دبي املالي قبل يوم من بدء فترة االكتتاب وسيتم تقديم أي إضافات أخرى إلى قائمة
املوظفين املقدمة إلى بنك تلقي االكتتاب وسوق دبي املالي على أساس يومي حتى الساعة  1ظهرا من يوم  20سبتمبر  .2022ولن يكون أي بيان إبداء
ً
اهتمام يتم استالمه بعد ذلك التاريخ مؤهال لتخصيص الشريحة الثالثة .ولن يكون بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي مسؤول عن التحقق من دقة قائمة
املوظفين املؤهلين أو اكتمالها وستكون مسؤولية سالك وحدها.
في حال لم يقدم أي موظف من املوظفين املؤهلين املشاركين في الشريحة الثالثة بيان إبداء االهتمام قبل التاريخ والوقت املنصوص عليهما أعاله،
فسيتم تحويل اكتتابه إلى الشريحة األولى ،وفي حال ّ
قدم أي موظف من املوظفين املؤهلين املشاركين في الشريحة األولى بيان إبداء االهتمام الخاص
به قبل التاريخ والوقت املنصوص عليهما أعاله ،فسيتم قبول اكتتابه ضمن الشريحة الثالثة.
ويترتب على االكتتاب في أسهم الطرح املوافقة على النظام األساس ي للشركة وااللتزام بكل القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركةُ .وتعد أي
ُ
شروط تضاف إلى الطلب كأن لم تكن ،وال تقبل أي نسخ ضوئية من طلبات االكتتاب .ويجب عدم استكمال طلب االكتتاب إال بعد قراءة هذه النشرة
والنظام األساس ي للشركة بإمعان .ويتعين تقديم طلب االكتتاب بعد ذلك إلى أي من الفروع التابعة لبنوك تلقي االكتتاب املحددة في هذه النشرة أو
من خالل القنوات اإللكترونية (يرجى الرجوع إلى "االكتتاب اإللكتروني").
ويقر املكتتبون أو وكالؤهم بصحة املعلومات الواردة بطلب االكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي قدم االكتتاب إليه .ويوقع املكتتب أو من ينوب
عنه على طلب االكتتاب أو يصدق عليه بصورة واضحة.
ألي من
يحق لبنك تلقي االكتتاب الرئيس ي ولبنوك تلقي االكتتاب رفض طلبات االكتتاب املقدمة من أي مكتتب في الشريحة األولى والشريحة الثالثة ٍ
األسباب التالية:
•

أي من املشاركين في
إذا كان نموذج طلب االكتتاب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق باملبلغ املدفوع أو املستندات املقدمة (وال يتحمل ٍ
الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملء عنوان املكتتبين بشكل صحيح)؛

•

إذا تم دفع مبلغ االكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع املسموح بها؛

•

إذا لم يتطابق مبلغ االكتتاب املقدم مع طلب االكتتاب مع شروط الحد األدنى املطلوب لالستثمار أو الزيادات املحددة لطرح الشريحة األولى
والشريحة الثالثة؛

•

إذا كان طلب االكتتاب املقدم غير واضح أو غير مقروء بشكل كامل؛

•

إذا تم إرجاع شيك املدير ألي سبب من األسباب؛

•

كاف لسداد مبلغ االكتتاب املذكور في نموذج طلب االكتتاب
إذا كان املبلغ املوجود في الحساب البنكي املذكور في طلب االكتتاب املقدم غير ٍ
املقدم أو إذا كان بنك تلقي االكتتاب غير قادر على تحصيل املبلغ مقابل الطلب سواء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أم ألي أسباب أخرى؛

•

إذا كان رقم املستثمر الوطني غير ساري لدى سوق دبي املالي أو كان غير صحيح؛

•

إذا كان طلب االكتتاب ً
مكررا (وتعود املوافقة على مثل هذا الطلب املكرر إلى السلطة التقديرية للشركة واملساهم البائع فقط)؛

•

إذا ثبت أن طلب االكتتاب يخالف شروط الطرح؛
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•

إذا تبين أن املكتتب قد قدم أكثر من طلب واحد (إذ ال يجوز التقدم بطلبات لالكتتاب في أكثر من شريحة من بين الشريحة األولى والشريحة
الثانية أو الشريحة الثالثة ،وال يجوز التقدم بأكثر من طلب في أي من الشرائح) ،ويخضع قبول أي طلب (طلبات) مكرر  /متعدد لتقدير
الشركة واملساهم البائع وحدهما)؛

•

ً
ً
ً
ً
طبيعيا وتبين أنه لم يتقدم بطلب االكتتاب باسمه الشخص ي (إال إذا كان وكيال أو ممثال عن مكتتب آخر)؛
شخصا
إذا كان املكتتب

•

إذا لم يلتزم املكتتب بالقواعد املعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة األولى أو الشريحة الثانية أو الشريحة الثالثة؛

•

إذا تبين أنه من الضروري رفض طلب االكتتاب لضمان االمتثال ألحكام قانون الشركات أو النظام األساس ي أو هذه النشرة أو متطلبات
املصرف املركزي أو الهيئة أو سوق دبي املالي؛ أو

•

إذا فشل تحويل األموال من خالل نظام التحويالت املالية /نظام السويفت /الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت  /الخدمات املصرفية عبر
الهاتف  /أجهزة الصراف اآللي  /املوقع اإللكتروني أو في حالة عدم كفاية املعلومات املطلوبة في الحقول الخاصة للمض ي ً
قدما في معالجة
الطلب.

ألي من تلك األسباب املذكورة أعاله في أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح،
يجوز لبنوك تلقي االكتتاب وبنوك تلقي االكتتاب الرئيس ي رفض الطلب ٍ
كما أنها ال تتحمل أي التزام بإخطار املكتتبين قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم للمكتتبين املرفوضين.
املستندات املصاحبة لطلبات االكتتاب
يجب على جميع املكتتبين تقديم املستندات التالية مع نماذج طلبات االكتتاب الخاصة بهم:
فيما يتعلق باألفراد من مواطني دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:
•

تفاصيل رقم املستثمر الوطني؛

•

أصل وصورة من جواز السفر ساري املفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتية سارية املفعول؛ و

•

ً
شخصا آخر بخالف املكتتب ،يجب تقديم ما يلي:
في حالة كان املوقع

•

▪

سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص املخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد األشخاص /الهيئات التنظيمية
في دولة اإلمارات مثل كاتب العدل أو حسب األصول املرعية في الدولة؛

▪

أصل جواز سفر /بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص املخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر  /بطاقة الهوية
اإلماراتية؛ و

▪

صورة جواز السفر/بطاقة الهوية اإلماراتية للمكتتب للتحقق من توقيعه؛ و

▪

تفاصيل رقم املستثمر الوطني؛ أو

في حال كان املفوض بالتوقيع وص ي على قاصر ،يتم تقديم ما يلي:
▪

أصل وصورة من جواز السفر/بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص الوص ي للتحقق من توقيعه؛

▪

أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و

▪

في حال كان الوص ي ً
معينا من قبل املحكمة ،أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من املحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل
كاتب العدل).

فيما يتعلق باألشخاص االعتبارية بما في ذلك املصارف واملؤسسات املالية وصناديق االستثمار ،وغيرها من الشركات واملؤسسات:
•

بخصوص األشخاص االعتبارية املسجلين في دولة اإلمارات:
▪

أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من أحد األشخاص  /الهيئات التنظيمية في
اإلمارات مثل كاتب العدل أو حسب األصول املرعية في الدولة؛
ً
ً
أصل وصورة من املستند الذي يجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن املكتتب وتقديم طلب االكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط واألحكام
املنصوص عليها في نشرة اإلصدار ونموذج االكتتاب؛ و

▪

أصل وصورة من جواز سفر /بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص املفوض بالتوقيع؛ و

▪

تفاصيل رقم املستثمر الوطني.

▪

•

بناء على طبيعة الشركة ومكان تسجيلهاً ،
بخصوص األشخاص االعتبارية األجنبية :فإن املستندات املطلوبة ستختلف ً
وبناء عليهُ ،يرجى
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الرجوع إلى مدراء االكتتاب املشتركون للحصول على قائمة باملستندات املطلوبة.
بالنسبة للمشاركين من املوظفين املؤهلين في الشريحة الثالثة:
•

تقديم بيان إبداء االهتمام الخاص بهم مع تفاصيل رقم املستثمر الوطني ذي الصلة الخاص بهم من خالل املنصات املحددة؛

•

تقديم طلب ألحد بنوك تلقي االكتتاب؛ و

•

جواز سفر  /بطاقة الهوية اإلماراتية.
ً
شخصا آخر بخالف املكتتب ،يجب تقديم ما يلي:
في حالة كان املوقع

.2

▪

سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص املخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من أحد األشخاص /الهيئات التنظيمية في دولة
اإلمارات مثل كاتب العدل أو حسب األصول املرعية في الدولة؛

▪

أصل جواز سفر /بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص املخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر  /بطاقة الهوية
اإلماراتية؛ و

▪

تفاصيل رقم املستثمر الوطني.

طريقة االكتتاب والدفع للشريحة األولى والشريحة الثالثة
طريقة الدفع للشريحة األولى والشريحة الثالثة
أي من بنوك تلقي االكتتاب املذكورة في هذه النشرة وتقديم رقم املستثمر الوطني لدى سوق دبي املالي
يتعين على املكتتب تقديم طلب االكتتاب إلى ٍ
الطرق
التالية:
ورقم حسابه املصرفي باإلضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب باالكتتاب بها ،ويتم الدفع بإحدى
•

شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص يعمل في دولة اإلمارات ،لصالح "شركة سالك ش.م.ع".؛

•

الخصم من حساب املكتتب لدى أي بنك من بنوك تلقي االكتتاب؛ أو

•

االكتتاب اإللكتروني (يرجى الرجوع إلى القسم الخاص باالكتتاب اإللكتروني أدناه).

يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب املصرفي للمكتتب في نموذج طلب االكتتاب حتى لو كان سيتم سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك
مدير.
ال يجوز سداد قيمة االكتتاب أو قبولها لدى أي بنك من بنوك تلقي االكتتاب باستخدام أي طريقة مما يلي:
•

ً
نقدا؛

•

شيك (غير مصدق)؛ أو

•

أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله.

يرجى الرجوع إلى امللحق  2ملعرفة الفروع املشاركة لبنوك تلقي االكتتاب.
االكتتاب اإللكتروني
االكتتاب اإللكتروني من خالل بنوك تلقي االكتتاب وسوق دبي املالي -الشروط العامة
عمليات االكتتاب اإللكترونية :يجوز لبنوك تلقي االكتتاب ان يكون لها قنوات الكترونية خاصة بها (أجهزة الصراف اآللي والخدمات املصرفية عبر
اإلنترنت ،وتطبيقات الخدمات املصرفية عبر الهواتف املتنقلة ،واملوقع اإللكتروني وغيرها) والتي يتم ربطها بنظام االكتتاب العام األولي لسوق دبي
ً
املالي .ويعتبر تقديم العميل لطلب االكتتاب اإللكتروني بمثابة موافقة منه على شروط الطرح وأحكامه نيابة عن املكتتب ،كما يعتبر ذلك موافقة
لبنك تلقي االكتتاب بدفع إجمالي قيمة األسهم التي يرغب باالكتتاب فيها ،وذلك عن طريق خصم املبلغ من الحساب املصرفي الخاص بالعميل وتحويل
ً
إلكترونيا
املبلغ لحساب "شركة سالك ش.م.ع ".املفتوح لدى بنك تلقي االكتتاب ،وذلك على النحو املوضح في طلب االكتتاب .ويعد تقديم الطلبات
ً
كافيا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه ،فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق على طلبات
االكتتاب اإللكتروني املعنية في هذا القسم .يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي ألسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن
وجدت) مع األرباح الناجمة عنها عقب إغالق فترة الطرح ،ويتم تنفيذ هذا األمر والتعامل معه بواسطة بنك تلقي االكتتاب التي تم تقديم طلب
االكتتاب اإللكتروني إليه.
االكتتاب اإللكتروني لبنك اإلمارات دبي الوطني
يمكن ألصحاب الحسابات لدى بنك اإلمارات دبي الوطني االكتتاب عبر الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت وقناة تطبيقات الهاتف الخاصة بالبنك
وكذلك من خالل أجهزة الصراف اآللي .يمكن لألشخاص املؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك اإلمارات دبي الوطني باستخدام
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بطاقة الخصم الخاصة بهم ،والخدمات املصرفية عبر اإلنترنت أو تطبيق الهاتف باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور ذات الصلة (كما هو معتاد
مع هذه القنوات) .يعتبر هذا ً
كافيا ألغراض تحديد الهوية ،وبالتالي فإن املستندات الداعمة املتعلقة بالتطبيق املنصوص عليها في مكان آخر في نشرة
اإلصدار هذه لن تنطبق على التطبيقات اإللكترونية .يمكن للمشتركين الذين ليس لديهم حساب لدى بنك اإلمارات دبي الوطني ،سواء كانوا في
اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها ،االشتراك من خالل موقع االكتتاب املخصص على اإلنترنت  https://IPO.EmiratesNBD.comوالدفع من خالل
الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك املركزي اإلماراتي ( )" )“PGSأو من خالل تحويل األموال من البنك املركزي اإلماراتي
أو نظام السويفت .في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم ،يرجى االتصال بفريق بنك اإلمارات دبي الوطني املخصص من خالل مركز االتصال
.)800 SALIK IPO( 800 72545 476
االكتتاب اإللكتروني في مصرف اإلمارات اإلسالمي
يمكن ألصحاب الحسابات لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي االكتتاب عبر قناة الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت للبنك وكذلك من خالل أجهزة
الصراف اآللي وتطبيقات الهاتف .يمكن لألشخاص املؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف اآللي باستخدام بطاقة الخصم الخاصة بهم ،وحسابات
الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور (كما هو معتاد مع القنوات املصرفية اإللكترونية) .يعتبر هذا ً
كافيا ألغراض
التعريف فيما يتعلق باشتراكاتهم.
يرجى املالحظة أن أي أشخاص ليسوا من عمالء مصرف اإلمارات اإلسالمي غير مؤهلين لالشتراك من خالل قنوات االشتراك اإللكترونية ملصرف
اإلمارات اإلسالمي .في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم ،يرجى االتصال بالفريق املتخصص املعني باالكتتابات العامة والتابع ملصرف اإلمارات اإلسالمي
من خالل مركز االتصال .) 800 SALIK IPO( 800 72545 476
االكتتاب اإللكتروني في بنك أبو ظبي األول
أدخل إلى https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription
راجع "صفحة كيفية االكتتاب " واتبع التعليمات وأرسل االكتتابات للشريحة األولى والثالثة.
تطبيق بنك أبو ظبي األول للخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول (لعمالء البنك).
في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم ،يرجى االتصال على 026161800
االكتتاب اإللكتروني في مصرف أبو ظبي اإلسالمي
يمكن الوصول إلى قنوات االكتتاب اإللكترونية في مصرف أبو ظبي اإلسالمي ،بما في ذلك الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ،وتطبيق الخدمات
املصرفية عبر الهاتف املحمول . www.adib.aeعبر املوقع اإللكتروني الرسمي ملصرف أبوظبي اإلسالمي يتم ربطها على النحو الواجب بقاعدة بيانات
سوق دبي املالي وهي متاحة فقط ألصحاب حسابات مصرف أبوظبي اإلسالمي.
سيصل أصحاب حسابات مصرف أبو ظبي اإلسالمي إلى قنوات االكتتاب اإللكترونية الخاصة بمصرف أبو ظبي اإلسالمي باستخدام اسم املستخدم
وكلمة املرور ذوي الصلة ،وسيعتبر ذلك كافيا ألغراض استيفاء متطلبات التعريف.
يقوم أصحاب الحسابات في مصرف أبو ظبي اإلسالمي بإكمال نموذج الطلب اإللكتروني ذي الصلة بشريحتهم من خالل تقديم جميع التفاصيل
املطلوبة بما في ذلك تحديث لسوق دبي املالي ورقم حساب نشط في مصرف أبو ظبي اإلسالمي واملبلغ الذي يرغبون في االكتتاب فيه واختيار حساب
الوساطة املحدد.
من خالل تقديم نموذج االكتتاب اإللكتروني ،يوافق صاحب حساب مصرف أبو ظبي اإلسالمي على شروط وأحكام الطرح ،ويفوض مصرف أبوظبي
اإلسالمي بخصم املبلغ من حساب مصرف أبوظبي اإلسالمي املعني وتحويله إلى حساب االكتتاب لصالح حساب املصدر لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي،
كما هو مفصل في طلب االكتتاب.
ألي أسئلة إضافية ،الرجاء التواصل معنا على 0097126520878
االكتتاب اإللكتروني في بنك املشرق
ستوفر الرحلة الرقمية لبنك املشرق القابلية للعمالء الحاليين لتقديم طلبات االكتتاب رقميا ،وتوليد أرقام املستثمرين مع سوق دبي املالي،
وافتتاح حساب الوساطة مع أوراق املشرق املالية بشكل مباشر خالل رحلة واحدة سلسة في تطبيق املشرق للخدمات املصرفية عبر الهاتف
املحمول  .كما أنه للعمالء املؤهلين التقدم ملا يصل إلى خمسة أضعاف الرافعة املالية من خالل نفس الرحلة الرقمية.
ً
يمكن للعمالء من غير املشرق االستفادة مما ورد أعاله من خالل فتح حساب  Mashreq NEOالخاص بهم أوال على الفور من خالل تطبيق
.Mashreq NEO
ملزيد من التوضيحات ،يرجى الرجوع إلى https://mashreq.com/salik-ipo
في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم يرجى االتصال 0097144244457

33

االكتتاب اإللكتروني في بنك دبي اإلسالمي
في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم يرجى االتصال على 0097146092222
االكتتاب اإللكتروني في مصرف عجمان
سيتمكن أصحاب الحسابات في مصرف عجمان من االشتراك في الطرح العام األولي من خالل الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ومن خالل الفروع
املشاركة املرشحة .يرجى تسجيل الدخول إلى  https://www.ajmanbank.aeلالشتراك من خالل قناتنا املصرفية عبر اإلنترنت باتباع خطوات
بسيطة.
ألية استفسارات أخرى ،يرجى االتصال بنا على 80022
االكتتاب اإللكتروني في بنك أبوظبي التجاري
الخطوات:
الخطوة  1 #لعمالء بنك أبو ظبي التجاري زيارة  https://www.adcb.com/salikوالنقر رابط االكتتاب في الطرح العام.
الخطوة  2 #استكمال مصادقة تسجيل الدخول ( ّ
معرف العميل ورقم الهاتف املحمول وكلمة املرور ملرة واحدة(.
الخطوة  3 #أدخل رقم املستثمر الوطني.
الخطوة  4 #حدد الوسيط ،أدخل مبلغ االكتتاب ،حدد الحساب ثم أرسل.
في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم يرجى االتصال 600502030
االكتتاب اإللكتروني في بنك املارية املحلي ذ.م.م.
تطبيق الخدمات املصرفية الهاتفية لبنك املارية املحلي ذ.م.مMBank UAE Banking Application .
للتقدم بطلبات االكتتاب من خالل تطبيق بنك املارية املحلي ذ.م.م الخاص بدولة اإلمارات العربية املتحدة يرجى زيارة
https://www.mbank.ae/IPO
يرجى مراجعة القسم "تعليمات االكتتاب" املتعلقة بكيفية االكتتاب في الشريحة األولى والشريحة الثالثة من خالل تطبيق  Mbank UAEعلى
هاتفكم املحمول (التطبيق متاح للتحميل من قبلكم على تطبيق أبل ستور  Apple’s App storeوغوغل بلي )Google Play
ملقدمي الطلبات أيضا إصدار رقم مستثمر في سوق دبي املالي من خالل التطبيق.
سيتم قبول طلبات االكتتاب من خالل بنك املارية املحلي ذ.م.م .إذا قدمت من قبل مقيمي دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط.
في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم يرجى االتصال على 600571111
االكتتاب اإللكتروني في بنك دبي التجاري
ً
مفتوحا لجميع أصحاب الحسابات املصرفية.
سيكون االكتتاب
يمكن ألصحاب الحسابات تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت للبنك وتقديم مصلحتهم لالكتتاب العام .سيقوم الفريق
املخصص بعد ذلك باالتصال بالعميل واستكمال املتطلبات بما في ذلك فتح حساب وساطة لدى البنك.
ألية استفسارات أخرى ،يرجى االتصال بنا على 0097142121895
االكتتاب اإللكتروني في مصرف الشارقة اإلسالمي
ألية استفسارات أخرى ،يرجى االتصال بنا على 0097165999999
قنوات االكتتاب اإللكتروني من خالل سوق دبي املالي
سيوفر سوق دبي املالي موقعه الرسمي  www.dfm.aeوتطبيق الهاتف الخاص به للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر وطني مسجل على املوقع
اإللكتروني  www.dfm.aeأو تطبيق الهاتف لسوق دبي املالي والحاملين لبطاقة  iVESTORسارية أو الذين لديهم حساب لدى أحد البنوك الكائنة في
دولة اإلمارات والتي تعد ً
جزءا من بوابة الدفع الخاصة باملصرف املركزي لدولة اإلمارات لتقديم طلبات االكتتاب اإللكترونية إلى بنك تلقي االكتتاب
الرئيس ي من خالل القنوات املتاحة لدى سوق دبي املالي.
وقد يكون لدى بنوك االكتتاب والوسطاء املرخصين من قبل سوق دبي املالي قنوات إلكترونية خاصة بهم (مثل تطبيقات الخدمات املصرفية عبر
اإلنترنت وتطبيقات الخدمات املصرفية عبر الهواتف الجوالة وأجهزة الصراف اآللي) والتي يتم ربطها بنظام الطرح العام األولي لسوق دبي املالي .يعني
تقديم نموذج طلب االكتتاب اإللكتروني قبول العميل مقدم الطلب بأحكام الطرح وشروطه نيابة عن املكتتب وتفويض بنوك تلقي االكتتاب وسوق
دبي املالي بسداد إجمالي مبلغ االكتتاب عن طريق خصم هذا املبلغ من بطاقة  iVESTORذات الصلة أو من الحساب البنكي الخاص بالعميل وتحويل
34

هذا املبلغ إلى الحساب الخاص بالطرح العام األولي لصالح "شركة سالك ش.م.ع ".لدى بنوك تلقي االكتتاب – كما هو ّ
مفصل في طلب االكتتاب.
إلكترونيا ً
ً
كافيا في ما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه ،فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه
ويعد تقديم الطلبات
الوثيقة لن تطبق على طلبات االكتتاب اإللكتروني املعنية في هذا القسم .يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي ألسهم الطرح ورد عائدات أسهم
الطرح التي لم تخصص (إن وجدت) مع األرباح املستحقة عليها عقب إغالق فترة الطرح ،ويتم تنفيذ هذا األمر والتعامل معه قبل اإلدراج بواسطة
بنوك تلقي االكتتاب أو سوق دبي املالي التي تم تقديم طلب االكتتاب األصلية إليها.
في حالة عدم امتثال أي من املكتتبين لهذه النشرة ،ال سيما في ما يتعلق باالكتتاب اإللكتروني وبطاقة  iVESTORأو بوابة الدفع التابعة للمصرف
ُ
املركزي لدولة اإلمارات ،فال يتحمل سوق دبي املالي وال املؤسسون وال الشركة وال مجلس اإلدارة وال بنوك تلقي االكتتاب أو البنك املصدر لبطاقة
 iVESTORبأي حال من األحوال أدنى مسؤولية عن استخدام خدمة االكتتاب اإللكتروني من جانب عميل البنك أو املكتتب ،وال الخصم من حساب
ُ
العميل لدى بنك تلقي االكتتاب ،وال خصم البنك املصدر لبطاقة  iVESTORمن حساب هذه البطاقة أو بوابة الدفع التابعة للمصرف املركزي لدولة
اإلمارات  ،وذلك في ما يخص بعض أو كل الخسائر أو األضرار املتكبدة سواء بشكل مباشر أم غير مباشر نتيجة لخدمة االكتتاب اإللكتروني و/أو
بطاقة .iVESTOR
كما يمكن أن يتم استالم طلبات االكتتاب عن طريق نظام التحويالت املالية .وعلى املستثمرين الذين يختارون استخدام نظام التحويالت املالية
تقديم رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي املالي باإلضافة إلى قيمة أسهم الطرح املكتتب فيها في حقل التعليمات الخاصة.
مواعيد هامة لطرق سداد قيمة االكتتاب
•

في حالة سداد مبالغ االكتتاب التي يتم دفعها عن طريق شيك مصدق بحلول الساعة  1من ظهر يوم  18سبتمبر .2022

•

في حالة سداد مبالغ االكتتاب التي يتم دفعها عن طريق نظام التحويالت املالية أو نظام السويفت بحلول الساعة  1من ظهر يوم  19سبتمبر
.2022

•

يجب تقديم طلبات االكتتاب التي يتم تلقيها عن طريق الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت أو الخدمات املصرفية عبر الهاتف أو أجهزة الصراف
اآللي أو املوقع اإللكتروني قبل الساعة 1من ظهر يوم  20سبتمبر .2022

مبالغ االكتتاب
يتعين على املكتتبين في الشريحة األولى تقديم طلبات شراء أسهم الطرح بمبلغ  5,000درهم أو أكثر ،على أن يكون أي استثمار يزيد عن  5,000درهم
بزيادات ال تقل عن  1,000درهم أو مضاعفات ذلكً .
وبناء عليه ،يتقدم املكتتبون في الشريحة األولى والشريحة الثالثة بمبلغ اكتتاب بالدرهم اإلماراتي
ً
والذي سيتم استعماله لشراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي بدال من التقدم لالكتتاب في عدد معين من أسهم الطرح.
سعر الطرح النهائي
سعر الطرح الذي سيشتري به جميع املكتتبين أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهائي.
سيتم بيع أسهم الطرح في طرح عام أولي ،وسوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر
طلبات االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب املقدمة من املكتتبين في الشريحة الثانية (ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على من يحق له التقدم بطلب
لالكتتاب في أسهم الشريحة الثانية) .وسوف يتم دعوة املكتتبين في الشريحة الثانية لتقديم طلبات اكتتاب في أسهم الطرح ضمن نطاق سعر الطرح
ً
اعتمادا على السعر) .وسيستخدم مدراء
باستخدام طلبات متأثرة باألسعار( ،كأن يكون من خالل اإلشارة إلى مبالغ الطلبات والتي ستتفاوت في الحجم
االكتتاب املشتركون املعلومات الخاصة بمقدار الطلب وبأسعار متنوعة قدمها املكتتبون من الشريحة الثانية لتحديد سعر الطرح النهائي وتوصية
الشركة واملساهم البائع (والذي يجب أن يكون في نطاق سعر الطرح) املتعلق بكل املشاركين في الطرح.
ويجب أن تمثل األسهم الخاصة باملستثمرين املحترفين جميع أسهم الطرح املستخدمة في احتساب سعر الطرح النهائي ألسهم الطرح.
عملية االكتتاب
يجب على املكتتبين تعبئة نموذج الطلب الخاص بشريحتهم ،وتوفير كل التفاصيل املطلوبة .ال يكون املكتتبون الذين ال يقومون بتقديم رقم مستثمر
وطني ساري لدى سوق دبي املالي ورقم حساب بنكي ،مؤهلين لشراء األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم من أسهم الطرح لهم.
يجب على املكتتبين التقدم بطلبات االكتتاب في شريحة واحدة فقط .في حالة تقدم شخص لالكتتاب في أكثر من شريحة ،يحق لبنوك تلقي االكتتاب
ومدراء االكتتاب املشتركون صرف النظر عن أحد الطلبين أو كليهما.
سوف يقوم بنك تلقي االكتتاب والذي تتم من خالله عملية الشراء بإصدار إقرار باالستالم إلى املكتتب والذي يتعين على املكتتب الحفاظ عليه حتى
تلقيه إشعار التخصيصُ .وتعتبر نسخة طلب الشراء عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل بنك تلقي االكتتاب إقر ًارا باستالم طلب االكتتاب .يجب
أن يتضمن إيصال الشراء بيانات املكتتب وعنوانه واملبلغ املدفوع وتفاصيل طريقة الدفع وتاريخ االستثمار .وسوف يتضمن اإلقرار ،في حالة الطلبات
ً
إلكترونيا عن طريق الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصراف اآللي ،املعلومات األساسية للطلب مثل رقم املستثمر الوطني واملبلغ
املقدمة
والتاريخ وتفاصيل حساب العميل.
وفي حالة عدم تسجيل عنوان املكتتب بشكل صحيح ،فإن املساهم البائع ومدراء االكتتاب املشتركون وبنوك تلقي االكتتاب ال يتحملون أي مسؤولية
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عن عدم تلقي املكتتب إشعار التخصيص الخاص به.
.3

معلومات إضافية حول عدد من األمور املرتبطة بالطرح
فترة الطرح
تبدأ من يوم الثالثاء املوافق  13سبتمبر  2022وتنتهي يوم الثالثاء املوافق  20سبتمبر  2022للشريحة األولى والشريحة الثالثة ويوم االربعاء 21
سبتمبر  2022للشريحة الثانية.
بنوك تلقي االكتتاب
•

بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي :بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

•

بنوك تلقي االكتتاب :الئحة البنوك مرفقة في امللحق  2من هذه النشرة.

طريقة تخصيص أسهم الطرح لفئات املكتتبين املختلفة

بموجب اللوائح الخاصة بطرح وإصدار أسهم الشركات املساهمة العامة بموجب القرار رقم (/11ر.م) لسنة ( 2016بصيغته املعدلة من وقت
آلخر) ،سيخصص املساهم البائع أسهم الطرح ً
وفقا لسياسة التخصيص املحددة أدناه
في حالة تجاوز الحجم الكلي لالكتتابات املستلمة عدد أسهم الطرح ،سيقوم املساهم البائع بتخصيص أسهم الطرح ً
وفقا لسياسة التخصيص
املبينة أدناه وسيقوم أيضا برد مبالغ االكتتاب الفائضة والعوائد املحققة الناجمة عنها للمكتتبين.
اإلشعار بالتخصيص
سيتم إرسال إشعار إلى املكتتبين املقبولين في الشريحة األولى والشريحة الثالثة عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد لهم بصورة مبدئية قبول االكتتاب
وعدد أسهم الطرح املخصصة لهم .وسوف يعقب ذلك إشعارات مفصلة تحدد األسهم املخصصة لكل مكتتب ،وسيتم إرسال هذا اإلشعار عن طريق
البريد املسجل إلى كل مكتتب في الشريحة األولى والشريحة الثالثة.
طريقة إعادة املبالغ الفائضة للمكتتبين
يتعين تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين في موعد أقصاه  27سبتمبر ( 2022أي خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحة
الثانية) ،ويجب ،خالل خمسة ( )5أيام من تاريخ التخصيص ،رد املبالغ الفائضة وأي عوائد مترتبة عليها إلى املكتتبين الذين لم يتم تخصيص أي من
أسهم الطرح لهم في الشريحة األولى والشريحة الثالثة وكذلك رد قيمة االكتتاب وأي عوائد محققة عليها للمكتتبين في الشريحة األولى والشريحة
الثالثة الذين رفضت طلباتهم لألسباب املذكورة أعاله .ويتم إعادة املبلغ الفائض والعوائد املحققة عنه إلى نفس حساب املكتتب الذي تم من خالله
دفع املبلغ األصلي للطلب ،وفي حال قيام املكتتب بدفع مبلغ االكتتاب من خالل شيك مصرفي معتمد ،سيتم إعادة تلك املبالغ من خالل شيك مرسل
عن طريق بريد مسجل إلى عنوان املكتتب املوضح على طلب االكتتاب.
سوف يسترد املكتتب الفرق (إن وجد) بين سعر االكتتاب الذي تمت املوافقة عليه من قبل الشركة واملساهم البائع ومبلغ طلب االكتتاب املسدد من
قبل ذلك املكتتب ً
وفقا لبنود هذه النشرة.
االستعالم والشكاوى
على املكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم شكاوى حول األمور املتعلقة بالطلبات املرفوضة أو التخصيص أو رد األموال الفائضة االتصال
ببنك تلقي االكتتاب الذي تم االكتتاب من خالله ،وإذا لم تستطع الجهة التوصل إلى حل فإنه يتعين على البنك إحالة املوضوع إلى مدير عالقات
املستثمرين ،ويجب أن يظل املكتتب على اطالع دائم بالوضع .وتبقى عالقة املكتتب مستمرة مع جهة تلقي االكتتاب فقط.
إدراج األسهم وتداولها
عقب تخصيص أسهم الطرح ،ستقوم الشركة بإد اج كل أسهمها في سوق دبي املالي ً
وفقا لقواعد اإلدراج والتداول السارية في تاريخ اإلدراج في 29
ر
سبتمبر  .2022وسيتم تفعيل التداول على األسهم ً
وفقا ألنظمة التداول اإللكترونية من خالل سجل األسهم بسوق دبي املالي ،ومن املتوقع أن يبدأ
التداول عقب االنتهاء من التسجيل.
حقوق التصويت
تنتمي كل األسهم لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها بالتساوي في كل الحقوق وااللتزامات األخرى .ويمنح كل سهم لحامله
الحق في اإلدالء بصوت واحد ( )1فيما يتعلق بكل قرارات املساهمين.
املخاطر
هناك بعض املخاطر الخاصة باالستثمار في هذا الطرح .تمت مناقشة هذه املخاطر في قسم "املخاطر املتعلقة باالستثمار" في هذه النشرة ويجب أن
تؤخذ في االعتبار قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم الطرح.
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جهاز اإلمارات لالستثمار
يحق لجهاز اإلمارات لالستثمار االكتتاب فيما يصل إلى خمسة في املائة ( )%5من أسهم الطرح ،ويجب أن يتم تخصيص النسبة املخصصة لالكتتاب
فيها من قبل جهاز اإلمارات لالستثمار قبل بداية التخصيص .سوف يتم خصم األسهم املخصصة بموجب نظام الحقوق التفضيلية هذا ،لجهاز
اإلمارات لالستثمار من الشريحة الثانية .وفي حالة عدم ممارسة جهاز االمارات لالستثمار للحقوق التفضيلية الخاصة به فإن النسبة املحجوزة له
تكون متاحة لالكتتاب من قبل املكتتبين في الشريحة الثانية.
صندوق املعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين املحليين
يحق لصندوق املعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين املحليين االكتتاب فيما يصل إلى خمسة في املائة ( )%5من أسهم الطرح ،ويجب أن يتم
تخصيص النسبة املخصصة لالكتتاب فيها من قبل الصندوق قبل بداية التخصيص .سوف يتم خصم األسهم املخصصة بموجب نظام الحقوق
التفضيلية هذا للصندوق من الشريحة الثانية .وفي حالة عدم ممارسة الصندوق للحقوق التفضيلية الخاصة به ،فإن النسبة املحجوزة له تكون
متاحة لالكتتاب من قبل املكتتبين في الشريحة الثانية.
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الجدول الزمني لالكتتاب واإلدراج
أي من التواريخ/املواعيد ،أو تقصير الفترات
توضح التواريخ املذكورة أدناه الجدول الزمني املتوقع للطرح .ومع ذلك ،تحتفظ الشركة بالحق في تغيير ٍ
الزمنية املحددة أو تمديدها ً
رهنا بموافقة السلطات املعنية ونشر ذلك التعديل خالل فترة الطرح في صحف يومية.
التاريخ

الحدث

الثالثاء  13سبتمبر 2022

تاريخ بداية االكتتاب
(تستمر فترة الطرح للشريحة األولى والشريحة الثالثة ملدة سبعة أيام عمل ،بما في ذلك أيام السبت،
وذلك ألغراض قبول طلبات االكتتاب)
تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحة األولى والشريحة الثالثة

الثالثاء  20سبتمبر 2022

تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحة الثانية

األربعاء  21سبتمبر 2022

إعالن سعر الطرح النهائي

الخميس  22سبتمبر 2022
بمدة أقصاها الثالثاء  27سبتمبر2022

التخصيص للشريحة األولى والشريحة الثالثة
إخطار الرسائل القصيرة بالتخصيصات النهائية للشريحة األولى والشريحة الثالثة

الثالثاء  27سبتمبر2022

البدء في رد فائض االستثمار للمكتتبين وأي ربح محقق ناتج عن ذلك ،ملشتركي الشريحة األولى

األربعاء  28سبتمبر 2022

والشريحة الثالثة وكذلك البدء في إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو إرسال البريد املسجل
املتعلق بتخصيص أسهم الطرح.
التاريخ املتوقع إلدراج األسهم في سوق دبي املالي
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الخميس  29سبتمبر 2022

الشرائح
سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما يلي:
الشريحة األولى:
الحجم:

( %7سبعة في املائة) من أسهم الطرح ،والتي تمثل ( 105،000،000مائة وخمسة ماليين)
سهم .يحتفظ املساهم البائع بالحق في تعديل حجم الشريحة األولى في أي وقت قبل نهاية فترة
االكتتاب ً
وفقا لتقديره الخاص وموافقة الهيئة .أي زيادة في حجم الشريحة األولى ستؤدي إلى
تخفيض مماثل في حجم الشريحة الثانية و/أو الشريحة الثالثة ،بشرط أال تقل نسبة اكتتاب
املكتتبين من الشريحة الثانية عن ( %60ستين باملائة) من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة
اكتتاب املكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثالثة عن ( %40أربعين باملائة) من أسهم
الطرح.
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األهلية:

املكتتبون من الشريحة األولى ً
وفقا للوصف الوارد في صفحة الغالف في هذه النشرة وفي قسم
"التعريفات واملصطلحات" من هذه النشرة.

الحد األدنى لحجم طلب االكتتاب:

 5,000درهم ،على أن يكون أي استثمار إضافي بقيمة  1,000درهم.

الحد األقص ى لحجم طلب االكتتاب:

ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب.

سياسة التخصيص:

في حالة زيادة حجم االكتتاب في أسهم الشريحة األولى عن عدد األسهم املخصص لها ،سوف
يتم تخصيص أسهم الطرح إلى املكتتبين في الشريحة األولى بالتناسب مع مبلغ االكتتاب
املحدد في الطلب املقدم من كل مكتتب وبناء على سعر الطرح النهائي .وسيتم تقليص الطلبات
ً
بناء على هذا األساس في حالة زيادة حجم االكتتاب في الشريحة األولى .وسيجري تقريب كسور
االستحقاقات الناتجة من التوزيع التناسبي ألسهم الطرح إلى أقرب أقل عدد صحيح.
ستخصص األسهم ً
وفقا لسياسة التخصيص سالفة الذكر ً
وبناء على سعر الطرح النهائي.
ُ
سيضمن لكل مكتتب أن ُيخصص له  1,000سهم بحد أدنى.

أسهم الطرح غير املكتتب بها

إذا لم يتم االكتتاب في كل أسهم الطرح املخصصة للشريحة األولى بالكامل ،فستكون األسهم
غير املكتتب فيها متاحة لالكتتاب فيها من قبل املستثمرين املحترفين ،أو يجوز للمساهم البائع
كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) تمديد تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحة األولى والشريحة
الثانية والشريحة الثالثة و/أو غلق الطرح عند الحد املستلم من طلبات االكتتاب.

الشريحة الثانية:
الحجم:

( %92اثنين وتسعين في املائة) من أسهم الطرح ،والتي تمثل (1،380،000،000مليار
وثالثمائة وثمانين مليون) سهم.

األهلية:

املكتتبون من الشريحة الثانية ً
وفقا للوصف الوارد في صفحة الغالف في هذه النشرة وفي
قسم "التعريفات واملصطلحات" من هذه النشرة.

الحد األدنى لحجم طلب االكتتاب:

الحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب  1,000,000درهم إماراتي.

الحد األقص ى لحجم طلب االكتتاب:

ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب.

سياسة التخصيص:

سوف يتم تخصيص األسهم الخاصة بالشريحة الثانية من قبل الشركة واملساهم البائع
وذلك بالتشاور مع مدراء االكتتاب املشتركون (باستثناء بنك أتش أس بي س ي ( )HSBCالشرق
األوسط املحدودة فيما يتعلق بأي عرض لألفراد الطبيعيين) .ولذلك فإنه من املمكن عدم
تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في الشريحة الثانية أو أن
يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد املذكور في طلب االكتتاب الخاص بهم.

التخصيص االختياري:

تحتفظ الشركة واملساهم البائع بالحق في تخصيص أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية
بأي طرق يرونها ضرورية.

أسهم الطرح الغير مكتتب فيها:

إذا لم يتم االكتتاب في كل أسهم الطرح املخصصة للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية
الطرح .في حال سحب الطرح ،سيتم رد مبالغ االكتتاب بالكامل إلى املكتتبين ،إلى جانب أي
أرباح املحققة.

الشريحة الثالثة:
الحجم:

( %1واحد باملائة) من أسهم الطرح ،والتي تمثل ( 15،000،000خمسة عشرة مليون) سهم.
يحتفظ املساهم البائع بالحق في تعديل حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة
االكتتاب ً
وفقا لتقديره الخاص وموافقة الهيئة .أي زيادة في حجم الشريحة الثالثة ستؤدي
إلى تغييرات مماثلة في حجم الشريحة األولى و/أو الشريحة الثانية ،بشرط أال تقل نسبة
اكتتاب املكتتبين من الشريحة الثانية عن ( %60ستين باملائة) من أسهم الطرح وأال تزيد
نسبة اكتتاب املكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثالثة عن ( %40أربعين باملائة) من
إجمالي أسهم الطرح بشكل إجمالي.
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األهلية:

املكتتبون من الشريحة الثالثة ً
وفقا للوصف الوارد في صفحة الغالف في هذه النشرة وفي
قسم "التعريفات واملصطلحات" من هذه النشرة.

الحد األدنى لحجم طلب االكتتاب:

 5,000درهم إماراتي ،على أن يكون أي استثمار إضافي بزيادات ال تقل عن  1,000درهم
إماراتي أو مضاعفات ذلك.

الحد األقص ى لحجم طلب االكتتاب:

ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب.

سياسة التخصيص:

في حالة زيادة حجم االكتتاب في أسهم الشريحة الثالثة عن عدد األسهم املخصص لها ،سوف
يتم تخصيص أسهم الطرح إلى املكتتبين في الشريحة الثالثة بالتناسب مع مبلغ االكتتاب
املحدد في الطلب املقدم من كل مكتتب ً
وبناء على سعر الطرح النهائي .وسيتم تقليص الطلبات
ً
بناء على هذا األساس في حالة زيادة حجم االكتتاب في الشريحة الثالثة .وسيجري تقريب
كسور االستحقاقات الناتجة من التوزيع التناسبي ألسهم الطرح إلى أقرب أقل عدد صحيح.
ستخصص األسهم ً
وفقا لسياسة التخصيص سالفة الذكر ً
وبناء على سعر الطرح النهائي.
ُ
سيضمن لكل مكتتب أن ُيخصص له  1,000سهم بحد أدنى.

أسهم الطرح الغير مكتتب فيها:

إذا لم يتم االكتتاب في كل أسهم الطرح املخصصة للشريحة الثالثة بالكامل ،فسيتم إتاحة
أسهم الطرح غير املكتتب فيها لالكتتاب من قبل املكتتبين من الشريحة األولى ،أو يجوز
للمساهم البائع كحل بديل (بالتشاور مع الهيئة) تمديد تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحتين
األولى والثانية والشريحة الثالثة أو غلق الطرح عند الحد املستلم من الطلبات.

طلبات االكتتاب املتعددة
يجب على املكتتبين التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط .وفي حالة تقدم أي مكتتب لالكتتاب في أكثر من شريحة ،يحق
لبنوك تلقي االكتتاب ومدراء االكتتاب املشتركون اعتبار أحد الطلبين أو كليهما غير صحيح.
جهاز اإلمارات لالستثمار

(حقوق تخصيص تفضيلية بما يعادل  %5من أسهم الطرح)
يتم حجز نسبة  %5من أسهم الطرح ليتم االكتتاب بها من قبل جهاز اإلما ات لالستثمارُ ،
وفقا للمادة  127من قانون الشركات .وسوف يتم خصم
ر
أسهم الطرح املخصصة لجهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إجمالي األسهم املخصصة للشريحة الثانية .وإذا لم يمارس
جهاز اإلمارات لالستثمار هذه الحقوق للتقدم لالكتتاب في أسهم الطرح ،سوف تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل املتقدمين من
الشريحة الثانية.
صندوق املعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين املحليين

(حقوق تخصيص تفضيلية تساوي  %5من أسهم الطرح)
يجب أن تكون  %5من أسهم الطرح محجوزة للصندوقً ،
وفقا ملتطلبات قانون دبي رقم  2لعام  2022بشأن االكتتاب في أسهم الشركات اململوكة
لحكومة دبي .وسيتم خصم أسهم الطرح املخصصة للصندوق بموجب نظام الحقوق التفضيلية هذا من الحجم اإلجمالي للشريحة الثانية .إذا لم
يمارس الصندوق حقوقه التفضيلية للتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح ،فستكون أسهم الطرح هذه متاحة ملقدمي طلبات الشريحة الثانية
اآلخرين.
مالحظات مهمة
سيتم إشعار املكتتبين في الشريحة األولى والشريحة الثالثة بما إذا كان قد تم قبول طلب االكتتاب املقدم من قبلهم في أسهم الطرح أو رفضه عن
طريق إرسال رسالة نصية قصيرة من قبل سوق دبي املالي من خالل شركة دبي للمقاصة واإليداع املركزي.
سار في سوق دبي املالي من خالل شركة دبي للمقاصة واإليداع
سيتم تسجيل األسهم عند إدراجها في سوق دبي املالي على نظام إلكتروني كما هو ٍ
ُ
املركزي .وستكون املعلومات الواردة في هذا النظام اإللكتروني ُملزمة وغير قابلة لإللغاء ،ما لم ينص على خالف ذلك في القواعد واإلجراءات واجبة
التطبيق الحاكمة لسوق دبي املالي.
بعد الحصول على موافقة الهيئة ،تحتفظ الشركة بالحق في تغيير النسبة املئوية ألسهم الطرح التي ستتم إتاحتها إما للشريحة األولى أو الشريحة
الثانية أو الشريحة الثالثة.
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القسم الثاني :التفاصيل الرئيسية للشركة
.1

نظرة عامة على الشركة
اسم الشركة:

شركة سالك ش.م.ع.
شركة مساهمة عامة تأسست في دبي باإلمارات العربية املتحدة بموجب قانون دبي
رقم ( )12لسنة .2022
ً
 .1تشغيل وإدارة وتطوير نظام التعرفة املرورية حصريا داخل إمارة دبي ،وتطبيق

األغراض الرئيسية للشركة:

التشريعات املنظمة للتعرفة املرورية ،بما فيها قرار املجلس التنفيذي رقم ()19
ً
لسنة  ،2010وفقا لعقد االمتياز املبرم مع هيئة الطرق واملواصالت.
ً
 .2إدارة وتطوير وتشغيل األنظمة املرورية ،وفقا للعقود التي تبرمها مع الجهات
املختصة بهذه األنظمة داخل إمارة دبي وخارجها.
 .3تقديم الخدمات االستشارية في مجال أنظمة املرور والتعرفة املرورية.
 .4إعداد الدراسات املتعلقة بمخططات ومواقع بوابات التعرفة املرورية في إمارة دبي
بالتنسيق مع هيئة الطرق واملواصالت.
 .5االستثمار في مجال األنظمة املرورية والتعرفة املرورية
املقر الرئيس ي:

الطابق األول ،بناية رقم ""C
مقر هيئة الطرق واملواصالت،
شارع مراكش
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

بيانات السجل التجاري وتاريخ بدء النشاط:

رخصة رقم  ،1073626مسجلة في  17يونيو .2022

مدة الشركة:

ً 99
عاما

السنة املالية:

من  1يناير إلى  31ديسمبر

مدققو الحسابات املستقلون:

برايس ووترهاوس كوبرز (فرع دبي)
املبنى  ،5إعمار سكوير
ص.ب11987 .
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:

بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

هيكل الشركة:

يرجى الرجوع إلى امللحق  3من هذه النشرة للحصول على تفاصيل حول الهيكل
املؤسس ي للشركة

تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين
االسم

سنة الوالدة

الجنسية

معالي /مطر الطاير

1958

إماراتي

رئيس املجلس ،غير تنفيذي

عبد املحسن إبراهيم كلبت

1967

إماراتي

نائب رئيس مجلس اإلدارة ،غير تنفيذي

ميثاء بن عدي

1970

إماراتية

عضو مجلس إدارة ،غير تنفيذي

محمد املظرب

1982

إماراتي

عضو مجلس إدارة ،غير تنفيذي
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الصفة

إبراهيم الحداد

1977

إماراتي

الرئيس التنفيذي ،تنفيذي

محمد عبد هللا لنجاوي

1971

إماراتي

عضو مجلس إدارة ،غير تنفيذي

محمد الحاوي

1983

إماراتي

عضو مجلس إدارة ،غير تنفيذي

ال يشغل أي من أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين أي مناصب في مجالس إدارة أي شركة مساهمة في دولة اإلمارات.
لم يتم إصدار أي حكم باإلفالس أو ترتيب إفالس ضد أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة العليا للشركة.
ال يمتلك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا وأقاربهم من الدرجة األولى أي أسهم في الشركة.
ملخص مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ً
ً
مؤخرا ،فلن يتلقى مجلس اإلدارة أي مكافأة من الشركة قبل اإلدراج.
نظرا ألن الشركة قد تم تأسيسها
.2

وصف األعمال:

يجب على املستثمرين قراءة هذا القسم باالقتران مع املعلومات الواردة بمزيد من التفصيل في هذه النشرة بما في ذلك املعلومات املالية وغيرها .وتم
ُ
استخالص املعلومات املالية املوضحة في هذا القسم ،أينما ذكرت ،تم استخالص املعلومات املالية الواردة في هذا القسم من "امللحق  4القوائم
املالية".
نظرة عامة
"سالك" ،وهي كلمة تعني "مفتوح" أو "واضح" باللغة العربية ،هو املشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة املرورية في دبي ،وتتكون ً
حاليا من ثماني
ً
بوابات آلية لتحصيل التعرفة املرورية تستخدم تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو في كل أنحاء إمارة دبي .وتمتلك الشركة حقوقا في التقنية
املتقدمة ،التي تستخدمها لتحسين التدفق الحر لحركة املرور ،على عكس محصلي التعرفة املرورية ذوي التواجد املادي أو أكشاك التعرفة املرورية
التي من شأنها أن تعيق التدفق االنسيابي لحركة املرور على الطرق السريعة .وتتم صيانة نظام سالك بالكامل املوجود فوق الطريق من خالل املمرات
املوجودة داخل جسور اإلشارات املكسية ،وال يتطلب إغالق الطرق ألغراض الصيانة .ويتميز سالك ً
أيضا بأوسع منطقة تحصيل تعرف مرورية على
الطرق املفتوحة في العالم تبلغ  40.3متر-طن-ثانية ويمتد عليها سبع بوابات لتحصيل التعرفة املرورية على الطرق املفتوحة في اتجاه واحد.
ً
ً
مسبقا عبر ملصق سالك املرفق بزجاج
تلقائيا من حساب سالك املدفوع
ال يتطلب سالك استخدام النقود ،حيث يتم خصم مبلغ التعرفة املرورية
ً
السيارة األمامي والتي يشتريها املستخدمون بمجرد تسجيل سيارتهم في سالك .تحدد تقنية املسح الضوئي لنظام سالك تلقائيا كل مركبة تمر عبر أي
بوابة من بوابات تحصيل التعرفة املرورية .ويمكن شراء ملصقات سالك وإعادة شحنها في محطات البترول ،وكذلك من مواقع مختلفة ألكثر من 15
ً
بنكا ر ً
ائدا .ويمكن للمستخدمين ً
أيضا إعادة شحن حساباتهم باستخدام املواقع اإللكترونية والتطبيقات املحددة .وقد يتم دفع الغرامات في مواقع
مختلفة في دبي وعبر اإلنترنت.
كما في  30أبريل  ،2022كان لدى سالك  3.6مليون مركبة مسجلة ،منها  1.8مليون مركبة في دبي.
وتتولى هيئة الطرق واملواصالت تشغيل الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية وإدارتها .وتم منح سالك ،بموجب اتفاقية االمتياز ،حقوق االمتياز
الوحيدة والحصرية للبوابات الثمانية الخاصة بتحصيل التعرفة املرورية وأي بوابات تحصيل تعرفة مرورية مستقبلية عبر إمارة دبي .وتتولى سالك
املسؤولية عن كل الجوانب املتعلقة بوابات تحصيل التعرفة املرورية ،بما في ذلك العمليات والصيانة وخدمات الشركات .ومع ذلك ،تتمتع هيئة
الطرق واملواصالت بحقوق كاملة وحصرية الستخدام طرق دبي وإدارتها ،بما في ذلك الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية ،وفق ما هو مطلوب
لتشغيل األصول الخاصة بالشركة وصيانتها .كما تتولى هيئة الطرق واملواصالت مسؤولية تمويل اإلنشاء وكل التكاليف املعقولة التي تتكبدها الشركة
فيما يتعلق بأي بوابات جديدة لتحصيل التعرفة املرورية .وتخضع العالقة بين الشركة وهيئة الطرق واملواصالت ملجموعة من االتفاقيات ،بما في
ذلك اتفاقية االمتياز التي تحدد ،على سبيل املثال ،التزامات هيئة الطرق واملواصالت تجاه الشركة فيما يتعلق بتشغيل الطرق والجسور الخاضعة
للتعرفة املرورية وصيانتها.
في 17يونيو  ،2022تأسست شركة سالك ش.م.ع .بموجب رخصتها التجارية وبدأت في مزاولة أعمالها .في  30يونيو  ،2022قامت هيئة الطرق
واملواصالت بنقل بعض األصول والحقوق وااللتزامات املتعلقة بأعمال سالك من هيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة بموجب اتفاقية االمتياز
("االقتطاع") .وقبل االقتطاع ،كانت أعمال سالك تعمل كجزء من هيئة الطرق واملواصالت.
ان األصل الرئيس ي للشركة هو اتفاقية االمتياز املبرمة مع هيئة الطرق واملواصالت ،والتي تمنح الشركة الحقوق الحصرية لتشغيل بوابات تحصيل
التعرفة املرورية الحالية واملستقبلية التي يتم إنشاؤها في إمارة دبي .ان اتفاقية االمتياز طويلة االمد وتتضمن زيادة في أسعار التعرفة املرورية يمكن
استخدامها لتعويض التضخم (وفي حالة عدم موافقة املجلس التنفيذي على زيادات التعرفة املرورية ،فهناك آلية أخرى لتعويض التضخم عن
طريق تخفيض رسوم االمتياز املستحقة لهيئة الطرق واملواصالت من قبل الشركة ،اال ان رسوم االمتياز املحددة بحد أقص ى  %25من إيرادات
التعرفة املرورية ،ال يجوز تخفيضها دون نسبة  %15بحد أقص ى من إيرادات التعرفة املرورية في أي سنة محددة) وآلية التقييم ومدفوعات اإليرادات
ً
مسبقا للبوابات الجديدة .ويحل تاريخ انتهاء اتفاقية االمتياز في عام .2071
الزائدة املتفق عليها
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يوضح الجدول التالي بعض املقاييس املالية والتشغيلية الرئيسية للشركة للفترات املشار إليها  -لتسوية بعض املقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير
الدولية إلعداد التقارير املالية مع أقرب مقياس مالي مطابق للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،راجع "القسم الثالث  -اإلفصاحات املالية".
للسنة املنتهية في  31ديسمبر

2020

2019

للفترة بين  1ينايرالى  1يوليو

2021

2021

2022

(باأللف درهم ،ما لم ُيذكر خالف ذلك)
املقاييس الو اقعة خارج نطاق املعاييرالدولية إلعداد التقاريراملالية
الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء(.................................... )1

1,653,237

1,111,116

1,386,575

637,410

800,065

هامش الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء(......................... )2

%83.7

%80.0

%81.9

%80.4

%84.7

تحويل التدفقات النقدية(.......... ................................ ................................ )3

%99.9

%100.2

%99.9

%99.9

%99.6

رأس املال التشغيلي(.................... ................................ ................................ )4

()165,321

()235,229

()78,095

ال يوجد

النفقات الرأسمالية()5

1،343

2،853

1،209

400

3،161

معدل التدفقات النقدية الحرة (................................ ................................ )6

1,721,017

1,179,196

1,232,739

614,339

824,975

()7

()106,412

املقاييس التشغيلية األخرى
حركة املرور(................................ ................................ ................................ )8

 571مليون

 400مليون

 481مليون

 227مليون

 267مليون

حركة املرور املدرة للدخل(.......... ................................ ................................ )9

 435مليون

 301مليون

 367مليون

 172مليون

 205مليون

الرحالت الخاضعة للخصم(...................................... ................................ )10

 130مليون

 95مليون

 111مليون

 53مليون

 58مليون

صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية

 441مليون

 305مليون

 370مليون

 174مليون

 209مليون

_________________________
مالحظات:
( )1يمثل الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء املعدلة ربح السنة/الفترة باستثناء تأثير الفوائد والضرائب ومصاريف االستهالك.
( )2هامش الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء كنسبة مئوية من اإليرادات.
ً
مطروحا منها شراء املمتلكات واملصانع واملعدات مقسومة على
( )3تحويل التدفقات النقدية الربح للسنة إلى جانب الخسارة على التصرف في املمتلكات واملعدات ونفقات االستهالك
الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء.
ً
مطروحا منه الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة
( )4رأس املال التشغيلي هو املخزون باإلضافة إلى الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى والدفعات املقدمة للموردين،
األخرى والجزء الحالي من التزامات العقود.
( )5النفقات الرأسمالية هي مشتريات املمتلكات واملعدات.
ً
مطروحا منها مشتريات املمتلكات واملعدات باإلضافة الى العائدات من بيع املمتلكات
( )6معدل التدفقات النقدية الحرة هي التدفقات النقدية الصافية من األنشطة التشغيلية،
واملعدات.
( )7لم يتم عرض املركز املالي كما في يوليو  2021في هذه النشرة.
( )8إجمالي الرحالت املعلنة للفترة.

ً
مطروحا منها الرحالت الخاضعة للخصم
( )9نسبة الرحالت املعلنة التي يخضع فيها سائقي املركبات للرسوم ("الرحالت املدخلة للدخل") .يرجع االختالف بين حركة املرور اإلجمالية
("حركة املرور الصافية") والرحالت املدرة للدخل إلى االنتهاكات (التي تمثل معظم الفارق) ورحالت املعامالت غير املوفقة ،والتي ال يتم تضمينها في رقم الرحالت املولدة لإليرادات.
( )10نسبة إجمالي الرحالت التي تم تطبيق معدل خصم عليها.

ملزيد من املعلومات حول املقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املدرجة في الجدول أعاله ،يرجى الرجوع إلى "القسم
الثالث :اإلفصاحات املالية  -بعض املقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية".
نقاط القوة التنافسية

الشركة هي املشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة املرورية لشبكة الطرق في دبي
الشركة هي املشغل الحصري في دبي ،وتقوم ً
حاليا بتشغيل ثمانية بوابات لتحصيل التعرفة املرورية بشكل حصري في كل أنحاء دبي بموجب اتفاقية
امتياز ملدة ً 49
عاما .كما ستقوم سالك بتشغيل أي بوابات يتم إنشاؤها بعد الطرح بشكل حصري على مستوى إمارة دبي .وتوجد ستة بوابات من
ً
بوابات تحصيل التعرفة املرورية على طريق  E11املعروف أيضا باسم ("'شارع الشيخ زايد") في دبي .وهو أطول طريق في اإلمارات ويعتبر الشريان
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الرئيس ي ملدينة دبي ،ويربط بين مراكزها التجارية والتجارية الرئيسية بما في ذلك مركز دبي املالي العاملي ووسط مدينة دبي ودبي مارينا وجبل علي
ومواقع رئيسية أخرى ،التي تشكل العمود الفقري للنشاط التجاري والصناعي والسياحي في دبي .باإلضافة إلى ذلك ،يعتبر شارع الشيخ زايد من البنية
التحتية الحيوية ألنه يربط بين اإلمارات املختلفة ويوفر الوصول إلى أبو ظبي (عاصمة دولة اإلمارات) والشارقة (ثاني أكبر إمارة في دولة اإلمارات من
حيث عدد السكان بعد دبي)
ال تزال السيارات الخاصة هي وسيلة التنقل املفضلة في دبي حيث يستخدم  %61من الناس في دبي السيارات الخاصة ،مقارنة بنسبة  %14يستخدمون
وسائل النقل العام و %13للمش ي .هناك عدد من امليزات الهيكلية في دبي تجعلها مناسبة للسيارات الخاصة ،بما في ذلك )1( :أحياء واسعة تضم
وصالت غير مباشرة لطرق النقل العام (مثل مترو دبي) ،و( )2انخفاض أجور سيارات األجرة مقارنة باملعايير الدولية ،و( )3تبني سياسات توفير بدل
السيارات على نطاق واسع من قبل الشركات حيث توفر حوالي  %54من الشركات في دولة اإلمارات سيارة أو بدل سيارة ،و( )4انخفاض تكلفة شراء
السيارة وصيانتها ،و( )5مناخ حار يدفع الركاب إلى تجنب املش ي من وسائل النقل العام إلى الوجهة .وتدعم هذه العوامل الرؤية القائلة بأن بدائل
النقل العام ال تنافس وسائل النقل الخاصة وتؤدي إلى معدل انتشار مركبات في دبي من بين املعدالت األعلى في العالم إذ توجد  540مركبة لكل
ً
 1,000نسمة .تاريخيا ،كان الفتتاح خطوط مترو دبي الجديدة وترام دبي تأثير محدود على صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية للشركة.
ً
مليونا،
على سبيل املثال ،عندما تم افتتاح الخط األحمر ملترو دبي في عام  ،2009بلغ صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية للشركة 192
مليونا في عام  2010وً 194
مقارنة بـ ً 187
مليونا في عام .2011
تقع بوابات سالك عند التقاطعات اإلستراتيجية والجسور وغيرها من املناطق كثيفة الحركة املرورية في كل أنحاء دبي ،وهذا يقلل من توافر الطرق
البديلة ويقلل بشكل كبير من وقت التنقل ،مما يؤدي إلى انخفاض مرونة الطلب على بوابات تحصيل التعرفة املرورية .أظهر تطبيق العديد من
ً
الخوارزميات املباشرة ً
بناء على أي رحلة نموذجية بين اثنين من أكثر املراكز التجارية اكتظاظا بالسكان في دبي (من مدينة دبي لإلعالم إلى وسط
ً
املدينة  /مطار دبي الدولي) أن الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية ساعدت في توفير  %44في املتوسط من وقت الرحلة مقارنة بالطرق املجانية ،مما
يؤدي ،إلى جانب عوامل أخرى ،إلى وصول معدل رضا العمالء في سالك إلى .%92

ً
مستفيدا من خطط التوسع الطموحة لدبي ومبادرات النمو العضوي الخاصة
زخم نمو قوي،
حاليا بكونها ً
في ظل انخفاض إنتاج النفط ،سعت دبي في منتصف التسعينيات إلى تنويع اقتصادها .وتشتهر دبي ً
مركزا للعقارات والسياحة والتجارة
ً ُ
وغالبا ما تعتبر العاصمة املالية لدولة اإلمارات ،حيث تعتمد بشكل محدود على النفط والغاز (حوالي  %1من إجمالي الناتج املحلي) .وتتمتع دولة
اإلمارات ،وال سيما دبي ،بسجل حافل في تحقيق نمو مستقر طويل األجل من خالل اقتصادها النابض بالحياة وأساليب إدارتها املرنة ،حيث ارتفع
إجمالي الناتج املحلي لدولة اإلمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %4.1خالل الفترة املمتدة من  2015إلى  ،2019مقارنة بنمو الدول املتقدمة البالغ
 ،%3.4في حين ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %2.6خالل الفترة ذاتها .كما شهد سكان دولة اإلمارات
معدالت نمو قوية في مستويات الدخل املتاح لإلنفاق ،حيث نما بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %6.5خالل الفترة املمتدة من  2015إلى ،2019
مقارنة بنمو الدول املتقدمة البالغ  ،%3.4مما ساهم في زيادة اإلنفاق االستهالكي التقديري .وتحظى دولة اإلمارات بوضع ائتماني قوي ،وتصنيفات
ائتمانية عالية وبيئة ضريبية تنافسية ،حيث تم تصنيفها عند  Aa2مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة موديز وعند  -AAمع نظرة مستقبلية
مستقرة من قبل وكالة فيتشُ .ويعزى النمو السكاني في دبي بشكل أساس ي إلى نمو الوظائف ،بالنظر إلى أن  %90من سكانها هم من غير اإلماراتيين.
لطاملا كانت دبي واحدة من أفضل األماكن في العالم لالنتقال إليها بغرض العيش والعمل فيها ،وثالث أفضل مدينة للوافدين للعيش والعمل فيها ً
وفقا
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ً
مؤخرا بامللكية األجنبية الكاملة لشركات معينة ،مما سهل االستثمار األجنبي املباشر .عالوة على ذلك،
ملؤسسة إنترنيشنز .كما سمحت دولة اإلمارات
العقاري
للملكية األجنبية .ولجذب الوافدين لإلقامة في دولة اإلمارات ،اتخذت حكومة دبي مبادرات
في عام  ،2000كانت دبي أول إمارة تفتح سوقها
مختلفة بما في ذلك ( ) 1إنشاء العديد من برامج التأشيرات الجديدة لجذب املواهب الوافدة واالحتفاظ بها (مثل املسار إلى الجنسية ،وتمديد
"التأشيرات الذهبية" طويلة األجل لالحتفاظ باملواهب ،وغير ذلك من برامج التأشيرات واإلقامة لتسهيل األعمال (تأشيرة العمل) ،وتطوير الثقافة
(التأشيرة الثقافية) وجذب املتقاعدين (تأشيرة التقاعد)) ،و( )2تنفيذ اإلصالحات االجتماعية لجعل الدولة أكثر جاذبية لألجانب (مثل التغييرات في
ً
ترحيبا لألديان األخرى ،على سبيل املثال ،من خالل
إجراءات الطالق وامليراث ،وإلغاء تجريم تعايش غير املتزوجين وتعاطي الكحول ،وخلق بيئة أكثر
بناء أماكن عبادة غير إسالمية واستضافة أول زيارة بابوية على اإلطالق إلى الخليج).
ً
ً
حققت دبي ً
متميزا على مدار ً 50
عاما حيث بلغ عدد املقيمين في دبي ما يقرب من  3.5مليون نسمة في حين بلغ عدد السكان النشطين
سريعا
تطورا
خالل النهار  4.5مليون نسمة كما في  31ديسمبر  ،2021ومن املتوقع أن تحقق ً
ً
سكانيا بنسبة  %71خالل الفترة املمتدة من عام  2020حتى عام
نموا
حاليا  %37من إجمالي سكان دولة اإلمارات في دبي .وتضم دبي ً
 .2040يقيم ً
واحدا من أكبر مراكز التسوق في العالم وأكثرها زيارة وأكبر شركة طيران
ً
ازدحاما في العالم من حيث املسافرين الدوليين ،حيث استقبلت ما يقرب من  16.7مليون زائر في عام 2019
دولية ،كما تستضيف دبي أكثر املطارات
وتتوقع أن يصلوا إلى  25مليون زائر بحلول عام  .2025في عام  ،2022تم تصنيف دبي كأفضل وجهة سفر في العالم ،حيث تقدم  138,000غرفة
فندقية وتتميز بواحد من أعلى معدالت إشغال الفنادق في العالم بنسبة  .%67في عام  ،2025من املتوقع أن تنمو مستويات السياحة بحوالي %200
مقارنة بعام .2010
تعمل ً
أيضا دبي على تنفيذ مبادرات مختلفة لزيادة عدد سكانها ،بما في ذلك الخطة الحضرية الرئيسية لدبي  2040التي تركز فيها على التطوير
واالستثمار في خمسة مراكز حضرية رئيسية ،ثالثة منها مرتبطة عبر شارع الشيخ زايد ببوابات تحصيل التعرفة املرورية الحالية ،وهي ( )1ديرة  /بر
دبي ،و( )2وسط املدينة  /الخليج التجاري ،و( )3دبي مارينا  /جميرا بيتش ريزيدنس .ومن املتوقع ً
أيضا أن تزيد الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040
من مساحات األراض ي للفنادق والسياحة بنسبة  %134باإلضافة إلى زيادة عدد السكان إلى  5.8مليون وزيادة عدد السكان خالل النهار إلى  7.8مليون
بحلول عام  .2040باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية ،هناك قائمة واسعة من الفعاليات التي تهدف لتحفيز السياحة حيث هناك خطط الستضافة
ً
مدعوما بالنجاح الكبير ملعرض إكسبو  2020حيث تم تسجيل أكثر من  24مليون زائر
أكثر من  400فعالية عاملية في السنة بحلول عام ،2025
طوال الفعالية التي استمرت  6أشهر.
ً
نظرا ملحدودية االحتياطيات من املواد الهيدروكربونية ،فإن أكثر من  %95من اقتصاد دبي ال يعتمد على النفط ،حيث تساهم السياحة بنسبة %20
من إجمالي الناتج املحلي .رفعت دبي اإلغالق املفروض نتيجة كوفيد 19-في وقت سابق عن اإلمارات األخرى ودول أخرى في املنطقة ،ونجحت في تنفيذ
تدابير ملموسة لدفع االنتعاش االقتصادي للسياحة والقطاعات الرئيسية األخرى .وقد أثبتت دبي نجاحها التعامل مع جائحة كوفيد 19-من خالل
ً
كونها إحدى وجهات السفر األولى التي أعادت فتح أبوابها وتحقيقها ملعدل تطعيم بنسبة  .%97نتيجة الستجابتها لكوفيد  ،19-احتلت دولة اإلمارات
املرتبة األولى في مؤشر املرونة الوبائية  2022وتصدرت القائمة العاملية لجائزة اختيارات املسافرين على موقع تريب أدفيزور باعتبارها الوجهة
السياحية األفضل في العالم.
ً
نظرا إلى عوامل النمو املتعددة ،مثل النمو االقتصادي القوي امللحوظ في دبي ،وإضافة بوابات جديدة لتحصيل التعرفة املرورية ،والزيادة السكانية،
بلغ معدل النمو السنوي املركب لصافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية لدى الشركة من عام  2013حتى عام  2019نسبة  .%5.5وارتفع صافي
حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية لدى الشركة من  319مليون رحلة في عام  2013إلى  412مليون رحلة في عام  .2018بالنسبة للسنوات املنتهية
في  31ديسمبر  2019و 2020و ،2021بلغ صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية لدى الشركة  441مليون و 305مليون و 370مليون على
التوالي ،حيث ُيعزى االنخفاض في عامي  2020و 2021إلى آثار كوفيد.19-
سالك هو عبارة عن منصة جذابة قابلة للتوسع في ظل توافر املزيد من روافع النمو .والجدير بالذكر أن الشركة لديها الحق الحصري في امتالك أي
بوابات مستقبلية لتحصيل التعرفة املرورية وتشغيلها في دبي .وتتمتع الشركة ً
أيضا بالقدرة على تقديم عطاءات في اإلمارات األخرى أو في الخارج والتي
من شأنها أن تضيف قيمة تراكمية للمساهمين .وتشمل تدفقات اإليرادات اإلضافية املحتملة األخرى في املستقبل ( )1اإلعالنات (سواء على التطبيق
أو على بوابات تحصيل التعرفة املرورية) ،و( )2تحقيق اإليرادات من حقوق البيانات ،و( )3الخدمات االستشارية في املنطقة .هناك ً
أيضا إمكانية
لالستفادة من األسعار الديناميكية في املستقبل (تخضع ملوافقة املجلس التنفيذي) ،مما قد يزيد من إيرادات الرسوم.

أصول البنية التحتية األساسية التي تتميز باستثمارات جيدة وتقنيات متقدمة
ُ
تعد شبكة الطرق في دبي العمود الفقري لتطورها االقتصادي ،وتلتزم حكومة دبي بمواصلة الحفاظ على معايير عالية ألصول البنية التحتية
للمواصالت ،حيث استثمرت  123مليار درهم إماراتي في تطويرها وصيانتها من عام  2006حتى عام  .2021نما إجمالي طول الطرق في دبي من 16,806
(مسرب  -كم) في عام  2017إلى ( 18.255مسرب  -كم) في عام  ،2020ومن املتوقع أن يصل طولها إلى ( 18.543مسرب  -كم) في عام  .2026تصنف
دولة اإلمارات باستمرار على أنها أفضل دولة من حيث جودة للطرق على مستوى العالم ،حيث بلغت درجة جودة الطرق  .6.4وقد َّ
قيم  %95من
الوافدين في دبي البنية التحتية للسيارات بشكل إيجابي ،كما حصلت البنية التحتية للمواصالت في دبي على الجوائز التالية :جائزة االبتكار التقني
الحكومي  ،2021وجوائز ستيفي الدولية لعام  ،2022والجائزة البرونزية العاملية املرموقة لعام  ،2021وجائزة اإلنجاز العاملي للطرق لعام 2021
التي ينظمها االتحاد الدولي للطرق .ومن املتوقع أن تستمر حكومة دبي في الحفاظ على البنية التحتية الحالية وتطويرها بشكل أكبر في ظل نمو
االقتصاد والسكان .وقد خصصت هيئة الطرق واملواصالت ميزانية بقيمة  5مليارات درهم إماراتي ضمن ميزانية حكومة دبي  2024-2022لدعم هذا
الهدف.
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ً
مدفوعا بالنمو
تعتزم هيئة الطرق واملواصالت مواصلة تطوير البنية التحتية لإلمارة لضمان قدرتها على الحفاظ على النمو القوي املتوقع في دبي،
االقتصادي والسكاني .كما تم تحفيز هيئة الطرق واملواصالت لدعم نمو سالك .وستساهم رسوم االمتياز في ميزانية هيئة الطرق واملواصالت وحكومة
دبي املخصصة لتطوير البنية التحتية العامة لدبي .ومن ثم ،فمن املتوقع أن األصول والبنية التحتية الداعمة (مثل الطرق والجسور الخاضعة
ُ
للرسوم) ستتم صيانتها وإدارتها لضمان تعظيم اقتصاديات األصول بهدف تحقيق خطة النمو إلمارة دبي .وتعد الشركة هي املشغل الحصري لبوابات
سالك بموجب اتفاقية االمتياز ،مع إضافة بوابات جديدة تخضع لسيطرتها ً
وفقا آللية متفق عليها منصوص عليها في اتفاقية االمتياز.
وتستخدم بوابات سالك تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو للتعرف على املركبات التي تمر عبر بواباتها ومسح ملصق سالك املثبت على كل مركبة،
والذي يعمل بدون بطاريات أو أجزاء متحركة ومصمم للبقاء طوال العمر االفتراض ي للزجاج األمامي .وتعمل ملصقات سالك في كل الظروف الجوية
وسرعات املركبات وتوفر طريقة عالية الدقة وموثوقة لتحديد املركبات.
ويعمل نظام سالك للتعرفة املرورية االنسيابي الذي يتم دعمه بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو في ظل سرعات الطرق السريعة بدون بوابات
أو أكشاك أو محصلين أو عوائق أخرى لتدفق حركة املرور .وتتم صيانة بوابات سالك بالكامل املوجود فوق الطريق من خالل املمرات املوجودة
داخل جسور اإلشارات املكسية ،وال يتطلب إغالق الطرق ألغراض الصيانة .كما أن نظام سالك مدعوم بخاصيتين رئيسيتين تضمنان الحد من
ً
مقدما مما يقلل من الناحية الهيكلية مخاطر عدم السداد ،و( )2يرتبط نظام سالك ببطاقة
حاالت عدم السداد ،وهما ( )1يتم دفع أرصدة سالك
ً
تسجيل املركبة الخاصة باملستخدم ،مما يحد من مخاطر عدم السداد نظرا لالندماج مع مراكز إدارة املرور التي تسمح لهيئة الطرق واملواصالت
طلب دفع الغرامات املتعلقة بمخالفات التعرفة املرورية عند تجديد التسجيل السنوي للسيارات املسجلة في دبي فقط .بالنسبة لإلمارات األخرى،
تتم إدارة عملية التحصيل من خالل اتفاقية مع السلطات املعنية.

إطار تنظيمي مالئم يوفر حماية كبيرة من الجوانب السلبية مع تمكين النمو في املستقبل
يساعد اإلطار التنظيمي للشركة على ضمان التوافق بين مختلف أصحاب املصلحة .وفي حين ستسعى هيئة الطرق واملواصالت إلى الحفاظ على البنية
التحتية الالزمة للتطوير األوسع لدبي ،فإن اتفاقية االمتياز تحفز دعم هيئة الطرق واملواصالت لتطوير الشركة .بالنسبة للشركة ،فإن انخفاض
ً
مستوى عدم اليقين بشأن معدالت التعريفة املستقبلية يشجعها على االستثمار في الحفاظ على قاعدة أصول عالية الجودة ،فضال عن النمو
املستقبلي ،من أجل تعظيم عوائدها.

نموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية يؤدي إلى مستويات تحويل نقدي عالية وهوامش ربح تشغيل مرتفعة
يتسم نموذج أعمال الشركة بانخفاض النفقات الرأسمالية بطبيعته ،حيث تقوم الشركة بتشغيل بوابات تحصيل التعرفة املرورية بموجب اتفاقية
االمتياز ،ولكن ستستمر هيئة الطرق واملواصالت في تشغيل البنية التحتية املرتبطة بها (بما في ذلك الطرق والجسور الخاضعة للرسوم) .بلغت
النفقات الرأسمالية للشركة  400ألف درهم و 3,161ألف درهم للفترة بين  1يناير  2021و  1يوليو  2021و بين  1يناير  2022و  1يوليو  2022على
التوالي و  1،343ألف درهم و  2،853ألف درهم و  1،209ألف درهم للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2020 ،2019و  2021على التوالي.
باإلضافة إلى ذلك ،ستتحمل هيئة الطرق واملواصالت كامل ( )1النفقات الرأسمالية لعمليات التوسع املطلوبة لتطوير شبكات الطرق  /بوابات
تحصيل التعرفة املرورية و( )2نفقات الصيانة الرأسمالية املطلوبة لشبكات الطرق الحالية والجديدة .وينتج عن ذلك رؤية واضحة بشأن تحويل
النقد املستقبلي وهوامش ربح مرتفعة مقارنة بنظرائها من أصحاب امتياز البنية التحتية على مستوى العالم الذين يحققون هوامش ربح معدلة
منخفضة قبل خصم رسوم االمتياز وتحويل نقد منخفض.
ً
وتم تحسين هيكل رأس مال الشركة ليكون
مناسبا للغرض ،مما يوفر للشركة املرونة املالية للحد من تكاليف خدمة الديون ،مع ضمان مرونة تدفق
ً
أرباح كافية ومستقرة والحفاظ عليها خالل فترات التباطؤ االقتصادي املحتملة .وتمتلك الشركة حاليا قدرة على االستدانة وتدفقات نقدية تشغيلية
تكفي لتمويل مبلغ التقييم للبوابات املستقبلية املحتملة .باإلضافة إلى ذلكً ،
نظرا إلى أن معظم اإليرادات يتم تحصيلها من الحسابات املدفوعة
ً
ً
مسبقا ،فإن الشركة تستفيد من ديناميكيات صافي رأس املال العامل السلبي املواتية ،والتي تساهم أيضا في تحقيق تدفقات نقدية مرتفعة للشركة.

منظمة ذات تفكير تطلعي مع جدول أعمال مستدامة يتماش ى مع أهداف دبي الخاصة باملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة
أعلنت دولة اإلمارات عن التزامها بدعم اتفاقية باريس ملكافحة تغير املناخ وقدمت أول مساهمة محددة ً
وطنيا في عام  .2015بموجب إعالن
املساهمات املحددة ً
وطنيا ،وافقت دولة اإلمارات على زيادة مساهمات الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة اإلجمالي من  %0.2في عام  2014إلى %24
بحلول عام  ،2021وإجراء تحسينات في الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل مكثف وقطاع النفط والغاز ،وزيادة كفاءة استخدام الطاقة
واملياه.
ومنذ ذلك الحين ،اتخذت دولة اإلمارات قر ًارا بوضع أهداف طويلة األجل لتنفيذ جدول األعمال املتعلق بتغير املناخ ،وقد استثمرت حتى عام 2020
أكثر من  40مليار دوالر أمريكي في مشروعات محلية للطاقة النظيفة .عالوة على ذلك ،أصبحت دولة اإلمارات أول دولة في العالم العربي تلتزم بالوصول
بصافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر بحلول عام .2050
وتلتزم الشركة بما يتوافق مع تحول الطاقة الخضراء في دبي ويتمثل ذلك بشكل جزئي في نظام بوابات تحصيل التعرفة املرورية ذات التدفق االنسيابي
الذي يقلل من االزدحام عن طريق الحد من عمليات التحرك والتوقف ،مما يساعد في تقليل االنبعاثات .احتلت دبي املرتبة  230بين املدن املزدحمة
على الرغم من احتوائها على أحد أعلى معدالت كثافة السيارات على مستوى العالم .تعمل الشركة على تحفيز التنقل املستدام من خالل اإلعانات.
على سبيل املثال ،توفر الشركة للمركبات الكهربائية بطاقات سالك املفعلة بدون أي تكلفة ،وال يزال يتعين على مالكي املركبات الكهربائية شحن
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ملصقاتهم ودفع التعرفة املرورية للرحالت .كما التزمت الشركة بتركيب قدرات الطاقة الشمسية على كل بوابات تحصيل التعرفة املرورية الحالية
خالل السنوات القليلة املقبلة حيث ُتعد بوابة جبل علي ً
حاليا أول بوابة تعمل بالطاقة الشمسية بحوالي نسبة  %15من احتياجاتها من الطاقة.
وتتوقع الشركة أن أي بوابات يتم بناؤها في املستقبل سيكون لها قدرات شمسية.
في إطار التزام الشركة باملساهمة في املجتمع بشكل عام من خالل االستفادة من مكانتها وقاعدة أصولها ،قامت الشركة بإعفاء مجموعات رئيسية
مختلفة من دفع أي رسوم تعرفة مرورية .وتشمل هذه املجموعات ( )1املركبات التي تنقل موظفي الحكومة أو الطالب ،و( )2املركبات التابعة للقوات
املسلحة ،أو زارة الدفاع اإلماراتية ،أو قوات الشرطة ،أو الدفاع املدني ،أو سيارات اإلسعاف ،أو وزارة الداخلية اإلماراتية ،أو جهاز أمن الدولة
اإلماراتية ،و( ))3املركبات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ،بما في ذلك سيارات املراكز املخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،و( )4املركبات العائدة
للجمعيات الخيرية واملؤسسات غير الهادفة للربح .ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى قسم "وصف األعمال —التعريفات" أدناه .وقد ركزت الشركة
ً
أيضا على رأس املال البشري من خالل ضمان املساواة والشمولية من خالل برامج التدريب والتطوير .وقد حصلت إدارة خدمة العمالء لديها على
جائزة "أفضل مكتب دعم" لعام  2021حيث بلغ معدل رضا العمالء حوالي .%92
االستراتيجيات

بوابات تحصيل التعرفة املرورية الجديدة :التوسيع االستراتيجي لشبكة بوابات تحصيل التعرفة املرورية لتغطية الطرق كثيفة الحركة
املرورية مع تحسين انسيابية املرور
مع ثمانية بوابات تم بناؤها في غضون أحد عشر ً
عاما ،يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن سالك قد أثبت قدرته على تلبية أهداف إدارة حركة املرور
للحكومة مع تقديم تجربة تنقل سلسة لسائقي السيارات في دبي (وفق الخطة الرئيسية العمرانية  .)2040باإلضافة إلى ذلك ،فإن إنشاء خمسة مراكز
ً
حضرية مترابطة في دبي لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في دبي سيخلق حركة مرور على طرق جديدة ،وتاريخيا ،تمت إضافة بوابات جديدة
ً
تماشيا مع النمو السكاني.
ً
وفقا التفاقية االمتياز ،ستكون الشركة هي املشغل الوحيد والحصري لبوابات تحصيل التعرفة املرورية الحالية ،مع االلتزام بدفع رسوم االمتياز
ً
لهيئة الطرق واملواصالت .ستكون الشركة أيضا املشغل الحصري لجميع بوابات تحصيل التعرفة املرورية املستقبلية التي تم تركيبها من قبل هيئة
الطرق واملواصالت لكامل مدة اتفاقية االمتياز ،التي تنتهي في عام  .2071وستركز الشركة على االستفادة من البيانات الناتجة في إطار عملياتها لتزويد
هيئة الطرق واملواصالت باستمرار بأفكار محدثة حول تدفق حركة املرور داخل دبي ،مما يضمن أن تكون أي قرارات قائمة على عملية اتخاذ قرار
مستنيرة ،ال سيما فيما يتعلق بإنشاء بوابات جديدة مصممة لتحسين تدفق حركة املرور داخل الطرق املرورية الرئيسية في دبي.
كما ستستثمر الشركة باستمرار في عملياتها من أجل دمج البوابات الجديدة بسالسة في محفظتها الحالية ،مما يسمح للشركة بإضافتها على الفور
ً
على األنظمة اإللكترونية بمجرد اكتمال عملية التشييد .تستغرق البوابة الجديدة عادة ما يقرب من تسعة إلى عشرة أشهر من مرحلة االبتكار حتى
ً
مرحلة التشغيل ،وعادة ما يتم اإلعالن عن البوابات الجديدة قبل فترة تتراوح من ثالثة إلى ستة أشهر من تاريخ التشغيل .وتتوقع الشركة أن تتراوح
ُ
ً
تكلفة البوابة الجديدة ما بين  20مليون درهم إماراتي إلى  30مليون درهم إماراتي اعتمادا على عدد املمرات في املوقع املحددً .
نظرا ألن هذا املبلغ يتم
دفعه على مدار فترة تتراوح من عشرة إلى اثني عشر ً
شهرا ،وعند تكبد الشركة التكلفة ،فستصدر فاتورة إلى هيئة الطرق واملواصالت وتحصل تلك
ً
التكلفة باإلضافة إلى  %10من هيئة الطرق واملواصالت (وفقا التفاقية االمتياز) .وبمجرد تشغيل البوابة الجديدة ،تتوقع الشركة زيادة استخدام
حركة املرور على مدار فترة تتراوح من ثالث إلى أربع سنوات.
وتعتزم الشركة العمل بشكل وثيق مع هيئة الطرق واملواصالت أثناء إنشاء كل البوابات املستقبلية لضمان أن تعكس املواصفات والتصميم ما يلي:
( )1أحدث التقنيات التي تعزز استثمار املستمر للشركة في االبتكار ،و( )2املعرفة التشغيلية املكتسبة من خالل تجربتها املتعلقة بتشغيل البوابات
الحالية .بعد تنفيذ أي بوابات جديدة ،ستستمر هيئة الطرق واملواصالت في مراقبة تقليل وقت السفر على مقطع الطريق أو املمر املعني ومؤشر
وقت السفر في نفس املوقع.

ً
اجتماعيا وضمان حوكمة
التركيز على املمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة :تطبيق املمارسات الصديقة للبيئة ،وتقديم حو افز مفيدة
قوية للشركات
تقر الشركة بدورها ومسؤوليتها عن دمج املمارسات املستدامة في عملياتها ،بما يتماش ى مع أهداف االستدامة التي تلتزم بها دبي.
وتلتزم الشركة بتعزيز حلول الطاقة الخضراء ،مع وضع خطط لتركيب قدرات الطاقة الشمسية في جميع البوابات خالل السنوات القليلة القادمة
خالل السنوات القليلة املقبلة .باإلضافة إلى ذلك ،فقد ركزت الشركة على تحولها الرقمي من خالل التحول إلى منظمة غير ورقية ،مما يساعدها على
تجنب  4.9طن من ثاني أكسيد الكربون ً
سنويا .تتوفر كل خدمات سالك عبر اإلنترنت ،وقد اعتمد  %99من عمالء سالك الخدمات الذاتية الرقمية
ً
(عبر تطبيق سالك أو عبر اإلنترنت) بدال من الذهاب إلى مركز خدمة العمالء لشراء بطاقات سالك الخاصة بهم أو إعادة شحنها.
كما تخطط الشركة ،وتخصص ميزانية معتمدة ،لتركيب قدرات الطاقة الشمسية في جميع البوابات خالل السنوات القليلة املقبلة ،وهي ملتزمة
بتقليل انبعاثات الكربون (بما يتماش ى مع هدف دبي املتمثل في الوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر بحلول عام  .)2050ولدعم هذا
الهدف ،تسعى الشركة إلى االستمرار في الترويج لقنوات سالك الذكية (التطبيق واملوقع اإللكتروني وروبوت الدردشة) عبر مراكز الخدمة ،حيث
ً
يؤدي إتمام أي معاملة من خالل قناة سالك الذكية بدال من مركز الخدمة إلى تفادي  12كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما تلتزم الشركة بتعزيز وتحفيز "التوجه" نحو وسائل نقل باملركبات أكثر استدامة .على سبيل املثال ،توفر الشركة للمركبات الكهربائية بطاقات
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سالك املفعلة بدون أي تكلفة ،وال يزال يتعين على مالكي املركبات الكهربائية شحن ملصقاتهم ودفع التعرفة املرورية للرحالت .عالوة على ذلك ،نفذت
الشركة عملية فحص صارمة للممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة لكل املوردين املحتملين.
وتتمتع الشركة بمعدل رضا العمالء يبلغ  ،%92والذي يأتي نتيجة الستراتيجية الشركة املتمثلة في ضمان استمرار تركيزها على تحسين صورة عالمتها
التجارية من خالل توفير خدمة عمالء متميزة وتجربة سلسة في كل رحلة للعميل .عالوة على ذلك ،تساعد البوابات ذات التدفق الحر للشركة في
تقليل االزدحام املروري عند بوابات تحصيل التعرفة املرورية ومن ثم توفير الوقود.
وتؤمن الشركة بأن تطوير رأس مالها البشري هو أساس النمو واالزدهار املستدامين وتركز على تعزيز املساواة والشمولية من خالل برامج التدريب
والتطوير .وتخطط الشركة ً
أيضا لدمج ممارسات توظيف محددة للمساعدة في تعزيز املساواة والشمولية .كما في تاريخ هذه النشرة ،لدى شركة
عال لالحتفاظ باملوظفين ،حيث يزيد هذا املعدل عن عقد من الزمن بين فريق
سالك موظفين من ثماني جنسيات .وتمتعت أعمال سالك بمعدل ٍ
العمليات لدى سالك.
ُ
ً
ً
رئيسيا لتطوير الشركة وتحقيق استراتيجيتها .وتهدف الشركة إلى تنفيذ إطار عمل قوي لحوكمة الشركات ،وعملية
عنصرا
وتعد الحوكمة الفعالة
إعداد تقارير شفافة وإجراءات مناسبة لضمان تنفيذ كل الترتيبات مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة .وسيكون لدى الشركة عضوان
مستقالن من خارج هيئة الطرق واملواصالت ورئيس تنفيذي في مجلس إدارتها ،باإلضافة إلى لجان التدقيق واملكافآت املستقلة.
وتلتزم الشركة بالشفافية وتنوي اإلفصاح عن ملخصات لالتفاقيات الرئيسية التي تحكم عملياتها ،مثل اتفاقية االمتياز.

تنويع اإليرادات :إضافة مصادر دخل محتملة أخرى بما في ذلك اإلعالنات وتحقيق إيرادات من البيانات والخدمات االستشارية
باإلضافة إلى اإلطار التنظيمي املواتي الذي يسمح للشركة باالستمرار في النمو داخل دبي ،بشكل جزئي من خالل ضمان أن تكون كل بوابات دبي
املستقبلية خاضعة لسيطرتها ،تركز الشركة ً
أيضا على تنويع قاعدة إيراداتها وإعادة استثمار أموالها النقدية في الفرص املتراكمة للمساهمين .وتهدف
الشركة إلى االستفادة من خبراتها التقنية والتشغيلية للتوسع داخل دبي إلى املجاالت التي تكمل عروض خدماتها الحالية وتسعى إلى تحقيق مصادر
دخل أخرى ال تضع الشركة في منافسة مع هيئة الطرق واملواصالت .بعض الطرق التكميلية التي يمكن للشركة استكشافهاً ،
وفقا للجدوى الفنية
والتجارية ،في إطار جهود تنويع اإليرادات هي:
•

اإلعالنات
تمتلك الشركة القدرة على تضمين اإلعالنات داخل التطبيق واإلعالنات على بواباتها ،والتي تقع في مفاصل استراتيجية داخل دبي .ما يقارب من
 1.6مليون مركبة تمر عبر بوابات سالك الثمانية كل يوم ،وهناك ما يقارب  2.2مليون عميل نشط مسجل في سالك ،منهم ما يقارب من مليون
مستخدم مسجل عبر اإلنترنت .يجذب املوقع اإللكتروني للشركة ما يقرب من  1.2مليون زائر ً
شهريا كما في تاريخ هذه النشرة .تبيع الشركة ما
يقارب  600ألف بطاقة سالك وحوالي  2مليون بطاقة شحن ً
سنويا .يمكن استخدام تطبيق سالك واملوقع اإللكتروني وبوابات الرسوم لإلعالن،
بشرط توفر مساحة بيضاء وخاضعة لدراسات الجدوى (فنية ،قانونية ،مالية ،إلخ).

•

تحقيق إيرادات من البيانات
ستنظر الشركة ً
أيضا في تحقيق الدخل من البيانات التي تجمعها كجزء من عملياتها ،والتي يمكن أن توفر رؤى ال تقدر بثمن حول تدفق حركة
املرور داخل دبي .تهدف الشركة إلى الشراكة مع تجار التجزئة والشركات األخرى لتقديم عروض وفرص مخصصة لعمالء سالك ً
بناء على
البيانات التي يتم جمعها لكل مستخدم من خالل بطاقات  /ملصقات سالك اإللكترونية وتطبيق سالك .يمكن للشركة ً
أيضا الشراكة مع
الشركات املحلية وإعداد العروض واستراتيجيات التسويق املرتبطة بمكان وجود العميل والبوابة التي يمرون عبرها كل يوم على تطبيق سالك.
دعم هذه اإلستراتيجية هو تطبيق الشركة املتكامل ً
تماما والوصول إلى موقع العمالء وعاداتهم .تتمتع الشركة بالقدرة على التفاعل مع عمالئها
من خالل تطبيقها ،ويمكن تحقيق الدخل من البيانات مثل الهاتف املحمول وتفاصيل معامالت الرحلة (التاريخ والوقت واملوقع وعدد حركة
املرور) وتفاصيل السيارة .تتيح واجهات برمجة التطبيقات لشركات تأجير السيارات واألسطول استخدام تفاصيل رحلة سالك لتسهيل إدارة
الفواتير للعمالء وإدارة األسطول.

•

الخدمات االستشارية
تهدف الشركة إلى االستفادة من خبرتها في أنظمة رسوم التدفق الحر من خالل تقديم خدمات استشارية للمدن الكبرى األخرى في املنطقة التي
تتطلع إلى تطبيق أنظمة مماثلة .حتى تاريخ نشرة الطرح هذه ،هناك عدد قليل ً
جدا من خدمات التعرفة املرورية في املنطقة بشكل عام .يعتقد
ً
أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لديها املعرفة واملوهبة لبيع خدماتها في حالة ظهور الفرصة .تعتبر الشركة الخدمات االستشارية هدفا
متوسط املدى تتطلع من أجله لالستفادة من شركائها الحاليين (على سبيل املثال ،ترانسكور).

•

التسعير الديناميكي
تمتلك الشركة ً
أيضا القدرة على االستفادة من األسعار الديناميكية في املستقبل .يمكن لهيئة الطرق واملواصالت تنفيذ التسعير الديناميكي
ً
من خالل تحسين معدالت الرسوم اعتمادا على الوقت من اليوم ،على سبيل املثال ،من خالل فرض رسوم أعلى على ممرات معينة أو خالل
ساعات الذروة .يمكن دراسة األسعار الديناميكية وتنفيذها من قبل هيئة الطرق واملواصالت ً
(بناء على موافقة من املجلس التنفيذي) ،والتي
يمكن أن تزيد من إيرادات الرسومً ،
بناء على تطبيقات مماثلة في أماكن أخرى على مستوى العالم مثل داالس فورت ورث إل بي جيه إكسبريس
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ونظام تسعير الطرق اإللكتروني في سنغافورة ونظام تسعير الطرق اإللكترونية في سنغافورة .منطقة االزدحام الديناميكي في ستوكهولم ورسوم
ً
خصيصا لتقليل االزدحام في مناطق وأوقات محددة في دبي .يعتقد املديرون أن
الجسر .سيسمح نهج الشبكة بالكامل بنظام ديناميكي مصمم
ً
ً
ً
تكامل تكنولوجيا الشركة من خالل تطبيقاتها وبواباتها سيجعل االنتقال إلى نظام ديناميكي أمرا سهال نسبيا .ستكون هناك حاجة إلى تعديل
اتفاقية االمتياز أو اإلضافة إليها من أجل تنفيذ التسعير الديناميكي ،إلى جانب الحصول على موافقة املجلس التنفيذي.
وستواصل إدارة الشركة التركيز على إ ضافة قيمة إلى املساهمين من خالل ضمان دفع السيولة النقدية القوية الناتجة عن عملياتها للمساهمين ()1
لضمان تدفق مستدام ومستقر للدخل ،و( ) 2إعادة استثمار تلك السيولة النقدية في الفرص التراكمية إذا كان من املمكن أن تؤدي إلى تعزيز قيمة
وتحقق نمو مستقبلي وزيادة رأس املال.

االبتكار التقني :تطوير واعتماد أحدث االبتكارات التقنية في عمليات تحصيل التعرفة املرورية.
ً
تتبنى الشركة ً
خصيصا" لتكون مناسبة لألغراض املنشودة لضمان أفضل أداء تشغيلي.
حاليا أفضل التقنيات املتاحة ،وهي تقنية متكاملة و"مصممة
وستواصل الشركة منح األولوية لالستثمار في التقنية لضمان ريادتها في االبتكار القائم على التقنية في هذا القطاع .ويساعد االستثمار في التقنية
بشكل جوهري على تحسين موثوقية عمليات الشركة ،كما يدعم تدفقات اإليرادات املستقبلية املحتملة.
وتركز الشركة على تعزيز مكانتها بصفتها املشغل الوحيد والحصري لبوابات تحصيل التعرفة املرورية في دبي من خالل االستثمار في البنية التحتية
لتحليل البيانات حتى تتمكن من تحقيق املزيد من األرباح من بياناتها لخدمة شريحة أكبر من العمالء.

تاريخ الشركة
تأسست هيئة الطرق واملواصالت في إمارة دبي بدولة اإلمارات بموجب املرسوم رقم ( )17لسنة  2005والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،حاكم دبي ،في  1نوفمبر  .2005وتم تشكيل هيئة الطرق واملواصالت لتطوير حلول تلبي احتياجات النقل في دبي وإدارة الطرق
وأنظمة املرور .وقد أطلقت هيئة الطرق واملواصالت التعرفة املرورية لسالك في  1يوليو  2007من خالل إنشاء بوابتين ،تقع إحداهما بالقرب من
جسر القرهود (بوابة القرهود) في حين تقع األخرى في البرشاء (بوابة البرشاء) بالقرب من مول اإلمارات في شارع الشيخ زايد .وفي سبتمبر  ،2008تم
تركيب بوابتين إضافيتين على جسر آل مكتوم (بوابة آل مكتوم) والصفا (بوابة الصفا) ،ثم تم تشغيل ثالث بوابات إضافية في أبريل  2013حيث تقع
اثنتان منهما على جانبي تقاطع املمزر على طريق االتحاد (بوابة شمال املمزر وبوابة جنوب املمزر) في حين تقع األخرى في نفق مطار دبي (بوابة نفق
املطار) .وتمت إضافة بوابة جبل علي في شارع الشيخ زايد في أكتوبر  ،2018وبذلك يوجد ما مجموعه ثمانية بوابات لتحصيل التعرفة املرورية ضمن
نظام سالك في دبي كما في تاريخ هذه النشرة.
في نوفمبر ً ،2021
بناء على توجيهات حكومة دبي وقرار صادر عن اإلدارة العليا لهيئة الطرق واملواصالت ،أعلنت هيئة الطرق واملواصالت عن عزمها
فصل (االقتطاع) وإدراج سالك ،وهو نظام تحصيل التعرفة املرورية لدى هيئة الطرق واملواصالت .وفي  15يونيو  ،2022تم تأسيس الشركة في إمارة
دبي ،بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة بموجب قانون دبي رقم  12لسنة  2022بشأن تأسيس شركة سالك ش.م.ع .وفي  30يونيو ،2022
أبرمت هيئة الطرق واملواصالت مع الشركة اتفاقية امتياز ُمنحت الشركة بموجبها الحق الحصري لتشغيل وتحصيل اإليرادات الناتجة عن بوابات
تحصيل التعرفة املرورية في دبي.
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إعادة التنظيم

االقتطاع
تتكون عملية اقتطاع الشركة من هيئة الطرق واملواصالت من عدة خطوات مبينة في الجدول الوارد أدناه:
م

اإلجراء

التاريخ

.1

إصدار قانون تأسيس سالك.

 11يونيو 2022

.2

موافقة املجلس التنفيذي على تكوين مجلس اإلدارة للشركة.

 23يوليو 2022

.3

موافقة املجلس التنفيذي على النظام األساس ي.

 30يونيو 2022

.4

إصدار وثائق وشهادات التأسيس.

 17يونيو  - 2022إصدار الرخصة التجارية

.5

تعيين فريق اإلدارة ونقل املوظفين.

يوليو 2022

.6

االستفادة من تمويل مرابحة متعدد الشرائح من بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

 30يونيو 2022

ومؤسسات مالية مشاركة أخرى.
.7

استالم إعفاء الشركة من أحكام معينة من قانون الشركات التجارية من قبل مجلس

 30أغسطس 2022

الوزراء.
.8

نقل عقود هيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة (بما في ذلك اتفاقية ترانسكور)  /الدخول

بحلول  2سبتمبر 2022

في عقود خدمات محددة من قبل الشركة  /إدخال تعديالت على عقود هيئة الطرق
واملواصالت لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل الشركة.
.9

تاريخ سريان اتفاقية االمتياز واتفاقية الخدمات االنتقالية.

 1يوليو 2022

.10

موافقة هيئة األوراق املالية والسلع على الطرح العام األولي.

 31أغسطس 2022

يوضح الرسم البياني الوارد أدناه القطاعات واملؤسسات واإلدارات التابعة لحكومة دبي ،بما في ذلك هيئة الطرق واملواصالت.

األعمال
تتولى الشركة املسؤولية عن عمليات بوابات سالك ،وصيانة األصول املطلوبة لعمليات تحصيل التعرفة املرورية ضمن نظام سالك وتصميم بوابات
جديدة وإنشائها في دبي .وقد تقدم شركة سالك ً
أيضا مقترحات لزيادة التعريفة الخاصة بهيئة الطرق واملواصالت على أساس سنوي ،والتي يمكن
ً
لهيئة الطرق واملواصالت رفعها إلى املجلس التنفيذي وفقا لتقديرها .تعود ملكية األصول املادية التي تتكون منها بوابات تحصيل التعرفة املرورية (بما
في ذلك بوابات تحصيل التعرفة املرورية ومولدات الكاميرات ومعدات جسور اإلشارات واملاسحات الضوئية (قارئ تحديد الهوية بموجات الراديو)
والهوائيات وملصقات سالك وغيرها من املعدات املتعلقة بسالك) لهيئة الطرق واملواصالت ،ولكن يحق الشركة استخدام تلك األصول املادية طوال
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مدة اتفاقية االمتياز.
وتقدم سالك تجربة عمالء سلسة باستخدام تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو داخل بواباتها الثمانية اآللية .ويعمل نظام التعرفة املرورية ذي
التدفق الحر في ظل سرعات الطرق السريعة بدون ساحات أو بوابات أو وجود أي محصلين للتعرفة املرورية أو أكشاك التعرفة املرورية أو أي عوائق
أخرى لتدفق حركة املرور .ويسمح النظام بحركة سريعة وفعالة للمركبات عبر نقاط تحصيل التعرفة املرورية على الطرق السريعة .ويستخدم مالكو
املركبات النظام من خالل شراء ملصقات سالك عبر اإلنترنت أو من محطات الوقود ،وتفعيل ملصقات سالك عبر اإلنترنت ،من خالل التطبيقات
أو عبر الهاتف ،ثم إعادة شحن حسابهم عبر بطاقات إعادة الشحن ،والقسائم اإللكترونية ،والبنوك ،والبطاقات االئتمانية ،وأجهزة اإليداع عبر
األكشاك واإليداع النقدي في كل أنحاء دبي.

بوابات تحصيل التعرفة املرورية
تقوم الشركة بتشغيل ثمانية بوابات في كل أنحاء دبي .توضح الجداول الواردة أدناه التطور التاريخي إلجمالي حركة املرور لكل من بوابات تحصيل
التعرفة املرورية منذ إنشائها ،من حيث العدد اإلجمالي للرحالت وصافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية.
التطور التاريخي إلجمالي حركة املرور عبر بوابات سالك

2007
بوابة
تحصيل
التعرفة
املرورية
البرشاء
القرهود
املكتوم
الصفا
نفق املطار
املمزر
(الشمالية)

-

2008

-

2009

89
66
59
104
-

2010

93
66
55
104
-

2011

100
70
54
113
-

2012

106
74
56
117
-

2013

106
75
56
114
22
58

السنة
(باملليون رحلة)
2015 2014

109
76
55
115
32
84
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111
79
56
116
34
83

2016

112
81
55
118
33
83

2017

107
81
55
115
33
80

2018

105
81
55
109
31
77

2019

106
81
54
105
29
75

2020

73
54
39
73
21
58

2021

93
67
47
90
24
66

املمزر
(الجنوبية)
جبل علي
إجمالي()1

-

-

-

-

-

-

56

78

77

77

74

71

69

54

63

-

-

318

317

336

353

487

548

556

559

545

11
540

52
571

28
400

31
481

مالحظات:
( )1إجمالي صافي حركة املرور غير متوفر للسنوات  2007و2008

التطور التاريخي لصافي حركة املرور عبر بوابات سالك

2007
بوابة
تحصيل
التعرفة
املرورية
البرشاء
القرهود
املكتوم
الصفا
نفق
املطار
املمزر
(الشمالية
)
املمزر
(الجنوبية
)
جبل علي
حركة
املرور
الخاضعة
للتعرفة
املرورية
اإلجمالي
(صافي
حركة
املرور
الخاضعة
للتعرفة
املرورية)

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

السنة
(باملليون رحلة)
201
201
5
4

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

202
1

202
2

-

-

55
50
29
58
-

56
49
25
56
-

58
51
23
61
-

61
54
32
63
-

63
56
33
63
19

67
60
34
66
28

68
63
35
67
30

70
64
34
69
30

87
64
27
90
29

88
64
26
89
27

88
64
25
85
26

62
44
18
60
18

78
55
21
74
21

44
31
11
41
11

-

-

-

-

-

-

33

48

48

47

45

43

41

32

36

20

-

-

-

-

-

-

27

38

38

38

35

34

33

26

30

16

-

-

-

-

-

-

25

27

27

26

30

10
32

48
32

26
17

29
25

17
17

4
2

140

192

187

194

210

319

369

375

378

408

412

441

305

370

209

ً
فصاعدا).
( )1صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية في  2007و 2008ال تشمل املخالفات (حيث تم تضمنها بداية من عام 2009
( )2قيم صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية غير متوفرة لبوابات تحصيل التعرفة املرورية لسنوات .2008-2007

ً
صباحا إلى ً 8:59
مساء) و %25خالل بقية الساعات
في عام  ،2019كان توزيع إجمالي حركة املرور على النحو التالي %75 :خالل ساعات الذروة (من 6
ً
ً
صباحا).
مساء إلى 5:59
(من 9
باستثناء نفق بوابة املطار وبوابة املكتوم ،تقع كل بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة على شارع الشيخ زايد ،وهو طريق سريع يبلغ
كيلومتراُ ،ويعد أطول طريق في دولة اإلمارات ،ويمتد من منطقة السلع في أبو ظبي إلى رأس الخيمة ،ويمر عبر دبي ويبقى ً
ً
موازيا لساحل
طوله 558.4
طول
الخليج العربي .وتقع البوابات املتبقية عند التقاطعات االستراتيجية والجسور وغيرها من املناطق كثيفة الحركة املرورية في
دولة اإلمارات على
كل أنحاء دبي.

البرشاء
تم تركيب بوابة البرشاء في عام  ،2007وتقع على شارع الشيخ زايد بالقرب من مول اإلمارات ومحطة مترو املشرق .وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر
 ،2021بلغ إجمالي حركة املرور  93.2مليون ،وكان صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية  78مليون.

القرهود
تم تركيب بوابة القرهود في يوليو  ،2007ويقع على طريق الشيخ راشد بالقرب من خور دبي بالقرهود .وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر ،2021
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بلغ إجمالي حركة املرور  66.6مليون وكان صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية  55مليون.

آل مكتوم
تم تركيب بوابة آل مكتوم في سبتمبر  ،2008وال يتم فرض رسوم على كل املركبات التي تستخدم جسر آل مكتوم في الفترة املمتدة من (أ) 10:00
ً
ً
ً
ً
صباحا من يوم االثنين التالي ،وذلك ً
نظرا إلغالق الخيار
مساء من يوم السبت إلى 6:00
صباحا طوال أيام العمل ،ومن (ب) 10:00
مساء إلى 6:00
البديل ،وهو الجسر العائم ،خالل هذه الساعات.
وتقع على طريق طارق بن زياد بالقرب من خور دبي وتخدم جسر آل مكتوم .وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2021بلغ إجمالي حركة املرور 46.8
مليون ،وكان صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية  21مليون.

الصفا
تم تركيب بوابة الصفا في سبتمبر  ،2008وتقع على طريق  ،E11وهو شارع الشيخ زايد ،بالقرب من محطة مترو الخليج التجاري .وخالل السنة
املنتهية في  31ديسمبر  ،2021بلغ إجمالي حركة املرور  90.4مليون ،وكان صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية  74مليون.

املمزر الشمالية
تم تركيب بوابة املمزر الشمالية في أبريل  ،2013وتقع البوابة على شارع الشيخ زايد في شارع االتحاد بالقرب من النهضة بديرة .وخالل السنة املنتهية
في  31ديسمبر  ،2021بلغ إجمالي حركة املرور  66.5مليون ،وكان صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية  37مليون.
ويتم تحصيل رسوم التعرفة املطبقة ملرة واحدة على أي مركبة تستخدم كل من بوابة املمزر الشمالية وبوابة املمزر الجنوبية في رحلة واحدة ،بشرط
أن يكون عبور هذه املركبة لكال البوابتين من اتجاه واحد خالل ساعة واحدة.

نفق املطار
تم تركيب بوابة نفق املطار في أبريل  ،2013وتقع على طريق  D62في شارع بيروت بالقرب من مطار دبي الدولي .وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر
 ،2021بلغ إجمالي حركة املرور  23.6مليون ،وكان صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية  21مليون.

املمزر الجنوبية
تم تركيب بوابة املمزر الجنوبية في أبريل  ،2013وتقع البوابة على شارع الشيخ زايد في شارع االتحاد بالقرب من النهضة بديرة .وخالل السنة املنتهية
في  31ديسمبر  ،2021بلغ إجمالي حركة املرور  62.6مليون ،وكان صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية  30مليون.
ويتم تحصيل رسوم التعرفة املطبقة ملرة واحدة على أي مركبة تستخدم كل من بوابة املمزر الشمالية وبوابة املمزر الجنوبية في رحلة واحدة ،بشرط
أن يكون عبور هذه املركبة لكال البوابتين من اتجاه واحد خالل ساعة واحدة.

جبل علي
تم تركيب بوابة جبل علي في أكتوبر  ،2018وتقع على شارع الشيخ زايد بالقرب من قرية جبل علي .وخالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2021بلغ
إجمالي حركة املرور  31.5مليون ،وكان صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية  29مليون.
التعريفات
رسوما بقيمة  4درهم إماراتي ،مع وجود خصمين متاحين ً
ً
حاليا لكل املركبات:
كما في تاريخ هذه النشرة ،تفرض كل بوابة من بوابات سالك
•

بوابة املمزر الشمالية وبوابة املمزر الجنوبية :يتم تحصيل التعرفة املرورية املطبقة ملرة واحدة على أي مركبة تستخدم كل من بوابة
املمزر الشمالية وبوابة املمزر الجنوبية في رحلة واحدة ،بشرط أن يكون عبور هذه املركبة لكال البوابتين من اتجاه واحد في غضون
ساعة واحدة.

•

بوابة جسر آل مكتوم :ال يتم فرض تعرفة مرورية على كل املركبات التي تستخدم جسر آل مكتوم في الفترة املمتدة من (أ) ً 10:00
مساء
ً
ً
ً
صباحا من يوم االثنين التالي.
مساء من يوم السبت إلى 6:00
صباحا طوال أيام العمل ،ومن (ب) 10:00
إلى 6:00

بموجب اتفاقية االمتياز ،يحق للشركة التوصية بمراجعات التعرفة إلى هيئة الطرق واملواصالت ً
بناء على معدل التضخم أو األحداث غير املتوقعة
التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل .ويحق هيئة الطرق واملواصالت ممارسة السلطة التقديرية بشأن التوصية بهذه الزيادة إلى املجلس التنفيذي
أو رفض هذه الزيادة أو اقتراح تعديالت .ثم يتخذ املجلس التنفيذي القرار النهائي في ما يتعلق بما إذا كان ينبغي تعديل التعريفات .على سبيل املثال،
يمكن زيادة التعريفات للحماية من الضغوط التضخمية أو قد تخضع لتعديالت أخرى ً
بناء على أحداث أخرى غير متوقعة .وإذا رفضت املجلس
التنفيذي طلب الشركة بزيادة التعريفات بسبب الضغوط التضخمية ،فستقوم هيئة الطرق واملواصالت بخفض رسوم االمتياز املطبقة على
الشركة .اال ان رسوم االمتياز املحددة بحد أقص ى  %25من إيرادات التعرفة املرورية ،ال يجوز تخفيضها دون نسبة  %15بحد أقص ى من إيرادات
التعرفة املرورية في أي سنة معينة .وإذا رفض املجلس التنفيذي طلب الشركة بزيادة التعريفات بسبب أحداث أخرى ،فإن هيئة الطرق واملواصالت
ليست ملزمة بتخفيض رسوم االمتياز .وال يمكن أن تكون أول زيادة محتملة في التعرفة قبل عام  ،2023كما هو منصوص عليه في اتفاقية االمتياز.
يوضح الرسم البياني أدناه أمثلة توضيحية للتغييرات في رسوم التعرفة ورسوم االمتياز بمرور الوقت.
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يجب أن تحتوي املركبات التي تعبر بوابات سالك على ملصق سالك نشط داخل املركبة .ويجب على عمالء سالك شراء ملصق سالك ،وال يتعين ملء
ً
ً
رصيدا بقيمة ً 50
تلقائيا في
درهما يتم إيداعه
أي مستندات أو تقديمها .تبلغ تكلفة ملصقات سالك  100درهم إماراتي للملصق الواحد ،والتي تشمل
حساب سالك الخاص بالعميل .وبعد الشراء ،يجب على عمالء سالك إرفاق ملصق سالك بزجاج السيارة األمامي وتفعيله قبل عبور بوابة سالك.
ويمكن إتمام عملية التفعيل من خالل القنوات اإللكترونية ،مثل املوقع اإللكتروني لسالك ،وتطبيق سالك الذكي ،وتطبيق دبي اآلن ،ورقم -800
ً
كاف في حساب
( Salikوهو عبارة عن استجابة صوتية تفاعلية آلية) .بمجرد تفعيل ملصق سالك ،يكون العميل مسؤوال عن الحفاظ على رصيد ٍ
سالك الخاص به لتغطية رحالته وتجنب التعرض للمخالفات .ويمكن إتمام إعادة شحن الحساب من خالل القنوات اإللكترونية باستخدام بطاقات
االئتمان أو عن طريق شراء بطاقة إعادة شحن سالك من محطات الوقود.
درهما إمار ً
إذا تم ش راء ملصق سالك عبر اإلنترنت ،فسيتم تفعيله من قبل فريق سالك قبل تسليم البطاقة للعميل .وتبلغ تكلفة التوصيل ً 20
اتيا
تضاف إلى سعر ملصقات سالك املشتراة عبر اإلنترنت.
ُ
تعد املشاركة في نظام سالك إلزامية لكل أساطيل املركبات التجارية وكذلك املركبات الفردية .كما في تاريخ هذه النشرة ،فإن ما يقرب من  %95من
املركبات املسجلة في سالك هي مركبات ركاب وحوالي  %50سيارات مسجلة في دبي .وتتألف األساطيل التي تتطلب ملصقات سالك من سيارات األجرة،
وسيارات التأجير قصير األجل ،ومركبات البريد السريع ،ومركبات التأجير طويل األجل ،ومركبات التوصيل التجارية ،والحافالت .ويوضح الجدول
التالي فئات املركبات املعفاة.
الشرائح املعفاة من رسوم التعرفة املرورية
الفئة الرئيسية
أصحاب الهمم وأقاربهم

التصنيف الفرعي

مالحظات

( )1أي فرد مصاب بالتوحد ،و/أو إعاقات عقلية ،و/أو
إعاقات جسدية ،و/أو إعاقات بصرية و/أو أي إعاقة و/أو
عجز آخر مؤهل للحصول على إعفاء بموجب القانون
املعمول به (الشخص صاحب الهمم) ،و

إعفاء ملدة سنة (قابلة للتحديد)

( )2الزوج أو الزوجة أو األبناء أو األشقاء أو الوالدان أو
األجداد أو األحفاد للشخص صاحب الهمم ،حسبما
ينطبق.
املؤسسات املعنية
باألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة

تحصل املدارس واملؤسسات الخاصة
بأصحاب الهمم على إعفاء ملدة سنة
(واحدة) (قابلة للتجديد)

املؤسسات الخيرية

إعفاء ملدة سنة (قابلة للتحديد)
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الفئة الرئيسية

مالحظات

التصنيف الفرعي

يتم إعفاء لوحات سيارات األجرة بدبي حتى
عام 2099

سيارة األجرة

تقوم شركات سيارات األجرة بتحصيل
التعرفة املرورية ودفعها بشكل منفصل ً
وفقا
لقواعد العمل الخاصة بها .ويتم تحصيل
التعرفة املرورية فقط عند "تشغيل العداد"،
مما يعني وجود راكب في سيارة األجرة .ويشير
"توقف العداد" إلى أن سيارة األجرة خارج
الخدمة وال يوجد بها ركاب.
دبي (حافالت هيئة الطرق واملواصالت)

يتم إعفاء لوحات هيئة الطرق واملواصالت في
دبي حتى عام 2099

خارج دبي

بالنسبة ملؤسسات النقل العام في اإلمارات
األخرى بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،فيتم
إعفاؤها حتى عام 2099

املدارس الحكومية

ُمعفاة حتى عام 2099

املدارس الخاصة

إعفاء ملدة سنة (قابلة للتحديد)

وزارة الداخلية

إعفاء  500ملصق حتى عام 2099

دبي

إعفاء كل امللصقات حتى عام 2099

الشارقة

ً
ملصقا حتى عام 2099
إعفاء 50

عجمان

ً
ملصقا حتى عام 2099
إعفاء 50

أبوظبي

ً
ملصقا حتى عام 2099
إعفاء 50

رأس الخيمة

ً
ملصقا حتى عام 2099
إعفاء 50

أم القيوين

ً
ملصقا حتى عام 2099
إعفاء 50

الفجيرة

ً
ملصقا حتى عام 2099
إعفاء 50

القوات املسلحة

إعفاء كل امللصقات حتى عام 2099

الدفاع املدني

إعفاء كل امللصقات حتى عام 2099

حقول النفط AD

إعفاء كل امللصقات حتى عام 2099

أمن الدولة

إعفاء كل امللصقات حتى عام 2099

الحرس الخاص

إعفاء كل امللصقات حتى عام 2099

وزارة الدفاع

إعفاء كل امللصقات حتى عام 2099

سيارات اإلسعاف الحكومية

ُمعفاة حتى عام 2099

سيارات اإلسعاف الخاصة

إعفاء ملدة سنة (قابلة للتحديد)

مؤسسة النقل العام

املدارس واملؤسسات
الدينية
الشرطة

الهيئات الوطنية

سيارات اإلسعاف والهالل
األحمر

تقنية املعلومات
يهدف سالك إلى توفير تجربة تركز على العمالء ،مع رقمنة عمليات بالكامل.
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منصة DTS
ً
تمتلك الشركة حقوقا بموجب اتفاقية االمتياز الستخدام تحديد الهوية بموجات الراديو التي تتعرف على املركبات التي تمر عبر بوابات سالك وتقرأ
ملصق سالك الخاصة باملركبة .وتعمل ملصقات سالك بدون بطاريات أو أجزاء متحركة ومصممة للبقاء طوال العمر االفتراض ي للزجاج األمامي.
وتعمل ملصقات سالك في كل الظروف الجوية وسرعات املركبات وتوفر طريقة عالية الدقة وموثوقة لتحديد املركبات.
ويتعرف قارئ تحديد الهوية بموجات الراديو على عالمة سالك املثبتة على كل مركبة ،وتقوم الشركة بخصم الرسوم من الحساب ذي الصلة ً
وفقا
لذلك .وتلتقط الكاميرات صورة واحدة على األقل ألي مركبة ت مر عبر إحدى بواباتها .في حالة عدم وجود ملصق سالك على املركبة ،يتم استخدام
الصورة إما لفرض رسوم على العميل أو إلصدار مخالفة عدم تسجيل اللوحة إلى مالك املركبة .وتستخدم الشركة تقنية مزدوجة تسمح لها بالتقاط
 %99.5من املركبات التي تمر عبر بواباتها .وتقدر الشركة أن متوسط وقت تشغيل نظام بوابات تحصيل التعرفة املرورية على جانب الطرق %99.99
في حين يبلغ متوسط وقت تشغيل نظام املكاتب الخلفية (مركز البيانات) .%99.97

يجب إرفاق ملصقات سالك بزجاج السيارة األمامي حتى تعمل ،وبمجرد إرفاقها ،ال يمكن إزالة ملصقات سالك دون تلفها وبالتالي ال يمكن نقلها من
مركبة إلى أخرى .ملصقات سالك هي عبارة عن ملصقات تعمل بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو "بدون مصدر للطاقة" حيث يتم تشغيلها من
خالل جهاز اإلرسال واالستقبال املوجود في بوابة تحصيل التعرفة املرورية ،وال يحتاج ملصق سالك نفسه إلى اي بطارية .إن تقنية تحديد الهوية
بموجات الراديو هي طريقة تحديد آلية تعتمد على تخزين البيانات عن ُبعد واسترجاعها باستخدام ملصقات سالك التي تعمل بتقنية تحديد الهوية
بموجات الراديو .نتيجة لتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو إلى جانب إمكانات قراءة اللوحات الفوتوغرافية ،تقدر الشركة أن ما يقرب من % 0.3
فقط من إجمالي حركة املرور في املتوسط منذ عام  2019لم تتم معالجتهً ،
نظرا إلى أن اللوحة كانت غير قابلة للقراءة أو غير مخططة.
ُ
تباع ملصقات سالك في عدة أماكن ،حيث تم بيع أكثر من  700,000ملصق في غضون شهر واحد من إطالق نظام سالك في عام  ،2007ويتم
استخدام املاليين من ملصقات سالك في دبي في الوقت الحالي .وتتوفر ملصقات سالك في فروع مختارة من محطات النفط التابعة لشركة إينوك
ً
مصرفا ر ً
ائدا بما في ذلك بنك اإلمارات دبي الوطني ،وبنك أبو ظبي
وشركة إيبكو وشركة "تسجيل" وشركة أدنوك ومؤسسة إمارات ،وأكثر من 15
األول ،ومصرف أبو ظبي اإلسالمي ،ومصرف اإلمارات اإلسالمي ،وبنك دبي اإلسالمي ،وبنك أبو ظبي التجاري .وتتوفر مرافق إعادة شحن ملصقات
سالك في فروع مختارة من محطات الوقود التابعة لشركة أدنوك وشركة إيبكو ومؤسسة إمارات ،بينما تتوفر مرافق إيداع األموال في حساب سالك
في فروع مختارة لبنك دبي التجاري ،وبنك رأس الخيمة ،وسيتي بنك ،وبنك باركليز ،وبنك دبي ،وبنك أبو ظبي التجاري ،وبنك املشرق ،وبنك أبو ظبي
األول من خالل أجهزة الصراف اآللي  /اإليداع النقدي .ويمكن للمستخدمين ً
أيضا إعادة شحن حساباتهم من خالل خدمة سداد دبي ( )epayو/أو
املوقع اإللكتروني لسالك و/أو تطبيق سالك الذكي و/أو نظام " "mPayالذي يستضيفه "تطبيق دبي اآلن للدفع عبر الهاتف" التابع لحكومة دبي.
ويمكن للمستخدمين دفع غرامات تتعلق باملخالفات في مكاتب هيئة الطرق واملواصالت في مواقع مختلفة في دبي ،بما في ذلك مراكز خدمة العمالء
التابعة لهيئة الطرق واملواصالت ومراكز إدارة املرور ومراكز شرطة دبي وعبر اإلنترنت من خالل بوابة حكومة دبي اإللكترونية .وتتوفر ملصقات
سالك ً
أيضا عبر اإلنترنت على املوقع اإللكتروني لسالك ويمكن تسليمها للعمالء عن طريق الطلب عبر اإلنترنت.
ملصق سالك مخصص لالستخدام فقط للمركبة املحددة له في حساب سالك .ويجب أن يكون لكل مركبة ملصق سالك خاصة بها ،ولكن يمكن
للمستخدمين تسجيل ملصقات متعددة على حساب واحد من حسابات سالك ،بشرط أن يكون يتم التسجيل برقم ملف مروري واحد.
ويتعين على جميع الزوار من اإلمارات وغيرها من األماكن شراء ملصق سالك قبل القيادة في دبي.
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املخالفات وتحصيل الغرامات والتنفيذ
يتم منح العمالء املسجلين في سالك الذين يمرون عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة دون أن يكون في رصيدهم أموال كافية فترة
سماح مدتها خمسة أيام عمل قبل إصدار املخالفة .ويتم التقاط املركبات غير املسجلة لدى الشركة و/أو غير املجهزة بملصقات سالك من خالل
أنظمة الكاميرات الخاصة بالشركة .باستخدام تقنية اإلنفاذ الخاصة بهيئة الطرق واملواصالت ،تقوم الشركة بإخطار مالكي املركبات غير املسجلة
التي تمر عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بها وتمنحهم فترة سماح مدتها عشرة أيام عمل للتسجيل وسداد رسوم التعرفة املرورية
املستحقة قبل إصدار املخالفة .ويترتب على مخالفة عدم كفاية األموال غرامة قدرها ً 50
درهما عن كل يوم لكل مركبة .في عام  ،2021شكلت
الغرامات املفروضة لعدم كفاية األموال للمركبات املسجلة حوالي  %47من إجمالي الغرامات الصادرة وقد بدأت بمبلغ ً 50
درهما.
بالنسبة ملخالفات عدم تسجيل اللوحات ،تبدأ الغرامة املتكبدة بمبلغ  100درهم إماراتي لليوم األول .وعند إجراء الرحلة الثانية بلوحة غير مسجلة،
ترتفع الغرامة لتصل إلى  200درهم ،ثم ترتفع إلى الحد األقص ى البالغ  400درهم في الرحلة الثالثة وما بعدها ،بواقع مخالفة واحدة في اليوم لكل
مركبة بحد أقص ى .في عام  ،2021شكلت غرامات عدم تسجيل أرقام اللوحات حوالي  %53من الغرامات في عام  2021وقد بدأت بمبلغ ً 50
درهما.

مالحظات:
( :OCR )1التعرف الضوئي على األحرف
( )2يتم إصدار الغرامات في حالة عدم تسوية املبلغ املستحق بعد فترة سماح مدتها  5أيام عمل ملخالفات عدم كفاية األموال املتاحة وفترة سماح مدتها  10أيام عمل ملخالفات عدم
تسجيل اللوحات.

بموجب اتفاقية االمتياز ،يتعين على هيئة الطرق واملواصالت أن تقوم ،على نفقتها الخاصة ،ببذل قصارى جهدها التخاذ كل اإلجراءات القانونية
املدنية أو الجنائية الالزمة لدعم الشركة في تحصيل وإنفاذ الغرامات والعقوبات املتعلقة بالتعريفات غير املدفوعة .ثم تدفع هيئة الطرق واملواصالت
للشركة (عن طريق املقاصة من رسوم االمتياز) إيرادات تحصيل هذه التعريفات والغرامات غير املدفوعة .ومع ذلك ،إذا أخفقت هيئة الطرق
واملواصالت في أداء التزاماتها املتعلقة باإلنفاذ ،يحق للشركة اتخاذ كل اإلجراءات القانونية املدنية والجنائية الالزمة إلنفاذ هذا السداد .عالوة على
ذلك ،تتمتع الشركة وهيئة الطرق واملواصالت بقدرة محدودة على فرض الغرامات الناتجة عن املخالفات من قبل املركبات القادمة إلى دبي من
اإلمارات األخرى وغير املرخصة لدى هيئة الطرق واملواصالت .من خالل دفع عمولة عن كل غرامة يتم تحصيلها ،تحفز هيئة الطرق واملواصالت
اإلمارات األخرى على تحصيل الغرامات نيابة عن هيئة الطرق واملواصالت ،ومع ذلك ،فإن هيئة الطرق واملواصالت والشركة لديهما قدرة مباشرة
محدودة على إنفاذ تلك املخالفات؛ ونتيجة لذلك ،ال تستطيع الشركة وهيئة الطرق واملواصالت تحصيل الغرامات من بعض املركبات .بالنسبة
للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و 2020و ،2021بلغ مخصص الخسائر من الغرامات والعقوبات  145مليون درهم و 170مليون درهم و197
ُ
مليون درهم على التوالي .تقدر الشركة أن هذه السيارات غير اإلماراتية التي ال تسجل لدى سالك وال يمكن فرض غرامات عليها تصل إلى ما يقرب من
 %0.1من إجمالي متوسط حركة املرور منذ عام .2019
إدارة DTS
تدير الشركة منصة  DTSمن خالل فريق عمليات وهندسة التعرفة املرورية ،باإلضافة إلى فريق متخصص من موظفي ترانسكور (ملزيد من املعلومات،
يرجى الرجوع إلى قسم "االتفاقيات الجوهرية  -اتفاقية ترانسكور") .ويتكون فريق ترانسكور املخصص لعمليات  DTSمن فريق يضم ما يزيد عن 200
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ً
ً
ً
موظفا لتطوير البرامج.
موظفا إلدارة صيانة الطرق و21
موظفا إلدارة تقنية املعلومات ،و27
موظف ،بما في ذلك :تسعة موظفين لدعم البرامج ،و14
ً
وتوفر ترانسكور خدمات تطوير البرامج ،واختبار الجودة ،وإدارة اإلصدارات ،وهندسة الحلول ،وتحليالت األعمال ملهام إدارة  DTSفي الشركة ،فضال
عن إمكانات إدارة املشاريع والتعافي من الكوارث.
قبل االقتطاع ،كانت الشركة تحصل على غالبية خدماتها من خالل هيئة الطرق واملواصالت ،بما في ذلك الشبكة والبريد وخدمة الدليل النشط
وشير بوينت ومركز البيانات وشبكة اإلنترنت واإلنترانت الداخلي ودعم تقنية املعلومات .بعد الطرح ،ستستمر هيئة الطرق واملواصالت في توفير
غالبية متطلبات تكنولوجيا املعلومات الخاصة بالشركة طوال مدة اتفاقية الخدمات االنتقالية ،مع موازنة املهام التي يتم تنفيذها داخل ًيا من قبل
الشركة.

إدارات شؤون الشركة وعمليات التشغيل
قبل االقتطاع ،تلقت الشركة العديد من الخدمات املشتركة من هيئة الطرق واملواصالت لخدمات الدعم األساسية بشأن التمويل واملوارد البشرية
والتسويق والشؤون القانونية والعقود واملشتريات وتقنية املعلومات والبناء واملرافق واإلدارة واملرور والتخطيط االستراتيجي والطرق والصيانة
والترخيص .وبعد االقتطاع ،يكون لدى الشركة اإلدارات املستقلة التالية :إدارة املخاطر القانونية واملؤسسية ،والتدقيق الداخلي واالمتثال،
واالستراتيجية ،وعالقات املستثمرين ،والتسويق واملوارد البشرية.
يوضح الشكل التالي هيكل التنظيم الداخلي املتوقع للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

إدارات الشؤون املؤسسية والقانونية املستقلة
قبل االقتطاع ،لم يكن هناك موظفون في إدارة الشؤون املؤسسية أو القانونية لدى هيئة الطرق واملواصالت متفرغين بالكامل لخدمة سالك ،حيث
كان يتم تقديم الدعم على أساس مخصص عند الضرورة .وبعد االقتطاع ،سيكون لدى الشركة إدارة مستقلة للمخاطر القانونية واملؤسسية،
والتدقيق الداخلي واالمتثال ،واالستراتيجية ،وعالقات املستثمرين ،والتسويق واملوارد البشرية.

التدقيق الداخلي واالمتثال
ّ
ستتكون إدارة التدقيق الداخلي واالمتثال للشركة من ممثلين خارجيين .وستتولى اإلدارة مسؤولية ضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح
بعد االقتطاع،
وقواعد العمل ذات الصلة ،وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ،وصياغة استراتيجيات التدقيق وتنفيذها ،والتأكد من تنفيذ املعايير والعمليات حسب األصول.
وستعمل إدارة التدقيق الداخلي واالمتثال ً
وفقا لخطة تدقيق شاملة معتمدة من لجنة التدقيق .وسيتم تحديث هذه الخطة ً
سنويا ،أو حسب الحاجة ،وسوف
تتطلب مراجعة سنوية إلدارة املخاطر وأنشطة االمتثال ،كما تجري إدارة التدقيق الداخلي واالمتثال تحقيقات خاصة على النحو املعتمد من قبل لجنة
التدقيق .تتولى إدارة التدقيق الداخلي واالمتثال مسؤولية إعداد تقرير لتقديمه إلى أعضاء مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق في ما يتعلق بأنشطة التدقيق خالل
السنة املالية مقارنة بالخطة املعتمدة.

الرقابة الداخلية
يتولى أعضاء مجلس اإلدارة املسؤولية النهائية عن تنظيم عملية الرقابة الداخلية بشكل مالئم واإلشراف عليها داخل الشركة .ويحدد إطار االمتثال العناصر
الرئيسية للرقابة الداخلية في الشركة واملهام واملسؤوليات ذات الصلة.
يتم إجراء الرقابة الداخلية في الشركة من خالل إطار امتثال محدد ُومعلن يحدد هيكل الرقابة الداخلية وقواعدها .العناصر الرئيسية إلطار االمتثال للشركة
هي كما يلي :الحوكمة ،وثقافة االمتثال ،والتزامات االمتثال ،وتقييم مخاطر االمتثال ،واملوظفون واملهارات ،وبرنامج االمتثال (السياسات واإلجراءات
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والضوابط) ،والتدريب والتوعية واالتصال ،واملراقبة واالختبار واإلبالغ ،وحفظ السجالت ،وكشف حاالت عدم االمتثال ،والتحقيق واإلبالغ ،والعناية الواجبة
من قبل أطراف خارجية.

البيئة الرقابية وبرنامج االمتثال
تتكون البيئة الرقابية في الشركة من السياسات وإجراءات التشغيل القياسية والعمليات والضوابط واألنظمة واألنشطة املنفذة داخل الشركة لدعم عملية
التحديد وااللتزام باملتطلبات التنظيمية والوفاء بالتزامات االمتثال ودعم تنفيذ إطار االمتثال .وقد قام مجلس اإلدارة بتحديد التفويضات املتعلقة باتخاذ
ّ
القرا ات على مستوى الشركة .ويراقب مجلس اإلدارة مدى فعالية الرقابة الداخلية ً
وفقا لدورته السنوية وقد كلف لجنة التدقيق بأنشطتها الرقابية.
ر

تقييم املخاطر
إن عملية إدارة مخاطر الشركة محددة في سياسة إدارة مخاطر املؤسسةً .
وفقا للدورة السنوية ،تقوم وحدات األعمال واإلدارات واإلدارة وقسم إدارة مخاطر
املؤسسة بتقييم املخاطر وتحديد إجراءات املعالجة املناسبة واملهام واملسؤوليات ذات الصلة .وتتم مراجعة تقييمات املخاطر بشكل متكرر من قبل قسم
إدارة مخاطر املؤسسة واإلبالغ عن تلك التقييمات للجنة التدقيق.

أنشطة الرقابة
يتم تحديد وتوثيق أنشطة الرقابة في الشركة في إجراءات الرقابة الداخلية املحددة حسب كل عملية على حدة ،والتي توضح بالتفصيل السلوكيات
واملسؤوليات وعمليات التوثيق املتعلقة بالرقابة الداخلية .وتعتمد أنشطة الرقابة على املخاطر وتشمل كل األعمال الرئيسية وعمليات إعداد التقارير املالية
لدى الشركة .وتشمل األنشطة الرقابية ،على سبيل املثال ،التراخيص واملوافقات والتسويات واملواصفات والفصل بين الواجبات ومراجعات أداء األعمال.

املعلومات والتواصل
ً
داخليا مع املؤسسة من أجل التأكد من أن كل املوظفين واملديرين التابعين للشركة يتصرفون
تقوم الشركة بالتواصل حول األمور املتعلقة بالرقابة الداخلية
ً
وينفذون أنشطة الرقابة الداخلية على النحو املطلوب .ويسهل هذا التواصل أيضا فهم أهداف الرقابة الداخلية داخل املؤسسة .وتقوم الشركة بالتواصل
حول موضوعات الرقابة الداخلية مع أصحاب املصلحة من خالل صفحاتها االلكترونية وتقاريرها السنوية.

أنشطة املراقبة
تشمل أنشطة املراقبة عملية املراقبة اليومية املستمرة والتقييمات املنفصلة .ويتمثل الهدف من أنشطة املراقبة بالحصول على تأكيد معقول من قبل مجلس
اإلدارة واإلدارة بشأن توافر إجراءات الرقابة الداخلية وتطبيقها .ويتم تقييم املالحظات واإلجراءات التصحيحية والتخفيف من حدتها ومعالجتها في الوقت
املناسب.

نظرة عامة على إطار السياسات
تطبق الشركة ً
عددا من السياسات التي تهدف إلى ضمان ( )1االمتثال على مستوى األعمال للقوانين واللوائح وقواعد العمل ذات الصلة و( )2وضع املعايير
والعمليات التي تهدف إلى ضمان االمتثال بشكل مالئم .وتتضمن هذه السياسات ،املتوقع اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة قبل اإلدراج ،ما يلي:
لوائح عمل املجلس :تصف هذه الالئحة إطار الحوكمة العام للشركة ،وتهدف إلى تنسيق ومواءمة وثائق السياسات الداعمة ووضع القواعد
التي من شأنها أن تمكن مجلس اإلدارة واملسؤولين في الشركة من الوفاء بمسؤولياتهم بموجب القوانين واللوائح املعمول بها .املبادئ األربعة
األساسية إلطار حوكمة الشركة بموجب الئحة عمل مجلس اإلدارة هي املساءلة واملسؤولية والشفافية واإلفصاح واملعاملة العادلة .وتحدد
الئحة عمل املجلس بالتفصيل دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة ،وعمليات املجلس وعمله ،والتعريف والتقييم واملكافآت الخاصة بأعضاء مجلس
اإلدارة ومعايير اإلفصاح والشفافية للشركة.
الشروط املرجعية للجنة التدقيق :تحدد هذه الشروط األساس إلنشاء اللجنة وعملها ونطاق صالحيات اللجنة وسلطتها بصفتها لجنة منبثقة
عن مجلس اإلدارة .ويتمثل الغرض من اللجنة في مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية للشركة ،ومراقبة نزاهة القوائم املالية
للشركة ومراجعتها ،وتعيين مدقق الحسابات للشركة وتكليفهم ،ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر في الشركة وتقييمها،
ومساعدة مجلس اإلدارة في عملية إعداد التقارير املالية للشركة وتكاملية القوائم املالية .وتحدد الشروط كذلك سلطة اللجنة ،ومعايير
العضوية فيها ،وعملية عقد اجتماعات اللجنة واملسؤوليات املحددة لها ،بما في ذلك متطلبات رفع التقارير من قبل اللجنة إلى مجلس اإلدارة.
الشروط املرجعية للجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة :تحدد هذه الشروط األساس إلنشاء اللجنة
وعملها ونطاق صالحيات اللجنة وسلطتها بصفتها لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة .يتمثل الغرض من هذه اللجنة باإلشراف على عمليات التعيين
في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتوصية بها وبمكافآتهم بما يتفق مع ثقافة الشركة وبيئة الرقابة لديها ،ومساعدة مجلس اإلدارة في ما
يتعلق باملسائل البيئية واالجتماعية والحوكمة .وتحدد االشروط كذلك معايير العضوية فيها ،وعملية عقد اجتماعات اللجنة ومسؤولياتها
املحددة ،بما في ذلك متطلبات رفع التقارير من قبل اللجنة إلى مجلس اإلدارة.
مدونة قواعد السلوك  :تحدد هذه املدونة معايير السلوك األخالقي والشخص ي التي تتبناها الشركة بشأن موظفيها ،كما تحدد القيم األساسية
للشركة التي تهدف إلى تعزيز روح املسؤولية وتعزيز االلتزام باملعايير األخالقية العالية .وتشجع املدونة املقاولين واملستشارين وشركاء األعمال
واملوردين وأي أشخاص آخرين يعملون لدى الشركة أو يمثلونها على اتباع معايير مماثلة.
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سياسة مكافحة غسل األموال  :تهدف سياسة مكافحة غسل األموال إلى املساعدة في اإلفصاح عن األنشطة املشبوهة واإلبالغ عنها بما في ذلك
الجرائم األصلية لغسل األموال وتمويل اإلرهاب ،مثل االحتيال بشأن األوراق املالية والتالعب بالسوق .وتساهم السياسة في استقرار النظام
املالي العاملي وسالمته وقوته وتهدف إلى حماية الشركة من اإلضرار بسمعتها وأي إجراء محتمل من عدم االمتثال للقوانين املطبقة.
سياسة االحتيال :توفر سياسة االحتيال إرشادات حول املكونات القائمة ملعالجة مخاطر االحتيال على مستوى الشركة .وتلتزم الشركة بمنع
االحتيال حيث تتبع هذه السياسة نهج عدم التسامح ً
مطلقا مع االحتيال.
سياسة اإلبالغ عن املخالفات وعدم االنتقام  :تحدد سياسة اإلبالغ عن املخالفات وعدم االنتقام اإلطار العام لتحديد أي سلوكيات غير
أخالقية أو فاسدة أو غير قانونية داخل الشركة .وتهدف هذه السياسة لإلفصاح ً
علنا عن وعد الشركة بمعالجة مخاوف جميع أصحاب
املصلحة واإلجراءات ذات الصلة .وتلتزم الشركة بنشر ثقافة سليمة للتعبير عن الرأي لتشجيع جميع أصحاب املصلحة على اإلبالغ عن حاالت
الفساد املحتملة أو املمارسات التجارية غير السليمة أو بشأن األطراف الخارجية التي تتعامل مع الشركة.
سياسة إشراك أصحاب املصلحة :تحدد هذه السياسة تفاصيل إشراك الشركة ألصحاب املصلحة من أجل تزويدهم بفرصة التعبير عن
املخاوف واآلراء التي يمكن أخذها في عين االعتبار عند اتخاذ الشركة للقرارات .ويتمثل الغرض من سياسة إشراك أصحاب املصلحة بتحديد
طريقة إلشراك أصحاب املصلحة ،والتوجيه بشأن عملية إقامة عالقة صريحة مع أصحاب املصلحة والحفاظ عليها ،وتطوير وتعزيز فهم جيد
الحتياجات أصحاب املصلحة واهتماماتهم وتوقعاتهم ،وتقديم إرشادات حول إشراك أصحاب املصلحة وتعزيز التزام الشركة تجاه جميع
أصحاب املصلحة.
سياسة التداول ً
بناء على معلومات داخلية :تحدد هذه السياسة املبادئ التوجيهية لألشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى املعلومات الداخلية
للشركة ،بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين واألشخاص اآلخرين الذين يعملون لصالح الشركة مثل املقاولين املستقلين .وتحظر
السياسة بشكل صارم تداول األوراق املالية للشركة ً
بناء على معلومات غير ُمفصح عنها للجمهور .وألغراض هذه السياسة ،تشير املعلومات
الداخلية إلى أي معلومات أو أحداث أو قرارات أو وقائع قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر األوراق املالية أو حركة تداولها أو حجمها
أو قد يكون لها تأثير على قرار املستثمر .وتتطلب هذه السياسة من الشركة ،لضمان الشفافية واإلفصاح ،إعداد سجل لألشخاص املطلعين
وتحديثه بانتظام ليتم اإلفصاح عنه إلى الهيئة وسوق دبي املالي .وستراعي الشركة ً
أيضا فترات التعتيم والصمت التي تمتنع خاللها الشركة عن
اإلجابة على األسئلة أو التعليق على املعلومات الداخلية وسيتم منع أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين من التداول في أسهم الشركة خالل الفترات
ً
مسبقا.
الحساسة للسعر واملحددة
سياسة تعارض املصالح :تحدد هذه السياسة مسؤوليات الشركة والعاملين لديها واملتعاملين معها في ما يتعلق بإدارة تعارض املصالح .وتحدد
سياسة تعارض املصالح ً
أيضا الطريقة التي ستراقب بها الشركة حاالت تعارض املصالح .ألغراض هذه السياسة ،ينشأ تعارض للمصالح عندما
يكون لعضو مجلس اإلدارة أو املوظف أو أي شخص يؤدي مهام لصالح الشركة أي مصلحة شخصية أو تجارية أو مالية لدى طرف خارجي
يتعامل مع الشركة أو قد يستفيد بأي طريقة من اختيار طرف خارجي للقيام بأعمال تجارية مع الشركة.
ً
إطار حوكمة الشركة :يشمل دليل إطار عمل حوكمة الشركة معايير حوكمة الشركة ويوفر هيكال يمكن من خالله ألعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا تحقيق أهداف الشركة بفعالية .وقد تم وضع إطار حوكمة الشركة بالرجوع إلى النظام األساس ي للشركة واختصاصات اللجان
املنبثقة عن مجلس اإلدارة والقوانين واللوائح املعمول بها.
سياسة اإلستراتيجية والنمو  :تحدد سياسة اإلستراتيجية والنمو املبادئ واملتطلبات لوضع اإلستراتيجية العامة للشركة وتطويرها وتعديلها
وتطبيقها ،كما يحدد اإلرشادات املتعلقة بالتوسع الجغرافي وكذلك تحديد الفرص التجارية الجديدة واستغاللها.
سياسات املوارد البشرية :توفر سياسات املوارد البشرية اإلرشادات األساسية ملوظفي املوارد البشرية ألداء أنشطة املوارد البشرية وهي مسائل
تنظيم املوارد البشرية وجذب الكفاءات وتطويرهم واملكافآت والتقدير وخدمات املوظفين في الشركة.
السياسة املالية :توفر السياسة املالية واملحاسبية اإلرشادات األساسية ملوظفي الشؤون املالية في الشركة فيما يتعلق بأداء األنشطة املالية
واملحاسبية مثل كشوف املرتبات واملحاسبة املتعلقة باملشاريع واألصول الثابتة والذمم املدينة والذمم الدائنة والتخطيط السنوي وإعداد
امليزانية والتقارير ودفتر األستاذ العام والخزانة وعائدات ضريبة القيمة املضافة بما يتماش ى مع متطلبات الهيئة واملعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية.
ً
ً
سياسة املشتريات :تحدد هذه السياسة ً
موحدا وفعاال لكل أنشطة التعاقدات واملشتريات مثل وضع خطة املشتريات وإدارة املوردين وطلب
نهجا
املعلومات وعروض األسعار والشراء املباشر وشراء بطاقات االئتمان.
السياسة البيئية واالجتماعية والحوكمية :تحدد هذه السياسة التزام الشركة بإنشاء مجتمع مستدام وإدارة عملياتها بفعالية بطريقة توازن
بين آثارها االجتماعية والبيئية واالقتصادية وتحقيق اإليرادات من أعمالها ألصحاب املصلحة بما يتماش ى مع لوائح هيئة األوراق املالية والسلع
ومع أهدافها االستراتيجية العامة.
وستضع الشركة ً
أيضا سياسة عالقات املستثمرين.
سياسة عالقات املستثمرين :تعزز هذه السياسة الشفافية والتواصل واملساءلة والكفاءة والضوابط عند تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بعالقات
املستثمرين .وتشمل األهداف األخرى لهذه السياسة املساعدة في االمتثال الدائم واملعياري للقوانين واللوائح والسياسات واملعايير ومتطلبات الجودة
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املعمول بها فيما يتعلق باإلجراءات املتعلقة بعالقات املستثمرين املختلفة باإلضافة إلى توفير الوضوح بشأن التعامالت وطبيعة االتصاالت املطلوبة
بين مختلف أصحاب املصلحة داخل الشركة و/أو خارجها.
أيضا في وضع سياسات إضافية و  /أو تحديث السياسات الحالية ً
وستنظر الشركة ً
وفقا ملا يقتضيه القانون أو اللوائح أو املمارسات التجارية.

املهام التشغيلية املستقلة
بعد االقتطاع ،ستوظف الشركة مجموعة متنوعة من خبراء أنظمة التعرفة املرورية ،بما في ذلك مهندسو التعرفة املرورية ومديرو عمليات التعرفة
املرورية ومديرو تقنيات التعرفة املرورية .وكان غالبية هؤالء املوظفين يعمل لدى هيئة الطرق واملواصالت ويتمتعون بخبرة كبيرة في أعمال سالك.

املهام املؤسسية والتشغيلية املشتركة
بعد االقتطاع ،ستستمر الشركة في تلقي مجموعة متنوعة من الخدمات املؤسسية والتشغيلية من هيئة الطرق واملواصالت .كما في تاريخ هذه
النشرة ،تتلقى الشركة الخدمات التالية من هيئة الطرق واملواصالت بموجب اتفاقية االمتياز واتفاقية الخدمات االنتقالية.

اتفاقية االمتياز
التسويق واالتصاالت
تشارك هيئة الطرق واملواصالت إدارة التسويق واالتصاالت مع الشركة ،بما في ذلك ما يتعلق بإعالنات العالقات العامة في ما يخص تغييرات أسعار
التعرفة املرورية وتوسيع نطاق التعرفة املرورية .وتتعاون الشركة وهيئة الطرق واملواصالت ً
معا في إعداد الرسائل العامة الرئيسية ،وتتمتع الشركة
بتمثيل في لجان هيئة الطرق واملواصالت التي تم إنشاؤها إلدارة رسائل العالقات العامة .ومع ذلك ،تتمتع هيئة الطرق واملواصالت بحقوق املوافقة
النهائية والتوقيع على الرسائل الرئيسية .كما في تاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة في طور إجراء عملية تغيير العالمة التجارية ،والتي بموجبها اعتمدت
ً
ً
جديدا يتم تنفيذه على البوابات التي تحمل عالمة سالك وملصقات سالك وبنود أخرى .وتتوقع الشركة أن يبلغ إجمالي التكاليف املتعلقة
شعارا
بتغيير العالمة التجارية حوالي  2.5مليون درهم إماراتي.

إنفاذ الغرامات
يوفر التكامل بين مؤسسة الترخيص والشركة وسيلة اتصال ثنائية االتجاه لتبادل املعلومات املتعلقة باملركبات والسائقين .وتقوم مؤسسة الترخيص
ً
أيضا بإنفاذ غرامات التعرفة املرورية من خالل اإلنفاذ عند تجديد التراخيص .تحصل الشركة حق الوصول إلى ما يلي:
•

خدمات نظام املرور اإللكتروني  /النظام املروري املوحد إلرسال مخالفات التعرفة املرورية إلى املركبات اإلماراتية ،وإرسال اإلعفاء من
املخالفات غير املسددة امللغاة واملعلومات املتعلقة بسداد املخالفات الخاصة ً
أيضا باملركبات اإلماراتية

•

الوصول إلى نظام املرور اإللكتروني  /النظام املروري املوحد الستعراض معلومات املركبات والسائقين

•

خدمات تحديث املركبات لتسهيل تحديث تغييرات امللكية للمركبات املسجلة لدى إدارة الترخيص بدبي (نظام املرور اإللكتروني)

•

خدمة االستعالم العام السترداد تفاصيل املركبات املسجلة في دبي ونظام الترخيص بالنظام املروري املوحد

•

خدمة تحديث ملف تعريف العمالء لتحديث تفاصيل ملفات تعريف العمالء ،و

•

خدمة االستعالم عن املركبات التي تتيح االستعالم عن طريق رقم الشاسيه للمركبة ملساعدة العميل في الخدمات املتنوعة عبر اإلنترنت مثل
تفعيل امللصقات وشرائها

االتصال بالشبكة
تنش ئ مؤسسة املرور والطرق وتحافظ على االتصال بشبكة األلياف الضوئية املطلوبة لربط بوابات تحصيل التعرفة املرورية بمراكز بيانات سالك
لدعم عمليات تحصيل التعرفة املرورية ومراكز البيانات لدى الشركة.

الصيانة والالفتات
تتولى مؤسسة املرور والطرق املسؤولية عن إنشاء حواجز الحماية بالقرب من بوابات تحصيل التعرفة املرورية وصيانة وتركيب الفتات سالك
املعروضة في دبي.

تنظيم سيارات األجرة
تنظم مؤسسة املرور والطرق التابعة لهيئة الطرق واملواصالت شركات سيارات األجرة في دبي وتضمن أن هذه الشركات لديها األنظمة والبيانات الالزمة
لتتبع الرحالت التي تتم عبر بوابات سالك وتزود الشركة بتقارير بيانات شهرية لتحصيل رسوم التعرفة املرورية لسالك من شركات سيارات األجرة في
دبي.
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الوصول إلى دراسات املرور
تتولى هيئة الطرق واملواصالت املسؤولية عن تقديم الى الشركة أي تقارير مرورية مطلوبة تتعلق بتأثير حركة املرور عبر بوابات تحصيل التعرفة
املرورية.

اتفاقية الخدمات االنتقالية
بموجب اتفاقية الخدمات االنتقالية ،ستقوم هيئة الطرق واملواصالت بتوفير الخدمات التالية للشركة:
•

خدمات محاسبة املعامالت ملدة تصل إلى سنة واحدة؛

•

وسائل التواصل االجتماعي والخدمات الرقمية والتسويقية وخدمات االتصال املؤسس ي؛

•

خدمات املباني واملرافق والخدمات اإلدارية؛

•

التعاقدات واملشتريات؛

•

خدمات التأمين؛

•

الوصول إلى مركز خدمة العمالء العابرين لنظام سالك؛

•

كشوف املرتبات لدعم  ،PROوالتدريب والتطوير والتوظيف؛

•

خدمات تقنية املعلومات للشركات (البنية التحتية والتطبيقات)؛

•

إنفاذ تحصيل الغرامات (تجديد التراخيص) وإدارة تحصيل الغرامات للمركبات املسجلة في دبي واإلمارات األخرى؛ و
قيام هيئة الطرق واملواصالت بإصدار الفواتير وتحصيل اإليرادات املتعلقة بشركات سيارات األجرة.

•

ملزيد من املعلومات عن اتفاقية االمتياز واتفاقية الخدمات االنتقالية ،يرجى الرجوع إلى قسم "االمتياز واملسائل التنظيمية" وقسم "االتفاقيات
الجوهرية".
امللكية الفكرية
تنطوي البرامج والوحدات األساسية لبرنامج نظام تعرفة ترانسكور وكذلك البرامج االحتياطية والبرامج املساعدة التي تم تطويرها وترقيتها لصالح
هيئة الطرق واملواصالت على حقوق ملكية فكرية مختلطة ال يمكن بيعها و/أو ترخيصها من قبل أي من الطرفين إال بعد الحصول على موافقة
ً
اعتبارا من
الطرف اآلخر .كما في تاريخ هذه النشرة ،تمتلك هيئة الطرق واملواصالت كل حقوق امللكية الفكرية في كل البرامج والتحسينات الالحقة لها
ً
فصاعدا ،بموجب اي ترتيب مع املقاول الرئيس ي الخارجي ،ترانسكور( ،بما في ذلك ملكية البرنامج فيما يتعلق بتطبيق سالك الذكي
سبتمبر 2013
واملوقع اإللكتروني لسالك).
بموجب اتفاقية االمتياز ،نقلت هيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة العالمات التجارية الحالية واملجال املسجل لسالك ،وجدير بالذكر أن العالمة
التجارية "سالك" مسجلة في دولة اإلمارات تحت الفئة  . 39عالوة على ذلك ،هناك اسم مجال واحد سيتم نقله إلى الشركة بموجب اتفاقية االمتياز:
 ،Salik.aeاململوك لهيئة الطرق واملواصالت.

التأمين
تحتفظ الشركة بوثيقة تأمين عامة مبرمة مع شركة االتحاد للتأمين تغطي مجموعة كبيرة من املخاطر املتعلقة بأعمالها ،بما في ذلك ،على سبيل
املثال ال الحصر ،أضرار املمتلكات ،وانقطاع األعمال ،والعنف السياس ي ،واملخاطر اإللكترونية .وتحتفظ الشركة ً
أيضا بتغطية تأمينية ضد
مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين وبعض وثائق التأمين املتعارف عليها ً
وفقا ملا يقتضيه القانون .وتحتفظ الشركة بتغطية تأمينية بأنواع
ومبالغ يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنها تتفق مع املمارسات املعمول بها في القطاع بدولة اإلمارات.

العقارات
ستبقى الشركة في مباني هيئة الطرق واملواصالت ملدة تصل إلى ً 24
شهرا بعد تحرير اتفاقية الخدمات االنتقالية في  30يونيو  2022وستستمر في
العمل داخل طوابق مراكز البيانات الحالية التي تملكها هيئة الطرق واملواصالت .عند انتهاء عقد اإليجار ،تعتزم الشركة تجديد عقد اإليجار أو
الدخول في عقد إيجار جديد مع هيئة الطرق واملواصالت أو الدخول في اتفاقية إيجار جديدة مع طرف ثالث.
.3

االمتياز واملسائل التنظيمية
اتفاقية االمتياز

معلومات أساسية
تم وضع إطار رسوم التعرفة املرورية ألول مرة بموجب قانون دبي رقم ( )22لسنة  2006بشأن التعرفة املرورية في إمارة دبي .وقد أصبحت هيئة
الطرق واملواصالت ،منذ سن هذا القانون ،مسؤولة عن تحصيل التعريفات من املركبات التي تعبر بوابات سالك.
تخضع العالقة بين الشركة وهيئة الطرق واملواصالت لقانون دبي رقم ( )12لسنة  2022بتأسيس شركة سالك ش.م.ع .نص هذا القانون على تأسيس
ً
امتيازا فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصات هيئة الطرق واملواصالت املتعلقة
الشركة وفوض هيئة الطرق واملواصالت صالحية منح الشركة
بتشغيل نظام الرسوم في دبي وإدارته.
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نطاق االمتياز
أبرمت هيئة الطرق واملواصالت اتفاقية االمتياز مع الشركة بتاريخ  30يونيو ُ ،2022منحت بموجبها الشركة بعض حقوق االمتياز الحصرية بما في
ذلك الحق في تقييم رسوم مستخدمي الطرق واقتراحها وفرضها وتحصيلها وتنفيذها واالحتفاظ بها وكذلك الحق في استخدام األصول املستخدمة في
تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بهيئة الطرق واملواصالت مثل املعدات واملباني واملرافقة وأجهزة تقنية املعلومات .وتظل هيئة الطرق واملواصالت
هي املالكة لكافة األصول املستخدمة في تحصيل التعرفة املرورية التي تستخدمها الشركة.
تتحمل الشركة املسؤولية الكاملة عن تشغيل نظام "سالك" و/أو صيانته و/أو تطويره و/أو ترقيته ،وهو نظام تحصيل التعرفة املرورية في دبي .وقد
أبرمت هيئة الطرق واملواصالت والشركة اتفاقية خدمات انتقالية (يرجى الرجوع إلى "االتفاقيات الجوهرية  -اتفاقية الخدمات االنتقالية" ملزيد من
املعلومات) وذلك بغرض النقل املنظم للعمليات الحالية .وتنص اتفاقية االمتياز ً
أيضا على الخدمات الدائمة التالية ،واملقرر أن تقدمها هيئة الطرق
واملواصالت للشركة طوال مدة اتفاقية االمتياز:
• إمكانية الوصول إلى نظام نمذجة النقل االستراتيجي متعدد الوسائط ،الذي طورته هيئة الطرق واملواصالت لدبي وتحافظ عليه وكذلك بيانات
دراسات املرور؛
• االتصال بشبكة األلياف الضوئية؛
• الترتيب لعمليات إغالق الطرق وتوفير حواجز حماية إلنشاء بوابات جديدة لتحصيل التعرفة املرورية وصيانتها؛
• الحفاظ على الفتات الطرق الجديدة والحالية الخاصة بالتعرفة املرورية داخل دبي؛
• مراجعة هيكل تصميم جسر اإلشارات وتقديم التوصيات املتعلقة بتصميم وإنشاء بوابات جديدة لتحصيل التعرفة املرورية؛
•

إجراء دراسات مرورية جديدة وتقديمها؛

• تقديم خدمات التسويق واالتصاالت؛
• تقديم املعلومات من أنظمة املرور اإللكترونية املتعلقة بغرامات التعرفة املرورية؛
• اإللزام بدفع غرامات التعرفة املرورية من خالل اإلنفاذ عند تجديد الرخصة؛ و
• تنظيم شركات سيارات األجرة بما يضمن تقديم تقارير بيانات شهرية.

مدة االمتياز
كما في تاريخ هذه النشرة ،سينتهي االمتياز في  30يونيو  .2071عند انتهاء االمتياز أو إنهائه ،ستحصل هيئة الطرق واملواصالت وتستحوذ على كل
األصول وحقوق امللكية الفكرية والبيانات اململوكة للشركة أو التي تحتفظ بها وذلك دون تكبد أي تكلفة .عند انتهاء عقد االمتياز ،من املتوقع ان
تستمر الشركة بالقيام باألغراض التي أنشت من أجلها بموجب قانون تأسيس سالك ونظامها األساس ي .إذا كان من مصلحة املساهمين في ذلك
الوقت ،فقد تسعى الشركة إلى تمديد او تجديد عقد االمتياز (مع العلم أن تمديد او تجديد االمتياز يخضعان ملوافقة حكومة دبي وهيئة الطرق
واملواصالت ،وال يمكن منح أي ضمان بشأن احتمال منح التمديد أو الشروط التي سيتم بموجبها منح هذا التمديد (إن وجد)) .كما اونه يمكن للشركة
ً
بموجب نظامها األساس ي توسيع أنشطتها والقيام بإدارة وتطوير وتشغيل األنظمة املرورية وفقا للعقود التي ستبرمها مع الجهات املختصة بهذه األنظمة
داخل وخارج دولة اإلمارات العربية املتحدة كما وتقديم خدمات أخرى مثل االستثمارات والخدمات االستشارية في مجال األنظمة املرورية والتعرفة
املرورية وللشركة خطة مستقبلية في التوسع والقيام بأغراضها في مجال األنظمة املرورية والتعرفة املرورية داخل وخارج الدولة.

رسوم االمتياز
في مقابل منح حقوق االمتياز ،قدمت الشركة دفعة االمتياز املقدمة قدرها  4.0مليارات درهم إماراتي إلى هيئة الطرق واملواصالت .تتوقع الشركة
دفع ضريبة القيمة املضافة بقيمة  200مليون درهم فيما يتعلق بدفعة االمتياز املقدمة في عام  ،2023والتي ستستردها بالكامل .باإلضافة إلى دفعة
االمتياز املقدمة ،تدفع الشركة رسوم امتياز بنسبة  %25بحد أقص ى من إيرادات فترة ربع السنة ذات الصلة التي حققتها الشركة من رسوم التعرفة
املرورية املفروضة على كل مركبة تستخدم ًأيا من بوابات تحصيل التعرفة املرورية الثمانية القائمة وأي بوابات مستقبلية (مع مراعاة أي طلبات
مرفوضة تقدمها الشركة لزيادة التعرفة).
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يوضح الشكل التالي أمثلة توضيحية عن تغييرات رسوم التعرفة املرورية واالمتياز مع مرور الوقت:

تكون رسوم االمتياز مستحقة الدفع سبعة أيام بعد إعالن البيانات املالية الربع سنوية والسنوية .ملزيد من املعلومات حول التعريفات وسياسة رسوم
التعرفة املرورية ،يرجى الرجوع إلى "وصف األعمال  -التعريفات" أعاله.

امللكية الفكرية
قامت هيئة الطرق واملواصالت بنقل حقوق امللكية الفكرية التالية إلى الشركة:
• وحدات برامج املكاتب الخلفية واإلجراءات والعمليات ذات الصلة؛
• وحدات برامج تحديد لوحات املركبات؛
• أسماء املجاالت والعالمات التجارية املتعلقة بسالك؛ و

• أي ملكية فكرية تتعلق ببيانات سالك (بما في ذلك البيانات الشخصية).
تطبيق الغرامات والعقوبات
تتولى الشركة مسؤولية اتخاذ كل التدابير الالزمة لتحصيل ومتابعة دفع الغرامات والعقوبات فيما يتعلق بأي رسوم تعرفة مرورية غير مدفوعة أو
أي رسوم أخرى مستحقة على مستخدمي الطرق .وتتولى هيئة الطرق واملواصالت مسؤولية دعم الشركة فيما يتعلق بعمليات التحصيل.

معايير مستوى الخدمة للشركة
تلتزم الشركة بتشغيل نظام سالك للتعرفة املرورية وصيانته من خالل ضمان الحفاظ على معدل توافر لألجهزة التالية عند  %99على األقل طوال
مدة اتفاقية االمتياز:
• املعدات داخل املحطات :أنظمة الخوادم وأنظمة التخزين وأنظمة االتصاالت الهاتفية؛
• املعدات خارج املحطات :املبدالت املوجودة على جانب الطرق وخوادم أجهزة مراقبة املناطق واملعدات املوجودة على جانب الطرق؛ و
• معدات الشبكة :جدران الحماية واملبدالت.
ً
تعويضا بنسبة
في حالة عدم استيفاء الشركة ملعايير مستوى الخدمة مما يؤدي إلى انخفاض إيرادات املرور ألي فترة ربع سنوية ،ستدفع الشركة
 %25من قيمة العجز في اإليرادات (أو أي مبلغ آخر يتم االتفاق عليه بين الشركة وهيئة الطرق واملواصالت أو وفق ما يحدده خبير مستقل).

معايير مستوى الخدمة لهيئة الطرق واملواصالت
تلتزم هيئة الطرق واملواصالت بالحفاظ على مستويات الخدمة بنسبة تتراوح من  %90إلى  %100فيما يتعلق ببعض الخدمات .على وجه الخصوص،
تكون هيئة الطرق واملواصالت مسؤولة عن ضمان ما يلي:
• توافر الطرق والجسور الرئيسية (بما في ذلك الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية) في دبي في كل فترة ربع سنوية؛
• توافر شبكة األلياف الضوئية للشركة في كل فترة ربع سنوية؛
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• الحفاظ على حالة الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية في دبي ،بما في ذلك نعومة تماسك أسطح الطرق؛
• االستجابة لحاالت الطوارئ على الطرق والجسور الرئيسية في دبي؛
• االستجابة لحوادث الصحة والسالمة والبيئة على الطرق والجسور الرئيسية في دبي؛ و

ُ
• تحصيل رسوم التعرفة املرورية والغرامات والعقوبات غير املسددة من مالكي املركبات املسجلة في دولة اإلمارات ،باستثناء املركبات املعفاة.
في حالة عدم استيفاء هيئة الطرق واملواصالت ملعايير مستوى الخدمة مما يؤدي إلى انخفاض إيرادات املرور ألي فترة ربع سنوية ،ستدفع هيئة الطرق
ً
تعويضا بنسبة  %75من قيمة العجز في اإليرادات (أو أي مبلغ آخر يتم االتفاق عليه بين الشركة وهيئة الطرق واملواصالت أو وفق ما
واملواصالت
يحدده خبير مستقل).

بوابات تحصيل التعرفة املرورية املستقبلية
ُمنحت الشركة ً
أيضا الحق الحصري في تصميم بوابات جديدة لتحصيل التعرفة املرورية وإنشائها بناء على طلب هيئة الطرق واملواصالت .وستتولى
هيئة الطرق واملواصالت مسؤولية تمويل عملية اإلنشاء وكل التكاليف املعقولة التي تتكبدها الشركة فيما يتعلق بهذه البوابات الجديدة.
وفي مقابل كل بوابة جديدة مقترحة لتحصيل التعرفة املرورية ،تلتزم الشركة بدفع رسوم مقدمة لهيئة الطرق واملواصالت .وتتضمن عملية تحديد
الرسوم املقدمة تعيين مستشارين تجاريين ،أحدهما تعينه هيئة الطرق واملواصالت واآلخر تعينه الشركة ،على أن يسعى كال املستشارين إلى الوصول
إلى تقييم لبوابة تحصيل التعرفة املرورية الجديدة ً
بناء على أحجام املرور املتوقعة وإيرادات التعرفة املرورية املتوقعة واألرباح قبل الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء املتوقعة والتدفقات النقدية املعدلة املتوقعة.
ً
ما لم تتفق هيئة الطرق واملواصالت والشركة على خالف ذلك ،سيكون الخبير املستقل مسؤوال بشكل كامل عن تحديد الرسوم املقدمة ً
بناء على
( )1متوسط التكلفة املرجح لرأس املال فيما يتعلق ببوابة تحصيل التعرفة املرورية الجديدة باإلضافة إلى عالوة قدرها  %2و( )2التقييمين الذين
ً
مساويا
يعتمدان على املدخالت والتنبؤات التي أعدها كل مستشار تجاري .في حالة عدم وجود اختالف بين التقييمين ،يجب أن يكون التقييم النهائي
للتقييمات التي اقترحها الخبير املستقل .وفي حالة وجود اختالف بين التقييمين بنسبة تقل عن أو تساوي ُ ،%5ي َّ
حدد التقييم النهائي ً
بناء على متوسط
التقييمين .وإذا كان االختالف بين التقييمين بنسبة تزيد على  ،%5تتفاوض هيئة الطرق واملواصالت والشركة على التقييم املناسب ،على أنه في حال
فشل تلك املفاوضات ،يتم اعتماد أقل التقييمين ً
رهنا بتقديم الشركة مدفوعات اإليرادات الزائدة إلى هيئة الطرق واملواصالت.

اإلجراءات الحكومية السلبية
تصنف اتفاقية االمتياز األحداث التالية على أنها إجراءات حكومية سلبية:
•
•
•
•

•

•
•

أي سلطة معنية (بما في ذلك هيئة الطرق واملواصالت) تتخذ إجراء يؤدي إلى بطالن أي موافقة مطلوبة أو عدم تجديدها (ما لم يكن ذلك بسبب
أي تقصير من جانب الشركة)؛
أي تغيير في القانون يؤثر ً
سلبا على الشركة ،بما في ذلك التغيير التمييزي في الضرائب املستحقة على الشركة وحصول أي أشخاص آخرين على
امتيازات من القطاع العام في دولة اإلمارات لم يتم تعويض الشركة بشأنه؛
إخفاق أي سلطة معنية (بما في ذلك هيئة الطرق واملواصالت) في تنفيذ التزاماتها املقررة بموجب القانون في حال أن كان هذا اإلخفاق يؤثر
بشكل سلبي وجوهري على الشركة؛
ً
ً
أي إجراء تتخذه أي سلطة معنية قد يشكل انتهاكا جوهريا التفاقية االمتياز إذا تم اتخاذ هذا اإلجراء من قبل هيئة الطرق واملواصالت ،وكان
يؤثر في بعض الحاالت بشكل سلبي وجوهري على النموذج االقتصادي لعمليات تحصيل التعرفة املرورية وأي تكاليف متفق عليها ألعمال
تحصيل التعرفة املرورية؛
ً
أي إجراء تتخذه أي سلطة معنية (بما في ذلك هيئة الطرق واملواصالت) من شأنه أن يشكل إخفاقا في االمتثال ملستويات خدمة هيئة الطرق
واملواصالت ويؤثر هذا اإلخفاق بشكل سلبي وجوهري على النموذج االقتصادي لعمليات تحصيل التعرفة املرورية أو تكاليف أعمال تحصيل
التعرفة املرورية؛
قيام أي سلطة معنية (بما في ذلك هيئة الطرق واملواصالت) من جانب واحد بتعديل رسوم التعرفة املرورية أو تقديم نظام أو سياسة جديدة
لرسوم التعرفة املرورية بخالف ما يتوافق مع "سياسة رسوم التعرفة املرورية"؛ و
تقرير أي سلطة معنية (بما في ذلك هيئة الطرق واملواصالت) إزالة بوابة تعرفة مرورية بشكل دائم أو تصنيف أي طريق خاضع للتعرفة املرورية
على أنه غير خاضع للتعرفة املرورية.

في حا لة حدوث إجراء حكومي سلبي ،يحق للشركة تمديد الوقت و /أو اإلعفاء النقدي الذي قد يضع الشركة في نفس الوضع االقتصادي كما لو لم
يتم اتخاذ اإلجراء الحكومي السلبي .باإلضافة إلى ذلك ،وفقط في حال صدور قرار عن السلطة املختصة بإزالة بوابة تحصيل التعرفة املرورية بشكل
دائم أو تصنيف أي طريق خاضع للتعرفة املرورية على أنه غير خاضع للتعرفة املرورية ،يحق للشركة الحصول على تعويض بنسبة  %130من القيمة
السوقية العادلة لبوابة تحصيل التعرفة املرورية ذات الصلة والتي يتم تحديدها باستخدام اآللية املنصوص عليها لتقييم بوابات تحصيل التعرفة
املرورية املستقبلية .يرجى الرجوع إلى "االمتياز واملسائل التنظيمية — اتفاقية االمتياز —بوابات تحصيل التعرفة املرورية املستقبلية" أعاله.
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اإلنهاء من قبل هيئة الطرق واملواصالت بسبب تقصير الشركة
يحق لهيئة الطرق واملواصالت إنهاء اتفاقية االمتياز في حالة إفالس الشركة ،أو ارتكابها جرائم رشوة أو فساد أو احتيال ضد هيئة الطرق واملواصالت،
أو عدم دفعها رسوم االمتياز لفترتين متتاليتين ،أو عدم معالجتها أي عدم امتثال للمعايير ذات الصلة خالل فترة املعالجة ذات الصلة أو إخفاقها
املتكرر في االمتثال ملتطلبات الصحة والسالمة والبيئة بسبب اإلهمال الجسيم.
إذا أنهت هيئة الطرق واملواصالت اتفاقية االمتياز (إال إذا كان هذا اإلنهاء بسبب ارتكاب الشركة لجريمة رشوة أو جرائم فساد أو االحتيال ضد
ً
مطروحا منها تكاليف
السلطة) ،فستدفع هيئة الطرق واملواصالت للشركة  %70من القيمة السوقية العادلة لعمليات تحصيل التعرفة املرورية
اإلنهاء التي تتكبدها هيئة الطرق واملواصالت باإلضافة إلى الرسوم املطبقة.
على الرغم من أن حق اإلنهاء املبكر من قبل هيئة الطرق واملواصالت في الظروف املذكورة أعاله بسبب تقصير الشركة قد يؤثر أو ال يؤثر ً
سلبا على
قيمة الشركة في ذلك الوقت ،فقد وافقت هيئة الطرق واملواصالت على دفع تعويض للشركة من أجل الحد من أي تأثير سلبي محتمل على الشركة
ومساهميها نتيجة هذا اإلنهاء املبكر في ذلك الوقت .هذا مع أخذ بعين االعتبار خطة الشركة بالتوسع في أنشطتها داخل وخارج دولة االمارات العربية
املتحدة كما تم توضيحه تحت فقرة "مدة االمتياز" أعاله.

اإلنهاء الطوعي من قبل هيئة الطرق واملواصالت
يحق لهيئة الطرق واملواصالت إنهاء اتفاقية االمتياز طواعية من خالل تزويد الشركة بإخطار مدته ستة أشهر .إذا أنهت هيئة الطرق واملواصالت
اتفاقية االمتياز طواعية ،تلتزم هيئة الطرق واملواصالت بأن تدفع للشركة  %130من القيمة السوقية العادلة لعمليات تحصيل التعرفة املرورية
باإلضافة إلى تكاليف اإلنهاء التي تتكبدها الشركة والرسوم املطبقة.
تتم ترتيب التعويض هذا من قبل الشركة على وجه التحديد ووافقت عليه هيئة الطرق واملواصالت من أجل حماية الشركة ومساهميها ،إلى أقص ى
حد ممكن ،من أي تأثير جوهري سلبي على الشركة ومساهميها ناش ئ عن اإلنهاء الطوعي املبكر من قبل هيئة الطرق واملواصالت التفاقية االمتياز.
هذا مع أخذ بعين االعتبار خطة الشركة بالتوسع في أنشطتها داخل وخارج دولة االمارات العربية املتحدة كما تم توضيحه تحت فقرة "مدة االمتياز"
اعاله.

اإلنهاء من قبل الشركة بسبب تقصير هيئة الطرق واملواصالت"
يحق للشركة إنهاء اتفاقية االمتياز في حالة إخفاق هيئة الطرق واملواصالت في معالجة أي عدم امتثال ملستويات الخدمة خالل فترة املعالجة ذات
الصلة ،أو إذا تم تأميم أو مصادرة أصول الشركة أو حقوقها ،أو في حال اتخاذ إجراء حكومي سلبي من شأنه أن يجعل ممارسة الشركة ألي من
حقوقها الجوهرية املمنوحة بموجب اتفاقية االمتياز غير قانونية أو باطلة أو غير قابلة للتنفيذ ،أو يجعل أداء هيئة الطرق واملواصالت ألي من
التزاماتها الجوهرية املقررة بموجب اتفاقية االمتياز غير قانوني أو باطل أو غير قابل للتنفيذ.
إذا أنهت الشركة اتفاقية االمتياز بسبب تقصير هيئة الطرق واملواصالت ،تلتزم هيئة الطرق واملواصالت بأن تدفع للشركة  %130من القيمة السوقية
العادلة لعمليات تحصيل التعرفة املرورية باإلضافة إلى تكاليف اإلنهاء التي تتكبدها الشركة والرسوم املطبقة.

العالقة مع هيئة الطرق واملواصالت وحكومة دبي والجهات التنظيمية
العالقة مع هيئة الطرق واملواصالت
هيئة الطرق واملواصالت بصفتها الجهة املنظمة
العالقة مع حكومة دبي والهيئة الحكومية التشريعية والجهات التنظيمية األخرى
تعمل الشركة ً
جنبا إلى جنب مع املجلس التنفيذي وهيئة الطرق واملواصالت ،ولكل صاحب مصلحة مصالح متوافقة .تتمتع اللجنة التنفيذية
للتكنولوجيا بصالحية قيادة تنفيذ أجندة التنمية االقتصادية في دبي .تشرف اللجنة التنفيذية على هيئة الطرق واملواصالت ،والتي تشرف بنفسها
على مجموعة كاملة من البنية التحتية للتنقل في دبي وهي مسؤولة عن تطويرها بما يتماش ى مع نمو املدينة .أنشأت هيئة الطرق واملواصالت في البداية
وأشرفت على سالك لتعزيز تجربة تنقل سلسة.

تم إنشاء الشركة في البداية بموجب مرسوم حكومي.
تأسست الشركة بموجب قانون تأسيس سالك.
الشركة هي شركة مساهمة عامة وكيان قانوني مستقل .ال تتحمل حكومة دبي وهيئة الطرق واملواصالت أي مسؤولية عن أي التزامات أو ديون على
الشركة تنشأ في سياق عملياتها التجارية.
تتمثل أهدافها فيما يلي:
• تشغيل نظام التعرفة املرورية وإدارته وتطويره داخل دبي وتنفيذ القوانين التي تنظم رسوم التعرفة املرورية؛
• إدارة أنظمة املرور وتطويرها وتشغيلها ً
وفقا للعقود التي تبرمها الشركة مع األطراف املتخصصة في هذه األنظمة داخل دبي أو خارجها؛
•

تقديم خدمات استشارية في مجال أنظمة املرور والتعريفات املرورية؛
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• إعداد الدراسات املتعلقة بخطط ومواقع بوابات تحصيل التعرفة املرورية؛
• االستثمار في مجال أنظمة املرور والتعريفات املرورية؛
• تنفيذ أي مهام أخرى منصوص عليها في نظامها األساس ي.
يكون املجلس التنفيذي ،بصفته الهيئة الحكومية التشريعية ،هو صانع القرار النهائي فيما يتعلق بالتغييرات في التعريفات .يأخذ املجلس التنفيذي
في االعتبار تقييم وتوصيات هيئة الطرق واملواصالت ودائرة املالية ،ولكنه في النهاية يتخذ القرار النهائي بشكل مستقل.
مسائل تنظيمية أخرى
تخضع الشركة لقوانين ولوائح الدول التي تعمل فيها والتي تغطي مجموعة متنوعة من املجاالت التي تؤثر على الحماية العامة للمستهلك وسالمة
املنتجات ،بما في ذلك تشريعات الصحة والسالمة والبيئة وجودة املنتجات وسالمتها واملنافسة وحماية البيانات والخصوصية ومكافحة الفساد
والعقوبات التجارية وقوانين العمل.

قوانين هيئة الطرق واملواصالت
ستخضع الشركة لقانون هيئة الطرق واملواصالت ،وقانون التعرفة املرورية ،الئحة التعرفة والغرامات ،والقرار اإلداري رقم ( )361لسنة 2019
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )22لسنة  2006بشأن التعرفة املرورية في إمارة دبي ،والقرار اإلداري رقم ( )313لسنة  2020بتحديد
شروط وإجراءات استثناء املركبات والفئات من التعرفة املرورية "سالك" .تحكم هذه القوانين هيئة الطرق واملواصالت ،وإشرافها وإدارتها لنظام
التعرفة املرورية .ويمنح قانون تأسيس سالك هيئة الطرق واملواصالت الحق الخاص بتفويض بعض صالحياتها وسلطاتها أو كلها ،فيما يتعلق بتشغيل
ً
ورغما عن ذلك ،سوف تكون هيئة الطرق واملواصالت هي املسؤولة عن تنظيم عمليات الشركة .ويشكل قانون تأسيس
سالك وإدارتها ،للشركة.
سالك ً
أيضا األساس إلبرام هيئة الطرق واملواصالت والشركة اتفاقية االمتياز.

االمتثال للقانون البيئي
يسري قانون البيئة االتحادي (رقم  24لسنة  1999وتعديالته) على "املنشآت" املُ َّ
عرفة بأنها منشآت صناعية وسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء
واملنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدمه وجميع مشروعات البنية األساسية وأية منشأة أخرى عاملة في إمارة
دبي.
ً
ُ
وسوف تعتبر الشركة بموجب هذا القانون "منشأة" كما أنها تزاول نشاطا في قطاع النقل.
وستخضع الشركة ً
أيضا لألمر املحلي رقم ( )11لسنة  2003فيما يتعلق بسريانه على أي "شخص" ّ
معرف بأنه "شخص طبيعي أو اعتباري عام أو
خاص" ،وبالتالي سيتعين عليها مزاولة أنشطتها بطريقة ال تسبب أضر ًارا بيئية.

االمتثال للممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة
يجب على الشركة ،بمجرد إدراجها ،إعداد تقرير استدامة يعكس االستراتيجية طويلة املدى التي تتبناها الشركة وتأثيرها على البيئة من حيث تأثير
ُ
عمليات الشركة وقراراتها على البيئة واملجتمعات التي تعمل فيها ويجب أن تعين مدير مخاطر تتمثل إحدى وظائفه في ضمان امتثال الشركة الكامل
للسياسات واإلجراءات التشغيلية الداخلية وأي متطلبات قانونية أو تنظيمية خارجية ،بما في ذلك التزامات املمارسات البيئية واالجتماعية
والحوكمة.
إضافة إلى ذلك ،سيتعين على الشركة االمتثال ملعايير املبادرة العاملية إلعداد التقارير وكذلك أي معايير ومتطلبات استدامة صادرة عن سوق دبي
املالي.
سيتعين على الشركة تقديم تقرير االستدامة السنوي إلى الهيئة في غضون ً 90
يوما من نهاية كل سنة مالية أو قبل تاريخ اجتماع الجمعية العمومية
ً
السنوي ،أيهما يحل أوال.

التوظيف
تخضع الشركة لقانون العمل الذي يحكم عالقات العمل في القطاع الخاص في دولة اإلمارات .وتخضع الشركة لقانون الهجرة الذي ينظم دخول غير
املواطنين إلى دولة اإلمارات ،ويشترط حصول جميع املوظفين غير املواطنين في دولة اإلمارات على تأشيرة إقامة.
تخضع الشركة لقانون التأمين الصحي في دبي الذي ُيلزم أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي ملوظفيهم.
ينص قانون تأسيس سالك على أن القانون رقم ( )8لعام  2018ينطبق على الشركة وعلى الخدمة السابقة ملوظفي الشركة من مواطني دولة اإلمارات
لدى هيئة الطرق واملواصالت قبل قانون تأسيس سالك ،والتي سيتم اعتبارها بمثابة خدمة لغرض حساب معاشات ومكافآت املوظفين املذكورين.
ً
وفقا لقانون املعاشات الذي ينص على أن يقوم صاحب العمل بتحويل اشتراكات التقاعد نيابة عن موظفيه من مواطني دولة اإلمارات إلى الهيئة
ً
العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية ( .)GPSSAوفقا لقانون املعاشات ،تبلغ هذه التحويالت  %15من الراتب في ما يتعلق بمساهمة صاحب
العمل و %5في ما يتعلق بمساهمة املوظف .وباملثل ،في ما يتعلق باملوظفين من أي من دول مجلس التعاون الخليجي الخمس األخرى ،يوجد متطلب
ً
بتقديم مساهمات تقاعدية بمبالغ متفاوتة حسب الدولة عمال بقرار مجلس الوزراء االتحادي رقم ( )18لسنة .2007
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حماية البيانات والخصوصية
تخضع هيئة الطرق واملواصالت ،بصفتها "جهة حكومية محلية" ،لقانون قانون بيانات دبي (بما في ذلك القرار رقم ( )2لسنة  2017بشأن اعتماد
الئحة السياسات الخاصة بتصنيف ونشر وتبادل وحماية البيانات في إمارة دبي (قرار سنة  .))2017تنص املادة  15من قانون بيانات دبي على أنه
ُ"تعتبر بيانات دبي" (أي البيانات املتعلقة بإمارة دبي) إحدى األصول اململوكة لحكومة دبي وال يجوز التصرف فيها إال ً
وفقا ألحكام قانون بيانات دبي
والقرارات الصادرة بموجبه (بما في ذلك قرار سنة  )2017والتشريعات السارية .وينطبق قانون بيانات دبي ً
أيضا على "األشخاص" الذين ينتجون أو
يمتلكون أو ينشرون أو يتبادلون أي بيانات تخص إمارة دبي ،ممن تحددهم "الجهة املختصة" .تمتلك حكومة دبي بيانات سالك .بموجب اتفاقية
االمتياز ،ستتمكن هيئة الطرق واملواصالت ً
(وفقا لقانون تأسيس سالك) من نقل حقوق امللكية الخاصة في بيانات سالك إلى الشركة.
دخل قانون حماية البيانات اإلماراتي حيز التنفيذ في  2يناير  .2022وبموجب قانون حماية البيانات اإلماراتي ،يتم استبعاد "البيانات الحكومية" (غير
اعتبرت بيانات سالك من بيانات دبي ،وإذا ُ
محددة) من قانون حماية البيانات اإلما اتي .وإذا ُ
اعتبرت بيانات دبي من البيانات الحكومية بموجب قانون
ر
قانون
قانون
بيانات دبي .ومع ذلك ،فإن البيانات
حماية البيانات اإلماراتي على بيانات سالك ،بل سينطبق عليها
حماية البيانات اإلماراتي ،فلن ينطبق
األخرى التي تحتفظ بها الشركة مثل بيانات املوظفين قد تخضع لقانون حماية البيانات اإلماراتي.
ُ
ً
شخصا بموجب قانون بيانات دبي ،عندئذ سيسري
وإذا قررت الجهة املختصة أن الشركة ،باعتبارها شركة مملوكة إلى حد كبير لدائرة املالية ،تعد
قانون بيانات دبي على الشركة ،مما يدعم بشكل أكبر الوضع املوضح أعاله بأن قانون حماية البيانات اإلماراتي لن ينطبق على بيانات سالك التي
تعالجها الشركة.
عالوة على ذلك ،تحدد الئحة أمن املعلومات الصادرة عن مركز دبي لألمن اإللكتروني الحد األدنى من متطلبات ضوابط أمن املعلومات وتنطبق على
كل "الجهات الحكومية في دبي" .قد يشمل مصطلح "الجهات الحكومية في دبي" الشركات التي يكون مساهم األغلبية فيها جهة حكومية .وفي حال
ُ
اعتبرت الشركة جهة حكومية في دبي ،ستحتاج ً
أيضا إلى االمتثال لالئحة أمن املعلومات.

امللكية الفكرية
قانون حقوق املؤلف
تخضع حقوق املؤلف ً
حاليا للتنظيم في دولة اإلمارات بموجب قانون حقوق املؤلف .يحمي قانون حقوق املؤلف التعبيرات األصلية لألعمال اإلبداعية
في مجال األدب أو الفن أو العلوم ،بغض النظر عن نوع أو طريقة التعبير عنها ،وبغض النظر عن أهميتها أو الغرض منها .واألهم من ذلك أن قانون
حقوق املؤلف ال يحمي األفكار ،بل يحمي املواد األصلية التي تم إنتاجها من خالل عملية إبداعية .وتشمل فئات املصنفات املحمية املدرجة في قانون
ُ
حقوق املؤلف التطبيقات الذكية ،وبرامج وتطبيقات الكمبيوتر ،وقواعد البيانات ،وأية أعمال أخرى مماثلة يصدر بتحديدها قرار وزاري .وتعد هيئة
الطرق واملواصالت هي مالكة حقوق املؤلف فيما يتعلق بتطوير البرمجيات وترقياتها للوحدات األساسية لنظام تعرفة ترانسكور ً
وفقا للملحق (أ)
التفاقية ترانسكور وبموجب قانون حقوق املؤلف.

قانون العالمات التجارية
يتم تنظيم العالمات التجارية ً
حاليا في دولة اإلمارات بموجب قانون العالمات التجارية .إن العالمات التجارية لشركة سالك مسجلة في دولة اإلمارات،
وقد وتم نقلها إلى الشركة بموجب اتفاقية االمتياز ،كما أن العالمات التجارية محمية بموجب قانون العالمات التجارية الذي ينص على أن أي شخص
يقوم بتسجيل عالمة ُيعتبر مالكها الوحيد.
بموجب قانون العالمات التجارية ،ستتم حماية عالمات التجارية لشركة سالك ملدة عشر سنوات في حال تسجيلها لدى وزارة االقتصاد اإلماراتية،
ً
بدءا من تاريخ اإليداع األول .ويمكن تجديد هذه الحماية ملدة عشر سنوات أخرى إلى أجل غير مسمى.

التأمين
يتم تنظيم التأمين في دولة اإلمارات العربية املتحدة من قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي ،من خالل القوانين واللوائح والتوجيهات
التنظيمية الصادرة من وقت آلخر .دخل قانون التأمين الصحي في دبي رقم ( )11لعام  2013حيز التنفيذ في  1يناير  2014وينص على وجوب توفير
تغطية التأمين الصحي للموظفين لدى أصحاب العمل في إمارة دبيُ .
وسيطلب من جميع موظفي الشركة الحصول على تغطية تأمين صحي بموجب
هذا القانون.
وستخضع الشركة عقب اإلدراج لتنظيم هيئة األوراق املالية والسلع وقوانينها بما في ذلك أنظمة حوكمة الشركات التي تصدرها هيئة األوراق املالية
والسلع من وقت آلخر .وتحدد هذه األنظمة معايير اإلشراف التي يجب على أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين اآلخرين في أي شركة مدرجة االلتزام بها.
وقامت الشركة بتوفير وثيقة تأمين ملسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولين لتغطية املديرين واملسؤولين في الشركة في ظروف معينة.

.4

نظرة عامة على القطاع
ُ
ما لم يذكر املصدر خالف ذلك ،تشكل بيانات السوق واالقتصاد والقطاع في هذه النشرة تقديرات الشركة املعدة باستخدام بيانات أساسية من
أطراف خارجية مستقلة .وتستند اإلحصاءات والبيانات واملعلومات األخرى املتعلقة باألسواق وأحجام السوق والحصص السوقية وأوضاع السوق
وبيانات القطاع األخرى املتعلقة بأعمال الشركة وأسواقها في هذه النشرة إلى البيانات املنشورة واملتاحة للجمهور والتي تم الحصول عليها من عدة
مصادر خارجية مستقلة.
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على وجه الخصوص ،ما لم ُيشار إلى خالف ذلك على وجه التحديد ،تستند املعلومات الواردة في هذا القسم "نظرة عامة على القطاع" إلى تقرير القطاع
التقرير الذي أعده مستشار القطاع ،لذا يقع على عاتق أي طرف خارجي يعتمد على محتويات "تقرير القطاع" مسؤولية أي مخاطر مترتبة على ذلك،
وال ّ
يقدم مستشار القطاع أي تعهدات أو ضمانات ،سواء كانت صريحة أم ضمنية ،ألي طرف فيما يتعلق بدقة املعلومات الواردة في تقرير القطاع أو
اكتمالها .وال يتحمل مستشار القطاع أي مسؤوليات فيما يتعلق باستخدام أي طرف خارجي ألي معلومات أو استنتاجات أو توصيات تم اإلفصاح عنها
ُ
في تقرير القطاع أو أية أضرار تنجم عن ذلك االستخدام .أعد تقرير القطاع في تاريخ  9مايو عام  ،2022وبالتالي فإنه يتناول املسائل الواردة فيه كما
ً
هي في ذلك الوقت أو في األوقات املحددة خالفا لذلك ،وال يأخذ في االعتبار أي تغييرات أو تطورات قد تكون حدثت منذ ذلك الحين.
تخضع استنتاجات مستشار القطاع أو أي معلومات أو ملخصات مستخلصة منه واردة أو مشار إليها فيه ،لالفتراضات والقيود املنصوص عليها في
تقرير القطاع ويجب قراءتها باالقتران مع النص الكامل لتقرير القطاع .وقد أعطى مستشار القطاع موافقته الخطية على استخدام اسمه وشعاره
وإفاداته وأبحاث السوق والبيانات التي قدمها إلى الشركة بالطريقة والشكل املحددين في هذه النشرة ،ولم يسحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه النشرة.
وقد اعتمد مستشار القطاع على املعلومات التي قدمتها الشركة باإلضافة إلى معلومات متوفرة من املصادر العامة لهذه النشرة .وتم إعداد التقديرات
والتوقعات الواردة في هذا القسم ً
بناء على التحليل الذي أجراه مستشار القطاع ،وتشمل تقديرات بحثية موجودة في مصادر رسمية منشورة مثل
مكتب التنظيم والرقابة بدبي ،وحكومة دبي ،ومركز دبي لإلحصاء ،وتقارير عامة من منشآت خاصة ،ودائرة االقتصاد والسياحة في دبي.
يحتوي التقرير على معلومات تم الحصول عليها أو مستمدة من مجموعة متنوعة من املصادر العامة يعتقد أنها موثوقة ،بيد أنه ليس هناك ضمان
بشأن دقة هذه املعلومات واكتمالها .مع األخذ في االعتبار قسم "التوقعات والبيانات املستقبلية" ،في حين يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنه يمكن
االعتماد على املعلومات والبيانات الخاصة بدراسة السوق الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من جهات خارجية ،بما في ذلك مستشار
دراسة السوق ،فإنه لم يتم التحقق من هذه املعلومات بشكل مستقل من قبل الشركة وال من قبل مجلس إدارتها أو املستشارين أو املساهمين فيها.
لذلك ،لن يتحمل أي من األطراف املذكورين أعاله أي مسؤولية عن دقة أي من هذه املعلومات أو اكتمالها.
نظرة عامة على السوق

نظرة عامة على االقتصاد الكلي
نبذة عن دبي واقتصادها
تقع إمارة دبي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية ،وهي ثاني أغنى إمارة (بعد أبو ظبي) من حيث إجمالي الناتج املحليُ .وتعتبر دبي ً
مركزا ً
حيويا
ً
للتجارة والسياحة كما ُتعد ً
ً
متنوعا يتضمن قطاعات رئيسية مثل أنشطة
اقتصادا
مركزا للتدفقات التجارية في الشرق األوسط .وقد أنشأت اإلمارة
البيع بالتجزئة والجملة ،والنقل ،والخدمات املالية ،والتأمين ،والتصنيع ،والعقارات .والتي تساهم جميعها في توفير مصادر دخل كبيرة إلجمالي الناتج
املحلي إلمارة دبي البالغ قيمته 105.9مليار دوالر أمريكي كما في نهاية عام  .2020وقد رسخت دبي مكانتها كمدينة رائدة للعيش والعمل فيها ،واحتلت
املرتبة الثالثة بين أكثر املدن املرغوب االنتقال إليها ( %14من األصوات) ،حيث تأتي بعد لندن ( )%18وأمستردام (.1)%15
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املصدر :مركز دبي لإلحصاء
مالحظه :يشمل عدد السكان خالل النهار إجمالي السكان املقيمين بشكل دائم في دبي والعاملين املقيمين خارج إمارة دبي ،باإلضافة إلى املقيمين املؤقتين
(السياح والبحارة وغيرهم من الزوار)

 1بوسطن كونسلتينج جروب2021 ،
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الجدول  :2مؤشرات االقتصاد الكلي إلمارة دبي (اختيارمحدود)

الوحدة

2015

2016

2017

2018

2019

2020

إجمالي الناتج املحلي االسمي

باملليار دوالر أمريكي حسب
قيمته الحالية

107

106

113

116

119

106

إجمالي الناتج املحلي االسمي

باملليار درهم إماراتي

391

390

414

424

436

389

بالدوالر أمريكي حسب قيمته
الحالية للفرد

43,583

39,324

37,932

36,202

35,429

31,085

نمو إجمالي الناتج املحلي الحقيقي

النسبة املئوية

%4.0

%3.1

%3.1

%2.1

%2.7

%10.9-

معدل التضخم

النسبة املئوية

%3.7

%2.9

%2.1

%1.5

%3.0-

%3.0-

باملليار دوالر أمريكي

6.4

4.9

2.7

5.2

2.5

6.7

النسبة املئوية

%0.4

%0.4

%0.5

%0.5

%0.5

ال ينطبق

املؤشرات

نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي

االستثمار األجنبي املباشر في السنة
(مليار)
معدل البطالة

املصدر :مركز دبي لإلحصاء (االستثمار األجنبي املباشر في دبي)2021 ،
الجدول  :3أكبر 5قطاعات في دبي من حيث الناتج االقتصادي باألسعار الثابتة
املؤشرات

2016

2017

2018

2019

2020

تجارة الجملة والتجزئة وتصليح املركبات النسبة املئوية

26.9

26.4

26.3

26.5

26.1

األنشطة املالية والتأمينية

النسبة املئوية

10.6

10.2

10.0

9.7

11.3

التصنيع

النسبة املئوية

9.5

9.4

9.0

8.8

9.9

النقل والتخزين

النسبة املئوية

11.6

12.2

12.3

12.5

9.0

العقارات

النسبة املئوية

6.7

6.8

7.1

7.4

7.8

الوحدة

املصدر :مركز دبي لإلحصاء
الجدول  :4أفضل عشر مدن لالنتقال إليها
املدينة

الترتيب

لندن

1

18

أمستردام

2

15

دبي

3

14

برلين

4

13

أبوظبي

5

11
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النسبة املئوية من املستجيبين

طوكيو

6

11

سنغافورة

7

11

نيويورك

8

10

برشلونة

9

9

سيدني

10

8

املصدر( :بوسطن كونسلتينج جروب)2021 ،
املبادرات االقتصادية لدبي
ً
ً
هائال في هذا الصدد .تشتهر دبي ً
حاليا بكونها
نجاحا
في ظل انخفاض إنتاج النفط ،سعت دبي في منتصف التسعينيات إلى تنويع اقتصادها وحققت
ً ُ
ُ
ً
ً
ً
وغالبا ما تعتبر العاصمة املالية لدولة اإلمارات .ورغم أن النمو االقتصادي يعد مساهما رئيسيا في مستويات
مركزا للعقارات والسياحة والتجارة،
حركة املرور على أنظمة الرسوم ،فإن تنوع اقتصاد دبي يترجم إلى نمو اقتصادي مستقر بمرور الوقت .عالوة على ذلك ،استمر االبتكار االقتصادي في
ً
ظل املبادرات الرئيسية التي تم إطالقها حديثا لدعم النمو واالبتكار واالستدامة والتي تشمل:
 .1إكسبو ( 2020املُعلن في  :)2013تم تأجيل هذا الحدث العاملي بسبب القيود الناجمة عن كوفيد 19-وبدأ ً
أخيرا في دبي في أكتوبر  ،2021وقدم
هذا املعرض فوائد اقتصادية كبيرة لإلمارة ودولة اإلمارات ،بما في ذلك املساهمة بنسبة  %2في إجمالي الناتج املحلي لدولة اإلمارات .2وشملت
مقرا لها حيث سجلت ً
اآلثار االقتصادية املحفزة للحدث  %76.5من الشركات التي تتخذ من دبي ً
نموا خالل ذلك الحدث.3
.2
.3
.4

خطة دبي ( 2021املعلنة في  :)2014مبادرة تركز على الخدمات الشاملة واملتكاملة مع الناس واملجتمع محل االهتمام،4
ُ
استراتيجية دبي للتنقل األخضر ( 2030املعلنة في  :)2016مبادرة أطلقها املجلس األعلى للطاقة في دبي لتشجيع استخدام املركبات الكهربائية
وتقليل انبعاثات الكربون بنسبة  %16بحلول عام .52021
ُ
منطقة ( 2071املعلنة في  :)2017مبادرة لترسيخ مكانة دولة اإلمارات ضمن قائمة "الدول الرائدة في العالم" من خالل إنشاء منظومة تهدف إلى
رعاية الكفاءات العاملية لتأسيس أعمالهم وتنميتها من خالل مسرعات وحاضنات الشركات الناشئة في دولة اإلمارات.6

.5
.6

دبي ( X10املعلنة في  :)2017مبادرة تهدف إلى "تقدم دبي على كل املدن العاملية األخرى بعشر سنوات" حيث تركز بشكل استراتيجي على التقنيات
والحلول املبتكرة املغيرة ً
جذريا.7
ُ
مكتب دبي الذكية (املعلن في  :)2017وهي مبادرة تهدف إلى إنشاء مدينة ذكية نموذجية تضم أكثر من  1,000خدمة ذكية عبر الدوائر الحكومية

.7

لتقديم خدمات فعالة للمقيمين مع تقليل التكاليف من خالل املعامالت غير الورقية.8
ُ
استراتيجية دبي للطاقة النظيفة ( 2050املعلنة في  :)2017مبادرة تعهدت بها دبي لزيادة استخدامها ملصادر الطاقة النظيفة إلى نسبة %100

.8

بحلول عام  2050والوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر بحلول عام .92050
ُ
حي دبي للمستقبل (املعلن في  :)2019مبادرة برأس مال مخصص قدره  272مليون دوالر أمريكي 10لدعم تطوير االقتصاد املستقبلي لدعم

.9

شركات التكنولوجيا املبتكرة التي ستساهم في نمو دبي.11
ُ
الخطة الحضرية الرئيسية لدبي ( 2040املعلنة في  :)2021في ظل التركيز الكبير على النمو االقتصادي من خالل كل هذه املبادرات ،تركز دبي
بشكل واضح على خطة مستقبلية شاملة لتطوير التنمية الحضرية املستدامة في دبي .ومن املتوقع أن يرتفع عدد سكان دبي من  3.4مليون في
عام  2020إلى  5.8مليون بحلول عام  2040بينما من املتوقع أن يزيد عدد السكان خالل النهار من  4.4مليون في عام  2020إلى  7.8مليون في
عام  .2040وتتضمن بعض املبادرات الرئيسية لهذه الخطة ( )1تطوير خمس مناطق حضرية رئيسية (ثالثة مراكز قائمة ومركزان جديدان)

 2عرب نيوز2021 ،
 3مجلة جلف بيزنس2022 ،
 4املجلس التنفيذي إلمارة دبي2021 ،
 5حكومة دبي2020 ،
 6منطقة 2021 ،2071
 7مؤسسة دبي للمستقبل2021 ،
 8دائرة االقتصاد والسياحة2021 ،
 9وكالة أنباء اإلمارات ،2021 ،حكومة اإلمارات2022 ،
 10دائرة االقتصاد والسياحة2021 ،
 11دائرة االقتصاد والسياحة2021 ،
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لدعم النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل بين السكان ،و( )2التأكد من أن  %60من مساحة دبي تتكون من محميات طبيعية ومناطق ريفية
طبيعية ،و( )3زيادة مساحة األرض املخصصة لألنشطة السياحية والفندقية بنسبة  ،%134و( )4زيادة مساحة األراض ي املخصصة للمرافق
التعليمية والصحية بنسبة  ،%25و( )5تشجيع النقل غير املتعلق باملركبات (املش ي وركوب الدراجات واستخدام وسائل النقل املرنة).12
 .10الشكل  :1املراكز الحضرية املشمولة في الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040

السياحة والعقارات والتجارة
السياحة
رسخت دبي مكانتها كمنطقة سياحية جذابة في السنوات األخيرة بفضل هندستها املعمارية الحديثة (حيث تحتضن أكبر مبنى في العالم وهو برج خليفة)،
وتجارب التسوق املتنوعة ،والشواطئ الرائعة ،والحياة الليلية النابضة بالحياة ،واألطعمة الفاخرة ،والفعاليات املتكررة .وتخطط دبي الستضافة 400
ً
سنويا بحلول عام  .132025وقد احتلت دبي املرتبة األولى في جائزة اختيارات املسافرين لعام  2022على موقع تريب أدفيزور باعتبارها
فعالية عاملية
الوجهة السياحية األشهر في العالم .ويجري العمل ً
حاليا على تحقيق هدف اإلمارة الطموح املتمثل في أن تصبح املدينة األكثر زيارة في العالم وجذب 25
ً
ارتفاعا في عدد الزوار من  6.9مليون في عام  2007إلى  16.7مليون في عام
مليون سائح بحلول عام  ،2025حيث شهدت دبي على مدار العقد املاض ي
ُ
ُ
ً
مساهما ً
15
عزى
كبيرا في إجمالي الناتج املحلي لدبي ،حيث ي إليها ما نسبته  %5.1من إجمالي الناتج املحلي في عام . 2018
 .142019وتعد السياحة
على الرغم من التحديات املرتبطة بكوفيد ،19-بما في ذلك إغالق املبنى الرئيس ي ملطار دبي ملدة ً 15
شهرا ،16أثبتت دبي مرونة قطاع السياحة من خالل
الحفاظ على حصة سوقية متنامية من السفر العاملي ،من  %1.12في  2018إلى  %1.44في  .172020وعلى الرغم من انخفاض عدد املسافرين بسبب
ً
ازدحاما في العالم من حيث املسافرين الدوليين في عام  2021للعام الثامن على التوالي حيث استقبل 29.1
الجائحة ،فإن مطار دبي ظل أكثر املطارات
ُ
مليون مسافر .18يمكن أن تعزى هذه املرونة بشكل أساس ي إلى املبادرات التي أطلقتها اإلمارة لتخفيف الحواجز أمام الدخول ،مثل تأشيرة الدخول
املتعدد ملدة خمس سنوات ملوظفي الشركات متعددة الجنسيات وبرامج العمل االفتراض ي والتقاعد في دبي .وتمكنت دبي من إدارة الجائحة بشكل فعال
كواحدة من أولى الوجهات في العالم من حيث الغلق والفتح واالستمرار في الفتح .وقد أدت مبادرتها املبكرة للريادة في انتعاش السياحة العاملية إلى
استعادة ثقة املسافرين وجعلت املدينة واحدة من أكثر الوجهات ً
أمانا.19
ترمي أهداف السياسات وخطط التنمية إلى تعزيز السياحة في املستقبل ،حيث أعلن ولي عهد إمارة دبي في نوفمبر  2021أن اإلمارة تستهدف زيادة عدد
السائحين إلى  25مليون سائح بحلول عام  . 202025بالنظر إلى املستقبل ،من املتوقع أن تتغير البنية التحتية السياحية للمدينة على مدى العقدين
املقبلين من خالل الخطة الحضرية الرئيسية لدبي  ،2040والتي تستهدف زيادة املساحة اإلجمالية املخصصة لألنشطة السياحية بنسبة  %134وزيادة
طول الشواطئ العامة بنسبة .21%400

 12دائرة االقتصاد والسياحة2021 ،
 13املكتب اإلعالمي لحكومة دبي2022 ،
 14حكومة دبي ،2019 ،دائرة االقتصاد والسياحة2021 ،
 15حكومة دبي2019 ،
 16ستاندرد آند بورز جلوبال2021 ،
 17دائرة االقتصاد والسياحة2021 ،
 18مؤسسة OAG، 2022
 19خليج تايمز2022 ،
 20رويترز2021 ،
 21دائرة االقتصاد والسياحة2021 ،
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ً
تاريخيا ،ارتفع عدد الغرف الفندقية من  51,000في عام  2010إلى  91,000بحلول عام  .2018وعلى الرغم من زيادة الغرف ،فقد ارتفعت معدالت
ً
إشغال الفنادق أيضا من  %70في عام  2010إلى  %76بحلول عام  ،2018وبلغت معدالت اإلشغال  %67في املتوسط خالل عام  22،2021وهو أعلى
من الوجهات الشهيرة األخرى مثل نيويورك ( )%60ولندن ( )%46وباريس ( )%43ومدريد ( )%42وسيدني ( )%38وروما (23)%34
العقارات
ُيعد قطاع العقارات أحد املساهمين الرئيسيين في إجمالي الناتج املحلي لدبي حيث شهد ً
نموا تجاوز  %14على أساس سنوي خالل سنوات عدة .وعلى
الرغم من تفش ي كوفيد 19-في أوائل عام  ،2020بلغت مساهمة القطاع  %7.9في التسعة أشهر األولى من عام  242020و %9.2في التسعة أشهر األولى
من عام .252021
كمؤشر على انتعاش ما بعد كوفيد ،19-أشارت دائرة األراض ي واألمالك بدبي ،إلى تسجيل ما يبلغ إجماله  25,455معاملة عقارية بقيمة  25مليار
دوالر خالل األربعة أشهر األولى من عام  ،2021بارتفاع بنسبة  %51من حيث الحجم و %72من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام .262020
وفي أبريل  ،2021تم تسجيل معامالت مبيعات قياسية بلغت قيمتها  3مليارات دوالر حيث إنها األعلى منذ مارس  .27 2017ويبدو أن الدوافع الرئيسية
لهذا االتجاه التصاعدي تتمثل في إصالحات قوانين اإلقامة وتسهيل امللكية.28
باإلضافة إلى ذلك ساهم معرض إكسبو  2020في انتعاش قطاع العقارات كما هو متوقع ،حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق والفيالت من  10%إلى
ً
سنويا ،حيث ارتفعت إيجارات املكاتب بنسبة  %4من ديسمبر  2021إلى فبراير  .2022وارتفعت أسعار مبيعات الشقق بنسبة  %20والفيالت
%24
29
بنسبة  %40واملكاتب بنسبة  %12في عام  ،2021مما يدل على استمرار التعافي وفعالية اإلصالحات الحكومية .
التجارة
على الرغم من أن دبي كانت ً
دائما مدينة تجارية ،فقد أدى اكتشاف النفط في منتصف الستينيات إلى تعزيز طفرة تطويرية في بناء املوانئ والطرق
30
والبنية التحتية الرئيسية األخرى .ومع ذلك ،بلغ إنتاج النفط ذروته عند  410,000برميل في اليوم في عام  1991ثم انخفض بعد ذلك  .ويمثل النفط
والغاز ً
حاليا أقل من  %1من إجمالي الناتج املحلي إلمارة دبي.31
وأدى هذا االنخفاض إلى تسريع تحرك دبي لتنويع اقتصادها ً
بعيدا عن النفط ،مع تحديد التجارة كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمساعدة في تحقيق
ً
سنويا ،32أي ضعف
هذا التنويع .من عام  2006حتى عام  ،2018ارتفع إجمالي تجارة السلع في دبي (التجارة املباشرة واملناطق الحرة) بمتوسط %8
معدل نمو إجمالي الناتج املحلي االسمي ً
تقريبا .وقد تباطأ هذا النمو خالل الجائحة في عام  ،2020مما أدى إلى انخفاض إجمالي التجارة الخارجية إلى
ً
33
 321مليار دوالر ،بانخفاض بنحو  %14من  370مليار دوالر في  . 2019ومع ذلك ،تعافت دبي منذ ذلك الحين حيث سجلت ارتفاعا في التجارة الخارجية
غير النفطية إلى  197مليار دوالر في النصف األول من عام  2021مقارنة بمبلغ  150مليار دوالر في النصف األول من عام ( 2020بزيادة بنسبة )%31
 .34وتسير دبي ً
حاليا على املسار الصحيح للوصول إلى مستويات التجارة الخارجية غير النفطية التي كانت عليها قبل الجائحة.
شكلت تجارة الشحن الجوي  35%47من التجارة في عام  2020بقيمة  152مليار دوالر .احتلت طيران اإلمارات ،وهي شركة الطيران الرئيسية في دبي،
املرتبة الرابعة ضمن أكبر شركات طيران الشحن في عام  ،2020حيث قامت بمناولة  9,569مليون طن كيلومتري .36شكلت تجارة الشحن البحري %36
من التجارة في عام  2020بقيمة  115مليار دوالرُ .ويعد ميناء جبل علي في دبي هو أكبر ميناء صناعي في العالم وأكبر ميناء في الشرق األوسط ،37حيث
ازدحاما في العالم في عام  38 2020من حيث حجم املناولة بواقع  13.5مليون وحدة مكافئة لعشرين ً
ً
قدما.
احتل املرتبة الحادية عشر بين أكثر املوانئ
39
شكلت تجارة الشحن البري النسبة املتبقية البالغة  %17بقيمة  55.7مليار دوالر .

استجابة دبي لجائحة كوفيد19-
أثر تفش ي كوفيد 19-على االقتصادات وسبل العيش على مستوى العالم بطرق غير مسبوقة األمر الذي تطلب من الحكومات االستجابة بسرعة
 22دائرة االقتصاد والسياحة2022 ،
 23ديلويت2022 ،
 24دائرة األراض ي واألمالك بدبي2021 ،
 25مركز دبي لإلحصاء2022 ،
 26أريبيان بزنس2021 ،
 27دائرة األراض ي واألمالك بدبي2021 ،
 28مجموعة موتفيت ميديا2021 ،
 29مجلة كونستراكشن ويك الشرق األوسط2022 ،
 30جلف نيوز2010 ،
 31بلومبرج2018 ،
 32حكومة دبي2019 ،
 33جمارك دبي2020 ،
 34املكتب اإلعالمي لحكومة دبي2021 ،
 35جمارك دبي2020 ،
 36اتحاد النقل الجوي الدولي2021 ،
 37موانئ دبي العاملية
 38مجلس الشحن العاملي2021 ،
 39جمارك دبي2020 ،
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وفعالية .وقد سعت دولة اإلمارات للحد من انتشار كوفيد 19-من خالل إنشاء العديد من مرافق االختبار وتنفيذ معايير السالمة ملنشآت السياحة
والتجزئة ،بما في ذلك إطالق برامج تطعيم طموحة وتوفير اختبارات تفاعل البوليميراز املتسلسل " "PCRبأسعار معقولة .كما توجهت دولة اإلمارات
بسرعة نحو رقمنة التطعيم الشخص ي ضد كوفيد 19-واملعلومات املتعلقة باالختبارات من خالل تطبيقات الهاتف املحمول لتعزيز سالمة املجتمع.
وتحتل دولة اإلمارات ً
حاليا املرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث التطعيم 40حيث بلغت نسبة السكان الحاصلين على اللقاح بشكل كامل%97 41
ً
42
مقارنة بنسبة  %58لدى بقية سكان العالم  .كما تأتي حاليا ضمن أكبر عشر دول على مستوى العالم من حيث سرعة حمالت إطالق الجرعات املعززة
حيث تلقى ما يقرب من  %30.4من إجمالي السكان جرعة معززة كما في ديسمبر  .432021عالوة على ذلكً ،
وفقا لتصنيف بلومبرج ملرونة التعامل مع
ً
تعرضا لالضطرابات
كوفيد 19-كما في فبراير  ،2022احتلت اإلمارات املرتبة األولى بين أفضل  53دولة من حيث التعامل مع الفيروس بفاعلية واألقل
االجتماعية واالقتصادية.44
في إطار "خطط ومبادرات التعافي بعد جائحة كوفيد ،"19-أطلقت حكومة دولة اإلمارات العديد من املبادرات والبرامج لتعزيز النمو االقتصادي على
املستوى االتحادي .45باإلضافة إلى ذلك ،على مستوى اإلمارة املحلية ،أطلقت حكومة دبي حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة  85.7مليون دوالر ،مما رفع
قيمة الحوافز التجارية التي قدمتها حكومة اإلمارة إلى  1.9مليار دوالر ،وكان للحزمة تأثير ملحوظ على التجارة .أصدر قطاع تسجيل األعمال التجارية
والترخيص في دبي  72,152رخصة تجارية جديدة في عام  ،2021بزيادة بنسبة  %69مقارنة بعام .462020
أيضا على مؤشر مسارات السفر َّ
كان أداء الدولة ً
جيدا ً
امللقحة وحافظت على عدد حاالت منخفض رغم أنها من أولى الدول التي أعادت فتح أبوابها
أمام السياحة ،إلى جانب تسجيل إجمالي معدل وفيات منخفض .وتحتل دولة اإلمارات املرتبة األولى بين أفضل ثالث دول من حيث التعامل مع الجائحة
ً
حيث كانت أقل الدول
تعرضا لالضطرابات االجتماعية واالقتصادية.47
الجدول  :5تصنيف مرونة التعامل مع كوفيد
الترتيب

الدولة
دولة اإلمارات

1

إيرلندا

2

اململكة العربية السعودية

3

النرويج

4

أستراليا

5

إسبانيا

6

فنلندا

7

كولومبيا

8

اململكة املتحدة

9

البرتغال

10

املصدر( :بلومبرج ،فبراير )2022
 40رويترز كوفيد ،19-ال يوجد تاريخ
 41املجلس األعلى لألمن الوطني2022 ،
 42منظمة Our World in Data، 2020
 43بلومبرج2021 ،
 44بلومبرج2022 ،
 45بوابة حكومة اإلمارات2021 ،
 46املكتب اإلعالمي لحكومة دبي2022 ،
 47بلومبرج ،ال يوجد تاريخ
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قطاع النقل
اإلطار القانوني والتنظيمي
ً
توسعا في نطاق واجباتها ومسؤولياتها ،والتي تم إسنادها بشكل أساس ي من خالل صدور القوانين وقرارات
شهدت هيئة الطرق واملواصالت منذ إنشائها
ُ
املجلس التنفيذي (التي تعتبر بشكل عام تشريعات داعمة أو تشريعات ثانوية) .يرد فيما يلي األدوات القانونية التمكينية الرئيسية التي شكلت هيئة
الطرق واملواصالت على مدى فترة السبع عشرة سنة املاضية.48
قانون التأسيس
تأسست هيئة الطرق واملواصالت في دبي بموجب القانون رقم ( )17لسنة  ،492005وهي هيئة عامة تتمتع بمجموعة كبيرة من السلطات التي تدعم
العديد من األهداف واملسؤوليات .على وجه التحديد ،يحدد قانون التأسيس مجموعة من املسؤوليات تتضمن تخطيط وتنفيذ متطلبات النقل
والطرق واملرور في إمارة دبي ،وبينها وبين إمارات الدولة والدول املجاورة( .املادة  5من القانون رقم )17
ُمنحت هيئة الطرق واملواصالت الحقوق وااللتزامات واملسؤوليات املتعلقة بالشبكات القائمة ،ومنها ما يلي:
•

دائرة النقل العام (املترو والترام والحافالت وسيارات األجرة والقوارب)

•

إدارة صيانة الطرق

•

إدارة السالمة املرورية

•

إدارة ترخيص املركبات

•

إدارة ترخيص السائقين

•

إدارة مصنع اللوحات بدائرة املرور بالقيادة العامة لشرطة دبي

تم تقديم سالك من قبل هيئة الطرق واملواصالت في عام .50 2007
املؤسسات والتنظيم
تم إنشاء العديد من املؤسسات من قبل هيئة الطرق واملواصالت (يشار إلى كل منها باسم "املؤسسة التابعة لهيئة الطرق واملواصالت") ،والتي تشمل:
 .1مؤسسة املرور والطرق (التي تعمل سالك من خاللها)
 .2مؤسسة النقل العام
 .3مؤسسة القطارات
 .4مؤسسة تاكس ي دبي
 .5مؤسسة الترخيص
الشكل  :2الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق واملواصالت

 48يسرد املوقع اإللكتروني لهيئة الطرق واملواصالت ( )www.rta.aeكل القوانين واللوائح واألوامر املحلية ذات الصلة وقرارات املجلس التنفيذي إلمارة دبي ،ولكن معظمها ُمحرر باللغة العربية.

اإلشارة إلى القوانين الواردة في هذا القسم مستمدة من الترجمات اإلنجليزية.
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تجدر اإلشارة إلى أن كل املؤسسات مستقلة ً
إداريا ً
وماليا ،وتعمل تحت إشراف هيئة الطرق واملواصالت .وتتولى هيئة الطرق واملواصالت تعيين كل الرؤساء
التنفيذين املسؤولين عن تلك املؤسسات على النحو املنصوص عليه في املادة  3من قرار املجلس التنفيذي رقم ( )8لسنة  .2006كما تنص املادة  5من قرار
ُ
ُ
املجلس التنفيذي رقم ( )8على ما يلي" :تنظم وتدار العالقة فيما بين هيئة الطرق واملواصالت واملؤسسات التابعة لها من خالل اتفاقية عمل تبرم ملدة 3
سنوات تحدد بموجبها األهداف االستراتيجية لكل مؤسسة بما يتماش ى وألهداف العامة لهيئة الطرق واملواصالت ،كما توضح إطار العمل املشترك وحدود
الصالحيات واملسؤوليات لكل من هيئة الطرق واملواصالت وأي من املؤسسات" .في الواقع ،تخضع أي مؤسسة تابعة لهيئة الطرق واملواصالت ملسؤولية
ومراقبة هيئة الطرق واملواصالت ،ويتعين على كل تلك املؤسسات اتباع إطار عمل عام مع واجبات محددة تم إسنادها لكل مؤسسة في املواد التالية من القرار
رقم (.)8
بموجب املادة  6املتعلقة بمؤسسة املرور والطرق ،تشمل هذه املهام ما يلي:
•

إجراء الدراسات التفصيلية واملمارسات التطبيقية الالزمة لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظام طرق مرور متكامل واقتصادي وفعال.

•

تنفيذ نتائج الدراسات املتعلقة بتحديد وتطبيق الرسوم املتعلقة باملرور والطرق بما في ذلك الرسوم املترتبة على استعمال شبكة الطرق.

•

تطوير وتحديث األنظمة التقنية املتبعة لديها بشأن املرور والطرق.

•

اقتراح التشريعات املتعلقة بعمل املؤسسة ورفعها ملجلس إدارة هيئة الطرق واملواصالت وتنفيذ ما يعتمد منها.

أوضح القانون رقم ( )17لسنة  2005والقرار رقم ( )8إطار العمل األولي لهيئة الطرق واملواصالت ومؤسسة املرور والطرق لتطوير البنية التحتية الخاضعة
للتعرفة املروية ووضع نظام رسوم استخدام البنية التحتية ،مما أدى إلى إنشاء نظام سالك املعمول به ً
حاليا في دبي .وتتم مناقشة التشريعات التمكينية
املحددة أدناه بمزيد من التفصيل.
إدخال الرسوم
استنادا إلى القانون رقم ( )17لسنة  2005والقرار رقم ( )8لسنة  ،2006أصدرت حكومة دبي القانون رقم ( )22لسنة  2006بشأن التعرفة املرورية في إمارة
دبي  .51وستخضع هيئة الطرق واملواصالت والشركة لذلك القانون (وأي تعديالت عليه ولوائح داعمة له) بعد إتمام عملية االقتطاع والطرح العام األولي.
تحدد املادة  4من القانون رقم ( )22لسنة  2006املركبات التي يتعين عليها دفع الرسوم على النحو املبين أدناه:
•

الدراجة النارية

•

املركبات الخفيفة الخصوصية والعمومية

•

املركبات الثقيلة

•

الحافالت الخفيفة

•

الحافالت الثقيلة

•

مركبات البضائع الخفيفة

•

مركبات البضائع الثقيلة

باإلضافة إلى ذلك ،يوضح القانون رقم ( )22لسنة  2006بالتفصيل املركبات املستثناة من تطبيق أحكام القانون ويمنح املدير العام لهيئة الطرق واملواصالت
سلطة منح املزيد من اإلعفاءات (وآخر مثال على ذلك القرار اإلداري رقم ( )313لسنة .)2020
ُ
وتم إدراج املركبات املعفاة في املادة ( )1من القرار رقم ( )313لسنة  2020على النحو التالي:
.1

.2

حافالت النقل الجماعي:
أ.

حافالت نقل موظفي الجهات الحكومية

ب.

حافالت نقل الطالب

ج.

حافالت النقل العام

املركبات امليكانيكية العائدة للفئات التالية:
أ.

القوات املسلحة ووزارة الدفاع

ب.

شرطة دبي

ج.

الشرطة االتحادية وشرطة اإلمارات األخرى
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.3

.4

د.

الدفاع املدني

ه.

اإلسعاف

و.

وزارة الداخلية

ز.

جهاز أمن الدولة

املركبات امليكانيكية العائدة لفئة ذوي اإلعاقة ،وتشمل:
أ.

مركبات املراكز املخصصة لنقل ذوي اإلعاقة

ب.

مركبات األفراد املخصصة لنقل ذوي اإلعاقة

املركبات امليكانيكية العائدة للجمعيات الخيرية واملؤسسات ذات النفع العام

باإلضافة إلى ذلك ،يحدد القانون رقم ( )22لسنة  2006معايير العقوبات التي يمكن فرضها على من يخالف أحكام القانون أو الئحته التنفيذية .في النهاية،
يوافق املجلس التنفيذي ،بالتعاون مع دائرة املالية وهيئة الطرق واملواصالت ،على الرسوم (أسعار التعرفة املروية) والغرامات التي يتم تطبيقها عبر النظام.
(املادة )15
تحديد الرسوم والغرامات
ً
تاريخيا ،فإن قرارات املجلس التنفيذي تحدد الرسوم (أسعار التعرفة املرورية) والغرامات الواجب دفعها ،ضمن املعايير املنصوص عليها في القانون رقم ()22
لسنة  ،2006ويقوم املجلس التنفيذي باإلفصاح عنها للجمهور.
أصدر املجلس التنفيذي القرار رقم ( )19لسنة  ،2010باعتماد الرسوم (أسعار التعرفة املروية) والغرامات التي ستصدر في يوليو  .522010ومنذ ذلك الوقت
ً
فصاعدا ،لم يتضح إصدار أي رسوم إضافية (معدالت رسوم) أو تعديالت للغرامات من قبل املجلس التنفيذي ،ولم تشهد أسعار التعرفة املروية أي زيادة
منذ إنشاء نظام سالك.
املدير العام
يتولى املدير العام لهيئة الطرق واملواصالت ً
أيضا منصب رئيس مجلس املديرين التنفيذيين لهيئة الطرق واملواصالت .ينص القانون رقم ( )17لسنة 2005
على صالحيات رئيس املجلس التي تتضمن ،كما أن لديه سلطة تفويض إدارة حسابات سالك من قبل املستخدمين ومواعيد فتح بوابات التعرفة (يرجى الرجوع
إلى القرار اإلداري رقم ( )361لسنة .)2019

قطاع النقل في دبي
تفخر دبي بأن لديها واحدة من أكثر البنى التحتية للنقل ً
تقدما في العالم ،والتي تشمل الحافالت وسيارات األجرة واملترو والترام والسيارات والنقل املائي .وقد
حافظت البنية التحتية لدبي ودولة اإلمارات على مكانتها ضمن أفضل البنى التحتية في العالم ،حيث تأتي ضمن قائمة أفضل  10دول في تقرير التنافسية
العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي واحتلت املرتبة األولى خالل الفترة املمتدة من  2013إلى  2018في مؤشر جودة الطرق.
الجدول  :6درجة جودة الطرق املقارنة53

الدولة

الدرجة

الترتيب

دولة اإلمارات

6.4

1

البرتغال

6.1

4

إسبانيا

5.7

12

اململكة العربية السعودية

5.1

27
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أستراليا

4.8

34

تايالند

4.4

53

إندونيسيا

3.9

68

املصدر( :جلوبال إيكونومي.)2018-2013 ،
مالحظه :تعتمد الدرجات على متوسط الدرجات خالل الفترة املمتدة من  2013إلى 2018
تتولى هيئة الطرق واملواصالت مسؤولية تخطيط وتنفيذ متطلبات النقل والطرق واملرور في إمارة دبي ،وبينها وبين إمارات الدولة األخرى من أجل توفير نظام
نقل فعال ومتكامل قادر على تحقيق رؤية دبي وخدمة املصالح الحيوية لإلمارة.54
تشمل املسؤوليات الرئيسية لهيئة الطرق واملواصالت إدارة:
•

هندسة الطرق

•

السالمة املرورية

•

التسجيل والترخيص للمركبات والسائقين

•

الطرق واملواقف

• النقل العام (بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافالت وسيارات األجرة)
يؤدي النقل العام ً
ً
رئيسيا في البنية التحتية للمواصالت في دبي ،حيث بلغ عدد الركاب  461مليون راكب في عام  .2021استحوذت سيارات األجرة على
دورا
أكبر حصة من عدد الركاب كما يتضح من الجدول الوارد أدناه ،يليها مترو دبي والحافالت على التوالي.
الجدول  :7النقل العام والتنقل املشترك وسيارات األجرة 2021
وسيلة النقل

عدد الركاب (مليون)

النسبة املئوية من اإلجمالي

سيارة األجرة

156

%34

مترو دبي

151

%33

حافلة

115

%25

التنقل املشترك

23

%5

النقل البحري

11

%2

ترام دبي

5

%1

اإلجمالي

461

%100

املصدر( :املكتب اإلعالمي لحكومة دبي)2022 ،
في عام  ،2021تم تمديد شبكة املترو بطول  15كم في إطار مشروع مسار  ،2020وبذلك وصل طول الشبكة ً
حاليا إلى  89كم .وتتكون الشبكة من خطين
آليين بالكامل ،وهما الخط األحمر والخط األخضرُ ،ويعد الخط األحمر أطول خط مترو فردي بدون سائق في العالم حيث يبلغ طوله  52.1كم.55
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قطارا بسعة  292ر ً
تتكون شبكة ترام دبي ،التي تغطي ً
ً
صغيرا من املدينة بالقرب من املرس ى ،من ً 11
اكبا ،ويبلغ إجمالي طول الشبكة  10.6كيلومتر.
جزءا
وتمتد شبكة السكك الحديدية املؤتمتة بالكامل من الصفوح من مرس ى دبي إلى نخلة جميرا .وتمر عبر  11محطة ،حيث تتصل بمحطتي أبراج بحيرات جميرا
وداماك العقارية على الخط األحمر ملترو دبي .وقد أجرى ترام دبي  86.1ألف رحلة في عام  2020شملت  3.65مليون راكب.56
يخضع قياس أسعار سيارات األجرة في دبي لضوابط صارمة .ويمكن استقاللها في الشوارع أو حجزها من خالل التطبيقات الذكية .وتعمل سيارات األجرة على
مدار  24ساعة في اليوم .وتقدم هيئة الطرق واملواصالت ً
أيضا خدمة تأجير السيارات الذكية التي يمكن استخدامها الستئجار سيارة ملدة ست ساعات أو
أقل ،كما يمكن االستفادة من خدمات شركتي أوبر وكريم في اإلمارة .في عام  ،2020خدمت سيارات األجرة  109.9مليون راكب عبر  63.2مليون رحلة ،في حين
ُ
ً
إلكترونيا ومشاركة السيارات)  15.3مليون شخص إضافي عبر  8.9مليون رحلة  .57وتعد أسعار سيارات األجرة
خدمت وسائل النقل املشتركة (حجز السيارات
في اإلمارة من بين أدنى األسعار على مستوى العالم ،وقد أدى ذلك ،إلى جانب عامل الراحة وتوافرها بكثرة ،إلى جعل سيارات األجرة من أكثر وسائل النقل
ً
استخداما في عام .2021
العام
الجدول  :8مقارنة أسعار سيارات األجرة في املدن الكبرى
املدينة

األجرة االبتدائية

الوحدة

األجرة  /كم

بانكوك (تايلند)

الدرهم اإلماراتي

3.80

0.54

جاكرتا (إندونيسيا)

الدرهم اإلماراتي

1.79

1.02

دبي (االمارات العربية املتحدة)

الدرهم اإلماراتي

5.00

1.82

الرياض (اململكة العربية السعودية)

الدرهم اإلماراتي

4.90

1.96

لشبونة (البرتغال)

الدرهم اإلماراتي

12.88

1.86

مدريد (إسبانيا)

الدرهم اإلماراتي

9.91

4.36

سيدني (أستراليا)

الدرهم اإلماراتي

9.75

5.93

املصدر)2022 ،taxi-calculator.com( :
ً
ً
ً
داخليا ،بما في ذلك  35خطا متصلة بمحطات مترو
يتكون أسطول حافالت دبي من أكثر من  1,518حافلة .توفر حافالت دبي الخدمة على طول  119خطا
ً
دبي .باإلضافة إلى ذلك ،هناك  12خطا بين املدن توفر النقل إلى اإلمارات األخرى .تقدم شبكة الحافالت في دبي خدماتها إلى  %82من املناطق الحضرية في كل
أنحاء دبي.58
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الشكل  :3خريطة النقل العام في دبي

على الرغم من أن البنية التحتية للمواصالت العامة في دبي متطورة ً
ً
استخداما ومالءمة داخل
جدا في دبي ،فإن التنقل بالسيارة يظل أكثر وسائل النقل
نظرا إلى انخفاض التكلفة ً
اإلمارة ،حيث تمثل السيارات الخاصة  %61من وسائل السفرً 59
نسبيا في ما يتعلق بشراء سيارة وصيانتها ،60وانخفاض تكلفة البنزين
في دولة اإلمارات ،وانتشار برامج بدل السيارات للشركات ،حيث يقدم حوالي  %54من أصحاب العمل بدل سيارة أو سيارة شركة  .61وساهمت هذه العوامل
في أن يكون لدى دبي أحد أعلى معدالت انتشار املركبات للفرد في العالم.
الجدول  :9تقسيم وسائل النقل في دبي
وسيلة النقل

الوحدة

الحصة من اإلجمالي

السيارات الخاصة

النسبة املئوية

61

النقل العام

النسبة املئوية

14

املش ي

النسبة املئوية

13

أخرى

النسبة املئوية

12

املصدر( :ديلويت)2020 ،

 59ديلويت2020 ،

60احتلت اإلما ات العربية املتحدة املركز الثامن عشر من بين  167دولة من حيث انخفاض أسعار املركبات ً
وفقا لبرنامج املقارنات الدولية للبنك الدولي
ر
(البنك الدولي)2017 ،
 61صحيفة ذا ناشيونال2020 ،
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الجدول  :10مقارنة أسعار املركبات املرتبطة باملؤشر
الوحدة

الدولة

الترتيب

األسعار املرتبطة باملؤشر

اململكة العربية السعودية

الرقم

78.95

9

دولة اإلمارات

الرقم

86.23

18

أستراليا

الرقم

95.54

45

إسبانيا

الرقم

95.71

46

إندونيسيا

الرقم

116.04

103

البرتغال

الرقم

119.13

111

تايالند

الرقم

124.16

124

املصدر( :جلوبال إيكونومي.)2017 ،
مالحظه :يلخص املؤشر تكلفة شراء املركبات حسب الدولة للسماح بمقارنة األسعار الدولية .تم تحديد املتوسط العاملي عند  ،100ويتضمن املصدر قائمة
تضم  167دولة
الجدول  :11مقارنة املركبات لكل  1,000نسمة
الدولة

عدد املركبات

الوحدة

أستراليا

الرقم

717

إسبانيا

الرقم

593

البرتغال

الرقم

548

دبي

الرقم

540

اململكة العربية السعودية

الرقم

336

دولة اإلمارات

الرقم

313

تايالند

الرقم

206

إندونيسيا

الرقم

60

املصدر( :منظمة " )2014 ،in Data World Ourاملركبات على الطرق لكل  1000نسمة" ،العربية "هذه املدينة اإلماراتية لديها أحد أعلى معدالت كثافة
املركبات في العالم"
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الجدول  :12مقارنة أسعار البنزين للتر الواحد
الدولة

السعر لكل لتر

الوحدة

اململكة العربية السعودية

الدوالر األمريكي

0.62

دولة اإلمارات

الدوالر األمريكي

0.97

إندونيسيا

الدوالر األمريكي

1.13

أستراليا

الدوالر األمريكي

1.29

تايالند

الدوالر األمريكي

1.44

إسبانيا

الدوالر األمريكي

1.99

البرتغال

الدوالر األمريكي

2.04

املصدر :أسعار البنزين ،لتر 16 ،مايو  ،2022أسعار البترول العاملية
ً
شهد تسجيل املركبات في دبي ً
مطردا ومن املتوقع أن يستمر هذا النمو خالل السنوات القادمة نتيجة استمرار النمو املتوقع في إجمالي الناتج املحلي
نموا
والسكان ،حيث من املتوقع أن يصل إجمالي عدد املركبات املسجلة إلى  2.3مليون في عام  ،2025مما يشكل زيادة بنسبة  %24عن عام .2020
2015

2016

2017

1,559

1,656

1,731

الجدول  :13عدد املركبات املسجلة في دبي بما في ذلك التوقعات حتى عام ( 2030باآلالف)
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
1,774

1,813

1,830

1,858

2,065

2,148

2,217

2,277

2,335

2027

2028

2029

2030

2,397

2,470

2,549

2,633

املصدر :هيئة الطرق واملواصالت

قبل عام  ، 2015كانت منتجات البنزين في دبي مدعومة بشكل كبير وظلت األسعار ثابتة .على وجه التحديد ،يتوفر بنزين  e95بسعر التجزئة بقيمة 1.72
ً
وعندئذ ارتفعت األسعار بأكثر من  %24ثم
وابتداء من  1أغسطس  ،2015انتقلت دولة اإلمارات إلى نظام رفع كامل الدعم عن أسعار الوقود،
درهم للتر.
ٍ

أعقب ذلك ارتفاع تكاليف اإلنتاج.
الشكل  :4سعر البنزين  E95التاريخي وأسعار زيت خام برنت في دبي
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ُ
تعتبر أسعار الغاز في دبي من بين أدنى األسعار في العالم ،مما يساهم بشكل أكبر في القدرة على تحمل تكلفة تملك السيارات.
فيما يلي الطرق الرئيسية التي تربط دبي باإلمارات الشمالية الخمس وإمارة أبوظبي الجنوبية:
•

شارع الشيخ زايد ( - )E11أطول طريق في اإلمارات .يمتد من منطقة السلع في إمارة أبو ظبي وينتهي في إمارة رأس الخيمة ،ويحمل هذا الطريق
العديد من األسماء البديلة ،ولكن يشار إليه بشكل عام باسم "شارع الشيخ زايد" في دبي وأبوظبي .ويتم فرض التعرفة املرورية على هذا الطريق
من قبل هيئة الطرق واملواصالت عبر كامل طوله ً
تقريبا داخل دبيُ .ويعتبر جزء الطريق الذي يمر عبر دبي هو الطريق الرئيس ي داخل دبي،

•

وتصطف على جانبيه مناطق الجذب التجارية والسكنية الرئيسية .شارع الشيخ زايد هو الطريق الوحيد الخاضع للتعرفة املرورية في دبي.
طريق  - E311أو شارع الشيخ محمد بن ايد ،الذي كان ُيعرف ً
سابقا باسم شارع اإلمارات .يربط شارع اإلمارات دبي ببقية اإلمارات األخرى
ز

•

ً
طريق الخيل ( - )E44يمتد بموازاة شارع الشيخ زايد لحوالي  20كم من مدينة دبي الرياضية إلى حي دبي للتصميم ويستمر شرقا نحو خليج
ُعمان.

•

طريق الشيخ خليفة السريع  -يربط بين دبي والفجيرة.

•

طريق دبي  -الفجيرة  -يمر عبر سلسلة جبال حتا ويمر عبر إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة.

•

طريق دبي  -العين  -يربط دبي بمدينة العين.

•

 - E611تم تطوير  ،E611أو طريق اإلمارات ،لربط إمارة أبوظبي باإلمارات الشمالية لرأس الخيمة وأم القيوين بالتوازي مع طريق  E311دون
املرور بوسط مدينة دبي.
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الشكل  :5مو اقع بوابات تحصيل التعرفة املرورية في نظام سالك

نبذة موجزة عن تاريخ تطوير هيئة الطرق واملواصالت للبنية التحتية الخاضعة للتعرفة املرورية
كان نظام سالك ،منذ تطويره ،يهدف إلى توفير وسيلة أكثر كفاءة لنقل األشخاص عبر دبي .ويستخدم سالك ما يعرف بالتعرفة املرورية على الطرق املفتوحة،
ً
أي أنه ال توجد بوابات تعيق تدفق حركة املرور لألفراد الذين يدفعون التعرفة املرورية .وبدال من ذلك ،يستخدم سالك تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو
حيث يتم تنشيط ملصق تحديد الهوية بموجات الراديو داخل السيارة عندما تمر عبر بوابة التعرفة املرورية للتعرف على السيارة املحددة التي تعبر عبر
النظام .ويؤدي استخدام التعرفة املرورية على الطرق املفتوحة إلى نقل املركبات عبر شبكة الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية بشكل أكثر كفاءة ،كما أن هذه
التقنية أفضل مالءمة للبيئة (بخفض التلوث) وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة ألنها تقلل من االزدحام.
وإذا لم يقم نظام تحديد الهوية بموجات الراديو بتسجيل السيارة أو إذا لم تقم السيارة بشراء جهاز تحديد الهوية بموجات الراديو ،فإن نظام سالك يستخدم
نظام كاميرات متطور يلتقط ً
ً
صورا للوحات الترخيص املثبتة على السيارة .ويتم بعد ذلك مسح هذه الصور عالية الدقة
ضوئيا من خالل برامج التعرف
الضوئي على األحرف التي تتيح التحديد التلقائي لألحرف املوجودة على لوحة الترخيص .وفي بعض الحاالتً ،
نظرا إلى الثقة العالية في النظام ،تؤكد هيئة
الطرق واملواصالت بعض القراءات الخاصة بالتعرف الضوئي على األحرف بإجراء مراجعة بشرية لضمان دقتها بنسبة  .%100وفي النهاية ،تم تصميم الجمع
بين قارئات تحديد الهوية بموجات الراديو والكاميرا ونظام التعرف الضوئي على األحرف لضمان أن األفراد الذين يستخدمون النظام يتم تحصيل الرسوم
منهم بشكل مناسب ودقيق مقابل استخدام سالك.
في البداية ،تضمن نظام سالك بوابتين لتحصيل التعرفة املرورية ،إحداهما على جسر القرهود واألخرى بالقرب من مول اإلمارات في شارع الشيخ زايد .وتمت
إضافة ستة بوابات أخرى لتحصيل التعرفة املرورية وبذلك أصبح نظام سالك يتضمن ً
حاليا ثمانية بوابات .وتم وضع ست بوابات منها على طول شارع الشيخ
زايد املمتد من جبل علي في الجنوب (وهي أحدث بوابة مضافة إلى النظام) إلى منطقة املمزر الشمالية في الجانب الشمالي من دبيُ .ويعد شارع الشيخ زايد هو
أبرز الطرق التي تمر عبر دبي ،حيث يمر عبر أكثر املناطق كثافة سكانية في اإلمارة ويمر كذلك عبر العديد من مناطق التوظيف فيها .وهناك بوابتان أخرتين
تشمالن نفق املطار وجسر آل مكتوم الذي يصل إلى منطقة ديرة حيث توفران وصالت إلى شارع الشيخ زايد في هذه املناطق االقتصادية املهمة في دبي.
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ُيعد خور دبي من السمات البارزة في إمارة دبي ،وهو يفصل بين شمال دبي وجنوبها وينش ئ ما يشكل "جزيرة" بشكل أساس ي تتمثل في الحي املالي في دبي .وتقوم
حاليا بفرض تعرفة مرورية على اثنتين من الشرايين الرئيسية التي تعبر خور دبي ،بما في ذلك جسر آل مكتوم املذكور ً
سالك ً
سابقا ،باإلضافة إلى جسر
القرهود.
ً
مساء .حتى
في الوقت الحالي ،تبلغ التعرفة املرورية عبر كل بوابة  4دراهم إماراتية ،وال توجد تعرفة مرورية على بوابة جسر آل مكتوم من الساعة 10:00
ً
ً
ً
صباحا .عالوة على ذلك ،عند اجتياز بوابتي املمزر
مساء حتى يوم االثنين الساعة 6:00
صباحا طوال أيام العمل ومن السبت الساعة 10:00
الساعة 6:00
الجنوبية والشمالية في نفس االتجاه في غضون ساعة ،يتم فرض تعرفة على السيارة مرة واحدة فقط .في حال عدم دفع التعرفة املرورية ،يتم تطبيق رسوم
املخالفات 62.وتنقسم هذه املخالفات إلى فئتين )1( :األفراد الذين لم يكن لديهم أموال كافية في حساب سالك عند استخدام النظام ،و( )2األفراد الذين
استخدموا نظام سالك دون تسجيل لوحة ترخيص املركبة .بالنسبة ملخالفة عدم كفاية األموال ،يتم تحصيل ً 50
درهما في حال عدم معالجة هذا النقص في
غضون خمسة أيام عمل .بالنسبة لعدم تسجيل لوحة الترخيص ،ال يتم تطبيق الرسوم إال في حال عدم تسجيل املركبة في غضون  10أيام عمل من استخدام
نظام سالك .بالنسبة ملخالفات عدم تسجيل اللوحات ،تبدأ الغرامة املتكبدة بمبلغ  100درهم إماراتي لليوم األول .وعند إجراء الرحلة الثانية بلوحة غير
مسجلة ،ترتفع الغرامة لتصل إلى  200درهم ،ثم ترتفع إلى الحد األقص ى البالغ  400درهم في الرحلة الثالثة وما بعدها ،بواقع مخالفة واحدة في اليوم لكل
مركبة بحد أقص ى.
يتكون ما يقرب من  %2-1من حركة املرور السنوية التي تمر عبر البوابات من املركبات التي أعفتها هيئة الطرق واملواصالت من دفع رسوم التعرفة املرورية
ُ
عند املرور عبر أي بوابة سالك .يرجى الرجوع إلى قسم "إدخال التعرفة املرورية" للحصول على القائمة الكاملة باملركبات املعفاة بموجب املادة ( )1من القرار
رقم (.)313
أوضاع حركة املرور الحالية

اتجاهات حركة املرور التاريخية
ً
اعتبارا من نهاية عام  ، 2021قام نظام سالك بتشغيل ما مجموعه ثمانية بوابات ،حيث تعمل بوابة جبل علي منذ أكتوبر  ،2018بينما تعمل بوابات نفق
املطار واملمزر الشمالية واملمزر الجنوبية منذ أبريل  .2013وتتكون األربعة بوابات األخرى من بوابة جسر القرهود والصفا والبرشاء وجسر آل مكتوم حيث
تعمل منذ أكثر من عشر سنوات .سمح التاريخ الطويل للعمليات التشغيلية ملستشار القطاع بالحصول على بيانات تاريخية وتحليل حركة املرور على أساس
كل بوابة على حدة.
يوضح الجدول والرسم البياني الواردين أدناه إجمالي حركة املرور السنوية التاريخية عبر البوابات.
الجدول  :24إجمالي حركة املرور السنوية التاريخية عبر نظام سالك ،باملليون مركبة

إجمالي حركة
املرور
تاريخ
االفتتاح

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

البوابة
جسر القرهود

يوليو 2007

73.9

74.8

75.9

79.1

80.5

80.9

81.1

80.9

53.6

66.6

الصفا

سبتمبر 2008

116.8

114.2

114.8

116.2

118.1

114.7

109.4

105.3

72.6

90.4

البرشاء

يوليو 2007

106.2

106.2

108.7

110.6

112.0

107.0

105.0

105.7

72.9

93.2

جسر آل مكتوم

سبتمبر 2008

55.6

55.5

54.9

55.6

55.1

55.3

54.7

54.2

38.7

46.8

نفق املطار

أبريل 2013

-

22.1

31.8

34.1

33.4

33.1

31.1

29.3

21.1

23.6

املمزر الشمالية

أبريل 2013

-

58.2

83.7

83.3

82.7

80.2

76.9

74.5

58.3

66.5

املمزر الجنوبية

أبريل 2013

-

55.8

78.0

77.3

76.8

74.1

70.9

69.2

54.3

62.6

جبل علي

أكتوبر 2018

-

-

-

-

-

-

10.6

51.6

28.3

31.5

 62بلغ إجمالي عدد املخالفات  4.00مليون في  2019و 2.56مليون في  2020و 2.75مليون في  ،2021بما يمثل  %0.91و %0.84و %0.74من إجمالي صافي التعرفة املرورية.
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سيارة األجرة
إجمالي حركة
352.5

املرور

النسبة املئوية
إلجمالي نمو حركة
املرور على أساس
سنوي

486.9

%38.1

547.6

%12.5

556.2

%1.6

545.2

558.6

%2.4-

%0.4

539.8

%1.0-

570.8

%5.7

399.6

%30.0

481.2

%20.4

الشكل  :6الرسم البياني إلجمالي حركة املرور السنوية التاريخية عبر نظام سالك

ارتفع إجمالي حركة املرور عبر نظام سالك بشكل مطرد خالل عام  ،2015ثم تباطأ هذا النمو وانعكس في عامي  2017و 2018على التواليُ .ويعزى االرتفاع في
عام  2019إلى إضافة بوابة جبل علي .تأثر عام  2020بشدة بآثار جائحة كوفيد ،19-التي بدأت تتالش ى في عام .2021
ال ُتعد كل حركة املرور ُمدرة للدخل ،حيث تشمل حركة املرور الخاضعة للخصم كل املركبات التي تمر عبر بوابات التعرفة ً
مجانا ،مثل املركبات الحكومية
ُ
واملركبات التي تشغلها املدينة ،وسيارات األجرة الخالية من الركاب ،واملركبات التي ترتكب مخالفات متعددة ،63واملركبات التي تعبر ممرات الخصم ،وحركة
املرور في األوقات املجانية.64
الجدول  :15حصة حركة املرور الخاضعة للخصم عبر جميع بوابات سالك ،باملليون
سيارات األجرة بدون ركاب
ُ
املركبات املعفاة
أوقات املرور املجاني عبر جسر آل مكتوم
الخصم املتعلق باملرور عبر الصفا والبرشاء واملمزر
املخالفات املتعددة وغيرها

2017
34.9
6.5
20.8
65.8
9.6

2018
33.7
7.2
21.6
55.6
9.3

2019
34.9
8.0
22.3
54.2
10.3

2020
24.5
6.0
14.6
43.2
6.5

2021
26.4
7.1
20.2
50.2
7.3

إجمالي حركة املرور الخاضعة للخصم

137.7

127.3

129.8

94.7

111.2

النسبة املئوية لحركة املرور الخاضعة للخصم

%25.3

%23.6

%22.7

%23.7

%23.1

ً
تاريخيا حركة مرور خاضعة للخصم بنسبة تزيد على  .%20يوضح الجدول أعاله حصة حركة املرور الخاضعة للخصم عبر كل
يتضمن إجمالي حركة املرور
بوابات تحصيل تعرفة املرور .تأثرت حركة املرور الخاضعة للخصم بشكل جوهري بتغير السياسات على مر السنين .على سبيل املثال ،أدى إلغاء خصومات
الصفا والبرشاء في فبراير  2017إلى انخفاض كبير في مقدار حركة املرور الخاضعة للخصم في تلك البوابات.

 63تشير "املخالفات املتعددة" إلى السائقين الذين يمرون بمركباتهم عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية عدة مرات دون دفع التعرفة خالل  24ساعة .في هذه الحالة ،يتم دفع الغرامة مرة واحدة
فقط.
ً
صباحا وفي عطالت نهاية األسبوع من السبت الساعة ً 10
 64تشمل فترات املرور املجاني لجسر آل مكتوم من االثنين إلى الجمعة من الساعة ً 10
مساء إلى االثنين الساعة 6
مساء حتى الساعة 6
ً
صباحا.
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وهناك طريقة أكثر دقة لتحليل االتجاه التاريخي تتمثل في مراجعة صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية .يوضح الجدول الوارد أدناه صافي حركة
املرور الخاضعة للتعرفة املرورية السنوية التاريخية الخاضعة للتعرفة املرورية وحركة مرور سيارات األجرة املدفوعة.65
الجدول  :16صافي حركة املرور السنوية الخاضعة للتعرفة املرورية التاريخية الخاضعة للتعرفة املرورية في نظام سالك وحركة مرور سيارات األجرة
املدفوعة ،باملليون
األول من

الربع
األول

الربع
األول

الربع
األول

الربع
عام

من عام

من عام

من عام

2017

2018

2019

2020

2021

2019

2020

2022

2022

جسر القرهود

63.8

63.9

63.6

44.5

55.4

16.5

14.6

12.7

15.7

الصفا

90.2

89.3

85.0

60.0

73.9

22.2

19.5

17

20.9

البرشاء

86.9

88.5

88.2

62.2

78.2

23.1

20.5

18

22.7

جسر آل مكتوم

26.9

25.8

24.6

18.3

20.5

6.6

5.7

5

7.7

نفق املطار

29.4

27.5

25.5

18.5

20.7

6.7

6.1

4.9

3.9

املمزر الشمالية

44.8

42.7

41.0

32.3

36.5

10.5

9.3

8.6

10

املمزر الجنوبية

35.2

33.5

32.9

25.8

30.4

8.3

7.4

7.6

7.8

جبل علي

-

9.8

47.7

26.2

29.0

12.8

10.2

6.4

8.9

سيارة األجرة

30.3

31.5

32.5

17.2

25.4

8.8

7.5

5.3

9.1

إجمالي حركة املرور

407.5

412.4

441.0

304.9

370.0

115.5

100.8

85.5

106.8

النسبة املئوية إلجمالي
نمو حركة املرور على
أساس سنوي

%1.2

%6.9

%30.9-

%21.4

%10.3

%12.7-

%15.2-

%24.9

شهد صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية ً
نموا أكثر استقر ًارا على أساس سنوي حتى عام  ،2019أعقبه انخفاض كبير مؤقت بسبب جائحة كوفيد-
ً
انتعاشا ً
كبيرا في عام .2021
 19في عام  2020ثم شهد
يوضح الجدول التالي إيرادات سالك السنوية املسجلة حسب البوابة والعدد الضمني للرحالت املدرة للدخل.66
الجدول  :17إيرادات سالك التاريخية (بالدرهم اإلماراتي) والعدد الضمني للرحالت املدرة للدخل ،باملليون
التعرفة املرورية لجسر القرهود
التعرفة املرورية للصفا
التعرفة املرورية للبرشاء
التعرفة املرورية لجسر آل مكتوم
(خاضع للرسوم)
نفق املطار
املمزر الشمالية
املمزر الجنوبية

2017
250.2
354.7
341.1
105.6

2018
251.7
353.1
348.4
101.3

2019
250.9
336.1
348.8
96.8

2020
175.6
237.3
245.8
72.5

2021
218.9
293.2
310.0
83.8

115.8
174.0
137.1

108.1
165.9
130.8

100.6
159.4
128.7

72.8
125.8
101.3

81.9
144.3
118.8

 65ال تدفع سيارات األجرة التعرفة املرورية إال في حالة احتوائها على ركاب عند املرور (حركة سيارات األجرة املدفوعة) .عند املرور بدون راكب ،تعبر سيارات األجرة بوابات تحصيل التعرفة املرورية
دون تكبدها أية مدفوعات.
 66يتم احتساب عدد الرحالت املدرة للدخل بقسمة اإليرادات املسجلة على التعرفة البالغة  4.00دراهم إماراتية.
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بوابة جبل علي
سيارة األجرة
إجمالي حركة املرور
عدد الرحالت املدرة للدخل

121.0
1,599.4
399.8

187.7
129.8
1,738.8
434.7

38.4
126.1
1,623.8
405.9

103.3
68.6
1,203.1
300.8

113.9
101.6
1,466.3
366.6

مالحظه :يرجع االختالف بين صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية والرحالت املدرة للدخل إلى املخالفات (التي تمثل معظم االختالف) والرحالت التي
تتضمن معامالت لم يتم تسويتها ،والتي لم يتم إدراجها ضمن عدد الرحالت املدرة للدخل.
محفزات الطلب
ً
تحليال للمحفزات التي تؤثر في حجم حركة املرور للطرق الخاضعة للتعرفة املرورية والطرق
لفهم سبب التغيير في حركة املرور ،أجرى مستشار القطاع
املجانية .كما هو الحال مع العديد من األسواق األخرى ،يؤدي توازن العرض والطلب إلى زيادة حجم حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية .ويمثل تدفق
السيارات ،وبشكل أعم حركة املرور اإلجمالية داخل املدينة وعبرها ،جانب الطلب من املعادلة .ويتكون جانب العرض من مسارات مرورية محتملة ،بما في
ً
ذلك الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية والطرق املجانية ،فضال عن وسائل النقل األخرى ،مثل النقل العام.
وعلى املستوى اإلجمالي ،يجب أن يتماش ى حجم حركة املرور بشكل جيد مع النمو االقتصادي .وتشير األوراق البحثية إلى أن حركة املرور عادة ما يكون لها
عالقة قوية بالسكان وإجمالي الناتج املحلي في املنطقةُ .67ويعد هذا االرتباط بديهي للغاية ،فكلما زاد عدد السكان وزاد النشاط االقتصادي ،زادت حركة مرور
السيارات.
ً
مهما ً
محركا آخر ً
وفقا للعديد من دراسات حركة املرور ،68حيث تؤثر أسعار البنزين على التكلفة اإلجمالية مللكية السيارات والنقل البري،
يمثل سعر البنزين
ومن ثم قد تتسبب في تعديالت وتحوالت في أنماط النقل والخدمات اللوجستية للمنتجات .وتوجد في العادة عالقة عكسية بين حركة املرور على الطرق
وأسعار الغاز.
الشكل  :7معدالت النمو على أساس سنوي وفق املؤشرات االقتصادية

ً
في الفترة املمتدة من  2013إلى  ،2019شهدت املؤشرات االقتصادية ً
مطردا (انظر الرسم البياني الوارد أعاله) .وشهد كل من عدد السكان وإجمالي الناتج
نموا
املحلي الحقيقي زيادات كبيرة على أساس سنوي تتراوح من  %5.1إلى  %10.3لعدد لسكان و %2.1إلى  %4.8إلجمالي الناتج املحلي .من ناحية أخرى ،لم تكن
أسعار البنزين مستقرة .في عامي  2017و 2018على وجه الخصوص ،ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تراكمية بلغت  %44مما قد أثر ً
سلبا على حركة املرور على
الطرق في تلك السنوات.

 67ماتاس وريموند ،مرونة الطلب على الطرق السريعة الخاضعة للتعرفة املرورية2011 ،
 68أنطونيو موسوا ،كريستيانا بيتشونيا ،ميشيل توزيا ،جيل جوداردب ،ألكسندر البيرب ،كوستاس باباندريو :مرونة النقل البري :كيف يمكن للتغيرات في أسعار الوقود أن تؤثر في الطلب على
حركة املرور على الطرق السريعة الخاضعة للتعرفة املرورية2012 ،
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يشمل جانب العرض في معادلة حركة املرور كل قنوات النقل املتنافسة في دبي .باإلضافة إلى الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية في نظام سالك ،تشمل هذه
القنوات الطرق املجانية واملواصالت العامة .69ولسوء الحظ ،فإن القياسات التاريخية لحركة املرور على الطرق املجانية غير متوفرة ً
حاليا في دبي .من ناحية
أخرى ،تم توفير بيانات النقل العام من قبل هيئة الطرق واملواصالت ،ويمكن استخدامها لقياس االستبدال بين القنوات .ويوضح الجدول التالي بيانات النقل
العام التاريخية التي قدمتها هيئة الطرق واملواصالت للفترة املمتدة من  2016إلى .2021
الجدول  :18البيانات التاريخية لوسائل النقل العام في دبي ،عدد الركاب باملاليين

املترو

2016

2017

2018

2019

2020

2021

191.3

200.8

204.4

203

113.6

151.3

%4.9

%1.8

%0.7-

%44.0-

%33.2

6.2

6.4

6.5

3.7

5.3

%15.9

%2.7

%1.7

%43.9-

%46.2

397

285

157.1

95.4

116.3

%22.0-

%28.2-

%44.9-

%39.3-

%21.9

13.8

14.1

14.4

8

10.9

%0.8

%2.4

%1.9

%44.0-

%35.9

النمو السنوي
الترام

5.4

النمو السنوي
الحافالت

509

النمو السنوي
التكافل البحري

13.7

النمو السنوي

ً
أخيراُ ،يعتبر عدد السيارات من محفزات حركة املرور املحتملة؛ ومع ذلك ،فقد تم التوصل إلى أنه في حالة دبي ،لم يكن لعدد السيارات املسجلة ،سواء بشكل
مؤشرا ً
ً
إجمالي أو للفرد ،عالقة وثيقة بحركة املرور على الطرق ،ومن ثم لم يصلح أن يكون
مالئما على حركة املرور على الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية.
ومن بين األسباب التي ساهمت في التوصل إلى هذا االستنتاج النسبة املرتفعة لألسر التي لديها عدد من السيارات التي تتجاوز عدد أفراد األسرة والحصة
املرتفعة لحركة املرور العابر (غير املحلي).

املعيار املرجعي ألسعار التعرفة املرورية
كما ذكرنا ً
سابقا ،لم تقم هيئة الطرق واملواصالت بتعديل أسعار سالك خالل فترة إدارتها .ومن االعتبارات الرئيسية في تحديد أسعار التعرفة املرورية النظر
في األسعار لكل كيلومتر لشبكة الطرق مقارنة بقيمة الوقت في السوق ،وهو مقياس يمكن أن يكون ً
خاصا بالسوق .70ويبلغ سعر سالك لكل كيلومتر حوالي
 0.108دوالر أمريكي .71وتكون نتائج مقارنة هذا السعر مواتية للغاية عند مقارنته بمناطق أخرى من العالم .وألغراض هذه املقارنات ،من املهم تحديد طرق
خاضعة لتعرفة مرورية في مناطق حضرية ذات أنماط قيادة مماثلة لتلك التي يمكن تجربتها في دبي .وبعبارة أخرى ،لن يكون سعر الكيلومتر للطرق الريفية
ً
معادال لشبكة طرق في منطقة حضرية مثل سالك .عالوة على ذلك ،تم تصميم العديد من الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية (على سبيل املثال ،أوتوستراد في
إيطاليا أو شبكات الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية في فرنسا) للسفر بين املدن مثل الشبكات املمتدة بين ميالنو وروما أو باريس ومرسيليا .وهذه الشبكات
غير قابلة للمقارنة مع تلك التي يوفرها سالك .ومع ذلك ،فإن أنظمة التعرفة املرورية املدرجة في الجدول التالي تقع في مناطق حضرية.
الجدول  :19املعايير املرجعية ألسعار التعرفة املرورية ()2022
نظام التعرفة املرورية
سالك

املكان

دوالر أمريكي لكل كيلومتر

دبي

0.108

 69يمكن ً
أيضا اعتبار السكك الحديدية والشحن البحري من بدائل حركة املرور على الطرق ،ومع ذلك ،فإن التحوالت من وإلى هذه القنوات عادة ما تكون أقل ً
تأثرا بالعوامل السنوية وتمثل
تحوالت منتظمة طويلة األجل.
 70تشير بعض أنظمة التعرفة املرورية إلى متوسط سعر التعرفة املرورية لكل كيلومتر لشبكاتها في تقاريرها السنوية .ومع ذلك ،من واقع تجربة إف تي أي مع أنظمة متعددة لهذه الوكاالت املعنية
بالتعرفة املرورية ،فعند إجراء العمليات الحسابية لهذه التقارير ،تم حساب السفر عبر طول الشبكة ً
بناء على سعر التعرفة املرورية الذي سيتم دفعه والتعبير عنه على أساس السعر لكل
كيلومتر تم تقويمه بعملة الدوالر األمريكي.
 71حددت إف تي أي أطول جزء من الشبكة الخاضعة للتعرفة املرورية ( ،)E11وحددت التعرفة التي سيتم تكبدها وحسبت متوسط املعدل لكل كيلومتر .عملت إف تي أي مع وكاالت من مختلف
مناطق العالم وتستخدم خيارات مختلفة لحساب متوسط أسعار التعرفة املرورية ،ولكن هذه املنهجية تستخدم بشكل روتيني.
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الطريق السريع املركزي بفلوريدا

أورالندو

0.117

ايستلينك

ملبورن

0.124

هيئة التعرفة املرورية لشمال تكساس

داالس

0.125

هيئة التعرفة املرورية لشمال تكساس

فورت وورث

0.125

سلطة مقاطعة هاروس للطرق

هيوستن

0.127

دون موانج تولواي

تايالند

0.17

ديالوير تيرنبايك

ديالوير

0.181

الطريق السريع ( 407منتصف النهار)

تورنتو

0.187

الطريق السريع ( 407وقت الذروة)

تورنتو

0.236

E-470

دنفر

0.263

أوتوبيستا

مدريد

0.28

طريق M7

سيدني

0.287

سيتي لينك

ملبورن

0.293

باإلضافة إلى مقارنة أسعار التعرفة املروية املطلقة لكل كيلومتر ،فمن املهم مراعاة توفير الوقت .اختار مستشار القطاع ً
عددا من الرحالت من أجزاء مختلفة
ً
مساء) .وتم استخدام البيانات املستمدة من
من دبي وأخذ في االعتبار توفير الوقت خالل فترة الذروة املرورية بعد الظهر (املغادرة في حوالي الساعة 5:00
خرائط جوجل لحساب أوقات الرحالت .تحدد جوجل أوقات الرحلة من خالل تتبع مواقع نظام تحديد املواقع العاملي من املشتركين الذين يمنحون اإلذن
للقيام بذلك في الرحالت ،مما يسمح لجوجل بتقدير أوقات الرحلة عبر طرق مختلفة في مختلف أوقات اليوم .بعد ذلكَّ ،
حدد مستشار القطاع التعرفة التي
سيتم دفعها في حال اختيار الطريق الخاضع للتعرفة املرورية .وتم تحديد وفورات كبيرة في الوقت عبر معظم الطرق.
الجدول  :20وفورات الوقت مع وجود تعريفات مرورية
وجود تعريفات
مرورية

الطريق

الوقت

انتفاء التعريفات
املرورية

الوقت

املسافة

املسافة

التوفير

(دقيقة) (كيلومتر) (دقيقة) (كيلومتر) (دقيقة)

التكلفة
(درهم
إماراتي)

النسبة
التكلفة  /املئوية
لوفورات
دقيقة
الوقت

من مدينة دبي لإلعالم إلى وسط مدينة دبي (4:51
ً
مساء)

18

19.7

33

25.6

15

8.00

0.53

%45

من مدينة دبي لإلعالم إلى سوق التوابل في دبي
ً
مساء)
(4:52

32

30.1

56

37.9

24

12.00

0.50

%43

من مدينة دبي لإلعالم إلى مطار دبي الدولي (4:58
ً
مساء)

23

29.9

40

38.8

17

12.00

0.71

%43

من مدينة دبي لإلعالم إلى قرية الشعب (ً 5:00
مساء)

67

47.5

69

64.8

2

16.00

8.00

%3
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ً
مساء)
من وسط مدينة دبي إلى قرية الشعب (5:01

52

57

31.1

40.2

5

4.00

0.80

%9

املصدر :بحث مكتبي باستخدام خرائط جوجل من قبل إف تي أي بتاريخ 2022/5/2
جوهريا (مما يؤدي إلى تكلفة عالية ً
ً
جدا للدقيقة من حيث التعرفة املرورية)
في بعض الطرق األطول مثل الطرق املتصلة بقرية الشعب ،ال يكون توفير الوقت
أو يتجنب السائقون التعرفة املرورية باستخدام طرق غير خاضعة للتعرفة باستثناء عبور خور دبي .ويشير هذا الطريق األخير إلى احتمالية أن التعرفة
املرورية ليست مرتفعة للغاية بالنسبة لسالك بحيث يمكن لألفراد أن يدفعوا أكثر في حال توفير قدر كبير من الوقت .وبشكل عام ،يبدو أن الشركة لديها
مجال لرفع التعرفة املرورية املتعلقة بالقيمة املعروضة.
توقعات أوضاع حركة املرور

منهجية التوقعات
يمكن أن تقوم التوقعات املتعلقة بحركة املرور لشبكات الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية على العديد من املنهجيات ،بما في ذلك تحليل االرتباط االقتصادي
وتوقعات حركة املرور التفصيلية التي تعكس تحليل مستويات الرحالت .عمل نظام سالك بنجاح ألكثر من عقد مع اتجاهات حركة مرور مستقرة للغاية
بمرور الوقت (على الرغم من أن املوسمية تؤثر على البيانات كما سيتم مناقشته أدناه) .وعلى هذا النحو ،استخدم مستشار القطاع منهجية لوضع نموذج
توقعات اإليرادات الذي يعزز العالقة بين األداء التاريخي لحركة املرور ً
بناء على مجموعة من املتغيرات االقتصادية لوضع نموذج يمكن استخدامه بعد ذلك
للتنبؤ بأحجام حركة املرور.
كما هو مبين في الشكل الوارد أدناه ،يتكون نموذج توقعات حركة املرور واإليرادات الخاص بمستشار القطاع من ثالث وحدات وظيفية تحسب إجمالي حركة
املرور واإليرادات حتى عام  ،2030وهي ( )1توقعات حركة املرور الخاضعة للخصم ،و( )2توقعات صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية ،و( )3توقعات
حركة املرور املدفوعة لسيارات األجرة .ويستخدم النموذج توقعات حركة املرور الخاضعة للخصم وتوقعات صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية
لحساب إجمالي حركة املرور عبر بوابات سالك وإيرادات سالك من الرحالت املدرة للدخل.
الشكل  :8رسم تخطيطي لنموذج توقعات حركة املرور واإليرادات خاص بـ إف تي أي

.1

توقعات حركة املرور الخاضعة للخصم :تشمل حركة املرور الخاضعة للخصم كل املركبات التي تمر عبر بوابات التعرفة ً
مجانا ،مثل املركبات
الحكومية واملركبات التي تشغلها املدينة ،وسيارات األجرة الخالية من الركاب ،72واملركبات التي ترتكب مخالفات متعددة ،73واملركبات التي تعبر ممرات
الخصم ،وحركة املرور في األوقات املجانية .وتوفر البيانات التاريخية لحركة املرور الخاضعة للخصم الصادرة عن هيئة الطرق واملواصالت للفترة
املمتدة من  2017إلى  2021نقطة األساس للتوقعات .ويستخدم النموذج تحليل االنحدار والنسب ً
بناء على األرقام التاريخية لتوقع حركة املرور للفترة
املمتدة من  2022إلى  . 2030ثم يستخدم هذه النتائج الستنباط معدالت النمو اإلجمالية للفترة املمتدة من عام  2031إلى  .2071ويتوقع النموذج
حركة املرور الخاضعة للخصم على أساس كل بوابة على حدة.

.2

تستخدم وحدة توقعات صافي حركة املرورالخاضعة للتعرفة املرورية ً
أيضا منهجية االنحدار لتوقع حركة املرور للفترة املمتدة من  2022إلى 2030
واستنباط البيانات للفترة املمتدة من  2031إلى  . 2071ومع ذلك ،تتضمن الفترة الخاضعة لالستنباط خطوات إضافية لتعكس بشكل أفضل

يتم احتساب حركة املرور املدفوعة لسيارات األجرة والتنبؤ بها بشكل منفصل 72

 73تشير "املخالفات املتعددة" إلى السائقين الذين يمرون بمركباتهم عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية عدة مرات دون دفع التعرفة خالل  24ساعة .في هذه الحالة ،يتم دفع الغرامة مرة واحدة
فقط.
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االتجاهات في صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية .وتستخدم وحدة صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية السجالت التاريخية لحركة
املرور كنقطة أساس لها .عالوة على ذلكً ،
نظرا إلى ارتفاع درجة التداخل بين شبكة طرق سالك الخاضعة للتعرفة املرورية وشبكة املترو في دبي ،كان
من املهم النظر في إمكانية حدوث تأثيرات تبادلية في حركة املرور بين هاتين الوسيلتين .وللقيام بذلك ،يقوم النموذج بتقييم إمكانية استبدال حركة
املرور على الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية بقنوات النقل العام (خاصة املترو) .فهو يجمع بين عدد املركبات التي تمر عبر بوابات تحصيل التعرفة
املرورية مع حركة املرور املرتبطة ً
مكانيا التي قد تنتج عن قيادة جميع مستخدمي املترو مركبات على الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية في نظام سالك
ً
بدبي بدال من استخدام شبكة مترو دبي .ويستخدم النموذج توقعات حركة املرور االفتراضية الناتجة على أساس كل بوابة على حدة للفترة املمتدة من
 2022إلى  2030ويحولها مرة أخرى إلى صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية بعد استبعاد توقعات حركة املترو التي توفرها هيئة الطرق
واملواصالت .بعد ذلك ،يقوم النموذج بضبط توقعات تغيرات أسعار الرسوم باستخدام نموذج مرونة األسعار الديناميكي 74واملعلمات التي توفرها
هيئة الطرق واملواصالت .تستند التوقعات املمتدة للفترة من  2031إلى  2071إلى معدالت النمو النهائية املستمدة من التوقعات الخاصة بالفترة املمتدة
من  2022إلى .2030
.3

ُ
تعد حسابات حركة املروراملدفوعة لسيارات األجرة مماثلة لتلك املستخدمة في توقعات حركة املرور الخاضعة للخصم .ويعتمد تحليل االنحدار على
بيانات حركة مرور سيارات األجرة الشهرية التاريخية املقدمة من هيئة الطرق واملواصالت .ويتوقع النموذج حركة سيارات األجرة املدفوعة على املستوى
اإلجمالي ،بما في ذلك كل البوابات في مجموعة إسقاط واحدة ،كما يتوصل النموذج إلى التوقعات املمتدة باستخدام معدالت النمو النهائية 75كعنصر
في صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية.

تستخدم كل نماذج االنحدار البيانات الشهرية ،وتشمل متغيرات التحكم 76إجمالي الناتج املحلي لدبي ،وعدد سكان دبي ،وأسعار الغاز في دبي .بالنسبة
للبيانات التاريخية لعدد السكان وإجمالي الناتج املحلي ،استخدم مستشار القطاع البيانات املتاحة للجمهور واستكمل البيانات املفقودة في عام 2021
باملعلومات املقدمة من هيئة الطرق واملواصالت .وقد تم الحصول على املدخالت من هيئة الطرق واملواصالت فيما يتعلق بالتوقعات .حصل مستشار القطاع
على األسعار التاريخية للبنزين من املصادر العامة وتوقع األسعار املستقبلية باستخدام عالقتها الثابتة مع أسعار النفط الخام وتسعير العقود اآلجلة في
بورصة نيويورك التجارية.
ينطوي كل من صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية وحركة املرور الخاضعة للخصم على أنماط موسمية كبيرة .وقد استخدم مستشار القطاع،
لنمذجة نمط املوسمية على أساس شهري ،املتغيرات االفتراضية الشهرية 77ومتغير التداخل لشهر رمضان.78
استخدم مستشار القطاع النموذج الديناميكي للمرونة املعيارية في القطاع لتوقع تأثير تغير أسعار التعرفة املرورية على حركة املرورً .
نظرا إلى أنه من غير
املمكن حساب معامالت املرونة ً
بناء على البيانات التجريبية (أبقى نظام سالك كل األسعار عند مستوى ثابت) ،لجأ مستشار القطاع إلى استخدام نطاق
معامل املرونة الذي توفره هيئة الطرق واملواصالت .79وتجدر اإلشارة إلى أن مرونة األسعار اللوغاريتمية املستخدمة تتماش ى مع األرقام املنشورة في الدراسات
املتاحة ملرونة الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية.80
حدد مستشار القطاع ثالثة سيناريوهات تسعير لتوقع أحجام حركة املرور عبر مجموعة من الخيارات املحتملة )1( :بقاء أسعار التعرفة املرورية ثابتة ،و()2
زيادة األسعار ملرة واحدة بنسبة ( %5من  4.00دراهم إماراتية إلى  4.20درهم إماراتي) في يناير  ،2023و( )3تعديالت األسعار السنوية حسب التضخم بنسبة
 %2في يناير من كل عامً ،
بدءا من عام  .2023ويوفر تقديم هذه اآلراء الثالثة فرصة ملعرفة التأثير على مستويات حركة املرور بالنسبة إلى مرونة الطلب نتيجة
تغييرات التسعير داخل النظام.
وضع مستشار القطاع التوقعات طويلة األجل من عام  2031حتى عام ً 2071
بناء على معدالت النمو النهائية غير املتعلقة بالبوابات .وتم استنباط معدالت
النمو من إجمالي معدالت النمو السنوي املركب للفترة املمتدة من  2025إلى  2030لحركة املرور الخاضعة للخصم وإجمالي حركة املرور وزيادات األسعار.

نتائج االنحدار
أجرى مستشار القطاع تحليل االنحدار املوصوف لحركة املرور الخاضعة للخصم ،ووجد عالقة وثيقة بين نموذج التقريب وبيانات الخصم التاريخية .يوضح
الرسم البياني التالي مقارنة إجمالي حركة املرور الخاضعة للخصم التاريخية الفعلية واملوحدة لكل البوابات ومخرجات النموذج .ويمكن مالحظة أن األرقام
 74تشير "مرونة األسعار" إلى العالقة بين السعر والطلب على املنتج .فإذا تسبب أي تغيير في سعر منتج ما في حدوث تغيير كبير في الطلبُ ،
فيقال إنه "مرن" للغاية أو حساس للسعر .وتعمل نماذج
التسعير "الديناميكية" على تغيير األسعار باستمرار استجابة للتغيرات في الطلب .وتستخدم الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية مرونة تسعير ديناميكية لتغيير أسعار التعرفة املرورية ً
بناء على
حجم حركة املرور والوقت من اليوم.
 75تفترض "معدالت النمو النهائية" أن نمو (أو تراجع) الشركة يحدث بنفس املعدل بشكل دائم.
 76تبقى "متغيرات التحكم" ثابتة.
 77تحسب "املتغيرات االفتراضية" املوسمية ّ
وتعين قيمة عددية للسؤال ،حيث يتم استخدام رقم  1إذا كانت اإلجابة على السؤال بنعم وصفر إذا كانت اإلجابة بالً .
ونظرا إلى أن املوسمية هي متغير
في حركة املرور على الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية ،فإن النموذج يأخذ ذلك في االعتبار من خالل طرح هذا السؤال" :هل هذا شهر يناير؟" إذا كانت اإلجابة بنعم ،فسيستخدم النموذج رقم 1
في حساباته .إذا كانت اإلجابة بال ،فسيستخدم صفر.
 78باملثل ،فإن "متغير التداخل لشهر رمضان" يفسر التغيرات في الطلب بسبب شهر رمضان.
ً 79
بناء على األسعار للبوابات الحالية من  0.171-إلى  .0.2-وتم تقدير مرونة الطلب ً
وفقا لهيئة الطرق واملواصالت" ،تتراوح مرونة الطلب ً
بناء على بيانات سالك  2018وباستخدام نموذج النقل
االستراتيجي في دبي".
 80ماتاس وريموند ،مرونة الطلب على الطرق السريعة الخاضعة للتعرفة املرورية2011 ،؛ جيونج يون كويون وشونجيان تشو وجوناثان جيفورد ،مرونة أسعار الطرق األمريكية الخاضعة
للتعرفة املرورية :الدليل التاريخي ،وتحليل بيانات الخبراء ،وانعكاسات السياسات2017 ،
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النموذجية تتبع بشكل وثيق البيانات الشهرية التاريخية باستثناء فترة جائحة كوفيد 19-التي تم استبعادها من الدراسة بسبب الظروف االستثنائية الناجمة
عن الجائحة.
ً
الشكل  :9حركة املرور الخاضعة للخصم :األرقام الفعلية مقارنة باملخرجات النموذجية

وعلى نفس املنوال ،وجد مستشار القطاع عالقة وثيقة بين صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية مجموعة مع حركة املترو املحولة ،وبين نموذج
ً
تقريب االنحدار الخاص بها .يوضح الشكل التالي حركة املرور الفعلية مقارنة باألرقام النموذجية.
ً
الشكل  :10إجمالي صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية :األرقام الفعلية مقارنة باملخرجات النموذجية

ً
ارتباطا ً
وثيقا بإجمالي الناتج املحلي لدبي وأسعار البنزين .ومن املتوقع أن تؤدي زيادة
تشير نتائج االنحدار بوضوح إلى أن إجمالي حركة املرور املوحدة يرتبط
إجمالي الناتج املحلي إلى زيادة نسبية مماثلة في حركة املرور في حين أن سعر البنزين وحركة املرور املوحدة مرتبطان بشكل عكس ي.

املحفزات االقتصادية
يعتمد نموذج توقعات حركة املرور الخاص بمستشار القطاع على املحفزات االقتصادية املتوقعة ،والتي تشمل عدد سكان دبي ،وإجمالي الناتج املحلي
الحقيقي (املعدل حسب التضخم) ،وأسعار البنزين .وتم توفير توقعات عدد السكان وإجمالي الناتج املحلي الحقيقي للفترة املمتدة من عام  2022إلى عام
 2030من قبل مركز دبي لإلحصاء ،وهي موضحة في الجداول الوارد أدناه .تقوم التوقعات على افتراض تعافي اقتصاديات دبي إلى مستويات ما قبل جائحة
كوفيد 19-في عام  ،2023يعقبه نمو اقتصادي مستقر حتى عام .2030
وتستند توقعات سعر البنزين إلى أسعار سوق العقود اآلجلة للنفط الخام كما في  28مارس  .2022ومن املتوقع أن ترتفع أسعار البنزين في عام  ،2022لتصل
إلى مستوى قياس ي قدره  3.73درهم إماراتي للغالون ،ثم تنخفض في السنوات التالية .ومن املتوقع أن تنخفض أسعار البنزين إلى حوالي درهمين إماراتي
للغالون بحلول عام  .2030يوضح الشكل التالي معدالت النمو السنوية املتوقعة لكل املحفزات النموذجية الثالثة.
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الشكل  :11توقعات معدالت النمو السنوي للمحفزات النموذجية

الجدول  :21إجمالي الناتج املحلي الحقيقي وعدد السكان التاريخيين واملتوقعين إلمارة دبي

املؤشرات الوحدة

2015

2017

2016

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

إجمالي
الناتج
املحلي
الحقيقي

باملليون
درهم 460,750 447,765 435,569 419,219 402,322 389,092 367,057 412,077 401,301 393,213 381,441 369,871
إمارتي

عدد
السكان

باملليون
نسمة

درهم
نصيب
الفرد من إماراتي
للفرد
إجمالي

2.7

2.4

3.2

3

3.4

3.4

3.5

3.6

3.6

3.8

3.7

119,550 118,412 117,626 115,603 113,282 111,863 107,603 122,792 125,710 132,108 141,348 151,173

الناتج
املحلي
الحقيقي

املصدر :مركز دبي لإلحصاء
يأخذ النموذج ً
أيضا في االعتبار استبدال حركة مرور املترو ويعتمد على التوقعات السنوية التي تقدمها هيئة الطرق واملواصالت .من املتوقع أن تتجاوز حركة
مرور املترو مستوى ما قبل الجائحة في عام  2025وأن تستمر في النمو بمعدالت نمو متناقصة حتى عام .2030
الجدول  :22حركة مرور املترو التاريخية واملتوقعة ،باملليون
20

20

20

20

20

20

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

16

17

18

19

20

21

متوقع

متوقع

متوقع

متوقع

متوقع

متوقع

متوقع

متوقع

متوقع

م

19

20

20

ال
15

تر

1.

0.

4.

20

11

1.

و

3

8

4

3

3.6

3

174.9

4.
%9

44. 0. 1.
%0 %7 %8

33
2.
%

%15.6

النمو
السنوي

3.9

187.1

%7.0

199.7

%6.7

208

%4.2

219.3

%5.4

222.7

%1.6

226.3

%1.6

228.1

%0.8

230.2

%0.9

أخيرا ،تتضمن التوقعات افتراضات الستراتيجية تسعير التعرفة املرورية املستقبلية .توقع مستشار القطاع بوضوح حركة املرور ً
ً
بناء على ثالثة سيناريوهات
مختلفة )1( :عدم زيادة األسعار ،و( )2زيادة األسعار بنسبة  %5ملرة واحدة في عام  ،2023و( )3تعديالت األسعار السنوية حسب التضخم بنسبة ً %2
بدءا من
عام  .2023ويتم عرض نتائج هذه التوقعات في األقسام التالية.
93

التوقعات على أساس عدم زيادة األسعار
يوضح الشكل والجداول األرقام املتوقعة الناتجة لسيناريو السعر الثابت  -يتم االحتفاظ بالسعر لكل البوابات وهو  4دراهم إماراتية.
الشكل  :12سيناريو عدم زيادة األسعار :إجمالي األرقام التاريخية لحركة املرور والتوقعات ،ومعدالت النمو على أساس سنوي

الجدول  :23سيناريو عدم زيادة األسعار :معدالت النمو السنوية املركبة املوحدة
معدل نمو سنوي مركب
2121- 2017

2025-2021

2030-2025

2071-2030

صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية

%2.4-

%6.5

%2.0

%2.0

حركة املرور

%5.2-

%7.2

%2.9

%2.9

إجمالي حركة املرور

%3.1-

%6.6

%2.2

%2.2

ايرادات حركة املرور

%2.1-

%6.4

%2.0

%2.0

التوقعات ً
بناء على زيادة األسعار بنسبة  %5ملرة واحدة
يوضح الشكل والجداول األرقام املتوقعة الناتجة عن زيادة األسعار ملرة واحدة بنسبة  - %5تتم زيادة األسعار لكل البوابات إلى  4.20درهم إماراتي ً
بدءا من 1
يناير .2023
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الشكل  :13سيناريو زيادة األسعار بنسبة  %5ملرة واحدة :إجمالي األرقام التاريخية لحركة املرور والتوقعات ،ومعدالت النمو على أساس سنوي

الجدول  :24سيناريو زيادة األسعار بنسبة  %5ملرة واحدة :معدالت النمو السنوية املركبة املوحدة
معدل نمو سنوي مركب
2121- 2017

2025-2021

2030-2025

2071-2030

صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية

%2.4-

%6.2+

%2.0+

%2.0+

حركة املرور

%5.2-

%7.2+

%2.9+

%2.9+

إجمالي حركة املرور

%3.1-

%6.4+

%2.2+

%2.2+

ايرادات حركة املرور

%2.1-

%7.5+

%2.0+

%2.0+

التوقعات ً
بناء على أسعار التعرفة املروية املعدلة حسب التضخم بشكل متكرر
يوضح الشكل والجداول األرقام املتوقعة الناتجة لسيناريو التعديالت السنوية حسب التضخم  -تتم زيادة األسعار لكل البوابات في  1يناير من كل عام ً
بدءا
من عام  2023بنسبة  ،%2لتعديل السعر ً
بناء على التضخم السنوي.
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الشكل  :14سيناريو التعديل املتكرر حسب التضخم :إجمالي األرقام التاريخية لحركة املرور والتوقعات ،ومعدالت النمو على أساس سنوي

الجدول  :25سيناريو زيادة األسعار بنسبة  %5ملرة واحدة :معدالت النمو السنوية املركبة املوحدة
معدل نمو سنوي مركب
2121- 2017

2025-2021

2030-2025

2071-2030

صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية

%2.4-

%6.2+

%1.6+

%1.6+

حركة املرور

%5.2-

%7.2+

%2.9+

%2.9+

إجمالي حركة املرور

%3.1-

%6.4+

%1.9+

%1.9+

ايرادات حركة املرور

%2.1-

%7.7+

%3.6+

%3.6+

.5

بيان تطور رأس املال
الهيكل الرأسمالي الحالي للشركة قبل بدء الطرح
كما في تاريخ هذه النشرة ،يبلغ إجمالي رأس املال املصدر للشركة ) 75،000،000خمسة وسبعين مليون) درهم إماراتي يتكون من 7،500،000،000
(سبعة مليارات وخمسمائة مليون) أسهم بقيمة  0،01درهم إماراتي (فلس واحد) لكل سهم ،وجميعها مملوكة لحكومة دبي ممثلة بدائرة املالية (بما
يمثل  %100من إجمالي رأس املال املصدر للشركة) .سيطرح املساهم البائع نسبة ( %20عشرين في املائة) من رأس مال الشركة للبيع كجزء من الطرح.
بعد الطرح مباشرة ،على افتراض قيام املساهم البائع ببيع كل أسهم الطرح ،سيبلغ إجمالي رأس املال املصدر للشركة ( 75،000،000خمسة وسبعين
مليون) درهم إماراتي يتكون من ( 7،500،000،000سبعة مليارات وخمسمائة مليون) سهم بقيمة  0،01درهم إماراتي (فلس واحد) لكل سهم ،تمتلك
منها حكومة دبي ممثلة بدائرة املالية ( 6،000،000،000ستة مليارات) سهم بما يمثل نسبة ( %80ثمانين باملائة) من إجمالي رأس املال املصدر
للشركة.
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يوضح الجدول التالي مساهمين الشركة ( )1كما في تاريخ هذه النشرة ،برأس مال إجمالي قدره ( 7،500،000،000سبعة مليارات وخمسمائة مليون)
سهم بقيمة  0،01درهم إماراتي (فلس واحد) لكل سهم ،و( )2بعد الطرح مباشرة ،على افتراض بيع املساهم البائع لكل األسهم املطروحة:
كما في تاريخ هذه النشرة:
املساهم

عدد األسهم

النسبة املئوية

حكومة دبي

7،500،000،000

%100

حصة املساهم البائع بعد الطرح:
املساهم

عدد األسهم

النسبة املئوية

حكومة دبي

6،000،000،000

%80

الهيكل الرأسمالي للشركة بعد اكتمال الطرح
ً
مقسما إلى ( 7،500،000،000سبع
عند اكتمال الطرح ،سيبلغ رأس املال املدفوع للشركة ( 75،000،000خمسة وسبعين مليون) درهم إماراتي،
مليارات وخمسمائة مليون) سهم بقيمة  0.01درهم إماراتي (فلس واحد) لكل سهم.
سيمتلك املساهم البائع نسبة ( %80ثمانين في املائة) من األسهم على النحو املبين أعاله .وعلى فتراض أنه سوف يتم تخصيص جميع أسهم الطرح،
وقيام املساهم البائع ببيع جميع األسهم املعروضة ،ولن تتم زيادة حجم الطرح ،فإن املساهم البائع سيمتلك نسبة ( %80ثمانين في املائة) من األسهم.
قدمت الشركة خطتها إلى الهيئة بشأن عزم املساهم البائع على طرح ( )%20عشرين في املائة من إجمالي رأس املال .ويحتفظ املساهم البائع بالحق في
تغيير حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب ً
وفقا لتقديرهم الخاص ،مع مراعاة القوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع.
عدد أسهم املساهم البائع:

( 6،000،000،000ستة مليارات) سهم

عدد إجمالي أسهم املكتتبين (على افتراض تخصيص كل
أسهم الطرح بما في ذلك كل الشرائح املذكورة في نشرة
اإلصدارً ،
علما بأن ذلك يشمل كل شرائح أسهم الطرح
املنصوص عليها في هذه النشرة):
اإلجمالي:

( 1،500،000،000مليار وخمسمائة مليون) سهم

( 7،500،000،000سبع مليارات وخمسمائة مليون) سهم

.6

بيان بحالة القضايا والنزاعات املتعلقة بالشركة خالل الثالث السنوات األخيرة
ً
لم تكن الشركة طرفا في أي إجراءات حكومية أو قانونية أو تحكيمية جوهرية (بما في ذلك أي إجراءات معلقة أو مهددة برفعها تعلم بها الشركة)،
والتي قد تؤثر بصورة كبيرة ،أو كان لها تأثير بالغ ،على مركزها املالي أو ربحيتها.

.7

بيان عدد ونوع موظفي الشركة وشركتها التابعة:
قبل االقتطاع ،كان جميع املوظفين املكرسين للشركة يعملون من داخل املقر الرئيس ي لهيئة الطرق واملواصالت ،املوجود في عنوان املقر الرئيس ي
لهيئة الطرق واملواصالت ،وكان غالبيتهم ً
أيضا من فريق ترانسكور (بما في ذلك فريق إدارة العمليات ،وقسم البرمجيات ،وقسم تقنية املعلومات،
وقسم دعم العمالء ،وفريق مراجعة الصور ،وقسم إدخال البيانات) .بعد االقتطاع ،سيبقى موظفو الشركة في املقر الرئيس ي لهيئة الطرق
واملواصالت ،بما في ذلك العديد من أعضاء فريق ترانسكور ،طوال مدة اتفاقية الخدمات االنتقالية .بعد انتهاء [اتفاقية الخدمات االنتقالية ،تهدف
الشركة إلى االنتقال إلى مقرها الرئيس ي املنفصل.
كما في تاريخ هذه النشرة ،يعمل لدى الشركة  19موظف بدوام كامل ،وجميعهم موجودون في دولة اإلمارات .حسب القسم ،توظف الشركة 11
ً
موظفا لشؤون الشركة و  8موظفين للعمليات األساسية (عمليات التعرفة وهندسة التعرفة) .كما أن لدى الشركة  7-6موظفون من مصادر خارجية
يعملون في املالية واملشتريات بموجب عقود مدتها  6أشهر .في تاريخ هذه النشرة ،ليس لدى الشركة اتفاقيات مفاوضة جماعية سارية .حتى اآلن ،لم
تتعرض الشركة ألي توقف عن العمل متعلق بالعمالة .تقدم الشركة مزايا التقاعد لبعض موظفيها الحاليين والسابقين من خالل عدد من ترتيبات
املعاشات التقاعدية.

فريق ترانسكور
وفق ما هو موضح بموجب "االتفاقيات الجوهرية  -اتفاقية ترانسكور" ،فإن شركة ترانسكور هي شركة حلول تقنية وخدمات هندسية تؤدي للشركة
العديد من املهام التشغيلية الرئيسية ،بما في ذلك ،على سبيل املثال ،التخطيط والتصميم والتطوير واالختبار والتدريب والتنفيذ والتشغيل
والصيانة لنظام التعرفة املرورية .توفر ترانسكور للشركة ً
ً
ً
مخصصا يتألف من  250الى  300موظف ،يعملون
حصريا لصالح الشركة ومقرهم
فريقا
في دبي.
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مراكز خدمة العمالء
حاليا ً
خصصت الشركة مركز خدمة عمالء تتم إدارته بموجب اتفاقية ترانسكور .ويوجد ً
أيضا خمسة مكاتب خدمة عمالء مفتوحة يعمل بها موظفو
ترانسكور .يوجد في دبي مواقع ملراكز خدمة العمالء في كافة أنحاء املدينة ،ويقدم ما يزيد عن  100من ممثلي خدمة العمالء خدمات باللغتين العربية
واإلنجليزية, .يمكن للعمالء فتح حسابات سالك عن طريق الذهاب إلى مركز خدمة العمالء أو شركاء التجزئة أو عن طريق البريد أو عبر اإلنترنت.
.8

السياسات املحاسبية املعمول بها في الشركة:
تقوم الشركة بإعداد القوائم املالية الخاصة بها ً
وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية واملتطلبات
ذات الصلة املنصوص عليها في قوانين دولة اإلمارات .للحصول على معلومات إضافية بشأن البيانات املالية للشركة الرجاء لفت النظر الى املالحظة
رقم  2من املالحظات على البيانات املالية املقتطعة السنوية واملالحظة  2على البيانات املالية املقتطعة املرحلية املرفقة بهذه النشرة.

.9

بيان قروض/تمويالت الشركة وتسهيالتها االئتمانية ومديونيتها وأهم الشروط الخاصة بذلك:
ال يوجد لدى الشركة أي قروض/تمويالت أو تسهيالت ائتمانية أو مديونية حالية باستثناء التسهيل التمويلي الذي تم االستفادة به من خالل اتفاقية
اتفاقية التمويل الجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة (يرجى الرجوع إلى "االتفاقيات الجوهرية" ملزيد من املعلومات).

.10

بيان بالرهون واألعباء الحالية الخاصة بأصول الشركة
ال توجد أي رهون أو أعباء حالية على أصول الشركة.

.11

املخاطر املتعلقة باالستثمار:

ينطوي االستثمار في األسهم وحيازتها على مخاطر مالية .ويتعين على املستثمرين املحتملين في هذه األسهم مراجعة كل املعلومات الواردة في هذه النشرة
بعناية فائقة واالنتباه بشكل خاص للمخاطر التالية املرتبطة باالستثمار في الشركة وفي األسهم ،والتي يجب أخذها ً
جميعا في االعتبار مع كل املعلومات
األخرى الواردة في هذه النشرة .وفي حالة ظهور خطر واحد أو أكثر من املخاطر التالية ،فقد يؤثر ذلك ً
سلبا بشكل جوهري على أعمال الشركة أو
ً
الوضع املالي أو نتائج العمليات أو سعر األسهم للشركة وقد يخسر املستثمرون استثماراتهم بالكامل أو جزءا منها ،بيد أن املخاطر الواردة أدناه قد
ال تكون شاملة ،وال تتضمن بالضرورة كل املخاطر املرتبطة باالستثمار في الشركة وفي األسهم .قد تنشأ مخاطر وأمور غير مؤكدة وشكوك إضافية
غير معلومة للشركة ً
حاليا أو تعتبر غير جوهرية في الوقت الحالي أو قد تصبح جوهرية في املستقبل وقد يكون لها تأثير جوهري وسلبي على أعمال
الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها املالي أو فرصها املستقبلية أو سعر األسهم.
املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة والبيئة االقتصادية

يمكن أن يؤثر انخفاض حجم حركة املرور أو عدم القدرة على زيادة حجم حركة املرور عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة
بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية
ُيعد حجم حركة املرور عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة ً
مهما للغاية في توليد اإليرادات ومن ثم تحقيق أرباح الشركة .وقد يكون
ألي تطورات تؤدي إلى تقليل حجم حركة املرور أو خفض نمو أحجام حركة املرور إلى ما دون توقعات حركة املرور والنمو الخاصة بالشركة تأثير
جوهري على األداء املالي للشركة .على سبيل املثال ،ساهم انتشار كوفيد 19-في انخفاض صافي حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية (بسحب
مليونا خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى  305ماليين وً 370
التعريف الوارد أدناه) من ً 441
مليونا خالل السنتين املنتهيتين في  31ديسمبر
 2020و 2021على التوالي .في املقابل ،ساهم معرض دبي إكسبو في الفترة من أكتوبر  2021حتى مارس ً 2022
جزئيا في زيادة حجم حركة املرور في
دبي ،وبالتالي العبور من خالل بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة.
وتشمل العوامل التي قد تؤثر على حجم حركة املرور عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية للشركة ،وبالتالي تؤثر على أرباح الشركة ،ما يلي:
•

مستوى االزدحام ومزيج حركة املرور ومستوى استخدام السيارات والتعرفة املرورية املفروضة على مستخدمي بوابات تحصيل التعرفة املرورية
للشركة؛

•

مستوى الدخل التقديري لألسرة في دبي؛

•

عدد الركاب القادمين من دولة اإلمارات بشكل عام؛

•

أسعار بيع املركبات وتكلفة امتالكها وتشغيلها؛

•

تكلفة الوقود؛

•

إزالة بوابة تحصيل التعرفة املرورية؛

•

رغبة املجتمع والعمالء في استخدام الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية في دبي وبوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة ،بما في ذلك
نتيجة لوسائل النقل البديلة (يرجى الرجوع إلى "املخاطر املتعلقة باالستثمار – املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة والبيئة االقتصادية  -تواجه
الشركة منافسة من الطرق األخرى ووسائل النقل البديلة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حجم املرور الكلي عبر بوابات تحصيل التعرفة
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املرورية" أدناه)؛
•

انخفاض عدد سكان دبي ألسباب منها مغادرة الوافدين لدبي؛

•

تراجع مستوى السياحة؛ و

•

انخفاض حجم حركة املرور أو عدم القدرة على زيادة حجم حركة املرور بسبب قيام هيئة الطرق واملواصالت بأعمال تحسين  /تطوير قائمة
على الطرق والجسور املرتبطة ببوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة (كما هو موضح بشكل كامل في اتفاقية االمتياز) ،باإلضافة
إلى األعمال والهياكل واملرافق واملنشآت واملعدات التي تعتبر ً
جزءا ال يتجزأ من أو ضرورية لتشغيل الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية ،بما في
ذلك على سبيل املثال ال الحصر ،املرافق الخاضعة للتعرفة املرورية وأثاث الطرق والهياكل والبنية التحتية األخرى في مناطق خدمات الطرق
والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية (يشار إليها مجتمعة باسم "الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية").

لذلك ،فإن عدد وأنواع املركبات التي تستخدم بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة خارجة عن سيطرة الشركة .قد يكون لالنخفاض
في حجم حركة املرور على الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية أو انخفاض معدالت نمو الحجم مقارنة بالفترات السابقة تأثير سلبي جوهري
على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.

تواجه الشركة منافسة من الطرق األخرى ووسائل النقل البديلة التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض حجم املرور الكلي عبر بوابات تحصيل
التعرفة املرورية.
على الرغم من عدم وجود خطط حالية من قبل هيئة الطرق واملواصالت إلضافة أي طرق أو جسور منافسة ،فإن الشركة قد تتأثر باملنافسة من
ً
الطرق والجسور املنافسة القائمة أو املشيدة حديثا خارج شبكتها والتي تحظى بجودة مماثلة للطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية ،وال سيما
إذا كانت هذه الطرق أو الجسور املنافسة ال تفرض تعرفة مرورية أو إذا كانت توفر أوقات سفر أسرع .وقد يكون إلنشاء أي من هذه الطرق املجانية
تأثير سلبي على التعرفة املرورية املحصلة من بوابات تحصيل التعرفة املرورية ،ومن ثم على إجمالي إيرادات الشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يكون هناك توسع في وسائل النقل البديلة في دبي ،مثل الحافالت والقطارات ومترو دبي والدراجات والترام والنقل البحري
وزيادة استخدام السيارات .وعلى الرغم من أن غالبية سكان دبي يفضلون ً
حاليا استخدام سياراتهم الخاصة ،فإن وسائل النقل البديلة قد توفر
للمسافرين خدمات نقل أرخص وأكثر راحة ومالءمة .على سبيل املثال ،أكملت شركة االتحاد للقطارات خطها املباشر الذي يربط بين أبوظبي ودبي
في مارس  ،2022والذي من املتوقع أن يساهم في خفض تكاليف النقل ونقل البضائع والركاب من أبوظبي إلى دبي .ويمكن أن تؤدي هذه املبادرات في
ظل تطورها إلى تقليل حجم حركة مرور املركبات في دبي ،بما في ذلك عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة.
وفي حالة حدوث أي تغييرات في أنماط الركاب والنقل ينتج عنها انخفاض في حجم حركة املرور اإلجمالية عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة
بالشركة ،فقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية بشكل سلبي.

يتم تحديد التعريفات للشركة من قبل حكومة دبي من خالل املجلس التنفيذي إلمارة دبي ،لذلك قد ال تعكس التعريفات املفروضة على بوابة
تحصيل التعرفة املرورية تكاليف تشغيل الشركة أو الطلب داخل السوق
يتم تحديد كل التعريفات التي تفرضها بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة من قبل حكومة دبي واملجلس التنفيذي .على الرغم من أنه
ً
سنويا التوصية بمراجعة التعرفة لحساب التضخم أو زيادة تكاليف التشغيل إلى املجلس التنفيذي (عبر
بموجب اتفاقية االمتياز ،يحق للشركة
هيئة الطرق واملواصالت) ،فإن املجلس التنفيذي يتمتع في نهاية املطاف بالسلطة التقديرية بشأن سواء تغيير التعريفات أم ال .ومن املمكن أن ترفض
هيئة الطرق واملواصالت مقترحات مراجعة التعرفة املقدمة من الشركة أو أن يوجه املجلس التنفيذي الشركة بالحفاظ على التعريفات عند املستوى
الحالي أو بخفضها على الرغم من أن الشركة ترى أن رفع التعرفة املرورية في مصلحة الشركة .وعلى الرغم من أن الشركة لديها الحق بموجب اتفاقية
االمتياز في تخفيض رسوم االمتياز املستحقة لهيئة الطرق واملواصالت عندما ال يتم قبول اقتراح زيادة التعرفة من قبل املجلس التنفيذي ،ال يجوز
تخفيض رسوم االمتياز دون نسبة أقصاها  %15من إيرادات التعرفة املرورية ،وبالتالي فإن تخفيض رسوم االمتياز قد ال يعوض الشركة بشكل كامل
كما لو تم قبول اقتراح زيادة التعرفة .ومع ذلك ،في حالة رفض مراجعة التعرفة املقترحة بسبب أحداث غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل
من قبل املجلس التنفيذي ،فإن هيئة الطرق واملواصالت ليست ملزمة بتخفيض رسوم االمتياز ،بل ستكون آلية التعويض مسألة يتم االتفاق عليها
بين هيئة الطرق واملواصالت والشركة .ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى "االمتياز واملسائل التنظيمية  -اتفاقية االمتياز") .وعلى العكس من ذلك،
إذا قررت هيئة الطرق واملواصالت واملجلس التنفيذي رفع التعريفات ،فقد تؤدي التعريفات املرتفعة إلى تجنب سائقي السيارات املرور عبر بوابات
تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة ،مما قد يؤدي إلى انخفاض حجم حركة املرور وتقليل إيرادات التعرفة املرورية.
وفي حال خفض تعريفات بوابات تحصيل التعرفة املرورية التي تديرها الشركة ،أو إذا لم تغط تكاليف الشركة أو لم تعكس احتياجات السوق ولم
كاف بموجب اتفاقية االمتياز ،فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة وأوضاعها املالية وإيراداتها ونتائج عملياتها
يتم تعويض الشركة بشكل ٍ
وفرصها املستقبلية.

تبلغ مدة اتفاقية االمتياز ،التي تعتمد عليها الشركة في مزاولة أعمالهاً 49 ،
عاما وتحتوي على أحكام اإلنهاء املبكر
تعتمد عمليات الشركة على اتفاقية االمتياز املبرمة مع هيئة الطرق واملواصالت ،والتي بموجبها تحصل الشركة على حقها في تشغيل بوابات تحصيل
ً
فضال عن حقوق استخدام أصول هيئة الطرق
التعرفة املرورية الخاصة بهيئة الطرق واملواصالت و/أو صيانتها و/أو تطويرها و/أو تحسينها،
واملواصالت على النحو املطلوب لتشغيل بوابات تحصيل التعرفة املرورية .وتبلغ مدة اتفاقية االمتياز ً 49
عاما وتحتوي على أحكام اإلنهاء املبكر ،بما
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في ذلك اإلنهاء املبكر من قبل هيئة الطرق واملواصالت في الحاالت التالية ،على سبيل املثال( ،أ) تعرض الشركة إلجراء إفالس ،و(ب) حدوث خرق
جوهري التفاقية االمتياز من قبل الشركة ،و(ج) قيام الشركة بعمل محظور ،مثل الرشوة أو االحتيال .كما تنص اتفاقية االمتياز على اإلنهاء املبكر
الطوعي ،والذي يسمح لهيئة الطرق واملواصالت بإنهاء اتفاقية االمتياز بموجب إشعار يتم تقديمه في أي وقت (بعد فترة إشعار مدتها ستة أشهر).
وعلى الرغم من أنه بموجب اتفاقية االمتياز ،يحق للشركة الحصول على مبلغ تعويض عن اإلنهاء (يتم تحديد تفاصيله في قسم "االتفاقيات الجوهرية
 اتفاقية االمتياز") ،قد يكون مبلغ تعويض اإلنهاء أقل من القيمة السائدة في السوق بشأن االمتياز .ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى "االتفاقياتالجوهرية  -اتفاقية االمتياز".
إذا أنهت هيئة الطرق واملواصالت اتفاقية االمتياز ،فستفقد الشركة الوصول إلى البنية التحتية األساسية لبوابات تحصيل التعرفة املرورية وحقوق
تحصيل اإليرادات املرتبطة بها ،من بين أمور أخرى ،مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها
املستقبلية.

تعتمد الشركة على شركة ترانسكور لتشغيل أنظمة التعرفة املرورية الخاصة بها وصيانتها
أسندت الشركة تشغيل أنظمة التعرفة املرورية الخاصة بها وصيانتها إلى طرف خارجي وهو ترانسكور ،منذ عام  .2006وتخضع عالقة الشركة مع
ترانسكور التفاقية ترانسكور التي تسري ً
حاليا حتى سبتمبر ( 2026يرجى الرجوع إلى "االتفاقيات الجوهرية  -اتفاقية ترانسكور") .وتم تجديد اتفاقية
ترانسكور ،التي تم إبرامها ألول مرة بين هيئة الطرق واملواصالت وترانسكور عام  2006لتصميم نظام بوابات تحصيل التعرفة املرورية وإنشائه
ً
اعتبارا من
وتشغيله وصيانته ،في عام  2013وفي  ،2016وكان آخر تجديد لها في سبتمبر  2021ملدة  3سنوات .وتم نقل اتفاقية ترانسكور إلى الشركة
 1يوليو  .2022وكجزء من عملية التجديد ،تم تمديد اتفاقية ترانسكور ملدة عامين آخرين حتى سبتمبر  ،2026مع إمكانية تجديدها كل ثالث سنوات.
وإذا اختارت الشركة أو شركة ترانسكور السماح بإنهاء اتفاقية ترانسكور ،يجوز لشركة ترانسكورً ،
بناء على طلب الشركة ،االستمرار في العمل ملدة
ً
ً
تتراوح من ثالثة إلى ستة أشهر حتى ّ
جديدا .ومع ذلك ،ال يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على تعيين بديل مناسب في
تعين الشركة مشغال
اإلطار الزمني املطلوب.
وتعتمد قدرة الشركة على االستمرار في تشغيل بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بها ً
جزئيا على قدرتها على إدارة وتشغيل شبكة معداتها التي
توفرها شركة ترانسكور وتقوم بصيانتها بشكل فعال .يؤدي اعتماد الشركة على شركة ترانسكور إلى تعريضها ملخاطر تنتج عن التأخير في تقديم
الخدمات في حالة تقصير شركة ترانسكور في الوفاء بالتزاماتها املقررة بموجب اتفاقية ترانسكور ،بما في ذلك:
•

إخفاق شركة ترانسكور في أداء التزاماتها التعاقدية؛

•

إفالس شركة ترانسكور؛

•

عدم قدرة شركة ترانسكور على االحتفاظ باملوظفين الرئيسيين؛

•

انحرافات التكلفة في ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها شركة ترانسكور؛

•

التأخير في توافر مشاريع الشركة لالستخدام والتي تنفذها شركة ترانسكور؛

•

التنفيذ بجودة سيئة؛

•

االحتيال أو سوء السلوك من قبل أي مسؤول أو موظف أو وكيل تابع لشركة ترانسكور؛

•

تحويل املوارد واهتمام إدارة الشركة من العمليات العادية ملراقبة أداء ترانسكور؛

•

نشوء نزاعات بين الشركة وترانسكور ،والتي قد تزيد من تكاليف الشركة وتتطلب ً
ً
واهتماما من إدارة الشركة؛ و
وقتا

•

ّ
تحمل الشركة املسؤولية عن أفعال شركة ترانسكور.

على الرغم من أنه كما في تاريخ هذه النشرة ،يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشروط التعاقدية للشركة مع ترانسكور جذابة في ما يتعلق بالخدمات
ً
تاريخيا من تجديد العقد بشروط مواتية ،إذا أخفقت ترانسكور في أداء الخدمات التي تم تكليفها بها بنجاح أو لم تعد تقدم
املقدمة وأنها تمكنت
املعدات والخدمات للشركة بعد انتهاء اتفاقية ترانسكور أو إنهائها ،فقد تختار الشركة إنهاء عالقتها مع شركة ترانسكور واالنتقال إلى مقدم خدمات
بديل خارجي .ويمكن أن تتأثر قدرة الشركة على تشغيل بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بها أو إكمال األعمال املتعلقة بها في املوعد املحدد
وضمن التكاليف املتوقعة بمستويات الجودة املطلوبة خالل األشهر الستة التي يتعين خاللها االنتقال الكامل إلى مقدم خدمات خارجي ً
وفقا لتقديرات
الشركة ،مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.

تعتمد الشركة على امللكية الفكرية ألطراف خارجية
تقوم الشركة ً
حاليا بترخيص امللكية الفكرية املهمة لألعمال من مجموعة متنوعة من األطراف الخارجية ومالكي البرامج املسجلين اآلخرين ،لكن
غالبية تقنياتها التشغيلية وتقنية املعلومات املرخصة من شركة ترانسكور .ومع ذلك ،فإن هيكل امللكية الخاص بامللكية الفكرية املتعلقة بنظام
بوابات تحصيل التعرفة املرورية معقد وال يمتلكه طرف واحد بالكامل .على سبيل املثال ،تمتلك شركة ترانسكور برامج ووحدات املكاتب الخلفية
األساسية التي تستخدمها الشركة والتي تم تطويرها قبل سبتمبر  .2013وأي برامج أو وحدات مطورة بعد سبتمبر  2013مملوكة لهيئة الطرق
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واملواصالت .وتمتلك هيئة الطرق واملواصالت برامج املكاتب الخلفية التي تم تحسينها وتطويرها على مر السنين باستخدام مدخالت هيئة الطرق
واملواصالت وتعليماتها وتمويلها املقدم لشركة ترانسكور من أجل تلبية متطلبات وشروط أعمال سالك املحددة؛ ومع ذلك ،فإن تلك البرامج لن تعمل
بدون برامج املكاتب الخلفية األساسية اململوكة لشركة ترانسكور .ونتيجة لذلك ،تعتمد الشركة على امللكية الفكرية العائدة لشركة ترانسكور .ملزيد
من املعلومات حول امللكية الفكرية املتعلقة بشركة ترانسكور وهيئة الطرق واملواصالت ،يرجى الرجوع إلى "االتفاقيات الجوهرية  -اتفاقية االمتياز"
و"االتفاقيات الجوهرية -اتفاقية ترانسكور".
عالوة على ذلك ،يمكن أن تنتهك خدمات وبرامج الشركة حقوق امللكية الفكرية الخاصة بأطراف خارجية ،وال سيما شركة ترانسكور ،عندما تدمج
الشركة خدمات وبرامج وحلول ألطراف خارجية في الخدمات التي تستخدمها الشركة .وعلى الرغم من أن الشركة ليست على علم بأي قضايا انتهاك
محتملة ،فقد تقدم أطراف خارجية ،في املستقبل ،مطالبات ضد الشركة بدعوى انتهاك براءات االختراع أو حقوق النشر أو العالمة التجارية أو
حقوق امللكية الفكرية األخرى أو اختالسها أو خرقها .ويمكن أن تضر دعاوى االنتهاك بسمعة الشركة ،أو تؤدي إلى تحمل الشركة مسؤولية أو تؤثر
على األداء السليم لبوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة .في حال وجود أي دعاوى بأن برامج الشركة تنتهك حقوق ملكية فكرية خاصة
بأطراف خارجية ،بغض النظر عن مدى صحة هذه الدعاوى أو تسويتها ،فقد يؤدي ذلك إلى تكاليف باهظة في الدفاع في هذه الدعاوى وتسويتها،
وقد تصرف جهود واهتمام الجهاز اإلداري والفني للشركة عن أعمال الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،نتيجة لدعاوى التعدي على امللكية الفكرية ،قد
بأي مما يلي )1( :التوقف عن استخدام أو ترخيص أو تقديم
بأي مما يلي أو تقرر بطريقة أخرى أنه من املناسب القيام ٍ
يتعين على الشركة القيام ٍ
خدمات أو برامج أو حلول أو تقنية أو عمليات معينة تخضع لدعاوى االنتهاك ،أو ( )2تطوير تقنية أخرى ال تخضع لدعاوى االنتهاك ،والتي قد تكون
مكلفة أو غير ممكنة ،أو ( )3الحصول على حقوق استخدام هذه امللكية الفكرية ،أو ( )4الدخول في مناقشات تسوية مع الطرف الخارجي الذي يقيم
دعوى انتهاك ،وقد يكون ألي من ذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.

تعتمد الشركة على البنية التحتية للتقنيات التشغيلية وتقنية املعلومات العائدة لها ولهيئة الطرق واملواصالت ،والتي قد تخفق أو تتأثر
بالجرائم اإللكترونية
تعتمد الشركة بشكل كبير على التشغيل غير املنقطع للتقنيات التشغيلية العائدة لها ولهيئة الطرق واملواصالت باإلضافة إلى البنية التحتية لتقنية
املعلومات الخاصة بها والتي تشمل ،من بين أمور أخرى ،أجهزة كمبيوتر معقدة ومتطورة ،وأنظمة اتصاالت ،وأقمار صناعية ،ومراكز تحكم إشرافية،
وأنظمة معالجة البيانات ،وتجميع ا لبيانات ،ومراكز البيانات واملراقبة .وفي حال أخفقت البنية التحتية للتقنيات التشغيلية وتقنية املعلومات
العائدة للشركة أو لهيئة الطرق واملواصالت ،بما في ذلك مراكز البيانات ومرافق النسخ االحتياطي وإجراءات االسترداد في حاالت الطوارئ ،أو أي
تقنية معلومات أخرى مستخدمة في كل أعمالها ،بما في ذلك بوابات تحصيل التعرفة املرورية ،أو أصبحت عرضة لالنقطاعات ألي سبب من األسباب
( بما في ذلك ،على سبيل املثال ال الحصر ،فيروسات الكمبيوتر ،والشفرات الخبيثة واملدمرة ،وهجمات التصيد ،وهجمات تعطيل الخدمة) ،فقد
يؤدي ذلك اإلخفاق إلى زيادة كبيرة في التكاليف (بما في ذلك إصالح بوابة تحصيل التعرفة املرورية أو األصول األخرى) ،وتقليل توافر البيانات املهمة،
مما قد يؤدي إلى فقدان البيانات الشخصية وتكبد خسائر مالية واإلضرار بسمعة الشركة .ويمكن أن تؤدي انتهاكات أمن تقنية املعلومات إلى إغالق
أو ت عطيل أنظمة الشركة وإمكانية اإلفصاح غير املصرح به عن املعلومات أو البيانات السرية ،بما في ذلك البيانات الشخصية .وقد تحتاج الشركة
إلى إنفاق مقدار كبير من رأس مال أو املوارد األخرى لتوفير الحماية من خطر االنتهاكات األمنية أو التخفيف من املشكالت التي تسببها هذه االنتهاكات.
عالوة على ذلك ،على الرغم من أن الشركة لديها احتياطيات متاحة بهدف ضمان مراقبة تدفق حركة املرور باستمرار من خالل بواباتها ،فإن تعطل
التقنيات التشغيلية لبوابات تحصيل التعرفة املرورية قد يؤدي إلى اإلخفاق في تسجيل تدفق حركة املرور وبالتالي اإلخفاق في تحصيل التعرفة املرورية
من املركبات املارة .وقد يؤدي هذا اإلخفاق إلى خسارة كبيرة في إيرادات الشركة.
وعلى الرغم من أن البنية التحتية لتقنية املعلومات في الشركة تشمل مستويات متعددة من الضوابط األمنية ،فال يوجد ما يضمن أن احتياطيات
الشركة وإجراءاتها األمنية ستكون كافية ملنع تعطل التقنيات التشغيلية وتقنية املعلومات أو الخروقات األمنية أو غيرها من املشكالت .وإذا تحققت
كاف من خالل وثائق التأمين الخاصة بالشركة ،فقد يؤثر ذلك ً
سلبا على إيرادات الشركة،
أي من هذه املخاطر ،وال سيما في حال عدم تغطيتها بشكل ٍ
مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.

تعتمد الشركة على تطوير أنظمة جديدة للتقنيات التشغيلية وتقنية املعلومات وترقية األنظمة الحالية لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة
اإليرادات من الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية.
تسمح التقنية التشغيلية وتقنية املعلومات التي طورتها هيئة الطرق واملواصالت وتستخدمها الشركة بتحسين كفاءة التشغيل وتعظيم اإليرادات
املتأتية من العمليات التشغيلية .وتعتمد القدرة على مواصلة تحسين توليد اإليرادات من بوابات تحصيل التعرفة املرورية وتقديم الخدمات الرئيسية
للعمالء على القدرة التشغيلية لتطوير وإدارة أنظمة ومنصات تقنية جديدة ،بما في ذلك تطوير البنية التحتية والخبرة في التحاليل الداخلية للبيانات.
وقد نفذت هيئة الطرق واملواصالت من وقت آلخر مشاريع تقنية معلومات ً
جنبا إلى جنب مع شركة ترانسكور لتطوير ميزات جديدة وإدخالها للتقنيات
التشغيلية لنظام التعرفة املروية أو مشاريع ترقية التقنيات التشغيلية أو تقنية املعلومات الحالية ،وتتوقع الشركة مواصلة هذه املشاريع مع شركة
ترانسكور في املستقبل .وعلى الرغم من عدم تعرض الشركة وهيئة الطرق واملواصالت ألي انقطاعات كبيرة عند تطوير أنظمة التعرفة املرورية
الجديدة أو ترقية األنظمة الحالية ،إال أن هناك ً
خطرا يتمثل في أن أي نظام جديد أو محدث للتعرفة املرورية قد ال يعمل بشكل فعال أو ال يقدم
الفوائد املتوقعة لشبكات الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية والعمالء .ملزيد من املعلومات حول عالقة الشركة بشركة ترانسكور ،يرجى الرجوع إلى "

املخاطر املتعلقة باالستثمار – املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة والبيئة االقتصادية  -تعتمد الشركة على شركة ترانسكور لتشغيل أنظمة التعرفة
املرورية الخاصة بها وصيانتها" و"املخاطر املتعلقة باالستثمار – املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة والبيئة االقتصادية  -تعتمد الشركة على امللكية
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الفكرية ألطراف خارجية" أعاله ،و"االتفاقيات الجوهرية — اتفاقية ترانسكور".
وإذا لم تتمكن الشركة و/أو شركة ترانسكور من تنفيذ أو تسليم هذه املشاريع أو األنظمة بنجاح في الوقت املناسب ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي
جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.

تتركز إيرادات الشركة وأرباحها وتدفقاتها النقدية في دبي
تعتمد الشركة بشكل كامل على اإليرادات واألرباح والتدفقات النقدية الناتجة عن عملياتها في دبي لتسديد املدفوعات املتعلقة بالتمويالت التي
تحصل عليها ودفع املصاريف التشغيلية وتمويل نفقاتها الرأسمالية وأداء التزاماتها األخرى التي قد تنشأ من وقت آلخر .في عام  ،2021شكلت اإليرادات
املحققة في دبي ما يقارب من  %100من إجمالي إيرادات أعمال الشركة .ونتيجة لهذا التركيز ،ستتأثر نتائج عمليات الشركة بشكل سلبي بأي تطورات
اقتصادية أو سياسية سلبية تشهدها دبي أو دولة اإلمارات أو تؤثر فيهما .ويمكن أن تؤثر هذه العوامل ً
سلبا على إيرادات الشركة بما في ذلك من
خالل التأثير الجوهري السلبي على عمالء الشركة ،أو اقتصاد دبي بشكل خاص أو اقتصاد دولة اإلمارات بشكل عام.
باإلضافة إلى ذلك ،فيما يتعلق باستراتيجية الشركة في املستقبل ،يعتمد النمو املستمر للشركة ً
جزئيا على قدرتها على تلبية الطلب املدفوع بزيادة
الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية أو النمو السكاني ،وقد يؤدي أي تباطؤ اقتصادي كبير في دبي أو دولة اإلمارات بشكل عام إلى تقليل عدد
املشاريع الجديدة املتاحة للشركة.

قد تؤدي األحداث الخارجة عن سيطرة الشركة إلى انخفاض إيرادات التعرفة املروية أو تكبد تكاليف إضافية كبيرة
قد تؤدي األحداث الطارئة بما في ذلك الكوارث الطبيعية (مثل الزالزل أو تسونامي ،وغيرها) والظروف املناخية (مثل العواصف الرملية وارتفاع
مستوى سطح البحر) ،وحوادث املركبات املتعددة ،واألعمال اإلجرامية أو العوامل الخارجية األخرى (مثل طلبات الحكومة أو فقدان الطاقة أو النقل
البري أو إضرابات املوظفين أو املظاهرات في نقاط تحصيل التعرفة املرورية أو األوبئة أو فيروسات الكمبيوتر) إلى تعطيل مؤقت لحركة املرور ،أو
فقدان الطاقة لفترات طويلة في مراكز بيانات الشركة (على الرغم من وجود املولدات) أو فقدان عنصر مهم من املعدات ،أو فقدان الترخيص ،أو
تعطل جزء من شبكة التقنيات التشغيلية أو تقنية املعلومات الخاصة بالشركة ،أو رفع دعاوى املسؤولية ضد شبكة الشركة .وقد يؤدي هذا
التعطيل إلى انخفاض مؤقت في إيرادات التعرفة املرورية أو تكبد تكاليف إضافية كبيرة مطلوبة لصيانة شبكة الشركة أو إعادة تشغيلها .وتشمل
األحداث الطارئة التي أثرت على الشركة ،والتي أدت إلى نتيجة أو أكثر من النتائج املذكورة أعاله ،انتشار كوفيد 19-الذي ساهم في انخفاض صافي
ً
مليونا خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  2019إلى  305ماليين
حركة املرور الخاضعة للتعرفة املرورية (بحسب التعريف الوارد أدناه) من 441
وً 370
مليونا خالل السنتين املنتهيتين في  31ديسمبر  2020و 2021على التوالي.
وقد يكون ألي عامل من العوامل الواردة أعاله تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة أو وضعها املالي أو نتائج عملياتها أو فرصها املستقبلية.

قد تتعرض الشركة لخسائر تزيد عن عائدات التأمين (إن وجدت) أو ألحداث غيرقابلة للتأمين
قد تتأثر بوابات تحصيل التعرفة املرورية واألصول ذات الصلة بأحداث كارثية ،والتي ال يتوفر لها غطاء تأميني كامل أو ال يتوفر بشروط معقولة
ً
تجاريا .باإلضافة إلى ذلك ،فإن مدى جسامة وتكرار أحداث مثل الحوادث املفاجئة وغيرها من الحوادث املؤسفة أو توقف األعمال أو األضرار
املحتملة بمرافق الشركة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء األحوال الجوية واألخطاء البشرية والتلوث والنزاعات العمالية والكوارث الطبيعية
جميعها أمور قد تؤدي إلى تكبد الشركة خسائر كبيرة أو تحملها التزامات تتجاوز التغطية التأمينية أو تضر بسمعتها .وال يوجد ما يضمن أن التغطية
التأمينية للشركة ستكون كافية لتغطية الخسائر الناشئة عن أي من هذه األحداث أو كلها ،أو أنها ستكون قادرة على تجديد وثائق التأمين الحالية
بشروط معقولة ً
تجاريا ،أو تجديدها من األساس.
وفي حال لم يتوفر لدى الشركة تغطية تأمينية أو تغطية تأمينية كافية لحادث ما ،فقد تفقد الشركة رأس املال املستثمر في أي ممتلكات تضررت أو
دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات املستقبلية املتوقعة من تلك املمتلكات ،وقد تتعرض الشركة في بعض الحاالت اللتزامات مالية تتعلق باملمتلكات
املتضررة .وباملثل ،في حالة إجراء أي تقييمات ضد الشركة بما يتجاوز أي تغطية تأمينية تحتفظ بها املجموعة ،فقد تتعرض أصولها للحجز أو
املصادرة بموجب اإلجراءات القضائية املختلفة .وقد يكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها
وفرصها املستقبلية.

قد يكون للصعوبات في الحصول على تمويل إضافي أو االمتثال للتعهدات املالية املنصوص عليها في ترتيبات تمويل الشركة وكذلك الزيادات في
تكاليف التمويل تأثير سلبي على املركز املالي للشركة.
ستعتمد قدرة الشركة على تمويل عملياتها على عدد من العوامل ،مثل التدفقات النقدية من العمليات وإمكانية الحصول على املزيد من تمويالت
ً
تجاريا ،أو توفره من األساس .وقد تؤثر العديد من العوامل مثل أوضاع
الدين وحقوق امللكية ،وال يوجد ما يضمن توفر التمويل بتكلفة معقولة
السوق املالية والتوافر العام لالئتمان والتصنيف االئتماني للشركة على توفر التمويل .وقد تتأثر أوضاع السوق املالية بعوامل مختلفة ،بما في ذلك
التطورات السلبية لالقتصاد الكلي ،وأزمات الديون السيادية وعدم استقرار البيئات السياسية .ويمكن لتفاقم التقلبات وحاالت عدم اليقين
واالضطرابات والتطورات السلبية في األسواق املالية أن تقيد وصول الشركة إلى رأس املال وتؤدي ،على سبيل املثال ،إلى انخفاض السيولة التي قد
تجعل من الصعب الحصول على تمويل بمستويات أسعار معقولة .وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على هذا التمويل ،فقد يكون لذلك تأثير
سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.
تتضمن ترتيبات تمويل الشركة تعهدات مالية مثل نسبة الرافعة املالية ونسبة تغطية الفائدة/األرباح .وإذا لم تتمكن الشركة من االمتثال لهذه
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التعهدات وغيرها من املواثيق والشروط والضمانات املنصوص عليها في ترتيبات التمويل الخاصة بها في املستقبل أو إذا لم تتمكن من سداد
املدفوعات املطلوبة في الوقت املحدد ،فقد يطلب الطرف املقابل في ترتيبات التمويل الدفع املبكر أو إنهاء االتفاقية .عالوة على ذلك ،يمكن أن يؤدي
سلبا على أداء الشركة .وقد يتعين على الشركة ً
االمتثال للمتطلبات املذكورة أعاله إلى قرارات تحد من تحقيق الفرص التجارية وبالتالي تؤثر ً
أيضا
إعادة التفاوض على ترتيباتها املالية أو طلب تنازالت أو استبدال التمويالت  /القروض بموجب االتفاقيات بتمويالت أخرى بهدف تجنب التخلف عن
السداد .وال يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل بشروط مقبولة لها ،أو على اإلطالق .وإذا لم تتمكن الشركة
من االمتثال للتعهدات املالية املنصوص عليها في ترتيبات التمويل الخاصة بها ،فقد يكون لذلك أو ألي مما سبق تأثير سلبي جوهري على أعمال
الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية ،كما يجعل من الصعب على الشركة الحصول على تمويل إضافي بشروط معقولة ،أو على
اإلطالق.

تعتمد إيرادات التعرفة املرورية الخاصة بالشركة من بوابات تحصيل التعرفة املرورية على التعريفات و/أو الغرامات التي تحصل عليها من
العمالء بعد استخدام الطرق الخاضعة للتعرفة املرورية
تعتمد الشركة على بوابات تحصيل تعرفة مرورية عبارة عن أنظمة تعرفة مرورية حرة (أو مفتوحة) تستخدم ملصقات تحديد الهوية بموجات الراديو
تسمح بالتحصيل التلقائي للتعرفة املرورية من خالل الدفع اإللكتروني املسبق من قبل العمالء .ويتم إخطار العمالء أصحاب املركبات املسجلة
ً
كاف حتى يتم
عندما يصل رصيدهم إلى الصفر .وبمجرد أن ينخفض الرصيد إلى ما دون الصفر ،يتم إخطار العمالء كل يوم بأن لديهم رصيدا غير ٍ
الحصول على األموال الكافية .ويتم منح العمالء املسجلين الذين يمرون عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة دون أن يكون في
درهما إمار ً
رصيدهم أموال كافية فترة سماح مدتها خمسة أيام عمل قبل إصدار املخالفة .وتؤدي املخالفة املعيارية إلى غرامة قدرها ً 50
اتيا في اليوم
ملخالفة عدم توفر األموال.
ويتم التقاط املركبات غير املسجلة لدى الشركة أو املجهزة بملصقات سالك من خالل أنظمة الكاميرات الخاصة بالشركة .باستخدام تقنية اإلنفاذ
الخاصة بهيئة الطرق واملواصالت ،تقوم الشركة بإخطار مالكي املركبات غير املسجلة التي تمر عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بها وتمنح
هؤالء املستخدمين غير املسجلين فترة سماح مدتها عشرة أيام عمل للتسجيل والتسوية قبل إصدار املخالفة .وإذا كان املالك غير املسجل ً
مقيما في
إشعارا ً
ً
نصيا عبر الرسائل القصيرة باملخالفة .بالنسبة ملخالفات عدم تسجيل اللوحات ،تبدأ الغرامة املتكبدة بمبلغ  100درهم
دبي ،فسوف يتلقى
إماراتي لليوم األول .وعند إجراء الرحلة الثانية بلوحة غير مسجلة ،ترتفع الغرامة لتصل إلى  200درهم ،ثم ترتفع إلى الحد األقص ى البالغ  400درهم
في الرحلة الثالثة وما بعدها ،بواقع مخالفة واحدة في اليوم لكل مركبة كحد أقص ى.
تتعرض الشركة لخطر عدم قدرتها أو عدم قدرة هيئة الطرق واملواصالت على تنفيذ الغرامات الصادرة نتيجة املخالفات .على سبيل املثال ،تتمتع
الشركة وهيئة الطرق واملواصالت بقدرة محدودة على فرض الغرامات الناتجة عن املخالفات من قبل املركبات القادمة إلى دبي من دول مجلس
التعاون الخليجي واإلمارات األخرى وغير املرخصة لدى هيئة الطرق واملواصالت .وعلى الرغم من أن هيئة الطرق واملواصالت تحفز اإلمارات األخرى
على تحصيل الغرامات نيابة عنها ،فإن هيئة الطرق واملواصالت والشركة لديهما قدرة مباشرة محدودة على تنفيذ تلك املخالفات .ونتيجة لذلك ،ال
ً
ً
مرتفعا
تستطيع الشركة وهيئة الطرق واملواصالت تحصيل الغرامات من بعض املركبات .إذا واجهت الشركة ،ألي سبب من األسباب ،معدال
للغرامات غير املدفوعة أو لم تتمكن من تحصيل الغرامات ،فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها
وفرصها املستقبلية.

تمتلك الشركة موارد إدارية محدودة وقد تتضرر أعمالها إذا أخفقت في جذب موظفين مؤهلين وذوي خبرة واالحتفاظ بهم
قبل االقتطاع ،كانت أعمال سالك ً
جزءا ال يتجزأ من هيئة الطرق واملواصالت وكان يديرها موظفو هيئة الطرق واملواصالت على كل مستويات املنشأة.
وعلى الرغم من أن العديد من موظفي هيئة الطرق واملواصالت الذين كانوا يديرون أعمال سالك في السابق قد تم نقلهم إلى الشركة ضمن عملية
االقتطاع ،إال أنه يتعين على هؤالء املوظفين التكيف مع إدارة سالك ككيان مستقل عن هيئة الطرق واملواصالت ،كما أن هناك موظفين جدد انضموا
إلى الشركة ضمن عملية االقتطاع .عالوة على ذلك ،تعين على الشركة تكريس اهتمام إداري وموارد كبيرة لترحيل الخدمات املختلفة من هيئة الطرق
استعدادا للطرح وستكون مطالبة ً
ً
أيضا بالقيام بذلك أثناء استمرار الشركة في التحول إلى شركة مستقلة ضمن عملية االقتطاع .وخالل
واملواصالت
الفترة االنتقالية ،قد يؤدي هذا النشاط إلى تحويل موارد اإلدارة املحدودة عن األهداف التشغيلية للشركة.
باإلضافة إلى ذلكُ ،تعد هيئة الطرق واملواصالت ً
كيانا ً
كبيرا تضم موارد أكبر من الشركة ،وقد تتطلب الشركة مهارات وخبرات ال يمتلكها فريق اإلدارة
ً
الحالي ً
متماشيا مع
حاليا مما يؤدي إلى تأخيرات غير متوقعة وعدم القدرة على تحقيق األهداف املطلوبة .وبالتالي ،قد ال يكون أداء أعمال الشركة
توقعات اإلدارة أو املساهمين ،ال سيما إذا كانت الشركة غير قادرة على جذب موظفين من ذوي الخبرات والكفاءة واملوثوقية واالحتفاظ بهم ،بما في
ذلك اإلدارة العليا واملتوسطة واملهندسون ومتخصصو تقنية املعلومات الذين يتمتعون باملؤهالت املهنية املناسبة واملوظفين الفنيين .وال يزال الطلب
ً
مرتفعا في دبي ،كما أن هناك منافسة كبيرة على جذب الكفاءات .وبالتالي ،قد تواجه
على املوظفين من ذوي الخبرة والقدرات في املجاالت التقنية
الشركة ،عند البحث عن كفاءات جديدة أو عند مغادرتهم ،صعوبة في تعيين موظفين ذوي خبرة مناسبة وقد تتكبد تكاليف ومصاريف إضافية في
تعيين هؤالء املوظفين الجدد.
عالوة على ذلك ،قد يؤدي فقدان أي عضو من فريق اإلدارة العليا الحالي للشركة أو غيره من املوظفين الرئيسيين إلى فقدان التركيز التنظيمي ،أو
سوء تنفيذ العمليات ،أو صعوبات في تنفيذ املراحل النهائية من االقتطاع أو عدم القدرة على تحديد املبادرات االستراتيجية املحتملة وتنفيذها .وقد
يؤدي وقوع أي من هذه األحداث إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.
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قد ال تكون استثمارات الشركة في األعمال الجديدة واالبتكار ناجحة أو مجدية ً
تجاريا
من املقرر أن تنظر الشركة في استخدام التقنيات والخبرات التشغيلية لتوسيع أعمالها وذلك في إطار استراتيجيتها بعد االقتطاع .باإلضافة إلى توسيع
نظام بوابات سالك إلى مناطق أخرى داخل دبي وخارجها ،تشمل سبل النمو املحتملة ( )1اإلعالنات (داخل التطبيق وعلى بواباتها) ،و( )2تحقيق
الدخل من البيانات ،و( )3الخدمات االستشارية في املنطقة .ومع ذلك ،ال يوجد ما يضمن أن هذه األعمال اإلضافية ستكون ناجحة أو مجدية تجارًيا،
وقد يكون إلخفاق أي من هذه االستثمارات تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.
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املخاطر املتعلقة بعالقة الشركة مع هيئة الطرق واملواصالت

ً
الشركة منشأة مؤسسة حديثا وتواجه مخاطر محتملة مرتبطة بفصلها عن هيئة الطرق واملواصالت
قبل االقتطاع ،كانت أعمال الشركة تشكل ً
جزءا ال يتجزأ من هيئة الطرق واملواصالت .وبعد االقتطاع والطرح ،ستستمر الشركة في االنفصال عن
هيئة الطرق واملواصالت ،بما في ذلك أن تصبح شركة تشغيلية مستقلة لها عمليات تمويل منفصلة وإدارات تمويل وخزينة مستقلة منفصلة عن
هيئة الطرق واملواصالت .وتخضع عالقتها بهيئة الطرق واملواصالت التفاقية االمتياز (وملحقاتها) واتفاقية الخدمات االنتقالية وستخضع للقيود
املفروضة بموجب قوانين دولة اإلمارات السارية في إمارة دبي.
وفي عملية اقتطاعها من هيئة الطرق واملواصالت ،قد َّ
طورت الشركة وأعادت هيكلة أو تعمل الشركة على تطوير وإعادة هيكلة إدارتها وعملياتها في
مجموعة من املجاالت ،بما في ذلك:
•

إنشاء هيكل حوكمة مستقل للشركة؛

•

وضع سياسات مستقلة للمخاطر والرقابة واالمتثال؛

•

فصل عمليات التمويل وإنشاء إدارة تمويل وتدقيق داخلي مستقلة

•

فصل عمليات املوارد البشرية؛

•

وضع سياسات وإجراءات مؤسسية مستقلة عن هيئة الطرق واملواصالت؛

•

إنشاء موارد مخصصة لتقديم خدمات التعاقد واملشتريات وإدارة اتفاقية االمتياز واتفاقية ترانسكور وعقود املوردين الخارجيين األخرى؛

•

تطوير عمليات التسويق واالتصاالت؛

•

إعداد قوائم مستقلة بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ووضع السياسات املحاسبية املرتبطة بها؛ و

•

تطوير منصات خدمات املساهمين وعالقات املستثمرين.

ستستمر هيئة الطرق واملواصالت في دعم بعض هذه اإلدارات والعمليات في بعض الجوانب على النحو املتفق عليه بموجب اتفاقية االمتياز واتفاقية
الخدمات االنتقالية خالل عملية تطوير الشركة إلداراتها املستقلة .وتحكم اتفاقية الخدمات االنتقالية تقديم الخدمات من قبل هيئة الطرق
واملواصالت إلى الشركة ،والتي ترد تفاصيلها في قسم "االتفاقيات الجوهرية  -اتفاقية الخدمات االنتقالية " .وتشمل الخدمات التي سيتم تقديمها
بموجب اتفاقية الخدمات االنتقالية خدمات املكاتب الخلفية إلدارة األصول ،واستخدام البنية التحتية لتقنية املعلومات (بما في ذلك استخدام
الشبكة ،واألمن ،واالتصال ،واملجال) وتطبيقات تقنية املعلومات على اإلنترنت ،والتطبيقات املتكاملة األخرى والتطبيقات املستقلة (بما في ذلك
التراخيص ،واستخدام مختلف األدوات ،مثل نظام اإلبالغ عن املخاطر ،وخدمة إعادة توجيه البريد إلى الشركة).
وال يزال هناك خطر يتمثل في إخفاق هذه اإلجراءات خالل تنفيذ هيكل الحوكمة في العمليات التشغيلية والتقارير واالمتثال العادية للشركة أو حتى
بعد اكتمال تنفيذه .وقد ال تعمل اإلدارات والعمليات الجديدة على النحو املنشود أو ال يكتمل تنفيذ عملية االقتطاع وإنشاء عمليات جديدة بنجاح.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن االنقطاعات أو املشكالت املتعلقة بالخدمات املقدمة بموجب اتفاقية الخدمات االنتقالية (بما في ذلك التأخير في الحصول
على املوافقات املطلوبة من أطراف خارجية) أو نتيجة االنتقال من هيئة الطرق واملواصالت سوف تتطلب من الشركة تنفيذ عمليات استمرارية
األعمال والتعافي من الكوارث ملعالجة أي اضطراب قصير املدى ،مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وسمعتها ويمكن أن يؤدي إلى
تكبد الشركة املزيد من التكاليف اإلدارية وغيرها من التكاليف .وإذا أخفقت هيئة الطرق واملواصالت في تقديم الخدمات املتفق عليها في الوقت
املناسب بموجب ات فاقية الخدمات االنتقالية ،أو أخفقت في تقديم املساعدة ضمن عملية نقل هذه الخدمات بموجب اتفاقية الخدمات االنتقالية،
فقد يؤدي هذا اإلخفاق إلى تعطيل عمليات الشركة .ملزيد من املعلومات ،راجع "—الضوابط الداخلية للشركة على التقارير املالية معرضة للمخاطر"
أدناه.
وب التالي ،قد تزداد التكاليف الفعلية املتكبدة إلنشاء البنية التحتية املطلوبة لشركة عامة جديدة تعمل بشكل مستقل والتكلفة القائمة املتوقعة،
ويمكن أن تمتد لفترة أطول من الفترة املتوقعة .وهناك خطر يتمثل في أن الشركة قد تواجه صعوبات تشغيلية والتي ،إما بشكل مباشر أو نتيجة
للحاجة إلى مزيد من االستثمار املالي أو استنفاذ موارد اإلدارة في تطوير هذه الخدمات والوظائف الجديدة ومراقبتها و/أو تصحيحها ،يمكن أن يكون
لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وفرصها املستقبلية.

الضوابط الداخلية للشركة على التقارير املالية معرضة للمخاطر
ان الضوابط الداخلية الفعالة ضرورية للشركة لتقديم معلومات مالية موثوقة.
إذا فشلت الشركة:
أ.

بالحفاظ على ضوابط داخلية فعالة لتقاريرها املالية .أو

ب.

في تبني أو دمج الضوابط الداخلية ووظيفة االمتثال ،قد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على قدرة الشركة على إنتاج وتقديم معلومات
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مالية دقيقة وموثوقة ومحدثة في الوقت املناسب حول تطوير العمليات التجارية.
ً
وبالتالي يمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تقديم معلومات مالية خاطئة إلى السوق ،فضال عن قرارات أو إجراءات غير مدروسة من قبل إدارتها .عالوة
على ذلك ،إذا تحقق أي من املخاطر املذكورة أعاله ،فقد يؤدي ذلك إلى فقدان املستثمرين الثقة في املعلومات املالية الواردة في تقارير الشركة.
على الرغم من أن الشركة تهدف إلى تنظيم وظائف مؤسسية مستقلة ضرورية لشركة مدرجة قبل اإلدراج ،فقد ال تتمكن من إكمال تنظيم جميع
الوظائف املستقلة املنفصلة عن هيئة الطرق واملواصالت أو الحصول على خدمات من أطراف ثالثة.
ملزيد من املعلومات وإطار عمل الرقابة الداخلية للشركة ،راجع "وصف العمل  -الوظائف القانونية والشركات املستقلة  -التدقيق الداخلي واالمتثال".
ملزيد من املعلومات حول الخدمات التي ستوفرها هيئة الطرق واملواصالت للشركة خالل الفترة االنتقالية ،راجع "العقود الجوهرية  -اتفاقية
الخدمات االنتقالية".
في ظل هذه الظروف ،قد تتحمل الشركة تكاليف إضافية بسبب العمل املستمر لوضع اللمسات األخيرة على إطار عمل متكامل للحوكمة والرقابة
وإدارة املخاطر ،وحتى يتم وضع هذا اإلطار املتكامل ،قد تتأثر الشركة باملخاطر الناشئة فيما يتعلق بضوابطها الداخلية ،التدقيق واالمتثال ،والتي
يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج العمليات والوضع املالي والتوقعات.

تتمتع اإلدارة العليا للشركة بخبرة محدودة في إدارة شركة عامة مدرجة
عملت الشركة قبل االقتطاع كمنشأة تابعة لهيئة الطرق واملواصالت ،وبالتالي يتمتع العديد من أعضاء اإلدارة العليا للشركة بخبرة محدودة في إدارة
شركة عامة مدرجة والتقيد بالقوانين واللوائح املحددة املتعلقة بالشركات العامة املدرجة في دولة اإلمارات .وستتطلب التزامات الرقابة واالمتثال
ً
اهتماما ً
كبيرا من اإلدارة العليا ،بما في ذلك لالستثمار السريع للوقت واملوارد املالية في
وإعداد التقارير التنظيمية املفروضة على الشركات العامة
ً
البنية األساسية املناسبة للحوكمة واالمتثال ،فضال عن جذب املهنيين القادرين على ضمان الحوكمة واالمتثال وتمكينهم واالحتفاظ بهم بطريقة تلبي
أو تفوق املتطلبات القانونية والتنظيمية ألي شركة عامة .وال يوجد ما يضمن أن اإلدارة العليا ستنجح في هذا التحول ،مما قد يكون له تأثير سلبي
جوهري على أعمال املجموعة .ومن شأن عدم االمتثال في الوقت املناسب للوائح ومتطلبات اإلفصاح املفروضة على الشركات املدرجة أن تعرض
امات تنظيمية .ويمكن أن يكون لفرض الغرامات على الشركة تأثير سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي
الشركة
لعقوبات وغر ٍ
ٍ
وفرصها املستقبلية.
عالوة على ذلك ،على الرغم من أن الشركة كانت قادرة على جذب املديرين الرئيسيين من هيئة الطرق واملواصالت الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في
ً
قطاع الطرق ،إال أن فريق إدارة الشركة قد عمل ً
معا كفريق متكامل لفترة قصيرة ً
ضغطا ً
كبيرا على اإلدارة
نسبيا .وقد تفرض مشكالت التكامل
وتحويل وقت اإلدارة ومواردها ً
بعيدا عن التشغيل اليومي ألعمال الشركة ،مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
ووضعها املالي وفرصها املستقبلية.

تتعرض الشركة ملخاطر تشغيلية محتملة نتيجة اعتمادها على هيئة الطرق واملواصالت
تتمتع الشركة بعالقات تجارية وقانونية مهمة مع هيئة الطرق واملواصالت والتي تعتمد عليها بشكل جوهري في مزاولة أعمالها .واألهم من ذلك أن
هيئة الطرق واملواصالت هي الجهة الحكومية املسؤولة عن إنشاء نظام متكامل للنقل والطرق واملرور وإدارته وتشغيله في دبي ،بما في ذلك الطرق
والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية الالزمة لتشغيل بوابات سالك وصيانتها .وستحتفظ هيئة الطرق واملواصالت ،بعد االقتطاع ،بكل مسؤوليات
التشغيل والصيانة للطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية .لذلك ،تعتمد الشركة على اتفاقية االمتياز املبرمة مع هيئة الطرق واملواصالت ،والتي
تضمن االستخدام املستمر للشركة للبنية التحتية اململوكة  /املشغلة من قبل هيئة الطرق واملواصالت بما في ذلك الطرق والجسور الخاضعة
للتعرفة املرورية وصيانتها .ويمكن لهيئة الطرق واملواصالت اتخاذ عدد من اإلجراءات التي من شأنها أن تؤثر ً
سلبا على تدفق حركة املرور عبر بوابات
تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة ،مثل أعمال تمديد الطرق أو عدم كفاية صيانة الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية ،مما قد
يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وفرصها املستقبلية .وعلى الرغم من أنه يتعين على هيئة الطرق
واملواصالت الحفاظ على أصول الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية بما يتماش ى مع مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية بموجب شروط
اتفاقية االمتياز وإخطار الشركة في حالة وجود أي تعديالت متوقعة على الطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية أو شبكة األلياف الضوئية،
فقد ال يغطي التعويض الذي يحق للشركة الحصول عليه بموجب اتفاقية االمتياز بالكامل الخسائر الناجمة عن اإلجراءات التي اتخذتها هيئة الطرق
واملواصالت ،بما في ذلك عدم إمكانية الوصول لفترات طويلة أو سوء الصيانة للطرق والجسور الخاضعة للتعرفة املرورية .لدى هيئة الطرق
واملواصالت مصلحة عامة كبيرة ويقع على عاتقها مهمة تطوير وتشغيل أي مرافق نقل تراها في مصلحة إمارة دبي ،وقد تنازلت الشركة بشكل نهائي
عن حقها في طلب الحكم باألوامر القضائية أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يتعارض مع حقوق هيئة الطرق واملواصالت في تطوير الطرق والجسور
الخاضعة للتعرفة املرورية أو تشغيلها أو صيانتها أو استبدالها في مقابل آليات التعويض املنصوص عليها في اتفاقية االمتياز .ملزيد من املعلومات،
يرجى الرجوع إلى "االتفاقيات الجوهرية  -اتفاقية االمتياز".
وتعتمد الشركة ً
أيضا على هيئة الطرق وا ملواصالت لتقديم مراجعات التعريفات إلى املجلس التنفيذي .بموجب اتفاقية االمتياز ،يحق للشركة أن
تقدم على أساس سنوي مراجعة مقترحة للتعرفة إلى هيئة الطرق واملواصالت .ويمكن لهيئة الطرق واملواصالت بعد ذلك إما (أ) تقديم مراجعة
التعرفة املقترحة إلى املجلس التنفيذي على النحو الذي اقترحته الشركة أو بتعديالتها الخاصة أو (ب) رفض مراجعة التعرفة املقترحة من جانبها
وحدها .وإذا قدمت هيئة الطرق واملواصالت اقتر ً
احا إلى املجلس التنفيذي ،يتخذ املجلس التنفيذي بعد ذلك القرار النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي
تغيير التعريفات .ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى "املخاطر املتعلقة باالستثمار – املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة والبيئة االقتصادية  -يتم
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تحديد التعريفات للشركة من قبل حكومة دبي من خالل املجلس التنفيذي إلمارة دبي ،لذلك قد ال تعكس التعريفات املفروضة على بوابة تحصيل
التعرفة املرورية تكاليف تشغيل الشركة أو الطلب داخل السوق" أعاله.
لذلك ،ستستمر الشركة بعد االقتطاع في االعتماد على هيئة الطرق واملواصالت في العديد من جوانب أعمالها .وعلى الرغم من اعتقاد أعضاء مجلس
اإلدارة أن عالقة الشركة بهيئة الطرق واملواصالت كانت وستظل مفيدة للشركة ،إال أن حجم اعتماد الشركة على هيئة الطرق واملواصالت قد يحد
من قدرتها ،في حاالت معينة ،على االستجابة بسرعة أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تكون أكثر فائدة ألعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي
وفرصها املستقبلية.

تم التفاوض على االقتطاع والترتيبات بين الشركة وهيئة الطرق واملواصالت في سياق عالقتهم كأطراف مرتبطة
تم التفاوض على اتفاقية االمتياز ،واتفاقية الخدمات االنتقالية واالتفاقيات امللحقة األخرى مع هيئة الطرق واملواصالت ،وكذلك السياسات
واإلجراءات الداخلية للشركة للتعامل مع األطراف ذات العالقة من قبل األشخاص الذين كانوا ،في وقت املفاوضات ،أعضاء في هيئة الطرق
واملواصالت .وبينما تعتقد الشركة أن شروط هذه الترتيبات تتماش ى مع شروط السوق للمعامالت من نوعها وتشبه إلى حد كبير ما كان يمكن الحصول
عليه من أطراف خارجية غير مرتبطة ،فإن هذه الشروط ،بما في ذلك الشروط املتعلقة بالرسوم ومعايير األداء والواجبات التعاقدية أو االئتمانية،
ً
وتعارض املصالح ،والقيود املفروضة على املسؤولية ،والتعويض واإلنهاء ،قد ال تكون مواتية للشركة مثلما لو كانت املفاوضات تضمنت أطرافا
خارجية منذ البداية.

مؤشرا ً
ً
دقيقا على أداء الشركة املستقبلي كشركة عامة مدرجة مستقلة
قد ال تكون القوائم املالية املقتطعة السنوية
بناء على حسابات أعمال سالك عندما كانت ً
تم إعداد القوائم املالية املقتطعة السنوية ً
جزءا من هيئة الطرق واملواصالت وليس للشركة تاريخ
تشغيلي كشركة عامة مدرجة مستقلة .لذلك ،تم إعداد القوائم املالية املقتطعة السنوية على أساس "االقتطاع" من القوائم املالية لهيئة الطرق
واملواصالت باستخدام النتائج التاريخية للعمليات واألصول وااللتزامات والتدفقات النقدية املنسوبة إلى الشركة ،كما تم وضع بعض االفتراضات
والتقديرات التي أثرت على تسجيل األصول وااللتزامات واإليرادات واملصروفات وقيمتها.
واألهم من ذلك ،أن القوائم املالية املقتطعة السنوية تتضمن مخصصات لبعض النفقات التي احتفظت بها هيئة الطرق واملواصالت أو مؤسسة
ً
املرور والطرق
تاريخيا بمبلغ  102.4مليون درهم ،و 92.9مليون درهم ،و 113.1مليون درهم في السنوات املنتهية في  31ديسمبر  2019و2020
ً
و ،2021على التوالي .وتم تخصيص هذه النفقات إلى أعمال سالك وإدراجها في القوائم املالية املقتطعة السنوية بناء على طريقة التخصيص األكثر
ً
صلة ،وهي النسبة املئوية النسبية لعدد املوظفين أو اإليرادات .وتعتقد اإلدارة أن هذا األساس لتخصيص النفقات ُيعد معقوال .ومع ذلك ،فقد ال
ً
يكون مؤشرا على النفقات الفعلية التي كان من املمكن تكبدها لو كانت أعمال سالك منشأة منفصلة عن هيئة الطرق واملواصالت .وال تمثل هذه
املخصصات األداء املستقبلي ألعمال سالك أو الشركة إذا تم تشغيلها بشكل مستقل.
وتشمل التكاليف املؤسسية املخصصة التي تم تخصيصها ألعمال سالك في القوائم املالية املقتطعة السنوية ،على سبيل املثال ال الحصر ،الرقابة
التنفيذية والقانونية واملالية واملوارد البشرية والتدقيق والتخطيط االستراتيجي وحوكمة تقنية املعلومات لتمثل تكلفة تقديم هذه الخدمات .عالوة
على ذلك ،يتم إدراج مكافآت أعضاء مجلس إدارة هيئة الطرق واملواصالت في هذه املبالغ .وتهدف املبالغ املخصصة ألعمال سالك إلى تمثيل تكاليف
تقديم هذه الخدمات.
باإلضافة إلى ذلك ،استخدمت الشركة قبل االقتطاع العمليات واألنظمة املركزية لهيئة الطرق واملواصالت إلدارة النقد .ونتيجة لذلك ،تم إيداع كل
املبالغ النقدية املستلمة املتعلقة بأعمال سالك مع أموال هيئة الطرق واملواصالت .ولم يكن للشركة في السابق الحق القانوني في إيداع األموال أو
سحبها بشكل مستقل .وينعكس إجمالي التأثير الصافي لتسوية هذه املعامالت في القوائم املالية املقتطعة السنوية في قوائم التدفقات النقدية
املقتطعة على أنها "نشاط تمويلي" وفي قائمة املركز املالي املقتطعة على أنها "صافي استثمار الشركة األم".
نتيجة لذلك ،ال تعكس القوائم املالية املقتطعة السنوية بالضرورة نتائج العمليات والتدفقات النقدية واألوضاع املالية التي كانت ستحققها كشركة
عامة مدرجة مستقلة خالل الفترات املعروضة أو التي ستحققها في املستقبل.

قد يتم إنهاء بعض االتفاقيات التي أبرمتها هيئة الطرق واملواصالت في ما يتعلق بأعمال الشركة من قبل األطراف املقابلة لهيئة الطرق
واملواصالت نتيجة االقتطاع
يتضمن عدد من اتفاقيات هيئة الطرق واملواصالت املبرمة مع أطراف خارجية ،بما في ذلك املنشآت العامة ،فقرات عرفية تمنع أو تفرض ً
قيودا على
نقل الحقوق وااللتزامات الناشئة عن هذه االتفاقيات إال بعد الحصول على موافقة الطرف اآلخر ،وقد تمنح الطرف اآلخر ً
حقا إلنهاء االتفاقية في
حالة تغيير الجهة املتحكمة أو في حالة نقل االتفاقية .وتخضع قابلية تطبيق هذه البنود في سياق االقتطاع للتفسير وعدم اليقين .وعلى الرغم من
اإلخطارات وطلبات املوافقة التي قدمتها هيئة الطرق واملواصالت إلى عدد من األطراف املقابلة في ما يتعلق بعملية االقتطاع ،فال يوجد ما يضمن عدم
اإلنهاء املبكر التفاقية أو أكثر من اتفاقيات هيئة الطرق واملواصالت املتعلقة بالشركة واملقرر ضمن عملية االقتطاع تحويلها للشركة نتيجة االقتطاع
أو بسبب عمليات إعادة التنظيم داخل املجموعة التي ُيحتمل إجراؤها قبل االقتطاع أو بعده .عالوة على ذلك ،ال يوجد ما يضمن أن املخاطر املتعلقة
باإلنهاء املبكر ،في حال تحققها ،لن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وفرصها املستقبلية.
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تحتوي اتفاقية االمتياز على شرط عدم املنافسة مع هيئة الطرق واملواصالت والذي يحد من قدرة الشركة على تنفيذ بعض املشاريع التجارية
قد تسعى الشركة في بعض الحاالت إلى تنفيذ مشاريع تجارية جديدة .بموجب اتفاقية االمتياز ،ال يجوز للشركة االستثمار في أعمال تجارية جديدة
تتعلق مباشرة بأي نشاط تجاري قائم لهيئة الطرق واملواصالت أو تتنافس معه داخل دبي ا ً
عتبارا من  1يوليو  2022طوال مدة اتفاقية االمتياز.
لذلك ،ال يوجد ما يضمن أن الشركة ستكون قادرة على تنفيذ كل املشاريع التجارية بنجاح والتي قد تكون في مصلحة الشركة ،مما قد يحد من نمو
الشركة على املدى الطويل ويكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة وفرصها املستقبلية.
املخاطر القانونية والتنظيمية العامة املتعلقة بالشركة

تتعرض الشركة ملخاطر التقاض ي
تنخرط الشركة ً
حاليا ،وقد تنخرط في املستقبل ،في إجراءات قضائية وتحكيمية وتنظيمية تنشأ في سياق العمل املعتاد ،بما في ذلك املطالبات
املتعلقة باملسؤولية تجاه األطراف الخارجية في ما يتعلق باستخدام أصول الشركة أو تصرفات موظفي الشركة واملطالبات املتعلقة بالتوظيف
واملطالبات البيئية واملطالبات الضريبية .وقد يكون ألي نتيجة غير مواتية (بما في ذلك التسوية خارج املحكمة) في دعوى أو أكثر من هذه الدعاوى أو
في دعاوى مستقبلية تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.

تعمل الشركة في قطاع ُمنظم ،لذا يمكن للقوانين البيئية على وجه الخصوص أن تزيد من تكاليف الشركة
يجب أن تمتثل الشركة لكل من اللوائح املحددة لقطاع الطرق واللوائح البيئية املعمول بها التي وضعتها الحكومة االتحادية لدولة اإلمارات وحكومة
دبي .وقد تفرض هذه القوانين مسؤولية صارمة في حالة حدوث أي ضرر باملوارد الطبيعية أو تهديدات للسالمة والصحة العامة .وقد تعني املسؤولية
املشددة أن الشركة تصبح مسؤولة عن األضرار البيئية في حال ثبوت أي فعل متعمد من جانبها تسبب في تلك األضرار .وقد تفرض السلطات املختصة
غرامات أو عقوبات ،أو تطلب دفع تكاليف معالجة األضرار البيئية أو قد تلغي التراخيص والتصاريح أو ترفض منحها بسبب انتهاك الشركة للوائح
املعمول بها.
وقد يؤدي سريان قوانين جديدة أو فرض متطلبات جديدة أو أكثر صرامة أو تطبيق أكثر صرامة للوائح الحالية إلى زيادة تكاليف الشركة أو فرض
مسؤوليات جديدة ،مما يؤدي إلى انخفاض األرباح والسيولة املتاحة ألنشطتها .وقد يؤدي خرق أي من هذه اللوائح إلى اإلضرار بالسمعة الذي من
شأنه ،باإلضافة إلى تأثير أي تغييرات تنظيمية ،أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.
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املخاطر املتعلقة باإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يمكن أن تتأثر أعمال الشركة ً
سلبا بتدهور األوضاع االقتصادية في دبي ودولة اإلمارات والعالم
يمكن أن يؤثر تدهور األوضاع االقتصادية في دبي ودولة اإلمارات والعالم بشكل سلبي على أعمال الشركة من خالل تقليل حجم حركة املرور في دبي
ً
وبالتالي انخفاض اإليرادات من التعرفة املرورية .وعادة ما ينتج عن النمو االقتصادي القوي زيادة حركة املرور عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية
الخاصة بالشركة ،بينما يؤثر تباطؤ النمو االقتصادي أو االنكماش االقتصادي بشكل سلبي على الطلب .ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى "

املخاطر املتعلقة باالستثمار – املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة والبيئة االقتصادية  -يمكن أن يؤثر انخفاض حجم حركة املرور أو عدم القدرة على
زيادة حجم حركة املرور عبر بوابات تحصيل التعرفة املرورية الخاصة بالشركة بشكل سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها
وفرصها املستقبلية" أعاله .حتى في حالة عدم وجود تراجع في السوق ،فإن الشركة معرضة ملخاطر كبيرة ناجمة عن التقلبات في مجاالت مثل اإلنفاق
االستهالكي ،واالستثمار التجاري ،واإلنفاق الحكومي ،وأوضاع أسواق رأس املال ،وتضخم األسعار ،مما يؤثر على األعمال والبيئة االقتصادية ،ومن
ثم حجم أعمال الشركة وربحيتها .ويمكن أن تؤدي األوضاع االقتصادية غير املواتية إلى انخفاض اإليرادات نتيجة النخفاض السفر على الطرق
وانخفاض الطلب على الخدمات التي تقدمها الشركة .ويمكن أن يقرر املجلس التنفيذي ً
أيضا خفض تعرفة املرور عبر البوابات في حاالت معينة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى "املخاطر املتعلقة باالستثمار – املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة والبيئة االقتصادية  -يتم تحديد التعريفات

للشركة من قبل حكومة دبي من خالل املجلس التنفيذي إلمارة دبي ،لذلك قد ال تعكس التعريفات املفروضة على بوابة تحصيل التعرفة املرورية
تكاليف تشغيل الشركة أو الطلب داخل السوق" أعاله.
وقد يساهم التغيير السلبي في التصنيف االئتماني لدولة اإلمارات ،وانخفاض ثقة املستهلك و/أو إنفاق املستهلك ،أو زيادة معدل البطالة ،أو انخفاض
السياحة ،أو التغيرات التضخمية أو االنكماشية الكبيرة أو األحداث التنظيمية أو الجيوسياسية املضطربة في زيادة التقلبات وخفض التوقعات
بالنسبة لالقتصاد واألسواق .وقد يتأثر اقتصاد دولة اإلمارات ً
سلبا نتيجة صعوبة األوضاع االقتصادية العاملية والصدمات الخارجية ،بما في ذلك
تقلبات األسواق املالية واالضطرابات التجارية والسياسات التجارية الحمائية أو التهديدات املرتبطة بذلك .على وجه الخصوص ،يمثل الوافدون نحو
 %90من سكان دبي ،لذا فإن أي تراجع في االقتصاد العاملي أو االقتصاد اإلماراتي يؤدي إلى نزوح جماعي للوافدين من شأنه أن يؤثر ً
سلبا على
التوقعات االقتصادية لدبي .ويمكن أن يؤدي التحول العاملي في السياسات ،بما في ذلك التوجه نحو سياسة حماية اإلنتاج الوطني ،مع انخفاض
النمو العاملي بسبب انخفاض التجارة والهجرة وتدفقات االستثمار عبر الحدود ،إلى إبطاء مسيرة النمو غير النفطي في دولة اإلمارات ودبي ،ال سيما
في ما يتعلق بالسكان املغتربين في دبي .ويمكن أن تشمل األمثلة على هذه األوضاع ما يلي:
•

تدهور عام أو طويل األمد في االقتصاد الكلي اإلقليمي أو العام أو تعرضه للصدمات؛

•

التغييرات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على دبي؛ و

•

الضغوط االقتصادية االنكماشية ،والتي يمكن أن تعيق قدرة الشركة على العمل بشكل مربح ً
نظرا للتحديات الكامنة في إجراء التعديالت
االنكماشية املقابلة لها في هيكل التكلفة الخاص بها.

وتتسم طبيعة هذه األنواع من املخاطر بعدم إمكانية توقعها ،لذا يصعب التخطيط لها أو التخفيف من حدتها ،مما يفاقم تأثيرها املحتمل على
أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.

يتأثر اقتصاد دبي بالتقلبات التي تشهدها األسعار الدولية للنفط الخام ،وقد تأثر اقتصادها في املاض ي ،وقد يستمر في التأثر في املستقبل،
بصورة سلبية جوهرية بفترات انخفاض أسعار النفط الخام الطويلة.
يتأثر اقتصاد دولة اإلمارات بشكل كبير بأسعار النفط الخام العاملية ويعتمد بشكل كبير على عائدات املواد الهيدروكربونية .وقد تقلبت أسعار
ً
النفط الخام في املاض ي استجابة ملجموعة متنوعة من العوامل التي تقع خارج نطاق سيطرة الشركة ،بما في ذلك (على سبيل املثال ال الحصر):
•

التطورات االقتصادية والسياسية في كل من املناطق املنتجة للنفط ،وال سيما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وعلى املستوى العاملي
(يرجى الرجوع إلى "املخاطر املتعلقة باالستثمار – املخاطر املتعلقة باإلمارات العربية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا -يمكن أن تتأثر
أعمال الشركة ً
سلبا بتدهور األوضاع االقتصادية في دبي ودولة اإلمارات والعالم" أعاله)؛

•

مستوى العرض والطلب على الصعيد العاملي واإلقليمي والتوقعات املتعلقة بمستوى العرض والطلب في املستقبل على منتجات النفط والغاز؛

•

قدرة أعضاء منظمة أوبك وأوبك +على التوافق على مستويات إنتاج وأسعار عاملية محددة والحفاظ عليها؛

•

تأثير اللوائح البيئية الدولية املعدة للحد من انبعاثات الكربون والظروف املناخية والبيئية العاملية؛ و

•

األسعار والتوافر واالتجاهات املتعلقة باستخدام أنواع الوقود والتقنيات البديلة.

ال تزال العديد من القطاعات االقتصادية داخل دبي ودولة اإلمارات تعتمد ً
جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار النفط الخام ،لذلك قد
يكون للفترات الطويلة من انخفاض أسعار النفط الخام تأثير سلبي على الوضع االقتصادي لدبي واإلمارات األخرى .فعلى سبيل املثال ،قد تقرر
حكومة دبي أو الحكومات اإلماراتية األخرى خفض النفقات الحكومية ً
نظرا إلى ضغوط امليزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام ،مما قد
يؤدي بدوره إلى خفض اإلنفاق املالي على البنية التحتية واملشاريع األخرى التي تخلق تدفقات إيرادات لكل من الكيانات العامة والخاصة .وقد تواجه
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ً
انخفاضا في السيولة (إذا تم سحب ودائع كبيرة للحكومة والشركات اململوكة للحكومة لتمويل العجز) أو ارتفاع في خسائر
املؤسسات املالية املحلية
التمويالت  /القروض أو انخفاض القيمة.
ً
نظرا إلى تخفيف إجراءات اإلغالق الناجمة عن كوفيد 19-والقيود املفروضة على السفر والنقل الدولي واملحلي على مستوى العالم ،قد تزيد الدول
املنتجة للنفط من اإلنتاج لتلبية الطلب املتعافي ،مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار النفط الخام على مستوى العالم ال سيما دولة اإلمارات.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تساهم الحرب الروسية األوكرانية الجارية والعقوبات الالحقة املفروضة على روسيا من قبل العديد من الدول في زيادة هذه
التقلبات.
يمكن أن يكون ألي من العوامل املوضحة أعاله ،بما في ذلك التطورات األخرى املتعلقة بجائحة فيروس كورونا (وإمكانية حدوث موجات إضافية أو
تجددها) واتفاقيات أوبك أو أوبك  +والحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا ،تأثير سلبي جوهري على الوضع االقتصادي والسياس ي واملالي إلمارة دبي
(ودولة اإلمارات بشكل عام) ،مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وفرصها املستقبلية وأسعار تداول
األسهم.

استمرار عدم االستقرار واالضطرابات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أو تصعيد النزاع املسلح
على الرغم من أن دبي ودولة اإلمارات تتمتعان ببيئة سياسية مستقرة وعالقات دولية سليمة بشكل عام ،فمنذ عام  2011كانت هناك اضطرابات
سياسية في عدد من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بما فيها البحرين ومصر وإيران والعراق وليبيا وسوريا وتونس ولبنان واليمن.
وتضمنت هذه االضطرابات مظاهرات عامة واضطرابات مدنية ووصلت في الحاالت القصوى إلى الصراع املسلح والحروب األهلية ،وأدت إلى عدد من
التغييرات في األنظمة وزيادة حالة عدم اليقين السياس ي في كل أنحاء املنطقة .وال يمكن التنبؤ بحدوث حاالت أو أحداث مثل االضطرابات املدنية أو
الحرب أو األعمال العدائية األخرى ،أو ما يترتب على ذلك من آثار على إمارة دبي ودولة اإلمارات .تخضع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ً
حاليا
لعدد من النزاعات املسلحة بما في ذلك تلك تشهدها اليمن (التي تشارك فيها جهات فاعلة متعددة من الدول وغير الدول ،بقيادة التحالف العربي
(يضم اململكة العربية السعودية ("السعودية") وتسع دول أخرى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا) وتشمل الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا
ً
وسوريا (التي تضم ً
أيضا جهات فاعلة متعددة من الدول وغير الدول ،مثل الواليات املتحدة وروسيا وتركيا وإيران) والعراق وفلسطين ،فضال عن
الصراعات مع املسلحين املرتبطين بالدولة اإلسالمية.
َّ
تميز اقتصادي دبي ودولةاإلمارات ،مثل اقتصادات العديد من األسواق الناشئة ،بمشاركة حكومية كبيرة من خالل امللكية املباشرة للشركات
والتنظيم الشامل ألوضاع السوق ،بما في ذلك االستثمار األجنبي والتجارة الخارجية والخدمات املالية .ورغم تمتع دبي ودولة اإلمارات بنمو اقتصادي
كبير واستقرار سياس ي نسبي في السنوات األخيرة ،ال يوجد ما يضمن استمرار ذلك النمو أو االستقرار .وعالوة على ذلك ،في حين أن سياسات حكومة
دبي قد ترتب عليها بشكل عام تحسن في األداء االقتصادي ،ال يوجد ما يضمن استمرار ذلك املستوى من األداء .وقد يكون ألي ركود أو عدم استقرار
عام في قطاعات محددة بدولة اإلمارات أو االقتصاد اإلقليمي تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وفرصها
املستقبلية.
عالوة على ذلك ،تأثرت دبي واإلمارات األخرى وستظل تتأثر بالتطورات السياسية التي تشهدها دولة اإلمارات ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أو التي تؤثر عليها ،وقد تؤثر ردود فعل املستثمرين على التطورات في أي بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على األوراق املالية للمصدرين
في أسواق أخرى ،بما في ذلك دولة اإلمارات .في  14سبتمبر  ،2019تعرضت منشأة املعالجة في بقيق وحقل خريص النفطي في اململكة العربية السعودية
ألضرار جسيمة جراء الهجمات التي شنتها طائرات بدون طيار وصواريخ ،مما تسبب في انخفاض كبير وفوري في إنتاج النفط لشركة أرامكو السعودية.
تعرضت الرياض في  23يونيو  2020لهجوم بصاروخ كروز وطائرة مسيرة نفذه املتمردون الحوثيون استهدف مطار امللك خالد ومقر وزارة الدفاع،
دون أن يحدث أي أضرار مادية ً
نظرا إلى اعتراض الصواريخ .وفي يناير  ،2020حدثت مواجهة مباشرة بين الواليات املتحدة وإيران عندما قتلت غارة
جوية بطائرة مسيرة أحد كبار القادة العسكريين اإليرانيين في العراق ،أعقبها هجوم إيراني باستخدام صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية أمريكية
في العراق .وفي سياق هذه املواجهة ،أكدت الحكومة اإليرانية أنها لن تلتزم بعد اآلن ببنود خطة العمل الشاملة املشتركة فيما يتعلق ببرنامج الطاقة
النووية اإليراني .في  11أبريل  ، 2021حدث انقطاع كبير في التيار الكهربائي في مجمع نطنز جنوب طهران ،بإيران ،نتيجة انفجار قيل أنه نتج عن
هجوم على مجمع نطنز .في  25مارس  ،2022تعرضت منشأة النفط الرئيسية لشركة أرامكو السعودية في جدة لهجوم من قبل املتمردين الحوثيين
مما تسبب في حريق في صهريجين وأدى إلى ارتفاع أسعار النفط .في  18يناير  ،2022تعرضت أبو ظبي لهجوم بطائرة بدون طيار شنه متمردون حوثيون
بالقرب من مطار أبو ظبي أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص على األقل .على الرغم من أن دولة اإلمارات لم تشهد بشكل عام هجمات إرهابية أو نز ً
اعا
ً
مسلحا مثل تلك التي شهدتها عدد من الدول األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فإنه ال يوجد ما يضمن أن املتطرفين أو الجماعات
اإلرهابية لن يشرعوا في أنشطة إرهابية أو عنيفة أخرى في دولة اإلمارات ،أو لن تتأثر بأي تصعيد للنزاع املسلح اإلقليمي .وقد يكون ألي حوادث إرهابية
تشهدها دبي أو دولة اإلمارات أو تؤثر فيهما وتزايد حالة عدم االستقرار الجيوسياس ي اإلقليمي (سواء كان ذلك يشمل دبي أو دولة اإلمارات أم ال) ،أو
أي تصاعد للصراع العسكري في املنطقة أو العالم ،بما في ذلك الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا ،تأثير سلبي جوهري على مستوى جاذبية دبي
ودولة اإلمارات لالستثمار األجنبي ورأس املال ،وقدرتهما على االنخراط في التجارة الدولية ،وقطاع السياحة فيهما ،وبالتالي على أوضاعهما االقتصادية
والخارجية واملالية ،مما قد يؤثر ً
سلبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وفرصها املستقبلية.
عالوة على ذلك ،تعتمد دولة اإلمارات على العمالة الوافدة ،بما في ذلك العمال غير املهرة وكذلك املهنيين ذوي املهارات العالية في مجموعة من
ً
جهودا كبيرة في السنوات األخيرة لجذب أعداد كبيرة من الشركات األجنبية والسياح إلى الدولة .ومن شأن هذه
قطاعات الصناعة ،وقد بذلت
الخطوات أن تجعل دولة اإلمارات أكثر عرضة للخطر في حالة زيادة عدم االستقرار اإلقليمي ،أو بدء املقاتلين األجانب عملياتهم في اإلمارة ،أو انخراط
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الجماعات املتطرفة أو اإلرهابية في أنشطة داخل الدولة .وباإلضافة إلى ذلك ،في ظل سعي حكومة دبي لزيادة تنويع اقتصاد دولة اإلمارات في قطاعات
أخرى ،بما فيها السياحة ،من املرجح أن يزداد التعرض ملخاطر االتجاهات االقتصادية والتطورات الجيوسياسية اإلقليمية والعاملية الشاملة.

قد تقرر دولة اإلمارات إدخال قوانين ولوائح جديدة يمكن أن تؤثر ً
سلبا في الطريقة التي يمكن من خاللها للشركة مزاولة أعمالها
ً
تتميز اقتصادات األسواق الناشئة بشكل عام ودولة اإلمارات على وجه الخصوص ببيئات تشريعية وتنظيمية أقل شمولية مقارنة باملناطق األكثر
تقدما .ورغم ّ
ً
تطور هذه االقتصاديات ،ومع رغبة بعض البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،بما فيها دولة اإلمارات ،في االنضمام إلى
منظمة التجارة العاملية ،فإن حكومات تلك البلدان قد بدأت في تنفيذ قوانين ولوائح جديدة يمكن أن تؤثر في الطريقة التي يمكن من خاللها للشركة
مزاولة أعمالها ،وتتوقع الشركة أن تواصل تنفيذها لتلك القوانين واللوائح.
قد تتسبب أي تغيرات تطرأ على السياسات االستثمارية أو املناخ السياس ي السائد في دولة اإلمارات في إدخال تغييرات على اللوائح الحكومية فيما
يتعلق بما يلي:
•

ضوابط األسعار؛

•

ضوابط عمليات التصدير واالستيراد؛

•

الدخل والضرائب األخرى؛

•

قيود امللكية على األجانب؛

•

ضوابط الصرف األجنبي والعمالت؛ و

•

سياسات مزايا العمالة والرفاهية.

ً
مؤخرا تشريعات محدثة في مجاالت رئيسية معينة ،بما في ذلك:
على سبيل املثال ،أدخلت دولة اإلمارات
•

قانون الشركات الجديد (املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )32لسنة  )2021في شأن الشركات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ في  2يناير 2022
والذي خفف ،من بين أمور أخرى ،قيود امللكية األجنبية؛

•

قانون جديد لحماية البيانات (مرسوم بقانون اتحادي رقم ( )45لسنة  2021بشأن حماية البيانات الشخصية) دخل حيز التنفيذ في  2يناير
"( 2022قانون حماية البيانات في دولة اإلمارات")؛ و

•

قانون عمل جديد دخل حيز التنفيذ في  2فبراير .2022

وال يوجد ما يضمن أن أي تغييرات مستقبلية على القوانين الحالية لن تؤدي إلى زيادة تكاليف الشركة أو تؤثر بشكل سلبي جوهري على الطريقة التي
تدير بها الشركة أعمالها ،مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.

قد تؤدي مبادرة التوطين في دولة اإلمارات إلى زيادة هيكل تكلفة الشركة
التوطين هو مبادرة أطلقتها حكومة دولة اإلمارات لتوظيف مواطنيها بطريقة هادفة وفعالة في القطاعين العام والخاص وتقليل اعتمادها على العمالة
األجنبية .وبموجب املبادرة ،يتم تشجيع الشركات على توظيف املواطنين اإلماراتيين في اإلدارة واملناصب اإلدارية والفنية .ومع ذلك ،فإن تكلفة توظيف
املواطنين اإلماراتيين عادة ما تكون أعلى بكثير من تكلفة توظيف العمال األجانب .باإلضافة إلى ذلك ،فإن تحقيق أهداف التوطين الخاصة بالشركة
والحفاظ عليها يحد مما تتمتع به من مرونة لخفض القوى العاملة لديها ،مما ّ
يقوض قدرتها على خفض التكاليف في العديد من مجاالت عملياتها
وقد يصبح ذلك أكثر صعوبة نتيجة لجائحة فيروس كورونا (خاصة في حال حدوث موجات أخرى له أو عودة ظهوره) .ونتيجة لذلك ،ال يوجد ما
يضمن بأن تحقيق أهداف التوطين الخاصة بالشركة والحفاظ عليها لن يكون له تأثير سلبي وجوهري في أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها
وفرصها املستقبلية.

قد يؤثر إدخال ضريبة دخل الشركات أو تطبيق ضرائب القيمة املضافة على الشركة على نتائجها املالية
حاليا لضريبة دخل الشركات في دولة اإلما ات ،ولم يكن لدى دولة اإلما ات ً
ال تخضع الشركة ً
سابقا أي نظام لضريبة دخل الشركات .ومع ذلك ،في
ر
ر
 31يناير  ،2022أعلنت وزارة املالية أنها تنفذ نظام ضرائب اتحادية على الشركات ألول مرة في دولة اإلمارات بنسبة  %9على صافي األرباح املحاسبية
املعدلة للشركات التي تزيد على  375,000درهم ( 102,000دوالر أمريكي) ،والذي من املتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بتاريخ  1يونيو  2023أو بعده.
وستكون الهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات مسؤولة عن إدارة ضريبة الشركات وتحصيلها وفرضها بما يتماش ى مع القواعد واللوائح التي
ً
اعتبارا
ستصدرها وزارة املالية .ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى قسم "الضرائب اإلماراتية" .لذلك ،تتوقع الشركة تطبيق ضريبة دخل الشركات
ً
فصاعدا بمعدل  %9.0بموجب هذا التشريع الجديد .قد يؤدي فرض ضريبة دخل الشركات األخرى أو أي تغييرات أخرى على الضرائب
من عام 2024
ً
الحالية إلى زيادة تكاليف الشركة أو التأثير سلبا على أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.
ترى الشركة أن أنشطة تحصيل التعرفة املرورية تقع خارج نطاق األحكام ذات الصلة لقانون ضريبة القيمة املضافة الصادر في  28نوفمبر 2017
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )52بشـأن املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )8على أساس أن رسوم التعرفة املرورية تم تصنيفها على أنها نشاط
سيادي من قبل حكومة دبي .ويتم إعداد خطة عمل الشركة وتوقعاتها على أساس توافر هذا االستثناء .ومع ذلك ،ال يوجد ما يضمن أن هذا التفسير
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سيتم اعتماده (وسيستمر اعتماده) من ق بل الهيئة االتحادية للضرائب .وفي حال عدم اعتماد هذا التفسير من قبل الهيئة االتحادية للضرائب أو
توقفها عن اعتماده ،ومن ثم أصبحت ضرائب القيمة املضافة منطبقة على رسوم التعرفة املرورية ،فستتأثر بشكل سلبي إيرادات الشركة وأعمالها
ووضعها املالي ونتائج عملياتها وفرصها املستقبلية.
املخاطر املتعلقة بالطرح واألسهم

ً
ً
رئيسيا ،بحصة مسيطرة في الشركة بعد اكتمال الطرح وقد تخضع لحاالت تعارض في املصالح مع
مساهما
ستحتفظ حكومة دبي ،بصفتها
املساهمين اآلخرين
ُ
ستستمر حكومة دبي في كونها املساهم الرئيس ي في الشركة بعد اكتمال الطرح ،حيث ستمتلك ما يقارب من  %80من رأس املال العادي املصدر
للشركة ،وبالتالي ستستمر في امتالك حصة مسيطرة في الشركة .ونتيجة لذلك ،فإن حكومة دبي ستتحكم في القرارات املقدمة ملوافقة املساهمين في
اجتماعات الجمعيات العامة .على سبيل املثال ،سيتم تحديد تعيين أعضاء مجلس اإلدارة ،واعتماد القوائم املالية السنوية ،وتوزيع األرباح،
والقرارات غير العادية مثل القرارات املتعلقة بعمليات االندماج ،والتغييرات في رأس املال والنظام األساس ي وبعض املعامالت الرئيسية األخرى من
قبل حكومة دبي في نهاية املطاف من خالل حصة األغلبية التي تمتلكها.
تم تفويض الشركة ،منذ تأسيسها كشركة مساهمة عامة ،بمزاولة أعمالها ً
وفقا للمرسوم األصلي الصادر بتأسيسها وقانون تأسيس سالك .وقد ال
تتماش ى مصالح غالبية أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح املساهم الرئيس ي في الشركة من وقت آلخر مع بعض األهداف اإلستراتيجية أو التجارية
للشركة ،باإلضافة إلى ذلك ال يوجد ما يضمن أن مصالح حكومة دبي سوف تتوافق مع مصالح الشركة أو جميع املستثمرين الذين يشترون األسهم.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤثر حجم الحصة املسيطرة لحكومة دبي في الشركة على سيولة األسهم املتداولة في سوق دبي املالي.
وعلى الرغم من أن أعضاء مجلس اإلدارة يعتقدون أن عالقة الشركة بحكومة دبي ستكون مفيدة للشركة ،فإن االمتثال لاللتزامات تجاه حكومة
دبي قد يحد من قدرة الشركة ،في بعض الحاالت ،على االستجابة بسرعة أو اتخاذ إجراءات من شأنها أن تكون أكثر فائدة ألعمال الشركة ونتائج
عملياتها ووضعها املالي وفرصها املستقبلية.

قد ال يتمكن املساهمون في بعض الدول خارج دولة اإلمارات ،من ممارسة حقوق األولوية الخاصة بهم (في حال منحتها الشركة) إذا قامت
الشركة بزيادة رأس املال.
ان الشركة معفاة من حقوق األولوية املنصوص عليها في املادة ( )199من قانون الشركات ولكن يجوز للشركة ان تصدر أسهم جديدة على أساس
األولية حسب تقديرها الخاص .قد ال يتمكن املساهمون من خارج دولة اإلمارات من ممارسة حقوق األولوية (إذا تم منحها من الشركة) ما لم تكن
هناك تسجيالت سارية في ما يتعلق بتلك الحقوق واألسهم العادية ذات الصلة أو اإلعفاء من متطلبات التسجيل الخاصة بهم .وال تعتزم الشركة ً
حاليا
تسجيل األسهم بموجب قوانين أي بلدان أخرى ،وال يمكن تقديم أي ضمان بتوفر اإلعفاء من متطلبات التسجيل لتمكين املساهمين من خارج دولة
اإلمارات من ممارسة حقوق األولوية املمنوحة لهم أو أن الشركة ستستخدم اإلعفاء في حالة توفره .عالوة على ذلك ،يجوز للشركة زيادة رأس مالها
دون تطبيق حقوق األولوية للمساهمين الحاليين ،مثل ما يكون ( )1لغرض دخول شريك استراتيجي ،و/أو ( )2لغرض رسملة ديون الشركة ،و/أو ()3
لغرض تحويل السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة إلى أسهم ،و/أو ( )4االستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم جديدة في الشركة لشركاء
أو مساهمين في تلك الشركة املستحوذ عليها ،و/أو ( )5ان يتم تطبيق اإلعفاء من املادة ( )199من قانون الشركات فيما يتعلق بحقوق األولوية ،وذلك
شريطة أن تحصل الشركة على كل املوافقات املطلوبة من هيئة األوراق املالية والسلع وجمعيتها العمومية .وفي حال لم يتمكن املساهمون من خارج
دولة اإلمارات من ممارسة حقوق األولوية املمنوحة لهم ،ستنقض ي تلك الحقوق وسيتم تخفيض الحصص النسبية لهؤالء املساهمين.

ليس هناك سوق حالية لألسهم ،وقد ال توجد سوق تداول نشطة أو تستمر في تواجدها في املستقبل.
لم تكن أسهم الشركة مدرجة قبل الطرح .وال يمكن للشركة ضمان وجود سوق تداول نشطة أو استمرارها بعد اكتمال الطرح أو عدم انخفاض
السعر السوقي لألسهم إلى أقل من نطاق سعر الطرح بعد انتهاء عملية الطرح .وقد تتأثر سيولة األسهم في حالة عدم وجود سوق تداول نشطة .لذلك،
قد يكون من الصعب بيع األسهم مقارنة بأسهم الشركات التي لديها أسواق تداول أكثر سيولة ،وقد يكون سعر األسهم عرضة لتقلبات أكبر مما قد
يكون عليه الحال في الحاالت األخرى .عالوة على ذلك ،ينص النظام األساس ي على أن تكون ما نسبته  %51من أسهم الشركة مملوكة في جميع األوقات
من قبل املقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ،مما قد يؤثر ً
سلبا على سيولة األسهم في السوق الثانوية .وقد يتعرض سعر تداول األسهم إلى
تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من العوامل ،بما في ذلك تقلبات سوق األسهم واألوضاع االقتصادية العامة أو التغييرات التي تطرأ على التوجهات
السياسية ،بغض النظر عن األداء الفعلي للشركة وأوضاعها في دبي.

سوق دبي املالي أصغر ً
حجما من أسواق األوراق املالية األخرى القائمة وليس هناك ما يضمن تطور سوق سائلة فيه ألسهم الطرح.
طلبا إلد اج األسهم في القائمة الرسمية لألوراق املالية بسوق دبي املالي .وقد ُ
َّ
افتتح سوق دبي املالي لتداول األوراق املالية منذ سبتمبر
قدمت الشركة ً ر
 ،2005غير أنه ال يمكن ضمان النجاح املستقبلي والسيولة في السوق فيما يتعلق باألسهم .وتجدر اإلشارة إلى أن سوق دبي املالي أصغر من حيث
الحجم ومقدار التداول من غيره من أسواق األوراق املالية القائمة ،كتلك املوجودة في الواليات املتحدة واململكة املتحدة .كما أن عموالت الوساطة
وتكاليف املعامالت األخرى في سوق دبي املالي أعلى بشكل عام من تلك املطبقة في دول أوروبا الغربية.
ويمكن لهذه العوامل بوجه عام أن تقلل من السيولة وتزيد من تقلبات أسعار األسهم املدرجة على سوق دبي املالي ،وهو ما يمكن أن ُيسهم بدوره في
زيادة تقلبات أسعار األسهم العادية ويضعف من قدرة حامل األسهم على بيع أي أسهم بسوق دبي املالي بالحجم والسعر والوقت الذي يرغب به
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والذي كان في إمكانه تحقيقه في أسواق أكثر سيولة.

قد تتعرض أسهم الشركة إلى تقلبات في األسعارالسوقية وقد يهبط سعرأسهم الشركة بالسوق بشكل غيرمتناسب نتيجة لتطورات غيرمتعلقة
بأداء الشركة التشغيلي
ً
مؤشرا على السعر السوقي لألسهم بعد الطرح ،وقد تتعرض أسعار السوق لألسهم
ال ُيمثل السعر الذي سيتم بيع األسهم به في الطرح ("سعر الطرح")
في أعقاب الطرح لتقلبات كثيرة .وقد يتقلب السعر السوقي لألسهم جراء مجموعة متنوعة من العوامل ،بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر،
املخاطر املتعلقة باالستثمار املُشار إليها في عوامل املخاطر املاثلة ،باإلضافة إلى التباينات التي ً
تطرأ من فترة ألخرى في النتائج التشغيلية أو التغيرات
التي تطرأ على تقديرات اإليرادات أو األرباح من جانب الشركة أو األطراف املشاركة في القطاع أو املحللين املاليين .قد يتأثر كذلك السعر السوقي
بالسلب جراء تطورات ال تتعلق باألداء التشغيلي للشركة ،مثل األداء التشغيلي وأداء أسعار األسهم لدى شركات أخرى قد يرى املستثمرون أنها
مماثلة للشركة ،والتوقعات بشأن الشركة في الصحافة أو املجتمع االستثماري ،والتغطيات الصحفية غير املواتية ،واإلجراءات اإلستراتيجية التي
يتخذها املنافسون (بما في ذلك عمليات االستحواذ وإعادة الهيكلة) ،والتغيرات الطارئة على ظروف السوق ،والتغييرات التنظيمية ،وتقلبات السوق
ً
نطاقا التي تطرأ عليه .وقد تؤدي أي من هذه العوامل أو جميعها إلى تقلبات كبيرة في أسعار األسهم ،مما قد يؤدي بدوره إلى حصول
والحركات األوسع
املستثمرين على عائد أقل من قيمة ما استثمروه أو خسارة كامل استثماراتهم.

تعتمد قدرة الشركة على دفع األرباح في املستقبل على عدة أمور منها األداء املالي للشركة ومتطلباتها الرأسمالية
ليس هناك ما يضمن تكرار األداء السابق للشركة في املستقبل ،وقد تكون أرباحها وتدفقها النقدية دون توقعات السوق بدرجة كبيرة .وفي حال كانت
سيتخذ أي قرار باإلعالن عن توزيعات األرباح ودفعها ً
التدفقات النقدية للشركة دون توقعات السوق ،فسوف تتأثر قدرتها على دفع األرباحُ .
وفقا
لتقدير أعضاء مجلس اإلدارة ،وسيعتمد ذلك القرار على عدة أمور منها القانون املعمول به واللوائح والقيود املفروضة على دفع األرباح في ترتيبات
تمويل الشركة ووضعها املالي ،واالحتياطيات القابلة للتوزيع بالشركة ،ومتطلبات رأس املال التنظيمية ،ومتطلبات رأس املال العامل ،وتكاليف
التمويل ،والظروف االقتصادية العامة ،إلى غير ذلك من العوامل التي يعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة مهمة بين الحين واآلخر.

قد يؤدي إصدار أسهم إضافية في الشركة في ما يتصل بعمليات االستحواذ املستقبلية أو إصدار أي خطط حو افز األسهم أو خيارات األسهم أو
غير ذلك إلى تقليص قيمة كل حصص املساهمة األخرى وإضعاف قدرة الشركة على جمع رأس املال في املستقبل.
قد تسعى الشركة لجمع تمويالت لتمويل عمليات استحواذ مستقبلية وغيرها من فرص النمو .وعليه ،قد تقوم الشركة بإصدار أسهم إضافية أو
ً
ً
تحقيقا لهذا الغرض وغيره من املستهدفات .ونتيجة لذلك ،قد يواجه حملة األسهم الحاليون
انخفاضا في نسبة امللكية
سندات أسهم قابلة للتحويل
ً
ً
الخاصة بهم أو قد يتأثر السعر السوقي لألسهم بالسلب .ويمكن لإلصدارات اإلضافية أيضا أن تؤثر سلبا على سعر السوق السائد لألسهم وتضعف
قدرة الشركة على جمع رأس املال من خالل املبيعات املستقبلية لألسهم.

قد تؤدي املبيعات الضخمة لألسهم من قبل حكومة دبي إلى خفض سعر األسهم
قد يؤدي بيع حكومة دبي لعدد كبير من األسهم عقب استكمال الطرح إلى انخفاض سعر السهم بالشركة بشكل كبير ،وقد اتفقت حكومة دبي على
فرض قيود معينة على قدرتها على التصرف في األسهم بأي طريقة بما في ذلك البيع والنقل والتداول ملدة ً 180
يوما من تاريخ اإلدراج ،إال في حاالت
محدودة معينة .ومع ذلك ،ال تستطيع الشركة التنبؤ بما إن كان سيتم بيع عدد كبير من األسهم (باإلضافة إلى األسهم املتوفرة في الطرح) في السوق
املفتوحة عقب استكمال الطرح .وأي بيع لعدد كبير من األسهم في السوق العامة ،أو حتى تصور احتمالية وقوع هذه املبيعات ،قد يكون له تأثير سلبي
جوهري على السعر السوقي لألسهم.

قد يتعرض املساهمون الخارجيون ملخاطر أسعار الصرف
األسهم مقومة بالدرهم اإلما اتي ُ
وستدفع أي أرباح لتلك األسهم بالعملة ذاتها ،ومن شأن االستثمار في األسهم من قبل املستثمرين الذين ال تكون
ر
عملتهم األساسية الدرهم اإلماراتي أن يجعلهم عرضة ملخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية ،حيث أن أي انخفاض في قيمة الدرهم اإلماراتي مقارنة
بالعمالت األجنبية األخرى سيقلل من قيمة االستثمار في األسهم وأي توزيعات أرباح بتلك العمالت.
الضرائب في دولة اإلمارات

التعليقات التالية عامة في طابعها وتستند إلى النظام الضريبي الحالي املعمول به في دولة اإلمارات واملمارسات الحالية للسلطات اإلماراتية كما في تاريخ
هذه النشرة .وال يتوخى من التعليقات أنها تحليل شامل لجميع التبعات الضريبية املطبقة على جميع أنواع املساهمين وال تغطي اآلثار الضريبية تحت
أي نظام ضريبي خارج دولة اإلمارات .وكل مساهم مسؤول عن وضعه الضريبي الخاص ،وفي حال كان لديكم شكوك بشأن وضعكم الضريبي ،فيجب
عليكم طلب املشورة املهنية املستقلة من دون تأخير.
الضرائب على الشركات واألفراد
ال يوجد ً
حاليا ضريبة على الشركات في دولة اإلمارات على املستوى االتحادي .ومع ذلك ،فقد تم سن تشريعات خاصة بضرائب الشركات في بعض
ً
اإلمارات (بما في ذلك أبو ظبي) من خالل املراسيم الخاصة بكل إمارة .ال يتم حاليا تطبيق هذه املراسيم الضريبية إال على شركات النفط األجنبية
وفروع البنوك األجنبيةً .
وفقا للممارسة املذكورة أعاله ،ال تخضع الشركة ً
حاليا لضريبة الدخل على الشركات املطبقة في دولة اإلمارات ،بما ذلك
إمارة أبو ظبي.

113

ً
اعتبارا من  1يونيو  .2023ولكن إلى حد
ومع ذلك ،أعلنت وزارة املالية في دولة اإلمارات العربية املتحدة أنه سيتم تطبيق ضريبة الشركات االتحادية
تاريخنا هذا لم يتم نشر أي مشروع للقانونً .
بناء على املعلومات املحدودة املتوفرة في اإلعالن األولي وفي وثيقة االستشارة املتعلقة بذلك فقد قمنا
بتلخيص املوقف الضريبي أدناهً .
نظرا ألن التشريع لم يتم نشره بعد ،فإنه من الجدير بالذكر أن التفاصيل أدناه عرضة للتغيير .من املهم مراجعة
هذه التعليقات بمجرد نشر التشريع الضريبي النهائي لتأكيد املوقف.
سوف تسري ضريبة الشركات االتحادية على كل الشركات العاملة في اإلمارات السبع ،مع استثناءات محددة .وسوف يتم إعفاء الشركات العاملة في
مجال استخراج املوارد الطبيعية من ضريبة الشركات .وسوف يخضع ذلك للمراسيم الضريبية الصادرة عن اإلمارة املعنية .ولن يخضع األشخاص
ً
دخال بصفتهم الشخصية (أي من الرواتب أو الدخل من االستثمارات) طاملا أن دخلهم غير مضمون من النشاط التجاري .ستكون
الذين يحققون
ً
ً
هناك قواعد خاصة سارية للشركات التي يتم تأسيسها في منطقة حرة والتي تمتثل لجميع املتطلبات التنظيمية وال تمارس نشاطا تجاريا مع البر
الرئيس ي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ويقتصر دخلها من البر الرئيس ي على الدخل السلبي .ستكون مثل هذه األعمال خاضعة للضريبة بمعدل .%0
ستكون هناك فئات ضريبية بثالث معدالت كاآلتي:
•

يخضع الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يقل عن  375,000درهم إماراتي للضريبة بنسبة %0؛

•

يخضع الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد عن  375.000درهم للضريبة بمعدل %9؛ و

•

تخضع الشركات متعددة الجنسيات التي تقع ضمن نطاق الركيزة  2من إطار عمل ( BEPS 2.0أي اإليرادات العاملية املوحدة التي تزيد عن 3.15
مليار درهم إما اتي) للضريبة بمعدل مختلف ً
وفقا لقواعد تآكل األوعية الضريبية وتقاسم األرباح ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
ر

األرباح الخاضعة للضريبة هي األرباح املحاسبية املعدلة ألغراض ضريبية.
ً
استنادا إلى التفاصيل املتاحة ،مفهومنا أن النظام الضريبي االتحادي املستقبلي للشركات سيحتوي على امليزات التالية:
•

سيتم تطبيق إعفاء املشاركة على األرباح الرأسمالية وإيرادات توزيعات األرباح التي تحققها شركة إماراتية من حصصها املؤهلة في الشركات
األجنبية الخاضعة لشرط ملكية بنسبة  %5كحد أدنى وأن الشركة التابعة تخضع للضريبة بمعدل  %9كحد أدنى .سيتم إعفاء أرباح األسهم
املستمدة من الشركات اإلماراتية األخرى من الضرائب؛

•

لن تكون هناك ضريبة على األرباح الرأسمالية الناشئة عن عمليات إعادة التنظيم الجماعي واملجموعة الداخلية بين الشركات التي تمتلك %75
ملكية مشتركة وهذا يخضع لقيود معينة.

•

ستكون هناك ضريبة مقتطعة بنسبة  %0على مدفوعات معينة من الدخل في اإلمارات العربية املتحدة املقدم للمستثمرين األجانب مثل
توزيعات األرباح والفوائد وعوائد االمتياز.

ضريبة الشركات املقترحة في دولة اإلمارات.
ضرائب شراء األسهم
من املرجح أن يتم وصف إتمام هذا الطرح ألغراض ضريبية في دولة اإلمارات بأنه شراء أسهم من جانب املساهمين .ال توجد ضرائب على نقل امللكية
في دولة اإلما ات على شراء األسهم وحاليا ال توجد ضرائب أخرى على إصدار األسهم في دولة اإلما ات العربية املتحدةً .
ووفقا لذلك ،ال ينبغي أن يؤدي
ر
ر
شراء األسهم إلى أي التزامات ضريبية في دولة اإلمارات للمساهمين من األفراد أو الشركات الكائنة في دولة اإلمارات بشرط أال يخضعوا للضريبة في
دولة اإلمارات بموجب كونها شركة نفط أجنبية أو ً
فرعا لبنك أجنبي .ان توقع الشركة أال يخضع إصدار أسهم الطرح للضريبة بموجب ضريبة
ً
الشركات االتحادية املستقبلية .ومع ذلك ،إذا كان املساهم ً
ضريبيا خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة و  /أو يخضع للضريبة في والية قضائية
مقيما
أخرى ،فيجب مراجعة اآلثار الضريبية في هذا االختصاص القضائي اآلخر فيما يتعلق بملكية األسهم والدخل الناتج عن األسهم.
الضرائب على أرباح األسهم وأرباح رأس املال بعد البيع
ً
بناء على املمارسة الحالية املوضحة أعاله ،يجب أال يخضع املساهمون املقيمون في دولة اإلمارات الذين ال يخضعون للضريبة في دولة اإلمارات أو
ً
واليات قضائية خارج دولة اإلمارات (الشركات واألفراد على حد سواء) للضريبة حاليا على دخل األرباح من األسهم واملكاسب من البيع املستقبلي
لألسهم.
بالنسبة للمساهمين الخاضعين للضريبة في دولة اإلمارات بحكم كونهم شركة نفط أجنبية أو ً
فرعا لبنك أجنبي ،أو مقيمين خاضعين للضرائب في
واليات قضائية خارج دولة اإلمارات ،باإلضافة إلى ضريبة املساهمين املقيمين في دولة اإلمارات ولكنهم يخضعون ً
أيضا للضريبة في واليات قضائية
خارج دولة اإلمارات (سواء من الشركات أو األفراد) ،فإنه يجب عليهم استشارة مستشاري الضرائب الخاصين بهم لفهم ما يتعلق بفرض الضرائب
على دخل توزيعات األرباح واملكاسب من البيع املستقبلي لألسهم بموجب القوانين املحلية املعمول بها في تلك الواليات القضائية.
ال توجد ً
حاليا ضريبة استقطاع في دولة اإلمارات ،وعلى هذا النحو ،يجب أن تكون أي مدفوعات أرباح تقدمها الشركة ال تشمل أي ضريبة استقطاع
في دولة اإلمارات أو دبي.
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كما هو مذكور أعاله ،بموجب النظام الضريبي االتحادي املستقبلي للشركات ،سيتم إعفاء توزيعات األرباح املحلية من الضرائب وسيتم إعفاء األرباح
املوزعة من بيع األسهم األجنبية ً
وفقا إلعفاء املشاركة.
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ضريبة القيمة املضافة في دولة اإلمارات
ً
ً
اعتبارا من  1يناير .2018
اعتبارا من  1أكتوبر  ،2017وطبقت ضريبة القيمة املضافة ،التي كانت سارية
اعتمدت دولة اإلمارات ضريبة إنتاج ،سارية
وتفرض ضريبة اإلنتاج ضريبة بنسبة  %50على املشروبات الغازية واملشروبات املحالة وضريبة  %100على منتجات التبغ وأجهزة وسوائل التدخين
اإللكتروني ومشروبات الطاقة.
ُ
تطبق ضريبة القيمة املضافة على بيع السلع وتقديم الخدمات في دولة اإلمارات وعلى الواردات إلى دولة اإلمارات .مالم يندرج توريد السلع والخدمات
ضمن فئة معفاة على وجه التحديد أو خاضعة ملعدل صفري من ضريبة القيمة املضافة ،سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة باملعدل القياس ي.
ومعدل ضريبة القيمة املضافة القياس ي في دولة اإلمارات هو  .%5تعفى الخدمات املالية إذا لم يتم توفيرها مقابل رسوم أو خصم أو عمولة صريحة.
يبلغ حد التسجيل اإللزامي  375,000درهم إماراتي وحد التسجيل االختياري  187,500درهم إماراتي .ويجب على الشركات التسجيل في ضريبة
القيمة املضافة إذا كانت القيمة السنوية لتوريدات وواردات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة أعلى من حد التسجيل اإللزامي في آخر ً 12
شهرا،
أو من املتوقع أن تكون أعلى من هذا الحد في الثالثين ً
يوما القادمة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيكون لدى الشركات خيار التسجيل في ضريبة القيمة
املضافة على أساس طوعي إذا كانت ( )1القيمة السنوية لتوريدات وواردات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ،أو ( )2القيمة السنوية للنفقات
الخاضعة للضريبة (أي النفقات باإلضافة إلى ضريبة القيمة املضافة) أعلى من حد التسجيل االختياري في آخر ً 12
شهرا ،أو من املتوقع أن تكون
أعلى من هذا الحد في الثالثين ً
يوما القادمة.
يحق للشركات املطالبة باسترداد ضريبة القيمة املضافة املدفوعة على مشترياتها في حال كانت تتعلق بتوريد خاضع للضريبة باملعدل القياس ي أو
باملعدل الصفري .ومع ذلك ،ال يمكن استرداد أي ضريبة قيمة مضافة متكبدة فيما يتعلق بتوريد معفى من ضريبة القيمة املضافة.
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القسم الثالث :اإلفصاحات املالية
ملخص القوائم املالية واملعلومات املالية التصورية وملخص اإليضاحات الرئيسية واملؤشرات املالية الرئيسية للسنوات الثالث املنتهية في 31
ديسمبر من  2019و 2020و 2021ولفترة  1يناير الى  1يوليو  2022و  1يناير الى  1يوليو .2021
يجب قراءة املعلومات املالية الواردة في هذا القسم باالقتران مع القوائم املالية املقتطعة السنوية والقوائم املالية املقتطعة املرحلية واملعلومات املالية
التصورية املدرجة في هذه النشرة ،كما يجب على املستثمرين ً
أيضا قراءة املخاطر املعينة املرتبطة بشراء األسهم في القسم الوارد تحت عنوان "املخاطر
املتعلقة باالستثمار".
توضح املعلومات املالية املحددة املبينة أدناه "بيان األرباح والدخل الشامل املقتطعة " املحددة للشركة و"بيانات املركز املالي املقتطعة" وقائمة بيانات
التدفقات النقدية املقتطعة" و"قائمة التغيرات في حقوق امللكية املقتطعة " والتي تم استخراجها من القوائم املالية املقتطعة السنوية والقوائم املالية
املقتطعة املرحلية املدرجة في مواضع أخرى من هذه النشرة ويجب قراءتها باالقتران معها.
يشمل هذا القسم كذلك مقاييس محددة واقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية بما في ذلك الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك
واإلطفاء ،وهامش الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء ،وتحويل التدفقات النقدية ورأس املال العامل والنفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية
ً
استنادا إلى البيانات املستمدة من القوائم املالية املقتطعة السنوية والقوائم املالية املقتطعة املرحلية ومعلومات اإلدارة.
الحرة والتي قامت الشركة بحسابها
ً
مؤشرا على نتائج التشغيل التاريخية للشركة كما أنه ال ُيقصد منه ا التنبؤ بالنتائج املستقبلية وهي ليست قياسات لألداء أو السيولة
وهذه املقاييس ليست
ُ
بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أو أي مبادئ محاسبية أخرى متعارف عليها .وتستخدم هذه املقاييس من جانب إدارة الشركة ملراقبة األداء
ً
الرئيس ي لألعمال والعمليات التشغيليةً .
ونظرا إلى أن الشركات ال تقوم جميعها بحساب هذه املقاييس بنفس الطريقة ،فإن عرض الشركة قد ال يكون
متسقا
مع إجراءات مماثلة تستخدمها شركات أخرى.

يجب قراءة املعلومات املالية املختارة واملقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املوضحة أدناه باالقتران مع "عرض املعلومات
املالية وغيرها من املعلومات " و"امللحق  :4القوائم املالية".

بيان األرباح وبنود الدخل الشامل املقتطعة
لفترة  1ينايرالى  1يوليو

للسنوات املنتهية في  31ديسمبر

(باأللف درهم إماراتي)

(باأللف درهم إماراتي)
2019

2020

2021

2021

2022

اإليرادات ........................... ................................ ................................

1,975,260

1,388,684

1,693,207

792.968

944,905

تكلفة بطاقات سالك وبطاقات إعادة تعبئة الرصيد .......................
مصاريف تشغيل وصيانة نظام التعرفة املرورية .............................

()16,399
()85,253

()14,916
()81,661

()21,766
()85,859

()9,067
()42,193

()10,931
()47,593

مصاريف مكافآت املوظفين ............................... ................................
مصاريف االستهالك .......... ................................ ................................
مصاريف أخرى ................. ................................ ................................

()11,666
()6,629
()42,339

()12,173
()6,304
()33,567

()9,551
()6,000
()40,129

()5,225
()3,000
()17,724

()4,888
()3,317
()20,045

مصاريف تخصيص مؤسسية .......................... ................................
الخسارة الناتجة عن استبعاد املمتلكات واملعدات ..........................

()102,439
-

()92,873
()4,747

()113,076
-

()45,273
-

()40,521
-

مصاريف تحسين البرمجيات ............................. ................................

()14,014
()49,913

()12,461
()25,170

()9,972
()26,279

()7,025
()29,051

()8,334
()12,528

1,646,608

1,104,812

1,380,575

634,410

796,748

خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة.........................................
االرباح للسنة ..................... ................................ ................................
بنود الدخل الشامل األخرى ............................. ................................
إجمالي الدخل الشامل للسنة ............................ ................................

-

1,646,608

1,104,812

1,380,575

634,410

بيانات املركز املالي املقتطعة السنوية
كما في  31ديسمبر

(باأللف درهم إماراتي)

املوجودات
ممتلكات ومعدات ...................... ................................ ................................

2019

2020

2021

120,536

112,128

107,337

120,536

112,128

107,337

املوجودات املتداولة
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796,748

كما في  31ديسمبر

(باأللف درهم إماراتي)
مخزون ....................................... ................................ ................................
مدينون تجاريون وآخرون .......... ................................ ................................
دفعات مقدمة للمورد ............... ................................ ................................
إجمالي املوجودات ........................................ ................................

2019

2020

2021

8,632

19,528

16,044

153,626
25,144

94,113
14,857

158,520
33,416

187,402
307,938

128,498
240,626

207,980
315,317

املطلوبات
املطلوبات غيراملتداولة
القروض طويلة األجل ................ ................................ ................................
مكافآة نهاية الخدمة للموظفين ................................. ................................

1,832

2,114

2,377

مطلوبات العقود ........................ ................................ ................................

36,764

32,461

36,723

38,596

34,575

39,100

-

-

-

66,810

106,989

9,452

151
285,913

240
256,738

222
276,623

352,874

363,967

286,297

إجمالي املطلوبات ......... ................................ ................................
رأس املال .................................... ................................ ................................

391,470
-

398,542
-

325,397
-

احتياطي إعادة التنظيم ............. ................................ ................................
صافي املساهمات املتراكمة من الشركة األم ....................................

()83,532

()157,916

()10,080

إجمالي املطلوبات وصافي استثمارالشركة األم .................................

()83,532
307,938

()157,916
240,626

()10,080
315,317

املطلوبات املتداولة
القروض القصيرة األجل ............ ................................ ................................
املستحق إلى هيئة الطرق واملواصالت ....................... ................................
دائنون تجاريون وآخرون ........... ................................ ................................
مكافأة املوظفين ......................... ................................ ................................
مطلوبات العقود ........................ ................................ ................................

بيانات املركز املالي املقتطعة املرحلية
كما في  31ديسمبر

كما في  1يوليو

(باأللف درهم إماراتي)
2022
2021
املوجودات
املوجودات غيراملتداولة
موجودات غير ملموسة ..................... ................................ ................................ ................................ ................................
ممتلكات ومعدات .............................. ................................ ................................ ................................ ................................

107,337

4,000,000
3

موجودات أخرى ................................. ................................ ................................ ................................ ................................

-

640

107,337

4,000,643

16,044

5,233

158,520
33,416

167,381
27,638

ذمم مدينة عن ضريبة القيمة املضافة ............................. ................................ ................................ ................................
موجودات أخرى ................................. ................................ ................................ ................................ ................................

-

202,723
160

النقد وما يعادله ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

207,980

4,205,000
4,608,135

إجمالي املوجودات ..................................... ................................ ................................ ................................

315,317

8,608,778

املطلوبات
املطلوبات غيراملتداولة
قروض طويلة األجل ........................... ................................ ................................ ................................ ................................

-

3,983,970

2,377
36,723

1,779
40,079

39,100

4,025,828

املوجودات املتداولة
مخزون ............... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
ذمم مدينة تجارية وأخرى .................. ................................ ................................ ................................ ................................
دفعة مقدمة الى املوردين .................. ................................ ................................ ................................ ................................

مكافآة نهاية الخدمة للموظفين ......... ................................ ................................ ................................ ................................
مطلوبات العقود ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
املطلوبات املتداولة
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كما في  1يوليو

كما في  31ديسمبر

(باأللف درهم إماراتي)
2021

2022

قروض قصيرة األجل .......................... ................................ ................................ ................................ ................................
مبالغ مستحقة لىهيئة الطرق واملواصالت ......................... ................................ ................................ ................................
ذمم دائنة تجارية و أخرى .................. ................................ ................................ ................................ ................................

-

17,766

9,674

4,200,000
)1(30,011

مطلوبات العقود ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

276,623

276,653

286,297

4,524,430

325,397

8,550,258

رأس املال ............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
احتياطي إعادة تنظيم ....................... ................................ ................................ ................................ ................................

-

75,000
()16,480

صافي استثمار الشركة األم ................ ................................ ................................ ................................ ................................

()10,080

-

()10,080

58,520

315,317

8,608,778

إجمالي املطلوبات .......... ................................ ................................ ................................ ................................

إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات ................ ................................ ................................ ................................

بيانات التدفقات النقدية املقتطعة
للفترة
من  1ينايرإلى  1يوليو

السنة املنتهية في  31ديسمبر

(باأللف درهم إماراتي)

(باأللف درهم إماراتي)
2019

2020

2021

2021

2022

االرباح للسنة .......................... ................................

1,646,608

1,104,812

1,380,575

634,410

796,748

استهالك املمتلكات واملعدات ........... ................................
الخسارة الناتجة عن استبعاد املمتلكات واملعدات .........

6,629
-

6,304
4,782

6,000
-

3,000
-

3,317
-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،بالصافي .......
مخصص خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة

259

372

245

126

143

التجارية ............. ................................ ................................

49,913

25,170

26,279

29,051

12,528

التعديالت للبنود التالية:

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركات في رأس املال
العامل:
(الزيادة)  /النقص في الذمم املدينة التجارية واألخرى ....

()46,299

34,343

()90,686

()1()55,016

()1( )21,389

النقص ( /الزيادة) في املخزون ......... ................................
(الزيادة)  /النقص في الدفعات املقدمة للمورد ..............

8,432
9,272

()10,896
10,287

3,484
()18,559

7,277
8,903

10,811
5,778

ذمم مدينة عن ضريبة القيمة املضافة............................
موجودات أخرى...............................................................
(النقص)  /الزيادة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى....

46,255

40,179

()97,537

()26,583

()2,723
()800
20,337

الزيادة ( /النقص) في مطلوبات العقود ..........................

1,291

()33,478

24,147

13,571

3,386

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية .......

1,722,360

1,181,875

1,233,948

614,739

828,136

شراء ممتلكات ومعدات ................... ................................

()1,343
-

()2,853
174

()1,209
-

()400
-

()3,161
-

صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية ..........

()1,343

()2,679

()1,209

()400

()3,161

صافي التوزيعات إلى الشركة األم .....................................
املبالغ املحصلة من القروض تم الحصول عليها خالل

()1,721,017

()1,179,196

()1,232,739

()614,339

()826,711

-

-

-

-

4,001,736

-

-

-

-

75,000
130,000

صافي النقد املستخدم في النشاط التمويلي ................

()1,721,017

()1,179,196

()1,232,739

()614,339

3,380,025

النقد في نهاية الفترة .......................... ................................

-

-

-

-

4,205,000

مبالغ محصلة من بيع ممتلكات ومعدات ........................

الفترة
املبالغ املحصلة من إصدار أسهم رأس املال
مساهمة رأس املال املستلمة

إيضاحات:
( )1تم عرض "الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى "و" مكافأة املوظفين "كما في  31ديسمبر  2021و 2020و 2019كبنود منفصلة في بيان املركز املالي املقتطع في البيانات املالية السنوية
املقتطعة .ومع ذلك ،في البيان املرحلي املقتطع للمركز املالي في البيانات املالية املرحلية املقتطعة ،تم عرض "الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى" و "مكافأة املوظفين" كبند واحد "ذمم
دائنة تجارية وأخرى" كما في  31ديسمبر  2021وكما في  1يوليو 2022
(ُ )2يستبعد تأثير خسائر االنخفاض في القيمة.
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بيان التغييرات في حقوق امللكية املقتطع
رأس املال

احتياطي إعادة
التنظيم

صافي استثمارالشركة
األم

إجمالي حقوق امللكية

(باأللف درهم إماراتي)
الرصيد في  1يناير ..................................... ................................ ................................ 2019
صافي االرباح ........................ ................................ ................................ ................................

-

-

()9,123
1,646,608

-

صافي التوزيعات إلى الشركة األم ........................ ................................ ................................

-

-

()1,721,017

-

الرصيد كما في  31ديسمبر ....................... ................................ ................................ 2019

-

-

()83,532

-

صافي االرباح ......................... ................................ ................................ ................................

-

-

1,104,812
()1,179,196

-

الرصيد في  31ديسمبر ............................. ................................ ................................ 2020
صافي االرباح ......................... ................................ ................................ ................................

-

-

()157,916

-

-

-

1,380,575
()1,232,739

-

الرصيد في  31ديسمبر .............................. ................................ ................................ 2021

-

-

()10,080

-

الرصيد في  1يناير ..................................... ................................ ................................ 2021

-

-

()157,916

()157,916

اجمالي الدخل الشامل خالل الفترة .................... ................................ ................................

-

-

634,410

634,410

صافي التوزيعات إلى الشركة األم ........................ ................................ ................................

-

-

()614,339

()614,339

الرصيد في  1يوليو .................................... ................................ ................................ 2021

-

-

()137,845

()137,845

الرصيد في  1يناير ..................................... ................................ ................................ 2022

-

-

()10,080

()10,080

إصدار رأس املال ................. ................................ ................................ ................................

75,000

-

-

75,000

مساهمة رأس املال ............... ................................ ................................ ................................

-

130,000

-

130,000

اجمالي الدخل الشامل خالل الفترة .................... ................................ ................................

-

-

796,748

796,748

صافي التوزيعات إلى الشركة األم ........................ ................................ ................................

-

-

()826,711

()826,711

ممتلكات ومعدات لم يتم تحويلها إلى الشركة ..................................... ................................

-

-

()107,178

()107,178

مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين اليي لم يتم تحويلها إلى الشركة ........................

-

-

741

741

املحول خالل الفترة ............. ................................ ................................ ................................

-

()146,480

146,480

-

الرصيد في  1يوليو .................................... ................................ ................................ 2022

75,000

()16,480

-

58,520

صافي التوزيعات إلى الشركة األم ......................... ................................ ................................

صافي التوزيعات إلى الشركة األم ........................ ................................ ................................

بعض املقاييس الو اقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
موضح أدناه بعض املقاييس التي لم يتم تحديدها أو االعتراف بها بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية أو أي مبادئ محاسبية أخرى معمول
بها ،بما في ذلك الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء ،وهامش الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء ،وتحويل التدفقات
النقدية ،ورأس املال العامل والنفقات الرأسمالية ،ومعدل التدفقات النقدية الحرة (أي املقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد
التقارير املالية) .وتعتقد الشركة أن هذه املقاييس توفر معلومات قيمة حيث تستخدم إدارة الشركة هذه املقاييس لتقييم كفاءة عملياتها وقدرتها
على استخدام أرباحها في سداد الديون والنفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس املال العامل .وال توجد مبادئ معمول بها يخضع لها حساب هذه
ً
أساسا
املقاييس ويمكن أن تختلف املعايير التي تستند إليها هذه املقاييس من شركة إلى أخرى .وألن هذه املقاييس غير موحدة ،فال توفر في حد ذاتها
ً
كافيا ملقارنة أداء الشركة بأداء الشركات األخرى وينبغي عدم استخدامها وحدها أو كبديل للربح التشغيلي أو أي مقياس آخر كمؤشر لألداء التشغيلي
أو كبديل الستخدام النقد املحقق من األنشطة التشغيلية كمقياس للسيولة .قدمت الشركة هذه املقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية
إلعداد التقارير املالية ألنها تعتقد أنها تساعد املستثمرين واملحللين املاليين في تسليط الضوء على اتجاهات األعمال التجارية للشركة .تظهر تعريفات
املقاييس الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،إلى جانب توضيح أهميتها ومناقشة حدودها في "عرض املعلومات املالية وغيرها
من املعلومات".

لفترة  1ينايرالى  1يوليو

للسنة املنتهية في  31ديسمبر
2019

(باأللف درهم إماراتي)
2020

2021

(باأللف درهم إماراتي)
2022
2021

الربح املُ َّ
عدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء(..................... )1
ُ
َّ
هامش الربح املعدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء(.......... )2
تحويل التدفقات النقدية(....................................... ................................ )3

1,653,237

1,111,116

1,386,575

637,410

800,065

%83.7
%99.9

%80.0
%100.2

%81.9
%99.9

%80.4
%99.9

%84.7
%99.6

رأس املال العامل(..................... ................................ ................................ )4

()165,321

()235,229

()78,095

ال يوجد ()7

()106,412
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النفقات الرأسمالية()5
معدل التدفقات النقدية الحرة إلى حقوق امللكية()6

1,343
.................................

2,853
1,179,196

1,721,017

1,209
1,232,739

3,161

400
614,339

824,975

______________
مالحظات:
( )1الربح املُ َّ
عدل قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء املعدلة ربح السنة/الفترة باستثناء تأثير الفوائد والضرائب ومصاريف االستهالك.
( )2هامش الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو نسبة الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء كنسبة مئوية من اإليرادات.
ً
مطروحا منها شراء املمتلكات واملعدات مقسومة على الربح قبل الفائدة
( )3تحويل التدفقات النقدية هو الربح للسنة إلى جانب الخسارة على التصرف في املمتلكات واملعدات ونفقات االستهالك
والضريبة واالستهالك واإلطفاء.
ً
مطروحا منه الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى والجزء
( )4رأس املال العامل هو املخزون باإلضافة إلى الذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى والدفعات املقدمة للموردين،
الحالي من التزامات العقود.
( )5النفقات الرأسمالية هي مشتريات املمتلكات واملعدات.
ُ
ً
مطروحا منها مشتريات املمتلكات واملعدات مضافا اليها العائدات من بيع املمتلكات واملعدات.
( )6معدل التدفقات النقدية الحرة هي التدفقات النقدية الصافية من األنشطة التشغيلية،
( )7لم يتم عرض املركز املالي كما في  1يوليو  2021في هذه النشرة.

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء وهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
يقدم الجدول التالي تسوية من ربح السنة إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للفترات املشار إليها.
السنة املنتهية في  31ديسمبر
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

للفترة من  1ينايرإلى  1يوليو

(باأللف درهم إماراتي)
2019

2020

2021

2021

2022

اإليرادات

1,975,260

1,388,684

1,693,207

792,968

944,905

ربح السنة

1,646,608
6,629.0

1,104,812
6,304.0

1,380,575
6,000

634,410
3,000

796,748
3,317

-

-

-

-

-

1,653,237

1,111,116

1,386,575

637,410

800,065

%83.7

%80.0

%81.9

%80.4

%84.7

( )+مصاريف االستهالك
مصاريف االستهالك
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

تحويل التدفقات النقدية
يقدم الجدول التالي تسوية من ربح السنة إلى تحويل التدفقات النقدية للفترات املشار إليها.
السنة املنتهية في  31ديسمبر
تحويل التدفقات النقدية
2019
ربح السنة
( )+خسائر التصرف في املمتلكات واملعدات
( )+مصاريف االستهالك
( )-شراء ممتلكات ومعدات
(مقسومة على) األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
تحويل التدفقات النقدية

2020

للفترة من  1ينايرإلى  1يوليو

(باأللف درهم إماراتي)
2021

2021

2022

1,646,608
6,629
()1,343

1,104,812
4,747
6,304
()2,853

1,380,575
6,000
()1,209

634,410
3,000
()400

796,748
3,317
()3,161

1,651,894
1,653,237

1,113,010
1,111,116

1,385,366
1,386,575

637,010
637,410

796,904
800,065

%99.9

%100.2

%99.9

%99.9

%99.6

رأس املال العامل
ً
ُت ّ
مطروحا منه الذمم
عرف الشركة "رأس املال العامل" على أنه مجموع املخزون والذمم املدينة التجارية والذمم املدينة األخرى والدفعات املقدمة للموردين،
ً
مقدما وال يتم تسجيل
الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى والجزء املتداول من التزامات العقود .يعيد العمالء شحن حسابات سالك الخاصة بهم
اإليرادات إال بمجرد مرور السيارة عبر بوابة تحصيل التعرفة املرورية ،مما يؤدي إلى وضع سلبي لرأس املال العامل.
النفقات الرأسمالية
تعرف الشركة "النفقات الرأسمالية" على أنها مشتريات املمتلكات واملعدات.
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التدفقات النقدية الحرة
للفترة من  1يناير
إلى  1يوليو

السنة املنتهية في  31ديسمبر
(باأللف درهم إماراتي)

التدفقات النقدية الحرة
2019

2020

2021

2021

2022

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
( )-مشتريات املمتلكات واملعدات

1,722,360
()1,343
-

1,181,875
()2,853
174

1,233,948
()1,209
-

614,739
()400
-

828,136
()3,161
-

التدفقات النقدية الحرة

1,721,017

1,179,196

1,232,739

614,339

824,975

( )-متحصالت من بيع املمتلكات واملعدات

تقدر الشركة أن تبلغ التدفقات النقدية الحرة املعدلة بحسب رسوم االمتياز في السنة املنتهية في  31ديسمبر  2021نحو  866مليون درهم إماراتي.

املعلومات املالية التصورية غير املدققة املختارة
تم استخالص املعلومات املالية التصورية غير املدققة املختارة املوضحة أدناه للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2021لفترة  1يناير  2022الى  1يوليو ،2022
من املعلومات املالية التصورية السنوية واملعلومات املالية التصورية املرحلية املدرجة في مكان آخر في هذه النشرة ،وتعامل الصفقات والترتيبات التعاقدية
ما قبل الطرح ،املوضحة في قسم "االتفاقيات الجوهرية" ،كما لو كانت سارية في  1يناير ( 2021في حالة معلومات بيان االرباح والدخل الشامل املقتطعة غير
املدققة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2021وللفترة من  1يناير إلى  1يوليو  )2022وفي  31ديسمبر ( 2021في حالة بيان املركز املالي غير املدقق التصوري كما
في  31ديسمبر  )2021وحتى  1يوليو  .)2022ال تهدف املعلومات املالية التصورية غير املدققة املختارة إلى بيان النتائج الفعلية للعمليات التي كانت ستتحقق
في حال لو أن تلك الصفقات قد تمت بالفعل في تلك التواريخ ،كما ال تهدف إلى التنبؤ بنتائج عمليات الشركة ألي فترة مستقبلية .يجب قراءة املعلومات املالية
التصورية غير املدققة املختارة باالقتران مع باقي "القسم الثالث  -اإلفصاحات املالية" وامللحق (" )4القوائم املالية" املدرجة في مواضع أخرى من نشرة الطرح.
تم عرض املعلومات املالية التصورية غير املدققة املختارة ألغراض التوضيح فقط وليس املقصود منها أن تمثل أو توفر داللة على نتائج العمليات أو املركز
املالي الذي يتم تبليغه من قبل الشركة لو تم إتمام الصفقات واالتفاقات التعاقدية كما في منذ التواريخ املبينة ،أو املركز املالي أو نتائج العمليات ألي فترة
مستقبلية .يتم وصف التعديالت االولية واالفتراضات املرتبطة بها في اإليضاحات املتعلقة باملعلومات املالية التصورية ".

بيان األرباح والدخل الشامل التصوري السنوي غير املدقق
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2021
القوائم املالية
املقتطعة السنوية

التعديالت التصورية

غيراملدققة التصورية

باأللف درهم إماراتي
1,693,207

-

1,693,207

اإليرادات

───────
1,693,207

───────
-

───────
1,693,207

تكلفة بطاقات سالك وبطاقات إعادة الشحن

()21,766

-

()21,766

مصاريف تشغيل وصيانة بوابات التعرفة املرورية
مصروف رسم االمتياز

()85,859
-

()366,655

()85,859
()366,655

مصروف مزايا املوظفين

()9,551

()2,773

()12,324

()6,000
()113,076
()9,972
()26,279
()40,129

5,998
()81,633
113,076
()51,509
()4,785
()1,535
7,136

()2
()81,633
()9,972
()26,279
()51,509
()4,785
()1,535
()32,993

───────
1,380,575

───────
()382,680

───────
997,895

إجمالي اإليرادات

مصروف االستهالك
مصروف اإلطفاء
مصروف تخصيص الشركات
مصروف تحسين البرمجيات
خسارة انخفاض القيمة للذمم املالية
تكاليف تمويل
تكاليف اتفاقية الخدمات االنتقالية
مصاريف تأجير
مصاريف أخرى
أرباح السنة
بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

───────
1,380,575

───────
()382,680

───────
997,895

═══════

═══════

═══════
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بيان األرباح والدخل الشامل املرحلي غير املدقق التصوري
لفترة  1يناير الى  1يوليو 2022
القوائم املالية املقتطعة
املرحلية املوجزة

األولية غيراملدققة

التعديالت األولية
باأللف درهم إماراتي

944,905

-

944,905

───────
944,905

──────
-

───────
944,905

تكلفة بطاقات سالك وبطاقات إعادة الشحن
مصاريف تشغيل وصيانة بوابات التعرفة املرورية
مصروف رسم االمتياز

()10,931
()47,593
-

()205,335

()10,931
()47,593
()205,335

مصروف مزايا املوظفين

()4,888

()2,000

()6,888

مصاريف االستهالك
مصاريف اإلطفاء
مصروف تخصيص الشركات
مصروف تحسين البرمجيات
خسارة انخفاض القيمة للذمم املالية
تكاليف تمويل
تكاليف اتفاقية الخدمات االنتقالية
مصاريف اإليجار
مصاريف أخرى

()3,317
()40,521
()8,334
()12,528
()20,045

3,316
()40,816
40,521
()31,241
()2,392
()767
4,171

()1
()40,816
()8,334
()12,528
()31,241
()2,392
()767
()15,874

───────
796,748

──────
()234,543

───────
562,205

اإليرادات
إجمالي اإليرادات

أرباح الفترة
بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للفترة

-

-

-

───────
796,748

─────
()234,543

───────
562,205

═══════

═══════

═══════

بيان املركز املالي غير املدقق التصوري السنوي
كما في  31ديسمبر 2021
القوائم املالية املقتطعة
السنوية

التعديالت التصورية

غيراملدققة التصورية

باأللف درهم إماراتي
املوجودات غيراملتداولة
107,337

()107,333

4

املوجودات غير امللموسة

-

4,000,000

4,000,000

املمتلكات واملعدات
موجودات أخرى

-

640

640

───────
107,337

───────
3,893,307

───────
4,000,644

───────

───────

───────

16,044

-

16,044

ذمم مدينة تجارية وأخرى

158,520

-

158,520

دفعات مقدمة الى املوردين

33,416

-

33,416

-

200,845
160
4,205,000

200,845
160
4,205,000

إجمالي املوجودات املتداولة

───────
207,980

───────
4,406,005

───────
4,613,985

إجمالي املوجودات

───────
315,317

───────
8,299,312

───────
8,614,629

═══════

═══════

═══════

إجمالي املوجودات غيراملتداولة
املوجودات املتداولة
مخزون

ذمم مدينة عن ضريبة القيمة املضافة
موجودات أخرى
النقدية وشبه النقدية

املطلوبات غيراملتداولة

123

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2,377

()615

1,762

تمويل طويل األجل

36,723
-

3,983,970

36,723
3,983,970

───────

───────

───────

مطلوبات العقود

إجمالي املطلوبات غيراملتداولة

39,100

3,983,355

4,022,455

───────

───────

───────

9,452

-

9,452

4,200,000

4,200,000

415

637

املطلوبات املتداولة
الذمم الدائنة التجارية و األخرى
ذمم دائنة لهيئة الطرق واملواصالت
مكافآت املوظفين

222

تمويل قصير األجل

-

17,766

17,766

مطلوبات العقود

276,623

-

276,623

───────
286,297

───────
4,218,181

───────
4,504,478

───────

───────

───────

إجمالي املطلوبات املتداولة
إجمالي املطلوبات

325,397

8,201,536

8,526,933

═══════

═══════

═══════

صافي استثمارات الشركة األم
()10,080

22,776

12,696

-

75,000

75,000

صافي املساهمات املتراكمة من الشركة األم

إجمالي صافي استثمارات الشركة األم

───────
()10,080

───────
97,776

───────
87,696

إجمالي املطلوبات وصافي استثمارات الشركة األم

───────
315,317

───────
8,299,312

───────
8,614,629

رأس املال املدفوع

═══════

═══════

═══════

الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء األولية وهامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء التصوري
للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021
(باملليون درهم إماراتي)

لفترة  1ينايرالى  1يوليو 2022
(باملليون درهم إماراتي)

الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء(................ ................................ ................................ )1

1,131.1

634.3

هامش الربح قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء(..................................... ................................ )2

%67

%67

إيضاحات:
( )1األرباح األولية قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء ربح السنة /الفترة باستثناء تأثير الفوائد والضرائب ومصاريف االستهالك.
( )2هامش األرباح األولية قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء هو نسبة األرباح األولية قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء كنسبة مئوية من اإليرادات،

يقدم الجدول التالي تسوية من ربح السنة  /الفترة األولي على أساس شكلي إلى األرباح األولية قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء للفترات املشار إليها.
للسنة املنتهية في  31ديسمبر2021

لفترة  1ينايرالى  1يوليو 2022

(باملليون درهم إماراتي)

األرباح التصورية قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء
اإليرادات التصورية
ربح السنة  /الفترة التصورية
ً
مضافا إليه:
مصاريف االستهالك التصورية

1،693،207
997،895

مصاريف اإلطفاء التصورية
تكاليف التمويل التصورية
األرباح التصورية قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء
هامش األرباح التصورية قبل الفائدة والضريبة واالستهالك واإلطفاء

124

944,905
562,205

2

1

81،633
51،509

40,816
31,241

1،131،037
%66،8

634,263
%67.1

معلومات مالية أخرى
.1

سياسة توزيع األرباح
تعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح األسهم على عدد من العوامل ،بما في ذلك أي تعهدات في اتفاقيات التمويل املحتملة ،وتوافر االحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات
الرأسمالية للشركة واملتطلبات النقدية األخرى في الفترات املستقبلية ،وال يوجد ما يضمن أن الشركة ستدفع توزيعات أرباح أو مقدار هذه األرباح إن وجدت .يرجى الرجوع إلى

"املخاطر املتعلقة باالستثمار  -املخاطر املتعلقة بالطرح واألسهم  -تعتمد قدرة الشركة على دفع األرباح في املستقبل على جملة أمور منها األداء املالي للشركة ومتطلباتها الرأسمالية".

وسيعتمد أي مستوى ألرباح األسهم أو دفعها على األرباح املستقبلية وخطة عمل الشركة ،إلى جانب أمور أخرىً ،
وفقا لتقدير مجلس اإلدارة والجمعية العمومية.

مع مراعاة ما سبق ،تعتزم الشركة توزيع أرباح األسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام .تتوقع الشركة توزيع أول أرباح في النصف الثاني من عام
 2022قبل ابريل  ،2023وتتوقع الشركة توزيع  %100من صافي الربح ،بعد االحتفاظ االحتياطي االجباري املطلوب بموجب القانون (املتوقع أن يكون بـ  37.5مليون درهم إماراتي
ً
ً
فصاعدا ،تتوقع الشركة دفع  %100من صافي الربح املتاح للتوزيع كأرباح.
اعتبارا من عام 2023
من توزيع أول أرباح).
وتخضع سياسة توزيع األرباح للنظر من قبل مجلس اإلدارة في متطلبات إدارة النقد ألعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية ومصاريف الفائدة  /األرباح والنفقات
الرأسمالية املتوقعة واالستثمارات .باإلضافة إلى ذلك ،تتوقع الشركة أن ينظر مجلس اإلدارة ً
أيضا في ظروف السوق ،وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة ،وتوقعات مجلس
اإلدارة ألعمال الشركة وفرص النمو.
تتوافق سياسة توزيع األرباح مع النظام األساس ي للشركة.
.2

األحداث والعقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة (بما في ذلك االتفاقيات مع األطراف ذات عالقة)
فيما يلي ملخص لشروط محددة في االتفاقيات الجوهرية للشركة .ولم يرد في هذه امللخصات ما يفيد أنها تقدم ً
وصفا لكل الشروط واألحكام املعمول بها في تلك االتفاقيات كما أنها
مقيدة في مجملها بما ورد في تلك االتفاقيات.
املعامالت مع األطراف ذات العالقة
تبرم الشركة العديد من االتفاقيات والترتيبات األخرى مع األطراف ذات العالقة تتضمن هيئة الطرق واملواصالت ،واملؤسسات األخرى التابعة لهيئة الطرق واملواصالت ،والشركة
الفرعية اململوكة بالكامل لهيئة الطرق واملواصالت ،ومؤسسة تاكس ي دبي ،وهي املشروع املشترك بين هيئة الطرق واملواصالت وكريم والذي تسيطر عليه هيئة الطرق واملواصالت
بنسبة ( %50هال تاكس ي) ،ومجلس إدارة هيئة الطرق واملواصالت وحكومة دبي .ويرد وصف ألبرز هذه املعامالت أدناه.
استفادت الشركة من اإلعفاء املقرر بموجب الفقرة ( )25من معيار املحاسبة الدولي رقم " 24اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة" واعتبرت املنشآت التي تسيطر عليها حكومة دبي
ليست أطرف ذات عالقة ،باستثناء هيئة الطرق واملواصالت ،بنك اإلمارات دبي الوطني ،وشركة بترول اإلمارات الوطنية ("اينوك").
تتلقى الشركة ،في سياق عملها املعتاد ،الخدمات من األطراف ذات العالقة وإليها .وتشتمل هذه املعامالت على شراء وبيع السلع والخدمات في سياق العمل املعتاد بشروط تحددها
اإلدارة .باإلضافة إلى ذلك ،أبرمت الشركة اتفاقية االمتياز واتفاقية الخدمات االنتقالية مع هيئة الطرق واملواصالت واتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة مع
بنك اإلمارات دبي الوطني (ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى قسم "االتفاقيات الجوهرية").
يلخص الجدول التالي أرصدة األطراف ذات العالقة كما في  1يوليو :2022
كما في  1يوليو 2022

باأللف درهم إماراتي
األرصدة لدى الشركات التي تخضع للسيطرة املشتركة لحكومة دبي
مبالغ مستحقة لهيئة الطرق واملواصالت
التمويل  -بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.
األرصدة النقدية في البنك  -بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

4,200,000
4,001,736
4,205,000

تتعلق املعامالت مع بنك اإلمارات دبي الوطني بالعموالت املكتسبة التي بلغت  1.16مليون درهم إماراتي و 1.07مليون درهم إماراتي في الفترة املنتهية في  1يوليو  2022و 1يوليو
 ، 2021على التوالي .تتعلق املعامالت ،بما في ذلك العموالت املكتسبة ،مع اينوك ببيع بطاقات سالك وبطاقات إعادة الشحن والتي بلغت  57.5مليون درهم إماراتي و 66مليون
درهم إماراتي في لفترة املنتهية في  1يوليو  2022و 1يوليو  ،2021على التوالي .وليس لدى الشركة أي معامالت جوهرية أخرى مع الشركات التي تخضع لسيطرة حكومة دبي أو تخضع
لسيطرة مشتركة أو لنفوذ جوهري من قبلها.
العالقة مع دائرة املالية
من املقرر أن توافق دائرة املالية ،إلى جانب هيئة الطرق واملواصالت ،على أي رسوم وتكاليف قد تقترحها الشركة على املجلس التنفيذي .وبخالف ذلك ،تقتصر العالقة املستمرة
بين الشركة ودائرة املالية على دورها كمساهم في الشركة نيابة عن حكومة دبي.
العالقة مع حكومة دبي
تتعامل الشركة مع مالكها ،واملنشآت التي يتمتع املالك بالسيطرة أو التأثير الكبير عليها ،أو شركاته التابعة مثل هيئة الطرق واملواصالت ،في سياق أنشطة أعمالها املعتادة ،بما في
ذلك املوردين والعمالءً .
ونظرا إلى أن الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي ،فيشار إليها باسم "الكيان املرتبط بالحكومة" .وتخضع الشركة إلشراف جهاز الرقابة املالية ،وهو هيئة
حكومية في دبي تتمتع بسلطة إجراء عمليات تدقيق للشؤون املالية واالمتثال واألداء وأنظمة املراقبة وكفاءة أنظمة املراقبة وفاعليتها في الهيئات الحكومية والشركات اململوكة
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للحكومة.

رسوم التعرفة املرورية املحصلة من قبل مؤسسة تاكس ي دبي
تمثل تحصيل رسوم التعرفة املرورية من قبل مؤسسة تاكس ي دبي وهال تاكس ي الرسوم املحصلة في إمارة دبي وتتعلق بالرحالت التي تمر عبر بوابات سالك لتحصيل التعرفة املرورية
مع وجود ركاب داخل سيارة األجرة .بلغت رسوم التعرفة املرورية املحصلة من قبل مؤسسة تاكس ي دبي  31.9مليون درهم إماراتي في الفترة املنتهية في  1يوليو  2022و 20.3مليون
ً
ً
اعتبارا من  1يوليو  ،2022سيتم
تاريخيا ،تتم تسوية عمليات التحصيل التي قامت بها مؤسسة تاكس ي دبي مباشرة مع دائرة املالية.
درهم إماراتي في الفترة املنتهية في  1يوليو .2021
ً
تحصيل املبالغ من مؤسسة تاكس ي دبي من قبل هيئة الطرق واملواصالت نيابة عن الشركة وتحويلها إلى الشركة وفقا التفاقية االمتياز.

تخصيص التكاليف املؤسسية
تم تخصيص مصاريف للشركة بقيمة  40.5مليون درهم إماراتي و 45.3مليون درهم إماراتي في الفترة املمتدة من  1يناير  2022إلى  1يوليو  2022والفترة املمتدة من  1يناير 2021
إلى  1يوليو  ،2021على التوالي من هيئة الطرق واملواصالت .يتم تحديد هذه التكاليف من مستويات متعددة لهيئة الطرق واملواصالت ،بما في ذلك النفقات املشتركة لهيئة الطرق
واملواصالت ونفقات املؤسسة املشتركة .وتشمل التكاليف املؤسسية املخصصة ،على سبيل املثال ال الحصر ،الرقابة التنفيذية والقانونية واملالية واملوارد البشرية والتدقيق
والتخطيط االستراتيجي وحوكمة تقنية املعلومات وتم تخصيصها في السابق للشركة لتمثل تكلفة تقديم هذه الخدمات .عالوة على ذلك ،يتم إدراج مكافآت أعضاء مجلس هيئة
الطرق واملواصالت ضمن تخصيص املصاريف للشركة.
ُ
تهدف املبالغ املخصصة للشركة إلى عكس تكاليف تقديم الخدمات املذكورة أعاله ،وتعتقد اإلدارة أن طرق التخصيص املستخدمة تعد معقولة .ومع ذلك ،يمكن أن تختلف
التكلفة الفعلية للحصول على هذه الخدمات الفردية بشكل جوهري في حال لو كانت الشركة مستقلة .وتم تحديد تكلفة الخدمات التي تقدمها هيئة الطرق واملواصالت ومؤسسة
املرور والطرق من خالل طريقة التخصيص األكثر صلة ،وهي بشكل أساس ي النسبة املئوية النسبية لعدد املوظفين أو اإليرادات .ويتم تسجيل هذه التكاليف على أنها مصاريف
مؤسسية مخصصة في القوائم املالية .كما في  1يوليو  ،2022أبرمت الشركة اتفاقية الخدمات االنتقالية مع هيئة الطرق واملواصالت ،حيث ستقدم هيئة الطرق واملواصالت
خدمات للشركة لدعم أداء عملياتها املتعلقة بتحصيل التعرفة املرورية ومهام املكاتب الخلفية ،مثل التمويل وتقنية املعلومات واملوارد البشرية واإلدارة والتسويق واالتصاالت وفقا
ً
اعتبارا من تاريخ نفاذ اتفاقية الخدمات االنتقالية.
التفاقية االمتياز .وبالتالي ،لن يتم تخصيص تلك التكلفة إلى الشركة

تجميع النقد
استخدمت الشركة في السابق العمليات واألنظمة املركزية لهيئة الطرق واملواصالت إلدارة النقد .ونتيجة لذلك ،تم إيداع األغلبية العظمة من املبالغ النقدية املستلمة املتعلقة
بأعمال التعرفة املرورية مع أموال هيئة الطرق وا ملواصالت ودمجها معها .وليس للشركة الحق القانوني في إيداع األموال أو سحبها بشكل مستقل .تم إيداع األغلبية العظمى من
املبالغ النقدية التي استلمتها الشركة وتوحديها مع األموال العامة لهيئة الطرق واملواصالت ولم يتم تخصيصها للشركة على وجه التحديد.

كما في  1يوليو 2022
(غير مدققة)
باأللف درهم إماراتي

كما في  31ديسمبر 2022
(مدققة)
باأللف درهم إماراتي

كما في  1يوليو 2021
(غير مدققة وغير مراجعة)
باأللف درهم إماراتي

تجميع النقد واألنشطة العامة

()415,936

()1,222,255

()561,206

الذمم املدينة من هيئة الطرق واملواصالت

()451,296

()123,560

()98,406

عمليات تخصيص التكاليف املؤسسية

40,521

113,076

45,273

صافي النقص في استثمار الشركة األم

()826,711

()1,232,739

()614,339

مصرفيا ً
ً
ً
خاصا بها وتوقفت عن استخدام عملية وأنظمة تجميع النقد املركزية العائدة لهيئة الطرق واملواصالت .و ً
بناء على ذلك،
حسابا
اعتبارا من  1يوليو  ،2022تمتلك الشركة
ً
ً
ستتم تسوية كل املعامالت مباشرة مع الحساب املصرفي للشركة اعتبارا من  1يوليو .2022

معامالت األطراف ذات العالقة املقتطعة
فيما يتعلق باالقتطاع ،أبرمت الشركة وهيئة الطرق واملواصالت اتفاقية االمتياز واتفاقية الخدمات االنتقالية .بعد الطرح ،ستمتلك حكومة دبي  %80من الشركة .ملزيد من
املعلومات حول اتفاقية االمتياز واتفاقية الخدمات االنتقالية ،يرجى الرجوع إلى قسم "االتفاقيات الجوهرية — اتفاقية االمتياز" وقسم "االتفاقيات الجوهرية — اتفاقية
الخدمات االنتقالية".

عقد اإليجار
أبرمت الشركة عقد إيجار مع هيئة الطرق واملواصالت فيما يتعلق باملباني الواقعة في الطابق األول من املقر الرئيس ي لهيئة الطرق واملواصالت ،املجمع (ج) ،في دبي (التي تشمل مقر
الشركة ومركز االتصال الخاص بالشركة) بتاريخ نفاذ  1يوليو  . 2022تبلغ مدة عقد إيجار املقر الرئيس ي عامين يحق للشركة خاللها االنتفاع باملباني بشكل كامل مقابل دفع اإليجار
املتفق عليه .يمكن إنهاء عقد اإليجار ،دون أي غرامات ،من قبل الشركة أو هيئة الطرق واملواصالت (بصفتها املالك) بموجب إشعار كتابي مدته شهرين على األقل ُيقدم للطرف
اآلخر في أي وقت خالل مدة العقد.

التنازل عن العالمات التجارية من قبل هيئة الطرق واملواصالت
أبرمت الشركة وهيئة الطرق واملواصالت اتفاقية تنازل عن العالمة التجارية (ضمن اتفاقية االمتياز) لنقل ملكية العالمات التجارية لسالك التي تحتفظ بها هيئة الطرق واملواصالت
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إلى الشركة طوال مدة اتفاقية االمتياز .وتجري عملية نقل العالمات التجارية الخاصة بسالك والعائدة لهيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة من خالل وزارة االقتصاد ويجب أن
ً
رسميا إلى الشركة.
تكتمل قبل بدء فترة الطرح .كما يجري تسجيل اتفاقية التنازل عن العالمة التجارية لدى وزارة االقتصاد التي ستؤدي إلى نقل ملكية هذه العالمات
االتفاقيات الجوهرية

اتفاقية ترانسكور
تواصل الشركة وشركة ترانسكور تنفيذ اتفاقية سابقة سارية ،بعد تحويلها من هيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة ،وتخضع هذه االتفاقية لقوانين دولة اإلمارات ودبي ،وتقدم
شركة ترانسكور بموجبها مجموعة كاملة من خدمات التشغيل والصيانة لنظام بوابة التعرفة املرورية في العديد من املواقع في دبي ("اتفاقية ترانسكور") .وتم تجديد اتفاقية
ترانسكور ،التي تم إبرامها ألول مرة بين هيئة الطرق واملواصالت وترانسكور عام  2006لتصميم نظام بوابات تحصيل التعرفة املرورية وإنشائه وتشغيله وصيانته ،في عام 2013
و 2016وكان آخر تجديد لها في سبتمبر  2021ملدة  3سنوات .تم تمديد اتفاقية ترانسكور في عام  ،2022ضمن عملية تحولها من هيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة ،ملدة عامين
آخرين حتى سبتمبر  .2026تحكم اتفاقية ترانسكور تشغيل نظام تحصيل التعرفة املرورية الحالي "سالك" في دبي وصيانته من قبل ترانسكور بصفتها املقاول الرئيس ي وتسمح لهيئة
الطرق واملواصالت بطلب تصميم مواقع بوابات تحصيل جديدة في دبي وتنفيذها ودمجها مع النظام الحالي .سيتم تقييم ترانسكور ً
بناء على اتفاقية مستوى الخدمة ومؤشرات
األداء الرئيسية املنصوص عليها في اتفاقية ترانسكور.

امللكية الفكرية
تحتفظ ترانسكور بامللكية الكاملة لكل حقوق امللكية الفكرية في برامج املكاتب الخلفية األساسية ووحدات برنامج نظام التعرفة املرورية لترانسكور الذي تم تطويره وتحديثه
لصالح هيئة الطرق واملواصالت من عام  2007حتى  12سبتمبر  2013بموجب اتفاقية ترانسكور .تمتلك هيئة الطرق واملواصالت كل حقوق امللكية الفكرية بالكامل في التحسينات
ً
ً
ترخيصا ً
دائما غير حصري
ومعفيا من حقوق امللكية لكود املصدر لكل
التي تم إجراؤها على برنامج نظام التعرفة املرورية لترانسكور الذي تم تطويره منذ  12سبتمبر  2013وتحمل
الوحدات األساسية لنظام التعرفة املرورية لترانسكور .تحتفظ هيئة الطرق واملواصالت ً
أيضا بامللكية الكاملة للعالمة التجارية  /االسم التجاري "سالك" الذي يعمل بموجبه نظام
تحصيل التعرفة املرورية في دبي .هناك وحدات برامج إضافية وملحقة تم تطويرها بموجب هذه االتفاقية تتضمن حقوق ملكية فكرية مختلطة بما في ذلك الحقوق التي ال يمكن
بيعها و/أو ترخيصها من قبل أي من الطرفين إال بعد الحصول على موافقة الطرف اآلخر.
ً
ً
فصاعدا بموجب أي ترتيب مع املقاول الرئيس ي الخارجي،
اعتبارا من سبتمبر 2013
كما في تاريخ هذه النشرة ،تم نقل كل حقوق امللكية الفكرية في تحسينات وتحديثات كل البرامج
ترانسكور( ،بما في ذلك ملكية البرنامج فيما يتعلق بتطبيق سالك الذكي واملوقع اإللكتروني لسالك) إلى شركة سالك بموجب اتفاقية االمتياز.

مهام شركة ترانسكور
ترانسكور توفر وتدير الخدمات التالية للشركة بموجب اتفاقية ترانسكور:

خدمة العمالء (العمالء العابرين ومركز االتصال)
توفر ترانسكور نقطة اتصال أولى للعمالء لطرح أسئلة عامة تتعلق بتشغيل الشركة أو أسئلة محددة تتعلق بحساب سالك الخاص بهم أو فتح حساب سالك جديد .ويتم تسجيل
املشاكل التي قدمها العميل والتي ال يمكن حلها على الفور من قبل مركز االتصال في املكاملة األولى في برنامج إدارة عالقات عمالء سالك وإعادة توجيهها إلى فريق الدعم غير املباشر
في مركز االتصال للتحقيق فيها وحلها.

دعم خدمة العمالء غير املباشر
تعالج ترانسكور الطلبات الواردة من كل قنوات خدمة العمالء في حال تعذر على وكيل خدمة العمالء املباشر معالجة الطلب على الفور .ويشمل ذلك التحقيق في املشكلة وحلها
بشكل مناسب وإبالغ العميل بالنتيجة .ويقوم فريق الدعم غير املباشر لخدمة العمالء ً
أيضا بمعالجة أنشطة املكاتب الخلفية األخرى وفق ما تقره هيئة الطرق واملواصالت من
وقت آلخر.
ويتضمن النطاق األساس ي للدعم غير املباشر حل املهام التالية:
•

إصدار تذاكر التتبع الصادرة عن مراكز االتصال ومواقع التقديم ألي شكاوى من العمالء؛

•

ً
تعقيدا) ،مثل:
إصدار تذاكر التتبع الناشئة عن معالجة طلبات العمالء  -املشكالت الرئيسية (األكثر
▪ املشاكل املتعلقة بملصقات سالك  -الفصل؛
▪ دمج الحسابات؛
▪ أرقام ملصقات سالك الخاطئة؛
▪ الحاالت املعتمدة؛
▪ تعدد أرقام امللفات الضريبية على حساب واحد؛
▪ اللوحات التجارية؛
▪ املركبات املجهولة الهوية؛
▪ قضايا اإليجار في أبو ظبي؛

•

التعامل مع تحديثات معلومات املركبات من نظام املرور اإللكتروني؛ و
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•

إجراء تنظيف البيانات املعقد ،وتنفيذ اختبارات قبول املستخدم ،والتحقق بانتظام من املوقع اإللكتروني وتطبيق سالك ،وإجراء استطالعات مع عمالء سالك من حين
آلخر.

النزاعات
تستقبل ترانسكور وتحقق في نزاعات العمالء بشأن املخالفات التي تلقوها ،مع تقديم أي توصيات بشأن رفض املخالفات إلى هيئة الطرق واملواصالت أو الشركة للموافقة عليها.

معالجة املخالفات  /مراجعة الصور
تتولى ترانسكور املسؤولية عن قراءة صور لوحات الترخيص لكل املركبات التي تمر عبر بوابات الشركة دون وضع ملصق سالك وإعادة توجيه هذه الصور ملعالجة تحصيل التعرفة
املرورية أو إصدار مخالفة.

إدخال البيانات
توفر ترانسكور موظفين مختصين بإدخال البيانات ،وهم مجموعة من وكالء خدمة العمالء العاملين في املكتب الخلفي لسالك .وتتمثل املسؤولية األساسية لهذا الفريق في ضمان
ً
تلقائيا من قبل النظام ألسباب متعددة مثل:
فتح حسابات جديدة للعمالء وإضافة مركبات للعمالء الحاليين .ويتلقى الفريق الطلبات اإللكترونية التي لم تتم معالجتها
•

تكرار اللوحة :عند تسجيل لوحة املركبة تحت حساب عميل مختلف؛

•

تكرار الهيكل :عند تسجيل لوحة املركبة تحت حساب عميل مختلف؛

•

تكرار رقم امللف الضريبي :عندما يكون رقم امللف الضريبي املقدم من العميل إما ً
مكررا أو تحت حساب عميل مختلف؛ و

•

التسجيل للمركبات الدولية واملصدرة.

إلكترونيا عند إنشائها من خالل املوقع اإللكتروني للشركة (أو تطبيقات الجهات الخارجية) ،أو إنشائها ً
ً
يدويا من قبل فريق
يتلقى فريق إدخال البيانات الطلبات املذكورة أعاله إما
مركز االتصال أو الفريق الداخلي .يتم استكمال تسجيل ملصق سالك ضمن مقياس مؤشر أداء رئيس ي محدد في اتفاقية مستويات الخدمة .قد يطلب الفريق إجراء عمليات
معاودة االتصال بالعمالء للتحقق من املعلومات و/أو التفاصيل ،والتي يتم إجراؤها من قبل فريق من الوكالء املتخصصين الذين أكملوا التدريب الداخلي ملركز االتصال.
يتولى الفريق ً
أيضا املسؤولية عن تصحيح معلومات حسابات العمالء (من خالل الطلبات) وتفاصيل املركبات.

صيانة معدات تحصيل التعرفة املرورية املوجودة على جانب الطريق
توفر ترانسكور الصيانة الوقائية والتنبؤية والتصحيحية لكل املعدات املستخدمة على جانب الطريق.

دعم البرامج
توفر ترانسكور للشركة فريق دعم برامج ،يتألف من مهندس ي البرامج وموظفي الدعم ذوي الصلة الذين تتمثل مهمتهم في توفير نظام دعم مكتب املساعدة ملعالجة مشكالت
العمالء وأخطاء البرامج.

تقنية املعلومات
توفر ترانسكور للشركة فريق تقنية املعلومات الذي يقوم بالتصميم املعماري ،والصيانة الوقائية والتصحيحية والطارئة ألجهزة الكمبيوتر والشبكات ومعدات االتصاالت.

مكتب ادارة املشاريع
ً
ً
تنسيقا ً
كبيرا بين اإلدارات و/أو العديد من أصحاب املصلحة .وستكون
توفر ترانسكور للشركة مكتب إدارة مشاريع يكون مسؤوال عن إدارة املشاريع وعمليات التوزيع التي تتطلب
األنشطة املسندة لهذا الفريق قائمة على أساس كل حالة على حدة وسيتم التكليف بها من قبل ترانسكور وهيئة الطرق واملواصالت أو الشركة.

تطوير البرامج
توفر ترانسكور فريق تطوير يتألف من عدد من مطوري البرامج املتمرسين وموظفي الدعم ذوي الصلة الذين تتمثل مهمتهم في توفير تحسينات لنظام الشركة.
االتفاقيات املتعلقة باالقتطاع

اتفاقية االمتياز
للحصول على وصف كامل التفاقية االمتياز ،يرجى الرجوع إلى "االمتياز واملسائل التنظيمية—اتفاقية االمتياز".

اتفاقية الخدمات االنتقالية
أبرمت الشركة وهيئة الطرق واملواصالت اتفاقية الخدمات االنتقالية لتنظيم فصل أعمال التعرفة ونقلها من هيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة.
تشمل الخدمات التي ستقدمها هيئة الطرق واملواصالت إلى الشركة بموجب اتفاقية الخدمات االنتقالية :خدمات املحاسبة ،و/أو التسويق واالتصاالت ،و/أو إدارة املكاتب ،و/أو
دعم التعاقدات واملشتريات ،و/أو مراكز خدمة العمالء العابرين ،و/أو خدمة العمالء ،و/أو املوارد البشرية ،و/أو تقنية املعلومات للشركات ،و/أو تحصيل رسوم سيارات األجرة،
و/أو تطبيقات الهاتف املحمول ،و/أو املوقع اإللكتروني ،و/أو روبوت الدردشة ،و/أو أنظمة الكمبيوتر املختلفة .ستبدأ كل خدمة في تاريخ اتفاقية الخدمات االنتقالية ما لم تخطر
الشركة هيئة الطرق واملواصالت بأن الخدمة (الخدمات) غير مطلوبة حتى تاريخ الحق.
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ومن املفترض أن يتم توفير الخدمات من قبل هيئة الطرق واملواصالت (أو تضمن توفيرها من مورد خارجي) لفترة متفق عليها لكل خدمة .ومع ذلك ،فإن الشركة ملزمة بإنشاء
ً
مسبقا.
أنظمة وإبرام اتفاقيات مع أطراف خارجية واتخاذ كل الخطوات األخرى الالزمة للتمكن من نقل كل الخدمات إليها بحلول نهاية الفترة املتفق عليها
يحق للشركة إنهاء خدمات معينة لدواعي املالءمة ،على أن تدفع أي تكاليف مرتبطة بهذا اإلنهاء .يجوز لهيئة الطرق واملواصالت أو الشركة إنهاء االتفاقية في حالة ارتكاب أي انتهاك
مرض للطرفين .وال يحق لهيئة الطرق واملواصالت إنهاء الخدمة لدواعي املالءمة.
جوهري ولم يتم التوصل إلى حل ٍ

اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة
أبرمت الشركة اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة بقيمة  4,200,000,000درهم إماراتي بتاريخ  29يونيو  2022تشتمل على تمويل مرابحة ألجل وتسهيالت
تمويل متجددة مع بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع"( .اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة") .تم توفير التمويل على أساس غير مضمون بشكل أساس ي ألغراض
تسوية رسوم االمتياز املستحقة بموجب اتفاقية االمتياز .وتنص اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة على السداد املسبق اإللزامي في حالة التغيير في السيطرة
ُ
حيث يجوز للممولين أن يقرروا املطالبة بالسداد الفوري إذا لم تعد حكومة دبي تمتلك (بشكل مباشر أو غير مباشر) ما ال يقل عن  %50.1من رأس املال املصدر للشركة بعد
إتمام أي حدث إدراج خاص بالشركة.
تتضمن اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة تعهدات بأن تكون نسبة الرافعة املالية  5أضعاف التي يلزم اختبارها على أساس نصف سنوي وغير ذلك من
التعهدات املحدودة نسب ًيا (بما في ذلك القيود املفروضة على بعض عمليات التصرف ومنح بعض حقوق الضمان) .تحتوي اتفاقية التمويل ألجل والتسهيالت االئتمانية املتجددة
ً
أيضا على بعض حاالت التقصير املعتادة بما في ذلك عدم السداد ،وخرق أي تعهدات مالية أو غيرها من التعهدات ،وإنهاء اتفاقية االمتياز والتقصير املتقاطع في ما يتعلق باملديونية
املالية األخرى ألي عضو في املجموعة .سيسمح وقوع أي حالة تقصير للممولين باتخاذ إجراءات تسريع السداد وإلغاء التمويل.
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القسم الرابع :تفاصيل أخرى
.1

آلية اعتماد نظام الحوكمة في الشركة
ً
اعتبارا من تاريخ هذه النشرة ،تلتزم شركة سالك ،وتنوي االلتزام ،بمتطلبات
يلتزم املجلس بالحفاظ على املعايير املناسبة لحوكمة الشركات بما يتماش ى مع أفضل املمارسات الدولية.
حوكمة الشركات املطبقة على الشركات املساهمة العامة املدرجة في سوق دبي املالي وفق ما هو منصوص عليه في دليل حوكمة الشركات املساهمة الصادر عن هيئة األوراق املالية
والسلع بموجب القرار رقم (/3ر.م ).لسنة ( 2020بصيغته املعدلة) ("دليل حوكمة الشركات") .كما اعتمد مجلس اإلدارة سياسة الحوكمة وتشكيل مجلس اإلدارة التي تتضمن
مبادئ مختلفة تنطبق على تشكيل مجلس اإلدارة ،بما في ذلك متطلب وجود عضوة واحدة على األقل في مجلس اإلدارة .في هذه النشرة ،يشار إلى دليل حوكمة الشركات الصادر
عن هيئة األوراق املالية والسلع وسياسة الحوكمة وتشكيل مجلس اإلدارة مجتمعين باسم "قواعد الحوكمة").

.2

الهيكل اإلداري املقترح للشركة
هيكل مجلس إدارة الشركة
كما في تاريخ اإلد اج ً
ووفقا لقرار املجلس التنفيذي رقم  34لعام  2022بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة سالك ش.م.ع ،.يتكون مجلس اإلدارة من  7أعضاء من بينهم عضو واحد
ر
تنفيذي و 6أعضاء غير تنفيذيين مستقلون .كل من أعضاء املجلس تم تعيينه ملدة  3سنوات .على مجلس اإلدارة االجتماع مرة كل  3أشهر على األقل.
سنة الوالدة

املنصب

سنة التعيين

االسم
معالي /مطر الطاير

1958

رئيس املجلس  -عضو غير تنفيذي

2022

عبد املحسن إبراهيم كلبت

1967

نائب رئيس مجلس  -عضو غير تنفيذي اإلدارة

2022

ميثاء محمد بن عدي

1970

عضو مجلس إدارة  -عضو غير تنفيذي

2022

محمد املظرب

1982

عضو مجلس إدارة  -عضو غير تنفيذي

2022

إبراهيم الحداد

1977

عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي

2022

محمد عبد هللا لنجاوي

1971

عضو مجلس إدارة  -عضو غير تنفيذي

2022

محمد الحاوي

1983

عضو مجلس إدارة  -عضو غير تنفيذي

2022

موضح أدناه خبرات كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

معالي /مطر الطاير (رئيس مجلس اإلدارة)
حصل معالي مطر الطاير ،املفوض العام ملسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة واملدير العام ،ورئيس مجلس املديرين التنفيذيين لدى هيئة الطرق واملواصالت،
منصبا ً
ً
قياديا في هيئة الطرق واملواصالت .وتدرج في العديد
على درجة البكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة ويسكونسن بالواليات املتحدة األمريكية في عام  .1983قبل توليه
من الوظائف التخصصية واإلشرافيةً ،
بدءا من مدير إدارة الطرق حتى تقلد منصب نائب مدير عام بلدية دبي.
وقد تولى قيادة هيئة الطرق واملواصالت في نوفمبر من عام  2005وقام باإلشراف على تأسيسها ورفدها بالكفاءات والخبرات املتخصصة .وقد حققت هيئة الطرق واملواصالت تحت
قيادته إنجازات كبيرة في مجاالت متعددة ،مثل تطوير منظومة النقل الجماعي بشكل جذري من خالل مشاريع عمالقة أهمها مترو دبي (بخطيه األحمر واألخضر) وترام دبي،
وإحداث نقلة نوعية في خدمات الحافالت والنقل البحري ،وتطوير شبكة الطرق شاملة إنشاء عدة معابر على خور دبي ،مثل جسر إنفينيتي ومعبر الخليج التجاري وجسر القرهود
ً
والجسر العائم) .كما طورت هيئة الطرق واملواصالت طرقا وتقاطعات رئيسية على شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع اإلمارات ،باإلضافة إلى إنشاء
ً
مشروعا لخدمة معرض إكسبو  2020بتكلفة تزيد على  15مليار درهم أبرزها مسار  2020ملترو دبي وشبكة طرق مترامية األطراف .كما أشرف الطاير على تحسين مشروع
15
طريق دبي-العين باإلضافة إلى ممرات الشندغة والخوانيج وطرابلس .وتشمل محفظته مجموعة من املشاريع مثل قناة دبي املائية ،وكورنيش جميرا ،ومتحف االتحاد ،ومركز التحكم
ّ
املوحد () ،EC3ومركز دبي لألنظمة املرورية الذكية .وبشكل عام ،أشرف السيد /الطاير على مشاريع تزيد قيمتها عن  140مليار درهم نفذتها هيئة الطرق واملواصالت .وقد وضعت
تلك اإلنجازات واملشاريع هيئة الطرق واملواصالت في مصاف الهيئات العاملية املتميزة واملشهود لها في مجال الطرق واملواصالت ،وحصدت هيئة الطرق واملواصالت ،التي تضاهي
سجلها الحافل باإلنجازات ،العديد من الجوائز املحلية واإلقليمية والدولية ،والتي تجاوز عددها  270جائزة.
أشرف الطاير بصفته املفوض العام ملسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة ،على إعداد الخطة الحضرية الرئيسية لدبي  ،2040والتي تحدد استراتيجية طويلة
األجل لإلمارة وتحدد مجاالت التخطيط الحضري األساسية التي أبرزها الرفاه ،واإلسكان ،واالقتصاد ،والسياحة ،باإلضافة إلى إدارة استخدامات األراض ي وتنظيمها ،ووضع سياسة
إسكان املواطنين في إمارة دبي .ويشرف معاليه كذلك على تنفيذ مشاريع الخطة الشاملة لتطوير حتا حيث يرأس اللجنة العليا للتطوير العمراني في حتا ومشاريع املناظر الطبيعية
والتنمية الريفية في دبي ،باإلضافة إلى مبادرات ومشاريع الرفاهية في اإلمارة .كما يقود الطاير مخطط التحول املؤسس ي للدوائر الحكومية املتعلقة بالبنية التحتية والتخطيط
العمراني وجودة الحياة وهي بلدية دبي ودائرة األراض ي واألمالك في دبي ومؤسسة محمد بن راشد لإلسكان .وقد حقق هذا التعاون مكاسب انعكست في إطالق مجموعة من املبادرات
في كل أنحاء اإلمارة ،مثل:
•

برنامج اإلسكان الحكومي ملدة ً 20
عاما (بقيمة  65مليار درهم إماراتي)؛

•

الخارطة املوحدة الشاملة لألراض ي بدبي؛ و

•

منصة دبي للتطوير التكنولوجي.
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عبد املحسن إبراهيم كلبت (نائب رئيس مجلس اإلدارة)
أساسيا ً
ً
ً
يتمتع عبد املحسن إبراهيم كلبت بخبرة هائلة تزيد عن ً 30
وبارزا في مجلس إدارة هيئة الطرق واملواصالت منذ
عضوا
عاما في القيادية العليا في القطاع العام .وقد كان
إنشائها في عام  .2005كما أدى ً
دورا ً
مهما في إنشاء هيئة الطرق واملواصالت من خالل تطوير حوكمة قوية وفعالة ،وأطر تشغيلية ومتعددة الوظائف ،وهيكل تنظيمي لألعمال.
ُ
واستحدث مفاهيم إدارة إبداعية ونهج متنوعة لتحسين العمليات اإلدارية والفنية على مستوى هيئة الطرق واملواصالت ،مما أدى إلى تحويلها من عمليات يومية روتينية إلى محرك
استراتيجي عالي الكفاءة.
خالل الفترة املمتدة من عام  2005إلى عام  ،2015شغل السيد /كلبت منصب الرئيس التنفيذي لقطاع اإلستراتيجية وحوكمة الشركات لدى هيئة الطرق واملواصالت ،حيث تولى
مسؤولية تحديد وتوجيه االتجاه االستراتيجي لهيئة الطرق واملواصالت نحو حلول نقل متكاملة ً
تماما بهدف تحويل استخدام السيارات الخاصة إلى وسائل النقل العام بهدف دعم
خطة التنمية اإلستراتيجية طويلة املدى في دبي ورؤيتها .في عام  ،2011منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسام الشرف إلسهاماته القيمة في التميز والعمل
الحكومي لدى هيئة الطرق واملواصالت.
ويشغل السيد /كلبت منصب الرئيس التنفيذي ملؤسسة القطارات منذ عام  . 2015وخالل هذه الفترة ،ركز جهوده بنشاط على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم اإليرادات
وتقليل النفقات .باإلضافة إلى تصميمه على توسيع شبكة السكك الحديدية وتعزيزها وتطويرها في دبي ،فإنه يركز على االستخدام الفعال واألمثل للميزانية من خالل خطة الشراكة
بين القطاعين العام والخاص .وقد طبق ً
أيضا تدابير عظيمة لتوفير تكاليف بقيمة تزيد على  25مليار درهم إماراتي من تكاليف التطوير والتشغيل .في مؤسسة القطارات ،يشرف
ً
حاليا على عدد من املشاريع املهمة واملرموقة من أبرزها مشروع طريق  2020البالغة قيمته  10.6مليار درهم إماراتي.
حصل على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة اإلمارات العربية املتحدة في مدينة العين وأكمل برنامج محمد بن راشد إلعداد القادة التنفيذيين.

ميثاء بن عدي (عضو مجلس إدارة)
تشغل ميثاء بن عدي منصب املدير التنفيذي ملؤسسة املرور والطرق في هيئة الطرق واملواصالت بدبي منذ تأسيسها في العام  ،2005حيث قامت خالل هذه الفترة برؤية تصميم
وتنفيذ العديد من املشاريع بما في ذلك مشروع الجسر العائم في دبي ،وقناة دبي املائية ،ومشاريع الطرق املؤدية إلى معرض إكسبو  ،2020وإنشاء خدمات تشغيل التعرفة املرورية
للطرق .تدير السيدة /ميثاء بن عدي مؤسسة بميزانية سنوية تبلغ حوالي  4,600,000,000درهم إماراتي ،باإلضافة إلى اإلشراف على تخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة البنية
التحتية لشبكة الطرق بإمارة دبي حيث تبلغ قيمة املشاريع التي تديرها ما يزيد عن  3,500,000,000درهم إماراتي ً
سنويا .كما تشرف على العديد من املبادرات االستراتيجية على
املستوى املحلي والخليجي في مجاالت األمن والسالمة املرورية والتنقل الذكي ،والتي تحقق أرباح سنوية تقارب  5,100,000,000درهم إماراتي.
حصلت السيدة /ميثاء بن عدي على العديد الجوائز العاملية واإلقليمية ،بما في ذلك جائزة الشيخ راشد للتميز العلمي ،جائزة محمد بن راشد آل مكتوم ملساهمتها في نجاح مشروع
ً
ً
مترو دبي ومشاريع الطرق املنفذة دعما له ،باإلضافة إلى درع التميز الذهبي من قبل سفير التعاون العربي للمنظمة العربية للمسؤولية املجتمعية باململكة األردنية الهاشمية تقديرا
لجهودها في تحقيق رسالة األعمال واملسؤولية االجتماعية .كما حصلت السيدة /ميثاء بن عدي على جائزة األمير مايكل العاملية للسالمة املرورية ،باإلضافة إلى حصولها على العديد
من الجوائز من برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية .وقد تم اختيارها كواحدة من أفضل  10قائدات للسيدات األكثر تأثيرا في القطاع الحكومي في الشرق األوسط لعام
 2018من قبل مجلة فوربس ،باإلضافة إلى حصولها على جائزة اإلنجاز مدى الحياة من مؤسسة  MEEDالعاملية في عام  ،2018والعديد من الجوائز األخرى املتعلقة بالقيادة
والبنية التحتية والنقل.
تشغل السيدة /ميثاء بن عدي منصب رئيسة لعدة مجالس ولجان مهمة في قطاعات النقل والسالمة املرورية واالستدامة .حصلت السيدة /ميثاء بن عدي على شهادة املاجستير
في هندسة النقل من جامعة نيوكاسل في اململكة ّ
املتحدة كما تحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة املدنية من جامعة الكويت.

محمد املظرب (عضو مجلس إدارة)
محمد املظرب ،املدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني املؤسس ي في هيئة الطرق واملواصالت ،يقود التحول الرقمي في قطاع النقل بدبي .ويتولى مسؤولية استخدام التقنيات
املتطورة لتوفير تجارب رائدة وقائمة على التقنيات املتقدمة للسائقين والركاب ومستخدمي الطرق.
وقد بنى ثروته وخبرته القيادية الواسعة من خالل العمل في منصب مدير لعمليات السكك الحديدية في هيئة الطرق واملواصالت ،حيث أشرف على واحدة من أكبر اتفاقيات
االمتياز في املنطقة لتشغيل مترو دبي وترام دبي ،حيث عمل على توفير خدمة سكك حديدية متميزة في دبي.
ً
مسؤوال ً
أيضا عن توفير نظام تحصيل األجرة اآللي وتشغيله لكل وسائل النقل في دبي باإلضافة إلى إنشاء مصادر إيرادات تجارية أخرى باستخدام البنية
وكان السيد /املظرب
األساسية للنظام.
وهو عضو في العديد من اللجان وفرق العمل على مستوى املدينة التي تشرف على رحلة التحول الرقمي في دبي.

إبراهيم الحداد (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة)
إبراهيم الحداد خبير متمرس يتمتع بخبرة تزيد على ً 17
عاما في تقديم مشاريع مؤثرة للغاية في كل من القطاعين العام والخاص .ومنذ انضمامه إلى هيئة الطرق واملواصالت في عام
 ،2013ركز على التحول التجاري ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقاد تنفيذ العديد من املشاريع البارزة لهيئة الطرق واملواصالت مثل اتفاقية املشروع املشترك
هال بين هيئة الطرق واملواصالت وكريم ،والتحول التجاري ملؤسسة تاكس ي دبي ،واتفاقية االمتياز مع شركة هايبرميديا ،وتنفيذ بوابة  ،Invest RTAلتسمية البعض منها .وقد فازت
ً
ابتكارا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي "2019
تحت قيادته إدارة التجارة واالستثمار بجائزة كابيتال فاينانس انترناشيونال "ألفضل فريق استثمار في املشاريع اللوجستية
وحصلت ً
أيضا على شهادة أيزو ( 2006 :10014أول كيان في املنطقة يحصل على هذه الشهادة) مما يدل على توافق املمارسات التجارية واالستثمارية في هيئة الطرق واملواصالت
مع املمارسات العاملية الرائدة.
حصل السيد /الحداد على درجة املاجستير في إدارة العقارات من جامعة ساوث ويلز  -سيدني ،باإلضافة إلى درجة البكالوريوس في الهندسة املعمارية من جامعة اإلمارات العربية
املتحدة.
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محمد عبد هللا لنجاوي (عضو مجلس إدارة)
يتمتع محمد عبد هللا لنجاوي بالخبرة في مجاالت السالمة واألمن وإدارة األزمات وعمليات املطارات مع فطنة تجارية قوية .عالوة على ذلك ،يتمتع بخبرة عملية في التخطيط والتنظيم
والتنسيق والتوجيه والتحكم في املهام املتعلقة بإدارة أزمات املطارات وكل األمور املتعلقة بالطيران .ويتولى السيد لنجاوي ً
حاليا منذ عام  2016منصب املدير التنفيذي ألمن الطيران
والتحقيق في الحوادث ،حيث يتولى مسؤولية أمن الطيران والحد من املخاطر وصنع السياسات والعديد من املهام األخرى .ويتمتع بسجل حافل في إدارة مجموعة متنوعة من
اإلدارات والوظائف ذات الصلة حيث يفوق توقعات اإلدارة عالية املستوى.

محمد الحاوي (عضو مجلس إدارة)
يشغل محمد الحاوي ً
حاليا منصب مدير التنمية االقتصادية في املجلس التنفيذي ،حيث يقود تنفيذ السياسة االقتصادية في دبي وتطوير االستراتيجية بالتنسيق مع جميع
أصحاب املصلحة ذوي الصلة من القطاعين العام والخاص .كما يشغل منصب رئيس الفريق االقتصادي ويتبع املجلس التنفيذي بهدف تعزيز مكانة دبي االقتصادية والتنافسية.
السيد /الحاوي هو الشريك املؤسس لشركة جريفون القابضة ،حيث يدير االستثمار في قطاعات متعددة ،بما في ذلك العقارات والخدمات اللوجستية واألعمال الزراعية والتقنية
املالية.
وخالل توليه منصب نائب الرئيس ملنصة التقنية والصناعة والتعدين في شركة مبادلة ً
ً
ً
استثماريا ً
سابقا ،قاد السيد /الحاوي
دوليا ملشاريع البنية التحتية تبلغ قيمته مليارات
اتحادا
الدوالرات ويتمتع بخبرة في تطوير وتنفيذ املبادرات الحكومية رفيعة املستوى والسياسات الحكومية .ويتمتع بسجل حافل في استخدام املهارات الشخصية وقدرات التفاوض ومهارات
إدارة األزمات لتحقيق األهداف املؤسسية.
حصل السيد /الحاوي على درجة املاجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة كوليدج لندن ،باإلضافة إلى بكالوريوس العلوم في الرياضيات من إمبريال كوليدج لندن.
اإلدارة العليا
إضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة ،يتولى اإلدارة اليومية لعمليات الشركة فريق اإلدارة العليا التالي:
االسم
ماجد إبراهيم

املنصب
الرئيس املالي

سنة امليالد
1968

سنة التعيين
2022

طارق إسماعيل محمد

1983

الرئيس التنفيذي للتقنية

2022

ستيفن هيبرت

1954

رئيس االستشارات القانونية

2022

طارق املطوع

1989

مدير خدمات الدعم

2022

هاريهاران غوباالكريشنان

1982

عضو مجلس إدارة،

2022

االستراتيجية والتطوير
محمد هشام علي زين العابدين

1984

رئيس عالقات املستثمرين

2022

محمد موعيس

1975

مدير مشروع

2022

موضح أدناه خبرات الفريق اإلداري وخبرة كل فرد في فريق اإلدارة العليا.
ماجد إبراهيم (الرئيس املالي)
عاما في اإلدارة املالية بهيئة الطرق واملواصالت .ويتمتع بخبرة ً 32
انضم ماجد إبراهيم إلى هيئة الطرق واملواصالت عام  .2010عمل السيد /إبراهيم ملدة ً 12
عاما في مجال التمويل
والتدقيق لدى شركات التدقيق الكبرى األربعة وكيانات حكومية وخاصة .كما أنه محترف مؤهل في مجال التحليالت وتطوير الحلول حيث يتمتع بخبرة كبيرة في تنفيذ مجموعة
كاملة من العمليات املالية وإدارتها ،وقد اكتسب خبرته في جمع األموال ،وخفض التكاليف ،وتعظيم اإليرادات ،وتمويل املشاريع العمالقة ،واإلدارة املالية ،واإلشراف على
االستراتيجيات املالية بما يتوافق مع لوائح املؤسسة لضمان االستدامة املالية ،والقوائم املالية املوحدة ،والتخطيط ،وامليزانية ،وعمليات الخزانة ،وصياغة السياسات  /اإلجراءات
املحاسبية .وقد عمل ملدة ً 12
عاما في اإلدارة املالية بهيئة الطرق واملواصالت ،حيث أشرف خاللها على العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة بقيمة  8.0مليار دوالر إلنشاء
معالم بارزة في دبي ،من مرحلة املفهوم إلى التسويات النهائية ،وأدار اتفاقيات تسهيالت تمويل رئيسية مختلفة بقيمة تصل إلى  4.0مليار دوالر تتضمن التمويل املحلي والتمويل
الدولي من خالل وكاالت ائتمان التصدير .وهو محاسب معتمد مع (محاسب قانوني معتمد) من جامعة إلينوي بالواليات املتحدة وقد حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال
من الجامعة الكندية ،كما أنه محقق احتيال معتمد ،ومدقق ضوابط داخلية معتمد ،وحاصل على شهادة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

طارق إسماعيل محمد (الرئيس التنفيذي للتقنية)
يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة انضمام طارق إسماعيل محمد إلى الشركة ليتولى منصب الرئيس التنفيذي للتقنية في أكتوبر  .2022وطارق هو مدير متمرس يتمتع بخبرة تمتد ملا
عاما .وينضم إلى سالك ً
يقرب من ً 17
قادما من شركة إنجازات لنظم البيانات التي يشغل بها منصب مدير برنامج حصنتك .وقبل ذلك ،أمض ى ما يقرب من عقد من الزمان في هيئة
الطرق واملواصالت في منصب نائب للمدير ومدير أنظمة النقل ،ثم مدير أول في مركز التحكم املوحد .وقد حصل على درجة البكالوريوس في تقنية املعلومات من الجامعة األمريكية
في دبي وماجستير في إدارة األعمال من كلية بايز لألعمال بجامعة سيتي بلندن.
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ستيفن هيبرت (رئيس االستشارات القانونية)
ُ
محام أسترالي ،قبل في املحكمة العليا في نيو ساوث ويلز عام  .1983تخصص السيد هيبرت في مشاريع كبيرة ،ال سيما في قطاعي النقل والبنية التحتية العامة .ويتمتع
ستيفن هيبرت ٍ
السيد هيبرت بخبرة تزيد عن ً 25
عاما في إنشاء وتشغيل الطرق ذات رسوم التعرفة في جميع أنحاء أستراليا ،حيث عمل لصالح شركات االمتياز والبنوك واملمولين .على مدار الخمسة
عشر ً
عاما املاضية ،عمل السيد هيبرت في الشرق األوسط في عيادات خاصة ،ومن عام  2012إلى عام  2020كان املستشار العام إلحدى أكبر وكاالت البنية التحتية في قطر ،شركة
سكك الحديد القطرية .في هذا املنصب ،أشرف السيد هيبرت على املتطلبات القانونية والتعاقدية لتصميم وبناء مشروع مترو الدوحة من البداية حتى االستكمال ،وحتى عمليات
التشغيل الكاملة في عام .2020
طارق املطوع (مدير خدمات الدعم)
يتوقع أعضاء مجلس اإلدارة انضمام طارق املطوع إلى الشركة ليتولى منصب مدير خدمات الدعم في أكتوبر  .2022وقد انضم إلى الشركة ً
قادما من شركة طيران اإلمارات ،حيث
مؤخرا منصب مدير شركة طيران اإلما ات في تايالند ،وكان يشغل قبل ذلك منصب مدير في الكويت والعراق .شغل طارق سابقاً
ً
يتمتع بخبرة إدارية تزيد على  10سنوات .وشغل
ر
منصب املدير اإلقليمي لطيران اإلمارات في البحرين وقطر ،ويتمتع بخبرة كبيرة في إدارة فرق كبيرة تضم  100-50موظف أو أكثر .وقد حصل على درجة البكالوريوس من الجامعة
األمريكية في دبي ودرجة املاجستير في اإلدارة العامة من جامعة كوفنتري.
هاريهاران غوباالكريشنان (مدير االستراتيجية والتطوير)
يتمتع هاريهاران غوباالكريشنان بخبرة ً 15
عاما في مناصب تتعلق باإلستراتيجية والعمليات والحوكمة .يتمتع بخبرة قوية في العمل في القطاعين الخاص والعام وقد أدار العديد من
الفرق املتعددة الثقافات من خالل تقديم مجموعة متنوعة من البرامج في املنطقة في مجال تحويل األعمال ،وتطوير استراتيجيات األعمال والنمو ،وتخطيط األعمال ،والتخطيط
املالي ،ودراسات الجدوى ،وإعادة هندسة العمليات وتحسينها ،وتصميم نماذج التنظيم والتشغيل .وقد عمل ،قبل انضمامه إلى سالك ،لدى هيئة الطرق واملواصالت على تنفيذ
استراتيجيات التسويق لتحقيق أهداف اإليرادات التجارية لهيئة الطرق واملواصالت .وخالل السنوات األربع التي قضاها في هيئة الطرق واملواصالت ،شارك بنشاط في العديد من
املشاريع  /املبادرات ذات التأثير الكبير والتي كان لها تأثير ملموس على إجمالي اإليرادات التجارية لهيئة الطرق واملواصالت .وقد تولى ،قبل انضمامه إلى هيئة الطرق واملواصالت،
منصب املستشار الرئيس ي لدى شركة كي بي إم جي اإلمارات في مجال االستشارات اإلدارية ،حيث تولى ،خالل فترة عمله البالغة  9.5سنوات ً
تقريبا لدى شركة كي بي إم جي ،مهام
استشارية متعددة في قطاعات النقل والحكومة والعقارات والتصنيع والبنية التحتية .كما عمل لفترة وجيزة في شركة يونايتد سبيريت ليمتد كمدير للعالمة التجارية لواحدة من
أكبر العالمات التجارية للمشروبات الكحولية في الهند.
محمد هشام علي زين العابدين (رئيس عالقات املستثمرين)
انضم محمد زين إلى سالك كرئيس لعالقات املستثمرين في يوليو  .2022والسيد زين هو خبير متمرس في أسواق رأس املال يتمتع بخبرة تزيد عن ً 15
عاما ،معظمها كمحلل في جانب
البيع يغطي مجموعة واسعة من القطاعات في مصر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،والكويت مع س ي آي كابيتال ،ورينيسانس كابيتال ،وبلتون املالية .قبل
انضمامه إلى سالك ،ترأس السيد زين فريق التحليالت في أرامكو السعودية وأمض ى ً
وقتا في تقديم املشورة للشركات السعودية بشأن إعداد وتنفيذ برامج أفضل املمارسات في
عالقات املستثمرين .يحمل السيد زين درجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة األمريكية في القاهرة ،وهو مسؤول عالقات املستثمرين املعتمد من جمعية عالقات املستثمرين
في الشرق األوسط بالشراكة مع جمعية عالقات املستثمرين في اململكة املتحدة.
محمد موعيس
محمد موعيس مدير مشروع محنك ،ويتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في اإلشراف على البنية التحتية لألنظمة واالستفادة من منهجيات أفضل املمارسات لإلشراف على تسليم
املشروع من البداية إلى النهاية .يتمتع محمد بخبرة في هندسة الرسوم واألنظمة والعمليات ،وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات  /إدارة الخدمات ،ومنهجيات إدارة املشاريع
الهندسية وشالالت املياه.
عمل محمد لدى شركة أعمال سالك منذ يوليو  .2008وخالل هذه الفترة ،أدى ً
ً
محوريا في إدارة تنفيذ املشاريع الرئيسية لسالك مثل إنشاء بوابات تحصيل التعرفة املرورية
دورا
وتحديث التقنيات ومشاريع التحول الرقمي .وهو عضو زميل لجمعية الحاسبات البريطانية وحاصل على ماجستير في اإلدارة الهندسية ،باإلضافة إلى ماجستير في إدارة األعمال.
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الهيكل التنظيمي للشركة
يوضح ما يلي الهيكل التنظيمي للشركة:

املناصب الوظيفية لكبار التنفيذيين في الشركات املساهمة العامة األخرى
ال يوجد.
املناصب الوظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة العامة األخرى
ال يوجد.
شروط األهلية واالنتخاب والعزل واألسماء املقترحة لتشكيل مجلس اإلدارة األول للشركة
باستثناء االعضاء الذين سيتم تعيينهم من قبل حكومة دبي ،سيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الباقين من قبل املساهمين في اجتماع عام باستخدام نظام التصويت التراكمي
املنصوص عليه في النظام األساس ي .غير أن التعيين األول ألعضاء املجلس املدرجين في هذا القسم قد تم بموجب قرار من املجلس التنفيذي بتاريخ  23يونيو  .2022ويتم اختيار
أعضاء مجلس اإلدارة ملدة  3سنوات.
اختصاصات أعضاء مجلس اإلدارة ومسؤولياتهم:
تتمثل املهام الرئيسية ملجلس اإلدارة في توفير القيادة االستراتيجية وتحديد سياسات اإلدارة األساسية للشركة واإلشراف على أداء العمل بها ،كما ُيعد مجلس اإلدارة هو الجهة
الرئيسية املنوط بها اتخاذ القرارات لكل املوضوعات املهمة للشركة سواء فيما يتعلق باآلثار االستراتيجية أم املالية أم اآلثار األخرى املتعلقة بسمعة الشركة ،ويمتلك مجلس اإلدارة
السلطة الكاملة التخاذ القرارات في ما يتعلق بكل املسائل باستثناء تلك التي تنفرد بها الجمعية العمومية للمساهمين بموجب القانون أو النظام األساس ي .ويجتمع مجلس اإلدارة
مرة كل  3أشهر على األقل.
تتضمن املسؤوليات األساسية ملجلس اإلدارة ما يلي:
•

تحديد استراتيجية الشركة وميزانيتها وهيكلها؛

•

اعتماد السياسات األساسية للشركة؛

•

اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعداد التقارير املالية واإلشراف عليها وكذلك سياسات إدارة املخاطر وغيرها من الضوابط الداخلية واملالية؛

•

اقتراح إصدار أسهم عادية جديدة وإعادة هيكلة الشركة؛

•

تعيين اإلدارة التنفيذية؛

•

تحديد سياسات األجور واملكافآت بالشركة وضمان استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة والتعامل مع أي تضارب محتمل للمصالح؛ و

•

الدعوة الجتماعات املساهمين وضمان التواصل معهم بصورة مناسبة.

ُي َّ
عين أعضاء املجلس من جانب املساهمين ملدد قوامها ثالث سنوات .ويمكن ألعضاء مجلس اإلدارة شغل املنصب لعدد من املدد املتتابعة.
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.3

لجان مجلس اإلدارة
سيؤسس مجلس اإلدارة لجنتين دائمتين هما لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة (ستخضع كل واحدة منهما ملتطلبات التشكيل
وفقا للنظام األساس ي ،يجوز ملجلس اإلدارة تشكيل لجان أخرى حسب الحاجةً .
املنصوص عليها في قواعد الحوكمة)ً .
وفقا لقواعد الحوكمة ،ال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن
ً
يكون
عضوا في لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة.
فيما يلي ملحة عامة عن اختصاصات كل من هاتين اللجنتين.

لجنة التدقيق
ستقدم لجنة التدقيق املساعدة إلى مجلس اإلدارة في ما يتعلق باالضطالع بمسؤولياته الخاصة في ما يتعلق بإعداد التقارير املالية وعمليات الرقابة والضوابط الداخلية والخارجية،
ومنها مراجعة سالمة القوائم املالية للشركة ومراقبتها ،ومراجعة السياسات املالية واملحاسبية للشركة ومراقبتها ،وكذلك مراجعة نطاق األعمال التي يقوم بها مدققون خارجيون
بخالف أعمال التدقيق ،ومراقبتها وإسداء املشورة املتعلقة بتعيين مدققين خارجيين ،واإلشراف على العالقة باملدققين الخارجيين ،ومراجعة مدى فاعلية عمليات التدقيق
الخارجية وكفاءتها وكذلك مراجعة مدى فاعلية قسم مراجعة الضوابط الداخلية لدى الشركة .وتبقى املسؤولية النهائية على عاتق مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمراجعة التقارير
السنوية وحساب األرباح والخسائر واعتماده .ويتعين على لجنة التدقيق أن تعطي االعتبار الواجب للقوانين واللوائح املعمول بها في دولة اإلمارات العربية املتحدة والهيئة وسوق
دبي املالي ،بما في ذلك أحكام قواعد الحوكمة.
تتطلب قواعد الحوكمة أن تتألف لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ،ويجب أن يكون عضوان على األقل من أعضائها مستقلين.
ً
وإضافة إلى ذلك ،يجب أن يمتلك جميع األعضاء معرفة باألمور املالية واملحاسبية ،ويجب أن يكون لدى عضو واحد على األقل خبرة عملية في املحاسبة واملالية أو أن يكون حاصال
على درجة جامعية أو شهادة مهنية في املحاسبة واملالية أو مجال ذي صلة .ويرأس لجنة التدقيق أحد األعضاء املستقلين وتتضمن أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس اإلدارة من وقت
آلخر .ستجتمع لجنة التدقيق على األقل أربع مرات في السنة.
وستتخذ لجنة التدقيق الخطوات املناسبة للتأكد من أن املدققين الخارجيين للشركة مستقلين عن الشركة وفق ما يقتضيه القانون املعمول به وتنوي الحصول على معلومات
كتابية من مدققي حسابات الشركة بأنهم يمتثلون للمبادئ التوجيهية بشأن االستقاللية الصادرة عن هيئات املحاسبة واملراجعة ذات الصلة.
يرأس لجنة التدقيق عبد املحسن إبراهيم كلبت ،ويتولى عضويتها كل من محمد الحاوي ،ومحمد عبد هللا لنجاوي ،ونيتين خنا.

لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة
تساعد لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة مجلس اإلدارة في وضع سياسات الترشيح واملكافآت واإلشراف عليها في ما يتعلق بمجلس اإلدارة وأي
لجان منبثقة من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،بما في ذلك التوصية واإلشراف على تعيين أعضاء مجلس اإلدارة واملوافقة على توظيف اإلدارة التنفيذية .وبهذه الصفة ،تتولى
اللجنة املسؤولية عن تقييم تعيين اإلدارة التنفيذية لشركة سالك ،وتقييم توازن املهارات واملعرفة والخبرة ملجلس اإلدارة ولجانه ،وال سيما مراقبة استقاللية األعضاء املستقلين.
وتتحمل اللجنة ً
أيضا املسؤولية عن املراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة وتحديد املرشحين املستقلين املحتمل تعيينهم أعضاء بمجلس اإلدارة أو أعضاء باللجان حسبما تقتض ي
الحاجة .باإلضافة إلى ذلكً ،
ووفقا للنظام األساس ي ،تساعد لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة مجلس اإلدارة في تحديد مسؤولياته في ما يتعلق
باألجور ،بما في ذلك تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن سياسة الشركة املتعلقة بمكافآت التنفيذيين.
عالوة على ذلك ،تساعد لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة مجلس اإلدارة في دعم الشركة في الوفاء بمسؤولياتها املتعلقة باملسائل البيئية
ً
استنادا إلى إستراتيجية االستدامة.
واالجتماعية والحوكمة واالستدامة ،بما في ذلك تحديد إستراتيجية االستدامة للشركة وإعداد وإدارة مبادرات وسياسات
تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين على األقل ،على أن يكون اثنان منهم على األقل مستقلين ،وذلك باملعنى
املقصود في أحكام قواعد الحوكمة في كل الحاالت .ويجب اختيار رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة من بين األعضاء املستقلين في اللجنة،
على أن يرشح مجلس اإلدارة باقي أعضائها .يحب أن تجتمع لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة مرتين على األقل في السنة ،ومن وقت آلخر ً
بناء
على متطلبات الشركة.
ويترأس لجنة الترشيحات واملكافآت واملمارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة محمد املضرب ويتولى عضويتها كل من محمد الحاوي ومحمد عبد هللا لنجاوي.

.4

حقوق ومسؤوليات املساهمين
تتمثل الحقوق الرئيسية للمساهمين ً
وفقا لقانون الشركات والنظام األساس ي فيما يلي:
•

الحق في الحصول على توزيعات األرباح التي تحددها الجمعية العمومية.

•

الشركة معفاة من حقوق األولوية املنصوص عليها في املادة ( )199من قانون الشركات ويجوز للشركة طرح أسهم جديدة على أساس األولوية.

•

حق استالم حصتهم من األصول عند تصفية الشركة.

•

الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية واستالم نسخة من القوائم املالية للشركة.

•

حق طلب إلغاء أية قرارات اتخذت في الجمعية العمومية باإلضافة إلى مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة.

•

حق الترشح لعضوية مجلس اإلدارة.

•

حق تعيين مدققي الشركة وتحديد مكافآتهم.
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.5

•

الحق في التصرف بأي شكل من األشكال في ما يتعلق باألسهم بموجب القانون.

•

ً
قصر مسؤولية املساهم على سداد قيمة السهم املشترى ،دون أن يكون مسؤوال عن ديون الشركة إال في حدود القيمة االسمية ألسهمه.

النظام األساس ي
تم إرفاق النص الكامل للنظام األساس ي في هذه النشرة ،تحت امللحق .1

.6

املسائل القانونية
فيما يلي ملخص للمسائل القانونية التي ستنطبق على الشركة بعد إدراجها .يجب قراءة املسائل القانونية املدرجة أدناه في ضوء أحكام النظام األساس ي للشركة (املنصوص عليها
في امللحق  1من هذه النشرة).
•

النظام األساس ي
يوضح النظام األساس ي للشركة وقانون تأسيس سالك وقانون الشركات الحقوق وااللتزامات املرتبطة بملكية األسهم بالتفصيل.

•

حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية ويكون له عدد من األصوات يساوي عدد أسهمه.

•

سجل األسهم
ستكون األسهم عند إدراجها في سوق دبي املالي على شكل إلكتروني وسوف يتم االحتفاظ بسجل لألسهم لدى سوق دبي املالي.
يجوز بيع األسهم أو تحويلها أو رهنها أو التصرف فيها بطريقة أخرى ً
وفقا ألحكام النظام األساس ي واألنظمة املعمول بها املتعلقة بالبيع والشراء واملقاصة والتسوية والتسجيل.

•

املعلومات املالية
يحق للمساهم طلب نسخة من القوائم املالية السنوية املدققة للشركة.

•

السنة املالية
تبدأ السنة املالية للشركة في  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام.

•

توزيعات األرباح وعائدات التصفية
تدفع الشركة أرباح األسهم ً
وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة املطبقة على الشركة .للمساهمين الحق الحصري في األرباح املستحقة على تلك األسهم .في حالة تصفية
وفقا للنظام األساس ي والقوانين واللوائح املعمول بها ً
الشركة ،يحق لكل مساهم الحصول على جزء من أصول الشركة ً
ووفقا للمادة  223من قانون الشركات.

•

توزيعات األرباح املرحلية
ً
رهنا بموافقة مجلس اإلدارة ،يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي.

•

الجمعية العمومية
ُيعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية ً
وفقا لقانون الشركات ،في املكان أو األماكن (بما في ذلك املنصات اإللكترونية) ،والتواريخ واألوقات التي يقررها مجلس اإلدارة.
ً
مناسبا .يتعين على مجلس اإلدارة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية بمجرد أن تتلقى الشركة
يجوز ملجلس اإلدارة الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية كلما رأى ذلك
طلبات من أعضائها بذلك ً
ً
وفقا لقانون الشركات .على مجلس اإلدارة تحديد ما إذا كان اجتماع الجمعية العمومية سيعقد شخصيا أم عبر اإلنترنت.
يجب أن يتضمن إشعار اجتماعات الجمعية العمومية كل املعلومات املطلوب تضمينها بموجب قانون الشركات ويجب نشره وإرساله إلى املساهمين ً
وفقا ألحكام قانون
الشركات.
ال يجوز النظر في أي أعمال في أي اجتماع للجمعية العمومية ما لم يكتمل النصاب القانوني عندما تبدأ الجمعية في التطرق لألعمال.

•

مسؤولية مجلس اإلدارة
يكون مجلس اإلدارة مسؤولون تجاه الشركة واملساهمين والغير عن كل أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو للنظام األساس ي للشركة وعن
سوء اإلدارة .يحق للشركة رفع دعاوى ضد أعضاء مجلس اإلدارة للمطالبة بالتعويض عن األضرار التي لحقت باملساهمين نتيجة إلساءة استخدام مجلس اإلدارة للسلطة
أو انتهاك القانون أو النظام األساس ي للشركة وسوء اإلدارة .ويتم اعتماد قرار من الجمعية العمومية يحدد املسؤول عن مباشرة الدعاوى نيابة عن الشركة.
يجوز ألي مساهم رفع دعوى أمام املحكمة املختصة ضد الشركة ومجلس اإلدارة إذا وقع أي ضرر على املساهم نتيجة تصرف الشركة أو مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية
بما يخالف أحكام قانون الشركات.

•

تعيين رئيس مجلس اإلدارة وتحديد صالحياته
ينص النظام األساس ي على أن ينتخب مجلس اإلدارة ،من بين أعضائه ،رئيس مجلس اإلدارة ونائبه .وعلى الرئيس تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة .وفي حالة
تساوي أصوات أعضاء مجلس اإلدارةُ ،يرجح الجانب الذي منه رئيس املجلس.
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•

قانون التأسيس
ويمنح قانون تأسيس سالك هيئة الطرق واملواصالت الحق الخاص بتفويض بعض صالحياتها وسلطاتها أو كلها ،في ما يتعلق بتشغيل شركة سالك وإدارتها ،للشركةً .
ورغما
عن ذلك ،سوف تكون هيئة الطرق واملواصالت هي املسؤولة عن تنظيم عمليات الشركة .ويشكل قانون تأسيس سالك ً
أيضا األساس إلبرام هيئة الطرق واملواصالت
والشركة اتفاقية االمتياز.

•

استثناءات من قانون الشركات
استلمت الشركة بتاريخ  30أغسطس  2022القرار رقم ( 73م /م )7لسنة  2022الصادر عن مجلس الوزراء بإعفاء الشركة من املواد ( 2/117اكتتاب املؤسسين في
الطرح) 118 ،و( 119املساهمات العينية)( 121 ،الدعوة القانونية للطرح)( 149 ،عضوية مجلس اإلدارة)( 152 ،األطراف ذات العالقة)( 199 ،حقوق األولوية)217 ،
(الحظر)( 221 ،أسهم الخزينة) و ( 355التأثير غير املشروع في أسعار األوراق املالية فيما يتعلق باالستقرار السعري) من قانون الشركات.

.7

مدققو الحسابات املستقلون

تم تدقيق القوائم املالية املقتطعة للسنوات املنتهية في  31ديسمبر  2021و 2020و 2019الخاصة بأعمال سالك واملدرجة في هذه النشرة من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز (فرع
دبي) ("مدققو الحسابات املستقلون")ً ،
وفقا ملعايير التدقيق الدولية على النحو املحدد في تقرير مدقق الحسابات الوارد في هذا املستند (التي تحتوي على فقرة تأكيدية لجذب االنتباه إلى
حقيقة أنه ،كما هو موضح في املالحظة  1من البيانات املالية املقتطعة السنوية ،لم تعمل أعمال سالك ككيان منفصل ،وبالتالي فإن البيانات املالية املقتطعة السنوية ليست بالضرورة
ً
مؤشرًا على النتائج الذي كان ستحدث إذا كانت أعمال سالك ً
كيانا مستقال خالل السنوات املعروضة أو نتائجها املستقبلية).
تمت مراجعة القوائم املالية املرحلية املوجزة املقتطعة غير املدققة للشركة لفترة  1يناير الى  1يوليو ( 2022التي تتضمن معلومات مالية مقارنة غير مدققة وغير مراجعة لفترة  1يناير الى
 1يوليو  2021الخاصة بالشركة واملدرجة في هذه النشرة من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز ً
وفقا للمعيار الدولي لتكاليف املراجعة " 2410مراجعة القوائم املالية املرحلية من جانب
مدقق حسابات مستقل للشركة" كما هو مذكور في تقرير املراجعة الوارد في هذه النشرة( .التي تحتوي على فقرة تأكيدية لإلشارة إلى اإليضاح رقم ( )2املرفق بالقوائم املالية املقتطعة
املرحلية ،والذي يوضح أساس املحاسبة وحقيقة أن شركة سالك ش.م.ع .لم تعمل ككيان منفصل في الفترة املمتدة من  1يناير إلى 30يونيو  ،2022وهو تاريخ تحويل أعمال سالك إلى
الشركة).
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امللحق  :2الفروع املشاركة لبنك تلقي االكتتاب الرئيس ي  /بنوك تلقي االكتتاب
بنك اإلمارات دبي الوطني
#

موقع الفرع

الفرع
املكتب

عنوان الفرع

1

دبي

فرع
الرئيس ي
للمجموعة

2

دبي

فرع جميرا

مبنى بنك اإلمارات دبي الوطني ،تقاطع طريق
الوصل ،أم سقيم  ، 3جميرا  ،دبي

3

دبي

فرع القصيص

لطابق االرض ي ،فندق حياة الريجنس ي ،شارع
الكورنيش ،القصيص  ،دبي

4

أبوظبي

فرع
الرئيس ي

5

أبوظبي

فرع شارع الكترا

6

العين

فرع
الرئيس ي

أبوظبي

العين

الطابق االرض ي ،املبنى الرئيس ي لبنك االمارات
دبي الوطني  ،شارع بني ياس ،ديرة ،دبي

الطابق األرض ي ،بناية النيم ،شارع الشيخ
خليفة ،أبوظبي

شارع زايد الثاني ،مقابل مستشفى اليف الين،
أبوظبي

شارع الشيخ خليفة بن زايد( ،مقابل مستشفى
براجيل) ،العين

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

اتصل على

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  3م)

( 8ص –  2م)

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  3م)

( 8ص –  2م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  8م)

( 8ص –  2م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص – 11:15ص)

السبت

السبت

) 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

السبت

السبت

) 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

#

موقع الفرع

الفرع
الشارقة

عنوان الفرع

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

اتصل على

طابق األرض ي ،بناية بنك اإلمارات دبي الوطني،
طريق الهجرة ،منطقة القاسمية ،الشارقة

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  11:30ص)

( 7:30ص –  11:15ص)

السبت

السبت

) 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

السبت

السبت

) 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

السبت

السبت

) 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

السبت

السبت

) 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

( 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

الجمعة

الجمعة

( 7:30ص –  12:15م)

( 7:30ص –  11:15ص)

السبت

السبت

) 8ص –  2م)

( 8ص –  1م)

7

الشارقة

فرع
الرئيس ي

8

عجمان

فرع عجمان

مبنى بنك اإلمارات دبي الوطني ،شارع الشيخ
راشد بن حميد ،الصوان ،عجمان

9

أم القوين

فرع أم القوين

طريق امللك فيصل ،الراس ب ،أم القيوين،
بالقرب من مستشفى أم القيوين ،أم القيوين

10

الفجيرة

فرع
الرئيس ي

الفجيرة

شارع الشيخ حمد بن عبدهللا ،تاون سنتر ،3
الفجيرة  ،مقابل فندق الديار سيجي ،الفجيرة

11

رأس الخيمة

فرع رأس الخيمة
الرئيس ي

طريق املنتصر ،تقاطع شارع املعمورة ،رأس
الخيمة

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

– 800 72545 476
800 SALIK IPO

بنك الشارقة اإلسالمي

#

اسم الفرع

موقع الفرع

1

فرع مول اإلمارات

دبي

2

فرع بورسعيد

دبي

3

فرع شارع الشيخ زايد

دبي

4

فرع الطوار

دبي

5

فرع مردف سيتي سنتر

دبي

6

فرع الذيد مول

الذيد

7

فرع خورفكان

الشارقة -
خورفكان

8

فرع دبا الحصن

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

اتصل على

من السبت إلى
الخميس

من السبت إلى الخميس

مول اإلمارات ،الطابق األول،
املدخل A

06 5 999 999

 09:00ص –  3:00م

 9:00ص – 9:00م
الجمعة

الجمعة

 3:00م – 9:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 8:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:30م و

 8:00ص– 12:30م

منطقة بورسعيد ،بالقرب من ديرة
ستي سنتر

06 5 999 999

 3:00م –  8:00م
من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:30ص – 12:30م

 7:30ص– 12:30م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:30ص – 12:30م

 7:30ص– 12:30م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 9:00ص – 9:00م

 9:00ص – 3:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م –  9:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 8:300م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 3:00م –  8:30م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

شارع الشيخ زايد ،برج نسيمة
بجانب فندق فوكو

شارع النهدة ،بالقرب من محطة
مترو القصيص والطوار سنتر

مردف سيتي سنتر ،الطابق األول،
املدخل A

مدينة الذيد ،مبنى جمعية الشارقة
التعاونية

شارع الرغيالت ،مقابل شاطئ
خورفكان

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

#

اسم الفرع

موقع الفرع

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

الشارقة -
دبا

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

شارع العقد الفريد ،بالقرب من
املباني الحكومية

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:30ص – 12:30م

 7:30ص– 12:30م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:30ص – 12:30م

 7:30ص – 12:30م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 8:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:30م

 8:00ص –  12:30م و

9

فرع كلباء

الشارقة -
كلباء

10

فرع الفجيرة

الفجيرة

11

فرع العين الرئيس ي

العين

12

فرع ستاد هزاع بن زايد

العين

13

فرع أبوظبي مول

أبو ظبي

14

فرع املصفح

أبو ظبي

15

فرع الخالدية

أبو ظبي

16

فرع رأس الخيمة

رأس الخيمة

شارع الشيخ سعيد ،مقابل حديقة
السدرة

شارع حمد بن عبدهللا

منطقة عود التوبة ،شارع علي بن
أبي طالب ،بناية خليفة الساملين

شارع حمدان بن محمد ،بجانب
ستاد هزاع بن زايد

اتصل على

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

 3:00م –  8:00م
من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 9:00ص – 9:00م

 9:00ص – 3:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م – 9:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:30ص – 12:30م

 8:00ص– 12:30م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:30ص – 12:30م

 7:30ص– 12:30م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

أبوظبي مول ،الطابق األول،
بالقرب من املدخل الرئيس ي

منطقة مصفح الصناعية ،بناية
مجموعة الفهيم

شارع مبارك بن محمد ،برج
الساطع

منطقة النخيل ،شارع املنتصر

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

#

اسم الفرع

موقع الفرع

17

الفرع الرئيس ي بالشارقة

الشارقة

18

فرع البحيرة

الشارقة

19

شارع امللك فيصل

الشارقة

20

فرع مركز صحارى

الشارقة

21

فرع مويلح

الشارقة

22

فرع واسط

الشارقة

23

فرع املنطقة الحرة ملطار
الشارقة

الشارقة

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:30ص – 12:30م

 7:30ص– 12:30م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص – 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص – 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 9:00ص – 9:00م

 9:00ص – 3:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م – 19:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 8:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص 11:45-ص
و

 7:15ص– 11:45ص

عنوان الفرع

منطقة التعاون ،بالقرب من قناة
القصباء ،برج مصرف الشارقة
اإلسالمي

شارعكورنيش البحيرة ،برج الدانة

شارع امللك فيصل برج الحصن

مركز صحارى ،الطابق السفلي،
منطقة البنوك والخدمات

منطقة مويلح ،شارع املدينة
الجامعية

منطقة الخزامية ،شارع واسط
بالقرب من مستشفى القاسمي

اتصل على

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

 3:00م –  8:00م
من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

شارع املطار ،املنطقة الحرة ملطار
الشارقة الدولي ،بجانب مكتب
بريد اإلمارات

06 5 999 999

#

موقع الفرع

اسم الفرع
التنمية

24

فرع دائرة
االقتصادية

25

فرع متاجر املرقاب

الشارقة

26

فرع متاجر الجرينة

الشارقة

27

فرع محكمة الشارقة

الشارقة

28

جامعة الشارقة  -فرع
السيدات

الشارقة

29

جامعة الشارقة  -فرع
الرجال

الشارقة

30

فرع الجامعة األمريكية
بالشارقة

الشارقة

31

فرع املنطقة
بالحمرية

الحرة

الشارقة

32

فرع ميغا مول

الشارقة

الشارقة

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

اتصل على

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 7:15ص – 11:45ص

 8:00ص – 2:30م

منطقة اللية ،مبنى دائرة التنمية
االقتصادية

06 5 999 999

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 9:00ص – 9:00م

 9:00ص – 3:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م –  9:00م

 3:00م –  9:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 9:00ص – 9:00م

 9:00ص – 3:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م –  9:00م

 3:00م –  9:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

متاجر املرقاب ،منطقة املرقاب،
شارع الشرق باالتجاه إلى عجمان

متاجر الجرينة ،منطقة الجرينة،
بالقرب من املدينة الجامعية

منطقة الخان ،شارع امليناء،
بالقرب من ميناء خالد ،مبنى
محكمة الشارقة

املدينة الجامعية ،جامعة الشارقة
 -كلية البنات ،مبنى W21

املدينة الجامعية ،جامعة الشارقة
 كلية البنين ،مبنى الخدماتالطالبية

املدينة الجامعية ،الجامعة
األمريكية بالشارقة ،املبنى الرئيس ي

شارع االتحاد ،في املنطقة الحرة
بالحمرية

ميغا مول ،الطابق األرض ي

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

06 5 999 999

#

اسم الفرع

موقع الفرع

33

فرع طريق مليحة

الشارقة

34

فرع الرحمانية مول

الشارقة

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

 9:00ص – 9:00م

 9:00ص –  3:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م – 9:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 2:30م

 8:00ص – 2:30م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 11:45ص

 7:15ص– 11:45ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 9:00ص – 9:00م

 9:00ص –  3:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م – 9:00م

مغلق

عنوان الفرع

منطقة الصناعية  ،18طريق
مليحة

الرحمانية مول ،املدخل A

اتصل على

06 5 999 999

06 5 999 999

بنك املارية املحلي

#
1

2

اسم الفرع

موقع الفرع

بنك املارية املحلي -
الفرع الرئيس ي

أبو ظبي

بنك املارية املحلي  -فرع
مول االمارات

دبي

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 10:00م

 8:00ص – 10:00م

بنك املارية املحلي  -الفرع الرئيس ي  -شارع
شخبوط بن سلطان  - 454أبو ظبي -
االمارات العربية املحتدة

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 10:00ص – 10:00م

 10:00ص – 10:00م

بنك املارية املحلي  -فرع مول االمارات -
مول االمارات  -مدخل سكاي دبي  -الطابق
 - 1دبي  -االمارات العربية املتحدة

اتصل على

600571111
600571111

بنك أبو ظبي التجاري

موقع
الفرع

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

1

فرع برج الخالدية

أبوظبي

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

شارع الكورنيش مقابل فندق قصر
اإلمارات ،برج الخالدية املبنى 1

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

2

فرع منطقة مركز
الوطني
أبوظبي
للمعارض  -أدنيك

أبوظبي

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

3

فرع الشهامة

أبوظبي

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

4

فرع استاد هزاع بن
زايد

أبوظبي

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 7:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

5

فرع مدينة زايد

الظفرة،

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

6

فرع شارع الرقة

دبي

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

7

فرع الخليج التجاري

دبي

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

8

فرع عجمان

عجمان

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

#

اسم الفرع

مركز العاصمة ،شارع الكرامة ،برج
أبوظبي ون  ،الطابق األرض ي
939ص.ب :أبوظبي

طريق الشيخ مكتوم بن راشد  -طريق
دبي  -أبوظبي  -مبنى بنك أبوظبي
التجاري ص.ب 76122 :أبوظبي

الطوية ،شارع حمدان بن محمد،
استاد هزاع بن زايد ص.ب87532 :
العين ،أبوظبي

مدينة زايد ،طريق طريف  -ليوا،
مبنى بنك أبوظبي التجاري ص.ب:
 ,50013أبوظبي

منطقة املرقبات ،شارع الرقة،
بالقرب من محطة مترو الرقة ،مبنى
بنك أبوظبي التجاري  5550دبي

منطقة الخليج التجاري ،تقاطع
شارع السعادة وشارع الخليج
التجاري ،برج بوابة الخليج ص.ب:
 33040دبي

اتصل على
600502030

600502030

600502030

600502030

600502030

600502030

600502030

600502030

اسم الفرع

موقع
الفرع

9

فرع رأس الخيمة

رأس
الخيمة

10

فرع الفجيرة

الفجيرة

11

فرع الرويس

منطقة
الظفرة

12

فرع دملا مول

بوظبي

#

13

فرع الزاهية سيتي
سنتر

الشارقة

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

منطقة الراشدية ،شارع االتحاد،
مبنى بنك أبوظبي التجاري ص.ب:
 1843عجمان

 8:00ص – 12:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص – 3:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 10:00ص – 9:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 10:00ص – 9:00م

مغلق

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 10:00ص – 9:00م

 8:00ص – 1:00م

الجمعة

الجمعة

 10:00ص – 9:00م

مغلق

منطقة دفن النخيل ،شارع بن
ضاهر ،النعيم مول ص.ب1633 :
رأس الخيمة

شارع حمد بن عبد هللا ،بالقرب من
محطة أدنوك ،مبنى بنك أبوظبي
التجاري ص.ب 770 :الفجيرة

مدينة الرويس ،شارع الشيخ زايد ،
السوق املركزي  ،مبنى بنك أبوظبي
التجاري ص.ب 11851 :منطقة
الظفرة

طريق املصفح الرئيس ي ،شارع
الوزن ،دملا مول ،الطابق األول
ص.ب 39260 :أبوظبي

شارع الشيخ محمد بن زايد ،الطابق
األرض ي ،بالقرب من املدخل أ ص.ب:
 23657الشارقة

اتصل على

600502030

600502030

600502030

600502030

600502030

بنك دبي التجاري

#

الفرع

اإلمارة

عنوان الفرع

1

دبي

الفرع الرئيس ي

شارع االتحاد ،بر
سعيد ,دبي

2

دبي

فرع الجميره

شارع جميره ،دبي

3

دبي

فرع
زايد

4

دبي

فرع بر دبي

شارع املنخول ،دبي

5

أبو ظبي

فرع أبوظبي
زايد األول

شارع زايد أألول،
دبي

6

الشارقة

فرع الشارقة

طريق امللك
عبدالعزيز،
الشارقه

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس
والسبت

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت

اتصل على
+971 4 212 1895

 8:00ص– 2:00م

 8:00ص –  3:30م
الجمعة

الجمعة

 7:30ص –  12:30م

 8:00ص –  11:00ص

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس
والسبت

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت

+971 4 212 1895

+971 4 212 1895

 8:00ص– 2:00م

 8:00ص –  3:30م

الشيخ

شارع الشيخ زايد،
دبي

الجمعة

الجمعة

 7:30ص –  12:30م

 8:00ص –  11:00ص

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس
والسبت

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت

+971 4 212 1895

+971 4 212 1895

 8:00ص– 2:00م

 8:00ص –  3:30م
الجمعة

الجمعة

 7:30ص –  12:30م

 8:00ص –  11:00ص

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس
والسبت

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت

+971 4 212 1895

+971 4 212 1895

 8:00ص– 2:00م

 8:00ص –  3:30م
الجمعة

الجمعة

 7:30ص –  12:30م

 8:00ص –  11:00ص

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس
والسبت

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت

+971 4 212 1895

+971 4 212 1895

 8:00ص– 2:00م

 8:00ص –  3:30م

الجمعة
 7:30ص –  12:30م
االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس
والسبت
 8:00ص –  3:30م
الجمعة
 7:30ص –  12:30م

الجمعة

+971 4 212 1895

 8:00ص –  11:00ص
االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت

+971 4 212 1895

 8:00ص– 2:00م
الجمعة
 8:00ص –  11:00ص

+971 4 212 1895

بنك عجمان

#

اسم الفرع

موقع الفرع

1

فرع الخليفة

عجمان

2

فرع املكتب الرئيس ي

عجمان

3

فرع العين

ابوظبي

4

فرع بوحيرة

الشارقة

5

فرع دملا مول

ابوظبي

6

فرع الخالدية

ابوظبي

7

فرع راس الخيمة

راس الخيمة

8

فرع الجميرة

دبي

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات
االكتتاب

عنوان الفرع

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص– 2:00م

مبني  ، A&Fشارع الشيخ خليفة بن
زايد  ،عجمان

الجمعة

الجمعة

 7:00ص– 12:00م

 7:00ص – 12:00م

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 7:00ص– 12:00م

 7:00ص– 12:00م

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 7:00ص– 12:00م

 7:00ص– 12:00م

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 7:00ص– 12:00م

 7:00ص– 12:00م

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م –  8:00م

 3:00م –  8:00م

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 7:00ص– 12:00م

 7:00ص– 12:00م

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 7:00ص– 12:00م

 7:00ص– 12:00م

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 2:00م

شارع االتحاد ،بجانب مبني
اتصاالت مشرف ،عجمان

مبني عجمان بنك بجانب شارع
شيخ خليقة بن زايد ،شارع الشيخ
خليقة بن زايد  ،ابوظبي

الطابق االرض ي ،مبنى زهرة املدائن.
شارع الكورنيش بجانب ستار
بوكس ،الشارقة

داخل دملا مول الطابق االول شارع
الوزن  -ابوظبي

شارع الرود رقم  -23الخالدية -
W9-ابوظبي

بجانب صيدلية Health first -
E11-النادية  -راس الخيمة

مبني زيا الطبي  -جميرا  -دبي

اتصل على
06 701 8685

06 701 8880

03 701 3566

06 701 8177

02 654 7720

02 654 7763

07 2042913

04 707 6885

#

9

اسم الفرع

فرع الشيخ زايد

موقع الفرع

دبي

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات
االكتتاب

الجمعة

الجمعة

 7:00ص– 12:00م

 7:00ص– 12:00م

من االثنين الى الخميس و السبت

من االثنين الى الخميس و السبت

 8:00ص – 2:00م

 8:00ص – 2:00م

الجمعة

الجمعة

 7:00ص– 12:00م

 7:00ص– 12:00م

عنوان الفرع

الطابق األرض ي ،مبنى إيفل بوليفارد
ليمتد (إيفل  - 2 -شارع الشيخ زايد -
دبي

اتصل على

04 707 6808

بنك دبي اإلسالمي

#

اإلمارة

اسم الفرع

1

فرع السالم

أبوظبي

2

فرع أبوظبي الرئيس ي

أبوظبي

3

فرع العين الرئيس ي

العين

4

فرع املكتوم

دبي

5

فرع دبي الرئيس ي

دبي

6

فرع شارع الشيخ
زايد

دبي

7

فرع
للسيدات

الجميرا

دبي

8

فرع أم سقيم

دبي

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات
االكتتاب

عنوان الفرع

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

شارع الفالح -مبني وزارة الطاقه
بجوار وزارة املاليه والتنمية
االقتصادية

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

شارع املطار  -امام مبني اتصاالت

منطقة عود التوبه  -دوار الكرة
االرضيه -تقاطع شارع صالح الدين
االيوبي مع شارع علي بن ابي طالب

بور سعيد  -شارع املكتوم -دوار
الساعه -املكتب الرئيس ي بنك دبي
االسالمي

منطقة بور سعيد  -شارع االتحاد -
بناية الشعله ملك سعيد ومحمد
النبوده

برج جروفينور هاوس التجاري ،شارع
الشيخ زايد ،بالقرب من فندق
فيرمونت  ،دبي

جميرا شارع جميرا امام حديقة
حيوانات دبي القديمه

ام سقيم شارع الجميرا فيال عبدهللا
احمد بن فهد

اتصل على
04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

#

9

اسم الفرع

فرع اإلتحاد مول -
املحيصنه

اإلمارة

دبي

10

فرع
الرئيس ي

عجمان

عجمان

11

فرع
الرئيس ي

الفجيره

الفجيرة

12

فرع رأس الخيمه
الرئيس ي

13

فرع
الرئيس ي

الشارقة

14

فرع واسط

الشارقة

15

فرع أم القيوين

أم القيوين

رأس الخيمة

الشارقة

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات
االكتتاب

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص –  12:15م

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 10:00ص –  10.00م

 10:00ص –  10.00م

الجمعة

الجمعة

 3:30م –  9.00م

 3:30م –  9.00م

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص –  12:15م

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  2.00م

 8:00ص –  2.00م

الجمعة

الجمعة

 7:15ص – 12:15

 7:15ص – 12:15

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 9:00ص –  9.00م

 9:00ص –  9.00م

الجمعة

الجمعة

 3:30م –  9:00م

 3:30م –  9:00م

عنوان الفرع

االتحاد مول  -شارع الخوانيج  -دبي

شارع الشيخ خليفة  -بناية بنك دبي
االسالمي

الفجيره  -منطقة املحطة -شارع
حماد بن عبدهللا -مقابل وزارة املوارد
البشريه والتوطين

منطقة النخيل -شارع املنتصر  -بناية
بنك دبي االسالمي

الشارقه منطقة الند  /القاسميه -
شارع امللك عبد العزيز مقابل حديقة
االتحاد

الشارقه  -الصناعية  - 6شارع
الجامعه

شارع امللك فيصل  ،أم القيوين مول
 ،أم القيوين

اتصل على

04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

04-6092222

بنك أبو ظبي اإلسالمي

نوع الفرع

كود
الفرع

موقع الفرع

كود املوقع

1

فرع البطين

فرع

33

أبوظبي

1

2

فرع النجدة

فرع

398

أبوظبي

1

3

فرع القيادة
لشرطة ابوظبي

فرع

92

أبوظبي

1

4

فرع الشيخ زايد الرئيس ي

فرع

403

أبوظبي

1

5

فرع دائرة القضاء أبوظبي

فرع

394

أبوظبي

1

#

اسم الفرع

العامة

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

أبوظبي  -البطين شارع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز أل
سعود  -بجانب البنك املركزي

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

بجانب املاريه مول (تقاطع شارع النجدة و شارع
حمدان)

فرع القيادة العامة لشرطة ابوظبي (الفرع الرئيس ي) -
شارع السعادة مقابل جامعة الشيخ خليفة

ً
شارع الشيخ راشد بن سعيد (شارع املطار قديما) -
مقابل فندق جراند هيلتون كابيتل

شارع الخليج العربي  -مبنى دائرة القضاء  -الطابق
األرض ي ()GR-A-051

اتصل على
+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

نوع الفرع

كود
الفرع

موقع الفرع

كود املوقع

6

فرع مجمع الشيخ خليفة
للطاقة

فرع

23

أبوظبي

1

7

فرع املارينا مول

مول

57

أبوظبي

1

8

فرع النايشن تاورز

مول

71

أبوظبي

1

9

فرع بني ياس

فرع

13

أبوظبي

1

#

اسم الفرع

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 10:00ص –  10:00م

 10:00ص –  2:00م

عنوان الفرع

مبنى مجمع الشيخ خليفة للطاقة  -شارع الكورنيش

شارع الكورنيش  -مارينا مول  -الطابق األول بجانب
باس للعطور

اتصل على

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

 4:00م –  9:00م
الجمعة

الجمعة

 4:00م –  10:00م

 4:00م –  9:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 10:00ص –  10:00م

 10:00ص –  2:00م

شارع الكورنيش  -نايشن تاورز مول  -الدور األول

+971 2 652 0878

 4:00م –  9:00م
الجمعة

الجمعة

 4:00م –  10:00م

 4:00م –  9:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

شارع املفرق  -دبي ،مقابل مستشفى املفرق  -بني ياس

+971 2 652 0878

نوع الفرع

كود
الفرع

موقع الفرع

كود املوقع

10

فرع مصفح

فرع

19

أبوظبي

1

11

فرع خليفة أ

فرع

94

أبوظبي

1

12

فرع الشهامة

فرع

40

أبوظبي

1

13

فرع السلع

فرع

39

أبوظبي
املنقطة
الغربية

5

14

فرع مدينة زايد

فرع

7

أبوظبي
املنقطة
الغربية

5

#

اسم الفرع

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

عنوان الفرع

منطقة مصفح الصناعية -منطقة 9

منطقة مدينة خليفة أ  -شارع رقم  21 /16الجنوب
الشرقي

منطقة الشهامة القديمة بجانب مركز الشرطة

منطقة السلع ،مقابل مدرسة األريج

مدينة زايد ،املنطقة الغربية

اتصل على

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

نوع الفرع

كود
الفرع

موقع الفرع

كود املوقع

15

فرع غياثي

فرع

50

أبوظبي
املنقطة
الغربية

5

16

فرع املرفأ

فرع

21

أبوظبي
املنقطة
الغربية

5

17

فرع الرويس مول

مول

302

أبوظبي
املنقطة
الغربية

5

18

فرع البوادي مول

مول

83

العين

2

19

فرع العين الرئيس ي

فرع

2

العين

2

#

اسم الفرع

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 10:00ص –  10:00م

 10:00ص –  2:00م

عنوان الفرع

منطقة غياثي ،املنقطة الغربية

منطقة املرفأ ،املنطقة الغربية

مركز الرويس التجاري  -الدور األول ،منطقة الرويس

اتصل على

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

 4:00م –  9:00م
الجمعة

الجمعة

 4:00م –  10:00م

 4:00م –  9:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 10:00ص –  3:30م

 10:00ص –  2:00م

 4:00م –  9:00م

 4:00م –  9:00م

الجمعة

الجمعة

 4:00م –  10:00م

 4:00م –  9:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

مدينة العين ،منطقة مزيد  -مركز البوادي التجاري،
الدور األرض ي

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

نوع الفرع

كود
الفرع

موقع الفرع

كود املوقع

20

فرع اليحر

فرع

25

العين

2

21

فرع القصيص

فرع

51

دبي

3

22

فرع الثاني من ديسمبر

فرع

86

دبي

3

23

فرع ند الشبا

فرع

15

دبي

3

24

فرع شارع الشيخ زايد

فرع

14

دبي

3

#

اسم الفرع

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

مدينة العين ،املنطقة الوسطى  -شارع الشيخ زايد بن
سلطان بجانب برج الساعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 10:00ص –  5:00م

 11:00ص –  4:00م

الجمعة

الجمعة

 4:00م –  10:00م

 3:00م –  9:00م

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

مدينة العين  -شارع اليحر الرئيس ي

منطقة القصيص  -بنايه الوصل

منطقة الجميرا  -شارع شاطئ الجميرا

ند الشبا مول -أفنيوز مول  -دبي

شارع الشيخ زايد  -مبنى اإلمارات أيتيريوم

اتصل على

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

نوع الفرع

كود
الفرع

موقع الفرع

كود املوقع

25

فرع مدينة دبي لإلنترنت -
أرنكو

فرع

53

دبي

3

26

فرع الفجيرة

فرع

6

الساحل
الشرقي

6

27

فرع راس الخيمة الرئيس ي

فرع

11

الساحل
الشرقي

6

28

فرع دبا

فرع

17

الساحل
الشرقي

6

29

فرع كلباء

فرع

49

اسم الفرع

#

6

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

عنوان الفرع

مدينة دبي لإلنترنت  -مبنى أرنكو

شارع الشيخ حمد بن عبد هللا

مقابل مركز املنار التجاري ،شارع املنتصر

شارع الشيخ زايد مقابل شرطة دبا  -الفجيرة

اتصل على

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

#

اسم الفرع

نوع الفرع

كود
الفرع

موقع الفرع

كود املوقع

الساحل
الشرقي

30

فرع الذيد

فرع

38

الساحل
الشرقي

6

31

فرع خورفكان

فرع

22

الساحل
الشرقي

6

32

فرع أم القيوين الرئيس ي

فرع

29

الشارقة
اإلمارات
الشمالية

و

4

33

فرع الشارقة الرئيس ي

فرع

5

الشارقة
اإلمارات
الشمالية

و

4

34

فرع الرحمانية مول

مول

47

4

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

عنوان الفرع

اتصل على

شارع الوحدة  -بناية خميس خلفان الزحمي  ,بلوك
19

الذيد أكسبو سنتر

شارع الكورنيش  ,منطقة البنوك

شارع امللك فيصل  -مقابل مركز أم القيوين التجاري

منطقة املصلى  -مقابل مبنى االتصاالت

مركز الرحمانية التجاري  -الطابق األول

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

+971 2 652 0878

#

35

اسم الفرع

فرع زوايا ووك

نوع الفرع

كود
الفرع

فرع

28

موقع الفرع
الشارقة
اإلمارات
الشمالية

و

الشارقة
اإلمارات
الشمالية

و

كود املوقع

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

 14:00م –  9:00م–  10:00م

 10:00ص –  1:00م

عنوان الفرع

اتصل على

 4:00م –  7:00م

4

الجمعة

الجمعة

 4:00م –  10:00م

 8:00ص –  11:00ص

من االثنين إلى السبت

من االثنين إلى السبت

 8:00ص –  8:00م

 9:00ص –  12:00م
 3:00م –  7:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص–  12:00م

 8:00ص –  11:00ص

منطقه زوايا ووك

+971 2 652 0878

بنك أبو ظبي األول

#

اسم الفرع

موقع الفرع

1

مجمع األعمال -أبو
ظبي

أبو ظبي

2

برج بنك أبو ظبي
األول

أبو ظبي

3

العين الجديد

العين  -أبوظبي

4

فرع الجميرة

دبي

5

فرع ديرة

دبي

6

فرع رأس الخيمة

رأس الخيمة

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

خليفة بارك ،القرم ،ص.ب:
6316

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

تقاطع شارع الشيخ خليفة
وشارع بني ياس ،ص.ب:

العين ،ص.ب18781 :

شارع شاطئ جميرا  -ام سقيم-
بناية لينك انترناشيونال

شارع أبوبكر الصديق -ديرة

اتصل على
+97126161800

+97126161800

+97126161800

+97126161800

+97126161800

+97126161800

#

7

8

اسم الفرع

الفجيرة

الشارقة

موقع الفرع

الفجيرة

الشارقة

9

أم القيوين

أم القيوين

10

الكورنيش

أبوظبي

11

عود التوبة

العين  -أبوظبي

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

عنوان الفرع

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

شارع كورنيش القواسم -قرب
مستشفى ان ام س ي رويال ,
رأس الخيمة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

مقابل مسرح بالزا ،شارع
حمدان بن عبدهللا ،ص.ب:
79

الريم بالزا ،الطابق األرض ي،
كورنيش البحيرة ،الشارقة،
ص.ب1109 :

بنى رقم  ،211شارع امللك
فيصل ،منطقة امليدان ،أم
القيوين ،ص.ب733 :

شارع الكورنيش -أبوظبي

السوق املركزي  -مجمع أدنوك
لإلسكان  -الرويس

اتصل على

+97126161800

+97126161800

+97126161800

+97126161800

+97126161800

#

12

اسم الفرع

البطين

موقع الفرع

أبوظبي

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات االكتتاب

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

من االثنين إلى الخميس

من االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:00م

 8:00ص –  12:30م

السبت

السبت

 8:00ص –  1:00م

 8:00ص –  2:00م

عنوان الفرع

شارع رقم  ،9بجوار محطة
حافالت البطين ومول البطين،
ص.ب7644 :

اتصل على

+97126161800

بنك اإلمارات اإلسالمي

#

اسم الفرع

موقع
الفرع

1

فرع الضيافة

دبي

2

فرع مدينة دبي
الطبية

دبي

3

فرع شارع الوصل

دبي

4

فرع ابن بطوطة مول

دبي

5

فرع جبل علي

دبي

6

فرع ند الحمر

ديرة

7

فرع الطوار

ديرة

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات
االكتتاب

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  4:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

عنوان الفرع
بردبي – شارع الضيافة .مقابل مركز ديون

مدينة دبي الطبية ،مبنى 16

اتصل على
800 72545 476

800 72545 476

 2:00م –  4:00م
االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  8:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 10:00ص –  10:00م

 10:00ص –  2:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م –  10:00م

مغلق

االثنين إلى الخميس

االثنين إلى الخميس

 8:00ص –  3:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص –  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

مجمع الفردوس ،مبنى  ،4مدخل  ،Gالطابق
األول

متجر رقم  – A 143ردهة الصين ،ردهة ابن
بطوطة

مجمع البنوك ،البوابة الرئيسية للمنطقة
الحرة بجبل علي

800 72545 476

800 72545 476

800 72545 476

 2:00م –  3:00م
االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص–  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص–  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

مبنى نادي بالرميثة ،معرض رقم  S-8و،S-9
منطقة ند الحمر ،شارع الرباط

شارع النهدة ،بجانب مركز الطوار

800 72545 476

800 72545 476

#

اسم الفرع

موقع
الفرع

8

فرع الورقاء مول

ديرة

9

فرع حلوان

الشارقة

10

فرع الرحمانية مول

الشارقة

11

فرع عجمان خليفة
بن زايد

عجمان

12

فرع رأس الخيمة

رأس
الخيمة

13

فرع الفجيرة

الفجيرة

14

فرع مدينة خليفة

أبو ظبي

15

فرع أبو ظبي الرئيس ي

أبو ظبي

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات
االكتتاب

عنوان الفرع

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 9:00ص –  9:00م

 9:00ص –  1:00م

الورقاء مول ،الورقاء  ،4طريق شارع طرابلس،
بجانب حديقة مشرف

الجمعة

الجمعة

 3:00م–  10:00م

مغلق

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  8:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م–  11:30ص

 8:00ص –  10:30ص

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 9:00ص –  9:00م

 9:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 3:00م–  9:00م

مغلق

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص–  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  8:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص – 12:30م

 8:00ص –  11:30ص

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص–  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  8:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص–  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 8:00ص –  1:00م

الجمعة

الجمعة

 8:00ص–  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

شارع واسط ،مبنى الشيخ عصام ،الطابق
األرض ي ،حلوان

الرحمانية مول ،الطابق األرض ي ،بجانب محل
األطفال (بيبي شوب)

شارع الشيخ خليفة بن زايد ،أقرب املعالم:
بجانب مخبز ربيع لبنان

برج اإلمارات اإلسالمي ،الطابق األرض ي  ،شارع
املنتصر  -منطقة النخيل

بجوار شويترام ،شارع الشيخ حمد بن عبدهللا

فيال رقم  ،104قطعة  ،SE-02مدينة خليفة (أ)

منطقة كورنيش الخالدية ،وايف تاور

اتصل على
800 72545 476

800 72545 476

800 72545 476

800 72545 476

800 72545 476

800 72545 476

800 72545 476

800 72545 476

#
16

اسم الفرع
فرع العين الرئيس ي

موقع
الفرع
العين

أوقات عمل الفرع

أوقات استقبال طلبات
االكتتاب

عنوان الفرع

االثنين إلى السبت

االثنين إلى السبت

 8:00ص –  2:00م

 8:00ص –  1:00م

شارع الجوازات ،بالقرب من مسجد الشيخة
سالمة

الجمعة

الجمعة

 8:00ص–  12:30م

 8:00ص –  11:30ص

اتصل على
800 72545 476

امللحق  :3مخطط هيكل الشركة

في ما يلي هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ اإلدراج:

دائرة املالية في حكومة دبي
("دائرة املالية")

%100

سالك ش.م.ع
("سالك")

كما في تاريخ اإلدراج ،ليس لدى شركة سالك ش.م.ع أي شركات تابعة أو فروع.

