
هذا طرح عام في دولة ا�مارات العربية المتحدة فقط
إعمار للتطوير ش.م.ع 

(شركة مساهمة عامة قيد التحول)
الدعوة الكتتاب عام أولي لعدد من ا�سهم العادية تمثل نسبة ٢٠٪ (عشرون بالمائة) من رأس مال الشركة

(" أسهم الطرح") بنطاق سعر طرح سوف يتم ا�عالن عنه ونشره في إعالن ا�دراج في اليوم ا�ول من فترة ا�كتتاب الموافق ٢ 
نوفمبر ٢٠١٧ ("نطاق سعر البيع")

يسر لجنة مؤسسي شركة " إعمار للتطوير ش.م.ع " (أو "الشركة")، وهي شركة مساهمة عامة (قيد التحول)، الدعوة لالكتتاب العام في 
أسهمها في دولة ا�مارات العربية المتحدة ("الطرح"). يشمل الطرح بيع المؤسس الرئيسي، إعمار العقارية ش.م.ع. لعدد ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 

(ثمانمائة مليون) سهم من أسهم الشركة.
تعمل الشركة كجزء من شركة إعمار العقارية منذ إنشائها في عام ١٩٩٧. وقد منحت حكومة دبي لشركة إعمار العقارية المكونات ا�ولى 

لرصيد ا�راضي الخاص بها في عام ١٩٩٨. وفي عام ١٩٩٩، أطلقت شركة إعمار العقارية مشروع "روعة ا�مارات"، أول مجمع متكامل للحياة 
العصرية يسمح بالتملك الحر في دبي. أما المشروع الثاني، فهو مرسى دبي، الذي تم إطالقه في عام ٢٠٠٠. وبعد ذلك بوقت قصير في 

عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ تم إطالق مجمع المرابع العربية وهو أبرز المجمعات المتكاملة للحياة العصرية لشركة إعمار العقارية حيث تم إضفاء 
الطابع الصحرواي عليه، ذلك با�ضافة إلى وسط مدينة دبي، وهو مجمع شركة إعمار العقارية الرائد الذي يجمع مشاريع تجارية وسكنية 

وفندقية وترفيهية با�ضافة الى التسّوق. وقد تم إعادة هيكلة أعمال إعمار العقارية بحيث تم فصل قطاع ونشاط التطوير العقاري عن 
نشاط إعمار العقارية والتنازل عنهم للشركة بصفتها أحد الشركات التابعة لمجموعة إعمار العقارية.

وبعد إكتمال عملية الفصل بنجاح وتنازل إعمار العقارية عن قطاع ونشاط التطوير العقاري لصالح الشركة، أصبحت الشركة هي شركة 
التطوير العقاري الرائدة في مجال تطوير المجمعات في دبي والتي توفر نمط حياة عصري متكامل يتميز بمستوى عالمي من العقارات 

السكنية والتجارية ومراكز التسوق وغيرها من أصول التجزئة والضيافة الراقية ومناطق الجذب السياحي الترفيهية. وتتميز مجمعات 
الشركة المتكاملة بالتصاميم العالمية وبجودة نوعية البناء والتشطيبات إلى جانب مجموعة واسعة من وسائل الراحة سعيÁ منها 

�عادة تعريف ا�تجاهات التقليدية في تطوير العقارات. وتجمع مجمعات الحياة العصرية المتكاملة الخاصة بالشركة بين محالت التجزئة 
والضيافة والترفيه وغيرها من متطلبات سكانها الذين يعيشون في مجتمعات آمنة مستقرة. با�ضافة إلى ذلك، فإن الشركة تضمن 

من خالل تعاونها مع الجهات التنظيمية المحلية وشركات المرافق والهيئات الحكومية البنية التحتية الالزمة لدعم هذه المجمعات 
السكنية، مثل الطرق والطاقة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية والمساحات الترفيهية المفتوحة، متاحة وسليمة وبالشكل 

المطلوب. وبدعم من شركتها ا�م، إعمار العقارية، قامت بتطوير بعض أرقى المجمعات السكنية المتكاملة في دبي، بما في ذلك مجمع 
"روعة ا�مارات"، أول مجمع يسمح بالتملك الحر في دبي، ووسط مدينة دبي التي تعد إحدى أكثر الوجهات زيارًة في العالم.

ولدى الشركة أيضÁ عدد من المشاريع في مواقع رئيسية ويتوقع تنفيذها قريبÁ، بما في ذلك ٢١١ مليون قدم مربع كرصيد أراضي يتيح 
للشركة ا�ستفادة من المزيد من النمو في سوق العقارات السكنية في دبي. ذلك با�ضافة الى رصيد ا�راضي الكبير حاليÁ والذي يوفر 

 Áمن التطوير، فإن الشركة تستفيد من عالقات متينة مع شركاء المشاريع المشتركة الذين يقدمون أيض Áبحسب تقدير الشركة ٢٥ عام
ا�راضي لمشاريعها. 

أغراض الشركة: تتمثل أغراض الشركة في التطوير العقاري، شراء ا�راضي والعقارات وبيعها، وتأجير وإدارة العقارات الخاصة. قد يكون 
لدى الشركة مصالح مع كيان أو شركة أخرى سواء داخل أو خارج دولة ا�مارات ولها أن تشاركه أو تتعاون معه أو تستحوذ عليه، بشرط أن 

تكون نشاطات ذلك الكيان أو الشركة مشابه �نشطة الشركة.
موافقات السلطات المختصة: وافقت هيئة ا�وراق المالية والسلع على نشر هذا ا�عالن. إال أنه لم يتم تسجيل أسهم الشركة 

("ا�سهم") لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.
المؤسسين: يمتلك المؤسسين الوارد أسمائهم أدناه و في نشرة اكتتاب الشركة ("النشرة") قبل الطرح جميع ا�سهم في الشركة 

والمتوقع أن يكون لدى المؤسسين بعد الطرح ٣،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ (ثالثة مليار ومائتان مليون) سهم من أسهم الشركة بما يعادل نسبة ٨٠% 
(ثمانون بالمائة) من رأس مال الشركة وقد سددت قيمة هذه ا�سهم كاملًة. 

فيما يلي إسم مؤسسي الشركة:

لجنة المؤسسين: انتخب المؤسسين لجنة ("لجنة المؤسسين") لتتولى إتخاذ كافة الخطوات وا�جراءات الضرورية نيابًة عنهم أو 
بالنيابة عن الشركة والستيفاء كافة ا�جراءات الالزمة فيما يتعلق بعملية الطرح بما في ذلك التعامل مع الجهات المعنية. 

تتألف لجنة المؤسسين من ا�شخاص الثالثة التالية أسماؤهم:

أول مجلس ل°دارة: يتكون مجلس ا�دارة من ٧ (سبعة) أعضاء منهم عضو واحد مجلس إدارة تنفيذي و٦ (ستة) أعضاء مجلس إدارة 
غير تنفيذيين وثالثة أعضاء مجلس إدارة مستقلين.

وسيتم تأكيد تعيين أول مجلس ل×دارة من قبل مساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المقرر انعقاده 
بمقتضى الطرح وذلك لمدة ثالث (٣) سنوات. 

الشروط الرئيسة للطرح:
•اسم الشركة: شركة إعمار للتطوير ش.م.ع

• رأس المال: ُحدد رأس مال الشركة بقيمة أربعة مليار  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم موزع على أربعة مليار  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم، بقيمة اسمية واحد (١) 
درهم اماراتي لكل سهم، منها ثالثة مليار وتسعمائة تسعة وتسعون مليون وسبعمائة ألف  ٣،٩٩٩،٧٠٠،٠٠٠ سهم تقابل حصص عينية 

وثالثمائة ألف  ٣٠٠،٠٠٠  سهمÁ نقديÁ مدفوعة بالكامل.
• نسبة وعدد ونوع ا�سهم المطروحة للبيع: ثمانمائة مليون  ٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ من ا�سهم، وجميعها أسهم عادية. والتي تمثل نسبة ٢٠% 

(عشرون بالمائة) من رأس المال المصدر للشركة.
• سيتم تحديد نطاق سعر الطرح في نشرة ا�دراج التي سيتم ا�عالن عنها في نفس يوم فتح باب فترة الطرح في ٢ نوفمبر ٢٠١٧.

• سعر الطرح النهائي: سعر الطرح الذي سيشتري به كافة المكتتبين أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهائي، وسوف يتم 
تحديده من خالل اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب المقدمة من المكتتبين 

في الشريحة الثانية، وبناًء على حجم وسعر الطلبات المقدمة من المكتتبين في الشريحة الثانية يوصي المنسقين الدوليين 
المشتركين ومدراء السجل المشتركين والشركة والمساهم البائع بسعر البيع النهائي والذي يجب أن يكون في النطاق السعري 

للطرح.
• فترة ا�كتتاب:  تبدأ في ٢ نوفمبر  ٢٠١٧ وتنتهي في ١٣ نوفمبر  ٢٠١٧ للشريحة ا�ولى، و في ١٥ نوفمبر للشريحة الثانية، حيث تظل فترة 

ا�كتتاب لشريحة ا�فراد (الشريحة ا�ولى) متاحة لمدة ١٠ أيام عمل بما في ذلك أيام السبت وفقÁ لما جاء بقانون الشركات رقم ٢
سنة ٢٠١٥. 

• بنوك تلقي االكتتاب: بنك أبوظبي ا�ول ش.م.ع، وبنك ا�مارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك أبوظبي ا�سالمي ش.م.ع ، وبنك ا�تحاد 
الوطني ش.م.ع وبنك دبي ا�سالمي ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع وبنك ا�مارات ا�سالمي ش.م.ع ونور بنك ش.م.ع

 وعجمان بنك ش.م.ع.
• أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على ا�سهم المطروحة للبيع:

− الشريحة ا�ولى: يتم فتح باب االكتتاب للشريحة ا�ولى لثمانمئة مليون (٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم (تمثل نسبة ١٠٪ من ا�سهم المطروحة للبيع) 
أمام المكتتبين التاليين:

• ا�شخاص الطبيعيين (بما في ذلك ا�فراد المؤهلين ذوي المالءة المالية (كما هو موضح في القسم المتعلق بالشريحة الثانية)) الذين 
يمتلكون رقم مستثمر في سوق دبي المالي، وحساب بنكي في دولة ا�مارات وال يوجد أي متطلبات أو قيود على الجنسية أو

مكان ا�قامة. 
• المستثمرين اÜخرين الذين لم يشاركوا في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم مستثمر في سوق دبي المالي و حساب بنكي في 

دولة ا�مارات.
− الشريحة الثانية: يتم فتح باب االكتتاب للشريحة الثانية لسبعمائة وعشرون مليون (٧٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم (تمثل نسبة ٩٠٪ من ا�سهم

   المطروحة للبيع) أمام المكتتبين التاليين:
• ا�شخاص االعتبارية القادرة على القيام باستثماراتها بأنفسها، والتي تشمل: 

 Á(١) الحكومة ا�تحادية لدولة ا�مارات وحكومة كل إمارة في دولة ا�مارات منفردة ، والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية كلي
    المملوكة �ي من تلك الحكومات؛ أو 

(٢) المنظمات والكيانات الدولية؛ أو 
(٣) ا�شخاص المرخص لهم ممارسة أنشطة ا�عمال والتي تشمل أنشطة االستثمار، 

والذين يتم الموافقة عليهم، في كل حالة، من قبل الشركة والمؤسسين، بالتشاور مع المنسقين الدوليين المشتركين ، وتنطبق 
عليهم أي من المواصفات التالية: (أ) أن يكون شخص في الواليات المتحدة ا�مريكية ومشتري من المؤسسات المؤهلة ممن يجوز تقديم 
عرض لهم استنادÞ إلى القاعدة ١٤٤أ، (ب) أن يكون شخص خارج الواليات المتحدة ا�مريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادÞ لالئحة س 

(S)، أو (ج) أن يكون شخص في مركز دبي المالي العالمي يجوز تقديم عرض له وفقا ل×عفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق 
الموجودة في الدليل ا�رشادي لسلطة دبي للخدمات المالية؛

• ا�شخاص الطبيعيين الذين تتم الموافقة عليهم من قبل الشركة والمؤسسين، بالتشاور مع المنسقين الدوليين المشتركين، و: 
(١) الذين ال يقل دخلهم السنوي عن مليون (١٫٠٠٠٫٠٠٠) درهم أو الذين تقدر ثروتهم (دون احتساب قيمة محل إقامتهم الرئيسي) بما ال يقل 

عن خمسة مليون(٥٫٠٠٠٫٠٠٠) درهم؛ و 
(٢) الذين يؤكدون أن لديهم المعرفة أو الخبرة الكافية، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون مع مستشار مالي، لتقييم المميزات والمخاطر 

  المرتبطة أو الناتجة عن االستثمار المزمع.
• ُيحظر االكتتاب من قبل الجمهور في ا�سهم المطروحة للبيع على: ُيحظر االكتتاب العام على أي مكتتب تكون عملية شراؤه 

   لàسهم مقيدة بموجب القوانين المعمول بها في موطن إقامة المكتتب أو بموجب قوانين الدولة/االختصاص الوالئي التي ينتمي
   إليها  المكتتب. ويتحمل المكتتب المسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين الدولة/االختصاص

   الوالئي  المعمول بها أم ال.
• الحد ا�دنى ل°ستثمار: الحد ا�دنى لالكتتاب في أسهم الطرح الخاصة بالشريحة ا�ولى هو (١٠٫٠٠٠) درهم، على أن يكون أي استثمار 

  إضافي بزيادات ال تقل عن (١٠٠٠) درهم. وتم تحديد الحد ا�دنى ل×كتتاب في الشريحة الثانية بقيمة ٥٠٠٫٠٠٠ درهم.
• الحد ا�قصى ل°ستثمار: ال يوجد حد أقصى ل×ستثمار في ا�سهم المطروحة للبيع. 

• اكتتاب المؤسسين: ال يجوز للمؤسسين االكتتاب في أسهم الطرح سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو من خالل أحد
الشركات التابعة لهم. 

• فترة الحظر: بعد ا�نتهاء من عملية الطرح، تخضع ا�سهم التي بحوزة المؤسسين لفترة حظر تبدأ من تاريخ إدراج ا�سهم وتنتهي
  في تاريخ نشر البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية الثانية عقب تأسيسها كشركة مساهمة عامة. وال يجوز  للمؤسس بيع أو 

  نقل ملكية ا�سهم خالل تلك الفترة إال إلى مؤسس آخر.
• ملكية مواطني دولة ا�مارات: من المتوقع أن تستمر ملكية المؤسسين لنسبة ٥١% على ا�قل من أسهم الشركة، ا�مر الذي من

  شأنة أن يضمن امتثال الشركة لمتطلبات الملكية في دولة ا�مارات.

االكتتابات المقدمة من الوكالء
يجوز �ي مكتتب تفويض وكيل لتعبئة طلب االكتتاب وإرفاق وتقديم المستندات المطلوبة مع المبلغ المدفوع �ي من بنوك تلقي 

االكتتاب نيابًة عن المكتتب.
ويجب أن يرفق بطلب االكتتاب نسخة صحيحة لعقد وكالة موثق من الهيئات/ الجهات التنظيمية في ا�مارات العربية المتحدة مثل 

اب العدل أو السفارة ا�ماراتية بحيث يحق للوكيل االكتتاب نيابًة عن المكتتب وكذلك تسلم إخطار التخصيص واسترداد المبلغ  الُكتَّ
(ويجب على الوكيل تقديم النسخة ا�صلية من الوكالة وذلك للتحقق منها).

طلبات االكتتاب: يجوز لمكتتبي الشريحة ا�ولى تقديم طلب اكتتاب واحد فقط (١) باسمه الشخصي، في حالة اذا تم تقديم طلب 
االكتتاب بواسطة شخص طبيعي (ما لم يكن وكيًال لمكتتب آخر) أو (٢) باسم الشركة، في حالة ما اذا تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة 

أي كيان مؤسسي. وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه الشخصي أو باسم الشركة، تحتفظ بنوك تلقي االكتتاب 
ومدراء ا�كتتاب المشتركين بالحق في استبعاد كل أو بعض طلبات االكتتاب المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم 

لهذا المكتتب. 
على المكتتبين استكمال كافة البيانات المطلوبة في طلب ا�كتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى أي من بنوك 

تلقي االكتتاب مع مبلغ االكتتاب وذلك خالل فترة االكتتاب المتعلقة بالشريحة ا�ولى.
يجب أن يكون طلب االكتتاب المستوفي البيانات واضحÁ وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنك تلقي االكتتاب 

استالم الطلب من المكتتب لحين قيام المكتتب باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب االكتتاب.
ويترتب على االكتتاب في ا�سهم الموافقة على عقد التأسيس والنظام ا�ساسي للشركة وااللتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية 

العمومية للشركة وتعد أي شروط ُتضاف إلى الطلب كأن لم تكن، وال ُتقبل أي نسخ ضوئية من طلبات االكتتاب. ويجب تعبئة طلب 
االكتتاب فقط بعد قراءة نشرة االكتتاب وعقد التأسيس والنظام ا�ساسي للشركة بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك �ي فروع تابعة 

لبنوك تلقي االكتتاب الوارد ذكرها أدناه، ويقر المكتتبون أو وكالؤهم بصحة المعلومات المتضمنة بطلب االكتتاب بحضور ممثل عن 
البنك الذي ُقدم االكتتاب إليه وُيوقع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب االكتتاب أو ُيصدق عليه بصورة واضحة.

يحق لبنوك تلقي االكتتاب عدم قبول طلبات االكتتاب المقدمة من أي مكتتب في الشريحة ا�ولى �ي من ا�سباب التالية:
• إذا كان الطلب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق بالمبلغ المدفوع أو المستندات المقدمة (وال يتحمل أي من المشاركين في عملية 

  الطرح أي مسئولية عن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح اذا لم يتم ملء عنوان المكتتبين بشكل صحيح أو مقروء)؛ 
• أو إذا تم تقديم مبلغ االكتتاب بطريقة مغايرة لطرق الدفع المسموحة (وال تتحمل الشركة وال المؤسسين أو غيرهم من المشاركين 

  في الطرح أي مسئولية عن أي مبالغ اكتتاب يتم سدادها بطرق مغايرة لطرق الدفع المسموح بها)؛
• إذا لم يتطابق مبلغ االكتتاب المبين في الطلب أو مبلغ االكتتاب الذي قدمه مع الطلب مع شروط الحد ا�دنى المطلوب لالستثمار أو 

  الزيادات المحددة لطرح الشريحة ا�ولى.
• اذا كان طلب االكتتاب المقدم غير واضح أو غير مقروء؛

• اذا ارتجع شيك المدير (المصدق) �ي سبب من ا�سباب؛ 
• اذا كان المبلغ المتواجد في الحساب البنكي المذكور في طلب االكتتاب المقدم غير كافي لسداد مبلغ ا�كتتاب المذكور في نموذج 

  طلب ا�كتتاب المقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي ا�كتتاب على تحصيل المبلغ مقابل الطلب سواٌء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو �ي 
  أسباب أخرى؛
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• اذا كان رقم المستثمر غير ساري أو غير صحيح؛ 
• اذا كان طلب ا�كتتاب مكررا (وتعود الموافقة على مثل هذا الطلب المكرر الى السلطة التقديرية للشركة والمؤسسين فقط)؛ 

• اذا ُوجد أن طلب االكتتاب يخالف شروط الطرح؛ 
Áاذا تبّين أن المكتتب قد قدم أكثر من طلب اكتتاب واحد (غير مسموح بالتقدم بطلبات ل×كتتاب في الشريحتين ا�ولى والثانية مع •

  با�ضافة الى أنه ال يجوز التقدم بأكثر من طلب في أي من الشريحتين على حدة)؛ 
• اذا كان المكتتب شخص طبيعي وتبّين أنه لم يتقدم بطلب االكتتاب باسمه الشخصي (اال اذا كان وكيًال أو ممثًال عن مكتتب آخر)؛ 

• عدم التزام المكتتب بالقواعد المعمول بها في طرح الشريحة ا�ولى؛ 
• ُوجد أنه من الضروري رفض طلب ا�كتتاب لضمان ا�متثال �حكام قانون الشركات والنظام ا�ساسي وهذا ا�عالن أو متطلبات المصرف 

  المركزي في دولة ا�مارات أو الهيئة أو سوق دبي المالي؛ و 
• اذا فشل نظام التحويل النقدي من خالل نظام المصرف المركزي ا�ماراتي للتحويالت المالية أو في حالة عدم كفاية المعلومات

  المطلوبة في الحقول الخاصة للمضي قدمÁ في التعامل مع الطلب.
يجوز �ي من بنوك تلقي ا�كتتاب والمؤسسين والشركة ومدراء  االكتتاب الرئيسيين المشتركين رفض الطلب �ي من تلك ا�سباب في 

أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار المكتتبين المرفوضين قبل إرسال إشعار تخصيص ا�سهم. 
المستندات المصاحبة لطلبات االكتتاب

يجب على جميع المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات االكتتاب الخاصة بهم:
فيما يتعلق با�فراد مواطني دولة ا�مارات ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:

− أصل وصورة من جواز سفر ساري أو بطاقة الهوية ا�ماراتية.
− في حالة كان الموقع شخًصا آخر بخالف المكتتب، يجب تقديم ما يلي: 

• سند وكالة مصدق حسب ا�صول لصالح الشخص المخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في 
  ا�مارات مثل الكاتب العدل أو حسب ا�صول المرعية في الدولة.

• أصل جواز سفر الشخص المخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر.
• أصل جواز سفر المكتتب للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر.

− في حال كان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:
• أصل وصورة من جواز السفر الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه.

• صل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
• في حال كان الوصي معينÁ من قبل المحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من المحكمة ومن أي جهات مختصة أخرى (مثل 

كاتب العدل).
فيما يتعلق با�شخاص االعتبارية بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وصناديق االستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات:

− بخصوص ا�شخاص االعتبارية المسجلين في دولة االمارات:
• أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات التنظيمية في ا�مارات مثل 

  الكاتب العدل أو حسب ا�صول المرعية في الدولة.
• أصل وصورة من المستند الذي ُيجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المكتتب وتقديم طلب االكتتاب نيابة عنه وقبول الشروط وا�حكام

  المنصوص عليها في نشرة االكتتاب ونموذج االكتتاب.
• أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.

− بخصوص ا�شخاص االعتبارية المسجلين خارج الدولة فإن المستندات المطلوبة ستختلف بناء على طبيعة الشخصية االعتبارية 
   ومكان تسجيلها، ولذلك فإنه يرجى مراجعة مدراء ا�كتتاب المشتركين للحصول على قائمة المستندات المطلوبة.

طريقة االكتتاب والدفع للشريحة ا�ولى: يتعين على المكتتب تقديم طلب االكتتاب إلى أي بنك من بنوك تلقي االكتتاب المذكورة في 
هذا ا�عالن وتخصيص رقم حسابه المصرفي با�ضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب باالكتتاب فيها، ويتم الدفع بإحدى

الطرق التالية:
• شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة ا�مارات لصالح حساب الشركة تحت إسم "إعمار 

للتطوير ش.م.ع." أو
• الخصم من حساب المكتتب لدى بنك تلقي االكتتاب؛ أو 

• االكتتاب ا�لكتروني (يرجى ا�طالع على الجزء الخاص باالكتتاب ا�ليكتروني أدناه).
يجب أن يتم تعبئة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي للمكتتب في طلب ا�كتتاب حتى لو كان سيتم سداد مبلغ ا�كتتاب عن طريق 

شيك مدير.
ال يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح المرغوب االكتتاب فيها من قبل بنك تلقي االكتتاب بأي من الطرق التالية:

• نقًدا؛
• شيك (غير مصدق)؛ أو

• أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله.
مواعيد هامة لطرق سداد قيمة ا�كتتاب:

• في حالة سداد مبلغ ا�كتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر من مساء
يوم ١١ نوفمبر ٢٠١٧. 

• في حالة ا�كتتاب عن طريق ماكينة الصراف اÜلي ”ATM“أو عبر الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت يجب أن يتم تقديم طلبات ا�كتتاب قبل
  الساعة الثانية من ظهر يوم ١٣ نوفمبر. 

• في حالة ا�كتتاب عن طريق نظام التحويالت المالية يجب أن يتم تقديم طلبات ا�كتتاب قبل الساعة الثانية عشر من
  ظهرا يوم ١٢ نوفمبر.

االكتتاب االلكترونى: سوف يتيح سوق دبي المالي على الموقع ا�لكتروني الرسمي له www.dfm.ae للمكتتبين الذين لديهم رقم 
مستثمر مسجل على الموقع ا�لكتروني، ويمتلكون بطاقة آي فيستور سارية لتقديم طلباب االكتتاب ا�لكتروني الخاصة بهم لبنوك 

تلقي االكتتاب. يجوز لبنوك تلقي االكتتاب ان يكون لها قنوات الكترونية خاصة بها (تطبيقات الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت، تطبيقات 
الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتنقلة، أجهزة الصراف اÜلي، الخ) والتي يتم ربطها بنظام سوق دبي المالي الخاص باالكتتاب العام 
االولي. ويعتبر تقديم العميل لطلب االكتتاب ا�لكتروني بمثابة موافقة منه على شروط وأحكام الطرح نيابة عن المكتتب، كما يعتبر 
ذلك تفويضا للبنك المصدر لبطاقة أى فيستور وبنك تلقي االكتتاب بدفع اجمالى قيمة ا�سهم التي يرغب باالكتتاب فيها، وذلك عن 

طريق خصم المبلغ من بطاقة أى فيستور أو حساب العميل المصرفي وتحويل المبلغ لحساب عملية الطرح لصالح  إعمار للتطوير 
ش.م.ع. "IPO“ (Emaar Development PJS) المفتوح فى بنوك تلقي االكتتاب، وذلك على النحو الموضح في طلب الشراء. ويعد تقديم 

الطلبات إلكترونيÁ كافيÁ فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في 
هذا ا�عالن لن تطبق على طلبات االكتتاب ا�لكتروني المعنية في هذه الفقرة. يجب أن يتم ا�خطار بالتخصيص النهائي �سهم الطرح 
ورد عائدات ا�سهم المطروحة للبيع التي لم تخصص (إن وجدت) مع العوائد الناجمة عليها عقب إغالق فترة االكتتاب، ويتم تنفيذ هذا 

ا�مر ومعالجته بواسطة بنوك تلقي االكتتاب التي تم تقديم طلب االكتتاب ا�صلية إليها.
لن يكون أي من سوق دبي المالي، وال الشركة، وال المؤسسين، وال مجلس ا�دارة، وال بنوك تلقي االكتتاب وال البنك المصدر لبطاقة أى 

فيستور مسئولين بأي حال من ا�حوال عن استخدام خدمة تقديم طلبات االكتتاب الكترونيÁ من قبل عميل البنك أو المكتتب وال عن 
الخصم من حساب العميل من قبل بنوك االكتتاب المعني وال عن الخصم من بطاقة أى فيستور من قبل البنك المصدر لبطاقة أى 
فيستور، وذلك فيما يتعلق بأي خسائر أو أضرار يتكبدها المكتتب بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدامه خدمة االكتتاب 

ا�لكتروني و / أو بطاقة أى فيستور.
فيما يتعلق بالتقديم ا�لكتروني، يعد كافيا �غرض تحديد الهوية ولن يكون مطلوبا أي مستندات إضافية، قيام العمالء بتقديم طلبات 

االكتتاب إما من خالل ماكينة الصراف ا�لي "ATM" أو من خالل الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت، وذلك بدخول العمالء الى حساباتهم 
الخاصة سواءا عن طريق ماكينة الصراف ا�لي ”ATM“مستخدمين بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم او عبر الخدمات المصرفية عبر 

ا�نترنت مستخدمين الرقم السري الخاص بهم وذلك كإجراء تقليدي في معامالت الخدمات المصرفية ا�لكترونية. 
كما يجوز استالم طلبات االكتتاب من خالل نظام التحويل النقدي للمصرف المركزي لدولة ا�مارات ("نظام التحويل النقدي"). ويتعين 

على المستثمر الذي يختار نظام التحويل النقدي تقديم رقم مستثمر ساري مع قيمة أسهم الطرح المكتتب فيها في حقل
ا�وامر الخاصة. 

مبالغ االكتتاب: يتعين على المكتتبين في الشريحة ا�ولى تقديم طلبات شراء ا�سهم المطروحة للبيع بمبلغ ١٠٫٠٠٠ درهم أو أكثر، على 
أن يكون أي استثمار يزيد عن ١٠٫٠٠٠ درهم إمارتي بزيادات ال تقل عن ١٫٠٠٠ درهم. وبناًء عليه، يتقدم المكتتبون في الشريحة ا�ولى ل×كتتاب 

في مبلغ بالدرهم ا�ماراتي والذي سيتم استعماله لشراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي بدالً من التقدم ل×كتتاب في عدد معين 
من أسهم الطرح.

إخطارات التخصيص والمبالغ المستردة: في حالة زيادة حجم االكتتاب في أسهم الشريحة ا�ولى عن عدد ا�سهم المخصص لها، 
سوف يتم تخصيص أسهم الطرح الى المكتتبين في الشريحة ا�ولى بالتناسب مع مبلغ ا�كتتاب في الطلب المقدم من كل مكتتب 

وبناًء على سعر البيع النهائي. وسيتم تقليص الطلبات بناًء على هذا ا�ساس في حالة زيادة حجم االكتتاب في الشريحة ا�ولى. أي 
مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لàسهم المطروحة للبيع، سيتم تقريبها الى أقرب رقم صحيح. لذا فإنه من الممكن أال يتم 
تخصيص أي من ا�سهم المطروحة لصالح بعض المكتتبين نتيجة لهذا التقريب. ستخصص ا�سهم وفقا لسياسية التخصيص سالفة 

الذكر وبناء على سعر البيع النهائي.
إذا لم يتم االكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة ا�ولى، سوف تكون ا�سهم الغير مكتتب فيها متاحة ل×كتتاب من قبل مقدمي 

طلبات ا�كتتاب في الشريحة الثانية، أو يجوز للمساهم البائع كحل بديل (وبالتشاور مع الهيئة) أن يقوموا بتمديد تاريخ غلق باب 
االكتتاب في الشريحتين ا�ولى والثانية.

سوف يتم إرسال إشعار الى المكتتبين في شريحة ا�فراد الذي تم التخصيص لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد للمكتتبين 
الناجحين بصورة مبدئية ان طلبات ا�كتتاب المقدمه قد تمت الموافقة عليها وأنهم سوف يستلمون أسهم الطرح كما سيتم 

إشعارهم ايضا عن طريق رسالة نصية بعدد االسهم المخصصة لهم. وسوف يعقب هذا ا�مر إشعارات مفصلة تحدد ا�سهم المخصصة 
لكل مكتتب، وسوف يتم إرسال هذا ا�شعار عن طريق البريد المسجل.

سوف يتم تخصيص ا�سهم الخاصة بالشريحة الثانية بواسطة الشركة والمؤسسين وذلك بالتشاور مع المنسقين الدوليين 
المشتركين (ومدراء ا�كتتاب المشتركين)، ولذلك فإنه من الممكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب 

في الشريحة الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد المذكور في طلب االكتتاب الخاص بهم.
يحتفظ كل من الشركة والمؤسسين بالحق في تخصيص أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بأي طريقة يرونها ضرورية. هذا 

با�ضافة الى أنه يكون لهم الحق في طرح أسهم إضافية ل×كتتاب كجزء من الشريحة ا�ولى والثانية شريطة الحصول على الموافقات 
الالزمة، بما في ذلك موافقة الهيئة.

إذا لم يتم االكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية، سوف يتم سحب عملية الطرح (باستثناء ما إذا قررت الهيئة خالف ذلك).
يجب على المكتتبين التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقدم أي مكتتب ل×كتتاب في أكثر 

من شريحة، يحق للشركة والمؤسسين إعتبار أحد أو كال الطلبين غير ساري أو صحيح.
جهاز ا�مارات لالستثمار: يتم حجز أربعين مليون  ٤٠،٠٠٠،٠٠٠  من أسهم الطرح (ما يمثل ٥% من أسهم الطرح) ليتم االكتتاب بها من قبل 
جهاز ا�مارات ل×ستثمار، وفقـًا للمادة ١٢٧ من القانون االتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية. وسوف يتم تخصيص أسهم 

الطرح المخصصة لجهاز ا�مارات ل×ستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إجمالي حجم الشريحة الثانية. وإذا لم يمارس جهاز 
ا�مارات ل×ستثمار هذه الحقوق للتقدم ل×كتتاب في أسهم الطرح، سوف تكون هذه ا�سهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل المكتتبين 

من الشريحة الثانية.
يتم ا�خطار بالتخصيص النهائي �سهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص (إن وجد) عقب إغالق فترة الطرح وقبل إدارج 

ا�سهم، ويتم تنفيذ هذا ا�مر ومعالجته بواسطة بنوك ا�كتتاب التي تم تقديم طلب االكتتاب إليها. وقد تنتهي عملية رد مبالغ 
االكتتاب الفائضة بعد إدارج أسهم الطرح في سوق دبي لàوراق المالية. يتم إعادة/إيداع المبلغ الفائض إلى نفس حساب العميل الذي تم 

من خالله دفع/خصم المبلغ االصلي للطلب.
ملخص لتقرير التقييم: وتم تقييم ا�صول العقارية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ من قبل طرف ثالث مستقل بإجمالي قيمة ٣٥٫٦ مليار 

درهم إماراتي وتوجد نسخة من الملخص التنفيذي على الموقع ا�لكتروني www.emaardevelopment.com. وسيكون تقرير التقييم 
هذا متاحÁ ا�سبوع المقبل على الموقع ا�لكتروني www.emaardevelopment.com ويجب قراءة التقرير بأكمله متضمنÁ ا�فتراضات 

التي تم التقييم بناًء عليها.
المخاطر : هناك بعض المخاطر الخاصة باالستثمار في هذا ا�كتتاب. ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر في القسم المعنون بــ "مخاطر 

ا�ستثمار" في نشرة االكتتاب، لذا يتعين على المكتتبين الُمحَتَمِلين قراءة نشرة االكتتاب بعناية خاصة الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر 
االستثمار" وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين االعتبار قبل اتخاذ أي قرار 

با�كتتاب وتقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح. 

 

بنوك تلقي ا�كتتاب الرئيسيةمدراء ا�كتتاب المشتركين

بنك أبوظبي ا�ول ش.م.ع.
بناية بنك أبوظبي ا�ول

حديقة خليفة لàعمال - منطقة القرم
ص.ب ٦٣١٦

أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة

بنك ا�مارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.
بناية البوابة

الجناح الغربي – الطابق ١٢
مركز دبي المالي العالمي

ص.ب ٥٠٦٧١٠
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

المجموعة المالية هيرميس ا�مارات ليمتد
ص.ب ١١٢٧٣٦

دبي، ا�مارات العربية المتحدة

محاسبين إعداد التقارير ومدققي حسابات طرح ا�سهم
إرنست ويونغ الشرق ا�وسط – فرع دبي

ص.ب. ٩٢٦٧، الطابق ٢٨، برج العطار لàعمال، دبي، ا�مارات العربية المتحدة

بنك أبوظبي ا�ول ش.م.ع.
بناية بنك أبوظبي ا�ول

حديقة خليفة لàعمال - منطقة القرم
ص.ب ٦٣١٦

أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة

بنك ا�مارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ.
بناية البوابة

الجناح الغربي – الطابق ١٢
مركز دبي المالي العالمي

ص.ب ٥٠٦٧١٠
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

المستشارون القانونيون لعملية الطرح

المستشار القانوني للشركة فيما
يخص قانون ا�مارات العربية المتحدة،

التميمي ومشاركوه
مركز دبي المالي العالمي

الطابق ٦، بناية ٤ شرقـًا،
شارع الشيخ زايد، ص.ب ٩٢٧٥
دبي، ا�مارات العربية المتحدة

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الواليات 
المتحدة ا�مريكية
والقانون ا�نجليزي

لينكالترز إل إل بي 
الطابق التاسع، كارنسي هاوس 

مركز دبي المالي العالمي 
ص.ب ٥٠٦٥١٦

دبي، ا�مارات العربية المتحدة

المستشار القانوني لمديري ا�كتتاب المشتركين فيما 
يخص قانون ا�مارات العربية المتحدة والقانون ا�نجليزي 

وا�مريكي
ألين اند أوفري ال ال بى 

آلن & أفري إل إل بي
الطابق ٥، مبنى المعمورة ب

شارع المرور
ص.ب ٧٩٠٧، أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة

تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحة ا�ولى 

تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحة الثانية  

١٣ نوفمبر ٢٠١٧

١٥ نوفمبر ٢٠١٧

تاريخ إعالن سعر الطرح النهائي

تخصيص الشريحة ا�ولى 

ا�شعار عن طريق رسالة نصية للتأكيد على المكتتبين
الذين تمت الموافقة على طلبات االكتتاب الخاصة بهم

البدء في إرسال البريد المسجل فيما يتعلق با�سهم المخصصة

إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية في تمام الساعة التاسعة
صباحÁ في فندق العنوان دبي. 

التاريخ المتوقع �دراج ا�سهم في سوق دبي المالي

رد الفائض من المبالغ المدفوعة لشراء أسهم االكتتاب الى المكتتبين

١٦ نوفمبر ٢٠١٧

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٢

تاريخ بداية الطرح وا�عالن عن النطاق السعري في الصحف
٢ نوفمبر ٢٠١٧وموقع سوق دبي المالي ١

في موعد أقصاه ١٩ نوفمبر ٢٠١٧

١٩ نوفمبر ٢٠١٧

٢٠ نوفمبر ٢٠١٧

في موعد أقصاه ٢٥ نوفمبر ٩٢٠١٧

٢٢ نوفمبر ١٠٢٠١٧

٢٠ نوفمبر ٢٠١٧

 www.emaardevelopment.com و www.emaar.com تتوفر تفاصيل هذا الطرح أيًضا على الموقع التالي
أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على رقم ٣٣٣٣ ٣٦٧ ٤ ٩٧١+


