
1  

العام  لإلكتتاب م أس املتحدة طرح ية العر مارات   دولة

ل كتتاب شلشرة ر للتطو إعمار شركة م ألس العام   ")الشركة("ع.م.طرح

خ ر 26بتار   2017اكتو

املتحدة( ية العر مارات بدولة س التأس قيد عامة مة مسا   )شركة

واحد 800.000.000بيع اسمية بقيمة عادي م م) 1(س س ل ل م الطرح("در م املتحدة") أس ية العر مارات دولة عام اكتتاب

مارات(" للطرح") دولة السعري النطاق عن عالن يتم شرهسوف دراجو منإعالن ول ة اليوم نوفم2 املوافقكتتابف

البيع(" 2017 سعر   ) "نطاق

بـ اص ا زء ا ع طالع ي"ير ا ال البيع شرة" سعر ال ذه من ول يوالقسم يوالذي ا ال البيع سعر حساب   .كيفية

دولة أي إجراء أي اتخاذ يتم ولن لم فإنھ فقط، مارات دولة الطرح م أس كتتاب غرض ا شر يتم سوف شرة ال ذه أن حيث

أخرى أخرى دولة أي شرة ال ذه ع توز أو تداول أو حيازة أو شرة؛ ال ذه ل وفقا الطرح م أس العام باالكتتاب ا ف سمح ذلك،. ُ ع ناًء و

أو بالطرح متعلقة أخرى مواد أي أو شرة ال ذه شر أو ع توز يجوز وال مباشرة، غ أو مباشرة بصورة الطرح، م أس عرض أو بيع يتم لن

دولة  أي م، باألس يتعلق آخر ند مس أي أو الطرح عن أو/عالن الدولة ذه ا املعمول واللوائح ن للقوان وفقا إال ي وال اختصاص

ي الوال   .ختصاص

الطرح ة   ف

والثانية و ن حت بالشر اصة ا الطرح ة ف شرة(تبدأ ال ذه املو النحو اصة 2017نوفم2) ع ا الطرح ة ف ت وت

و حة الثانية 12017نوفم13بالشر حة بالشر اصة ا الطرح ة   .2017نوفم15وف

و العام الطرح و لعدد")الطرح("ذا ثمار، لإلس مارات از املخصص الطرح ذلك بما رأس 800.000.000، الطرح م أس من

الشركة مةمال مسا شركة و محدودة املصدر، مسئولية ذات شركة من ا تحول طور املتحدة ية العر مارات دولة س التأس قيد عامة

قبل من للبيع ا طرح تم س وال عامة، مة مسا شركة شرة( املؤسسإ ال ذه مو و سبة). كما الطرح م أس إجما%20وتمثل من

امل العادية م الشركةس مال رأس م("صدرة ق") س سو أي يحدث ولم يتم ولم ما سوق أي م س إدراج يتم لم الطرح، ذا قبل

م لألس الشركة. عام تتقدم سوف الشركة، تحول عملية من اء ن و والثانية، و ن حت الشر لتا ب يتعلق فيما كتتاب باب غلق وعقب

س ا م أس املاإلدراج ي د املا("وق ي د   ").سوق

عام اكتتاب الطرح م أس بيع قة   :طر

ة( املؤسسسيقوم العقار أعمار آلية )ع.م.ش"شركة اتباع خالل من ي ا ال البيع سعر تحديد تم س حيث عام اكتتاب الطرح م أس يع ب

الثانيةالبناء حة الشر ن ب املكت من فقط املقدمة كتتاب طلبات خالل من كتتاب أوامر ل شاء إ يتم حيث م للس   .السعري

عنــد املســتخدمة الطــرح م أســ الثانيــة حة الشـر ــ ن بــ املكت قبــل مــن ـا ف ــب املكت الطــرح م أســ تمثــل سـوف كتتــاب، أوامــر ل ــ شــاء إ عنـد

ــ ال الســعر ســاب الطــرحاح م أســ مــن م ســ ــل ل ي عــن. ا الثانيــة حة الشــر ــ ن بــ املكت ســبة تقــل أال كتتــاب لنجــاح ن تعــ تقــلوأال)%  90(و

عن و حة الشر ن ب املكت الطرح) % 10(سبة م أس امل .من بال كتتاب يتم لم وإذا حة مـنالشر تبقـى ما تخصيص يتم سوف

حة الشــر ــ إ م م. الثانيــةأســ ــ ل ــاملؤســسو إ باإلضــافة كتتــاب لغــرض ن بــ املكت مــن املســتلمة املبــالغ بــرد كتتــاب تلقــي ــات ج مــع بالتعــاون

ع أيـــام خمســة مـــدة املبــالغ رد خ تـــار يتجــاوز أال ـــ ع ن، بــ للمكت ـــا رد خ تــار ـــ وح ا اســتالم خ تـــار مــن املبـــالغ تلــك ـــ ع ســبة املح مـــنالعوائــد مــل

امل خ والثانيةالتار و حة الشر من ن النا ن ب املكت إ الطرح م أس لتخصيص   . حدد

الطرح  م أس كتتاب عة التا م ا شر خالل من أو مباشر غ أو مباشر ل ش سواء ن للمؤسس يجوز   .وال

بــيتضمن املعنون ختصارات" القسم و فات ختصارات" التعر و فات بالتعر شرةقائمة ال ذه   .الواردة
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الشرائح لة   ي

و  .أ  حة  الشر

شرة ال ذه ل
ً
وفقا و حة الشر م أس طرح يتم  . سوف

سبة عادل%10تخصص بما الطرح، م أس اص 80.000.000من ع م س ذه اكتتاب قتصر و و حة الشر إ م، س

م ذكر  :التا

 فراد من ن ب   املكت

ن الطبيعي املتحدة اص ية العر مارات دولة ي بن وحساب ، املا ي د سوق ثمر مس رقم ون يمتل أي. الذين يوجد وال

قامة ان م أو سية ا ع قيود أو  . متطلبات

كتتاب بنوك ا املعمول لإلجراءات وفقا الطرح م أس لالكتتاب بطلبات التقدم للقصر واملطبقةيجوز ة السار ن والقوان

الشأن  . ذا

 ن خر ن ثمر  املس

ن خر ن ثمر واملؤسسات(املس ات املا) الشر ي د سوق ثمر مس رقم ون يمتل والذين الثانية حة الشر وا شار لم الذين

املتحدة( ية العر مارات دولة ي بن  ). وحساب

جميع كتتاب يتم لم قبلإذا من لإلكتتاب متاحة ا ف ب مكت الغ م س ون ت سوف ، و حة للشر الطرح م أس

لل يمكن أو الثانية، حة الشر ن ب عاملكت البا م بديلمسا يئة(كحل ال مع شاور ال باب) و غلق خ تار تمديد يطلبوا بأن

والثانية و ن حت الشر   .كتتاب

ال م ى د د وا حة الشر ذه املقدمة بقيمة10.000طلبات ادات ز أي مع م م1.000در ذلك. در مضاعفات أي   .أو

حة الشر ذه ن ب للمكت كتتاب طلبات م أق حد يوجد   . ال

الثانية  .ب  حة  الشر

سبة عادل %90تخصص بما الطرح، م أس وال 720.000.000من الثانية حة الشر إ م، التاس اص ع ا اكتتا يقتصر

م  :ذكر

 لة املؤ ة ثمار س املؤسسات من ن ب  املكت

ذلك بما م، بأنفس ثمارات باس القيام ع ن القادر ن عتبار  : اص

واملؤسسات )1( منفردة، املتحدة ية العر مارات دولة إمارة ل ومة وح املتحدة ية العر مارات لدولة تحادية ومة ا

أو ومات؛ ا تلك من ألي امل بال اململوكة ومية ا ات والشر يئات  وال

أو )2( الدولية؛ والكيانات  املنظمات

عما )3( شطة أ بممارسة م ل املرخص واص ثمار، س شطة أ شمل وال ة التجار  ل

الشركةنوالذي قبل من م، عل املوافقة عيتم البا م ن واملسا الدولي ن سق امل مع شاور ن، بال ك مناملش أي م عل وتنطبق

التالية ممن) أ(: املواصفات لة املؤ املؤسسات من ي ومش كية مر املتحدة الواليات ص ون ي مأن ل عرض تقديم يجوز

القاعدة إ
ً
نادا س) ب(أ،144اس لالئحة

ً
نادا اس م ل عرض تقديم يجوز ممن كية مر املتحدة الواليات خارج ص ون ي أن

)S(أو ص) ج(، ون ي قواعد أن وحدة بموجب يل ال من لإلعفاء وفقا لھ عرض تقديم يجوز العال املا ي د مركز

املوج املاليةالسوق دمات ل ي د لسلطة رشادي الدليل   .ودة

 املالية املالءة ذوي فراد من ن ل املؤ ن ب  .املكت

الشركة قبل من م عل املوافقة تتم الذين ن الطبيعي عاص البا م نواملسا سق امل مع شاور بال ن، ك املش ن   : مو ،الدولي

)i( مليون عن السنوي م دخل يقل ال م) 1.000.000(الذين ثرو تقدر الذين أو م م(در إقام محل قيمة ساب اح دون

مليون) الرئ خمسة عن يقل ال و)  5.000.000(بما م؛  در
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)ii( لتقي ، ما شار مس مع بالتعاون أو منفرد ل ش سواًء افية، ال ة ا أو املعرفة م لد أن يؤكدون واملخاطرالذين ات املم يم

املزمع ثمار س عن الناتجة أو  .املرتبطة

املا ي د سوق ثمر مس رقم ن ب املكت افة يمتلك أن   . يجب

الطرح عملية ب يتم سوف الثانية، حة للشر الطرح م أس جميع كتتاب يتم لم خالف(إذا يئة ال قررت إذا ما ناء باست

  ). ذلك

و الثانية حة الشر ن ب املكت من املقدمة كتتاب طلبات م ى د د ا ون م500.000ي   . در

املقدمة كتتاب طلبات م أق يوجد نال ب املكت الثانيةمن حة   . الشر

ثمار  .ج  لالس مارات از  ج

ز م40.000.000يتم الطرحس م أس يمثل(من م% 5ما أس ل ثمار،) الطرحمن لإلس مارات از ج قبل من ا كتتاب ليتم

للمادة
ً
رقم127وفًقا تحادي القانون عديالتھ2015لسنة) 2(من و ة التجار ات الشر ات("شأن الشر يتم"). قانون وسوف

من التفضيلية قوق ا ذه بموجب ثمار لإلس مارات از املخصصة الطرح م أس مإجمخصم الثانيةا حة لم. الشر وإذا

من ن ب املكت قبل من ا ف لالكتتاب متاحة م س ذه ون ت سوف الطرح م أس لإلكتتاب ق ا ذا ثمار لإلس مارات از ج يمارس

الثانية حة  .   الشر

رقم يمتلك أن ب مكت ل ع ن ثمريتع املامس ي د ون سوق ي ي ل ي بن حساب الطرحورقم م أس لالكتتاب بطلب للتقدم
ً
ال . مؤ

فقط واحدة حة شر الطرح م أس كتتاب بطلبات التقدم ن ب للمكت يحق. يجوز حة، شر من أك لإلكتتاب ص أي تقدم حالة و

و ن/للشركة الطلب كال أو أحد إلغاء ن املؤسس   .أو

ع يئة ال موافقة ع صول ا إعالنتم أيشر أخرى رقابية يئة أي لدى م س يل يتم ولم عام، اكتتاب الطرح م أس بيع

آخر ي وال   .اختصاص

عتم اتشر إعالناملوافقة الشر قانون ام ألح طبًقا يئة ال قبل من شرة ال ذه ل ية العر ة   .ال

ي و لك املوقع ع توافر الثانيةة www.emaar.comو حة بالشر اص ا بالطرح املتعلقة الوثيقة فقط(من ية نجل )باللغة
ً
علما

لم يئة ال اتطلعبأن عتمد أو ا تدرج. عل وال شرة ال ذه من جزًءا ل ش
ُ

ال الثانية حة الشر وثيقة ا إل املشار أو الواردة املعلومات إّن

شرة ال ذه ا ف الواردة    .املعلومات

الواردة البيانات ودقة ة مسئولية شرةوتقع ال عاتقذه املشاركةع عامةالشركةتحولإجراءاتطراف مة مسا ذلكا بما

م عاملسا دارةالبا مجلس املادةوأعضاء نص جاء ملا
ً
ات121وفقا الشر قانون مشاركمن طرف ل وتخصص عمل نطاق   .وذلك

عنوان يحمل الذي زء ا قراءة ن َمِل
َ
حت

ُ
امل ن ب املكت ع ن يتع لذا، املخاطرة؛ من عالية درجة ع الطرح م أس ثمار س ينطوي

ثمار" س ن" مخاطر ع ا أخذ م عل ب ي ال العوامل عن افية ال املعلومات ع صول ا غرض وذلك عناية شرة ال ذه ضمن

قبل الطرحعتبار م أس   .كتتاب

 

   

http://www.emaar.com
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الطرح عملية ن املشارك   أسماء

نكتتابمدارء ك   املش

  )مارات(للتداولمساملاليةاملجموعة

  112736ب.ص

املتحدة ية العر مارات ي،   د

ش تال اب الوط ي د مارات   .خ.م.بنك

  506710ب.ص

املتحدة ية العر مارات ي،   د

شبنك ول   ع.م.أبوظ

  6316ب.ص

املتحدة ية العر مارات ،   أبوظ

سية الرئ كتتاب تلقي   بنوك

ش الوط ي د مارات   ع.م.بنك

  777ب.ص

املتحدة ية العر مارات ي،   د

ش ول أبوظ   ع.م.بنك

  6316ب.ص

املتحدة ية العر مارات ،   أبوظ

كتتاب تلقي   بنوك

أبوظ   سالميبنك

  313ب.ص

املتحدة ية العر مارات ،   أبوظ

الوط تحاد   بنك

  3865ب.ص

املتحدة ية العر مارات ،   أبوظ

سالمي ي د   بنك

  1080ب.ص

املتحدة ية العر مارات ي،   د

املشرق    بنك

  1250ب.ص

املتحدة ية العر مارات ي،   د

سالمي مارات   ع.م.شبنك

  6564ب.ص

املتحدة ية العر مارات ي،   د

بنك   نور

  8822ب.ص

املتحدة ية العر مارات ي،   د

بنك   مان

  7770ب.ص

املتحدة ية العر مارات   مان،

لالكتتاب ي القانو شار   العاماملس

ية العر مارات قانون يخص فيما للشركة ي القانو شار املس

  املتحدة

ومشاركوه   التميمي

ي د العالمركز  املا

املب6الطابق زايد4، الشيخ شارع   شرق،

  9275. ب.ص

وقانون ي نجل القانون يخص فيما للشركة ي القانو شار املس

كية مر املتحدة   الواليات

ي إل إل   لينكالترز

اوس ار التاسع،   الطابق

العال املا ي د   مركز

  506516ب.ص
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املتحدة ية العر مارات ي، املتحدة  د ية العر مارات ي،   د

الواليات وقانون ي نجل والقانون املتحدة ية العر مارات دولة ن قوان يخص فيما ن ك املش كتتاب ملدراء ي القانو شار املتحدةاملس

كية   مر

ي& آلن إل إل   أفري

ب5الطابق املعمورة مب ،  

املرور   شارع

،7907ب.ص أبوظ املتحدة، ية العر   مارات

املستقلون مدققوا سابات   ا

ست غإر يو وسطآند ي–الشرق د   فرع

  9267. ب.ص

برج28الطابق املتحدةالصقر، ية العر مارات ي، د   لألعمال،

العاممدققوا الطرح كتتاب   عملية

يونج آند ست وسطار ي–الشرق د   فرع

  9267. ب.ص

املتحدة،28الطابق ية العر مارات ي، د الصقرلألعمال،   برج

ن ب املكت عالقات   مسئول

فاروق/ السيد م   كر

عامة مة مسا شركة ر للتطو س(إعمار التأس   )قيد

  04 – 4384070: اتف

ي و لك يد   kfarouk@emaar.ae: ال

مارات48882. ب.ص ي، د املتحدة، ية   العر

  

خ بتار شرة ال ذه ر 26صدرت  2017 أكتو

 

 

  

للشركة ي و لك املوقع ع متاحة شرة ال ة www.emaardevelopment.comذه العقار إعمار لشركة ي و لك واملوقع
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ــام   إشـعـار

قراءة( ن ب املكت جميع ع ن شعار يتع   )عنايةذا

 عمليـة يتعلـق فيمـا املناسـب القـرار اتخاذ ع م ساعد أن ا شأ من بمعلومات ن املحتمل ن ب املكت د تزو إ شرة ال ذه كتتـاب دف

شـــرة ال ـــذه قــراءة الشـــركة، ـــ ثمار ســـ لقـــرار م اتخـــاذ عنــد م، علـــ ـــ ب ي والـــذين الطـــرح، م أســـ ـــو ــ سا والنظـــام س التأســـ عقـــد

لللشــركة م شــ أســـ ــ باإلكتتـــاب قــرار أي اتخـــاذ قبــل عنايــة ـــا ف الــواردة واملعلومـــات البيانــات جميـــع ــ والنظــر وفحـــص ومراجعــة امـــل

القسم(  الطرح خص ـ 9وع عنوان ثمار''(تحت س للشركة)) ''مخاطر سا والنظام س التأس عقد    . و

 م ـل ــ ع يجــب ثمار، باالسـ قــرار اتخــاذ بمــاعنـد الطـرح، وشــروط للشــركة وتحليلـھ دراســتھ ــ ع عتمـاد الطــرح م أســ ـ محتمــل ــب ــ كت

املشـورة ـ ع صـول ا كتتـاب طلبـات مقـدمي ـ ع ب ي كما ، ومخاطر مزايا من الطرح ذا عليھ ينطوي ما مـن ذلك ة والضـرور الالزمـة

ثمار ســـ شـــأن ن واملـــالي ن القـــانوني م شـــار نطوي . مس نســـ بـــ املكت ـــ ع ـــ ب ي ال لـــذلك ة، ـــ كب مخـــاطر ـــ ع الطـــرح م أســـ ـــ ثمار ســـ

تحمل ع القدرة م لد انت إذا إال الطرح م أس لالكتتاب بطلب التقدم ن م املحتمل ثمار اس من جزء أو ل    .خسارة

 أس كتتاب النظر لغرض ا الستخدام ن مفوض شرة ال ذه ل ن املستلم لإلكتتابعت الطرح أو م ل ع توز أو يجوز وال فقط،

ألي ــا الــواردة املعلومـات مــن أي اســتخدام يجــوز وال شـرة، ال ــذه مــن جـزء م أي أســ ــ كتتــاب شـأن قــرار اتخــاذ ناء باســت آخـر غــرض

و حة الشر ضمن مستلمو. الطرح وافق استال  و بمجرد السابقة الشروط ع شرة ال شرةذه ال ذه ل م    .م

 ية ضر أو مالية أو قانونية مشورة ا أ ع شرة ال ذه ات محتو تفس يتم أن ب ي    .ال

 خــالل مــن بــذلك ــور م ا وإخطـار يئــة، ال موافقــة ــ ع صـول ا دون إضــافة أو مراجعــة ألي شــرة ال ــذه ـ الــواردة املعلومــات تخضــع لـن

للقو  وفقا ن يوميت ن دت جر شر يئةال ال قبل من الصادرة وفقـا. اعد وقات من وقت أي الطرح إلغاء م بحق املؤسسون حتفظ و

والسلع املالية وراق يئة من مسبقة خطية موافقة ع صول ا شرط املطلق م  .لتقدير

 ا ية العر مارات كتتاب غرض مقدمة شرة ال ذه بموجب للبيع املعروضة الطرح م فقطأس عت. ملتحدة أو شرة ال ذه ل ش وال

لبيع دعوة أو عرض أي من عـرضجزء أي أو الطرح م أس غ أخرى مالية أوراق أي كتتاب أو لشراء عرض أي ع حث أو إصدار أو

قضائية والية أي ص أي قبل من الطرح م أس كتتاب أو شراء ع حث أو إصدار، أو لبيع دعوة يةأو العر مارات دولة خارج

العال(املتحدة املا ي د ومركز العال أبوظ سوق ذلك  ). بما

 املتحدة ية العر مارات دولة خارج قضائية والية أي ا ا نقل أو ا إرسال يجب وال شرة ال ذه ع توز أو شر يتم م. لن أسـ يل ـ يـتم لـم

ب أخرى تنظيمية يئة أي يئةالطرح ال  . خالف

 مـع موافيـة قـة بطر الطـرح م أسـ عـرض الشـركة سـتقوم املتحـدة، يـة العر مـارات دولـة خـارج قضـائية والية الطرح م أس عرض تم إذا

املعنية القضائية الوالية املختصة يئة ال قبل من مقبولة قة طر و ة، السار نظمة و ن  .القوان

 أن شرة ال ذه من املقصود س  ل
ً
وفقـا أخـرى ماليـة أوراق أو م أسـ أليـة سـليم أو بيع أو عرض أو ما ج ترو بمثابة ون سـواقت لقواعـد

أو  العال أبوظ لسوق املالية دمات ل التنظيمية يئة ال لقانونلدى أو املالية دمات ل التنظيمية يئة ال لدى سواق سواقلقواعد

العال املا ي د بمركز اصة ا سواق قواعد بموجب أو العال املا ي د بمركز اص  .ا

 ـدمات ل ـي د سـلطة أو املاليـة ـدمات ل التنظيميـة يئــة ال جانـب مـن ترخيصـھ أو الطـرح ـذا ـ ع املوافقـة يـتم عــد لـم ُ ال أنـھ كمـا املاليـة،

ال أبوظ سوق مالية أوراق ألي
ً
التنظيميـةعرضا يئـة ال لـدى سواق لقواعد وفًقا العـال عال املـا ـي د مركـز ـ أو املاليـة ـدمات ل

العال املا ي د مركز سواق قواعد أو سواق لقانون
ً
  .وفقا

 ع املوافقة منإعالنتمت شرة ال ـقبلذه ع يئـة ال موافقـة اعتبار يجوز وال يئة، اأعـالنال بمثابـةـذه شـرة أول ـأعتمـاد ع موافقـة

عــــن فصـــاح و صـــدار قواعـــد متطلبـــات مـــن ـــى د ـــد با الوفـــاء تـــم قـــد أنـــھ فقـــط ـــ ع ولكـــن باالكتتـــاب، توصـــية وال ثمار ســـ جـــدوى

يئة ال عن والصادرة كتتاب شرات ع املطبقة د. املعلومات عـن مسـؤولية أي املـا ـي د وسوق يئة ال تتحمل كفايـةوال أو اكتمـال أو قـة

شـــرة ـــ ع عتمـــاد ب ســـ ص ـــ أي ـــا ل يتعـــرض خســـارة أو أضـــرار أي عـــن مســـؤولية أي تتحمـــل وال شـــرة، ال ـــذه ـــ الـــواردة املعلومــات

ا م جزء أي أو ذه  .كتتاب
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خرى  واملعلومات املالية البيانات   عرض

خية تار مالية   معلومات

شرة ال ذه يةالبياناتتتضمن املن سنوات للثالث املدققة املوحدة سم31املالية و2014د و2015، املدققة(" 2016، املالية ") البيانات

ية املن ر أش سعة لل مدققة الغ املوحدة املرحلية املالية تم30والبيانات مدققةالبيانات(" 2017س الغ املرحلية عرف") املالية وال

جانب بــا املدققة املالية املالية("البيانات إعداد. ")البيانات تم املاليةوقد ملتطلباتوفقالبيانات املاليةا ر للتقار الدولية املعاي("املعاي

العاملية ية املحاسبة") املحاس معاي ممارسة مجلس عن . الصادرة
ً
وفقا مدققة الغ املرحلية املالية البيانات إعداد املوتم ملعايتطلبات

الدولية ية املرحلية" 34املحاس املالية ر سعة". التقار لل املالية املعلومات مراجعة أو تدقيق يتم يةلم املن ر تم30أش   . 2016س

خية التار املالية املالية تمثلاملعلومات أعمال للشركةالنتائج أن لو اتكما الف تلك خالل للشركة مملوكة انت البيع لغرض صول ر تطو

ر للتقار الدولية للمعاي
ً
وفقا ة املعا تلك تمت كةاملاليةوقد املش السيطرة تحت تقع ال الكيانات ن ب  . للمعامالت

  العملة

إ الوثيقة ذه الواردة شارات جميع فإن ذلك، خالف يذكر لم   :ما

 "يالدر مارا م"أو" م و" الدر املتحدة؛ ية العر مارات لدولة الرسمية العملة إ  إشارة

  "ى مر كية" الدوالر"أو"الدوالر مر املتحدة للواليات الرسمية العملة ا  .إشارة

ب   التقر

حص و املالية املعلومات ذلك بما شرة، ال ذه البيانات عض ب تقر البياناتتم مجموع فإن ب، التقر ذا ل
ً
يجة ون شغيلية، وال ائية،

البيانات ذه ل الفع ساب ا مجموع عن
ً
قليال يختلف قد الوثيقة ذه ذلك. الواردة ع ناًء و داول ا ة املئو سب ال ب تقر تم لقد

ا ا مجموع تصل ال قد ا  .%100فإ
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التطلعية النظرة ذات   البيانات

وال املعلومة وغ املعلومة وك والش املخاطر ع البيانات تلك وتنطوي تطلعية، نظرة تحمل ال البيانات عض ع شرة ال ذه قدتحتوي

املستقبلية لألحداث وتوقعات حالية معتقدات ع مب ا وجميع الشركة سيطرة عن خارج ا م الكث ون عض. ي البيانات تلك عرف
ُ
و

مثل التطلعية النظرة ع طا تحمل ال ات املصط باستخدام ب"أو" قد"أو" سوف"أو" يمكن"أو" يتوقع"أو" عتقد"حيان أو" ينطوي "أو" ي

بأ"أو" يخطط"أو" دف"أو" مخاطرة"أو" يقدر" ض"أو" ستمر"أو" يت املتو "أو" يتمركز"أو" يف ات" قعمن املصط ذه من السلب يفيد ما أو

ا يماثل ما أو املختلفة ا مرادفا خيةتتضمن.أو تار حقائق ل ش ال ال مور افة البيانات الفقرات. ذه من عدد البيانات ذه وتوجد

من العديد ن ب من بخصوص، الية ا والتوقعات النوايا حول بيانات شمل وال شرة ال اذه ووضع الشركة، عمليات نتائج خرى، مور

الشركة بھ عمل الذي والقطاع اح، ر وسياسة اتيجيات س و والنمو، والتوقعات، والسيولة، ،   . املا

حق عت ال ال باألمور يتعلق فيما شرة ال ذه املتضمنة خرى والبيانات التطلعية النظرة ذات البيانات ذه عشتمل خية تار ائق

بؤات يجة. ت ن
ً
ا ر جو اختالفا النتائج أو الفعلية حداث تختلف قد املستقبلية، النتائج ذه تحقيق يتم سوف انھ التأكيد يمكن ملخاطراوال

الشركة ا تواج ال املؤكدة غ مور امل. أو النتائج ري جو ل ش غاير فعلية نتائج املخاطر ذه ب س ت أووقد ا، إل املشار ستقبلية

التطلعية النظرة ذات البيانات ضم ل ش ورة املذ أو صراحة ا عل ع. املنصوص طالع ير الصدد، ذا املعلومات من د وللمز

عنوان(.) القسم ثمار مخاطر("تحت   "). س

إ شرة ال ذه الواردة التطلعية النظرة ذات البيانات شرةدف ال ذه خ تار كما املستقبلية ا الرؤ من. استعراض ل ينفي كما

عوامل,الشركة البا م دسا ع أو ام ال أي م تحمل ن شار املس افة و ن ك املش ن الدولي ن سق وامل الطرح عملية املشاركة طراف افة و

أ م توقعا غي أي لتعكس البيانات ذه من أي اذابتحديث البيانات ذه ا إل ند س ال الظروف أو وضاع أو حداث، غ أي و

الدولة ا املعمول ن القوان بموجب ا ضرور ذلك   . ان
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امة   معلومات

أورا أي ثمار س أو لشراء عرض أي ع يع ال أو إصدار أو لبيع دعوة أو عرض أي شرة ال ذه تمثل أو ل ش غال أخرى مالية ق

شرة ال ذه موضوع املالية ثمار. وراق س أو لشراء عرض أي ع توصية أو يع أو إصدار أو لبيع دعوة أو عرض أي ل ش ال ا أ كما

قبل من املالية وراق يأيتلك قانو غ العرض ذا ا بموج ون ي ظرف أي تحت   .ص

شرة ال ذه ع توز أو م ل يجوز وال الطرح م أس ثمار س جدوى النظر لغاية فقط ا بإستخدام ن مفوض شرة ال ذه مستلمو ون ي

الطرح م أس ثمار س جدوى النظر غ غرض ألي ا الواردة املعلومات إستخدام م ل يجوز ال كما ي جز أو ك ل ش وافق. سواء و

قرارستلمون امل أي إتخاذ قبل ثمار س ن الراغب ن ب املكت ع يجب بأنھ علما شرة، ال ذه ل م استالم يتم ن ح سبق ما ع شرة ال ذه ل

ا بأكمل شرة ال ذه قراءة الطرح م أس ثمار بـ(باإلس املعنون القسم التحديد ثمار"و س م") مخاطر أس ثمار باالس التفك الشركةعند

للشركة سا والنظام س التأس عقد إ م. باإلضافة وتحليال م ا تحر ع عتماد ن ب املكت ع يجب كتتاب، قرار إتخاذ عند

واملخاطر املزايا من عليھ ينطوي ما ذلك بما البيع وشروط الشركة عن اصة ا م   .واستفسارا

معلوم أية بتقديم مفوض ص أي يوجد شرةال ال ذه الواردة تلك غ ضمانات أو دات ع أو يتعلق ات الطرح فيما م أس أو يقر. بالطرح

بأنھ الطرح م أس ب و )   1  (املكت فقط شرة ال ذه الواردة املعلومات ع أو) 2(عتمد الشركة قبل من مقدمة أخرى معلومات أية توجد ال

عامل البا م آخسا مشارك أي للشركةأو ن خر ن شار املس من أي أو ن ك املش ن الدولي ن سق امل أو الطرح شارون("  ر    ").املس

ي و إلك موقع أي ات محتو عت شرةغال بال اليھ يمكنمشار ي و إلك موقع أي ات محتو أي أو ع املوجودة الروابط من إليھ الوصول

من ا بأ ، املواقع ذه امحتو  من م جزء أو شرة ال ذه امل. ات أو الشركة تقبل أو تتحمل ال عكما البا م آخرسا مشارك أي أو أو الطرح

ذه ات محتو عن مسؤولية أية آخر، شار مس أي أو ون املش الدوليون سقون    .املواقع امل

أو الشركة تقبل عال البا م املاملسا من أي كفاية أو دقة عن مسؤولية عالمأية وسائل أو افة ال قبل من املقدمة عن علومات وال خرى

عالم وسائل أو افة ال ا أدلت آراء أو نظر ات وج أو توقعات أية مالءمة أو مصداقية أو ة أو نزا الطرح أو بالشركة يتعلق فيما خرى

املطروحة م مس ع صدورة ت يث فيما أو. إال الشركة تقدم عاملال البا م مشاركسا أي أو أو ون املش الدوليون سقون امل أو الطرح آخر

أو دقة أو مالءمة شأن ضمان أو د ع أي آخر شار مس شرات أي ال أو املعلومات تلك من أي مصداقية أو    .كفاية

امل أو الشركة تقدم ال عكما البا م الدوليسا سقون امل أو الطرح آخر مشارك أي ونأو املش داء   ون شأن دات ع أو ضمانات أية

شرة ال ذه بموجب تتم ال ثمارات س عائدات أو للشركة    .املستقب

البيانات ذه يتعلق آخر وقت تحديد يتم لم ما ا، إصدار خ تار كما شرة ال ذه الواردة البيانات تقديم شرة . تم ال ذه شر ع وال

اأو( ل
ً
وفقا ُيتخذ إجراٍء أو) أي الشركة وضع ع غي أي يطرأ لم خ بأنھ التار ذلك منذ ا شؤو أو ا اصة ا قائق    .ا

يئة ال من مسبقة خطية موافقة ع صول ا عد واملراجعة للتنقيح شرة ال ذه تخضع أية. قد سري عد ولن إال شرة ال ذه ع عديالت

ا ع املتحدةعالن ية العر مارات دولة تصدران ن يوميت ن حتفظ . يفت عو البا م أياملسا الطرح وإلغاء شرة ال ب بحقھ

طة شر وذلك اص ا م تقدير وفق يئة وقت ال من بذلك مسبقة موافقة ع صول ا،. ا بموج يتم بيع أي أو شرة ال ذه سليم عت ال

ظرف أي المن تحت كما شرة ال ذه إعداد خ تار منذ الشركة شؤون غي أي وجود عدم إ ضمنية إشارة بمثابة أن الظروف، ع

شر ال خ لتار الحق وقت أي يحة ا الواردة    .املعلومات

ن عي قليميةتم و الدولية البنوك من نكمجموعة ك مش ن دولي ن سق امل("م ن الدولي ن سق نامل ك   ،")ش

مس املالية املجموعة ن عي تم تال وشركة )مارات(للتداولوقد اب الوط ي د إكتتابخ.م.شمارات كمدراء ول أبوظ نك و

ن ك مش ن سي ن مدراء("رئ ك املش ن سي الرئ إدارة") كتتاب تولون الشركوس مع سيق والت ا ق سو و الطرح م أس يئةإصدارات وال ة

يتعلق فيما الطرح عملية العاموأطراف كتتاب املتحدة،عملية ية العر مارات ن. دولة عي تم اكما ي د مارات ع.م.ش لوطابنك

باملشاركة سية رئ اكتتاب تلقي كبنوك ول أبوظ نك سية(" و الرئ كتتاب تلقي سوف")بنوك ذه، م صف ع ناًء و ونو ، عن اي ن مسئول

بالدولة ا املعمول ن والقوان للقواعد
ً
وفقا شرة ال ذه املحددة كتتاب أموال داخل تلقي ووذلك حة للشر املتحدة ية العر مارات   دولة

يتحمل ونال املش الدوليون سقون مس(امل املالية املجموعة ول  وشركةللتداول بخالف أبوظ نك و تال اب الوط ي د )  مارات

ا غ أو و حة الشر الطرح م ألس العام الطرح جوانب من جانب أي إدارة أو املشاركة بما  مسئولية املتحدة ية العر مارات دولة

املستحقة كتتاب أموال بتلقي أو السعري البناء عملية يتعلق جزء أي   .السدادذلك
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املادة لنص
ً
ات121وفقا الشر قانون مشارك من طرف ل سيتحمل التأس ذلكإجراءات عبما البا دارةاملؤسس مجلس وأعضاء

طرفعنسئوليةامل ل وتخصص عمل نطاق وذلك شرة ال ذه الواردة البيانات ودقة   .ة

ون  عمل املش الدوليون سقون نومدراامل ك املش كتتاب واملء الشركة لصا حصري ل عش البا م أيسا لصا س آخر ول ص

آخر ص أي عت وال بالطرح، يتعلق ال(فيما أم الوثيقة ذه مستل أحد ان عملية) سواء يتعلق فيما ات الشر ذه من ألي كعميل

مشاركحيثالطرح، طرف ل سيتحمل التأس ذلكإجراءات عبما البا دارةاملؤسس مجلس وردسئوليةاملوأعضاء ما ذهعن

ل وتخصص عمل نطاق وذلك شرة مال ون.م املش الدوليون سقون امل ون ي ما نور ك املش كتتاب م(ومدراء ل عة التا ات ) والشر

وا اش م(قد ل عة التا ات الشر خالل من أو الشركة ) مباشرة مع عمعامالت البا م ةواملسا ثمار اس مصرفية أعمال خدمات وقدموا

ة شار اس وخدمات ا متنوعة لقاء املعتادة الرسوم بتحصيل وقاموا م، ل دمات ا من ا وغ نمالية ب السابقة املعامالت ل ش سقونوال امل

ن ك املش كتتاب ومدراء ون املش ثمةالدوليون ماوالشركة بي مصا عارض    .أي

الفردية املسؤولية شرة ال ذه م أسماؤ الواردة الشركة إدارة مجلس أعضاء عن يتحمل ةوالتضامنية و ودقة ذهإكتمال ات محتو

شرة م. ال علم حد ع قرون، مو الواجبةواعتقاد العناية تحقيقات إجراء عد خ و تار كما شرة ال ذه الواردة املعلومات بأن ،

ودقيقة واقعية معلومات ا، يحةإصدار و جميعومكتملة أية من تجعل أن ا شأ من معلومات أية إغفال يتم ولم ة ر و ا النوا

مضللة شرة ال ذه   بيانات

شرة ال ذه يئةتحتوي ال عن الصادرة فصاح و صدار لقواعد
ً
وفقا مقدمة بيانات    . ع

غ ص أي ع عتمدوا لم م بأ الطرح، م أس كتتاب لطلبات م تقديم ق طر عن بون، املكت و يقر ع البا إدارةاملؤسس مجلس أعضاء

الواردة املعلومات من للتحقق شرة ال ذه م ذكر الوارد الطرح ذهالشركة م أس باالكتتاب م قرار أو شرة    .ال

شرة ال ذه حيازة أو الطرح م أس بيع أو العام باالكتتاب سمح أن شأنھ من بلد أي إجراء أي ُيتخذ ولن أو لم حيازة أو ا ع توز أو ا شر أو

أو بلد أي الطرح م أس أو بالشركة متعلقة أخرى مواد أية ع توز أو الغرض شر لذلك إجراء اتخاذ يلزم حيثما يجوز. منطقة ال عليھ، ناًء و

مباشر، غ أو مباشر ل ش ا بيع أو م س أخرى طرح معلومات أو ندات مس أو أخرى اكتتاب مواد أو إعالن أي أو شرة ال ذه ع توز يجوز وال

م باألس ب متعلقة قضائية والية أو دولة أي ا شر أو ةاملطروحة السار نظمة و القواعد ا سمح ال االت ا ناء أو است الدولة تلك

القضائية القيود. الوالية ذه
ً
علما م أنفس يحيطوا أن شرة ال ذه ع حصلوا الذين اص ع ا يجب مراعا ع يحرصوا    . وأن

وال الشركة تتحمل عاملال البا م اسا ن املشارك من أي نوال ك املش ن الدولي ن سق امل وال ن مدراءوال لطرح ك املش ن سي الرئ وال كتتاب

ب ص أي حث أو البيع عرض أو بالبيع متعلقة قيود ألية اك ان أي عن قانونية مسؤولية أي ن خر ن شار املس من الطرح، أي م أس شراء

مارات دولة خارج قضائية والية أية م س لتلك
ً

محتمال ًيا مش ان أو سواٌء العرض ذا تم وسواًء ذلك، غ أو املتحدة ية ثالعر ا

ي و لك يد ال ذلك بما ،
ً
كتابيا أو

ً
ا وال كما. شفو الشركة تقدم عاملال البا م نسا الدولي ن سق امل وال الطرح آخر مشارك أي وال

وال ن ك آخر املش شار مس م(أي ممثل لالك) أو تقدمھ قانونية بمدى يتعلق فيما ن املحتمل ن ب املكت من ألي دات ع الطرحأية م أس  تتاب

م عل واملطبقة ة السار ن القوان    .بموجب
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ختصارات و فات   التعر

ي إمارا م در أو م املتحدة    در ية العر مارات دولة الرسمية   .العملة

سا للشركة  النظام سا   . النظام

يئة املتحدة  ال ية العر مارات دولة والسلع املالية وراق   . يئة

دارة الشركة  مجلس إدارة   .مجلس

املركزي  يداع املاو    نظام ي د لسوق املركزي يداع   نظام

كتتاب باب غلق خ و 2017نوفم13  تار و حة الثانية 2017نوفم15للشر حة   . للشر

اتقانون  رقم  الشر ة التجار ات الشر   .2015لسنة2قانون

املا ي د املتحدة  سوق ية العر مارات دولة املا ي د   سوق

اح ر ع ية  توز املن املالية السنة عن م لألس املعلنة اح ر ع صول ا م س ي ملال سم31يحق  2017د

اح لألر الشركة ع توز حالة وذلك الالحقة، املالية   . والسنوات

الك  EBITDAالـ س و الك و والضرائب الفائدة خصم قبل اح   .ر

ة العقار ش  إعمار ة العقار   .ع.م.إعمار

ي ا ال البيع ا  سعر حة والشـــر ـــ و حة الشـــر ـــ بـــون املكت بـــھ ي شـــ الـــذي الطـــرح ســـعر ـــون ي ســـعرســـوف ـــو لثانيـــة

ي ا ال   . الطرح

عــد الثانيــة، حة للشــر الســعري البنــاء عمليــة ــاء إن عــد الطــرح م ألســ ي ــا ال البيــع ســعر تحديــد يــتم

ن ك املشـ ن الـدولي ن سـقي امل ن بـ شـاور ع ال البـا م جـب. والشـركةواملسـا نو بـ املكت م أسـ ـون ت أن

الثانيةمن حة افةممثلةالشر مل يأس ا ال البيع سعر ساب اح املستخدمة   .الطرح

م للسـ ي ـا ال البيـع سـعر ـ ع يـنص إعـالن شـر ب الشـركة تقـوم سـوف الثانيـة، حة الشر إغالق عقب

ي إعـــالن(" ـــا ال البيـــع ــــدة") ســـعر وجر يـــة العر باللغـــة ن محليتـــ ن يـــوميت ن ـــدت جر ـــ شـــر سي والـــذي

ل املوقع وع ية نجل يباللغة و   .www.emaar.comك

املالية ت  السنة ينايروت من ول للشركة املالية السنة عام31تبدأ ل من سم   .د

و حة و  الشر حة الشر ن ب املكت ع املتحدة ية العر مارات دولة الطرح م أس   . عرض

و حة الشر بون ن  املكت خـر ن ثمر واملس فراد من ن ب واملؤسسـات(املكت ات والشـر ن الطبيعيـ اص ـ ذلـك ـ ) بمـا

املا ي د سوق ثمر مس رقم ون يمتل والذين الثانية حة الشر وا شار لن ي(الذين بن حساب و

املتحدة ية العر مارات   ). دولة

ش  املؤسسون ة العقار إعمار ليميتدع.م.شركة ولدنجز س رت برو س إيم   . وشركة

لي ا التعاون ــــعودية  مجلس الســ يــــــة العر ـــــة واململكـ وقطــــــر وعمــــــان ـــت ـــ و وال ن البحــــــر ــــــ و ــــ ــ لي ا ــــاون التعــ ــــس مجلــ دول

املتحدة ية العر مارات   .و

ش  الشركة ر للتطو قيد ع.م.إعمار عامة مة مسا مسـئوليةالتحول شركة ذات شـركة من ا تحول تم س وال

املتحدة ية العر مارات دولة ا املعمول ن للقوان
ً
وفقا ي د عامة مة مسا شركة ا   . محدودة

املالية ر للتقار الدولية املالية  املعاي ر التقار إلعداد الدولية   .املعاي

فراد بون الطبيعيون  املكت املاليةبم(اص املالءة ذوي ن ل املؤ فراد بون املكت ذلك ون ا شار ال والذين

ن ل املؤ ن ثمر املس حة املـا) شر ـي د سـوق ـ ثمر مسـ رقـم ـون يمتل دولـة(الـذين ـ ـي بن حسـاب و

http://www.emaar.com.
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املتحدة ية العر قامة). مارات أو سية با يتعلق فيما متطلبات أو قيود يوجد   . وال

ا  iVESTORبطاقة ـــ ف مســـبقا وطاقـــة مدفوعـــة ن تصـــدر ذكيـــة بـــ لـــدى للمكت ن ل ـــ و  امل املـــا ـــي د ـــامســـوق ألح تخضـــع

بطاقة موقعاملiVESTORوشروط ع املا توفرة ي د   ).www.dfm.ae(سوق

م س الشـركة  إدراج س تأسـ مـن ـاء ن و ن النـا ن بـ للمكت والتخصـيص كتتـاب بـاب غلق ـاعقب تحول عـد

مــــارات ــــ املختصــــة الســــلطات لــــدى عامــــة مة مســــا شــــركة ــــ ا محــــدودة مســــئولية ذات شــــركة مــــن

املا ي د سوق ا م أس جميع إلدراج الشركة تتقدم سوف املتحدة، ية   .العر

املا ي د سوق م س ل خالل من املا ي د سوق م س تداول تفعيل تم   .وس

ق د ثمارا لالكتتا  لإلس أق حد يوجد الطرحال م أس   . ب

ثمار لإلس ى د د بقيمـــة  ا ـــ و حة للشــــر ثمار لإلســـ ـــى د ـــد ا تحديـــد ـــم،10.000تـــم ثماردر اســــ أي ـــون ي أن ــ ـ ع

عن تقل ال ادات بز يتم م1.000إضا   .در

بقيمــة الثانيــة حة للشــر ثمار لإلســ ــى د ــد ا تحديــد ــم500.000تــم ــ(در ير التفاصــيل مــن ــد ملز

بـ اص ا زء ا ع كتتاب"طالع شرة" مبالغ ال ذه من ول   ).القسم

ثمر املس باالكتتاب  رقم ليقوم املا ي د سوق من عليھ صول ا ب املكت ع يجب موحد ثمر مس رقم   .  و

العام  الطرح للبيع%  20كتتاب ا طرح يتم وال الشركة م أس إجما قبلمن ع املؤسسمن   . البا

البيع سعر يتم  نطاق عنھسوف عالن يتم سعري نطاق خالل من الطرح م أس ةعرض ـ ف مـن ول اليـوم ـ شره و

 .كتتاب

الطرح ة كتتاب/ف ة و  ف حة بالشر اصة ا كتتاب ة ف تبدأ ت2017نوفم2سوف   .2017نوفم13وست

الثانية حة بالشر اصة ا كتتاب ة ف تبدأ ت 2017نوفم2وسوف   . 2017نوفم15وت

الطرح م قبل 80.000.000   أس من عام اكتتاب ا بيع تم س وال م عاملؤسسس   .البا

امللكية أن  قيود يجوز عنيمتلكال د تز سبة املتحدة ية العر مارات دولة مواط الشركة% 49غ م أس   .من

لة املؤ املؤسسات من ون القاعدة  املش الوارد ف للتعر تمتلـك.أ144وفقا ـ ال كيـة مر ة ثمار سـ املؤسسـات مـن نمـوذج ـم ،

عـن يقــل ال مــا ــ ثمر سـ يمتلــك100و ل ــ م تــداول وســيط أو املاليـة وراق ــ ــي أمر دوالر مليــون

عن يقل ال ما ثمر س ة10و اختيار أسس ع املالية وراق ي أمر دوالر   . مليون

امل ذوي فراد من بون الءةاملكت

  املالية
وامل الشركة قبل من م عل املوافقة تتم الذين الطبيعيون عاص البا م معسا شاور بال ،

ن سق نامل ك املش ن و الدولي   : م،

)i( مليون عن السنوي م دخل يقل ال م)  1.000.000(الذين ثرو تقدر الذين أو م دون(در

الرئ م إقام محل قيمة ساب مليون) اح خمسة عن يقل ال و)  5.000.000(بما م؛  در

)ii( شار مس مع بالتعاون أو منفرد ل ش سواٌء افية، ال ة ا أو املعرفة م لد أن يؤكدون الذين

لتق ، املزمعما ثمار س عن الناتجة أو املرتبطة واملخاطر ات املم   . ييم

من لون املؤ بون املكت

لة املؤ ة ثمار س   املؤسسات
ذلك بما م، بأنفس م ثمارا باس القيام ع القادرون ون عتبار  : اص

ية )1( العر مارات دولة إمارة ل ومة وح املتحدة ية العر مارات لدولة تحادية ومة ا

تلك من ألي امل بال اململوكة ومية ا ات والشر يئات وال واملؤسسات منفردة، املتحدة

أو ومات؛  ا

أو )2( الدولية؛ والكيانات  املنظمات

http://www.dfm.ae.(
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عما )3( شطة أ بممارسة م ل املرخص واص ثمار، س شطة أ شمل وال ة التجار  ل

وامل الشركة قبل من م عل املوافقة تمت عالذين البا م نسا ك املش ن الدولي ن ّسق امل مع شاور بال

التالية املواصفات من أي م عل من) أ(: وتنطبق ي ومش كية مر املتحدة الواليات ص

ممن لة املؤ تقديماملؤسسات القاعدةيجوز إ
ً
نادا اس م ل خارج) ب(أ،144عرض ص

س لالئحة
ً
نادا اس م ل عرض تقديم يجوز ممن كية مر املتحدة أو)س(الواليات ص) ج(،

قواعد وحدة بموجب يل ال من لإلعفاء وفقا لھ عرض تقديم يجوز العال املا ي د مركز

لسلط رشادي الدليل الواردة املاليةالسوق دمات ل ي د   .ة

الثانية حة معرض  الشر الثانيةأس حة الشر ن ب املكت ع   .الطرح

الثانية حة الشر ن ب بون  املكت لةاملكت املؤ املؤسسات بونمن لواملكت املاليةون املؤ املالءة ذوي فراد   . من

كتتاب تلقي بنـــوك  بنوك برئاســـة البنـــوك مجموعـــة ســيةــ الرئ كتتـــاب و تلقـــي البنـــوك تلـــك شـــمل ـــ وال تلقـــي، نـــوك

و خرى املشاركة سـالميكتتاب أبـوظ الـوطع.م.شبنك تحـاد نـك و ـيع.م.ش، د نـك و

املشرق ع.م.شسالمي نك سالميع.م.شو مارات نك بنكع.م.شو بنكع.م.شونور مان و

  .ع.م.ش

س تـــم S/الالئحة قـــد أنـــھ طـــرح أي اعتبـــار يـــتم ـــ م يحـــدد والـــذي املاليـــة لـــألوراق تحـــادي املتحـــدة الواليـــات قـــانون

املاليــة وراق ن لقــوان العامــة يل ــ ال ملتطلبــات تخضــع ال التــا و املتحــدة، الواليــات خــارج تنفيــذه

املتحدة الواليات ا املعمول   .تحادية

الوال   أ144القاعدة ــةقـــانون املاليــ لـــألوراق تحــــادي املتحـــدة لــــةيــــات املؤ املؤسســـات مــــن ين للمشـــ ســــمح والـــذي

وراق تلـك بيـع يل ـ ـ ا اجـة ا دون البعض م عض ن ب ة بحر اصة ا الطروحات بالتدوال

ن القوان تلك بموجب العامة ا    . املالية

عامل البا م املؤسسسا ش  أو ة العقار    .ع.م.إعمار

م م  س للس م در واحد اسمية بقيمة العادية، الشركة م   . أس

م ممالك  املسا   .س

ب الطرح  املكت م أس لالكتتاب بطلب يتقدم إعتباري أو طبي ص   .أي

مارات املتحدة  دولة ية العر مارات   .دولة

ي مر املالية وراق املالية  قانون وراق لسنةقانون كية مر املتحدة عديالتھ1933للواليات و ،.  

  



14  

ول  كتتاب: القسم ام وأح   شروط

للبيع املطروحة م لألس سية الرئ ور لالتفاصيل   م

 الشركة ش: (اسم ر للتطو التحول )  ع.م.إعمار    قيد

  املال بقيمة:رأس الشركة مال رأس ملياراتُحدد عة م أر م4.000.000.000 ( در ملياراتعةموزع)در عة )4.000.000.000( أر

م، واحد س اسمية ا) 1(بقيمة م م، س ل ل ي امارا م ألفدر وسبعمائة مليون سعون و سعة سعمائة و مليارات   ثالثة

و )3.999.700.000( ية عي حصص تقابل م ألفس  )300.000(  ثالثمائة
ً
نقديا

ً
ما امل س بال   .مدفوعة

 وعدد للبيعسبة املطروحة م س ل80.000.000 :ونوع ش عادية، م أس ا وجميع م، للشركةاامل 20س املصدر املال رأس من   .ئة

 الطرح م أس من م س ل ل البيع سعر املوافق :نطاق كتتاب ة ف من ول اليوم شره و السعري النطاق عن عالن يتم 2سوف

  .2017نوفم

 ا الفئات لية للبيعأ املطروحة م س ع صول ا بطلب للتقدم ن ب املكت من لة   :ملؤ

و − حة اص:الشر ا زء وا الغالف صفحة مو و ملا وفقا و حة بالشر يتعلق فيما كتتاب باب فتح يتم

شرة ال ذه الواردة ختصارات و فات لد. بالتعر ون ي أن ن ب املكت جميع ع جب ثمر و مس رقم املام ي د ورقمسوق

املتحدة ية العر مارات دولة ي بن  . حساب

الثانية − حة اص: الشر ا زء وا الغالف صفحة مو و ملا وفقا الثانية حة بالشر اص ا كتتاب باب فتح يتم

ختصارات"بـ و فات من" التعر ن ب املكت جميع ع جب و شرة، ال ثمر ذه مس رقم م لد ون ي أن الثانية حة سوقالشر

املا ي  . د

 التا النحو ع للبيع املطروحة م س ور م ا قبل من كتتاب شراؤه: ُيحظر عملية ون ت ب مكت أي ع العام كتتاب ُيحظر

بموجب مقيدة م بموجباللألس أو ب املكت إقامة موطن ا املعمول ن الدولةقوان ن ا/قوان إل ت ي ال ي الوال ختصاص

ب كتتاب. املكت طلب ان إذا ما تحديد عن املسؤولية ب املكت تحمل الدولة/و ن قوان مع تتوافق الطرح م أس ثمار ختصاص/س

ال أم ا املعمول ي   .الوال

 ثمار لإلس ى د د و:ا و حة للشر
ً
وفقا الطرح م أس لالكتتاب ى د د أي10.000ا ون ي أن ع م، إضادر ثمار اس

عن تقل ال ادات م1.000بز تحديد .در بقيمة وتم الثانية حة للشر
ً
وفقا الطرح م أس لالكتتاب ى د د م500.000ا  . در

 ثمار لإلس ق د أ:ا حد يوجد للبيعال املطروحة م باألس لإلكتتاب  .ق

 ن املؤسس م:اكتتاب ل عة التا ات الشر خالل من أو مباشرة غ أو مباشرة بصورة سواء الطرح م أس كتتاب ن للمؤسس يجوز  . ال

 ظر ا ة خ:ف تار ت وت م س إدراج خ تار من تبدأ حظر ة لف ن املؤسس بحوزة ال م س تخضع الطرح، عملية من اء ن عد

عامة مة مسا كشركة ا س تأس عقب الثانية املالية للسنة للشركة املدققة املالية البيانات ملكية. شر نقل أو بيع للمؤسس يجوز وال

ال تلك خالل م آخرس مؤسس إ إال ة  . ف

 مارات دولة مواط سبة:ملكية ل ن املؤسس ملكية ستمر أن املتوقع أن% 51من شأنة من الذي مر الشركة، م أس من قل ع

مارات دولة امللكية ملتطلبات الشركة امتثال  . يضمن
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و حة الشر حول املعلومات من د   املز

كتت .1   ابطلبات

فقط واحد اكتتاب طلب تقديم و حة الشر ملكتت بواسطة) 1(يجوز كتتاب طلب تقديم تم اذا حالة ، ال باسمھ

طبي آخر(ص ب ملكت
ً
وكيال يكن لم كيان) 2(أو) ما أي بواسطة كتتاب طلب تقديم تم اذا ما حالة الشركة، باسم

ب. مؤس املكت أحد قدم كتتابوإذا تلقي بنوك تحتفظ الشركة، باسم أو ال باسمھ واحد اكتتاب طلب من أك ن

نومدراء ك املش ذاكتتاب ل م أس أي تخصيص وعدم ب املكت ذا من املقدمة كتتاب طلبات عض أو ل بعاد اس ق با

ب   . املكت

ة املطلو البيانات افة استكمال ن ب املكت تلقيع بنوك من أي إ ا وتقديم ة املطلو ندات املس افة وإرفاق كتتاب طلب

و حة بالشر املتعلقة كتتاب ة ف خالل وذلك كتتاب مبلغ مع   .كتتاب

ك تلقي بنك فض س الشرط، ذا مخالفة حال و مقروء، خط و
ً
ا وا البيانات املستو كتتاب طلب ون ي أن تتابيجب

كتتاب باب غلق قبل ة املطلو ندات واملس البيانات باستكمال ب املكت قيام ن ب املكت من الطلب   .استالم

عن الصادرة القرارات افة ب ام ل و للشركة سا والنظام س التأس عقد ع املوافقة م س كتتاب ع تب و

للشركة العمومية معية أي. ا عد كتتابو طلبات من ضوئية أي قبل
ُ
ت وال تكن، لم كأن الطلب إ ضاف

ُ
ت جب. شروط و

بإمعان للشركة سا والنظام س الـتأس وعقد كتتاب شرة قراءة عد فقط كتتاب طلب ألي. عبئة ذلك عد الطلب قدم و

شرة ال ذه ا ذكر الوارد كتتاب تلقي لبنوك عة تا كتتابو . فروع بطلب املتضمنة املعلومات بدقة م وكالؤ أو بون املكت قر

إليھ كتتاب دم
ُ
ق الذي البنك عن ممثل بصورة. بحضور عليھ ُيصدق أو كتتاب طلب ع عنھ ينوب من أو ب املكت وقع وُ

ة   .وا

قبول  عدم كتتاب تلقي لبنوك باستالميحق مكت أي من املقدمة كتتاب التاليةطلبات سباب من ألي و حة   : الشر

 املقدمة ندات املس أو املدفوع باملبلغ يتعلق فيما يح غ أو امل غ الطلب ان عملية(إذا ن املشارك من أي يتحمل وال

عنوان ملء يتم لم اذا الطرح م أس من تخصيصھ تم ما استالم عدم عن مسئولية أي بالطرح لاملكت أوش يح

 ؛)مقروء

 املسموحة الدفع لطرق مغايرة قة بطر كتتاب مبلغ تقديم تم إذا   ؛أو

 املطلوب ى د د ا شروط مع الطلب مع قدمھ الذي كتتاب مبلغ أو الطلب ن املب كتتاب مبلغ يتطابق لم إذا

و حة الشر لطرح املحددة ادات الز أو ثمار  .لالس

 طلب ان مقروء؛اذا غ أو وا غ املقدم  كتتاب

كتتاب تلقي لبنوك التاليةرفضيحق سباب من ألي و حة الشر ب مكت أي من املقدمة كتتاب  طلبات

 املدير شيك ارتجع سباب؛) املصدق(اذا من ب س  ألي

 كتتاب طلب ور املذ ي البن ساب ا املتواجد املبلغ ان نموذجاذا ور املذ كتتاب مبلغ لسداد ا غ املقدم

التوقيع تطابق لعدم ذلك ان سواٌء الطلب مقابل املبلغ تحصيل ع كتتاب تلقي بنك مقدرة عدم أو املقدم كتتاب طلب

أخرى؛ أسباب ألي  أو

 اذااذا أو املا ي د سوق ثمر مس رقم توف يتم يح؛لم غ ثمر املس رقم  ان

  
ً
مكررا كتتاب طلب ان وامل( اذا للشركة ة التقدير السلطة ا املكرر الطلب ذا مثل ع املوافقة عود عو البا م سا

 ؛)فقط

 الطرح؛ شروط يخالف كتتاب طلب أن ُوجد  اذا

 واحد اكتتاب طلب من أك قدم قد ب املكت أن ّن تب ب(اذا مسموح والثانيةغ و ن حت الشر لإلكتتاب بطلبات التقدم

حدة ع ن حت الشر من أي طلب من بأك التقدم يجوز ال أنھ ا باإلضافة
ً
 ؛)معا
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 ال باسمھ كتتاب بطلب يتقدم لم أنھ ن ّ وتب طبي ص ب املكت ان ب(اذا مكت عن
ً
ممثال أو

ً
وكيال ان اذا

 ؛)آخر

 ا ؛عدم و حة الشر طرح ا املعمول بالقواعد ب املكت ام  ل

 أوإذا شرة ال ذه و سا والنظام ات الشر قانون ام ألح متثال لضمان كتتاب طلب رفض الضروري من أنھ ُوجد

و ؛ املا ي د سوق أو يئة ال أو املتحدة ية العر مارات دولة املركزي املصرف  متطلبات

 ة املطلو املعلومات كفاية عدم حالة أو املالية الت للتحو ي مارا املركزي املصرف نظام خالل من موال ل تحو فشل اذا

الطلب مع التعامل
ً
قدما للم اصة ا قول  .  ا

و  والشركة ن واملؤسس كتتاب تلقي بنوك من ألي ن مدراءيجوز ك املش ن سي الرئ سباب كتتاب تلك من ألي الطلب رفض

بإخطار ن ملزم غ م أ كما الطرح م أس تخصيص ح وقت بأي ماملكت س تخصيص إشعار إرسال قبل   . املرفوض

كتتاب لطلبات املصاحبة ندات   املس

م اصة ا كتتاب طلبات مع التالية ندات املس تقديم ن ب املكت جميع ع   :يجب

يتعلق أخرى باألفرادفيما دولة أي أو لي ا التعاون مجلس دول أو مارات دولة   :مواط

ماراتية − ة و ال بطاقة أو ساري سفر جواز من وصورة   .أصل

ي − ما تقديم يجب ب، املكت بخالف آخر ًصا املوقع ان   : حالة

 ص ال لصا العدل اتب لدى صول حسب موثق الة و إحدىسند من مصّدقة صورة أو بالتوقيع املفّوض

ات الدولة/ ا املرعية صول حسب خالفھ أو العدل اتب ال مثل مارات التنظيمية يئات   .ال

 السفر جواز من وصورة توقيعھ من للتحقق بالتوقيع املفّوض ص ال سفر جواز   .أصل

 من وصورة توقيعھ من للتحقق ب املكت سفر جواز السفرأصل   .جواز

ي   − ما تقديم يتم قاصر، ع و املوقع ان   :حال

 توقيعھ من للتحقق الو سفر جواز من وصورة   .أصل

 و القاصر؛ سفر جواز من وصورة   أصل

 ات ج أي ومن املحكمة من املصدق الوصاية سند عن وصورة أصل املحكمة، قبل من
ً
معينا الو ان حال

أخرى اتب(مختصة   ).العدلمثل

يتعلق اتفيما واملؤسسات،بالشر ات الشر من ا وغ ثمار، س وصناديق املالية واملؤسسات املصارف ذلك   :بما

املتحدة − ية العر مارات دولة لة امل ات الشر   :بخصوص

 ات ا إحدى من مصدقة صورة أو للتحقق التجاري ل ال أو ة التجار الرخصة من وصورة يئات/ أصل ال

الدولةدولةالتنظيمية املرعية صول حسب خالفھ أو العدل اتب ال مثل   .مارات

  ط وتقديم وتمثيلھ ب املكت عن نيابة بالتوقيع للمفوض ُيج الذي ند املس من وصورة عنھأصل نيابة كتتاب لب

كتتاب ونموذج كتتاب شرة ا عل املنصوص ام ح و الشروط   .وقبول

  بالتوقيع املفوض سفر جواز من وصورة   .أصل

ية − جن ات الشر ير: بخصوص فإنھ ولذلك ا، يل ان وم الشركة طبيعة ع بناء ستختلف ة املطلو ندات املس فإن

مدراء ة تتابكمراجعة املطلو ندات املس قائمة ع صول ل ن ك  .املش

و .2 حة للشر والدفع كتتاب قة   طر

و حة للشر الدفع قة   طر
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شرة ال ذه ورة املذ كتتاب تلقي بنوك من بنك أي إ كتتاب طلب تقديم ب املكت ع ن سوقوتوفيتع ثمر مس رقم

و  املا ي حسابھد الطرقرقم بإحدى الدفع تم و ا، ف كتتاب يرغب ال الطرح م أس قيمة امل سداد إ باإلضافة املصر

  :التالية

 مصر مدير(شيك لصا) شيك املتحدة ية العر مارات دولة عمل و مرخص بنك من الصرف مستحق مصدق

)"Emaar Development PJSC IPO" (أو 

 أو كتتاب؛ تلقي بنك لدى ب املكت حساب من صم  ا

 ي و لك أدناه(كتتاب ي و لك باإلكتتاب اص ا زء ا ع طالع  ).ير

عن( كتتاب مبلغ سداد تم س ان لو ح كتتاب طلب ب للمكت ي البن ساب با اصة ا التفاصيل عبئة يتم أن يجب

مدير شيك ق   . )طر

ا الطرح م أس شراء عائدات من الصلة ذي املبلغ دفع تم س عامة، مة مسا شركة ا الشركة تحول عملية من اء ن عند

ن املناسباملؤسس ل بالش ،. 

التالية الطرق من بأي كتتاب تلقي بنك قبل من ا ف كتتاب املرغوب الطرح م أس قيمة سداد قبول يتم ولن يجوز،   :ال

 أو   نقًدا؛

 مصدق(شيك أو)غ  ؛

 أعاله ور مذ و ما تخالف أخرى دفع قة طر  .أي

ىكتتاب و   لك

الرسسوف ي و لك املوقع ون املاي ي د  www.dfm.aeلسوق
ً
لمتاحا م ثمر مس رقم م لد الذين ن ب للمكت

موقع ع ونية لك دمات بطاقةwww.dfm.aeا ون متل و ،iVESTORم اص ا ي و لك الشراء طلب لتقديم ة سار

كتتاب تلقي ا. لبنوك خاصة ونية الك قنوات ا ل ون ي ان كتتاب تلقي لبنوك ع(يجوز املصرفية دمات ا تطبيقات

الصراف زة أج املتنقلة، واتف ال ع املصرفية دمات ا تطبيقات نت، ان املا) ، ي د سوق بنظام ا ط ر يتم وال

و العام باإلكتتاب اص بمثابة. ا ي و لك الشراء لطلب العميل تقديم عت امموافقةو وأح شروط ع نيابةكتتابمنھ

لبطاقة املصدر للبنك ضا تفو ذلك عت كما ب، املكت كتتابiVESTORعن تلقي نك إجو يرغبماسداد ال م س قيمة

بطاقة من املبلغ خصم ق طر عن وذلك ا، ف الطرحiVESTORباالكتتاب عملية ساب املبلغ ل وتحو للعميل املصر ساب ا أو

الشراء"  Emaar Development PJSC IPO "لصا طلب املو النحو ع كتتاب، تلقي بنوك لدى تقديم. املفتوح عد و

آخرالط موضع أي ة مطلو داعمة ندات مس أي فإن وعليھ، ة و ال ف عر بمتطلبات بالوفاء يتعلق فيما
ً
افيا

ً
ونيا إلك لبات

الفقرة ذه املعنية ي و لك كتتاب طلبات ع تطبق لن شرة ال ل. ذه ي ا ال بالتخصيص خطار يتم أن ميجب ألس

للبيع عائدااملطروحة للبيعتورد املطروحة م تخصصس لم وجدت(ال ة) إن ف إغالق عقب ا عل الناجمة الفوائد مع

طلب تقديم تم ال كتتاب تلقي بنوك بواسطة تھ ومعا مر ذا تنفيذ تم و م، س إدارج وقبل صكتتاب كتتاب

ا     .فقطإل

بطاقة واستخدام ي و لك باإلكتتاب يتعلق فيما وخاصة شرة ال ذه جاء بما ن ثمر املس من أي ام ال عدم iVESTORحالة

لبطاقةف املصدر البنك وال كتتاب تلقي بنوك وال دارة، مجلس وال الشركة، وال ن، املؤسس وال ، املا ي د سوق من أي ون ي لن

iVESTORصم ا عن وال ب املكت أو البنك عميل قبل من ي و لك كتتاب خدمة استخدام عن حوال من حال بأي ن مسئول

حساب بطاقةالمن من صم ا عن وال كتتاب تلقي بنوك قبل من لبطاقةiVESTORعميل املصدر البنك قبل ،iVESTORمن

ا يتكبد أضرار أو خسائر بأي يتعلق فيما كتتابوذلك دمة استخدامھ يجة ن مباشرة غ أو مباشرة بصورة ب املكت

و ي و بطاقة/لك   .iVESTORأو

ي، و لك بالتقديم يتعلق ةفيما و ال تحديد ألغراض افيا إضافية،،عد ندات مس أي ا مطلو ون ي بتقديمولن العمالء قيام

الصرافكتتابطلبات ماكينة خالل من ا" ATM"إما بالدخول وذلك نت، ن ع املصرفية دمات ا خالل من أو

http://www.dfm.ae
http://www.dfm.aeiVESTOR
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الصراف ماكينة ق طر عن سواءا اصة ا م دمات”ATM“ حسابا ا ع أو م اصة ا املباشر صم ا بطاقات ن مستخدم

تقليدي كإجراء وذلك م اص ا السري الرقم ن مستخدم نت ن ع ونيةاملصرفية لك املصرفية دمات ا    معامالت

املتحدة ية العر مارات دولة املركزي للمصرف املالية الت التحو نظام ق طر عن كتتاب طلبات استالم يتم أن يمكن كما

املالية(" الت ثمر"). التحو مس رقم تقديم املالية الت التحو نظام استخدام يختارون الذين ن ثمر املس املا وع ي د سوق

اصة ا التعليمات حقل ا ف ب املكت الطرح م أس قيمة ا   . باإلضافة

كتتاب مواعيد قيمة سداد لطرق   امة

 يوم مساء من عشر الثانية الساعة بحلول الشيك ذلك تقديم يتم أن يجب شيك، ق طر عن كتتاب مبلغ سداد نوفم11حالة

2017 .  

 الصرافحالة ماكينة ق طر عن طلباتأو ”ATM“ كتتاب تقديم يتم أن يجب نت ن ع املصرفية دمات ا ع

يوم ر ظ من الثانية الساعة قبل  . 2نوفم13كتتاب

  عشر الثانية الساعة قبل كتتاب طلبات تقديم يتم أن يجب املالية الت التحو نظام ق طر عن كتتاب يومحالة را ظ من

  .نوفم12

كتتاب   مبالغ

ن ب املكت ع ن حةيتع بمبلغالشر للبيع املطروحة م س شراء طلبات تقديم ،10.000و أك أو م أيدر ون ي أن ع

عن د يز ثمار عن10.000اس تقل ال ادات بز ي إمار م م1.000در ا. در بون املكت يتقدم عليھ، ناًء لإلكتتابو و حة لشر

من ن مع عدد لإلكتتاب التقدم من
ً
بدال ي ا ال الطرح سعر الطرح م أس لشراء استعمالھ تم س والذي ي مارا م بالدر مبلغ

الطرح م   . أس

ي ا ال الطرح   سعر

ي ا ال الطرح سعر و ون سي الطرح م أس ن ب املكت افة بھ ي ش س الذي الطرح  . سعر

آلية اتباع خالل من ي ا ال البيع سعر تحديد يتم وسوف أو عام طرح الطرح م أس بيع تم يتمالبناءس حيث م للس السعري

الثانية حة الشر ن ب املكت من املقدمة كتتاب طلبات خالل من كتتاب أوامر ل التفاصيل(بناء ع طالع اصةير ا

الثانيةب حة الشر م أس لإلكتتاب بطلب التقدم لھ يحق عطاءات). من لتقديم الثانية حة الشر ن ب املكت دعوة يتم سوف

باستخدام البيع سعر نطاق ضمن الطرح م سعرألس ذات مبالغ(،)price sensitive orders( دقيقطلبات بيان يتم ال كأن الطلب

ع اعتمادا م ا ن). السعرتختلف ك املش ن الدولي ن سق امل يو واملإ سوف عالشركة البا م يسا ا ال البيع سعر

للطرح( السعري النطاق ون ي أن يجب من) الذي املقدمة الطلبات وسعر م ع بناًء الطرح ن املشارك افة ب املتعلق

الثانية حة الشر ن ب    . املكت

جب او م أس تمثل لةأن املؤ املؤسسات من ن ب الطرحافةملكت م ألس ي ا ال السعر ساب الح املستخدمة الطرح م   .اس

كتتاب   عملية

ة املطلو التفاصيل افة وتوف م، ح شر اص ا الطلب نموذج عبئة ن ب املكت ع ثمر. يجب مس رقم تقديم يتم لم سوقاذا

املا ي ممصرحسابورقمد ل م أس أي تخصيص يتم ولن م س لشراء ن ل مؤ ن ب املكت ؤالء ون ي لن الة ا ذه   . ففي

فقط واحدة حة شر كتتاب بطلبات التقدم ن ب للمكت أن. يجوز يجوز حة، شر من أك لالكتتاب ص تقدم حالة

ن الطلب كال أو أحد عن النظر والشركة املؤسسون   .يصرف

يقو  بسوف املكت ع ن يتع والذي ب املكت ا باإلستالم إقرار بإصدار الشراء عملية خاللھ من تتم والذي كتتاب تلقي بنك م

التخصيص اشعار تلقيھ ح عليھ فاظ كتتاب. ا تلقي بنك قبل من ومختومة موقعة ا تقديم عند الشراء طلب ة عت و

كتتاب طلب بإستالم
ً
شراءيجب. اقرارا خ وتار الدفع قة وطر املدفوع واملبلغ وعنوانھ ب املكت بيانات الشراء إيصال يتضمن ان

ا ف كتتاب املرغوب للبيع املطروحة م دمات. س ا ق طر عن ونيا إلك املقدمة الطلبات حالة يصال، يتضمن وسوف

                                                
 أیام بما في ذلك أیام السبت حیث یقبل فیھا طلبات اإلكتتاب 10سوف تظل فترة االكتتاب لشریحة األفراد مفتوحة لمدة   2



19  

املعل ع ، الصراف وماكينات نت ن ع حساباملصرفية ورقم خ والتار واملبلغ ثمر املس رقم مثل للطلب ساسية ومات

  . العميل

ومديري ن املؤسس فإن مقروء، أو يح ل ش ب املكت عنوان يل عدم حالة ال كتتابو كتتاب تلقي نوك و ن ك املش

أي بھمسئوليةيتحملون اص ا التخصيص إشعار ب املكت تلقي عدم   . عن
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بالطرح .3 املرتبطة مور من عدد حول املعلومات من د   املز

 كتتاب ة  ف

ت2017نوفم2تبدأ و2017نوفم13وت ، و حة الثانيةنوفم15للشر حة  . للشر

 كتتاب تلقي  : بنوك

سالمي أبوظ الوط ع.م.ش بنك تحاد نك و سالميع.م.ش ، ي د نك املشرقع.م.ش و نك مارات ع.م.شو نك و

بنكع.م.ش سالمي بنك ع.م.شونور مان  .ع.م.ش و

 املختلفة ن ب املكت لفئات الطرح م أس تخصيص قة  طر

رقم( الوزاري القرار عملية2010لسنة206بموجب عن الناجمة اح ر و ن ب للمكت املالية وراق تخصيص ):كتتابشأن

سيقوم للبيع، املطروحة م س عدد ثمارات لالس الك م ا تجاوز لسياسةاملؤسسحال
ً
وفقا الطرح م أس بتخصيص

ن ب للمكت ا ع الناجمة والعوائد الفائضة كتتاب مبالغ برد
ً
أيضا وسيقومون أدناه نة املب   .التخصيص

 بالتخصيص  شعار

م ل تؤكد ة قص نصية رسالة ق طر عن م ل م س تخصيص تم الذين و حة الشر ن ب املكت ا إشعار إرسال يتم سوف

للبيع املطروحة م س ستلمون سوف م وأ ا عل املوافقة تمت قد املقدمة كتتاب طلبات أن مبدئية تم. بصورة س كما

نصية رسالة ق طر عن أيضا م مإشعار س تحدد مفصلة إشعارات مر ذا عقب وسوف م، ل املخصصة م س عدد

ب مكت ل ا ل امل يد ال ق طر عن شعار ذا إرسال يتم وسوف ب، مكت ل ل  . املخصصة

 ن ب للمكت الفائضة املبالغ إعادة قة  طر

أقصاه  خمسة( 2017نوفم20موعد غضون عد) 5(أي عمل الثانيةأيام حة الشر كتتاب باب ن) غلق يتع

ا عل تبة امل والفوائد الفائضة املبالغ رد يجب التخصيص، خ تار من عمل أيام خمسة خالل تم و ن، ب للمكت م س تخصيص

الناجمة والفوائد كتتاب قيمة رد وكذلك و حة الشر م ل م أس تخصيص يتم لم الذين ن ب املكت نإ ب للمكت ا عل

أعاله ورة املذ لألسباب م طلبا رفضت الذين و حة نفس .الشر إ عنھ الناجمة والفوائد الفائض املبلغ إعادة يتم

مبلغ بدفع ب املكت قيام حال و للطلب، ص املبلغ دفع خاللھ من تم الذي ب املكت شيككتتابحساب خالل من

إ تم س معتمد، طلبمصر ع املو ب املكت عنوان إ ل م د بر ق طر عن مرسل شيك خالل من املبالغ تلك عادة

  . كتتاب

شرة لبنود
ً
الفرقكتتابوفقا ب املكت د س سوف وجد(ذه، قبل) إن من عليھ املوافقة تمت الذي كتتاب سعر ن ب

ذواملؤسسالشركة قبل من املسدد كتتاب طلب بومبلغ املكت   . لك

 م س وتداول  إدراج

املا ي د سوق ا م أس جميع إدراج يتم سوف الشركة، س تأس من اء ن و الطرح م أس تخصيص تفعيل. عقب تم وس

املا ي د سوق م س ل خالل من ي و إلك أساس ع م س منالتداول اء ن عقب يبدأ أن املتوقع التداول مع ،

يل   . ال

 ت التصو  حقوق

امات ل و قوق ا جميع ساوي بال ا يف تص ن تع و ة ساو م ت تصو بحقوق وتتمتع الفئة لنفس م س جميع ت ت

قرارات. خرى  بجميع يتعلق فيما واحد بصوت دالء ق ا املھ م س ل منح ناملو م  .سا

 املخاطر 

اصة ا املخاطر عض ثمار ناك كتتابباإلس املخاطر. ذا ذه مناقشة تمت بــالقسمولقد مخاطر"املعنون

ثمار الطرح" س م أس باإلكتتاب قرار أي اتخاذ قبل عتبار ن ع تؤخذ أن جب و شرة ال   . ذه

 ثمار لإلس مارات از  ج
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ا يصل فيما كتتاب ثمار لإلس مارات از املخصصة% 5يحق سبة ال تخصيص يتم أن جب و الطرح، م أس من

التخصيص بداية قبل ثمار لإلس مارات از ج قبل من ا ف نظام. لإلكتتاب ظل املخصصة، م س خصم يتم سوف

ا من ثمار لإلس مارات از ذا، التفضيلية قوق حةا قوق. الثانيةلشر ل ثمار لالس مارات از ج ممارسة عدم حالة و

الثانية حة الشر ن ب املكت قبل من لالكتتاب متاحة ون ت لھ وزة امل سبة ال فإن بھ، اصة ا   .  التفضيلية

 التقييم ر لتقر ص  م

للشركة ة العقار صول تقييم تم30تم قيمة2017س بإجما مستقل ثالث طرف قبل ي35.6من إمارا م در مليار

ي و لك املوقع ع التنفيذي ص امل من ة ذ. www.emaardevelopment.comوتوجد التقييم ر تقر ون وسي
ً
متاحا ا

ي و لك املوقع ع املقبل تمwww.emaardevelopment.comسبوع ال اضات ف
ً
متضمنا بأكملھ ر التقر قراءة جب و

ا عل بناًء   .التقييم
 

دراج .4 و لإلكتتاب الزم دول  ا

أدناه ورة املذ خ التوار لإلكتتابتو املتوقع الزم دول خ. ا توار من أي غي ق با الشركة تحتفظ ذلك، مواعيد/ ومع

ف ال التعديل ذلك شر و املعنية السلطات موافقة ع صول ا عقب املحددة الزمنية ات الف تمديد أو تقص أو كتتاب،

لتقديم. اليومية املخصصة يام عدد يقل أال ن تع عنو ا ف كتتاب املرغوب للبيع املطروحة م س شراء عشرة) 10(طلبات

املتحدة ية العر مارات لدولة ة التجار ات الشر قانون ام ألح ا
ً
وفقـ  .أيام

الطرح  .أ  بداية خ   2017نوفم2  تار

خ  .ب  و تار حة للشر كتتاب باب   20173نوفم13  غلق

خ  .ج  الثانية تار حة للشر كتتاب باب   2017نوفم15  غلق

ي  .د ا ال الطرح سعر إعالن خ   2017نوفم16  تار

و  .ه حة الشر أقصاه  تخصيص  2017نوفم19موعد

  .و
املوافقة تمت الذين ن ب املكت ع للتأكيد نصية رسالة ق طر عن شعار

م اصة ا كتتاب طلبات   ع
  2017نوفم19

املخصصة  .ز م باألس يتعلق فيما ل امل يد ال إرسال   2017نوفم20  البدء

  .ح
تمام سية التأس العمومية معية ا عقاد التاسعةإ  الساعة

ً
  صباحا

يفندق د    . العنوان
  2017نوفم20

ا  .ط كتتاب م أس لشراء املدفوعة املبالغ من الفائض نرد ب أقصاه  املكت   2017نوفم25موعد

سوق  .ي م س إلدراج املتوقع خ يالتار  2017نوفم22  املا د

الشركة .5  تحّول

للشركة سية التأس العمومية معية ا عقاد بإ اص ا خطار بأن العلم أخذ ن ب املكت جميع العمومية("ع معية ا

سية شرة") التأس ال ذة ل
ً
وفقا تقديمھ يتم ع. سوف الرا القسم ع طالع سية(ير التأس العمومية معية ون). ا ي سوف

الساعة تمام سية التأس العمومية معية ا املوافقمنصباحا التاسعةإجتماع ن ثن العنوانبفندق2017 نوفم20يوم

ي     .د

نا  و
ً
خءا التار سية التأس العمومية معية ا ضور ن مدعو م ل م أس تخصيص تم الذين ن ب املكت فإن شعار، ذا ع

شعار عليھ ع( املنصوص الرا القسم بمراجعة التفضل سية( ير التأس العمومية ميعة ا عقاد ا شرة)إشعار ال ذه ،)من

بتقديم نداتوذلك ةمس و ال إلثبات يحة و ة التوكيل(سار نموذج أو ماراتية ة و ال بطاقة أو السفر جواز شمل أي). و

                                                
 ا طلبات اإلكتتابأیام بما في ذلك أیام السبت حیث یقبل فیھ 10سوف تظل فترة االكتتاب لشریحة األفراد مفتوحة لمدة  3

http://www.emaardevelopment.com
http://www.emaardevelopment.com
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صوت يحضرو لھ م أس تخصيص تم ب إتماممكت عد لھ املخصصة م س لعدد مساوي صوات من عدد لھ ون ي جتماع

م س  . تخصيص

  الشرائح .6

ي كما الطرح م أس تقسيم يتم   : سوف

و حة     :الشر

م م 80.000.000: ا سبة(س الطرح%  10تمثل م أس   ). من

م-:لية و ، و حة الشر ن ب   : املكت

 ن الطبيعي ذلك(اص ذو بما ن ل املؤ املاليةي فراد حة(املالءة بالشر املتعلق القسم مو و کما

ون )الثانیة شار ال الثانيةوالذين حة دولةو ) الشر ي بن حساب ورقم ، املا ي د سوق ثمر مس رقم ون يمتل

قامة. مارات ان م أو سية ا ع قيود أو متطلبات أي يوجد ووال  ؛

 حساب ورقم املا ي د سوق ثمر مس رقم ون يمتل والذين الثانية حة الشر وا شار لم الذين ن خر ن ثمر املس

املتحدة ية العر مارات دولة ي   . بن

الطلب م ى د د م،  10.000: ا بقيمةدر ادات بز إضا ثمار اس أي ون ي أن ذلك 1.000ع مضاعفات أو م   .در

الطلب م ق د الطلب: ا م أق حد يوجد     .ال

التخصيص تخصيص: سياسة يتم سوف ا، ل املخصص م س عدد عن و حة الشر م أس كتتاب م ادة ز حالة

املكت ل من املقدم الطلب كتتاب مبلغ مع بالتناسب و حة الشر ن ب املكت ا الطرح م البيعأس سعر ع ناًء و ب

ي ا و. ال حة الشر كتتاب م ادة ز حالة ساس ذا ع بناًء الطلبات تقليص تم ناتجة. وس جزئية مستحقات أي

ل التناس ع التوز للبيععن املطروحة م األس تقر تم س يحإ، رقم التخصيص.أقرب لسياسية وفقا م س ستخصص

ي ا ال البيع سعر ع ناء و الذكر   .سالفة

ا ف ب املكت غ م متاحة: س ا ف ب مكت الغ م س ون ت سوف ، و حة للشر الطرح م أس جميع كتتاب يتم لم إذا

ي أو الثانية، حة الشر كتتاب طلبات مقدمي قبل من لللإلكتتاب عجوز البا م بديلمسا يئة(كحل ال مع شاور ال أن) و

والثانية و ن حت الشر كتتاب باب غلق خ تار بـــتمديد   .يقوموا

الثانية حة   : الشر

م م720.000.000: ا للبيع% 90حواتمثل(س املطروحة م س   ).من

م:  لية و الثانية، حة الشر بون   :املكت

 عتبار ذلكون اص بما م، بأنفس ثمارات باس القيام ع  : القادرون

واملؤسسات )1( منفردة، املتحدة ية العر مارات دولة إمارة ل ومة وح املتحدة ية العر مارات لدولة تحادية ومة ا

أو ومات؛ ا تلك من ألي امل بال اململوكة ومية ا ات والشر يئات   وال

أو )2( الدولية؛ والكيانات  املنظمات

و )3( ثمار، س شطة أ شمل وال ة التجار عمال شطة أ بممارسة م ل املرخص  اص

م عل املوافقة تمت واملالذين الشركة قبل من حوال عجميع البا م نسا الدولي ن سق امل مع شاور وتنطبق بال ن، ك املش

التالية املواصفات من أي م ممن) أ(: عل لة املؤ املؤسسات من ي ومش كية مر املتحدة الواليات تقديمص يجوز

القاعدة إ
ً
نادا اس م ل م)ب(أ،144عرض ل عرض تقديم يجوز ممن كية مر املتحدة الواليات خارج ص ون ي أن

الالئح إ
ً
نادا أواس س، يل) ج(ة ال من لإلعفاء وفقا لھ عرض تقديم يجوز العال املا ي د مركز ص ون ي أن

املالية دمات ل ي د لسلطة رشادي الدليل املوجودة السوق قواعد وحدة   .بموجب

 وامل الشركة قبل من م عل املوافقة تتم الذين الطبيعيون عاص البا م شاور سا بال نمع، ك املش ن الدولي ن سق و امل ،

  : م
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)i( مليون عن السنوي م دخل يقل ال م) 1.000.000(الذين ثرو تقدر الذين أو م م(در إقام محل قيمة ساب اح دون

مليون ) الرئ خمسة عن يقل ال و)  5.000.000(بما م؛  در

)ii( ات املم لتقييم ، ما شار مس مع بالتعاون أو منفرد ل ش سواء افية، ال ة ا أو املعرفة م لد أن يؤكدون الذين

املزمع ثمار س عن الناتجة أو املرتبطة   . واملخاطر

د ىا الطلبد كتتاب دا: م طلب م ى ود الثانية حة م500.000الشر   . در

د الطلبا م كتتاب: ق طلب م أق حد يوجد     . ال

التخصيص ب: سياسة اصة ا م س تخصيص يتم الثانيةسوف حة الشركةالشر معواملؤسسبواسطة شاور بال نوذلك سق امل

اكتت طلبات يقدمون الذين ن ب للمكت م أس أي تخصيص عدم املمكن من فإنھ ولذلك ن، ك املش ن أوالدولي حة الشر ذه اب

م اص ا كتتاب طلب ور املذ العدد من أقل م أس عدد م ل يخصص   . أن

ختياري  الشركة: التخصيص من ل قةواملؤسسيحتفظ طر بأي الثانية حة بالشر اصة ا الطرح م أس تخصيص ق با

ة ضرور ا طة. يرو شر والثانية و حة الشر من كجزء لإلكتتاب إضافية م أس طرح ق ا م ل ون ي أنھ ا باإلضافة ذا

يئة ال موافقة ذلك بما الالزمة، املوافقات ع صول   . ا

ب مكت الغ الطرح م اأس الطرح: ف عملية ب يتم سوف الثانية، حة للشر الطرح م أس جميع كتتاب يتم لم إذا

ذلك( خالف يئة ال قررت إذا ما ناء   ). باست

املتعددة كتتاب   طلبات

فقط واحدة حة شر الطرح م أس كتتاب بطلبات التقدم ن ب للمكت لإلكتتاب. يجوز ب مكت أي تقدم حالة منو أك

وامل للشركة يحق حة، عشر البا م يحسا أو ساري غ ن الطلب كال أو أحد   . إعتبار

ثمار لالس مارات از   ج

عادل( لـما التفضيلية التخصيص الطرح% 5حقوق م أس   )من

ز الطرح 40.000.000يتم م أس يمثل(من الطرح% 5ما م أس قبل) من من ا كتتاب اليتم
ً
وفقـ ثمار، لإلس مارات از ج

رقم127للمادة تحادي القانون عديالتھ2015لسنة) 2(من و ة التجار ات الشر ات("شأن الشر يتم"). قانون وسوف

الثانية حة الشر م إجما من التفضيلية قوق ا ذه بموجب ثمار لإلس مارات از املخصصة الطرح م أس . تخصيص

لالكتتابوإذا متاحة م س ذه ون ت سوف الطرح، م أس لإلكتتاب للتقدم قوق ا ذه ثمار لإلس مارات از ج يمارس لم

الثانية حة الشر من ن ب املكت قبل من ا  .   ف

امة   : مالحظات

طلبات ع املوافقة تمت اذا ن ب املكت إشعار يتم رسالةكتتابسوف ق طر عن م اصة ةا قص     .نصية

املا ي د سوق مطبق و كما ي و لك النظام ع م س يل تم س ، املا ي د سوق م س إدراج املعلومات. عند ون ت

تحكم ال املطبقة جراءات و القواعد ذلك خالف ع ينص لم ما ا، ف رجعة وال ملزمة ي و لك النظام ذا املدرجة

ي د   . املاسوق

الثانية حة الشر أو و حة للشر املتاحة الطرح م أس سبة غي ا بحق الشركة تحتفظ يئة، ال موافقة ع صول ا طة شر

أال( طة دشر عنيز الثانية حة الشر عنوأال)% 90(م الطرح%60يقل م أس   ).من
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ي الثا للشركة: القسم سية الرئ   التفاصيل

عامة .1 الشركةنظرة   ع

الشركة ش(  :اسم ر للتطو     )ع.م.إعمار

للشركة سية الرئ العقاري  −  :غراض ر  التطو

و شراء − االعقاراترا يع  و

العقاراتخدمات − وإدارة اصةتأج   ا

والفروع الرئ املتحدة48882ب.ص  :املكتب ية العر مارات ي، د ، .  

شاط ال مزاولة خ وتار التجاري ل ال رقم  :  تفاصيل ة تجار شاط. 543667رخصة ال مزاولة بدء خ ل2تار   . 2003أبر

الشركة   سنة99  :مدة

املالية ا1    :السنة سم31يناير   د

الشركة مع تتعامل ال سية الرئ ش      :  البنوك الوط أبوظ   ع.م.بنك

الية ا دارة   : تفاصيل

سية  سم    املنصب  ا

املطرو ي ثا املتحدة  أحمد ية العر عام  مارات    مدير

ديد ا دارة مجلس   :تفاصيل

سية  سم   املنصب  ا

العبار/ سعادة راشد ع ي  محمد دارة  إمارا مجلس س   رئ

جاوه/ السيد حسن بن جمال بن مجلس  سعودي  أحمد تنفيذيعضو غ   إدارة

يھ/ السيد ث بن خلفان ماجد ي  جمال تنفيذي  إمارا غ إدارة مجلس   عضو

الدحيل/ السيد سعيد عبيد ي  عارف تنفيذي  إمارا غ إدارة مجلس   عضو

الدكتورة شر/ سعادة بن حميد بطي شة مستقل  إماراتية  عا تنفيذي غ إدارة مجلس   عضو

عبد/ السيد محمد هللا العور عبد محمد ي  هللا مستقل  إمارا تنفيذي غ إدارة مجلس   عضو

عبدالفتاحعبدالفتاحعدنان/ السيد ي  اظم مستقل  إمارا تنفيذي غ إدارة مجلس   عضو

الشركة .2 شطة وأ س تأس تفاصيل  عرض

عامة   نظرة

عد فإننا لنا عنھ والتنازل العقاري ر التطو شاط بفصل ة العقار إعمار شركة قامت روحيث تطو مجال ي د رائدة ر تطو شركة

املة املت السكنية سوقاملشروعات ال ومراكز ة والتجار السكنية العقارات من عال بمستوى وتتم امل مت عصري حياة نمط توفر ال

أص من ا يةوغ ف ال السيا ذب ا ومناطق الراقية والضيافة التجزئة السكنيةوتتم.  ول العامليةمشروعاتتا بالتصاميم املة املت

نوعية جودة رللبناءو تطو التقليدية ات تجا ف عر إلعادة منا
ً
سعيا الراحة وسائل من واسعة مجموعة جانب إ شطيبات وال

مجمع. العقارات الذينوتجمع اننا س متطلبات من ا وغ فيھ وال والضيافة التجزئة محالت ن ب بنا اصة ا املة املت ة العصر ياة ا ات

مستقرة آمنة مجتمعات شون بما. ع ي، د املة املت السكنية املجمعات أر عض ر بتطو قمنا ة، العقار إعمار م، شركتنا من دعم و

مجمع ي،"ماراتروعة "ذلك د ر ا بالتملك سمح مجمع أول أك، نا، مار ي شر،ود ال صنع من نا مار يمشروع د مدينة ووسط

العالم
ً
ارة ز ات الوج أك إحدى عد  .ال

ذلك بما ،
ً
با قر ا تنفيذ توقع و سية رئ مواقع ع املشار من عدد

ً
أيضا ع 170ولدينا مر قدم طابقيةمليون مساحة مساحة("إجما

أرا")طابقية البيعكرصيد غرض لألصول طابقية213(، مساحة إجما ع مر قدم تم30ح) مليون من،2017س ستفادة لنا يح ي

ي د السكنية العقارات سوق النمو من د ا. املز اإلضافة لو
ً
حاليا منرصيدإمتالكنا لناوالذراكب سمح تقديرناو  ي حسب
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ملدة جديدة ع مشار إطالق 12من
ً
 16وعاما

ً
يجبمنعاما الذين السوق ن خر نا منافس ع ا نتفوق تنافسية ة م لنا ع املشار إنجاز

م كب  عل مال رأس ثمار للمشروعاس الالزمة رض قطعة ن    . لتأم

الشركة خ     تار

عام ا شا إ منذ ة العقار إعمار شركة من كجزء ر للتطو إعمار شركة ونات. 1997عمل امل ة العقار إعمار لشركة ي د ومة ح منحت وقد

او اص ا را عام. 1998عاملرصيد مشروع1999و أطلقنا مارات"، سمح"روعة ة العصر ياة ل امل مت مجمع أول ،

ي د ر ا عام. بالتملك إطالقھ تم الذي ي، د مر و ف ي، الثا مشروعنا عامي. 2000أما قص بوقت ذلك عد 2004و2002و

أ و و ية العر ع املرا مجمع بإطالق وسطقمنا إ باإلضافة عليھ، رواي ال ع الطا إضفاء تم حيث ة العصر ياة ل املة املت مجمعاتنا برز

سّوق  ال ا باإلضافة ية وترف وفندقية وسكنية ة تجار ع مشار يجمع الذي الرائد مجمعنا و و ي، د  .مدينة

التنافسية القوة   نقاط

ّ التم ن ب مع ا املخإن سية الرئ ع ااملشار ل عمال وقاعدةطط ونموذج القيمة يتعلقالذيصول فيما أقل مخاطر ع ينطوي

النقدية التدفقات الرائدةبتوليد الشركة نصبح أن من نا ن
ّ

مك قد مور تلك ل ة، العقار إعمار شركة من والدعم املتمكن دارة ق وفر

ي د السك العقاري ر التطو لذ. مجال يجة التاليةون سية الرئ التنافسية القوة نقاط من ستفيد فإننا  :لك،

ومستقرمدعوم نامي سوق الرائد العقاري املطور لالقتصادنحن ساسية ائز   بالر

امل مت عصري حياة بنمط تتمتع ال املة املت املجمعات ر تطو مجال الرائد املطور الشركة ي عت سنا. د تأس ومنذ أننا، عتقد نحن

عاملية ة وج إ إقلي مركز من ي د انة م ر تطو
ً
أساسيا

ً
دورا ل. لعبنا ش ترتبط ألعمالنا القوي النمو وتوقعات افل ا احنا أر ل إن

عنا مشار محفظة ر تطو للنجاح السوق ا يوفر ال واملنصة ي د السوق بوضعنا إمارة.أسا أك ي ثا ي د املنطقة(عت حسب

جما املح والناتج ان ل) والس ك ي مارا قتصاد من م م جزء ف التا و أبوظ إمارة عد مارات إمارة. دولة اقتصاد عتمد و

لإلمارة ة القو ساسيات من ستفيد ونحن التنّوع ع ي ا. د من ا غ من العكس عتمدوع ي د إقتصاد فإن املنطقة، ا ن ملحيط

بھ املرتبطة واملنتجات النفط ع محدود ل ي. ش د ة رؤ خالل ار2030ومن لإلبت دو مركز إ املدينة ل تحو إ ي د ومة ح س ،

وخلق املستدامة الصناعية شطة و املعرفة ع منالقائم كب ك. مةاالتخصصةاملعملالفرصعدد إقتصاد تتوقع ي د فإن ، التا و

بالتنوع جانبمدعوم إ سيؤدي جماوالذي املح ياملتوقعالناتج ا الس العقاراتإوالنمو ع الطلب م ا. ارتفاع باإلضافة

سية، رئ عاملية مدن من بكث أع إيجار عوائد توف خالل ومن العقذلك، ي د سوق استطاع قتصاديةفقد التقلبات ع الصمود اري

اليوم ي د سوق يوفر العقاري كما سع ال وإستقرار التنظيمية ئة الب تحسن إ
ً
نظرا الدولية ثمارات لإلس جذابة ة كُمورد. وج سمعتنا إن

السكنية للعقارات سيةرئ يالرئ د السليمة الك قتصاد سس
ُ
أ من ستفيد أن لنا ة. سمحت القو سس

ُ
ذه أن عتقد ونحن

للعبور ومركز دو تجاري كمركز ا ووضع ي د املتطورة التحتية ية بالب ت(املدعومة القوي) ترانز للنمو مثالية منصة توفر والسياحة

 .ألعمالنا

التنفيذ نائية،التم إست ومنصة عمالء   وقاعدة

ت املة مت سية رئ مجمعات ر بتطو قمنا ذلكلقد بما املدينة، رة ش ك صول عض ع وتحتوي ي د راقية ة عصر حياة وفر

العال للزوار
ً
استقطابا ك سوق ال مركز عت الذي مول ي ود العالم، مب أطول خليفة، برج يضم الذي ي د مدينة وسط . ممشروع

نمتلكھ الذي افل ا ر التطو ل لنا سمح مجمعوقد يضم مارات"والذي دولة"روعة ر ا بالتملك سمح امل مت مجمع أول و و ،

النطاق الواسعة ة املم ع واملشار عاد واملتعددة املعقدة ع املشار ذه وتنفيذ تصميم ا ل مثيل ال ة خ ر بتطو عتقد.مارات، نأ نحن

إلع ة التجار العالمة من تجعل كفاءاتنا ة منخ أك كميات بيع عن ذلك وأسفر سوقنا، ة املرغو ة التجار العالمات أك إحدى مار

ن سي الرئ نا منافس من أع بأسعار السكنية تدعم. الوحدات وال ن لك املس عن قيمة معلومات السوق الرائدة نا ان م لنا توفر كما

وامل ق سو ال اتيجية وإس والتخطيط التصميم ععمليات والتوز نا. بيعات اتيجي إس فإن عنا، مشار عقيد و م مدى من الرغم وع

مب سبة ع واملحافظة عمالئنا وأفضليات إحتياجات لتلبية ة املتغ الطلب ات إلتجا باإلستجابة لنا سمح ما باملرونة، سم ت ة يعاتالتنمو

وامش و احجيدة عنا أر مشار محفظة عم. ع قاعدة ستمر يقاربو بما النمو ية) 4.200(الئنا املن ر أش سعة تم30ال  2017س

بكث أع و املاضيةو الثالث السنوات خالل املتوسط ن. من املتكرر العمالء من كب عدد ذلك بما ة، كب عمالء قاعدة من ستفيد كما

شراءالذين متوسطھقاموا السكنية2.9ما وحداتنا ية من املن ر أش سعة تم30ال عالمتنا. 2017س قوة فإن ذلك، إ اإلضافة و

قد ة جذبناالتجار من لواوسعت ش ن دولي يمثللعمالء مناملائة  39ما أك سبة ب ادة بز عمالئنا إجما عام50من عن املائة

2014 . 
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للمخاط عرضة أقل أعمال ونموذج قيمة أصول يتعلققاعدة فيما النقديةبتوفر  وتوليدالتدفقات

سية رئ مواقع ع املشار من واسعة مجموعة  لدينا
ً
با قر ا تنفيذ ذلكمتوقع ع 170بما مر قدم أرامليون ستفادة كرصيد لنا يح ي

ي د السكنية العقارات سوق النمو من د املز خ. من تار تم30كما قيمة2017س صا بلغ عنامل املعدلةصول  ، مشار 24 حفظة

م، در كةمليار املش ع املشار مشاركتنا سبة ذلك مع.بما ة قو عالقات من ستفيد فإننا ، الكب را رصيد إ اإلضافة ائناو  شر

الرائدة املؤسسات كةمن املش ع عةاملشار التا الكيانات ذلك بما ومة،، عنال ملشار را
ً
أيضا يقدمون منوالذين يقلل مما

املالمتطلبات رأس ثمار ملدة. س جديدة ع مشار إطالق من لنا سمح بنا اص ا را رصيد فإن تقديرنا حسب و12و
ً
16عاما

ً
عاما

ع املشار إنجاز طالق( من عمليات الستكمال سنوات ع أر اض اف  دممق) ع
ً
السوقا ن خر نا منافس ع ا نتفوق تنافسية ة م لنا

للمشروع الالزمة رض قطعة ن لتأم كب مال رأس ثمار اس م عل يجب را. الذين ل تحو ة الرا ع املشار ر تطو عملية لنا يح وت

وامش ع فاظ ا مع
ً
دخال توفر ة ر تطو ع مشار ا بنا اصة احا املالقوأر رأس ثمار س وتقليل يتم. ة البناء، عملية البدء وقبل

معدلھ ما ن70بيع ب وما مسبق ل ش املشروع السكنية الوحدات من الوحدات40و30املائة ذه مبيعات قيمة إجما من املائة

تحصيلھالسكنية خالليتم من
ً
ذاتيا لھ تمو كب حد إ يتم املشروع أن يضمن خالل. العمالءدفعات،مما من عنا مشار ر تطو ل تمو إن

مخاطر من يقلل املشروع تنفيذ البدء قبل العمالء ا يوفر ال النقدية أعمالناالسيولة بطبيعة للعائداتاملتعلقة قوي توقع وفر و

مبيعا تدفق إ
ً
نادا سليم. اتناس يتم أن املقبلة21،500 حواونتوقع ع ر السنوات مدى ع سكنية قيمة. وحدة بلغت بيعاتاملكما

بنا م 41املرتبطة تم30ملياردر   .2017س

خ تار تم30وح من2017س يقرب ما لدينا ان باإلضافة 4.800، ر التطو وتحت للبيع متاحة سكنية وحدة 650 حواإوحدة

التصميم القادمة 200حواو مرحلة أعوام الثالثة أو ن العام ا بيع يتم أن املتوقع ومن ا وإنجاز ا م اء ن تم القيمة. وحدة إن

ذه ملبيعات بــ الواحداتجمالية املعنية 19تقدر ع للمشار الية ا دراج أسعار إ
ً
نادا اس م، در حوا. مليار عرض نقوم أن ونتوقع

القادمة50.400 سنوات مس ا خالل إضافية سكنية  . وحدة

ة العقار إعمار شركة من مدعوم ة خ ذو إداري ق   فر

قوي بدعم نتمتع فإننا ة، العقار إعمار لشركة عة تا شركة ماملمنباعتبارنا املالءةرئالسا ةاملاليةذو الالذيو القو سمعة يتمتع

العقارات سوق للتم ا ل يمثيل إعمار. د تتمتع ، لي ا التعاون مجلس دول العقاري ر التطو ات شر أك من واحدة ا إعتبار و

وم ق سو وال واملوافقات التصميم ا را حيازة من
ً
بدءا املعقدة العقاري ر التطو ع مشار وتنفيذ تصميم ة كب ة بخ ة راحلالعقار

العقاري  ر التطو دورة كإن. املبيعات ات الشر إحدى من بدعم أعمالنا اتيجيات اس عة متا لنا يح ي ة العقار إعمار لشركة إنتماءنا

ي د
ً
وتقديرا

ً
اما ،. اح

ً
نجاحا ك ة العقار إعمار ع مشار وا شار قد العليا دارة ق فر أعضاء من العديد فإن ذلك، إ اإلضافة و

ك ة خ م ل يوفر الذي يمر د العقارات سوق ة . ب
ً
فضال الطرح، أعقاب ا ودعم ة العقار إعمار ة خ من ستفادة ستمر وسوف

مما مارات، دولة ومة وح ومة با املرتبطة الكيانات مع ا عالقا قوة من ستفادة أنھعن واتفاقياتعتقد بات وترت للنمو فرصة يخلق

مناسبة ر إطا. تطو نو عي ذلك بما الدولية، املمارسات أفضل مع يتما بما ات الشر حوكمة إطار نفيذ ب قمنا للطرح، التحض ر

مد نثالثة إدارتناير ملجلس ن العالقة. مستقل ذات طراف عامالت جميع أن من للتأكد ة العقار إعمار شركة مع عالقة اتفاقية أبرمنا وقد

إستقاللية ملتطلبات  .مناسبةتخضع

الشركة اتيجية   إس

و الرئ دفنا عناتوليدإن مشار من ل الطو املدى ع وآمنة مستدامة ي. عائدات بما القيام صوص ا وجھ ع م ع  :و

السكنية العقارات سوق ادية الر نا ان م ع فاظ سيةا يالرئ   د

أفضل توفر ة العصر ياة ل املة مت مجمعات تقديم طيبة سمعة وتتمتع ي، د السكنية العقارات مجال رائدة انة م الشركة تحتل

ي د ة املرغو املواقع أك من عض ياة ا جودة ات وإجراءاتنا. مستو نا بمعاي نتمسك رالدقيقةونحن التطو مراحل ونحن. جميع

عالمةنؤمن املرتبطة ة املتم ودة ا بمعاي واملستقبلية الية ا عنا مشار سليم ل اتي س نا ترك ع فاظ ا ة" إعمار"بأن تجر وتوف

السوق  الرائدة نا ان م ز عز م سا س للعمالء نائية  .إست

قيمة   للعمالءتقديم

مبتكرة سكنية عقارات لتقديم دين جا س للعمالءونحن ة متم ة تجر توف ا دف ودة ا مع. وعالية املة املت مجمعاتنا تصميم تم و

قيمة إضافة إ
ً
دائما س حيث عتبار ن ع ان الس عمالئناأخذ اصة ا انية الس لنا. للعقارات سمح بالسوق معرفتنا ساع إ مدى إّن
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مت مع تتوافق سكنية وحدات وتوف سعار ن عمالئنابتحس إحتياجات لتلبية املجمعات الراحة وسائل وتكييف وتفصيل السوق . طلبات

عاملية ة وج ي رد تطو مركزي دور لعب بمواصلة مون مل  .ونحن

كومة با مرتبطة كيانات مع والشراكة بنا اص ا الكب را رصيد من   ستفادة

والبالغ بنا اص ا را رصيد م سا ع 170س مر قدم طابقيةمليون عنامساحة مشار ملحفظة املستقب النمو الكب. دفع م ا إن

الرئ عملشروعاتناواملوقع املشار تنفيذ مواصلة لنا يح اسي يد ش يتم وال والذياملعقدة ي، د خور برج مثل معالم املتوقعحول من

خليفةأنھ برج إرتفاع اكتمالھ عند تجاوز العالمس مب كأطول
ً
قياسيا

ً
رقما بذلك ملحفظة. ليحقق قيمة أق تحقيق إ س وس

سع وال الطلب ن ولتحس منتجاتنا إطالق نطاق لتحديد السوقية نا رؤ من ستفادة خالل من عنا   .مشار

إعم شركة ، الرئ منا مسا خالل من ي د ومة ح مع ممتازة عمل عالقة س بتأس قمنا ثمار،وقد لإلس ي د مؤسسة أن حيث ة، العقار ار

٪ تملك ي، د ومة ثماري س الذراع ة 29.2و العقار إعمار شركة داف. من مع وتوافقنا ألعمالنا ومة ا من القوي الدعم إن

ملشروعنا را بمنح ثمار لإلس ي د مؤسسة قيام عنھ نتج قد ثمار لإلس ي د ملؤسسة ة وكذلكالتنمو ي، د مدينة عوسط يمشار د

ية العر ع واملرا نا، بنا1مار اصة ا مارات أجل. وروعة من ومة با املرتبطة الكيانات مع اتنا شرا من ستفادة مواصلة م ع ونحن

ع املشار بات ترت خالل من الرأسمالية النفقات أقل و سية رئ مواقع را من د مز ع صول اا وغ كة  .املش

املالية املخاطر   إدارة

عنا مشار ر لتطو النقدية املتطلبات من كب ل ش يخفف البناء مرحلة سبق الذي ل التمو نموذج عادة. إن املسبقبالبيعنقومنحن

ن70ملتوسط ب ما وتحصيل املشروع السكنية الوحدات من السكنية40و30املائة الوحدات تلك مبيعات قيمة إجما من املائة

البناء عقود منح ملبيعات. قبل جيدة سب ضمان إ س و أعمالنا نموذج لدينا املرنة ق سو وال املبيعات اتيجية إس وتدعم ناذا

لنابإس وفر و املجانية النقدية التدفقات عزز مما ةتمرار، يراداتةالالزمالرؤ أعمالناوتدعيملتخصيص عمل. نموذج ق فر وادر وتتمتع

ند وال السعودية ية العر اململكة ذلك بما دفة، املس سواق و سية الرئ أسواقنا ة كب ات بخ لدينا املبيعات املتقسم حدةواململكة

نوروسيا ستفادة. والص لديناو شغيل ال وامش يدعم مما ة متم مبيعات أسعار لتحقيق إلعمار ة التجار العالمة ستمر. من وسوف

القيمية ندسة ال مبادرات وتنفيذ اليف الت لدينا(value engineering initiative)  تقليل اليف الت قاعدة ن  .لتحس

املا رأس ل ي ن نتحس م للمسا العائدات ز عز و   ل

محافظ مال رأس ل ي ع فاظ ا م او) conservative capital structure(ع ال بالقدر الالزمة باملرونة يتمتع الوقت لإلستفادةنفس

ا ور ظ عند املستدام النمو فرص فاظمن ا اتمع مستو املاليةع واملالئة أن الدين املتوقع من لمن تمكنناوال احتمو ر ع توز

ل الطو املدى ع ن م للمسا القيمة ز عن. لتعز ا مجموع تقل ال اح أر ع توز ا دف ا1.7نحن ا دفع يتم أن ع ي أمر دوالر مليار

ية املن املالية سنوات بالثالثة يتعلق فيما ن ثمر سم31املس قاب2020د اح أر أول دفع مع و، العام الطرح عملية عقب ع للتوز لة

عام من الثالث ع شغيل. 2018الر ال ف مصار ومتطلبات النقد بإدارة يتعلق فيما دارة مجلس يراه ما ا اح أر أي سداد يخضع وسوف

ألعمالنا عملنحن. الالزمة شركة ألي املالية واملالئة الدين ات مستو حدود العمل توي عن املحافظة إ دف و أعمالنا، قطاع

من أقل دين صا ات اكمة% 60مستو امل اح ر إجما  . من

عمال   نموذج

أعمالنا لنموذج سية الرئ العناصر املة،) 1: (تتمثل مت ة عصر حياة مجمعات شاء املرتبطة) 2(إ والكيانات ومات ا مع الشراکة

و ومة اء/ با الشر وأو ن، سي الرئ ن املحلي ن املشروع) 3(التجار ر تطو  .عملية

املةتجمع املت ة العصر ياة ل ذبمجمعاتنا ا ومناطق والضيافة التجزئة مناطق ا باإلضافة الراقية ة والتجار السكنية الوحدات ن ب

ية ال الرعاية ومرافق واملساجد املدارس مثل خدمات وتوفر فيھ وال برجو . السيا مثل السياحية املعالم ع
ً
عادة مجمعاتنا ترتكز

الطبيعية واملناظر الص والصرف واملياه والطاقة الطرق مثل ساسية التحتية ية الب ا وتدعم ي، د خور برج أو ي د مر أو خليفة

املفتوحة ية ف ال  .واملساحات

ال مع اتيجية إس تحالفات أو ات شرا للدخول س رانحن من مساحات لتنمية بحقوق دنا و ب يقومون إما الذين ن املحلي اء شر

كة املش عنا مشار املال رأس م مشارك من كجزء باألرض مة املسا أو ة مغر بأسعار ة الكيانات. املرغو اء الشر ؤالء ل ون ي ما وعادة

موردي مع عالقات ومة با املرتبطة والكيانات ومية البناءا ع القدرة م لد الذين أو ن املحلي البناء م. خدمات ف ذلك، إ باإلضافة

ح التصار ع صول ا مثل التنظيمية، العمليات واملساعدة باملعرفة دنا تزو خالل من عنا مشار إنجاز سراع ع ساعدون

اخيص  .وال
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التالية طوات ا املشروع ر تطو عملية  :تتضمن

املشروعتقيي   م

املشروع تقييم مرحلة ح مق مشروع أي من و الذي. املرحلة ح املق للمشروع الرس غ و التخطيط ع املرحلة ذه ترتكز

املشروع ن و بت تتعلق ار أف إيجاد ع ذلك(ينطوي إ وما والتصاميم واملرافق ي واملبا املخططات املشر ) أي دوى أو  .وعوتقييم

املتع ة صر ا وحقوقنا باملشروع تمامنا إ لتأكيد ن املعني طراف مع م تفا مذكرة ع التوقيع يتم دارة، مجلس موافقة ع لقةبناًء

املشروع ر مفّصلة. بتطو جدوى دراسة إلجراء ن خارجي ن شار مس ن عي يتم ة. ثم ثمار س نة ال موافقة ع صول ا يتم ثم ومن

ذلكومو  ينطبق حيثما املوافقة، ذلك بما التفصيلية دوى ا دراسة نتائج إ
ً
نادا اس ر بالتطو

ً
قدما امل أجل من دارة مجلس ،افقة

ح مق ك مش بمشروع تتعلق شراكة اتفاقية أي ام وأح شروط  .ع

الرئ   التخطيط

ش سواء را حيازة أو منح عد الرئ التخطيط خالليبدأ من أو مباشر رإل تطو إتفاقية أو ك مش مشروع تصميم. تفاقية يتم

ود ا ضمان فرق قبل من بإستمرار ا مراقب يتم ال ودة ا ومعاي إلعمار ة التجار العالمة املشروع عكس أن يضمن ل ش املرحلة ةذه

املبيعات ق فر خالل من عمالئنا ملطالب ستجيب ال قواملراقبة سو   .وال

ر لتطو الباطن من مقاولة عقد نتعاقد كمطور والعمل املشروع من معينة سبة بيع نبدأ قد ، الرئ التخطيط ع املوافقة بمجرد

لھ وزة وامل املحصصة رض ع عليھ(املشروع املتفق الرئ للتخطيط
ً
وفقا يد ش روال التطو ون ي حوال جميع  ). و

ق املناقصةتصميم وعملية رض   طعة

للعمل العام النطاق يحدد الذي الكميات بيان ع العمل يتم ا وف واملناقصة التخطيط مرحلة تبدأ ، الرئ املخطط ع املوافقة عد

املشروع لتنفيذ ة املطلو شطة ونطاق طبيعة وتفاصيل ة املطلو املواد سرد تفاصي. و
ً
أيضا الكميات بيان تضمن انيةو امل تقديرات ل

ح املق عليھ. للمشروع للموافقة التنفيذي س الرئ إ الكميات بيان تقديم يتم  .ثم

واملبيعات ق سو   ال

ق سو ال اتيجية وإس املشروع إطالق خطة شمل و الرئ التخطيط مرحلة مشروع ل ل واملبيعات ق سو ال خطة ع العمل يتم

املب ق فر رؤى من راملستمدة والتطو املدرجة. يعات السكنية الوحدات من مختلفة أنواع غطي الذي سع ال اح إق ار ف ذه شمل و

دف املس السوق أبحاث ن ب يجمع والذي اليف الت تحمل ع القدرة تحليل عن
ً
فضال الفردية ا وسما املجمع ضمن ا ومواقع مشروع ل

العقا ن الر ومعدالت يجار املعايوعوائد من ا وغ دفة املس وامش وال  .ري

يد التحتيةش ية   الب

ر التطو ة ف طوال سية الرئ البناء أعمال مع بالتوازي ا ف العمل تم و مباٍن أي شاء إ قبل التحتية ية الب أعمال ية. تبدأ الب بناء شمل و

واملرافق دمات ا بمزّودي تصال و أرضية بأعمال القيام املرافقالتحتية ات شب ناء و الصلة ومد(ذات املناطق يد ت محطات مثل

والالسلكية السلكية تصاالت و اء ر الك ات شب شاء وإ ، الص والصرف للمياه الصلة ذات ب ناب الطرق ) خطوط ناء  .و

ع املشار   بناء

ذا بلغ و ن مع مشروع السكنية للوحدات املسبقة املبيعات م ى د د ا تحديد
ً
عادة يتم املناقصات، ق طر عن العقود منح قبل

حوا
ً
عادة د اوح70ا ت أن ع املنجزة املشروع مبيعات قيمة إجما من املبيعاتاملائة حّصلقيمة

ُ
نةامل ب العمالء 40و30من

  .املائة

شارات إس ات وشر دولية بناء خدمات ات شر ع
ً
أيضا عتمد و عنا مشار تنفيذ رائدة ومحلية إقليمية مقاوالت ات شر ع عتمد نحن

ع مشار سكس. ومديري ب مع املا عملنا خليفة(ولقد برج ذلك ذ) بما ت ب الفور مول (م.م.و ي ود نا مار ي د ذلك بما(كوألي) بما

يلز ي د و) ذلك ل، وأرت س، اد أر ذلك بما قبل من م باستخدام قمنا لفة ت شاري مس ا باإلضافة ديزاين بالون شابور و

ش نوي 2ا و   . إم،

املرافق   إدارة

املجمعات إلدارة إعمار شركة قبل من مجماعتنا للمجمعات("تدار سبة")إعمار ب
ً
حاليا مملوكة شركة و ة% 100، العقار إعمار. إلعمار

دارة خدمات من املة مجموعة تقديم ومتخصص جائرة ع حاصل إعمار مجموعة من قسم خدمات. للمجمعات تقدم حيث

املجمعات وإدارة ر املبادراتتطو ز عز و الفاعليات املجمعات ومشاركة يات واللو املالك وجمعيات العمالء وخدمة والعمليات السكنية
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ستدامة ومبادرات بإعمار, التعليمية اصة ا راقية ة عصر حياة توفر ال املة املت سية الرئ املجمعات افة للمجمعات إعمار . وتدير

مجموعة من عمل ق فر ون ت لكو بما دولية ادات ش يحملون والذين اء ا املجمعاتمن إدارة ومتخصص للمجعات، معتمد مدير

 . للمجمعات ومديرم

املشروع ل   ي

ل تمو يديتم لغرض BTL assetsيجارلغرضصول ش صول شغيلو خالل BTO assetsال من ة العقار إعمار قبل من مشروع ل

من باتعدد ت البعض/ ال ا لبعض املكملة صول . تفاقيات ذه ر تطو إلدارة ة العقار إعمار شركة من ر تطو رسوم نتلقى    .كما

امل بال اململوكة ر التطو قيد ع   املشار

شغيل ال لغرض وأصول يجار لغرض وأصول البيع لغرض أصول ع ة ر التطو عنا مشار ا. شتمل قيد عنا مشار لناو اململوكة ر لتطو

ستخدامات متعددة الغ البيع لغرض صول امل ل ش نمتلك نحن ، امل السكنية(بال الوحدات ل) عادة تمو عن مسؤولون ونحن

صول  ذه ر املشروع. تطو من اء ن عند ين املش إ املعنية صول ملكية نقل
ُ
ت  .سوف

كة املش ع   املشار

ا عنا التأجمشار لغرض صول ر تطو عن
ً
أيضا مسؤولون أننا كما البيع لغرض صول ر تطو ل تمو عن مسؤولون نحن كة، ملش

ر التطو رسوم دفع تم س وال ة العقار إعمار شركة عن
ً
نيابة شغيل ال لغرض صول او  املتعلقة

ً
 .الحقا

  العمالء

بالتنوع عمالئنا قاعدة سم ية. ت املن سعة ال ر ش تم30و انوا 37ان،2017س عمالئنا من دولةاملغمناملائة ن قيم

يمثلونمارات م من35و مع مبيعاتنا ماملائة
ً
يمثلون 27مقارنة الذين عمالئنا من من28املائة السنة مبيعاتنااملائة

ية سم31املن التا. 2014د دول ا و مبيعاتناو م إجما ا سبة بال عمالئنا سية ية ج املن ر أش سعة تم30 ال س

2017.  

سية مبيعاتنا  ا إجما من سبة   ال

قيا أفر وشمال وسط لي(الشروق ا التعاون مجلس دول ناء   %17    )باست

ند   % 14  ال

  %13  مارات

  %12  السعودية

ا   %7  أورو

خرى لي ا التعاون مجلس   %7  دول

  % 5  باكستان

الشمالية ا   % 5  أمر

املتحدة   %5  اململكة

ن   %4  الص

أخرى سيات   %10  ج

 

ع   املشار

ر التطو قيد امل بال مملوكة ع مشار من أصولنا ون فيو( تت تاون دوان مشروع ناء الثانية( 2باست زعبيل ائنة ال رض قمنا) قطعة وال

قسط آخر سداد تم س ح ا ل ل م ملكية صك لدينا ون ي لن ذا وقتنا ح لكننا ا بخصوص بيع اتفاقية اء) بتوقيع شر مع ع ومشار

بنا اص ا را ورصيد كة املش ع    .املشار

تم30ح أصولنا2017س قيمة إجما انت م 35.6 ، در ذلك(مليار كة% 100بما املش عنا مشار الوارد). من دول ا و و

املشروع حسب أصولنا قيمة إجما  . أدناه
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تم30ح   2017س

صولقإجما   يمة

مشروع ل   ل

م( در   )مليار

من ة املئو سبة ال

قيمة   صول إجما

%  

إجما مة املسا

صول    قيمة

م( در   )مليار

مة املسا سبة

صول  قيمة   إجما

%  

امل بال اململوكة ع   املشار

ي د مدينة   47.7  12.3  34.1  12.1  وسط

مارات   2.3  0.6  1.6  0.6  روعة

ي د   2.6  0.6  1.8  0.6  مر

ية العر ع   6.8  1.7  4.8  1.7  املرا

يمة ا   0.7  0.2  0.5  0.2  راس

ور  ار ي   1.5  0.4  1.1  0.4  د

كة املش ع   املشار

ت است يلز ي   21.7  5.5  31.0  11.0  د

ر و س   0.9  0.2  1.3  0.5  زعبيل

نوب ا   1.0  0.2  1.4  0.5  إعمار

ك املش ر التطو   إتفاقية

ي د   16.4  4.2  23.4  8.3  خور

    25.4    35.6  املجموع

إجما من نا حص بلغت صولوقد ح25.4قيمة وذلك م در تم30مليار   .2017س

ر التطو قيد امل بال اململوكة ع   املشار

امل بال اململوكة نمائية عنا مشار من مشروع ل ل سية الرئ السمات ي الآل ص  :ي

ي د مدينة وسط   منطقة

قع و الرئ مشروعنا و ي د مدينة وسط مدينةإّن الرئمركز ع السر ق الطر قبالة ي زايد(د الشيخ ليج) شارع ا منطقة ن ب

مساحتھ ستخدامات متعدد مجمع و و العال املا ي د مركز منطقة و والسكنية500التجاري ة التجار ع املشار ن ب يجمع فدان

سّوق  وال والفنادق ية ف خ. وال برج العالم، مب أطول املشروع ضم إرتفاعھو يبلغ والذي مول828ليفة، ي ود ،
ً
ا مراكز(م أك أحد

العالم للزوار
ً
استقطابا ك التجاري واملركز العالم سوق ي)ال د را و ودار متعددة(، را لألو دار أول ون ست ستخداماتوال

ي فخمة)د فنادق وثمانية ي(، أرما فندق أول ذلك منت) بما أك املفروشة(غرفة2،000ضم الشقق ذلك ع4.5و) بما مر قدم مليون

و اتب امل مساحة إجما بوليفارد4.4من إ باإلضافة السكنية، براج من والعديد للتأج القابلة التجزئة مساحة من ع مر قدم مليون

راشد، بن محمد او الشيخ طولھ يمتد الذي في ال شاء. كم3.5الشارع قيد نجوم مس ا فئة من أخرى فاخرة فنادق ثالثة ناك و

فيوز  ن فاونت العنوان وفندق فيوز اي س العنوان فندق و بوليفارد، العنوان فندق ا  .م

مارات   روعة

صلة ذات مجمعات سبعة
ً
حاليا ضم و ص تصميمھ لھ

ً
مخططا ان عما املشروع ذا توسع فيوزماراتروعة: لقد وذا والروضة

ول والس ات مشروع. والتاللوالينابيعوالبح شمل مارات"و مونتغمري" روعة وملعب يلز، وفيدا نجوم، ع أر وفندق دولية مدارس ع أر

بإسم عرف
ُ

ة تجار مباٍن عة أر من ومجموعة ولف إعمارلألعمال"ل  ".مجمع

ي د   مر

امل أك من ي د مر يضمعت ألنھ وذلك لي ا التعاون مجلس دول ة البحر ع يقرب8.5شار ما تضم ال ة البحر ة الواج من كم

ق200من شا إ. برج مقسمة ه10و غ عن ُمتم كمجمع ورت
ُ
ط ا م ل  .مناطق

ية العر ع   املرا
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مجمع عن عبارة و و املرحلة ية العر ع املرا يا سكمشروع املةل املت ة العصر مساحةة ع تمتد أرض ع71ع مر م مليون

 
ً
با و. تقر املرحلة ية العر ع املرا مشروع ضم ن4،360و ب ا مساح اوح ت ن وطابق بطابق عائلية منازل من ون تت سكنية 1،690وحدة

ع7،230و مر شمل. قدم للمجمع ومركز ولف ل ملعب املجمع شمل  20و
ً
وفرمحال و

ً
ا التجزئة110،039تجار مساحة من ع مر قدم

تضم. ومدرسة ذلك، إ عباإلضافة ذاتھاملرا حد يضم الذي للفروسية ي د نادي و املرحلة ية بإسم71العر عرف
ً
ال منازل"م

  ".بولو

امل بجانب تقع ال الثانية املرحلة ية العر ع املرا ر تطو بدأ ، و املرحلة ية العر ع املرا إطالق حققھ الذي النجاح أعقاب يةو العر ع را

تم س و مساح1،658حواوستضم. 2012املرحلة اوح ت نوم غرف ست إ ثالث من مستقلة منازل من ون تت سكنية اوحدة

ن إ4،948إ1،679ب وتنقسم ع مر ة10قدم متم  .مجمعات

كة املش ع   املشار

كة املش ع املشار بات ترت خالل من عنا مشار عض ر بتطو تقعحيث. نقوم ال را لنا توفر وال ومة با مرتبطة كيانات مع شارك ن

تنا املكملة ة ر التطو ة وا سية رئ   . مناطق

كة املش عنا مشار من مشروع ل ل سية الرئ السمات ي ما ص  :ي

ت است يلز ي   د

ت إست يلز ي املستقبل"د ة" مدينة والتجار السكنية ستخدامات متعدد سك مخطط و و راشد، بن محمد مدينة من و واملرحلة

ي ع. د يمتد
ً
امال مت

ً
مجمعا ت إست يلز ي د مشروع ل ش قدم18و سقيممليون أم ق طر تقاطع ع اتي إس موقع قع و ع مر

ا ق من. يلوطر أك امل املت املجمع خطة و30وتضم سكنية وحدة ع4.2ألف مر قدم للمحالتمليون املخصصة املساحات من

و ة ع1.5التجار مر قدم فنادقمليون وثالثة اتب للم املخصصة املساحات منمن ون ع515.000 تت مر منقدم  . غرفة680وأك

ي د   خور

مت مجمع عن عبارة و ي د مساحةخور ع ية ال ياة ل ور ا رأس محمية من بالقرب يقع ة العصر ياة ا نمط من قدم60امل مليون

ع يحوا( مر د مدينة وسط م أضعاف توصلت). ثالثة ما أحدث تضمن وس ي د والثقافية ة التجار التنمية دعم إ ي د خور دف و

املة املت النقل وأنظمة التكنولوجيا املفتوحةإليھ ضراء ا دائق وا املستدامة ية البي  .والنظم

ر و س   زعبيل

و ر و س يمشروعزعبيل د زعبيل حديقة من بالقرب ستخدامات متعدد مشروع شاء إل مراس شركة مع ره تطو تم ك وتبلغ. مش

للمشروع جمالية م4القيمة در البيعمليارات لغرض صول ذلك منر يجا/بما أك سكنية 1.700وسيضم قدم130.000ووحدة

يضم وفندق للتجزئة املخصصة املساحة من ع منقدم 180.000مر وأك ع  .غرفة 200مر

نوب ا   إعمار

ال سن وورلد ي د إلعمار مشروع أول و جنوب حوا. إعمار مساحة ع ستخدامات متعدد املشروع ذا ون قدم72سي عمليون . مر

ومساحات نجوم ع أر بمسوى ة تجار وفنادق رتفاع املتوسطة والشقق العائلية واملنازل الفاخرة املنازل من مجموعة املشروع ذا شمل وس

املساجد من وعدد ة مم ية ترف ومرافق التعليمية واملرافق ية ال والرعاية والضيافة   .التجزئة

را   رصيد

وح نمتلك تم 30كنا من2017س يقرب ما بنا170 ، اص ا را رصيد طابقية مساحة ع مر قدم ل. مليون ش نمتلك نحن

البيع،14مباشر غرض لألصول طابقية، مساحة ع مر قدم ي(مليون د خور ذلك ا. بما الوصول استطعنا ع156كما مر قدم مليون

ا ع املشار عالقات خالل من طابقية ذلكمساجة بما بنا، اصة ا كة و47ملش و29مليون شركة80مليون من مة مسا ع مر قدم مليون

التوا ع القابضة، ي ود ان للط ي د مدينة وشركة ولدنج سية .مراس الرئ ونات امل ل ش منلو جزءا بنا اص ا را رصيد

ع ةاملشار   .أعالهاملو

يمة ا   رأس
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مساحة حوامتبلغ يمة ا رأس عمليون1.4شروع مر املرجانقدم رة جز طرف ع طابقيةوتقع مساحة ع1.2بإجما مر قدم مليون

البيع لغرض صول بــ. من املشروع قيمة إجما م2وتقدر در البيعمليار لغرض صول شاملة من. يجار/، املشروع ون ت وحدة800و

عقدم 12.000 ع سكنية ل مر املخصصة املساحة يضممن نجوم خمس فندق ا باإلضافة   . غرفة220لتجزئة

  املنافسة

ة العقار وداماك القابضة ومراس ة العقار وديار نخيل ذلك بما ي، د خرى ى الك العقاري ر التطو ات شر مع نافس ن
ً
حاليا نحن

ة العقار تحاد واحدة. و
ً
أيضا القابضة كةومراس املش ع املشار ائنا شر ي. من مش ع التنافس ل ش

ً
أساسا املنافسة وتتخذ

السكنية ذلك،. العقارات إ عفإنناباإلضافة املشار ا عل ستقع ال را ع التنافس إ
ً
أيضا نحتاج ع.قد مشار ر بتطو قمنا إذا

ي د  .أخرى

ن   التأم

معدات ع ن والتأم املركبات ع ن والتأم العمال ض عو ذلك بما ية تأمي غطية تقديم مقاولينا من واملقاولنطلب نالبناء والتأم

مشروع ل إ املنقولة ع البضا ع أمكن، إن ع. البحري، نحصل نالنحن املخاطر"تأم جيع ضد ن املقاول خالل" ع مشروع ل ل

البن يتحملمرحلة بحيث باملشروعاملقاول اء املتعلقة املخاطر   .جميع

ن التأم وقوي املؤسبرنامج شامل املوارد. لدينا أفضل مع الشراكة و متخصص، داخ ن تأم ق فر يديره الذي لدينا، ن التأم ق فر قوم و

بإستمرار  وتحديثھ ومواءمتھ ن التأم برنامج ع فاظ ل بالس ن، التأم سوقمجال املتاحة ن التأم حلول أحدث مع يتوافق بما

العال ن   .التأم

ة الفكر   امللكية

ة العقار إعمار من لدينا أخرى ع مشار أسماء عن
ً
فضال ة التجار ا وعالم إعمار إسم إلستخدام ن مرخص   . نحن

املعلومات   تقنية

ا وتحدي فعال نحو ع ا عل فاظ ا مع أعمالنا ملتطلبات مجيات وال املعلومات تكنولوجيا نظم تلبية لضمان س إدارة. نحن نظام ولدينا

مدار ع متاح و و نت ن ع سبوع24الوثائق أيام سبعة اليوم نواصل. ساعة ذلك، إ رباإلضافة وتطو تكنولتوسيع وجياأنظمة

نت ن ع عمالئنا ة تجر وإلثراء شغيلية ال الكفاءة ن لتحس الية ا   .املعلومات

خرى  .3 ثمارات س و ا ل عة التا ات الشر الشركة ثمارات إس  : تفاصيل

بــ اص ا القسم ع طالع ير كة، املش ع املشار اء وشر الشركة ن ب بات ت ال حول التفاصيل من د ع"ملز املشار اتفاقيات

كة  ". املش

املال .4 رأس تطور  بيان

الطرح بداية قبل الشركة مال لرأس ا ا ل ي  :ال



33  

بمبلغ  الشركة مال رأس ع 4.000.000.000حدد موزع م م 4.000.000.000در س ل قيمة م، ا1س م ي امارا م  3.999.700.000در

قوق  ا افة البعض ا عض مع ة ساو م الشركة م أس جميع و ية عي حصص تقابل م   .س

ملكية سبة التا دول ا و الطرحالشركةو عملية عد و قبل ن م املسا ن ب املال رأس ع   .وتوز

الطرح   قبل

املؤسس  املؤسسون  سية م  ج س م  نوع س م  عدد س قيمة امللكية  *إجما سبة

املال رأس   من

ش ة العقار ية  ع.م.إعمار العر مارات

  املتحدة

3.999.999.997 عادية

م  س

3.999.999.997 

م  در

99.999%  

و ا ي ر برو س ي دنجزلم

  تدملي

الع راءذجزر

يطانية   ال

م3,000  3  عادية   %0.001  در

سمية* القيمة إ نادا   اس

الطرح   عد

املؤسس  سم سية م  ج س م  نوع س م  عدد س قيمة امللكية  *إجما سبة

املال رأس   من

ية  املؤسسون  العر مارات

  املتحدة

م3.200.000.000  3.200.000.000  عادية   %80  در

عند بون املكت مون املسا

الطرح   اية

م800.000.000  800.000.000  عادية     %20  در

سمية* القيمة إ نادا  اس

الطرح من اء ن عند الشركة مال رأس ل  .  ي

عملية من اء ن املدفوعالطرحعند الشركة مال رأس م أس يصبح مقسمة 4.000.000.000، م، بقيمة 4.000.000.000إدر م س

م1اسمية للس م   . در

أعاله% 80املؤسسيمتلك ورد كما الشركة م أس عدد. من املؤسسون يطرح ح يئة ال ا ا خط بتقديم الشركة من% 20قامت م س

للبيع املال رأس   .إجما

ن - املؤسس م أس م3.200.000.000: عدد  س

ن - ب املكت م أس شرة(عدد ال ذه ا عل املنصوص للبيع املطروحة م س شرائح ل غطي ذا ان املالحظة  800.000.000): ير

م  . س

م 4.000.000.000: املجموع -  . س

جراءات .5 اعاتبيان ةوال خ الثالث السنوات خالل بالشركة  : املتعلقة

إجراءات أي يوجد نزاعاتعالقةماديةال أو تحكيمية أو قانونية انت ديد( سواء مصدر ون ت قد أو عالقة نزاعات أو إجراءات ذلك بما

ا علم ع نحن أو   ).لنا

ا .6 ل عة التا والشركة الشركة موظفي ونوع عدد  :بيان

بتوظيف الشركة تقوم  . موظف317حوا سوف

ا .7 واملعمول املعتمدة ية املحاس  : الشركةالسياسات



34  

وفقاعد مستقبليا ا اصة ا سابات ا العاملية الشركة ية املحاس ومتطلباتاملمجلس عنالصادرةللمعاي ية املحاس الدولية  عاي

ة السار ن مارات القوان  .دولة

ا .8 املتعلقة الشروط م وأ واملديونيات ئتمانية يالت س وال الشركة، بقروض  : بيان

شدخلت ول أبوظ بنك مع إسالمية يالت س إتفاقية تم27")البنك. ("ع.م.الشركة وال2017س محددة، ملدة يالت س شمل

بقيمة1.2بقيمة ائتمانية يالت س و ي أمر دوالر ي100مليار أمر دوالر يالت("مليون س الضمان"). ال ووكيل ثماري س الوكيل و البنك

نك املمولو البنك ون ي عالن ذا خ تار من
ً
وإعتبارا البنكية يالت س لل غطية نك و ل ال ومدير فوض

ُ
امل الرئ واملرتب سابات ا

يالت س لل سنوات. الوحيد خمس يالت س ال   .مدة

بنا باستخدام4.408ولقد وقمنا م در الع3.960مليون إعمار إ اح أر ع لتوز العائدات وبمن م الغ املتيقي املبلغ ظل و ة قار

متجددة أساس ع لنا متجدد(متاح يل   ). س

إعمار من املمنوحة السلف سديد و ا ر لتطو را وشراء اح ر لدفع الشركة قبل من يالت س ال مبالغ حصيلة إستخدام تم س

الشركة لصا ة املرحلية("العقار م الشركة و ") سلف ف يالتومصار س ال شأن البنك عاب تلك. أ سديد الشركة ع جب و

ا مد أثناء دوري ل ش يالت س  .ال

ة العقار إعمار شركة م("تضمن البنك") الشركة إستلم م الشركة طلب ع بناء الضمان ر تحر يتم وقد محدودة ة لف يالت س ال ذه

من ا عل املتفق بالصيغة ة املكتو دات مالتع م("الشركة الشركة دات ع"). ع أنھ إ ش يالت س بال اص ا اللشروط ند مس إن

بقيمة أصول ل تحو تم أنھ للبنك ت تث أن ية11الشركة املن ة للف املدققة املالية القوائم تدعم لم وإذا الشركة إ م در 30مليار

تم م2017س الشركة فإن ثبات، يالتذا س ال دفع ا عل توجب س أو املحولة صول نقص أي ض بتعو ملزمة إما ون ست

امل   .بال

املحددة ع املشار عض من يرادات و قوق ا املخصصة("إن ع سداد")  املشار تضمن سوف م الشركة قبل من الشركة إ نقلت ال

يالت س إ. ال باإلضافة املشروعات تلك نقل جب رو أش ستة خالل الشركة لصا م الشركة من املضمونة سابات وا عة التا صول

يالت س ال إبرام املثال. من يل س ع ذلك، بما الضوابط لبعض وستخضع البنك لصا الشركة وإيرادات حقوق تخصيص يتم وسوف

ال املحددة والتأمينات يرادات بإيداع الشركة ام إل صر، ا وذلكال املخصصة ع للمشار املضمونة سابات ا ا إيداع يتم ال

البنك لصا ا ر تم س ال سابات املخصصة. ا ع املشار نقل قبل ما مرحلة الضوابط لنفس م الشركة إستخدام. ستخضع تم س

والتأمينات يرادات من الشركة ا تتلقا ال املستخدمة (العائدات عادةالغ أو بدال س أو ا)صالح إيداع تم س وال ،

يالت س ال املحددة ا اما إل بموجب املسبق الدفع امات إل و بالسداد الشركة وفاء لغرض سابات،  .ا

مل تقل أن حداث، ذه ومن يالت، س ال بموجب املستحقة املبالغ جميع دفع الشركة ع يجب معينة، أحداث مبحدوث الشركة كية

الشركة ع مباشر غ أو مباشر ل ش مسيطرة غ م الشركة لتصبح ة العقار الشركة مباشرة الغ أو ذلك،. املباشرة ا باإلضافة

إال  معينة حدود من أقل إ م للشركة ي ئتما يف التص ينخفض عندما يالت س ال بموجب املستحقة املبالغ جميع دفع وافقيجب إذا

املسبق والدفع يالت س ال إلغاء يمكن ا عند بديل، حل ع  .طراف

يالت س ال شروط بموجب مالية دات ع لثالثة الشركة الدين: تخضع صا يتجاوز أال وغ(يجب النقدية ا أرصد من الشركة ديون أي

بأك)  النقدية طفاء و الك س و والضرائب الفوائد قبل اح الكر س و والضرائب الفوائد قبل اح ر ون ت أن جب و مرات ع أر من

مستحقة فائدة أي غ من املستحقة املالية الرسوم جميع أضعاف خمسة من أك الشركة طفاء السيولة. و ون ت أن يجب ،
ً
ا وأخ

املخصصة املشروعات من واملتوقعة املستلمة من1.5النقدية قل ع يالتمرة س الوارد. ال خ املا الضمان ذا خرق تم حالة

ى د د ا لتلبية يالت س لل املسبق الدفع أو آخر مشروع إيرادات تخصيص خالل من ا موقف يح ت للشركة يجوز السابقة، ملة ا

   .املطلوب

ا أعمال س ع قيود عدة يالت س ال تفرض ناءات، ست عض مراعاة عمع القدرة صر، ا ال املثال يل س ع ذلك، بما لشركة

الت ا، اما بإل الشركة إخالل حال للبنك املضمونة موال من ن م املسا ع أموال أي ع توز أو اح أر إعالن أو جديدة ديون صرفتحمل

الشر  أعمال غي أو ستحواذ و بالدمج القيام ، للغ ضمانة منح ونة. كةصول، واملر املخصصة ع املشار ع دات التع عض طبق
ُ
ت

ا بيع تم قد مشروع ل قل ع الوحدات نصف وأن لألصول قيقي ا املالك بالفعل ا وإ م ل الشركة ملكية لضمان يجوز. للبنك وال

ذمة إبراء أو سداد ذمة(للشركة إبراء أو سداد السماح م للشركة يجوز ال اأ) كما جميع والناجمة م الشركة ع ال امات ل من ي

يالت س ال ق طر ور. عن مذ و بما خالل أو البنك لصا امات ل أو دات التع بتلك الشركة أو الشركة الوفاء عدم حال و

إللغ سيؤدي ذلك فإن يالت س بال اصة ا ل التمو ووثائق والكفاالت الضمانات أو يالت س املستحقاتبال افة وسداد يالت س ال اء

م الشركة من املقدمة والكفاالت الضمان ندات مس املنصوصة قوقھ البنك وممارسة البنك لصا ا سداد   .والواجب
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ا نقل تم س ال املخصصة ع املشار التالية ع املشار ون ت أن ع طراف وافق
ً
  :ومبدأيا

  

بـ  ) أ( املعروف فيوز داو “املشروع ي؛" نتاون د إمارة ي د مدينة وسط ره تطو تم س  الذي

بـ  ) ب( املعروف فيوز“املشروع ي؛" 2داونتاون د إمارة ي د مدينة وسط ره تطو تم س  الذي

بـ  ) ت( املعروف ي؛" فورتھ“املشروع د إمارة ي د مدينة وسط ره تطو تم س  الذي

بـ  ) ث( املعروف س  "52 | 42“املشروع ي؛الذي د إمارة ي د مر ره تطو  تم

بـ  ) ج( املعروف نا“املشروع مار ي سزد رسيد ي؛  "فيدا د إمارة ي د مر ره تطو تم س  الذي

بـ  ) ح( املعروف ون“املشروع تو| آكت ي؛" آكت د إمارة ي د مدينة وسط ره تطو تم س  الذي

بـ  ) خ( املعروف را“املشروع او ي د س" العنوان ي؛الذي د إمارة ي د مدينة وسط ره تطو  تم

بـ  ) د( املعروف مول “املشروع ي د و" فيدا ي؛ د إمارة ي د مدينة وسط ره تطو تم س  الذي

بـ  ) ذ( املعروف مو“املشروع بر ي" ال د إمارة ي د مدينة وسط ره تطو تم س   .الذي

أصول .9 ع الواقعة عباء و الية ا دات التع  :الشركةبيان

ة، العقار إعمار قبل من الشركة ا املخصصىة ع املشار نقل تم املشروعحيث ضمان حسابات من ا فوائد عن التنازل ع الشركة وافقت

البنك لصا لصا.  كضمان املخصصة ع املشار ضمان حسابات ا فوائد عن بالتنازل ة العقار إعمار شركة قامت النقل عملية وقبل

املودعة. البنك والتأمينات اح ر افة أن منفصلةكما ن ر إلتفاقية وفقا البنك لصا ونة مر البنك لدى الشركة   .حسابات

ن .10 املؤسس   :نة

نة انتخب ن("املؤسسون املؤسس وإل ") نة الشركة عن بالنيابة أو م ع
ً
نيابة ة الضرور جراءات و طوات ا افة إتخاذ يفاءلتتو س

املعنية ات ا مع التعامل ذلك بما الطرح عملية يتعلق فيما الالزمة جراءات   .افة

منةتتألف أسماؤ التالية اص من ن   : املؤسس

املطرو/ السيد − راشد ي ثا نة( أحمد ال س و)رئ   ؛

الفال/ السيد − مطر محمد جمعة و)عضو(احمد   ؛

محمد/ السيد - يم إبرا   . )عضو( أحمد

ثمار .11 س  : مخاطر

مالية مخاطر ع ا وتملك الطرح م أس ثمار س الواردة .ينطوي املعلومات قراءة م س ن املحتمل ن ثمر املس ع يجب وعليھ،

ثمار اس بأي املرتبطة التالية باملخاطر خاًصا تماًما ا يولوا أن و عناية شرة ال معذه ا ودراس ا مراعا يجب وال م س أو شركتنا

شرة ال ذه الواردة خرى املعلومات أعمالنا .افة ع أثرسل لھ ون ي قد ذلك فإن التالية، املخاطر من من أك أو واحد تحقق حال

و  م س سعر ع أو املستقبلية وآفاقنا عملياتنا ونتائج املا اووضعنا م جزء أو م ثمارا اس امل ثمرون املس يخسر املخاطرالواردة.قد إن

م س أو شركتنا ثمار اس بأي املتعلقة املخاطر افة بالضرورة تتضمن وال شاملة ون ت ال قد لنا. أدناه علم ال أخرى مخاطر ر تظ وقد

جو غ ن الرا الوقت ا عت قد أو ن الرا الوقت ريا جو أثر ا ل ون ي أن املمكن من وال املستقبل، ة ر جو تصبح قد أو ة ر

م س سعر ع أو املستقبلية وآفاقنا عملياتنا ونتائج املا ووضعنا الشركة أعمال ع   . سل

بأعمالنا املتعلقة   املخاطر

ملخاطر عرضة يجعلنا لدينا العقارات محفظة ع املنصب ك العقاراتال ع الطلب م مارات السكنيةالتقلبات   دولة
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ي د إمارة امل بال ة العقار محفظتنا السكنية. تقع العقارات عدد فإن ا، م اء ن و ا إطالق تم ال ة العقار ع املشار عدد تزايد ومع

قد مما العقارات ذه ع الطلب م يتجاوز قد ي د سوق السوق املتوفرة شبع إ أو. يؤدي ي، د االعقارات سوق شبع حالة و

عقاراتنا لبيع ن مضطر ون ن قد فإننا ،
ً
متوقعا ان مما أقل أصبح أو ي د السكنية العقارات ع الطلب م انخفاض بأسعار حالة

إ باإلضافة طالق، ع ا بيع ع ن قادر ون ن ال قد أو بخسارة، أو العقاراتمخفضة، شراء يقومون عمالئنا من ة كب سبة أن

يجار عائدات ع صول ل ا تأج أو ح للر ا بيع دف ثمار، للبيع. اس املعروضة السكنية العقارات فعلية أو وظة م ادة ز أي إن

منا اة املش العقارات بيع ات لصعو ن املحتمل العمالء عرض إ تؤدي قد ي عد ا بيع ات صعو ون يواج قد أو ح الر لتحقيق

يجار. طالق عقارات من املعروض ادة ز أي فإن ذلك، إ عالسكنيةإضافة الطلب م انخفاض أو ي يجارد قدعقارات

يجار أسعار انخفاض إ عقاراتنا. يؤدي ع الطلب انخفاض ذلك عن تج ي عائداتمنوقد ع صول ا يتوقعون الذين العمالء

مؤقت أو دائم ل ش م عقارا تأج من ة   . إيجار

تم30ح اكمة2017س امل مبيعاتنا بلغت سليممليار41، ب نقوم أن املقرر ومن م، ع24.700در ر السنوات مدى ع سكنية وحدة

مبيعاتن. املقبلة تتحقق بأن ضمان أي يوجد سوفوال ي د السكنية العقارات سوق الطلب م أن أو السكنية للوحدات اكمية ال ا

طالق ع ا ستوع سوف أو ا نتوقع ال باألسعار ا سليم ب سنقوم ال السكنية الوحدات جميع مستمدة. ستوعب إيراداتنا أن ما و

أ فإن ي، د السكنية وحداتنا بيع من با تقر امل ل منش ا غ أو أعاله املحددة سباب من أي يحة ن الطلب م سل غي ي

عملياتنا ونتائج املا ووضعنا أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد   .سباب

وغ قتصادية وضاع ع املا أداؤنا عتمد ولذلك ي، د إمارة ة العقار محفظتنا من العظمي غلبية الظروفتقع من ا

االسياسية املحيطة واملناطق ي د   . إمارة

عملياتن ونتائج أعمالنا فإن ، التا و ي، د إمارة تقع عنا مشار ل فإن ا، نمتلك ال را مجموع من واحدة أرض قطعة ناء اباست

السي أو قتصادية وضاع ات غ بأي
ً
سلبا تتأثر قد املا اووضعنا املحيطة واملناطق ي د إمارة   . اسية

أ إال قليمية، وكذلك النامية سواق من العديد من أع تظل املتحدة ية العر مارات دولة النمو معدالت أن من الرغم قدوع ا

زمة يجة ن بھ مرت الذي اجع ال عقب ة، خ السنوات
ً
بطيئا

ً
اقتصاديا

ً
نموا ت العامليةواج ع.  2008املالية ضمان أي يوجد ال

عام ل ش املتحدة ية العر مارات دولة أو ي د قتصادي داء أو النمو دول. استمرار من العديد وكذلك مارات دولة عتمد و

ول الب من املستمدة العائدات ع لعمالئنا
ً
مصدرا عت ال يل ا التعاون لمجلس ش ا اسعار انخفضت وال ولية، الب واملنتجات

خية التار ات املستو من بكث أقل
ً
حاليا سعار معدالت أن حيث التقلب ستمر و ة خ السنوات وظ أن. م ا باإلضافة

العمالة ع عتمد خاص، ل ش ي د وإمارة مارات دولة لو قتصاد ش والذين عمالئناالوافدة من ة كب سبة لون ش و تتأثر. ,ا وقد

وم ا تدخل فشل اذا أو آخر تراجع أي من ي د إمارة أو مارات دولة اقتصاد ى عا اذا
ً
سلبا املا ووضعنا عملياتنا ونتائج لدعمأعمالنا ة

س مجتمع أو للوافدين قتصادي النمو ع وحدود قيود فرض من ذلك غ ا ما  أو
ً
عموما العقاري   . ثمار

سوق أوضاع مثل ا، عل سيطرة لنا س ل ال لية ال قتصادات عوامل خاص، ل ش مارات، دولة والبناء العقارات سوق يتأثر

التم لفة وت وتوافر العقارات ع املفروضة والضرائب العمالء إنفاق م و الفائدة معدالت ات والتغ عام ل ش لالعقارات أنھ. و ورغم

ي د العقارات سوق دت ش املالية زمة منعاأعقاب املمتدة ة الف خالل سعار و الطلب منتصف2011م و2015ا و ،

ن ب فيما ة بالف مقارنة لدينا املبيعات م ادة ز ا أدى من2011و2009ما ي الثا النصف تباطأ قد السوق أن إال . 2016و2015،

سعارو  عاممستقرة2017ظلت ات مستو نفس ،،2016ع العا الطلب م من الرغم قع الىو الذروة من أقل ما كال

ا د العقارات. 2014ش ع ا ا الطلب م أن ضمان أي يوجد سعار وال ات ستمر ومستو سوف ي د أنھ. إمارة ا باإلضافة

بـبالرغم يتعلق ما ذلك بما للتنمية، طموحة داف أ وضعت قد ي د ومة ح أن ي(من د اكسبو ي2020بمعرض د ة رؤ  أي. 2030وخطة

خاصإ ل ش العقارات وسوق عام ل ش ي د التنمية آلفاق سل تصور ُيوجد قد داف ذه تحقيق انخفاض. خفاق أي يؤدي وقد

سع ال أو الطلب املام أدائنا ور تد   . ا

أي يوجد وال مستقرة غ خرى الدول عض أن ن ح السياسية، الناحية من
ً
يا س مستقرة ا أ ع

ً
حاليا مارات دولة ا نظر ضمانو

مارات دولة السيا ستقرار أواخر. باستمرار و 2010منذ السياسية ضطرابات من العديد ناك ان الدول، من عدد املدنية

واليمن ولبنان ا وسور والسعودية وقطر مصر مثل وسط، الشرق ا. منطقة العامة رات املظا من ضطرابات ذه شدة تراوحت وقد

السياسية الناحية من املنطقة الثقة عدام ا تزايد إ وأدت االت، ا أسوأ املس اع ة،. ال خ ونة ماراتو ومات ح فرضت

املنطقة ي ا ر شاط ال بدعم ا ام ا عد قطر ع
ً
حصارا ومصر ن والبحر السعودية ية العر واململكة املتحدة ية   .العر

د وإمارة مارات دولة ع كب ل ش يؤثر قد قا أفر وشمال وسط الشرق منطقة ضطرابات و ستقرار عدم استمرار وع. يإّن

تلك مثل تخلفھ قد تأث أي الوا غ من أنھ إال ذا، وقتنا ح ضطرابات بتلك مباشر ل ش مارات دولة ر
ُ
تأث عدم من الرغم
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مف ان كم أو سياحية ة وج ي د جاذبية وع مارات دولة املباشر جن ثمار س ات ومستو قلي قتصاد ع ضلضطرابات

املا. لإلقامة ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد العوامل تلك من أي تحقق   . إّن

ثروة ع
ً
جزئيا أعمالنا نجاح ة استمرار نعتمد ثمر ياملس د إمارة استمرار ا باإلضافة ن والدولي ن ماراتاملحلي كسوقودولة

ثماري    .مغري عقاراس

السعو  ية العر اململكة خاصة ا، غ أو مارات دولة لألفراد ثماري س املال ورأس املتاح الدخل ات مستو ع أعمالنا ديةعتمد

ن الص مثل ديدة، ا سواق ا باإلضافة ند، قاموا. وال الذين ن املتكرر للعمالء ة القو القاعدة من ستفيد أننا ا رباإلضافة ش

ية املن سعة تم30ال متوسطھ2017س ما لوا2.9شراء وش السكنية وحداتنا مبيعاتنا25من من فراد. املائة ؤالء ثروة إن

بما العوامل، من عدد يتأثر املتاح الدخل أن كما الكية، س و املالية سواق و الدولية العقارات أسواق بأداء ،
ً
جزئيا فرصتتأثر، ذلك

ذلك بما ل التمو وتوافر البديلة والعائدات ثمار العقاري  س ل ومعدالتالتمو ية جن بالعملة والتعامل التعرض درجة إ باإلضافة ،

الضرائب ومعدالت م والت العاملية. الفائدة املالية لألزمة ان و 2008وقد املتاح الدخل ات مستو ع كب سل عأثر فراد ثروة

ي د سوق العقارات ع الطلب م ع ، التا و العالم أي. مستوى أن إال زمة، تلك من العاملية املالية سواق عا من الرغم وع

و السكنية العقارات ثمري مس ثروة ع ع
ً
سلبا تؤثر العقاري/عوامل ي د سوق صوب تجاه ةأو ثماروج ةاس نمغر ثمر للمس

عملياتنا ونتائج املا ووضعنا أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد ن الدولي أو ن   . املحلي

كة املش عنا بمشار املرتبطة للمخاطر عرضة   نحن

قبل من كة املش عنا مشار صول بتلك املشاركة خالل من لدينا را رصيد من كب جزء تقديم تم خيا، ائنا تار تلكشر

ع  .املشار
ً
مقدما النقدية مات املسا من ى د د با أرض قطعة ع صول ا من لنا سمح س وال مع.،

ً
اتيجيةوتماشيا س ذه ،مع

ب ت ال نفس خالل من لدينا را رصيد معظم ع صول ا يتم أن نتوقع واملتوسطنحن ب القر املدى ع وذلك فإن. ، لذلك،

املا والنجاح العمليات أداء يل س ل ضروري أمر و واملستقبلية القائمة ع املشار حول كة املش ع املشار اء شر مع تفاق و ذهالتعاون ل

وألعمالنا ع ي. املشار ال وقد معنا، تتفق ال داف أ أو ة تجار أو اقتصادية فوائد كة املش ع املشار ائنا لشر ون ي فقد ذلك، ونونومع

ات صعو ون يواج قد أو تفاقيات، من ا غ أو الصلة ذا ك املش املشروع اتفاقية بموجب م اما بال الوفاء ع ن قادر أو مستعدين

ات الصعو من ا غ أو   . مالية

ذلك، ا شأنزاعاتأيباإلضافة ت أنقد ا شأ من وال ك، املش املشروع ائنا شر مع كةاملستقبل املش عنا مشار ع ً سل . تؤثر

لنا منافسون م ك املش املشروع اءنا شر فإن االت، ا من العديد أن. و إ نباإلضافة مملوك مر واقع م ائنا شر من العديد

شم وال إضافية، مخاطر ا عرضنا ما و و ومة، با مرتبطة كيانات من مباشر غ أو مباشر ل املتطلباتش إلرضاء اجة ا ل

تأخ ا يؤدي قد ما م أي ات، ولو أو ك ال اختالفات أي بخصوص فعل رد اتخاذ إ اجة ا ا باإلضافة والتنظيمية السياسية

للمنافسة والتعرض اليف الت من د يز مما القرار، واتخاذ   . صنع

ع ن قادر ون ن ال قد فإننا ذلك، ع ائناعالوة شر مع اتفاق ا التوصل دون كة املش ع باملشار يتعلق فيما القرار صنع عملية التحكم

ك املش املشروع أغلبية ع السيطرة نمتلك ال عندما خاصة االت، ا عض و ك، املش ا. (املشروع ل تخضع ال لإلتفاقيات
ً
وفقا

تطو عن ن مسئول فإننا كة، املش عنا البيعمشار لغرض صول يجار”BTS assets“ر لغرض صول ر بتطو يتعلق فيما الرسوم  وسداد

“BTL assets”دارة لغرض صول ليفينج. ”BTO assets“و ي د ا فوات تقديم لنا حق اليف و الت سديد ل نوب ا وإعمار ر و س زعبيل

يجار لغرض صول ر بتطو يتعلق فيما ا تحملنا دارة”BTL assets“ ال لغرض صول أخفقت. ”BTO assets“و املشروع(اذا شركة

ك تر ) املش ع عديالت إلجراءأي ك املش املشروع ائنا شر س حالة أو لنا ذلكالسداد غ أو نا، بي فيما ك املش املشروع بات ت

ا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد ذا فإن نا مصا ع عك تأث ا ل ون ي قد ال جراءات .  ملامن

التفاصيل من د ع وملز طالع ير تفاقيات، ذه ا"عن ذات طراف املاديةمعامالت والتعاقدات قدرتنا".لعالقة أن ا باإلضافة

عتماد ستمر سوف
ً
مستقبليا أرصدةالتوسع م لد الذين اء الشر وخاصة، ذلك، بما واستعداده، املناسب ك الشر توافر ع

شر  ع بناًء ل التمو وتوافر الصلة ذات الصفقات اتمام ع وقدرتنا ودة، ا عالية  أرا
ً
ا تجار مقبولة نضمن. وط أن يمكن ال أننا كما

حة مر ون ست ا أ ا، م أي شاء إ حالة أو، املستقبل، كة مش ع مشار شاء إ النجاح ع ك،.  قدرتنا املش املشروع ين لم إذا

ولية ثماراتنا اس داد اس من نتمكن ال قدرتنا. فقد عدم يؤدي قد ذلك، إ فقدانعباإلضافة إ كة املش ع املشار فرص تحقيق

و نا منافس قبل من ا ر تطو يتم قد ال املمتازة را قطع إ الوصول انية منا/إم تتطلب رأسماليةتحملأو ةنفقات عكب صول ل

املستقبل را    قطع

ج نخفاض ا يؤدي قد مجتمعة، أو منفردة العوامل، ذه من السمعةأي ع تؤثر ال واملخاطر املشروع سليم والتأخر البناء، ودة

و الرأسمالية النفقات املا/وارتفاع ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد مما ل، التمو اليف ت   .أو
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أ نطاق ي ر جو غي يحدث أو ت ت أو تتوقف أو عنا مشار تتأخر تضررقد أو باإليرادات اف ع و تحقيق التأخر يجة ن ا، عمال

  . السمعة

العقاري  ر بالتطو املرتبطة املخاطر من العديد جانب إ شغيل وال ل والتمو بالبناء املرتبطة املخاطر من عدد الواسعة،. ناك ا لطبيع ونظرا

خالل ة كب رأسمالية نفقات عنا مشار البناء. وليةاملراحلتتطلب عملية نجاز سب ل وفقا مراحل ع عنا مشار بإيرادات ف ع . نحن

يتعلق فيما ة العقار إعمار شركة لنا ا سدد ال ر التطو رسوم وكذلك البناء، بمراحل مرتبطة عمالئنا من املسددة الدفعات أن كما

يجار لغرض دا ”BTL assets“ باألصول لغرض صول عنا”BTO assets“رةو مشار ات. خالل التأخ شأن أناملاديةومن البناء عملية

ا اف ع و ا تحقيق يمكننا ال يرادات عن فضال ة، العقار وإعمار العمالء من املستحقة املدفوعات تأخ إ بالتا أننا. تؤدي وحيث

و  لألعمال الطبي السياق تأخ د ش ما ا املشروعكث من الحقة مراحل ات التأخ تلك ون ت ما فإنعادة أنذه، يمكن ات التأخ

كب تأث ا ل ون احعي ر تحقيق إ،توقيق يؤدي قد حدوثمما سنوي احتمالية ع ر أساس ع املالية نتائجنا ذلك. تقلبات نطبق و

ي حيث العالية القيمة ذات ع املشار ع خاص مبالغبوجھ تحقيق تأخ حدوث إ البناء عملية س الطفيف التأخر يؤدي أن مكن

يرادات من ة ا. كب م عوامل عدة البناء إلتمام الالزمة اليف والت املستغرق الوقت يتأثر أن مكن   :و

 املتعلقة ومية ا ح التصار من ا غ أو ضات تفو أو موافقات أو تراخيص أو ومية ح ح تصار ألي الرفض أو ع صول ا التأخ

إشغال أو ر تطو أو ى، املبا أو ، لألرا استخدام أو ة، ضرور تقسيمات جديدة(بأي تنظيمية أطر عن تج ي قد ما ذلك  و): بما

 ب أو ندسية ل ومشا متوقعة؛ غ جيولوجية أو ية  ي

 منقدرتناعدم ا غ ما إ طالق، ع ا عل صول ا عدم أو مقبولة، شروط ع بناًء الالزمة ل التمو بات ترت ع صول ا ع

ة؛ ضرور أداء ضمانات أي وتوف الرأسمالية نات والتحس البناء ل  تمو

 ا طراف من م غ أو ن املقاول وإخالل م؛ عسر أو م إفالس أو  ملقابلة

 التحتية ية الب كفاية مورالداعمةعدم من ا وغ والنقل املرافق خدمات بتوف آخر طرف أي قيام عدم عن ينجم ما ذلك بما ،

و املشروع؛ شغيل لنجاح ة واملطلو ة  الضرور

 مل
ً
وفقا املشروع إتمام خفاق و البناء أو التصميم وعيوب التصميم؛  واصفات

 و املواد خلل أو نقص و/أي املعدات، و/أو العمالة نقص و/أو ة ضرور أخرى موارد أي النقص ن/أو املقاول مع اعات ال أو

و الباطن؛ من ن املقاول أو ن سي  الرئ

 املناسبة رض قطعة كة( توافر املش ع املشار ائنا شر خالل من ان ما ذلك  و؛)بما

 البناء مواد اليف ت ادة البناء(الز مجال ا استخدام ع الشا السلع من ا وغ ديد ا مثل ام ا املواد املثال، يل س ع

يد ش و)وال و/، الطاقة، البناء/أو معدات الرافعات(أو خاص ل ش شمل و/و) وال العمالة ة/أو الضرور املوارد من ا غ يجة(أو ن

أس ادة آخرز ب س ألي أو م الت أو و)عارالسلعة  ؛

 ع املشار سليم لضمان سواء، حد ع وخارجيا داخليا يد، ش وال البناء عمليات ن واملتخصص ن واملقاول ع املشار مديري النقص

السواء؛ ع املحددة انية بامل و املحدد الوقت ا ل  واملخطط

 أو العمل وإيقاف نضرابات، املقاول أو ن سي الرئ ن املقاول ع أو عنا مشار ع تؤثر ال ضطرابات أو العمالية اعات ال من ا غ

املوردين؛ أو الباطن  ومن

 التقنية التحديات ذات أو عقيدا ك ة ر التطو ع باملشار يتعلق ما خاصة عليھ، املتفق الزم دول با ن املقاول وفاء ع(عدم

للمب املعقد التصميم أو رتفاع أو م ا ب س املثال، يل و)س  ؛

 و رة القا القوة وأحداث وادث، وا الطبيعية، وارث وال ئة، الس ة و ا ومية؛/حوال ا ات ولو ات التغ  أو

 و ع؛ املشار عض شاء إ خالل ن املنافس من العقارات من املعروض ادة  ز

 ا ات املحيطةالتغ ئة الب غي و قتصاد، وتراجع ي، املش يفضلھ فيما التحول ا بي من مور، من العديد ب س الطلب ات تجا

ذلك غ أو انية الس الكثافة أو واملواصالت النقل نقاط شغيل أو موقع ذلك بما  .باملشروع،

الب عملية إنجاز التأخ ا العوامل ذه من أي يؤدي وقد املحددة/ناء انية للم البناء اليف ت تجاوز إ ع. أو املشار ستغرق وقد

النقدية والتدفقات يرادات توليد تفشل أو أطول وقتا اليف الت تجاوزات أو ات للتأخ اضعة حيةا الر وامش املتوقعةوال

ثمار س من دفة املس العائدات تحقيق عدم إ باإلضافة ،
ً
املشروعأصال ون. ذا سن ال العائدات أن ضمان أي يوجد وال

املرتبطة البناء اليف ت لتغطية افية ون ست عنا مشار من ا وإيجاد ا تحقيق ع ن قد. قادر الذكر السابقة العوامل من أي حدوث إن

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون   .ي
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املب نموذج لإن سمعتنا عرض قد بعھ ن الذي شاء تحت للواحدات للمسئوليةطيعات عرضنا و   ر

بيع ع بنا اص ا عمال نموذج ند س السكنيةو واحدتنا من كب شاء"عدد يد" تحت ش لل و املراحل ون ت ال يتوقف. أو

سي الرئ ن املقاول قبل من املناسب الوقت سليم وال العامة، قتصادية الظروف ذلك بما العوامل، من عدد ع ن مع مشروع نإنجاز

رة قا قوة أي وغياب م مع نتعامل الذين الباطن من ن ال. واملقاول من املسبق بالبيع امات ال مع ما مشروٍع إلغاء أو تأخر حالة عمالء،و

ضدنا مدنية دعاوى رفع للعمالء و. يمكن معنا م عقود اء إل عاقدية حقوق أي للعمالء ون ي ال عندما الدفعات/ ح برد املطالبة أو

جانب ا املدفوعة موال سداد نا ملطالب س أن للعميل يمكن ي، د قانون بموجب السكنية، الوحدة سليم أخفقنا إذا املسددة،

بالتجزئة،. لفائدةا البيع مناطق مثل فيھ وال للراحة وسائل تتضمن املة مت ة عصر حياة مجمعات شمل عنا مشار أن ا باإلضافة

ات واملن واملدارس الطبية واملراكز والعيادات رماركت، مجموعة/والسو أخرى ات شر قبل من ا م العديد وتملك ل تمو تم وس دائق، ا

سكنيةو. إعمار وحدات ع حصلوا الذين العمالء يتمكن ال فقد ا غي أو ا إلغا تم أو املرافق ذه تأخ أي حدوث حالة

صل/العقارات املشروع إطالق عند ا يتوقعو انوا ال العامة ئة الب أو دمات با التمتع من املتأثرة ة ر التطو ع تأخ. املشار أي إّن

أ املستقبلإنجاز العمالء جذب ع وقدرتنا سمعتنا ع
ً
سلبا يؤثر قد مشروع أي من جزء أو امل إلغاء العوامل. و تلك من ألي ون ي وقد

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث الذكر   . سالفة

بطبيعتھ ي ذا و العقاري   ) موضو غ(التقييم

التقييميقدم ر تمتقر شركةإعدادهالذي قبل يمن د فرع املحدودة مارات السا النج إل" جونز ع "إل ومشار لعقاراتنا ة نظر قيمة

لم ال املادية اضات ف عض ع ناءا و فيھ الواردة اضات ف ع نادا اس نا خاص ر منيتمالتطو ا ف والتحقيق النظر أو ا تأكيد

آخر طرف أي أو إل إل جيھ خرى،. قبل اضات ف من العديد ن ب من تتضمن، وال التقييم، ر تقر اضات ف ذه ل سرد رد و

اض التحتيةاف ية الب أعمال إلنجاز املقدر والتوقيت اكمة، امل والفوائد امللكية، بـحالة تتعلق خاصة ل.ات بتقييم إل إل جيھ قامت وقد

يتعلق فيما ا عل صول ا يمكن ال القيمة التقييمات ذه تتجاوز وقد فيما، حدة ع بنا اصة ا ر التطو ع ومشار عقاراتنا من عقار

عقاراتنا افة ل امن امل   .  بالبيع

ا بطبيع التقييم صعبة ة العقار أصولنا املتطل. إّن ات التغ أن املطبقةكما والقانونية التنظيمية، البناء(بات بلوائح يتعلق ما ذلك بما

والتخطيط والضرائب ئة السلبية) والب ع والتوا لعمالئنا املا والوضع ة العقار سواق و املالية سواق وأحوال السياسية وضاع و

ةاملحتملة العقار الضرائب غي الفائدةألي أسعار مؤكدةوتقلبات غ التقييمات تلك تجعل ا وغ العوامل ذه ل م، إن. والت

ةحكم إلوشركةدارةورؤ إل ما جيھ عل كب رام تقييمتأث رصيد ع ومشار كة املش ع باملشار تتعلق ال تلك خاصة عنا شار

لش. لدينا تخضع شرة ال ذه الواردة التقييمات فإن لذلك، غونتجة ا أ يت قد اضات إف عدة ع بناًء موضوعة و ة كب وك

وقت.  يحة عد القبيل ذا من بيع أي حدوث عند الفعلية،ح البيع أسعار عكس سوف عنا مشار تقييمات أن ضمان أي يوجد وال

الصلة ذي التقييم خ تار من كم. قص التقييمات بتلك خذ يتم أن ب ي ال أنھ لكما التمو توافر ع يعؤشر و أوأي إلنجاز عنا مشار من

عنا مشار من أي ع الطلب استمرار ع تأث. مؤشر ا ل ون ي أن يمكن الفعلية البيع وأسعار التقييمات قيمة ن ب ة الكب الفروقات إن

عملياتنا ونتائج املا ووضعنا أعمالنا ع ري جو   .سل

امل فإن ذلك، ا دارةباإلضافة تقييم و مشروع ألي العادلة القيمة تحديد الرئ إلوشركةون إل السوق لظروف(JLL) جيھ

ي د وغ. العقاري الفائدة ومعدالت ل التمو وتوافر العامة قتصادية الظروف مثل العوامل من بالعديد ي د العقارات سوق تأثر و

حالة ذلك بما العوامل، من عناذلك مشار ع
ً
سلبا تؤثر قد سيطرتنا نطاق تحت تقع ال وال والطلب، أي. العرض فإن لذلك، يجة ن

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد ي د العقارات سوق كب   . تراجع

سائلة غ ثمارات اس ة العقار ثمارات   س

سائلة، غ ثمارات اس عام ل ش ة العقار ثمارات س العقاراتألن لسوق ة الدور للتقلبات يجة الفوريون البيع ع مقدرتنا فإن

محدودة ون ست قتصادية والظروف واملالية قتصادية و السياسية وضاع للتغ استجابة عنا مشار من أك أو واحد تأثر. ملشروع و

اسوق  عل سيطرة لنا س ل ال العوامل من عدد الغ .. العقارات من ل تمو إ فيھ نحتاج الذي د ا ا أنھ، ا رباإلضافة لتطو

عنا بتقديم،مشار ن مطالب ون ن قد بيعفإننا من يمنعنا قد مما بالسداد، اماتنا ال لضمان ا، م جزء أو ع، املشار عض ع عقاري ن ر

املش املـتأثرةتلك السكنية الوحدات أو ع ذهار ل التمو بات ترت بموجب مخالفة أي وجود بيع. حالة عملية أن ضمان أي يوجد أيوال

اضطررناواحدات اذا سيما ال الصلة، ذات للمشروع تقييم آخر عكس بأسعار تتم سوف املنجزة ع املشار أو شاء تحت ع مشار أي

ا ظروف ظل ئةللبيع س محفظة. قتصادية ع ري جو سل تأث مجتمعة، أو منفردة انت سواء العوامل، ذه من ألي ون ي قد

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع سل ل ش بدوره يؤثر قد ما لدينا،   . العقارات
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سي الرئ املجاالت من العديد ة، العقار إعمار م، شركتنا ع عتمد أعمالنانحن قطاع   ة

ة العقار إعمار ستظل الطرح، عليناعقب املسيطر م حياناملسا عض و وثيق، ل ش مرتبط سيظل عنا مشار ر تطو أن كما ،

ة العقار إعمار ع في. معتمد يجار بات ترت ع والتفاوض ن املستأجر ن تأم عن مسئولة ة العقار إعمار ستظل املثال، يل س يتعلقع ما

بنا اصة ا املة املت ة العصر ياة ا مجمعات يجار لغرض لتلك. باألصول جيدين ن مستأجر ن تأم ة العقار إعمار ستطع لم وإذا

املشروع ذا املتعلقة البيع لغرض صول شراء الرغبة تقل فقد املجمعات. صول، إلدارة إعمار شركة إلع(وتدير عة تا شركة مارو

ة توف) العقار شمل و ا، إنجاز بمجرد بنا اصة ا ر التطو ع دورا(مشار تلعب ال دمات ا من ا وغ من و والصيانة الطبيعية املناظر

مستمر ل ش العمالء رضا ل). اما ش سمعتنا تأثر س للعمالء املر ل الش و ة املطلو باملعاي دمات ا ذه توافر يتم لم   . سلاذا

ذلك، إ سية،باإلضافة الرئ النقل اتفاقية موجب املتكبدةو ر التطو ف مصار بتغطية مسبقا تقوم أن ة العقار إعمار شركة ع ن يتع

أخرى  تنظيمية مسألة أية أو متوقع غ ضر ام ال وجود حالة ضنا عو و ة ر التطو ع املشار ذه يتعلق العق. فيما إعمار أن قدكما ة ار

التحتية ية الب أعمال افة ل بتمو دت ي ”ع د البيع. خور لغرض باألصول املتعلقة اح لألر املسبق ل بالتمو ة العقار إعمار دت ع وقد

الالزم بالقدر ي، د تتأثر . خور فقد دات التع ذه بموجب ا اما بال الوفاء ة العقار إعمار إخفاق حالة و فإنھ ونتائجوعليھ، أعمالنا

 
ً
سلبا املا ووضعنا حقوق. عملياتنا عض و إعمار اسم استخدام غطي وال ة العقار إعمار مع تفاقيات من سلسلة أبرمنا قد أننا كما

إعمار، ملجموعة ة الفكر بوليفاردامللكية سية الرئ املبيعات مراكز مدينةوتأج يوسط أننا. د ضمان أي يوجد عوال ن قادر ون سن

صفقة أي السوق شروط وتحقيق ا تفاقيات،/الوصول ذه بموجب ا تنفيذ يتم امعاملة فی ستطیع ال ال الظروف سیما ال

مماثلة، خدمات لنا تقدم أن ثالثة ذاتأطراف املجاالت أعمالنا ألداء نحتاجھ ما لتغطية افية ون ت سوف تفاقيات ذه أن .الصلةأو

ع طالع ير خرى، تفاقيات و سية الرئ النقل اتفاقية حول التفاصيل من د املادية"وملز والعقود الصلة ذات طراف مع   ".املعامالت

إلعمار ة التجار العالمة قوة ع عتمد   نحن

ة التجار بالعالمة املرتبطة سنة ا ة والس املرموقة انة امل ع عتمد اسم. إلعمارنحن فإن ة" إعمار"لذلك، التجار والعالمات سماء و

ألعمالنا أساسية عد بھ ترخيص. املرتبطة ع حصلنا إعمار،لقد واسم ة التجار العالمة عنا(باستخدام مشار أسماء ا من)باإلضافة ،

ة الفكر امللكية ترخيص إلتفاقية
ً
وفقا ة العقار إعمار املرت. شركة السمعة قدرتناإن ذلك بما أعمالنا، تدعم إلعمار ة التجار بالعالمة بطة

السكنية لوحداتنا ة متم أسعار ع فاظ ا تقع. ع ال إعمار مجموعة ضمن ات الشر من ا وغ ة العقار إعمار شركة أيضا ستخدم و

إلعمار ة التجار العالمة سيطرتنا نطاق أي. خارج فإن ورلذلك عال تد سلقيمة تأث لھ ون ي قد سباب من ب س ألي إعمار مة

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري   .جو

امل من ا وغ ة التجار العالمات أعمالنالضعف ع ري جو سل تأث لھ يكون قد ة الفكر   .كيات

مة م عوامل و ا املرتبطة ع واملشار ة التجار سماء و والعالمات سنة ا والسمعة ألعمالنا ة التجار العالمة قوة ع عتمد نحن

نجاحنا إلستمرار ب. وحساسة س ذلك ان سواء ا، عل عتمد ال ة التجار العالمات من ا وغ العالمات تلك قيمة ل تآ أو ضعف أي

مت لھأمور ون ي قد أخرى، عوامل أي أو الغ من ات ا ان أو ، قانونية إجراءات أو سلبية، دعاية أو العمالء من اوى ش أو بالعقارات علقة

ونتائج أعمالنا ع ري جو سل املستقبليةتأث وآفاقنا املا ووضعنا   . عملياتنا

عقاراتنا ر تطو املنافسة نواجھ   نحن

مط مع نافس ن العقاراتنحن ر تطو بمجال يتعلق فيما مارات دولة ن آخر عقارات ازداد. وري قد ي د إمارة ي ا الس النمو أن السيما

2.7ا2005مليون1.3من
ً
با تقر لإلحصاء( 2016مليون ي د ملركز ا)وفقا في ال والسفر عمال قطاع النمو جانب إ وذلك ،

سا ما ي، ذهد خالل م أنفس عن وأعلنوا م أعمال بدؤوا قد الذين دد ا ن املطور وعدد للعقارات ي د سوق ن املشارك عدد ادة ز م

ة طالق. الف ع ا بيع أو املتوقعة، باألسعار عنا مشار بيع ع قدرتنا ع املنافسة تؤثر م. قد عقارا أسعار بخفض منافسونا يقوم وقد

العقاراتنا املماثلة تخفيض إ دفعنا و أسعارنا ع
ً
ضغطا ل ش قد الوافدين. مما دعم تقرر أن ي د ومة يمكن ذلك، إ اإلضافة و

النمو اتيجية اس لتنفيذ خرى العقارات ر تطو ات شر أو دد املنافسةالعامةا من يد س مما ا، اصة بأ. ا يت أن خطر نواجھ أننا كما

بذلكاملنافس قيامنا قبل املحتملة ة ثمار س الفرص عض من ستفيدون و املتعلقة. ون اليف الت ادة ز إ أيضا املنافسة ادة ز تؤدي وقد

الباطن من ن واملقاول ن سي الرئ ن واملقاول واملواد ل من. بالتمو ا غ أو قية سو أو تقنية أو مالية موارد نا منافس عض لدى ون ي وقد

رااملوا رصيد وجودة ا م ب يتعلق فيما ا نمتلك ال تلك من أك واملنافسة. رد ايدة، امل اليف الت تحمل ع قادرة ون ت قد لذا،

نجاحا أك ون ت وقد ة سل. السعر تأث لذلك ون ي أن يمكن لدينا السوق الشديدة املنافسة أو العرض فائض أي وجود حالة و

ع ري املاجو والوضع العمليات ونتائج   .أعمالنا،
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يحدث الكبقد م ا اقتصاديات لتحقيق ن خر ن العقار ن املطور م" economies of scale "اندماج حدوث. أعمال حالة أيو

 
ً
سابقا م نواج كنا الذين ن املنافس من أك عدد وضد تنافسية أك سوق العمل خطر نواجھ فإننا ي، د العقارات سوق . اندماج

ق النظر وإعادة م ثمارا اس مصادر ع لتنو ن ثمر املس اتيجية واس ة خ السنوات قتصادي لالنكماش ونظرا ذلك، ع وةوعالوة

خرى العقارات أسواق لصا العقارات سوق ع الطلب م
ً
انخفاضا ي د د ش قد املنطقة، ة العقار سواق مختلف

املا. املنطقة ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث ا ل ون ي أن يمكن الظروف، ذه   .و

ع قدرتنا ع أعمالنا اتيجية اس بنجاحعتمد عنا مشار ر   تطو

منا تطلب إس نا اتيجي الس النا ناالتنفيذ ان م ع فاظ شاطا ب عنا مشار وإدارة ي، بد السكنية العقارات سوق ادية الر

املا وضعنا ع فاظ وا خرى طراف و كة املش ع املشار ائنا شر مع إيجابية عمل عالقات ع فاظ وا للعمالء، قيمة لتحقيق

كب. السليم بدرجة واملستقبلية الية ا ع املشار ر تطو النجاح توقف ووس املحدد الوقت ع املشار مراحل إنجاز ع قدرتنا ع ة

ا ال النقد أو ار ا ل التمو توافر وع املوضوعة انية امل اليف. حدود ت من يد س عنا مشار محفظة إ جديدة ع مشار إضافة أن كما

ح مر أساس ع عنا مشار ر تطو نا اتيجي اس نجاح تطلب وس شغيل، تم30ح. ال اكمة2017س امل مبيعاتنا بلغت م،مليار41، در

سليم ب نقوم أن املقرر املقبلة24.700ومن ع ر السنوات مدى ع سكنية اكمية. وحدة ال مبيعاتنا تتحقق بأن ضمان أي يوجد وال

السكنية الوحدات جميع سليم ب نقوم سوف أننا أو امل بال املتوقعة السكنية حللوحدات الر امش ا بيع أو املناسب الوقت ا ل املخطط

الزم. املتوقع طار ا ر تطو يتم سوف بأنھ ضمان أي يوجد وال املستقبلية ع املشار ر لتطو كب أرا رصيد لدينا أن ا باإلضافة

طالق ع ا ر تطو تم س أو   . املتوقع

مجمعات أن ا السكنيةباإلضافة ياة نا املةل املت ة ماالعصر وعادة الرئ التخطيط مرحلة من بداية ا، إلنجاز ال طو وقتا ستغرق

وتفضيالتوح أذواق لتغ استجابة ر التطو خطط ع ات غي بإجراء يتعلق فيما محدودة ا ف قدرتنا أن كما البناء، إنجاز مرحلة

ن لك مجموع. املس غطي عنا مشار أن ن ح والبنجالوو الفلل ذلك بما السكنية، العقارات خيارات من واسعة طابق(ة ذات ة كب منازل

ل) واحد بأن نضمن أن يمكننا ال أننا إال املجتمعية، الراحة وسائل من متنوعة مجموعة مع قة، والشا املتوسطة والشقق ة الصغ واملنازل

ن املحتمل للعمالء جذب مصدر سيظل ع. ذا منعالوة بالقرب أو حول مرتكزة بنا اصة ا املة املت ة العصر ياة ا مجمعات أن

ية ف وال ة التجار مماثلة. املجمعات مرافق وجود ب س ا ف تقع ال املجمعات ضمن ي إيجا ل ش املجمعات ذه إ النظر يتم لم وإذا

من ا وغ فيھ وال التجزئة ج مز أو ي د أخرى للعمالءأماكن بنا اصة ا املة املت ة العصر ياة ا مجمعات جاذبية تقل فقد املرافق،

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل ل ش يؤثر قد ما و و ن،   . املتوقع

عنا مشار يد ش و لبناء ة با يتمتعون الغ من الباطن من ن ومقاول ن س رئ ن مقاول ع عتمد   نحن

الباطن من ن ومقاول ن مقاول بواسطة عنا بمشار املرتبطة البناء شطة أ افة نتتم تمكنا. آخر قد أننا ن ح  و
ً
إسابقا الوصول من

املقاول ن بتعي املرتبطة اليف الت أن أو املستقبل، م ال الوصول ستمر سوف بأننا ضمان أي يوجد ال أنھ إال ة، خ ذوي ن لنمقاول ن

آخر ب س ألي أو ا يقدمو ال دمات ا ع املنافسة ات مستو ادة ز يجة ن د معقدة،. تز عقاراتنا ر تطو عملية فإن ذلك، ع وعالوة

أ فإننا والتخطيط، التصميم عملية عناصر عض واملساعدة ا بنا ع شرفون الذين ن سي الرئ ن املقاول ع اعتمادنا إ اإلضافة يضاو

نع املتخصص الباطن من ن املقاول من عدد ع العاليةتمد نا ملعاي وفقا عنا مشار تم. إلستكمال س بأنھ ضمان أي يوجد ال ذلك، ع ناء و

الوصول ة صعو لدينا ان إذا وخاصة املستقبلية، عنا مشار حاليا شاء قيد وال املنجزة عنا مشار بناء جودة ع فاظ إا

م إل نحتاج الذين ن املتخصص الباطن من ن العالية. .املقاول ع املشار ر بتطو يتعلق فيما ة قو سمعة نمتلك أننا نؤمن أننا من الرغم وع

أعمال ع ري جو سل تأث لھ ون و ة التجار عالمتنا ع سلبا يؤثر أن يمكن آلخر مشروع من البناء جودة اختالف أي فإن ودة ا،نا

املا وضعنا أو عملياتنا   . ونتائج

نفيذه ب وقاموا أنجزوه ما جودة ع واحدة سنة ملدة ضمان لدينا املقاولون يقدم ما عيوب) الصنعة(عادة أي عن
ً
عموما ن مسئول بقون و

ملدة لية السك. سنوات10ي الوحدة وصنعة جودة ع واحدة سنة ملدة ضمان لعمالئنا نقدم بدورنا عامونحن ل ش ن مسئول ونظل نية

ملدة لية ي ال العيوب عيوب. سنوات10عن أي يح بت يتعلق فيما عليھ الواقعة املسئولية أو املقدم بالضمان املقاول إخالل حالة و

ة ملعا ل مؤ آخر مقاول ع العثور ع ن قادر ون ن ال فقد الصلة، ذات الزمنية املدة شفة مك لية ي عيوب أو بالصنعة تتعلق

علي العثور أو املناسب الوقت املقّصرالعيوب املقاول من إصالحات بأي املتعلقة لفة الت داد اس ع ن قادر ون ن ال وقد طالق ع . ھ

، مر ل ش و املناسب الوقت ا معا تتم ولم لية ي عيوب أو الصنعة عيوب العمالء من كب عدد واجھ حال ذلك، ع عالوة

يإف قد مما سل ل ش تتأثر قد سمعتنا املان ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ة ر جو صورة و سلبية أك ل ش الرغم. (ؤثر وع

أننا بموجب من مقدمة دعاوى أي كب ل ش تجاوزت قد ،
ً
خيا تار ، وال الضمانات ذه يتعلق فيما املالية بياناتنا احتياطات أخذنا قد

ب ضمان أي يوجد ال فإنھ الضمانات، املستقبلتلك عليھ و ما ع سيظل ال ا   ). أن
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قدرتنا ع
ً
سلبا يؤثر قد ما العمل، عن توقف أو العمالة نقصا نواجھ قد فإننا م، موظف مع لدينا ن املقاول عالقات ورت تد إذا

عنا مشار ر تطو   ع

عن والتوقف باإلضرابات املستقبل، تتأثر وقد ، املا عنا مشار لديناتأثرت ن املقاول موظفي قبل من الذين. العمل املقاولون يتعاقد

توظيف وكالت باستخدم مارات دولة خارج من م عمال أغلبية مع عنا مشار لبناء م مع السياسات. نتعاقد خضعت ة، خ السنوات و

الع مارات دولة البناء عمال ة ومعا ض عو و بتوظيف املتعلقة منواملمارسات د ملز خرى لي ا التعاون مجلس ودول املتحدة ية ر

إال. التدقيق م، مع اتفاقاتنا خالل من لدينا ن املقاول قبل من الصلة ذات واللوائح ن القوان ميع لالمتثال معاي لفرض س أننا ن ح و

اية سيطرتنا عن ارجة ا مور من م ووضع العمال معاملة قة طر م. املطافأن موظف مع املتعاقدين عالقات ور تتد أن مكن و

املتعلقة املنازعات ب للعمالب س ومي ا التنظيم ات التغي ع م م استجابة أو ستحقاقات أو قامة أماكن أو جور مستوى

العمل ان قيو . وم فرض مثل نظمة ات التغي تؤدي أن يمكن ذلك، إ اإلضافة رةو ال ن قوان أو ات التأش متطلبات ع أك د

ملقاولينا ن املتاح العمال عدد نقص إ ي د رة املا غ العمالة بتوظيف لدينا. املتعلقة ن املقاول ع كب ل ش عتمد أننا وحيث

ع سلبا يؤثر قد العمل عن توقف أو العمالة نقص أي فإن ودة، ا عالية خدمة الوقتلتقديم عنا مشار استكمال ع قدرتنا

سمعتنا ضر و للمسؤولية عرضنا قد ما   .املحدد،

عمالئنا قبل من والتقص خالل ملخاطر عرضة   نحن

و نا بي فيما العالقة ورت تد اذا أو فالس أو التعسر ذلك بما سباب، من ب س ألي معنا باتفاقھ مورد أو مقاول أي أخل نإذا

ع ن قادر ون ن ال قد أو املماثلة الشروط بنفس الفور، ع مناسب ل مؤ بديل ع العثور ع ن قادر ون ن ال فقد املورد، أو املقاول

طالق ع عليھ دا.  العثور مز ب س مما اري، ا املشروع ع للتعرف وقت إ جديد مورد أو مقاول أي يحتاج قد ذلك، إ اإلضافة و

املشروعم إنجاز التأخ ودة. ن وا بالصنعة يتعلق فيما العالية نا ملعاي البديل املورد أو املقاول يفاء اس عدم طر أيضا نتعرض . وقد

ع العثور انية بإم ضمان ناك ون ي أن يمكن وال نا، لصا للعمل ح تصار أو تراخيص ن املقاول عض يتطلب قد ذلك، إ باإلضافة

اخيصمقاول  وال ة املطلو املوافقات ذلك بما املناسب، الوقت ع. بديل يؤثر قد ذلك فإن حداث، ذه من أي حدوث حال و

املشروع إكمال ع املا/قدرتنا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد مما املتضررة، ع   .املشار

عرض تكون قد عنا امشار ط ور دمات ا ذه تقديم ع واملرافق للطرقات التحتية ية الب خدمات مزّودي قدرة عدم ب س للتأخ ة

ا سليم أوقات ع   . باملشار

ا ون ت ال واملرافق الطرق مثل ع، املشار بتلك التحتية ية الب وتوصيل ط ر عملية من اء ن ع ع املشار عض ا الوصول اتعتمد

ا ع مسئولة ومية ا االت للتأخ. والو يجة ن عنا مشار تنفيذ ري جو تأخ يحدث لن بأنھ ضمان أي ناك ون ي أن يمكن وال

التحتية ية الب ستمر. توصيل أن مكن و ، املا العقد كب ل ش والغاز واملياه اء ر الك ع الطلب ازداد ي، د املثال، يل س ع

استمرال إذا املستقبل ادة رنموالز التطو والتوسع ي د ان ب. س س املستقبلية ع املشار تتعرقل وقد الية ا عنا مشار تتأخر وقد

املناسب الوقت املرافق ذه ل والتوصيالت الطاقة وتوليد املياه من ة املطلو ات املستو توف ع دمات ا مزّودي قدرة تأخ . عدم أي

اليف الت ادة ز ا باإلضافة وسمعتنا، ة التجار عالمتنا ع
ً
عكسيا يؤثر قد سيطرتنا، عن خارجة أمور ب س ان لو ح عنا، مشار

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع
ً
سلبا يؤثر وقد املتضررة، ع باملشار   .املرتبطة

الو  النقدية موال ع أعمالنا نموذج كبعتمد انخفاض وأي البناء، أعمال ل لتمو شاء تحت العقارات مبيعات من اردة

إلغاؤه أو املشروع إنجاز التأخر ا يؤدي قد املبيعات ذه ات   . مستو

ا من ول املقام تج ت وال داخليا املولدة النقدية التدفقات خالل من رئ ل ش عنا مشار ل بتمو نقوم للوحداتإننا املسبق لبيع

ر التطو نفقات سديد و ك، املش املشروع ائنا وشر ة العقار إعمار شركة قبل من املدفوعة ر التطو رسوم استالم وكذلك السكنية،

يجار لغرض باألصول دارة/BTLاملتعلقة لغرض الغ BTOصول من املصرفية يالت س ال خالل ل. ومن تمو إ أيضا نحتاج وقد

املستقب والنمو املستمر ر التطو ودعم الرأسمالية والنفقات ولية ع املشار ر تطو اليف وت را ع ستحواذ ملحفظةعمليات

عنا   .  مشار

الوحدا مبيعات شراء ثمن أقساط سداد ي د العمالء محيقوم بنك لدى محدد ضمان حساب مباشرة شاء تحت السكنية ت

العقاري  التنظيم مؤسسة قبل من رقم. معتمد مارات دولة قانون وا ل ش ا عل منصوص غ املمارسة ذه أن من الرغم 8وع

الضمان( "2007لسنة العقاري ")قانون التنظيم مؤسسة قبل من ة مطلو ا إ إال الضمانو . ، وكيل قبل ،حدد من التنظيماملعتمد مؤسسة

املشروع،العقاري  مقاو أو شاري ملس الدفعات لسداد الضمان حساب من ب عمليات بإجراء للمطور سمح ُ سمح(م ما وعادة

املحددة البناء مراحل استكمال مع مراحل ع املبالغ ذه يصل). ب ما باستخدام أيضا للمطور سمح أموال5إو من املائة
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بالبناء مباشر ل ش املرتبطة غ اليف للت واملبيعات(Soft Cost)الضمان عالنات مؤسسة. مثل فإن الضمان أموال كفاية عدم حالة و

الضمان حساب الرصيد ادة ز املطور من تطلب قد العقاري م. التنظيم بمبالغ حتفاظ بمتطلبات الوفاء طة صالحوشر ألعمال عينة

املشروع، من اء ن عند الضمان أموال با عن ز ا فك يتم العمالء، بأسماء السكنية الوحدات يل خ تار من واحد عام ملدة

ن خ تار من واحد عام ملدة الضمان حساب ا حتفاظ يجب وال املستلمة الدفعات إجما من املائة خمسة ناء يجة. جازباست ون

اء ن يتم ح القائمة ع املشار بيع من ا جمع يتم ال موال باستخدام جديدة ع مشار ر تطو ل تمو ع ن قادر لسنا فإننا منلذلك،

ع املشار   . ذه

ضرور  ا نرا قد أخرى ثمارات باس والقيام املستقبل را ع لإلستحواذ اف مال رأس لدينا ون ي ال ةقد مرغو أو ن. ة يتع قد كما

لتمو افية غ ن مع مشروع السكنية للوحدات املسبقة املبيعات ا ف ون ت ال االت ا خار ل تمو ع صول ل س أن لعلينا

ا ق. إنجاز الظروف ا م عديدة، عوامل ع ل التمو ذا لفة وت خار ل تمو ع صول ا ع قدرتنا عتمد وأسواقو العامة تصادية

نا ترك عليھ املنصب واملجال فينا ن ثمر املس وثقة ن، خر ن املقرض أو البنوك من ئتمان وتوافر الفائدة، وأسعار املال، عمال،رأس

و  املال رأس رفع ع قدرتنا ع تطبق قد ال املالية وراق و الضرائب ن قوان ام وأح أعمالنا، قتصاديةونجاح و السياسية وضاع

مارات حال. دولة أو متوفرا، ون سي جل، ل طو أو جل قص أساس ع سواء ، ضا ل التمو بأن ضمان ناك ون ي أن يمكن وال

لنا مواتية شروط ل التمو ذا ع صول ا ضمان يمكن ال أ. توافره، ع ضمان بتقديم أيضا ن مطالب ون ن أيقد ع صول ل صولنا

و القبيل ذا من ل بأعمالنا/ تمو املتعلقة العمليات ع عاقدية قيود ع املوافقة إضا. أو ل تمو ع صول ا ع القدرة عدم إّن

والتأخ والبناء، الية، ا بالعقود خالل ا بنا تؤدي أن يمكن طالق ع عليھ صول ا عدم أو لنا مواتية وتضررشروط نجاز

ري  وجو سل ل ش املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا تأثر ا بدوره يؤدي ما و و فيھ، موثوق عاقدي طرف باعتبارنا   . سمعتنا

الشراء سعر أقساط سداد العمالء إخالل ملخاطر معرضون   نحن

شاء تحت التزال و عنا مشار بيع نبدأ شر . نحن أقساطوعند ع لنا الشراء سعر سداد ع عاقديا العميل يوافق سكنية، وحدة اء

مسبقا عليھ املتفق الدفع جدول املقدمة. بحسب الدفعات من افيا جزءا نتلقى عندما سية الرئ البناء بأعمال ن(ونبدأ ب ما 40و30عادة

املباعةاملائة السكنية الوحدات قيمة إجما ا)من ستخدم و اليف، ت لتغطية املحصل للبناءلنقد ولية أقساط. املرحلة استخدام تم و

املشروع البناء أعمال من د املز ل لتمو الالحقة الشراء ب. سعر س ، الالحقة ا أقساط سداد عن العمالء من كب عدد تخلف وإذا

ه غ أو العقارات قيمة نخفاض أو ئة الس قتصادية عالظروف باالعتماد ن مطالب ون سن املشروع، شاء إ مراحل من مرحلة أي

الوقت لك س وقد
ً
لفا م ون ي قد ما و و لنا، املستحقة موال داد الس واللوائح املحلية ن صول. القوان ا من نتمكن ولم ، نن لم وإذا

مما طر، ل املشروع إنجاز عرض قد ذلك فإن الصلة، ذات موال ووضعناع عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل أثر لھ ون ي قد

  .املا

ا عل سيطرة أية لنا ست ل ابية إر أعمال أو ارثية ألحداث عنا مشار تتعرض   قد

طبيعية وارث يجة ن عنا مشار تتعطل أو تتأثر رائق(قد وا عاص و سونامي وال والفيضانات الزالزل من) مثل ا غ ارثية،أو ال حداث

ذلك   : بما

 و البحر؛ سطح ات مستو ذلك بما واملناخية، يدرولوجية ال نماط و السائدة الطبيعية الطقس أنماط ات  أو/التغ

 و آخر؛ ري جو بي تلوث أي أو شعا أو ي الكيميا التلوث مثل ى، الك وادث  أو/ا

 قيا؛ أفر وشمال وسط الشرق منطقة إ والسفر قيا، أفر وشمال وسط الشرق منطقة اص ع تؤثر ال سية الرئ ئة و

 أو/و

 و املعيبة؛ البناء مواد عن الناتجة رائق  أو/ ا

 ابية ر عمال أو جرامية  . عمال

أك  أو واحد حداث تلك من أي حدوث منطقةإن أو مارات دولة أو إعمار بمجموعة مرتبطة أخرى ع مشار أي أو عنا مشار من

عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد ما و و عملياتنا عطيل إ يؤدي قد عام ل ش قيا أفر وشمال وسط الشرق

املا ذا. ووضعنا حدوث حالة أنھ ا تؤثرباإلضافة أو للمسئولية عرضنا وقد عنا، بمشار املرتبطة اليف الت ادة ز ا يؤدي قد فإنھ

عنا ملشار العادي العمل س عيق ما ور سمعتنا التا و ة التجار عالمتنا ول. ع انون سم/ و ي2015د ا ر ك عطل ب س ،

فندق ق حر املدينة"شوب وسط و"العنوان و سان، ن و ة، العقار إعمار شركة تملكھ ل/عقار ي2017أبر شا إ حادث ب س ،

مجمع ق حر فيوز "شوب ن فاون سز د رز مشروع"العنوان من جزء و و ي"، د مدينة انت". وسط وادث ا ذه الیف ت أن ن ح و

حاالت أو إصابات أي ا عن تج ی ولم بنا اص ا ن التأم قبل من تأثمغطاة ا ل ون ی قد مستقبلیة أحداث وأي وادث ا ذه أن إال وفاة،
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ودة ا والعالیة منة ات للممتل کمطور سمعتنا ع ري جو ع. سل ري جو سل تأث السابقة العوامل من ألي ون ي أن مكن و

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج وضعن. أعمالنا ع حداث ذه من أي تأث مماثلإن حدث أي أن حد إ يتفاقم قد عملياتنا ونتائج املا ا

امل ل ش ا عل ن مؤمن غ أو ا ضد ن مؤمن لسنا مخاطر ع ينطوي   .قد

املبيعات ووكالء ن معّين ن وموظف لدينا العليا دارة ق فر ع عتمد ننحن    خارجي

اتيج اس لتنفيذ لدينا العليا دارة ع عتمد اليوميةنحن وعملياتنا نا املستقب. ي نجاحنا استمرار عتمد ع ،سوف قدرتنا ع ،

إلدارة العقارات، ر تطو قطاع التقنية ة ا م لد من ذلك بما مناسب، ل ش ن ل املؤ ن املوظف وجذب ع فاظ ا ستمرار

أعمالنا شغيل ع. و فاظ وا جذب ع محتدمة املنافسة ةإن ا ون يمتل والذين ن ل املؤ والدعم ق سو ال وموظفي الفنية وادر ال

مارات دولة العقاري ر التطو قطاع ستمر. الالزمة سوف وادر ال تلك مثل ن عي ع قدرتنا بأن ضمان أي يوجد حالة. وال و

غ وكنا ن املوظف من أو دارة أعضاء من أك أو لعضو املناسبفقداننا الوقت م بدال اس ع ن طالق(قادر ع ن) أو ل املؤ بالبدالء

 
ً
سلبا تتأثر قد املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا فإن مناسب ل   . ش

من يقرب ما مع متعاقدين أننا ا ؤال) 1.070(باإلضافة ان و عنا ملشار ق سو لل
ً
ودوليا مارات دولة مبيعات نوكيل مسئول الوكالء ء

من أك ة 70عن املنت الثالث السنوات من سنة ل السكنية وحداتنا مبيعات من سم31املائة ؤالء. 2016د مع باتنا ترت إن

العمولة أساس ع وتتم ة حصر غ من. الوكالء ألك الوكالء من مجموعة أو واحد وكيل تجاوز عدم من الرغم من 5وع املائة

أعمالنا ع
ً
سلبا يؤثر قد الغ من نجاحا ك املبيعات وكالء من أك أو واحد فقدان أن إال ة، الف ذه خالل   .مبيعاتنا

و الصفقات عض الدخول عن مستقبلية أو حالية ل تمو شروط أي تقيدنا السوق/قد لظروف ستجابة ع قدرتنا من تحد أو

ة   . املتغ

ذلك،تتض بما املعامالت، من محددة أنواع الدخول ع قدرتنا من تحد ال دات التع من العديد لدينا الية ا ل التمو بات ترت من

و إضافية مالية مديونية ضمان أو تحمل ع قدرتنا أخرى، أمور ن ب ع/من فاظ ا مع ضمان، حقوق أي شاء إ أو الضمانات منح أو

معينة مالية ونتائج. سب أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد ما و و ئة الس السوق لظروف ستجابة عن تقيدنا قد ام ح ذه

املا ووضعنا   . عملياتنا

ق مما بنا اصة ا املديونية سبة من د يز قد ل التمو ذا فإن املستقبل، إضا ل تمو ع حصلنا ما اذا فإننا ذلك، ع يحدعالوة د

ال سواق أو قتصاد ات غي أي شأن فعل رد أي اتخاذ ع قدرتنا يضعف ما و و املستقبل، ل التمو ادة ز ع قدرتنا عملمن

و بديوننا/ا، املتعلقة مات باالل الوفاء من يمنعنا إ. أو الديون من د املز تكبد إ يؤدي أن أيضا يمكن ذلك، إ اباإلضافة م أمور   : جملة

 و والصناعية؛ قتصادية للظروف عرضنا ادة  ز

 علينا؛ مستحقة بديون متعلقة مات ال ألي الدين أصل أو اح ر أو الفوائد سداد ع قدرتنا عدم مخاطر ادة  ز

 صول؛ عض ع ضمان تقديم ا  حاجتنا

 ا من النقدية التدفقات من كب جزء تخصيص إ اجة مماا نا، مديوني ع الدين أصل وسداد ل التمو اليف ت سديد ل لعمليات

املستقبلية عمال وفرص الرأسمالية ونفقاتنا عملياتنا ل لتمو النقدي التدفق استخدام ع قدرتنا من  .يقلل

 تص عمليات قيامنا ب س ال أو اتیجیة س ستحواذ عملیات الدخول ع قدرتنا من د اتيجية؛ا اس غ ثمارات اس  فية

 أو الدین خدمة ومتطلبات ع املشار ر وتطو الرأسمالیة والنفقات العامل املال لرأس إضا ل تمو ع صول ا ع قدرتنا من د ا

أخرى  ألغراض أو ات للشر عامة أغراض أو ستحواذ  و. أغراض

  وو ة املتغ السوق ظروف مع التكيف ع قدرتنا من د فاعليةا ون يمتل الذين نا بمنافس مقارنة مالئم غ تناف وضع ضعنا

كب حد إ أقل  .مالية

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد السابقة العواقب من   . أي

العقارات لسوق اكم ا التنظيمي طار يخضع ماراتقد او  دولة ي   التغيد

ي د ومة ح أو العقاري التنظيم مؤسسة قبل من مطبقة أو مفروضة مستقبلية عات شر بأي بؤ الت يمكننا من. ال العديد أن ن ح و

دف املستقبل، ستطبق أو
ً
مؤخرا ا تطبيق تم ال واللوائح ن عإالقوان تبة امل ات التأث أن إال ي، د العقارات سوق ن تحس

لنت واللوائح ن القوان تلك أن نضمن أن يمكننا وال ا إنفاذ ات تأخ أو ات صعو نواجھ وقد شك، محل عادة ن القوان ذه طبيق

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث دون ون ست ا أ أو اقا إر أك امات ال علينا   .تفرض
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مش محفظة نقل تم الطرح، إليناقبل ة العقار إعمار من عنا ومعقدة. ار مفصلة النقل عملية عزز ال التعاقدية بات ت ال تطلب. ان و

العقاري التنظيم ومؤسسة مالك و را دائرة واعتماد موافقة ا م مالك(العديد و را لدائرة التنظي من) الذراع ا وغ

ومية ا يئات النقل(ال لعمليات ية الضر باملعاملة تتعلق ال تلك وار). خاصة با يتعلق فيما ي يجا تجاه أننا عتقد أننا ن ح و

تلك موقف غي أي حدث اذا أنھ إال النقل، ذا ل الالزمة املوافقات افة ع صول ل املعنية يئات وال السلطات وتراجعتمع السلطات

ل ش بات ت ال ذه من أي بموجب حقوقنا من أي بتفس قامت أو النقل ع إضافية رسوم أو ضرائب فرضت أو رج بأثر ا موافق عن

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد ذا فإن   . مختلف،

د مع مناقشات عدة الشركة أجرت سبةوقد ب يل رسوم بتطبيق يتعلق فيما مالك و راض لتحول4ائرة يجة ن العقارات قيمة من ٪

عامة مة مسا شركة إ التحول ("الشركة التحول ")رسوم رسوم من الشركة بإعفاء ستقوم ا أ مالك و را دائرة أكدت وقد و. ،

سوف مالك و را دائرة أن عتقد أننا ن اح موقف بتغي مالك و را دائرة قامت ما إذا أنھ إال التحول، رسوم من الشركة عفي

سل تأث ا ل ون ي أن يمكن ة كب رسوم دفع إ يؤدي سوف ذا و عامة، مة مسا شركة إ ا تحول نظ الشركة ع التحول رسوم وفرض

للشركة املا والوضع النقدية التدفقات ع ري   .جو

العمل ح وتصار اخيص ال من العديد وتجديد ع فاظ با مطالبون   نحن

الرخص وتجديد ع فاظ ا تتطلب ا أ كما ، والدو املح الصعيدين ع واللوائح ن القوان من للعديد باإلمتثال مطالبة عملياتنا إن

الرئ املخطط من بداية عمال ألداء الالزمة ح والتصار ة قالتجار سو وال البيع ا
ً
وصوال البناء بأعمال

ً
من. مرورا العديد ب س و

باستمرارنا املتعلقة التعقيدات جانب إ ح، والتصار اخيص ال من عدد ع فاظ وا صول ا عملية ا عل تنطوي ال التعقيدات

ا غ حيان عض و املختلفة والوطنية املحلية خيص ال ألنظمة باالمتثالمتثال ضمان أي تقديم يمكننا فال البعض، ا عض مع سقة مل

حاليا قائمة جثيمة ات ا ان بأي علم ع لسنا أننا من الرغم ع عنا، مشار ع املفروضة املتطلبات افة ل وقات يؤدي. جميع وقد

ا ع صول ا أو ا املعمول واللوائح ن للقوان متثال عن املحتمل انزنا سواء اخيص وال ح والتصار ادات والش ة املطلو ملوافقات

و تراخيصنا وإلغاء ة، دار أو املدنية أو نائية ا ات العقو ذلك بما علينا، ة كب ات عقو فرض إ مقصود غ أو
ً
ادة/ مقصودا ز أو

ضرار عن واملسؤولية التنظيمية، يؤدي. الرقابة قد عضإكما إاعتبار أو للتنفيذ قابلة غ أو الغية ا أطراف أحد ل ش ال العقود

عنا مشار حافظة ع ن التأم لفة ت ادة تبعية(ز خسائر أي غطي أنھ اض اف أيضا). ع نضطر فقد شديدة، ات ا ان بأي يتعلق فيما أما

ادات الش أو ة املطلو املوافقات ع نحصل أن إ العمليات عليق عملياتناإ إلمتثال يلزم ما أو اخيص ال أو ح التصار إ. أو باإلضافة

ا ل ون و سمعتنا ع سلبا تؤثر قد ع، املشار سالمة يتعلق فيما سيما ال متثال، إخفاق أي عن ناجمة سلبية دعاية أي فإن تأثذلك،

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو   .سل

خارجةعالوة ات غ جديدة أو قائمة انت أ سواء اخيص ال متطلبات أو اللوائح أو ن القوان ع تطرأ قد ال ات التغ فإن ذلك، ع

نا مصا مع تتما ال ة تجار أو سياسية باعتبارات تتأثر وقد سيطرتنا يؤثر. عن قد اخيص ال ومتطلبات واللوائح، ن، القوان تلك من أي إن

 
ً
وسلبا العائدات انخفاض ب س أعمالنا ات/ع التغ تلك آثار من التخفيف من نتمكن ال وقد شغيلية، ال اليف الت ادة ز من. أو أي إّن

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري وجو سل ل ش يؤثر قد حداث و مور   .ذه

لقوا باالمتثال تتعلق متوقعة غ اليف ت نتكبد ئةقد والب والسالمة ة ال ولوائح ن   .ن

لدينا ن املقاول مع
ً
عاقديا ا عل املتفق السالمة ومتطلبات واللوائح ن للقوان متثال غرض السالمة معاي اعتمدنا و. لقد زنا حال أو/و

أ أعمالنا تتضرر وقد ات للعقو ن معرض ون ن فقد ، املعاي لتلك متثال عن وسلزمقاولونا ري جو ل ش سمعتنا   .و

ن القوان ذه ل لدينا ن املقاول امتثال من نتأكد أن يجب أننا ا باإلضافة ن. ذا ح نمتثلو أننا عتقد نأننا القوان ميع ري جو ل ش

ب ام ل ذلك بما املستقل، املسؤولية طائلة تحت ون ت لن بأننا ضمان أي يوجد ال فإنھ ية، ةالبي أومواقعمعا امللوثة ع املشار

عنا مشار أحد حادث وقوع حال حادث. املسؤولية وقوع حال أو مشروع، بأي يتعلق ما ية بي مسؤولية شأت حال وعليھ،

املسألة ة معا وجوب أو تداركھ، انية إم عدم أو ذلك، تدارك عدم مع ا نطور أو ا نملك ال ع املشار من فقدأي اصة، ا نفقتنا ع

أو  تبة امل اليف الت ب س إما ، املا ووضعنا عملياتنا ونتائج وأعمالنا سمعتنا وع املع املشروع ع ري جو سل أثر لذلك ون بي س

املشروع املقدمة دمات ا ع. توقف يؤثر أو املع املشروع قيمة خفض إ ذا يؤدي قد ذلك، ع ذاوعالوة التصرف ع قدرتنا

  .املشروع

عنا مشار فتخضع علينا ة صعو أك شروطا ئة والب والسالمة ة ال بمعاي املتعلقة القائمة نظمة و ن القوان ع التعديالت تفرض قد

ن الرا الوقت ال ا عليھ و مما صرامة أك لتدقيق ة ر إخضاعنا. التطو أو قبلنا من الرأسما نفاق من د املز متثال يتطلب وقد

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد مما أخرى، مسؤوليات أو امات   . الل

املحتملة سائر ا لتغطية افية ية التأمي التغطية تكون ال   قد
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أن يمكننا فال املناسب، ل بالش ا عل مؤمن عنا مشار أن من للتأكد دين جا س أننا من الرغم اليةع ا ن التأم وثائق كفاية نضمن

ع ن قادر ون ن ال قد أو
ً
ا تجار معقولة شروط ع بناًء ا تجديد يتم سوف أنھ أو حداث عض عن الناجمة سائر ا افة لتغطية

طالق ع ا من. تجديد أنواع ناك فيھ، عمل الذي السوق عقيدات و تقلبات لدرجة
ً
نظرا أنھ، ا الباإلضافة ال سائر وا املخاطر

ا عل ن للتأم
ً
اقتصاديا املجدية غ أو ا عل ن التأم املتعلقة(يمكن تلك خرى املخاطر أو سائر ا من جملة ن ب من املثال، يل س ع

قتصادية وارث وال العملة، وتقلبات ونية، لك مات ال ديد و ، يوسيا ا واملناخ اب ر و روب ابا ال التخطيط وعدم العامة،

ن املوظف عقيد). إلحالل و الشاسع للتنوع نظرا وذلك املخاطر، افة لتغطية املناسبة ن التأم حلول تحديد الصعب من ون ي قد أنھ كما

ة خ السنوات ن التأم سوق املعروضة   .املنتجات

الـتأم يمكن ال أو عليھ مؤمن غ حدث أي وقوع يؤدي تحملناقد أو املتضرر املشروع ثمر املس املال رأس من جزء أو ل خسارة ا عليھ ن

اليف املشروعلت بذلك املتعلقة املتوقعة املستقبلية اح ر و ضات التعو ودفع سائر ا ة ملعا دة مس عن. غ ن مسئول نظل قد أننا كما

من ذلك غ أو مديونيات أو عقاري، ن ر أو دين املعأي باملشروع املتعلقة املالية امات لھ. ل ون ي قد حداث تلك من أي وقوع إّن

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل   . تأث

خ تار زال ما ال ديدة ا والضوابط والنظم جراءات و السياسات من عدد نفيذ ب قمنا للطرح،
ً
ااستعدادا  محدممارس

ً
 . ودا

نا ت ال والضوابط نظمة و جراءات و بالسياسات ة العقار إعمار شركة من كجزء سبق فيما عملنا انتلقد منا شركة مع

أك ات شر مجموعات من إطار. جزء والضوابطناستعدادو والنظم جراءات و السياسات من عدد وتطبيق نفيذ ب قمنا للطرح، دفا

املامتثال ي د سوق املدرجة ات الشر متطلبات أننا. إ إال دراج، خ تار من املتطلبات افة ل امل بال سنمتثل أننا عتقد أننا ن ح و

ة لف ا أدا تقييم ع ن قادر نكن ا لم فعالي شأن ضمانات أي نقدم أن يمكننا ال التا و الزمن، من لة ستمر . طو س أننا عتمادكما

نا بي فيما مة امل العالقة إلتفاقية
ً
وفقا ة العقار إعمار قبل من املقدمة والنظم دمات ا عض إ. ع سنحتاج أعمالنا، نمو استمرار ومع

املناسبة والضوابط السياسات وتنفيذ ر تطو وأن.  مواصلة وعملياتنا سياساتنا إخفاق أو ضعف نقاط أو ة ر جو قصور أوجھ أي ظمتناإن

تأث لھ ون ي قد املاوضوابطنا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو   . سل

لألعمال الطبي السياق القضائية للدعاوى عرضة نكون   قد

قانونية إجراءات أي أو مطالبات أو قضائية، دعاوى أي عليھ املد ون ن قد لألعمال، العادي السياق و آلخر، وقت وقد. أخرى من

آ أطراف وأي والعمالء ن املقاول ن و نا بي فيما مة امل تفاقيات و العقود من ا غ أو البناء باتفاقيات يتعلق فيما نزاعات شأ نت وقد. خر

ون دفي زجر ال حكم أو مدنية ات عقو أو مزعومة خسائر عن ض التعو خرى، مور من جملة ن ب من جراءات، ذه أومن ي

ي  ون. تفس ي قد ية، التأمي العائدات كفاية أو وجود عدم يجة ن اليف الت من جزء أو ل تحمل ا واضطررنا نا لصا مر تھ ي لم وإذا

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث   .لذلك

م والت الفائدة أسعار لتقلب معرضون   نحن

ت الفوائد أسعار وظإّن م ل ش وماتتأثر ل خرى النقدية والسياسات الفائدة سعر ذلك بما سيطرتنا، عن خارجة عوامل

ا عمال ض نق وال املحتملون والعمالء عمالؤنا يوجد حيث ة املركز سداد. واملصارف ن ملزم ون ن سوف الفائدة، سعر ادة ز حالة و

ديوننا ع تبة امل للفائدة أع سعر . سعر سداد الفائدةإن ف مصار من د يز قد ديوننا ع سدده الذي العائم السعر من أع فائدة

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأثر لھ ون ي وقد قبلنا من   . املتكبدة

ة ثمار اس كفرصة العقارات جاذبية ع أيضا الفائدة أسعار تؤثر العامل. وقد املالية زمة اومنذ ا مستو ى أد عند الفائدة أسعار ظلت ية،

خية ة. التار خ السنوات او ر بتطو نقوم ال ع املشار مثل ي، د ة ثمار س السكنية العقارات من املتاحة يجارات عائدات انت ،

خرى  الدولية العقارات أسواق عض ا مثيال من ذا. أع استمرار ضمان يمكن أسعار. تجاهوال ازدادت إذا ذلك، إ باإلضافة

يرد أن أيضا مكن و التقليدية املالية ة ثمار س املنتجات عن كبديل جاذبية أقل العقارات ثمار س يصبح قد ، كب ل ش عالفائدة

مر  اتنا، ممتل لشراء العقاري ن الر ل تمو ع صول ل الس عن ن املحتمل العمالء عذلك ري جو سل أثر لھ ون ي قد الذي

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج   . أعمالنا،

لعمالئنا الحقا ا تحميل من نتمكن ال قد وال والعمالة، املواد اليف ت ادة ز خالل من أعمالنا ع سلبا يؤثر أن يمكن م الت أن . كما

بارتفا ا و م م الت ون ي ما غالبا ذلك، إ لباإلضافة تمو لفة وت عقاراتنا ع الطلب م ع سلبا يؤثر قد مما الفائدة، أسعار ع

املتحدة. الديون  ية العر مارات ن لك املس ألسعار السنوي م الت متوسط لغ و2.35و و4.07املائة عوام 1.61املائة املائة

و2014 2016و2015،
ً
وفقا ، التوا يئع حصاءلل و للتنافسية تحادية الفائدة.ة أسعار ارتفاع أو م الت ادة ز حالة و

التالية العوامل من بأي سلبا تتأثر قد املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا فإن   :املستقبل،
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 و نفاق؛ ات مستو نخفاض يجة ن املبيعات  أو/نخفاض

 والع املواد اليف ت ادة وز النفقات؛ ادة ز من م حص عن العمالء من ض عو ع صول ا ع القدرة وعدم ل والتمو  أو/مالة

 و الصرف؛ سعر تقلبات يجة ن أع عاقدية امات  أو/ال

 اليف الت أخرى ادات ز  . أي

احنا أر ع سلبا الصرف أسعار ات تحر تؤثر   قد

مقداره ثابت صرف سعر ي مر بالدوالر
ً
حاليا مرتبطة و ي، مارا م بالدر نتائجنا عن ونبلغ حساباتنا مع نتعامل ل3.67نحن ل م در

علينا املستحقة اليف الت ا ونتحمل نا اس وم احنا أر من العظ الغالبية ا نحقق ال العملة و واحد، الر . دوالر ع ، التا منو غم

عمل أن إدارتنا عتقد املستقبل، املا وأدائنا احنا أر ع سلبا تؤثر لن ية جن العمالت صرف أسعار تقلبات بأن ضمان وجود ياتعدم

ية جن العمالت صرف سعر لتقلبات مة ا للمخاطر عموما تخضع ال بالدر . الشركة ا يع و السكنية وحداتنا جميع سع يتم ذلك، مومع

ي الطلب. مارا م يتأثر فقد السكنية، الوحدات لشراء املحتملون عمالؤنا ا ستعمل ال العمالت مقابل الدوالر قيمة ازدادت اذا التا و

سلبية بصورة السكنية وحداتنا م . ع الدر إ سبة بال ية جن العمالت صرف أسعار لتقلبات معرضة أعمالنا فإن لذلك، يجة ين   . مارا

س تأث لھ ون سي ما املستقبل، بالدوالر م الدر ارتباط بإلغاء مارات دولة ومة ح قيام عدم ضمان أي يوجد ال أنھ ا لباإلضافة

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري   . جو

قيا أفر وشمال وسط الشرق ومنطقة مارات بدولة املتعلقة الناميةاملخاطر سواق   و

جتماعية و السياسية املخاطر ذلك بما تطورا، ك سواق من ا مثيال من أك ملخاطر الناشئة سواق ثمارات س تتعرض

ة الكب قتصادية   .و

مارات دولة وأصولنا عملياتنا افة عد. تقع با
ً
خيا تار تتأثر لم مارات دولة أن ن ح ضمانو أي يوجد ال أنھ إال ، السيا ستقرار ام

عام ل ش قيا أفر وشمال وسط الشرق منطقة ع تؤثر ال والسوقية قتصادية و جتماعية و السياسية وضاع خارج(بأن وكذلك

العاملية املالية سواق املتبادلة العالقات ب س قيا أفر وشمال وسط الشرق أعمالناق) منطقة ع ري جو سل تأث لھ ون ي د

املا ووضعنا عملياتنا   . ونتائج

عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث ا ل ون ي قد قيا أفر وشمال وسط الشرق ومنطقة مارات دولة املخاطر عض إن

مثل ، املا   : ووضعنا

 و شة؛ املع لفة ت وارتفاع م الت ادة  ز

 وان أعمالنا؛ ع تأث ا ل أخرى عملة أي أو املتحدة ية العر مارات دولة العملة قيمة  خفاض

 و املنطقة؛ دول ا ف ك ش ال العدائية عمال من ا غ أو املدنية ات با ش و ارجية ا روب  ا

  و مركية ا فات التعر ذلك بما ومية، ا التدخالت أو جراءات وو والدعم؛ ماية ا  اجراءات

 و ا؛ م أي تجديد أو لعملياتنا ديدة ا واملوافقات ح والتصار ا، غ أو ومية ا املوافقات ع صول ا ات والتأخ ات  والصعو

 و ة؛ العقار امللكية بحق يتعلق فيما الثقة أو الشفافية  افتقار

 عدام التحتية؛وا ية الب نقص  أو

  صو ومصادرة ا؛ تأميم أو  ل

 و اح ر داد اس ع قدرتنا و/عدم ع؛ للتوز القابلة اح ر  أو

 الشغب أعمال أو العسكري، أو ومي ا النظام غي ذلك بما قليمية، السياسية ضطرابات و السيا ستقرار عدم استمرار

ا ف بما ي، املد العنف أو ضطرابات ال أش من ا غ وأو مارات؛ اقتصاد ع سلبا يؤثر قد ما ابية، ر  عمال

 و املنطقة؛ دول ا ف ك ش ال العدائية عمال من ا غ أو روب ا اندالع أو ة العسكر ات  الضر

 و قيا؛ أفر وشمال وسط الشرق منطقة حاليا اري ا قتصادية و الصناعية التحتية ية الب ر تطو من ري جو ل ش د  ا

 ،ئة والب والتصدير، اد ست و سعار ع املفروضة بالضوابط يتعلق فيما املعاكسة، ومية ا شطة أو ومية، ا اللوائح ادة ز

رة، وال مارك واملياهوا را واستخدام العمال، وسياسات العمالت، ع والضوابط ية جن والعمالت الرأسمالية، الت والتحو

و ية؛ جن  وامللكية

 و مارات؛ دولة ذلك بما ي املوا الضر املناخ ذات الدول ضرائب فرض ذلك بما ية، الضر نظمة  غي
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 ومية ا انتقائية؛جراءات ية ضر ومراجعات ية ضر ن قوان تطبيق ذلك بما املشروعة، غ أو سقة امل غ أو  التعسفية

 و الديون؛ ل تمو أو املال رأس توافر  محدودية

 والدولية قليمية قتصادية ئة الب  . تباطؤ

غ أو قتصادية و جتماعية و السياسية وضاع متوقع غ غي أي تأثإن لھ ون ي قد ا ل املجاورة الدول أو مارات دولة ذلك

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو   . سل

تحققت حال ا بتأث أو أعاله بيانھ تم ملا ة املشا أو املماثلة الظروف أو حداث من أي بوقوع بأ نت أن املمكن غ من أنھ يوجدكما وال ،

أيأي تحقق أو حدث تلك من أي وقوع حال الية ا احنا أر ات مستو نفس ع املداومة ع قدرتنا بخصوص نقدمھ أن يمكن ضمان

الظروف تلك   . من

مخ االت، ا عض ذلك بما تطورا، ك سواق من أك ملخاطر معرضة النامية سواق أن أيضا ثمرون املس يدرك أن ب اطرو

ة كب وسياسية واقتصادية وأن. قانونية مر ا عل ينطوي ال املخاطر لتقييم خاصة عناية يولوا أن ن ثمر املس ع ب ي عليھ، ناًء و

املخاطر تلك ضوء مناسبة م ثمارا اس ان إذا فيما م بأنفس م قرار يص. يتخذوا ال النامية سواق ثمار س فإن إالوعموما،

ذلك ا عل ينطوي ال املخاطر م تماما يقدرون الذين ن املتطور ن ثمر   .للمس

الكفاية فيھ بما مستقرة غ السياسية الظروف تصبح أو نخفاض يبدأ أو املنطقة قتصادي ا داء أو النمو باطأ ي ما قدر تتأثرو

سل ل ش املا ووضعنا عملياتنا ونتائج   . أعمالنا

عمال وممارسة ثمار لالس مستقرة أو مالئمة غ ئة ب والتنظيمية القانونية نظمة تخلق   قد

املتحدة والواليات ية الغر ا أورو ا مثيال نضوج مستوى نفس ست ل والتنظيمية القانونية ا وأنظم مارات دولة مؤسسات يتم.  إن قد

م ل ش الية ا ن القوان التنفيذتطبيق وكيفية ات التفس نحرافات مع إنفاذ. تضارب ع قدرتنا ع تؤثر قد نحرافات تلك مثل

ن آخر قبل من املقدمة الدعاوى ضد أعمالنا عن الدفاع أو ا اصة ا العقود بموجب والتنظيمية. حقوقنا القانونية ئة الب ات التغ إن

قد ذلك بما مارات، البناءدولة لوائح أو التخطيط أو املناطق بتقسيم يتعلق فيما أو العقارات، تملك ع مارات ن املقيم غ رة

جتماعية املزايا أو العمال سياسات أو ي املبا رقابة أو يد ش ري/وال جو تأث ا ل ون ي قد ية الضر اللوائح أو املنافع سياسات أو ية الرفا

أعمالنا   .ع

ا دولةإن بدأت وقد العاملية، التجارة منظمة إ نضمام ا رغب إ جزئيا ذلك رجع و مستمرة، نضوج حالة مارات دولة قتصاد

عنا مشار محفظة ا ندير ال قة الطر ع تؤثر أن يمكن جديدة وأنظمة ن قوان تنفيذ ستمر، أن ونتوقع املثال،. (مارات، يل س ع

رقمقانون  ي منفردة") 27 رقمالقانون (" 2007لسنة27د سكنية لوحدات ين املش منح إطار يحدد للعقارات كة املش امللكية بخصوص

كة املش املناطق ية تناس حصة ملكية ا باإلضافة املطلقة امللكية حق مب املكملة. املب) common areas(أي ات للتوج
ً
ووفقا

ل13املقدمة27للقانون ات(" 2010ابر ل")التوج باإلمتثال مطالبون نحن فصاحب، متطلبات ديدة(عض ا ع املشار من ل ل

عميل)والقائمة ل ل كة املش امللكية إعالن بتقديم ام ل مور، من جملة ن ب من ذلك، بما كة. ، املش امللكية إعالن تقديم ط ش و

ا عملية يل ذال البيع عقد إعتبار يتم قد ات، التوج ذه بموجب فصاح بمتطلبات الوفاء يتم لم وإذا ي د را دائرة لبيع

 
ً
الغيا ذا. الصلة الية ا املمارسات ضوء و ة ر و ا النوا جميع من فصاح متطلبات افة ل ن ممتثل بالفعل أننا عتقد نحن

ذلك،. الصدد أوومع بنا اصة ا السكنية للوحدات الشراء عمليات من كب عدد اعتبار قدشركتناحالة مر ذا فإن الغية، عة التا

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون باملنتجات. ي متعلقة لوائح أو ن قوان فرض أّن نضمن أن يمكننا ال كما

نقد ال دمات باألعمالوا قيامنا قة طر ع سلبا يؤثر أو ي، د العقارات شراء املرتبطة اليف الت ع يؤثر أو اليفنا، ت من د يز لن ا م

املا ووضعنا عملياتنا نتائج ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد رقم.أو للقانون وفقا أنھ إ يل27باإلضافة املطور ع يجب نظام،

أو الرئ مباشرةاملجمع ا عد املالك جميعة شكيل تم و العقاري يل ال دائرة مع كة املش العقارات فإن. نظام ذلك، من الرغم وع

املالك جمعيات ل ال العقاري يل ال دائرة فإن العملية، الناحية ومن ي، د امل بال تنفيذه يتم ال يلالقانون تقبل ا ولك

كةامل املش لية بامل تتعلق ال ندات كة(س املش العقارات ملكية نظام أو الرئ املجمع نظام تتعلق). أي ال ندات املس يل غياب و

دمة ا رسوم وتحصيل ع املشار كة املش املناطق إداراة عن مسئولة الشركة ستظل العقاري، يل ال دائرة مع كة املش . بامللكية

رقمباإل  القانون من الصلة ذات ام ح إنفاذ ع قادرة ون ت أو ستطيع ال قد الشركة أن إ ين27ضافة املش تطالب ن/وال املستخدم

كة املش بامللكية املتعلقة ندات املس لقواعد لإلمتثال ن ائي   . ال

ع سل تأث ات بالتأش املتعلقة مارات دولة عات شر ل يكون   أعمالناقد
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رقم تحادي القرار مايو2009لسنة281إن الداخلية ر وز من ")القرار(" 2009الصادر
ً
وفعاال نافذا أصبح والذي قد2009يونيو1،

مارات دولة أنحاء جميع ن ب املغ من السكنية العقارات ي ملال الصادرة قامة ح تصار شروط ي. وحد ملال املرسوم سمح العقاراتو

ر أش ستة ملدة ة والصا للتجديد القابلة املتعدد الدخول ات تأش بطلب مارات. التقدم دولة بالعمل املھ قامة ح تصر سمح وال

املدى لة طو ارة ز ة تأش الواقع و ا. و ن ب املغ العقارات ي مال ع يجب جديد، ح تصر ع صول ا بطلب التقدم أجل لوفاءومن

بمليون العقار لتقييم ى أد حد ذلك بما معينة، سب) 1.000.000(بمعاي املك الدخل وحدود م، مناسب/ در ن تأم ع فاظ وا اح . ر

م تقييم املمكن من س ل أنھ إال ، املح السكنية العقارات سوق وتحف السابقة القواعد توحيد ية ب القرار ر تمر تم قد أنھ ن ح إذاو ا

مارات دولة السكنية العقارات سوق جن ثمار س ات مستو ع
ً
سلبيا أو

ً
إيجابيا القرار ذا تأث فقد. ان منفضل، صعيد وع

ص ا معاي شابھ ت نما و ي، د السكنية العقارات ي ملال ن عام ا مد إقامة ة تأش لألرا ي د ودائرة ي د ومة ح عقدمت ول

ورخص إماراتية ة و بطاقة ع صول با م ل يح مارات،وت دولة إقامة ا امل توفر ا أ إال قامة، ح تصر معاي مع قيادةقامة ة

عائلية العائلية(وكفالة للكفالة الالزمة باملعاي الوفاء دولة ). حالة ات التأش سياسات أخرى ات غي أي بطإن ت قد مارات

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع سلبا يؤثر قد مما الدولة، العقارات ثمار س عن جانب   .الرعايا

املا ووضعنا عملياتنا نتائج ع سل تأث ية العر مارات دولة املضافة القيمة بة ضر لتطبيق يكون  . قد

ا مارات دولة منأعلنت بداية املضافة القيمة بة ضر قانون اعتماد املتحدة ية ومة. 2018يناير1لعر ا شرت أغسطس23وقد

رقم املضافة2017لسنة8القانون القيمة بة بضر القيمة("املتعلق بة ضر التنفيذية"). املضافةقانون اللوائح عن عد عالن يتم ولم

املضافة، القيمة بة ضر العاملقانون اية قبل ا ع عالن يتم أن ض املف من. 2017ومن د املز التنفيذية اللوائح تقدم أن املتوقع ومن

أو الصفر سبة ل اضعة ا املنتجات عض ناك انت وإذا املضافة القيمة بة ضر لقانون ستخضع ال دمات وا املنتجات عن التفاصيل

القي. املعفاة بة ضر لقانون
ً
البيعوطبقا يتم أن طة شر الصفر، سبة ل تخضع السكنية للوحدات و البيع عملية فإن املضافة، مة

املعنية الوحدة إنجاز خ تار من سنوات ثالث املضافة. غضون القيمة بة ضر من السكنية للوحدات ة الثانو البيع عمليات جميع عفى كما.و

القيمة بة ضر لقانون التنفيذية اللوائح املضافةأن القيمة بة ضر ة معا معاي حول والشروط التفاصيل من د املز تقدم سوف . املضافة

وح املضافة، القيمة بة ضر لقانون التنفيذية اللوائح صدور عد الصفر سبة ل خاضعة السكنية الوحدات تظل بأن ضمان أي يوجد وال

بقى س ا أ ضمان أي يوجد ال فإنھ الصفر، سبة ل خضعت املستقبللو الصفر سبة ل الوحدات. خاضعة إعفاء املقرر من ان وإذا

للبناء الالزمة املدخالت ع املضافة القيمة بة ضر مقاصة طلب من نتمكن فلن املضافة، القيمة بة ضر من سوف. السكنية عفاء وألن

ل ت تحمل ا نضطر قد فإننا املضافة، القيمة بة ضر مقاصات سلسة من ايكسر سب و املضافة القيمة بة ضر املوارد% 5فة مدخالت ع

اح ر وامش ع
ً
سلبا يؤثر قد ما و و ا، املطالبة من معھ يمكننا موضع ون ن بة. ولن ضر حساب مسؤولية فإن حوال، جميع و

ال ل وتحو تحصيل لضمان اليف الت من الكث نتكبد وسوف علينا تقع املضافة يةالقيمة العر مارات دولة املالية وزارة إ بة ضر

ر والتقار بالغ ملتطلبات متثال وكذلك ا. املتحدة تطبيق يتم سوف املضافة القيمة بة ضر أن إ النظر ون2018يناير1و سن فإننا ،

التأخ يجة ن التحديات تزداد وقد محدود وقت ا ل لالستعداد عديدة ضغوط بةتحت ضر لقانون التنفيذية اللوائح عن عالن

املضافة تحصيل. القيمة إلدارة لدينا املعلومات تكنولوجيا نظم بتحديث اصة ا لفة الت قيمة عد نحدد لم فإننا ذلك، ا باإلضافة

املضافة القيمة بة ضر ل وجدت(وتحو س) إن تصبح عندما يح ل ش ا تحصيل ستطيع كنا إذا ما املفعول أو ة نضمن. ار أن يمكن وال

الضرائب تلك تحميل ستطيع أننا أو عنا، مشار ع الطلب م ع سلبا يؤثر لن مارات دولة املضافة القيمة بة ضر تنفيذ أن

ال ات العقو من ا غ أو غرامات أي أو بة الضر ل وتحو تحصيل إلدارة أنظمتنا ر تطو اليف ت أن أو لملعمالئنا، إذا ا ل عرضة ون ن قد

ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع
ً
سلبا يؤثر قد مما ة، ر جو ون ت لن ا ا سر عند بة الضر تحصيل يح ل ش البدء من نتمكن

  .املا

التعسفية أو القانونية غ كومية ا جراءات عن الناجمة   املخاطر

دولة ومية ا السلطات دونتتمتع عسفي، أو ي انتقا ل ش تتصرف قد حيان، عض و التصرف، ة حر من عالية بدرجة مارات

ة تجار أو سياسية باعتبارات تتأثر أو القانون مع نا ت قة بطر وأحيانا مسبق، إشعار أو ن. سماع ب من التصرفات، ذه شمل أن مكن و

امل ومصادرة البناء، تراخيص ب أخرى، اأمور بيع أو ا دمج أو عمال ع ستحواذات ع جبار أو مناسب، ض عو دون ات . متل

املا ووضعنا عملياتنا ونتائج أعمالنا ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد والتصرفات جراءات ذه من أي   .إن

م س و بالطرح املتعلقة   املخاطر

سيظل الطرح، القدرةعد ع البا م وعملياتناللمسا إدارتنا وع علينا، كب نفوذ ممارسة  . ع
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امل يمتلك سوف مباشرة، الطرح ععقب البا م لشركتنااملائة80سبةسا املصدر املال رأس امل .من تمكن س لذلك، يجة عون البا م سا

و  إدارتنا مجلس أعضاء أغلبية ن عي و اح ر عات بتوز املتعلقة مور مثل ن م املسا واجتماعات وعملياتنا إدارتنا ع السيطرة امن غ

خرى  مور امل .من مصا بأن زم ا يمكننا عوال البا م مسا س ي مش مصا مع تتوافق ع.  سوف طالع وا"ير " لبيعكتتاب

عون "وع والبا سيون الرئ مون   ".املسا

ع
ً
للذلكوعالوة ة الكب امللكية سبة فإن ع، البا م الشركة) 1( مسا ع السيطرة حق ع يطرأ غي أي تمنع أو تؤخر ذلك(قد بما

الشركة ع لالستحواذ عرض تقديم من ثالث طرف أي و)منع م) 2(؛ م أس ع عالوة أي ع صول ا فرصة من ن م املسا تحرم قد

و الشركة؛ بيع من أ) 3(كجزء مكن و الطرح م أس تداول سيولة ع تؤثر مقد أس سعر ع ري جو سل تأث مور تلك من ألي ون ي ن

العديد. الطرح ن ب من روإدارة، وتطو ثمار باالس الطرح، عملية إتمام عد علينا املسيطر م املسا ستظل وال ة، العقار إعمار شركة تقوم

السكنية العقارات شمل وال مة، عقارات محفظة مور، لذل. من يجة لون ش ثماراتنا اس ا ف نافس ت ظروف ناك ون ت قد ك،

ة العقار إعمار شركة من ا ر تطو يتم أخرى عقارات مع ك(مباشر مش مشروع ك شر مع أو ا بنفس فيما)سواء قرارات تتخذ وقد ،

ن خر مينا مسا مصا مع تتعارض العقارات بتلك   .يتعلق

امل عبيع البا م كسا بكميات م ملألس س سعر خفض ا يؤدي قد القانونية ظر ا ة ف انقضاء عد ة  . ب

امل قبل من ة كب بكميات م س بيع عإّن البا م مسا الس سعر خفض ا يؤدي قد الطرح من اء ن ن. عقب القوان ملتطلبات وفقا

امل وافق مارات، دولة ا عاملعمول البا م كتتابسا ي( اتفاقية فيما ة مو م)كما قدر بخصوص القيود عض فرض ع

أي إجراء أو م، س ملكية ونقل بيع بندصفقةع ع طالع ير التفاصيل من د وملز غالق، خ تار من ن عام ملدة الشأن، ذا أخرى

والبيع" بما. أدناه" كتتاب بؤ الت علينا يتعذر مو س من ة كب كميات بيع القانونية، ظر ا ة ف إنقضاء عد تم، س ان إ(إذا باإلضافة

الطرح متاحة ون ست ال الطرح) تلك من اء ن عقب املفتوحة توقع. السوق أو م، س من كب لعدد بيع عمليات أي حدوث أن

الس ع ري جو سل تأث لھ ون ي قد ذلك، محدوث لألس السو   . عر

م س سوق سيولة أو شاط الطرح عن تج ي ال   .قد

م س لتداول عام سوق أي يوجد لم الطرح، الطرح،. قبل من اء ن عد تھ استمرار أو شط تداول سوق تطور نضمن أن بمقدورنا س ول

الطرح سعر من أقل إ ذلك عد ينخفض لن السوق م س سعر أن سيولة. أو ع يؤثر قد شط تداول سوق إيجاد خفاق إن

م الشركة. س أك سيولة ا لد ال خرى ات الشر م بأس مقارنة م س بيع الصعب من ون ي قد قد. لذلك م س تداول سعر إن

س سوق التقلبات عن فضال العوامل من العديد ع بناء واسعة لتقلبات عرضة ون اتي التغ أو العامة قتصادية والظروف م

ي د إمارة السائدة الظروف أو الفع أدائنا عن النظر غض السوق، م س سعر ع سلبا تؤثر قد ال السياسية   .العوامل

م لألس نقدية اح أر ع توز ستطيع ال إذ. قد إال ثمار س ع عائد أي ع تحصل ال قد ، التا بكو اصة ا م س يع ب قمت ا

ا شرا مقابل دفعتھ الذي السعر يفوق  .سعر

بذلك قيامنا ضمان ستطيع ال أننا إال م، باألس يتعلق فيما اح أر ع توز م ع نما اح. ب أر ع توز عن باإلعالن قرار أي اتخاذ تم وس

وفقا علتقدير املستقبل ذلك عتمد وسوف لدينا دارة امجلس ضم من امور النفقاتعدة وخطط ع، للتوز قابلة احتياطات توافر

املستقبل النقدية املتطلبات من ا وغ صلةالرأسمالية ذات لدينا دارة مجلس ا يرا قد ال العوامل من ا فإنك. وغ لذلك، يجة ون

ا مقابل دفعتھ الذي السعر يفوق سعر بك اصة ا م س يع ب قمت إذا إال م س ثمار س ع عائد أي تتلقى ال   .قد

سوق املاعت ي ور د أسواق من ه غ من بكث ما مأصغر لألس سوقية سيولة وجود يضمن ما يوجد وال العاملة، املالية  . اق

العام للتداول فتحھ تم الذي املا ي د سوق ا م أس إلدراج بطلب الشركة السوق2005تقدمت نجاح ضمان يمكن ال أنھ إال ،

م لألس فيھ السيولة وتوافر م. املستقبل بكث أصغر املا ي د سوق العاملةإّن خرى املالية سواق من فيھ التداوالت م و ھ

املتحدة اململكة و كية مر املتحدة ناك. الواليات ، ا ا الوقت املا 36و ي د سوق املالية ا وأوراق ا م أس تتداول لغت. شركة و

ح املا ي د لسوق السوقية الرأسمالية تم30القيمة ي2017س منما م 134قرب در   . مليار

من حد و الطرح م أس سعر تقلبات إ بدوره يؤدي قد الذي مر ا، أسعار تقلبات من د وتز م س سيولة من العوامل ذه تقلل وقد

أسوا ما تحقيق املمكن الوقت و السعر و املرغوب باملبلغ املا ي د سوق م أس أي بيع ع م س مالك سيولةقدرة أك أخرى   . ق

العليا دارة أو نا مدير ضد أو ، ضدنا املتحدة ية العر مارات دولة قضائية ام أح أي تنفيذ ة صعو مون املسا يواجھ قد

  . لدينا
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مارات دولة مؤسسة عامة مة مسا شركة إ ا تحول طور الشركة خارج. إّن ن مقيم ومسئولينا نا مدير املتحدةوجميع الواليات

املتحدة املتحدة. واململكة واململكة املتحدة الواليات خارج تقع لدينا العليا دارة و نا مدير ات وممتل أصول معظم أن عن
ً
يجة. فضال ون

اململكة أو املتحدة الواليات القانونية جراءات تفعيل من املتحدة الواليات من ثمرون املس يتمكن ال قد أولذلك، الشركة ع املتحدة

املتح الواليات خارج أو كية مر املحاكم م ضد الصادرة ام ح إنفاذ من يتمكنوا لن م أ كما لدينا العليا دارة أو نا بمامدير دة،

أ كية مر تحادية املالية وراق ن قوان املدنية املسئولية ام أح إ ند س ال ام ح إقليمذلك أو والية أي املالية وراق ن قوان و

املتحدة الواليات جراءات. داخل خالل من سواء املتحدة، ية العر مارات ودولة لز وو ا إنجل نفاذ قابلية حول وك ش ناك أن كما

ع القائمة للمطالبات كية، مر املحاكم ام أح إلنفاذ الس خالل من أو املتحدةصلية الواليات تحادية املالية وراق ن . قوان

للتنفيذ قابلة غ آخر ان م أي أو املتحدة الواليات من املحدثة جراءات ية التأدي ضات التعو ون ت قد ذلك، إ اإلضافة او انجل

مارات دولة و لز   .وو

معرضأسباب .12 للبيعس  املطروحة

ا، م عدة ألسباب الطرح عملية إجراء تم للس عالسماح البا م ممسا س ايدة م تداول سيولة توف مع م، م مسا من جزء يع ب

الدو الصعيد ع الشركة انة م   .ورفع

تحمل عاملوس البا م لرسومسا الشركة تحّمل ناء باست الطرح عملية املتعلقة ف ا املصار م أس املاإدراج ي د   . سوق

العائدات .13  استخدام

الطرح من عائدات أي الشركة تتلقى للعودتسوال. لن امل عبال البا م   . مسا
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الثالث امل: القسم   اليةفصاحات

ية املن لألعوام سية الرئ املالية واملؤشرات سية الرئ املالحظات ص م و للشركة الفعلية املالية البيانات ص سم31م و2014د

سم31 سم31و2015د   .2016د

املالية البيانات مع امن بال التالية والتحليالت املناقشات قراءة تتم أن ااملوحدةيجب ل عة التا ات والشر بالشركة اصة م(ا ال شار

بــ ن ش")املجموعة"مجتمع ال ذه الواردة ا، املتعلقة يضاحات و ية، املن املالية للسنوات سم31رة كما. 2016و2015و2014د

بــ اص ا القسم والواردة الطرح م أس شراء املرتبطة املخاطر قراءة ن ثمر املس ع ثمار"يجب س   ". مخاطر

املالية .1 املختارةةاملوحداملعلومات شغيل ال يانات  : و

املدققة  غ شغيلية ال واملعلومات املوحدة خية التار املالية معلوماتنا أدناه نة املب املختارة املوحدة املالية املعلومات ن كماتب خرى

ية املن سم 31عوام   .2016و2015و2014د

ن العناو تحت أدناه نة املب املالية املعلومات بيان"واستمدت املوحدةالدخقوائم الشامل املوحد"و" ل املا املركز بيان بيان"و" قوائم قوائم

املوحد النقدية ا" التدفقات مع امن بال ا قراء جب و شرة ال ذه املدرجة خية التار املالية املعلومات   .من

ساب اح يتم بة لم والضر الفوائد قبل اح الكر س الكو ر ) EBITDA(و امش بةو والضر الفوائد قبل الكاح س الكو و

)EBITDA margin (من املستمدة البيانات إ نادا اس قبلنا من ا سا اح تم بل الدولية املالية ر التقار إعداد معاي املاليةباستخدام   .بياناتنا

بيان .2 املوحدةقوائم الشامل  الدخل

ية املن سم31للسنوات   2014و2015و2016د

ي1(     أمر م3.673= دوالر     )در
    2016  2015  2014  
م     در م  ألف در م  ألف در   ألف

  
  3.139.694     5.252.842     6.898.599     يرادات

  
يرادات اليف     )1.298.740(    )2.857.976(    )4.037.246(  ت

  
اح ر     1.840.954     2.394.866     2.861.353   إجما

  
ف ةمصار وإدار وعمومية     )492.749(    )611.189(    )577.148(  بيعية

ل التمو     140.247     60.754     124.388   دخل
ل التمو اليف   )35.811(    )16.486(    )13.865(   ت

آخر   157.940     134.010     59.744   دخل
ك املش املشروع نتائج من     -     -     )2.575(    حصة

  
للسنة اح     1.610.581     1.961.955     2.451.897    ر

خرى  الشامل الدخل     -     -     -      بنود
  

للسنة الشامل الدخل     1.610.581     1.961.955     2.451.897    إجما
إ   :العائد

م الشركة     1.275.647     1.742.045     2.112.403    مسا
مسيطرة غ     334.934     219.910     339.494   حصة

  
    2.451.897     1.961.955     1.610.581    

م الشركة مسا إ العائد م الس ح   :ر
م- للس واملخفف سا ح م(الر     4.252.157     5.806.817     7.041.343     )در
  

املوحد املا املركز   بيان
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سم31كما   2014و2015و2016د
ي1(     أمر م3.673= دوالر     )در

    2016  2015  2014  
م     در م  ألف در م  ألف در   ألف

  املوجودات
البنوك لدى   7.394.389              9.460.972     9.753.544     أرصدة

فوات ا تصدر لم مدينة وذمم ون تجار   719.782                1.053.979     1.472.280     مدينون
وتأمينات ومدينون   موجودات

أخرى 
ً
مقدما مدفوعة ف   591.901                909.206     1.777.140     ومصار

ر التطو لغرض   4.801.557              4.482.829     6.022.305     عقارات
ك املش للمشروع   -                     -     13.016     قروض

ثابتة     4                     85.554     81.615     موجودات
  

املوجودات   13.507.633                     15.992.540     19.119.900    إجما
  

امللكية وحقوق ات   املطلو
ات   املطلو

وآخرون ون تجار   2.699.342     2.830.206     3.032.355    دائنون
العمالء من مقدمة   7.323.532     7.876.668     8.135.670     دفعات

دائنة محتجزة   407.796     431.960     418.745    مبالغ
ن للموظف دمة ا اية افأة     10.448     15.005     17.390    م

  
ات املطلو     10.441.118     11.153.839     11.604.160    إجما

  
امللكية   حقوق

م الشركة مسا إ العائدة قوق   ا
املال   300     300     300    رأس

ي قانو   150     150     150    احتياطي
م املسا     2.736.951     4.289.227     6.751.772    حصة

  
     6.752.222     4.289.677     2.737.401  

مسيطرة غ     329.114     549.024     763.518    حصص
  

امللكية حقوق     3.066.515     4.838.701     7.515.740    إجما
  

امللكية وحقوق ات املطلو     13.507.633     15.992.540     19.119.900    إجما
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ر التطو لغرض   عقارات
  2016  2015  2014  

مألف   م  در در م  ألف در   ألف
  

السنة بداية     4.123.935     4.801.557     4.482.829   الرصيد
  

 
ً
السنة: زائدا خالل مصروفة اليف     1.993.097     2.662.006     5.625.822  ت

 
ً
ثابتة: ناقصا موجودات إ محولة اليف     -     )85.516(    -   )13إيضاح(ت
 
ً
ير : ناقصا لفة ت إ محولة اليف السنةت خالل     )1.298.740(    )2.857.976(    )4.037.246(  ادات
 
ً
ائية: ناقصا ال م الشركة إ     )16.735(    )37.242(    )49.100(  )1(محول

  
السنة اية     4.801.557     4.482.829     6.022.305  الرصيد

 
لإليجار ) 1( املخصصة املوجودات لبناء التحتية ية الب لفة ت ائيـة/ يمثل ال م الشـركة ـ ع تحمـل ـ وال شـغيل عـةلل التا ا شـآ ـلوم التحو التفاقيـة

ً
وفقـا

ســـية لإليجـــار. الرئ املخصصـــة املوجـــودات ذلـــك ـــ بمـــا ع، باملشـــار املتعلقـــة التحتيـــة يـــة الب امـــل تنفيـــذ تم ســـ تفاقيـــة، تلـــك ـــ عليـــھ متفـــق ـــو / وكمـــا
ا إ ا ل وتحو الشركة قبل من شغيل ائيةلل ال م عةلشركة التا ا شآ عليھوم املتفق للسعر

ً
 .وفقا
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املوحد النقدية التدفقات   بيان

ية املن سم31للسنوات   2014و2015و2016د
  

ي1(     أمر م3.673= دوالر     )در
    2016  2015  2014  
م     در م  ألف در م  ألف در   ألف

  
شغيلية ال شطة من النقدية   التدفقات

للسنة اح   1.610.581     1.961.955     2.451.897     ر
  

التالية للبنود   :التعديالت
ك املش املشروع نتائج من   -     -     2.575     حصة

الك   3     34     11.344    س
الصا ن، للموظف دمة ا اية افأة م   1.623     4.557     2.385    مخصص

وك)/عكس(  املش الديون   مخصص
ا   -     19.007     )8.347(    تحصيل

ل التمو اليف   35.811     16.486     13.865     ت
ل التمو     )140.247(    )60.754(    )124.388(    دخل

  
العاملالنقد املال رأس ات التغ قبل العمليات   1.507.771     1.941.285     2.349.331     :من

فوات ا تصدر لم مدينة وذمم ون تجار   )149.423(    )353.204(    )409.954(   مدينون
ف ومصار وتأمينات ومدينون   موجودات

أخرى 
ً
مقدما   )433.680(    )313.731(    )865.150(   مدفوعة

رعقارا التطو لغرض   )966.651(    233.212     )1.539.476(    ت
العمالء من مقدمة   3.366.240     553.136     259.002     دفعات

وآخرون ون تجار   130.556     115.163     188.894     دائنون
دائنة محتجزة     73.768     24.164     )13.215(   مبالغ

  
النقدية التدفقات   من)/املستخدمة(صا

شغيليةشط ال     3.528.581     2.200.025     )30.568(   ة
  

ة ثمار س شطة من النقدية   التدفقات
مقبوض ل تمو   43.044     57.180     121.604     دخل

ك مش ملشروع   -     -     )15.441(   قرض
الثابتة املوجودات ع مصروفة   -     )68(    )7.405(   مبالغ

ك مش مشروع ثمار   -     -     )150(    اس
ر أش ثالثة عد ستحق ع     )2.473.800(    182.138     )561.169(    ودا

  
النقدية التدفقات   من)/املستخدمة(صا

ة ثمار س     )2.430.756(    239.250     )462.561(   شطة
  

لية التمو شطة من النقدية   التدفقات
مدفوعة ل تمو اليف   )31.549(    )785(    )610(    ت

القرو  املاليةسداد للمؤسسات   )760.220(    -     -     ض
عة تا شركة قبل من مدفوعة اح أر عات   توز

املسيطرة غ صص   -     -     )125.000(    ل
م املسا حصة ركة     789.943     )189.769(    350.142     ا

  
من النقدية التدفقات لية) املستخدمة/(صا التمو     )61.82(    )190.554(    224.532  شطة

  
النقدية)/النقص( وشبھ النقدية ادة   1.095.999     2.248.721     )268.597(    الز

السنة بداية النقدية وشبھ     3.524.590     4.620.589     6.869.310   النقدية
  

السنة اية النقدية وشبھ     4.620.589     6.869.310     6.600.713    النقدية
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املوحد الشامل الدخل   املرحبيان

ية املن ة تم30للف مدققة( 2017س   )غ

ي1(   أمر م3.673= دوالر  )در
  

سعة     يةال املن ر     أش
تم30   تم30  س   س

  2017  2016  
م     در م ألف  ألف   در

مدققة(             مدققة(  ) غ   )غ
    5.129.772           6.508.387     إيرادات

  
إيرادات اليف     )2.980.696(    )3.758.283(    ت

  
اح ر     2.149.076     2.750.104     إجما

  
ة وإدار وعمومية بيع ف    )404.023(    )438.459(    مصار

ل التمو     87.065     90.155     دخل
ل التمو اليف    )10.588(    )10.950(    ت

آخر     46.577     54.976     دخل
ك املش املشروع نتائج من     )1.627(    )3.548(    حصة

  
ة للف اح     1.866.480     2.442.278     ر

  
خرى  الشامل الدخل     -     -     بنود

  
ة للف الشامل الدخل     1.866.480     2.442.278     إجما

  
إ   :العائد

م الشركة     1.596.915     2.105.773     مسا
مسيطرة غ     269.565     336.505     حصة

  
     2.442.278     1.866.480    

  
م الشركة مسا إ العائد م الس ح   :ر

م-  للس واملخفف سا ح م(الر     5.323.050     7.019.243     )در
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املرح املوحد املا املركز   بيان

تم30كما ي1(    2017س أمر م3.673= دوالر     )در
  

تم30     سم 31  س   د
    2017  2016  

م     در م  ألف در   ألف
مدققة(         )غ

  
  املوجودات

البنوك لدى     9.753.544     10.167.361    أرصدة
فوات ا يصدر لم مدينة وذمم ون تجار     1.472.280     1.346.284    مدينون

أخرى
ً
مقدما مدفوعة ف ومصار وتأمينات ومدينون     1.777.140     2.855.042    موجودات

ر التطو لغرض     6.022.305    6.491.784     عقارات
كة مش ع ملشار     13.016    378.939     قروض

ثابتة     81.615    70.808     موجودات
  

املوجودات     19.119.900    21.310.218    إجما
  

امللكية وحقوق ات   املطلو
ات   املطلو

وآخرون ون تجار     3.032.355     3.548.033    دائنون
العمالء من مقدمة     8.135.670     8.031.798     دفعات

دائنةمبالغ     418.745    473.174    محتجزة
ن للموظف دمة ا اية افأة     17.390     20.784    م

 
ات املطلو     11.604.160      12.073.789    إجما

  
امللكية   حقوق

م الشركة مي مسا إ العائدة امللكية   حقوق
املال     300    300    رأس

ي قانو     150     150     احتياطي
م املسا     6.751.772     8.355.956    حصة

  
8.356.406      6.752.222    

مسيطرة غ     763.518     880.023    حصص
  

امللكية حقوق     7.515.740      9.236.429    إجما
      

امللكية وحقوق ات املطلو     19.119.900      21.310.218    إجما
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املرحبيان املوحد النقدية   التدفقات

ية املن ة تم30للف مدققة( 2017س   )غ

ي1(   أمر م3.673= دوالر     )در
        

تم30     تم30  س   س
    2017  2016  

م     در م  ألف در   ألف
مدققة(     مدققة(  )غ   )غ

  
شغيلية ال شطة من النقدية   التدفقات

ة للف اح     1.866.480     2.442.278     ر
التالية للبنود   :التعديالت

ك املش املشروع نتائج من     1.627     3.548     حصة
الك     7.722     10.863     س

صا ن، للموظف دمة ا اية افأة م     3.929     3.394     مخصص
ل التمو اليف     10.588     10.950    ت

ل التمو       )87.065(    )90.155(    دخل
  

العامل املال رأس ات التغ قبل العمليات من     1.803.281     2.380.878     النقد
فوات ا يصدر لم مدينة وذمم ون تجار     )299.510(    125.996     مدينون

أخرى 
ً
مقدما مدفوعة ف ومصار وتأمينات ومدينون     )351.403(    )1.078.399(    موجودات

ر التطو لغرض     )999.789(    )469.479(    عقارات
العمالء من مقدمة     288.802     )103.872(    دفعات

وآخرون ون تجار   406.516     515.678     دائنون
دائنة محتجزة       94.750     54.429     مبالغ

  
شغيلية ال شطة من النقدية التدفقات       942.647     1.425.231     صا

 
ة ثمار س شطة من النقدية   التدفقات

مقبوضدخل ل     81.937     90.652    تمو
ملش عقرض كةار     )7.022(    )369.321(    مش

الثابتة املوجودات ع مصروفة     )7.747(    )56(    مبالغ
ك مش مشروع ثمار     )150(    )150(    اس

ر أش ثالثة عد ستحق ع       )328.901(    1.091.666    ودا
  

من النقدية التدفقات ة) املستخدمة/(صا ثمار س       )261.883(    812.791    شطة
  

النقدية لية التدفقات التمو شطة   من
مدفوعة ل تمو اليف     )10.588(    )10.950(    ت

عة تا شركة قبل من مدفوعة اح أر عات   توز
املسيطرة غ صص     -     )220.000(    ل

م املسا حصة ركة     57.336     )501.589(    ا
  

النقديةصا لية)/املستخدمة(التدفقات التمو شطة       46.748     )732.539(    من
  

النقدية وشبھ النقدية ادة     727.512     1.505.483     الز
ة الف بداية النقدية وشبھ     6.869.310     6.600.713     النقدية

  
ة الف اية النقدية وشبھ     7.596.822     8.106.196   7  النقدية
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اح .3 ر ع توز  سياسة

املت من ا وغ الرأسمالية النفقات وخطط ع للتوز القابل حتياطي توافر ا م العوامل، من عدد ع اح ر ع توز ع قدرتنا طلباتعتمد

ع توز حالة ستوزع ال اح ر قيمة أو اح، ر ع بتوز قيامنا نضمن أن يمكننا وال املستقبلية،   . االنقدية

عن ا مجموع تقل ال اح أر ع توز ا دف ية1.7نحن املن املالية سنوات بالثالثة يتعلق فيما ن ثمر املس ا ا دفع يتم أن ع ي أمر دوالر مليار

سم31 عام2020د من الثالث ع الر و العام الطرح عملية عقب ع للتوز قابلة اح أر أول دفع مع ا.2018، دف عنحن ع توز اح  ر

ة ساو م شغيلدفعات ال ونفقات الديون وسداد را لشراء النقدية باحتياجاتنا
ً
نا ر وذلك اح أما.، باألر يتعلق املاليةلاملعلنةفيما ،2018لسنھ

من الثالث ع الر جزء دفع م حك2018ع املبلغمرح ر يدفع ان املتوقع ومن من، ي الثا ع الر اح. 2019املتبقي ر تدفع ان املتوقع ومن

ن املاليت ن ت بالس عد2020و2019املتعلقة التالية، السنھ من ي الثا ع العموميةالر معية ا دفعات. ةالسنواجتماع تزداد أن نتوقع ذلك، عد

املالیة عباء انخفاض ب س ة السنو املوزعة اح العملیاتادةوز ر من املتوقعة النقدیة   .التدفقات

   



63 
 

ع الرا سية: القسم التأس العمومية معية ا عقاد ال   الدعوة

سية التأس العمومية معية ا إجتماع ضور دعوة بمثابة عد والذي م ل م أس تخصيص تم الذين ن ب املكت جميع ا التا خطار يقدم

ن املو والوقت خ جتماع. خطارالتار ذا ت والتصو ضور ا ن ب املكت افة ل يحضر. يحق ب مكت ألي ت التصو حقوق ناسب وت

التخصيص عملية عقب ب املكت ا يمتلك ال م س عدد مع سية التأس العمومية معية ا   .إجتماع

سية التأس العمومية معية ا عقاد إل   الدعوة

خ               ر 26:  التار  2017 أكتو

عد،،، و طيبة   تحية

ش ر للتطو إعمار شركة مؤسسو املتحدة(ع.م.يتقدم ية العر مارات ي، د إمارة س التأس قيد عامة مة مسا ع") الشركة(" )شركة بالشكر

الشركة م أس لشراء   .تقدمكم

املادة ام ألح ناد رقم) 131(باإلس ة التجار ات الشر قانون س2015لسنة2من معية، ا إجتماع ضور تدعوكم أن الشركة مؤس نة ر

سيعقد الذي التأسسية العنوانالعمومية يفندق الساعة د منتمام
ً
صباحا نيوم التاسعة   .2017نوفم20املوافقثن

ي الثا جتماع عقاد ا يتم سوف ول، جتماع ي القانو النصاب اكتمال عدم حالة يومو ان امل 2017 نوفم26 حد نفس

الساعة   . صباحا التاسعةتمام

ون يمتل م يمثل من أو ن م املسا من عدد بحضور سية التأس العمومية معية ا عقاد ا أس%  50و و الشركة، م أس من أك أو

ن املؤسس ن ب من معية ا تخبھ ت الذي ص ال   .جتماع

جدول يوسيكون كما سية التأس العمومية معية ا  :أعمال

ا -1 استلزم ال والنفقات الشركة س تأس عملية عن ن املؤسس نة ر تقر واعتماد   .مراجعة

للشركة -2 سا والنظام س التأس عقد ع  .املوافقة

سنوات -3 ثالث ملدة للشركة إدارة مجلس أول أعضاء ن عي للمادةإعتماد
ً
النظام23وفقا للشركةمن  . سا

الشركة -4 حسابات مدقق ن عي ع  .املوافقة

الشركة -5 س تأس عن  .عالن

ي قانو ممثل خالل من أو صيا ضور ا الشركة لھ م أس تخصيص تم ص وأي ن للمؤسس صوات. يحق من عدد م مسا ل ل ون ي

ا يمتلك ال م س عدد م. ساوي املسا عن ممثل حضور حال عنو بالنيابة القرارات واتخاذ ضور ا تخولھ خطية الة و يحضر أن عليھ ،

ص ك الة(الشر الو عن نموذج طيھ ون). مرفق ي أن يجوز وال ن؛ م املسا غ من الوكيل ان إذا ا وتوثيق ا تصديق يجب الة الو بأن علما

ال يقوم أن يجوز وال الشركة؛ إدارة مجلس أعضاء ن ب من مالوكيل س قيمة تتجاوز أال ع واحدة م مسا من أك بتمثيل من% 5وكيل

الشركة من.رأسمال املوافقة استالم عقب املحلية ف ال بواسطة ا ع عالن تم س أعاله، ورة املذ املواعيد غي أي حدوث حال و

املتحدة ية العر مارات دولة والسلع املالية وراق   . يئة

ةل و ال إثبات ع دليل إبراز ير ،
ً
صيا حضوركم ة(دى و بطاقة أو سفر ضور،) جواز با مخول ص خالل من حضوركم ان واذا

املصدق والتوكيل سفركم جواز من صورة إ باإلضافة ص سفره جواز إبراز منھ   .ير

ام، ح فائق بقبول   وتفضلوا

ن املؤسس   نة
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ل خاص لشركةتوكيل سية التأس العمومية معية ا اجتماع ت التصو و   ضور

ر للتطو   )ع.م.ش(إعمار

       

س التأس  تحت

أدناه/نحن املوقع السيد..................... أنا، التوكيل ذا بموجب أفوض معية ،")الوكيل.............. ( "، ا اجتماع ضور

إعمار لـشركة سية التأس رالعمومية التحول ) (ع.م.ش(للتطو مور) قيد و القرارات افة ع ت التصو حق ولھ ع نيابة

الحق موعد إ تأجيلھ تم أو املقرر موعده عقده تم سواء جتماع ذا افة. املطروحة توقيع ق ا للوكيل ون ي كما

طار ذا ندات واملس  .القرارات

 

  :التوقيع

 

_________________  

           / السيد

  

خ   :التار
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امس ا أخرى : القسم   تفاصيل

الشركة .1 حوكمة نظام اعتماد  آلية

الدولية املمارسات أفضل مع تتما ال ات الشر حوكمة بمعاي املجلس م م. يل س إدراج عد و وعند شرة، ال ذه خ تار كما

ملتطلبات متثال مواصلة م ع و املجلس يمتثل ، املا ي د املدرجةحوكمةسوق العامة مة املسا ات الشر ع املطبقة ات الشر

ا ي د اسوق عل منصوص و كما خقواعدملا بتار الصادرة املؤس نضباط ومعاي وكمة ل28ا القرار2016أبر بموجب

رقم وكمة(" 2016لسنة) إم.أر/7(الوزاري ا ا. ")قواعد م ملسا ر تقر بتقديم ستقوم الشركة فإن الشركة، حوكمة نظام ام ألح ووفقا

لقو  ا امتثال حول يئة وكمةولل ا   .اعد

املطلوب النحو وكمة قواعد  وع فقدا دارة، مجلس شأ ن أ دائمت ن افآتو  التدقيق نةما: نت وامل شيحات ال جوز. نة و

ان للمجلس حاجة إضافية، شكيل ناك انت مر ،لذلكإذا يقتضيھ ملا يجوز و . وفقا املجلس ال س ون  لرئ ي من أن أي
ً
 عضوا

و  أو التدقيقنة شيحات ال افآتنة ن،و . امل تنفيذي غ أعضاء من دارة مجلس أعضاء أغلبية ون تت أن وكمة ا قواعد تتطلب

املنصوص للمعاي وفقا ن مستقل قل ع دارة مجلس أعضاء ثلث ون ي أن جب او وكمة؛عل ا ذهقواعد خ تار من وإعتبارا

و  يت شرة، نال تنفيذي غ ن مدير م جميع أعضاء من املجلس املجلس(ن س رئ ناء ن) ("باست التنفيذي غ ن الشركة"). .املدير عت و

أخرى  عالقة أو عمل أي م لد س ول وكمة ا قواعد املقصود باملع دارة مجلس ن مستقل أعضاًءا ن التنفيذي غ ن املدير جميع

ش تتداخل أن املستقليمكن م لقرار م ممارس مع ري جو   .ل

أن كذلك وكمة ا قواعد نيجتمعوتتطلب ر ش ل قل ع واحدة مرة   .املجلس

خرى إن مور من العديد ن ب من تتطلب ، املا ي د سوق املدرجة ات الشر افة ع املطبقة وكمة ا   : قواعد

ذ -أ  طراف مع الصفقات أو املعامالت العالقةإبرام إال: ات العالقة ذات طراف مع الصفقات أو التعامالت إبرام للشركة يجوز ال

عن ا قيم د تز ال ال باملعامالت يتعلق فيما دارة مجلس معية%) 5(بموافقة ا وموافقة املصَدر، الشركة مال رأس من

ذلك العمومية عن زاد ا .فيما قيم تتجاوز ال الصفقات أو املعامالت إبرام للشركة يجوز عد% ) 5( وال إال املصدر املال رأس من

أو دارة مجلس بقرار اص ا ت التصو اك ش العالقة ذو للطرف يجوز وال يئة، ال لدى معتمد مقيم بواسطة ا تقييم

الص أو املعاملة شأن الصادر العمومية معية   .فقةا

مجلس -ب  موافقة ع أخرى مرة صول ا يجب ا، عل املوافقة عد الصفقة أو املعاملة شروط ع ري جو غي حدوث حال

ال ا يقتضيھ ملا وفقا العمومية، معية ا أو سبة. دارة الصفقة قيمة تجاوزت حال فإنھ%) 5(و املصدر، املال رأس من

و  الصفقة تلك تقييم إعادة الشركةيجب نفقة ع وذلك يئة ال من معتمد مقيم بواسطة ا إبرام قبل ا شروط  .مراجعة

غ -ج  الصفقة أو املعاملة أن ت ث إذا أو وكمة، ا لقواعد باملخالفة العالقة ذات طراف مع الصفقات أو املعامالت إبرام حالة

ن خر ن م باملسا وتضر املصا عارض ع تنطوي أو والعادلة املخالفة ذه عن الناتجة ضرار عن املسؤولية تقع ،

ع الشركة ا  :تحمل

الصفقة؛ )1( أو باملعاملة العالقة ذو دارة مجلس  عضو

راء )2( بإجماع القرار صدر إذا دارة املعارضون. مجلس عنھ سأل فال باألغلبية
ً
صادرا القرار ان اذا ذلك، من الرغم وع

ا توا أث إذام إال مسؤوليتھ تفي ت فال القرار ا ف صدر ال لسة ا عن عضاء أحد غيب فاذا لسة، ا بمحضر م اض ع

عليھ اض ع من التمكن دون بھ علمھ أو بالقرار علمھ عدم ت   . أث

يملك -د  م مسا ل ل ون ي العالقة، ذات طراف مع صفقات أو لتعامالت الشركة إبرام قفأك% 5حال ا الشركة م أس من

ي   :فيما
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ن .1 عي و ا وفحص الصفقات أو بالتعامالت املتعلقة والوثائق ندات املس جميع ع مستقل"طالع نفقتھ" مدقق ع

الصفقة أو التعامل ملراجعة اصة   .ا

ا  .2 افة بتقديم م إللزام الصفقة أو التعامل أطراف ضد املختصة املحكمة أمام قضائية دعوى والوثائقرفع ندات ملس

أن ا ل ت ث إذا للمحكمة ون و قيقة، ا الستجالء الصفقة أو التعامل أطراف إ سئلة توجيھ ق ا لھ ون و

الصفقة أو التعامل بإلغاء تحكم أن ن م املسا ببقية وتضر مصا عارض ع تنطوي أو عادلة غ الصفقة أو التعامل

ب العالقة ذو الطرف ضرروإلزام اق إ ت ث إذا ض التعو عن
ً
فضال لھ تحققت منفعة أو ح ر أي للشركة يؤدي أن

 .بالشركة

الصفقات -ه  أو املعامالت تفاصيل مع طراف ؤالء افة أسماء يتضمن العالقة ذات لألطراف ل تحتفظ أن الشركة ع يجب

م يتعلق فيما املتخذة جراءات و م اصة الشرك. ا م تل وطبيعةكما العالقة ذات طراف مع املعامالت ندات مس بتوف ة

معية ا اجتماع الصفقات أو املعامالت بتلك ن م املسا إحاطة ا عل جب و معاملة، ل وتفاصيل م و املعامالت تلك

 . العمومية

قيم -و  تصل ا ا شر من أي أو والشركة العالقة ذات طراف أحد ن ب صفقة الدخول اقبل املصدر% 5ا املال رأس قيمة من

ا وشروط الصفقة تلك طبيعة عن دارة ملجلس يوجھ كتاب بموجب الفوري فصاح العالقة ذو الطرف ع يجب للشركة،

وع منفعتھ، أو تھ مص ومدى الصفقة طر ن الشركت متھ مسا أو حصتھ عن ة ر و ا املعلومات جميع ا باإلضافة

إ والسوق مجلس يئة لل بذلك الفوري فصاح الشركة  . دارة

الفقرة -ز  ا ال املشار الصفقة تفاصيل إدراج ة) و(يتم السنو املالية البيانات العالقة ذي الطرف مع املصا عارض و ا وشروط

ل الرس ي و لك املوقع ع البيانات تلك شر ت أن جب و العمومية، معية ا ا والشركةاملقدمة املا ي د  . سوق

املالية -ح  وراق الشركة وموظفي دارة مجلس أعضاء بتداول يتعلق فيما ة مكتو قواعد يضع أن دارة مجلس ع يجب

ا ل الشقيقة أو عة التا ات الشر أو الشركة قبل من خاص. الصادرة ل إعداد دارة مجلس ع ن يتع ذلك، ا باإلضافة

امل معلوماتومت ع طالع م ل يحق من و مؤقتة بصورة ن مطلع م اعتبار يمكن الذي اص ذلك بما ن، املطلع افة ل

شر ال قبل الشركة حول ن. داخلية باملطلع اصة ا والالحقة املسبقة فصاحات ل ال يتضمن تتو. كما نة ل ش
ُ

سوف

ا تداوالت ومراقبة عة ومتا إدارة سوقمسؤولية ا ة دور ر وتقار بيانات وتقديم م اص ا ل بال حتفاظ و م وملكي ن ملطلع

املا ي   . د

للشركة .2 ح املق داري ل ي  ال

 الشركة إدارة مجلس ل   ي

من دارة مجلس ون و) سبعة( 7يت تنفيذي إدارة مجلس واحد عضو م م ن) ستة( 6أعضاء تنفيذي غ إدارة مجلس وثالثةأعضاء

ن مستقل إدارة مجلس  .أعضاء

دارةوفيما مجلس أعضاء من عضو ل ة وخ داري ل ي ال ة توضيح   :ي

دارة مجلس س رئ العّبار، راشد ع محمد  سعادة

شركة إدارة مجلس س ورئ مؤسس و العّبار محمد ة"سعادة العقار الرائدة"إعمار العقاري ر التطو شركة برج، ألطول واملطورة

خليفة"العالم ي" برج د معالم أبرز من العقارات. ونخبة قطاعات ن الالعب شط وأ العالم، عمال رجال أبرز أحد و و

ات واملشرو طعمة و ونية لك والتجارة والسلع والتعدين الفاخرة والضيافة إد. والتجزئة وس الور الب ادة ش العبار ارةيحمل

ا نفس امعة ا من ة الفخر الدكتوراه ادة وش كية، مر املتحدة الواليات سياتل جامعة من املالية والشؤون  .عمال

تنفيذي غ إدارة مجلس عضو جاوه – حسن بن جمال بن  أحمد
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شركة ومؤسس أعمال رائد و جاوه ليمتد"أحمد ولدنج ة"ستارلينج ثمار س املجموعة ثمارات، اس املتخصصة العاملية

العالم حول املباشرة ثمارات س و اصة ا كذلك. امللكية جاوه السيد والتجارة"أسس املقاوالت اغتنام)" CTC(شركة ع تركز ال

ي العر ليج ا منطقة ة ثمار س س. الفرص للمنتجات ي ديز والت شركة مع ك مش مشروع أيضا دخل الكيةكما

ج و ال مدرجة شركة و يمة، ا رأس ول ب شركة إدارة مجلس عضو أيضا و و وسط،  .الشرق

تنفيذي غ إدارة مجلس عضو ية - ث بن ماجد  سعادة/ جمال

التنفيذي غ دارة مجلس وعضو دارة مجلس س رئ نائب منصب السابق جمال السيد العامل"شغل ي د ئ حيث"يةموا ،

عام املنتدب العضو منصب بداية نھ عي عام2001تم دارة مجلس س رئ نائب يصبح أن ية. 2005قبل ث بن شغل ان و

ملجموعة التنفيذي املدير منصب
ً
العاملية"أيضا رة ا واملناطق ئ عام". املوا تنفيذي2009و غ مستقل كعضو نھ عي تم ،

ش إدارة للقطارات"ركةمجلس  ".تحاد

تنفيذي غ إدارة مجلس عضو الدحيل - سعيد عبيد  عارف

لـ التنفيذي س الرئ منصب
ً
حاليا الدحيل عبيد عارف ي"شغل د ئ موا ا"سلطة م قيادية مناصب عدة تقلد وأن سبق وقد ، :

لـ التنفيذي س الرئ ر"منصب والتطو التخطيط التنظ"تراخيص–دائرة الذراع رة؛، ا واملنطقة مارك وا ئ املوا ملؤسسة ي

لـشركة التنفيذي واملدير س الرئ أو"ومنصب آند بيھ ئ املساعد"موا املنتدب العضو ومنصب العاملية"، ي د ئ ملنطقة" موا

العاملية ي د ئ موا محفظة وضمن سية رئ ع مشار عدة عمل حيث املتحدة، ية العر   .مارات

مستقل تنفيذي غ إدارة مجلس عضو شر - بن بطي ت ب شة عا  سعادة/ الدكتورة

عام مدير منصب
ً
حاليا شة عا الدكتورة الذكية"شغل ي د إ"مكتب ي د تحّول عملية ع شراف تتو ال ومية ا يئة ال ،

ذكية بن. مدينة محمد الشيخ السمو لصاحب التنفيذي املكتب املساعد العام املدير منصب
ً
سابقا شة عا الدكتورة وعملت

رئ نائب مكتوم، آل يراشد د حاكم الوزراء مجلس س رئ الدولة هللا"س بدولة"رعاه العمل وزارة مساعد وزارة وكيل ومنصب ؛

 .  مارات

مستقل تنفيذي غ إدارة مجلس عضو اظم -  عدنان

ة و ا والسياسات يرادات ز عز و اتي س التخطيط لدائرة أول س رئ نائب منصب
ً
حاليا اظم السيد مجموعةشغل

مارات" ان إ". ط اظم السيد مارات"انضم ان ة1992عام" ط التجار العمليات س رئ نائب ا بي مختلفة مناصب وتو

مارات"لدى ان قيا" ط أفر ة التجار العمليات س رئ نائب ومنصب وإيران، وسط والشرق ليج ا  .  منطقة

مستقل تنفيذي غ إدارة مجلس العور   - عضو محمد  عبدهللا

سالمي قتصاد ر لتطو ي د ملركز التنفيذي املدير منصب
ً
حاليا العور محمد عبدهللا من. شغل العديد

ً
سابقا العور السيد وتو

ي د مركز لسلطة التنفيذي س الرئ منصب شغل حيث ، العال املا ي د مركز عملھ أثناء التنفيذية خاللاملناصب العال املا

من ة املناطق. 2012ح2009الف ومجلس ي، د إلمارة التنفيذي للمجلس عة التا قتصادية نة ال
ً
عضوا العور السيد ان و

ا وغ ي د بورصة إدارة ومجلس ي، بد رة   .ا

العليا   دارة

لعملي اليومية دارة يتو دارة، مجلس أعضاء إ التاباإلضافة النحو ع م و لدينا العليا دارة ق فر   :اتنا

  املنصب  السن  سم

دونيل أو س للشركة  60  كر التنفيذي س   الرئ

جروڤر للشركة  45 سونيل املا س   الرئ
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ار واملشروعات  51 چون ر للتطو التنفيذي س   الرئ

حسن للشركة  43 رشا ة التجار العمليات س   رئ

ناسميلوشا ار التصميم  32  ماس   مسئول

ل الطو ق  33  رامي سو ال قسم س   رئ

ميلو دي العمالء  50  چيڤان خدمة س   رئ

كرم ي  49  وليد القانو شار   املس

التنفيذي س الرئ - أودونيل س  كر

من أك أودونيل س كر العقارات40يمتلك مجال ة ا من س. عاما كر شغل إعمار، إ انضمامھ مجموعةقبل مدير منصب

من الفطيم مجموعة ذ2016إ2012العقارات نخيل لشركة تنفيذيا سا ورئ ملجموعة2011إ2006من. م.م.، املنتدب والعضو

من ي برو س. 2006إ2000إنفستا ل ليند و ليميتد، ي برو إنفستمنت باك س و شركة ة إدار مناصب س كر عمل كما

يبرو  برو تال اب ومجموعة ليميتد سز ف س إنفستمنت عمال. ي إدارة دبلوم ع س كر العقارات(حصل د) إدارة مع من

التصديق ادة وش البناء لندا نيوز ادة ش عن فضال للتكنولوجيا، ا البوليتكنيك–انب لينغتون و من الك زميل. امل و س كر

مل ا س د ناملع للمساح ا س د املع سب من وعضو الية س امللكية د مع زميل و و ات، الشر   .ديري

املا املدير - غروفر  سونيل

من أك غروفر سونيل مجال20يمتلك ة ا من رعاما والتقار انيات امل اعداد و التخطيط و املحاسبة و املالية عمل. الشؤون وقد

إعمار عاممع سونيل. 2000منذ شغل إعمار، إ انضمامھ املحدودةوقبل للطاقة دا نو شركة مجموعة(في ضمن من . ) RPGشركة

وس الور ب ادة ش حمل ندمنبالتجارةو ال دل ند. جامعة ال ات الشر أمناء د مع من معتمد شركة ن أم و إس(سونيل أي

م)آي بنجاح تخطى قد ناملتحانو العام ن للمحاسب املعتمدينوحد ن للمحاسب ي مر د املع   ). AICPA(من

ع رواملشار للتطو التنفيذي س الرئ - ار  جون

اريمتلك عنجون د يز قطاع30 ما ة ا من ةعاما والتجار السكنية العقارات ر بال تطو التحق عامعملوقد . 2017 إعمارمنذ

، إعمار إ انضمامھ جون وقدوقبل فاك،سابقاشغل م ملجموعة السك ر للتطو يال سيدن ر لشركة التنفيذي س الرئ حيثمنصب

ققاد منمنمؤلففر م 900 أك عموظف والعمل ،مجالت، رواملقاوالتستحواذ والتطو والتصميم ، ق سو وال ، واملبيعات ،

اليا جون. أس امليحمل العلومدرجة وس الور ب إ باإلضافة سياد، إ و عمال إلدارة بوث اغو شي لية من عمال إدارة اجست

للتكنولوجيا ي سيد جامعة من يد ش وال البناء تكنولوجيا   .التطبيقية

ة التجار العمليات س رئ – حسن  رشا

من أك ا لد حسن ا 13رشا من وعاما العقارات قطاع ة20ة دار املناصب ة ا من منذ. عاما إعمار مع عملت وقد

الوقت2004عام و العقارات، وإدارة العمالء دمات س كرئ ة، والتجار السكنية العقارات وتأج مبيعات مجال عمل و ،

املبي عمليات ع شراف و ة، التجار العمليات س كرئ اضر امبتونزا ، إعمار عقارات خدمات شركة عن فضال رشا. عات،

اث ال جامعة من ل التمو ادة ش ع   .حاصلة

ق سو ال قسم س رئ - ل الطو  رامي

و العقارات قطاع سنوات ي ثما عن د تز ة بخ ل الطو رامي العليا12يتمتع دارة ة ا من منذ. عاما إعمار مع عمل وقد

ة،2012عام التجار للعميات أول وكمدير ة، التجار عالم وسائل ر وتطو والرعاية لإلعالم، ن العام ن املدير وكب كمدير عمل و ،

ا الوقت بإعمارو اصة ا ق سو ال اتيجية اس وتنفيذ ر والتطو ق سو ال س رئ منصب شغل إعمار،. اضر إ انضمامھ وقبل
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لإلعالم إلي إم الة وو لإلعالم ألبوظ إعالمي كمدير رامي جامعة. عمل من عمال إدارة املاجست درجة ع حاصل و و

  .أتالنتا

التصميم مدير ناس- ار ماس  ميلوشا

من أك ناس ار ماس ميلوشا الصناعة10يمتلك مجال ة ا من عام. عاما منذ إعمار مع العمل بدأ ندس2015وقد كم ،

حاليا تصميم ومدير مشروع، ومدير مختلف. معماري، ع مشار ومدير معماري ندس كم ميلوشا عمل إعمار، إ انضمامھ وقبل

ب ي، د شارات س ات بالنرزشر أركيتكس ي اس أر ذلك، وماتيو& ما باغوت، وودز ز س& اننجن أركيتك حصل. غوش

غوا جامعة من ة املعمار ندسة ال وس الور الب درجة ع   .ميلوشا

العمالء خدمة س رئ - ميلو دي  چيڤان

من بأك ميلو دي چيڤان الصناعة29يتمتع مجال ة ا من م. عاما عمل عاموقد منذ إعمار إلدارة2002ع أول كمدير ،

العمالء دمة س كرئ حاليا عمل و العقاري . املجمعات، ي د د مع س التدر يئة وعضو محاضر أيضا و إ. و انضمامھ وقبل

وسط الشرق ي إس ش إ بنك ليمتد، شن ور ور تورك ن نري شركة مناصب جيفان شغل ش. إعمار، جيفان ادةيحمل

معتمد مدير و و العمارة اديمية أ من ة املعمار ندسة املجمعاتال مالك املجمعاتجمعيات مالك جميعات د مع قبل   .من

ي شارالقانو املس – كرم  وليد

من أك كرم وليد القانونية26يمتلك ة ا من عام. عاما منذ إعمار مع عمل ومدير ك،2007وقد القانونية الشؤون س للشؤونرئ

أول  ي قانو كمدير حاليا عمل و اه،. القانونية وشر املال ب حب شركة لصا سنوات ست ملدة وليد عمل إعمار، إ انضمامھ وقبل

وت ب رائدة محاماة شركة و اه، وشر كنعان إميل لشركة وكذلك ي، د رائدة محلية محاماة شركة درجة. و ع وحصل

الق وس الور لبنانالب وت، ب ف جوز سانت جامعة من   .انون

للشركة سية التأس العمومية معية ا رس ل ش دارة مجلس أعضاء افة ن عي يتم   وسوف

 الشركة إدارة ملجلس و شكيل بال حة املق سماء و قالة و نتخاب و لية  :شروط

انتخاب تم لأعضاءس اجتماع دارة ذلكمجلس من الرغم وع السري، اع ق ق طر عن العادية العمومية تممعية فقد

ول دارة مجلس ن نمنعي املؤسس   .قبل

 دارة مجلس أعضاء ومسؤوليات  :اختصاصات

للشر  ساسية دارة سياسات وتحديد اتيجية س القيادة توف دارة ملجلس سية الرئ ام امل أداءتتمثل ع شراف و كة

فيما سواء للشركة مة امل املوضوعات افة ل القرارات اتخاذ ا املنوط سية الرئ ة ا دارة مجلس عد ُ كما ا، يتعلقالعمل

الشركة سمعة املتعلقة خرى ثار أو املالية أو اتيجية س السلطة. باآلثار دارة مجلس يمتلك ذلك، إ اباإلضافة التخاذئال ية

سا النظام أو القانون بموجب ن م للمسا العمومية معية ا ا تنفرد ال تلك ناء باست املسائل افة ب يتعلق فيما القرارات

  .للشركة

ياملسؤولياتتتضمن ما دارة ملجلس   :ساسية

ا؛ − ل ي و ا اني وم الشركة اتيجية إس  تحديد

السياسات − للشركة؛اعتماد  ساسية

من − ا وغ املخاطر إدارة سياسات وكذلك ا عل شراف و املالية ر التقار إلعداد الالزمة جراءات الداخليةاتخاذ الضوابط

 واملالية؛
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الشركة؛ − لة ي وإعادة جديدة عادية م أس إصدار اح  اق

التنفيذية؛ − دارة ن  عي

بالشرك − افآت وامل جور سياسات محتملتحديد تضارب أي مع والتعامل دارة مجلس أعضاء استقاللية وضمان ة

؛  للمصا

م − مع التواصل وضمان ن م املسا الجتماعات مناسبةالدعوة  .بصورة

املتعاقبة الواليات من عدد ألي العمل دارة مجلس ألعضاء جوز و سنوات، ثالث ا مد لوالية دارة مجلس أعضاء مون املسا ن   .ع

بالشركةي اص ا سية التأس العمومية معية ا اجتماع
ً
رسميا دارة مجلس أعضاء جميع ن عي العمومية(تم معية ا

سية خ) التأس بتار سُيعقد دارة. 2017نوفم20الذي مجلس أعضاء من عضو ل ب اص ا العمل عنوان ون ي،  48882 .ب.ص: و د

املتحدة ية العر   .مارات

  دارةمجلسان .3

املجلس مستوى ع ن نت خالل من دارة ملجلس املساعدة ان ال ذه سُتقدم وكمة، ا قواعد واملخاطر: ضوء التدقيق نة

افآت وامل شيحات ال نة   :و

 واملخاطر التدقيق  نة

فيما دارة ملجلس املساعدة واملخاطر التدقيق نة املاليةيتعلقستقدم ر التقار إعداد اصة ا بمسؤولياتھ باالضطالع

وكذا ا، ومراقب للشركة ة والسنو املرحلية املالية البيانات سالمة مراجعة ا وم ارجية، وا الداخلية والضوابط الرقابة وعمليات

وإسدا ا ومراقب خارجيون، مدققون ا يقوم ال التدقيقية غ عمال نطاق ن،مراجعة خارجي ن مدقق ن بتعي املتعلقة املشورة ء

مدى مراجعة وكذلك ارجية ا التدقيق عمليات وكفاءة فاعلية مدى ومراجعة ن، ارجي ا ن باملدقق الشركة عالقة ع شراف و

السن ر التقار واعتماد مراجعة عن ائية ال املسؤولية وتبقى بالشركة، الداخلية الضوابط مراجعة قسم مجلسفاعلية عاتق ع ة و

يئة. دارة وال املتحدة ية العر مارات داخل ا املعمول واللوائح ن القوان افة ل الواجب عتبار تو أن التدقيق نة ع ن تع و

وكمة ا قواعد ام أح ذلك بما ، املا ي د   .وسوق

نة تتألف أن وكمة ا قواعد ط ش وأنالتدقيقو ن التنفيذي غ دارة مجلس أعضاء من قل ع أعضاء ثالثة من واملخاطر

نة ل ًسا رئ ن املستقل عضاء أحد ن عي جب و ن، مستقل عضاء غالبية ون قل. ي ع عضاء أحد لدى تتوفر أن يجب كما

الت نة أس و واملحاسبة، التدقيق بأعمال صلة وذات حديثة ة أعضاءخ نة ال وستضم ن املستقل عضاء أحد واملخاطر دقيق

دارة مجلس م تخ ي ن   .آخر

قواعد ستلزمھ الذي النحو ع الشركة عن الشركة مدققي استقاللية لضمان املالئمة جراءات واملخاطر التدقيق نة اتخذت

وكمة لإل ا م بامتثال الشركة مدققي من ي كتا تأكيد ع املحاسبةوحصلت ات ج عن الصادرة باالستقاللية اصة ا رشادات

الصلة ذات   .والتدقيق

 افآت وامل شيحات ال  نة

دارة مجلس افآت وامل شيحات ال نة املتعلقةساعد مسؤولياتھ تتحملتحمل كما عنھ، ثقة من ان وأي املجلس شكيل ب

واملعرفة ارات امل تقييم مسؤولية نة ال دارةذه مجلس م إ إضافة ات لھوا ي والو عنھ، ثقة املن ان وال شكيلھ و

ن املستقل ن التنفيذي غ دارة مجلس أعضاء استقالل حالة مراقبة ة. سيما الدور املراجعة عن املسؤولية
ً
أيضا نة ال وتتحمل

كأعضاء م عيي املحتمل ن املر وتحديد دارة مجلس ل ي اجةل ا تقت حسبما ان بال أعضاء أو دارة وإضافة. بمجلس

تقديم ذلك بما افآت بامل املتعلقة مسؤولياتھ تحديد دارة مجلس
ً
أيضا افآت وامل شيحات ال نة ساعد سبق، ما إ
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افآت م شأن الشركة سياسة بخصوص دارة ملجلس التنفيذيالتوصيات دارة مجلس الشاملةنأعضاء املبادئ وتحديد ،

أعضاء من عضو ل ل الفردية واملزايا افآت امل حزمة وتحديد باملجموعة افآت امل سياسة اصة ا وكمة ا عمل وإطار واملعاي

العليا دارة وأعضاء ن التنفيذي دارة   .مجلس

قل ع افآت وامل شيحات ال نة تتألف أن وكمة ا قواعد ط ش نو اثن م م ن، تنفيذي غ إدارة مجلس أعضاء ثالثة من

ن مستقل قل عضاء. ع با دارة مجلس ر و ن املستقل عضاء من افآت وامل شيحات ال نة س رئ اختيار جب   .و

  أخرى   ان

ن نت ال إ نإضافة شكيلالسابقت
ً
أيضا م ع فإننا دارة، ملجلس ن عت توجالتا ويةنة نة ال ذه من املتوقع والغرض ،

املثال يل س ع ا وم الشركة لعمليات ة الضرور مور القرارات واتخاذ والتنفيذي الداخ الصعيد ع   : شراف

للشركة؛ − اتيجية س طة ا  إعداد

انيات − امل ضوء الشركة تقدم مستوى ومراقبة شغيل ال خطط املوضوعة؛تنفيذ سية الرئ داء ومؤشرات  املعتمدة

والسالمة؛ − ة وال ن والتأم باملخاطر املتعلقة مور افة  مراقبة

اوى؛ − والش القصور وأوجھ شغيلية ال التحديات  مراجعة

ات؛ − الشر امتثال  مراجعة

العمل − ن تحس فرص  .تحديد

 الداخ   التدقيق

الت بوظيفة مستقلة تدقيق شركة ليف ت تم بناس خاصة داخ تدقيق وظيفة شاء إ ل الطو املدى ع ونتوقع ، الداخ   .دقيق

نومسئولياتحقوق .4 م  املسا

ي كما سا والنظام ات الشر لقانون وفقا ن م للمسا سية الرئ قوق ا   : إن

اح − ر ع توز ق واملقررةا العمومية؛ معية ا  من

كتتاب − ة ولو وحق الشركة؛ تصفية عند صول من م حص ع صول وا ة الثانو الطروح ديدة ا م  باألس

اجتماع − حضور ق معيةا وا للشركة؛ املالية البيانات من ة واستالم  العمومية

و − دارة؛ مجلس أعضاء ومقاضاة العمومية معية ا ره تمر تم قرار أي إبطال طلب ق  ا

ق − سميةا ةال ولعضو دارة؛  مجلس

مدققي − ن عي ق محساباتا عا ا وتحديد  .الشركة

بھ − اصة ا م لألس سمية القيمة حدود إال الشركة مديونيات س ول م، س شراء قيمة سداد م املسا مسئولية  .تنحصر

سعقد .5 ساالتأس  والنظام

طي اشرةمرفق س تأس وعقد للشركة سا للنظام امل ال النص ذه   . كتتاب

 القانونيةمور .6

س التأس عقد ام أح ضوء التا ص امل الصلةوالنظاميقرأ ذات ات الشر قانون ومواد   . سا
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  التحول −

ذات شركة من الشركة تحول س دراج، عامةمسئوليةقبل مة مسا شركة ا والنظام. محدودة س التأس عقد اعتماد تم س

التحول  عند الشركة قبل من شرة ال ذه ما ال املشار للشركة   . سا

سا −  النظام

تفصيال م س بملكية املرتبطة امات ل و قوق ا ع شرة ال ذه اليھ املشار للشركة سا النظام   .ينص

تحضو  − التصو وحقوق العمومية معية ا  ر

مھ أس لعدد مساٍو أصوات عدد لھ ون و ن، م للمسا العمومية معية ا حضور م مسا ل ل   .يحق

مل −   س

ي د سوق دراج سوقاملاعقب لدى م س ل حتفاظ و املادية ا صف من م س د بتجر السوق يقوم ي،   .املاد

 املاليةاملعلومات −

طلب م للمسا للشركةةيحق املدققة ة السنو املالية القوائم  من

  املاليةالسنة −

املالية السنة ت1يوم للشركةتبدأ وت عام31يناير ل من سم الشركة. د س تأس عقب للشركة و املالية السنة وتبدأ

ت وت عامة مة مسا السنة31كشركة من سم   .التاليةد

اح −   التصفيةوعائداتر

الشركة عتقوم نبتوز م للمسا ون و يئة ال عن الصادرة والقرارات لألنظمة
ً
وفقا م لألس املستحقة اح نر املنفرداملخول ق ا

م س تلك ع املستحقة اح لنص .ر وفقا وذلك الشركة أصول من جزء ق ا م مسا ل ل ون ي الشركة، تصفية حالة و

ات169املادة الشر قانون   . من

املرحلية  − اح  ر

سنوي  ع ر أو سنوي نصف أساس ع مرحلية اح أر ع توز للشركة يجوز ن، م املسا بموافقة
ً
نا   .ر

العمومية − معية  ا

دارة ملجلس  ةالدعو يجوز
ً
الزما ذلك رأى م للشركة عمومية جمعية دارة. لعقد مجلس من يطلبوا أن ن م للمسا أيضا يمكن

عن يقل ال ما ون يمل ن م املسا من عدد الطلب ذا تقدم اذا العمومية معية ا اجتماع باملائة% (20عقد ن حال.)عشر أي و

حوال، واحدةيجبمن مرة العمومية معية ا خاللعقد دارة مجلس من دعوة استالم عقب قل ع ا من) 4(سنو ر أش

جتماع لعقد الدعوة املحددين والزمان ان امل املالية السنة   .اية

إبطال منيجوز معينة مجموعة لصا صدر و عتبار ن ع الشركة مصا أخذ دون العمومية معية ا عتمده قرار أي

أ ن م للغاملسا أو دارة مجلس ألعضاء
ً
خاصا

ً
نفعا يجلب أو م الضرر ق ي   . و

كم ا ع تب بالبطالنبالبطالنو كم ا شر دارة مجلس وع ن م املسا جميع ا سبة بال يكن لم كأن القرار اعتبار

ية العر باللغة تصدران ن يوميت ن محليت ن   .يفت

سقط تأمرالبطالندعوى و لم ما القرار تنفيذ وقف الدعوى رفع ع تب ي وال فيھ، املطعون القرار صدور خ تار من سنة بم

ذلك غ   . املحكمة
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دارة − مجلس    مسئولية

وعن السلطة، استعمال وإساءة الغش أعمال جميع عن والغ ن م واملسا الشركة تجاه
ً
مسئوال دارة مجلس ون مخالفةلي

دارة سوء ا باإلضافة الشركة، لنظام أو مطالبة. للقانون دارة مجلس أعضاء ضد مسئولية دعوى رفع ق ا للشركة ون و

دارةباألضرار  مجلس أخطاء ب س ن م باملسا قت يقوم. ال من بموجبھ ن ّ ع العمومية معية ا من قرار يصدر ان جب و

ب الدعوى الشركةبمباشرة   . اسم

ل مول قمسا مجلسا بھ قام الذي طأ ا شأن من ان اذا ا برفع الشركة قيام عدم حالة منفردا الدعوى يقيم أن

م كمسا بھ ضرر اق إ الدعوى . دارة رفع ع عزمھ الشركة يخطر أن عليھ ذلك،   .ومع

لھ − املفوضة والصالحيات دارة مجلس س رئ ن   عي

الن سينص للرئ
ً
ونائبا

ً
سا رئ أعضائھ ن ب من تخب ي أن دارة مجلس ع يجب انھ ع سا دارة. ظام مجلس س رئ مثل و

دارة مجلس من املعتمدة القرارات جميع نفيذ ب قوم و و املحاكم امام أعضاء. الشركة ن ب صوات ساوي حدوث حالة و

املجل س لرئ ون ي دارة املرمجلس الصوت   . س

ساباتمدققوا .7  املستقلون  ا

ية املن للسنوات للشركة املوحدة املالية البيانات تدقيق سم31تم وسط2016و2015و2014د الشرق يونج آند ست ار بواسطة

ي( د ص)فرع الطابق9267ب.، زايد،28، الشيخ شارع لألعمال، الصقر برج املتحدة، ية العر مارات دولة ي، م. د ر تقر وارد و كما

شرة ال ذه الحقا نا ية. املو املن ر أش سعة بال يتعلق فيما للشركة املوحدة املالية البيانات بمواجعة يونج آند ست آر قاميت

تم30 رقم2017س املراجعة امات وال الدولية للمعاي
ً
ن"،2410وفقا املدقق بواسطة املرحلية املالية البيانات مراجعة تتم أن يجب

ن املستقل ن سابي شرة" ا ال ذه
ً
الحقا نا املو م ر تقر وارد و  . كما

املادية .8 احداث وقبل التحول ة ف أثناء الشركة ا أبرم ال سية الرئ  . والعقود

 سية الرئ عمال نقل  اتفاقية

خقامت بتار تم27الشركة شركة2017س مع إتفاقية ةبإبرام العقار سية("إعمار الرئ النقل أعمال") اتفاقية بنقل تتعلق

اصة ا العقاري ر التطو ع ةشركةمشار العقار الشركة") عمال("إعمار  .إ

صولشركةقامت جميع بنقل سية الرئ النقل إتفاقية بموجب ة العقار الشركةإعمار إ باألعمال املتعلقة امات ل قامت(و أو

ا مجموع أعضاء من عضو ع الشركة إ ذلك) بالنقل صر-بما ا ال املثال يل س بات–ع وترت وعقود معينة أرا قطع

ن وموظف ةشراكة فكر ملكية تارخوحقوق من االت ا جميع تم1وذلك التفاقي. 2017س
ً
قامتوفقا سية، الرئ النقل ة

ك املش ر التطو اتفاقية بموجب البيع لغرض صول اح أر ا حقوق بنقل ة العقار و إعمار االقائمة ي د خور بمشروع املتعلقة

البيع لغرض باألصول متعلقة اح أر أي مبالغ سداد دت ع ا أ كما مؤسسةالشركة الضمان حسابات من ا صرف يتم وال

العقاري ا سنويلتنظيم ع ر أساس ع الشركة تم(ا قد البيع لغرض باألصول املتعلقة اح ر تلك انت منسواء ا صرف

البنوك شركةحسابات اصة وتما ك املش العقاراملشروع إعمار ع ا ع اليةتوز  ). أم

سليم نحو ع الشركة إ عمال أصول من أي نقل يتم لم سيةحال الرئ النقل إتفاقية ام وأح لشروط
ً
تم(وفقا وثيقة أي أو

ا ل
ً
وفقا ا توافق)إبرام الشركةشركة، لصا صول بتلك باإلحتفاظ ستمرار ع ة العقار أي(إعمار قيام ضمان ع توافق أو

بذلك ا مجموع أعضاء من الشرك)  عضو لتعليمات
ً
وفقا صول تلك بإدارة تقوم إوأن نقلة ن يح الشركةأن إ صول تلك

ل   .     سليمش

و  الشركة ن ب ما ا عل املتفق ام ح و الشروط سية الرئ النقل إتفاقية ن تب عمال، نقل ام وأح شروط بيان إ شركةباإلضافة

الوحدات وملكية عمال من جزًءا ل ش ال ع املشار ر بتطو يتعلق فيما ة العقار اء(إعمار ن عند ع املشار ا تتضم ) ال

التحتية ية والب ر التطو لنفقات ة ار ا   . واملخصصات
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ل الشركة قبل من تمنح ضات عو سية الرئ النقل إتفاقية أيشركةوتتضمن عن ة العقار إعمار
ً
وفقا ي املش ا يتحمل امات إل

ا تتكبد خسائر أي وعن سية الرئ النقل إتفاقية ام وأح خشركةلشروط تار عد لألعمال الشركة سي يجة ن ة العقار 1إعمار

تم  .    2017س

 العالقة  اتفاقية

خ بتار الشركة ر16قامت شركة2017أكتو مع إتفاقية ةبإبرام العقار العالقةإت("إعمار تنظيم خ") فاقية بتار نافذة تصبح

الغرض. قرار كمن لالرئو ش وقات جميع ا أعمال سي ع الشركة قدرة ع التأكيد و العالقة تنظيم إلتفاقية

ة العقار إعمار شركة عن   .مستقل

ن ح إ نافذة العالقة تنظيم إتفاقية اسبق-وتبقى ما ةسبة إنخفاض) 1: (- أ العقار إعمار شركة غ-ملكية أو مباشر ل ش

عن-مباشر ا% 10الشركة عل املنصوص ة العقار إعمار شركة امات وإل حقوق وتتوقف ت ت الة ا ذه و قل، ع

و العالقة؛ تنظيم و) 2(إتفاقية ؛ املا ي د سوق م س إدراج عن املتب) 3(التوقف ةتفاق العقار إعمار وشركة الشركة ن ب ادل

العالقة تنظيم إتفاقية اء إ ا(ع م جزء أو امل املسبقة)بال التنفيذين غ ن املستقل دارة مجلس أعضاء موافقة شرط و(،

موافقتھ أو ما موافق فيجب أقل، أو ن إثن التنفيذين غ ن املستقل دارة مجلس أعضاء عدد ان الةحال ا   ).ذه

تفاقيات و بات ت وال والعالقات الصفقات افة إبرام ع العالقة تنظيم إتفاقية ام وأح شروط بموجب ة العقار إعمار توافق

عادية ة تجار لشروط
ً
ووفقا عادل ل ش الشركة ا. مع اصة ا ت التصو حقوق بممارسة ة العقار إعمار شركة د وتتع

من التأكد لغايات أعضاء؛أ) 1: (الشركة سبعة من وقات افة الشركة إدارة مجلس ون يت مجلس) 2(ن أعضاء أغلب ون ي أن

ن؛ تنفيذي غ أعضاء تنفيذين؛) 3(دارة غ ن مستقل أعضاء وقات، افة دارة، مجلس أعضاء ثلث قل ع ون ي أن

أعضاء ) 4(و من
ً
كال يظل أن ،

ً
عمليا ممكن حد أق يإ ثما وح الشركة لدى قيادية وظيفة قرار خ بتار العليا دارة

قرار خ تار ع الحقة للشركة. سنوات العليا دارة أعضاء من أي توظيف إ ة العقار إعمار شركة س   .ولن

ع الحقة سنوات ثالث ملدة وذلك للشركة محددة كة مش خدمات منح ع ة العقار إعمار قراروتوافق خ تلك. تار مقابل و

ساوي ة سنو ة إدار خدمات رسوم الشركة تدفع سوف دمات، ة3ا السنو الشركة عوائد إجما من   .باملائة

سواء عة، التا ا ا شر من أي أو ة العقار إلعمار مملوكة ون ت مستقبلية ر تطو أصول أي ع ستحواذ ق ا للشركة ون و

إعم ا عدتتملك أو قرار خ تار صول تلك تحديد تم وسواء ، الغ مع كة مش ع مشار من كجزء عن أو ا وحد ة العقار ار

  .ذلك

الصلة ذا ر التطو ملشروع الشركة ستدفعھ ال املبلغ تحديد تم الشراء("و ة") سعر العقار وإعمار الشركة ن ب تفاقية ق طر عن

الع السوقية القيمة العالقة(ادلةمقابل تنظيم إتفاقية ا ف عر تم يتم) كما ا تحديد يتم لم حال وال الصلة، ذات لألصول

دولية سمعة ذو عقاري تقييم ن مكتب ما يقوم ن مستقل ن عقار ن تقييم متوسط حساب ئٍذ الشركة(حي ق طر عن ما عيي يتم

ن مجتمع ة العقار سعر )وإعمار ون ي ال أن شرط ة، العقار إعمار ا تكبد ال الشراء لفة ت من أقل الشراء. الشراء سعر تطلب و

الشركة إدارة مجلس موافقة ستحواذ ام وأح شروط افة غ(و ن املستقل دارة مجلس أعضاء أغلبية موافقة ذلك
ً
متضمنا

ن   ).التنفيذي

و  الشركة شطة أ ع قيود العالقة تنظيم إتفاقية تفّرض عولن مرحلة أي الغ من ستحواذ ة ر ا للشركة ون ست

ا بنفس لألصول ا ر وتطو ر، التطو ألغراض   .أصول

ح ائتمانية يالت س للشركة ة العقار إعمار يح العالقة300،000،000وست تنظيم إتفاقية ام وأح لشروط
ً
وفقا ي أمر دوالر

ي(" ئتما يل س الشرك"). ال ستخدم آلخروس ن ح من للشركة النقدية السيولة متطلبات تحقيق ألغراض ي ئتما يل س ال . ة

ي ئتما يل س ال بموجب ة العقار إعمار تمنحھ قرض ل ل ة العقار إعمار لصا الشركة ع املستحق الفائدة معدل ون و
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بـ( حده ع م م
ً
كال شارإ ا) 1: (و") القرض"و بالقرض يتعلق أقل،فيما أو سنوات ثالث مدتھ ون ت زائد3ل ليبور ور 1،4ش

أو ؛
ً
ا سنو سنوات،) 2(املائة ثالث من أك مدتھ ون ت ال بالقرض يتعلق زائد3فيما ليبور ور  2ش

ً
ا سنو   .املائة

عتقد أعو ممارسة من الشركة تمكن سوف العالقة تنظيم إتفاقية ام وأح شروط أن دارة عنمجلس مستقل ل ش ا مال

الرئ ك الشر ن و ا بي ما والعالقات الصفقات جميع أن من التأكد للشركة يح وست عة التا اتھ وشر الرئ م ية املسا مب

عادية ة تجار أسس ع ب
ُ
ت  .وسوف

  أخرى سية رئ  عقود

سية الرئ عقودنا الواردة املحددة الشروط لبعض
ً
صا م أدناه والشروطوال  .نورد ام ح ميع

ً
وصفا التالية صات امل مثل

ُ
ت

الفعلية تفاقيات إ بالرجوع ا مجمل تص صات م و العقود، ذه ة    .السار

كة املش ع املشار  اتفاقيات

يلز .1 ي   د

ش ة العقار مراس شركة مع شراكة إتفاقية ة العقار إعمار شركة ةمراس("م.م.ذ.أبرمت خ") العقار 2013يونيو8بتار

خ بتار يلز(" 2013نوفم19واملعدلة ي د اء شر ت") إتفاقية إست يلز ي د شركة كة، مش شركة س بتأس يتعلق ما

يلز("م.م.ذ.ش ي د ومراس")شركة ة العقار إعمار شركة قبل من مملوكة ون ست وال ة، ساوي العقار  .بال

ش ي د إعمار شركة ي(" م.م.ذ.أبرمت د شركة")إعمار مع ر تطو خدمات إتفاقية ة، العقار إعمار لشركة عة تا شركة و ،

خ بتار يلز ي سم4د خ2013د بتار يلز(" 2017مايو8واملعدلة ي د ر تطو خدمات ر") إتفاقية تطو بمشروع يتعلق فيما

ة تجار ومساحات سك من يتألف ستخدامات متعدد يةعقاري ال والرعاية الضيافة ومرافق بالتجزئة، بيع ومناطق

و مالعب منطقة ذلك بما ة تجار عالمات ذات ية ترف ومرافق و/ والتعليم، وملعب بولو، نادي غولف/ أو نادي أو

املفتوحة واملساحات كة املش واملناطق العامة، املرافق وخدمات العالقة، ذات دمات يلز("وا ي د  )."مشروع

خ بتار الشركة ر 22قامت شركة،2017أكتو ا بي من أخرى ات ج مع صياغة وإعادة عديل و بدال وإس تنفيذ عقد بإبرام

ومراس ة العقار ذإعمار شرز فن ومراس ة شرز ("م.م.العقار فن ش") مراس ي د إعمار ي("م.م.ذ.وشركة د تنفيذ إتفاقية

يتعلق") يلز خرى ( فيما مور من العديد ن ب جزء)من ة العقار إعمار حصة البيع"بنقل لغرض من" BTSصول

الشركة، إ يلز ي د ةمشروع العقار مراس حصة ونقل البيع لغرض باألصول اص ا زء ا ة العقار مراس حصة ونقل

إ يلز ي د مشروع البيع لغرض باألصول اص ا زء شرزا فن اس إتفاقيةم صياغة وإعادة بدال وإس عديل و

يلز ي د ر تطو خدمات وإتفاقية يلز ي د اء  .شر

يلز ي د تنفيذ إتفاقية وأن) 1(بموجب الشركة، إ يلز ي د شركة ا حصص امل نقل ع ة العقار إعمار شركة وافقت

يلز ي د اء شر إتفاقية ا محل الشركة وتحل ي )2(؛ د شركة ا حصص امل نقل ع ة العقار مراس شركة وافقت

يلز ي د اء شر إتفاقية ا محل تحل وأن شرز، فن مراس إ ويلز س )3(؛ تأس ع ومراس ة العقار إعمار شركة إتفقت

ساوي بال ومراس ة العقار إعمار شركة قبل من مملوكة ون ت أخرى كة مش ات شر ي("ثالث د ات ديدةشر ا  ؛")يلز

باتف) 4(و يتعلق فيما الشركة تحل أن ع يلز، ي د ملشروع املطور ا بصف ي، د إعمار خدماتااتفقت يلز قية ي د ر تطو

ا اما إلل الشركة أداء ضمان ع ة العقار إعمار يلزووافقت ي د اء شر إتفاقية املعدلةو  بموجب يلز ي د اء شر إتفاقية

مو( يكما فيما   ). ة

نقل ع يلز ي د تنفيذ إتفاقية أطراف نقل(وإتفق ن تأم يلز) أو ي د شركة أصول جميع البيع-ملكية لغرض صول عدا

BTS "-يلز ي د شركة تبقى بحيث ديدة ا يلز ي د ات شر اإ املتعلقة البيعوالعمليات لغرض لألصول فقط مالكة

BTS "د بمشروع اصة يلزا املتعقلة( ي صول عض ا   ). باإلضافة
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ديدة ا يلز ي د ات شر يتعلق فيما اء الشر اتفاقية توقيع مع امن ال و ديدة ا يلز ي د ات شر س تأس من اء ن عند

ي ي د اء شر اتفاقية شروط مع كب حد ا متطابقة شروط ع املعدلةبناءا فيما(لز ة مو تدخل،)يكما سوف

من ومراسل شرالشركة معدلة فن اء شر املعدلة("إتفاقية يلز ي د اء شر يلز،") إتفاقية ي د شركة يتعلق كمافيما

يلزستدخل ي د وشركة معدلةالشركة ر تطو خدمات املعدلة("إتفاقية يلز ي د ر تطو خدمات ن")إتفاقية ب من وذلك،

مور  من يلز العديد ي د شركة أصول ملكية نقل عملية لتعكس اخرى، ل  . املخطط

مت سا شر مراس وقد املعدلةفن يلز ي د اء شر إتفاقية يلز،ببموجب ي د مشروع لتنفيذ الالزمة رض وستقومقطعة

جزءبالشركة ر تطو ل البيع"تمو لغرض يلز" BTSصول ي د مشروع  .من

تنص شر سوف جزءإتفاقية عن ناتجة اح أر أي تقسيم يتم أن ع املعدلة يلز ي د البيع"اء لغرض من" BTSصول

مراس ن ب يلز ي د شر مشروع ساوي فن بال  .والشركة

املعدلة، يلز ي د اء شر إلتفاقية
ً
قبلسوفوفقا من م عيي يتم أعضاء ثالثة من يلز ي د شركة إدارة مجلس يتألف

وثالث مراسالشركة، قبل من م عيي يتم أعضاء شرة بموافقة. فن دارة مجلس قرارات ن،وتصدر اضر ا عضاء أغلبية

ذلك قل-  بما مراس–ع قبل من ن مع وعضو الشركة قبل من ن مع شرعضو  .   فن

التالية االت ا احدى املعدلة يلز ي د اء شر إتفاقية اء إ ومراسنبإتفاق) 1: (يجوز شر الشركة فن
ً
عدخطيا سواء

ما أمر مسدود ق طر إ دارة مجلس هوصول غ أوأو أو) 2(؛ يلز؛ ي د شركة إخالل) 3(تصفية حالة وقوع حال

يلز ي د شركة بحل مخل الغ الطرف  .وطلب

تقدم سوف املعدلة، يلز ي د ر تطو خدمات إتفاقية منالخدماتعضالشركةبموجب شركة ل و يلز ي د لشركة ر تطو

ديدة ا يلز ي د ات رسومشر   . مقابل

ت املعدلة ت يلز ي د ر تطو خدمات ن إتفاقية الطرف قبل من عليھ تفاق يتم كما أو يلز ي د مشروع سليم قد.  عند كما

إش تقديم خالل من املعدلة يلز ي د ر تطو خدمات إتفاقية اء إ حالةيتم يلز ي د شركة قبل من للشركة اء إ عار

خالل ا معا تتم ولم مادية ملخالفات الشركة اب الشركة60ارت تصفية حالة أو  . يوم

كما املتحدة ية العر مارات دولة ن لقوان املعدلة يلز ي د اء شر وإتفاقية املعدلة يلز ي د ر تطو خدمات إتفاقية تخضع

يمطبق د إمارة   .ة

نوب .2 ا  )1(إعمار

ان للط ي د مدينة مؤسسة مع م تفا مذكرة ة العقار إعمار شركة ان("أبرمت للط ي د شركة") مدينة س بتأس يتعلق ما

نوب ا ي د إعمار شركة كة، العال(مش ي د نوب) ("م.م.ذ.ش-مركز ا إعمار قبل")شركة من مملوكة ون ست وال ،

ساوي شركة بال ان للط ي د ومدينة ة العقار  .إعمار

كة مش ر تطو إتفاقية ان للط ي د ومدينة ة العقار إعمار شركة نوب("أبرمت ا إعمار ر تطو يتعلق)") 1(إتفاقية فيما

ر تطو للغولفمنطقةبمشروع ساوث ي مند يتألف ستخدامات متعدد عقاري بأسوار( ةمغلقمنطقةكمشروع ) محاط

ورعاية ضيافة ومرافق بالتجزئة، بيع ومناطق ة تجار ومحالت وفنادق رتفاع منخفضة سكنية وشقق الفاخرة الفلل من

غولف وملعب ، أك أو د مل مخصصة ومواقع ة، تجار عالمات ذات ية ترف ومرافق عليم، و ع(ية ) حفرة18يحتوي

وناد ب للتدر ومرافق للقيادة ح ومنطقيمع غولف، بملعب
ً
حديثا املشيد الغولف ملعب تصل مخصصة ع(ة 18يحتوي

املشروع) حفرة خارج
ً
حاليا نوب("موجود ا إعمار  ").  )1(مشروع

الشركة ر17قامت إعمار2017 أكتو شركة ا بي من أخرى ات ج مع صياغة وإعادة عديل و بدال وإس تنفيذ عقد بإبرام

ان للط ي د ومدينة ة نوب("العقار ا إعمار تنفيذ جزء)") 1(إتفاقية ة العقار إعمار حصة بنقل يتعلق صول"فيما

البيع نوب" BTSلغرض ا إعمار مشروع عد) 1(من و الشركة، نوبإ ا إعمار ر تطو إتفاقية صياغة وإعادة بدال وإس  .يل
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نوب ا إعمار تنفيذ إتفاقية بموجب ة العقار إعمار شركة إ) 1(وافقت نوب ا إعمار شركة ا حصص امل نقل ع

إتفاقية ا محل الشركة تحل وأن كالشركة، املش نوبل املشروع ا إعمار ر إعما). 1(تطو شركة ومدينةإتفقت ة العقار ر

شركة س تأس ع ان للط ي انمشروعد للط ي د ومدينة ة العقار إعمار شركة قبل من مملوكة ون ت أخرى ك مش

ساوي ديدة("بال ا نوب ا إعمار نوب")شركة ا إعمار تنفيذ إتفاقية أطراف وإتفق نقل) 1(، نقل(ع ن تأم ملكية) أو

ا إعمار شركة أصول البيع-نوبجميع لغرض صول شركة- " BTSعدا تبقى بحيث ديدة ا نوب ا إعمار شركة إ

البيع لغرض لألصول فقط مالكة نوب ا نوب" BTSإعمار ا إعمار بمشروع اصة  ).1(ا

نوب ا إعمار تنفيذ إلتفاقية النفاذ صفة تدخل،)1(وإلعطاء انسوف للط ي د ومدينة كإتفاقيةالشركة مش ر تطو

نوب("معدلة ا إعمار ر تطو نوب") املعدلة) 1(إتفاقية ا إعمار شركة يتعلق تدخل. فيما ةوسوف العقار إعمار شركة

ان للط ي د ديدةومدينة ا نوب ا إعمار شركة يتعلق فيما شراكة  .إتفاقية

نوب ا إعمار ر تطو إتفاقية تحتفظ) 1(بموجب سوف بجزءمديناملعدلة اصة ا رض بقطعة ان للط ي د صول"ة

البيع نوب" BTSلغرض ا إعمار مشروع أجل) 1(من من نوب ا إعمار شركة عن نوببالنيابة ا إعمار مشروع ر ،1تطو

تقوم جزءبالشركةوسوف ر تطو ل البيع"تمو لغرض نوب" BTSصول ا إعمار مشروع  ).1(من

نص تطوس نوبإتفاقية ا إعمار جزء) 1(ر عن ناتجة اح أر أي تقسيم يتم أن ع البيع" املعدلة لغرض من" BTSصول

نوب ا إعمار قبل) 1(مشروع من أخذه تم رأسمال قرض أي ة سو عد وذلك ساوي، بال والشركة ان للط ي د مدينة ن ب

ف ان للط ي د ملدينة مستحقة مبالغ وأي نوب ا إعمار بجزءشركة اصة ا رض بقطعة يتعلق البيع" يما لغرض صول

BTS "نوب ا إعمار مشروع  ).1(من

نوب ا إعمار ر تطو إلتفاقية
ً
أعضاء) 1(ووفقا ثالثة من نوب ا إعمار شركة إدارة مجلس يتألف تماملعدلة، منس م عيي

لل ي د مدينة قبل من م عيي يتم أعضاء وثالثة الشركة، انقبل للط ي د ومدينة الشركة قبل من إختياره يتم وعضو ان، ط

 
ً
ا بموافقةسو . سو دارة مجلس قرارات قل- تصدر ي–ع د مدينة قبل من ن مع وعضو الشركة قبل من ن مع عضو

ان  .للط

نوب ا إعمار ر تطو إتفاقية ستقوم) 1(بموجب رالخدماتعض بتقديمالشركةاملعدلة، نوبتطو ا إعمار لشركة

ديدة ا نوب ا إعمار الشركة. وشركة تتقا جما-وسوف املبلغ يتجاوز ال أن ي300ع إمارا م در سبة-مليون

سبة% 1.5 و نوب ا إعمار مشروع من ي املتأ الدخل اح% 1.5من ر دمات(من ا ذه مقابل دفع من) قبل املتأتية

نوب ا إعمار نوبمشروع ا إعمار لشركة الشركة ا ستقدم ال ر التطو دمات  .كمقابل

نوبو  ا إعمار ر تطو إتفاقية اء إ ااملعدلة) 1(جوز توقيع عد التالية، االت ا ي) 1: (احدى د ومدينة الشركة إتفاق

أو ذلك؛ ع
ً
خطيا ان أو) 2(للط نوب؛ ا إعمار شركة بحل) 3(تصفية مخل الغ الطرف وطلب إخالل حالة وقوع حال

نوب ا إعمار  .شركة

تخضع نوبسوف ا إعمار ر تطو الع) 1(إتفاقية مارات دولة ن لقوان ياملعدلة د إمارة مطبقة كما املتحدة ية   ..ر

ر .3 سكو  زعبيل

وان شر فين مراس شركة قبل من اململوكة زعبيل مراس مع شراكة إتفاقية ة العقار إعمار شركة سون أبرمت م.م.ذ.شب

زعبيل(" خ") مراس خ2017يناير9بتار بتار اير20و2017يناير31واملعدلة إتفاقية(" 2017مايو7ومارس31و2017ف

ر سكو زعبيل شركة") شراكة س بتأس يتعلق شمشروعما ر و س زعبيل شركة ك، ر("م.م.ذ.مش سكو زعبيل  ").شركة

ش ي د إعمار شركة ر.م.ذ.أبرمت و س زعبيل شركة مع ر تطو خدمات إتفاقية ة، العقار إعمار لشركة عة تا شركة و م،

خ ل 30بتار خواملعدلة2017أبر ر(" 2017مايو8بتار سكو زعبيل ر تطو خدمات ر") إتفاقية تطو بمشروع يتعلق فيما

وفندق بالتجزئة بيع ووحدات سكنية شقق من يتألف زعبيل ستخدامات متعدد فندقية) فنادق(عقاري وشقق

ر(" سكو زعبيل  ").مشروع
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خ بتار الشركة ر 22وقامت تنفيذ2017أكتو عقد مراسبإبرام ا بي من أخرى ات ج مع صياغة وإعادة عديل و بدال وإس

ش ي د إعمار وشركة ر("م.م.ذ.زعبيل سكو زعبيل تنفيذ يتعلق") إتفاقية خرى ( فيما مور من العديد ن ب بنقل)من

جزء ة العقار إعمار البيع" حصة لغرض عديل" BTSصول و الشركة، إ ر و س زعبيل مشروع وإعادةمن بدال وإس

ر و س زعبيل ر تطو خدمات وإتفاقية ر و س زعبيل شراكة إتفاقية  .صياغة

ر و س زعبيل تنفيذ إتفاقية إ) 1(بموجب ر و س زعبيل شركة ا حصص امل نقل ع ة العقار إعمار شركة وافقت

ر و س زعبيل شراكة إتفاقية ا محل الشركة تحل وأن والشركة، عإتفقت) 2(؛ زعبيل ومراس ة العقار إعمار شركة

ساوي بال زعبيل ومراس ة العقار إعمار شركة قبل من ن مملوكت ونان ت ن أخر ن كت مش ن شركت س زعبيل("تأس شرك

ر  نسكو ديدت و")ا ملشروع) 3(؛ املطور ا بصف ي، د إعمار راتفقت و س يتعلقزعبيل فيما الشركة تحل أن ع باتفاقية،

ر  و س زعبيل ر تطو ةخدمات العقار إعمار بموجب،ووافقت ا اما إلل الشركة أداء ضمان رع و س زعبيل اء شر إتفاقية

املعدلةو  ر و س زعبيل اء شر ي(إتفاقية فيما ة مو ة )كما سار تصبح أن   . بمجرد

نقلو  ع زعبيل مراس تنفيذ إتفاقية أطراف نقل(إتفق ن تأم زعبيلمل) أو مراس شركة أصول جميع صول-كية عدا

البيع زعبيل-" BTSلغرض شرك ر إ و زعبيلس شركة تبقى بحيث ن ديدت را و ا(س املتعلقة فقط)والعمليات مالكة

البيع لغرض بمشروع" BTSلألصول اصة  ا

ر و س زعبيل ات شر يتعلق فيما اء الشر اتفاقية توقيع مع امن ال و ديدة ا ر و س زعبيل ات شر س تأس من اء ن عند

املعدلة ر و س زعبيل اء شر اتفاقية شروط مع كب حد ا متطابقة شروط ع بناءا ديدة ي(ا فيما ة مو ،،)كما

تد منخسوف ل زعبل ومراس معدلةيلالشركة شراكة زعبيل("إتفاقية شراكة ر إتفاقية يتعلق") املعدلةسكو فيما

زعبيل رشركة و زعبيلوستقوم،س وشركة رالشركة و معدلة-بإبرام س ر تطو خدمات ر("إتفاقية تطو خدمات إتفاقية

ر زعبيل م").املعدلةسكو نقل لتعكس خرى، مور من العديد ن ب من رولذلك، و س زعبيل شركة أصول   . لكية

مت سا زعبيل وقد زعبيل،مراس شراكة إتفاقية ر بموجب و ر،باملعدلةس و س زعبيل مشروع لتنفيذ الالزمة رض قطعة

جزء ر تطو ل تمو ع الشركة البيع" ووافقت لغرض ر" BTSصول و س زعبيل مشروع  .من

تنص زعبيلوسوف شراكة ر إتفاقية و جزءاملس عن ناتجة اح أر أي تقسيم يتم أن ع البيع"عدلة لغرض " BTSصول

ساوي  بال والشركة زعبيل مراس ن ب ر و س زعبيل مشروع  .من

املعدلة، زعبيل مراس شراكة إلتفاقية
ً
قبلسوفووفقا من م عيي يتم ن عضو من زعبيل مراس شركة إدارة مجلس يتألف

م عيي يتم ن وعضو زعبيلالشركة، مراس قبل بموافقة. من دارة مجلس قرارات بماوتصدر ن، اضر ا عضاء أغلبية

قل-ذلك وعضوواحدعضو –ع الشركة قبل من ن زعبيلواحدمع مراس قبل من ن  .مع

زعبيلو شراكة إتفاقية اء إ ر يجوز و ااملعدلةس توقيع عد تية ، االت ا زعبيل) 1: (إحدى ومراس الشركة إتفاق

أو ذلك؛ ع
ً
زعبيل) 2(خطيا شركة رتصفية و أوس مخل) 3(؛ الغ الطرف وطلب إخالل حالة وقوع حقھحال بممارسة

اء إ أو ر و س زعبيل شركة املخل الطرف م أس افة شراء أو ثالث طرف ا ر و س زعبيل شركة مھ أس افة لبيع

 .تفاقية

لشركةوا معينة ر تطو خدمات تقديم ع املعدلة زعبيل مراس ر تطو خدمات إتفاقية بموجب الشركة رفقت و س  زعبيل

رسوم من. مقابل عليھ تفاق يتم كما أو زعبيل مراس مشروع سليم عند املعدلة زعبيل مراس ر تطو خدمات إتفاقية ت ت

ن الطرف خدمات.قبل إتفاقية اء إ يتم قد حالةكما خر الطرف إ إشعار تقديم خالل من املعدلة ر و س زعبيل ر تطو

اب خر ارت خاللالطرف ا معا تتم ولم مادية   يوم30ملخالفات

ية العر مارات دولة ن لقوان املعدلة زعبيل مراس شراكة وإتفاقية املعدلة زعبيل مراس ر تطو خدمات إتفاقية وتخضع

ياملتحدة د إمارة مطبقة  .كما

سية الرئ املقاوالت  إتفاقيات
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نقل إتفاقية بموجب الشركة إ
ً
جميعا ا نقل تم وال ن، املقاول من العديد مع مقاوالت عقود عدة ة العقار إعمار شركة أبرمت

سية إ. رئ ا نقل تم ال املقاوالت عقود سية الرئ ام ح و الشروط عن ص م ي العملفيما صاحبة ا بصف  .الشركة

ت .1 بو بوليفارد بمشروع اص ا املقاوالت   عقد

خ بتار إبرامھ تم الذي املقاوالت عقد بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة ل5إن شاءات2016أبر شركة مع ،

ش ية ي(م.م.العر د ية) ("فرع العر شاءات املقاول ") شركة ا . بصف
ً
شركةووفقا ع يتوجب العقد، ام وأح لشروط

املشروع من جزًءا ل ش والذي ت، بو بوليفارد بمشروع اصة ا املقاوالت أعمال بجميع القيام ية العر شاءات

ي د مدينة وسط باسم العقد. املعروف قيمة ومدتھ755.145.196وتبلغ ي إمارا م  ) 28(در
ً
را يتوجب. ش للعقد،

ً
ووفقا

كف اإصدار قيم تبلغ تنفيذ حسن القيمة% 10الة بذات مقدمة دفعة ضمان إ باإلضافة العقد، قيمة ع.من توجب و

الطبيعة ذات من العقود ا تتطل ال عتيادية التأمينات ع صول ا والشركة ية العر شاءات   .  شركة

عما بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(لوت معرفة العناصر) كما بدال إس ونفقات

العقد(املجانية معرفة قيمة). كما أو العقد قيمة ية العر شاءات شركة امات إل مجموع يتجاوز أن يجوز وال

أك ما أ ات، متغ أي إ باإلضافة   . العقد

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة بـ) كما يتعلق ما ناء بإست واحدة من) 1: (سنة قسم أو جزء أي

العقد(عمال معرف و سنة) كما ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس يتم

و) 1( التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح يتم من ) 2(واحدة جزء ولكنأي تنفيذه تم عمال

وجود ب س وذلك بھ اصة ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ املخصصة لألغراض إستخدامھ من التمكن دون

ا خالل استخدامھ املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم حق. عيب، و

ي العر شاءات لشركة أو رةللشركة قا قوة وجود حال العقد اء إ شركة. ة إخالل حال العقد اء إ للشركة حق و

الشركة إخالل حال العقد اء إ ية العر شاءات لشركة يحق املقابل و ا، إلراد
ً
وفقا أو ية العر يوجد. شاءات وال

السيطرة بتغ يتعلق ع. نص التنازل للشركة يحق ذلك، إ
ً
شاءاتإضافة شركة موافقة ع صول ا دون العقد ن

الشركة موافقة ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل ية العر شاءات لشركة يحق ال أنھ إال ية، العر

طية ي. ا د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد خضع   .و

ست .2 ف برج بمشروع اص ا املقاوالت   اعقد

تم س إبرامھ تم الذي املقاوالت عقد بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة واتحاد2014إن الكندي شركة مع ،

ش العاملية ن الكندي("م.م.ذ.املقاول املقاول ") شركة ا الكندي. بصف شركة ع يتوجب العقد، ام وأح لشروط
ً
ووفقا

ف برج مشروع ن سكني ن برج يد ش و يتصميم د مدينة وسط باسم املعروف املشروع من جزًءا ل ش والذي . ستا،

العقد قيمة ومدتھ839.200.000وتبلغ ي إمارا م ر) 30(در قيد. ش يزال وال
ً
حاليا فيھ العمل مستمر ستا ف برج ومشروع

ا. شاء قيم تبلغ تنفيذ حسن كفالة إصدار يتوجب للعقد
ً
باإل % 10ووفقا العقد، قيمة دفعةمن ضمان إ ضافة

ا قيم تبلغ العقد% 5مقدمة قيمة ال. من عتيادية التأمينات ع صول ا والشركة الكندي شركة ع توجب و

الطبيعة ذات من العقود ا   .    تتطل

عمال بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(وت معرفة بدال) كما إس العناصرونفقات

العقد(املجانية معرفة   ). كما

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة بـ) كما يتعلق ما ناء بإست واحدة من) 1: (سنة قسم أو جزء أي

العقد(عمال معرف و ملد) كما العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس سنةيتم ة

و) 1( التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح يتم ولكن) 2(واحدة تنفيذه تم عمال من جزء أي
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وجود ب س وذلك بھ اصة ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ املخصصة لألغراض إستخدامھ من التمكن دون

العيو  عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم االعيب، خالل استخدامھ املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة   . ب

رة قا قوة وجود حال العقد اء إ الكندي لشركة أو للشركة شركة. يحق إخالل حال العقد اء إ للشركة حق و

الشركة إخالل حال العقد اء إ الكندي لشركة يحق املقابل و ا، إلراد
ً
وفقا أو   . الكندي

السيطرة بالتغ يتعلق نص يوجد موافقة. وال ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة يحق ذلك، إ
ً
إضافة

الشركة موافقة ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل الكندي لشركة يحق ال أنھ إال الكندي، شركة

طية   .ا

و  ية العر مارات دولة ن لقوان العقد ييخضع د محاكم   .لسلطة

يلز .3 ذا ملشروع ساسات شاء إ بأعمال اص ا املقاوالت   عقد

خ تار إبرامھ تم الذي املقاوالت عقد بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة ر29إن الكندي2014اكتو شركة مع ،

خ بتار عديلھ تم والذي املقاول، ا الكندي. 2016يونيو16بصف شركة ع يتوجب العقد، ام وأح لشروط
ً
ووفقا

تصميم بأعمال عليھ(القيام املنصوص د ا يلز) العقدإ ذا مشروع بناء قاعدة يد ش العقد. و قيمة تبلغ

ومدتھ52.250.000 ي إمارا م قد. يوم) 90(در أنھ ن ح شاء قيد يزال وال
ً
حاليا فيھ العمل مستمر يلز ومشروع

املشروع ذا ل ساسات أعمال من اء ن تبل. تم تنفيذ حسن كفالة إصدار يتوجب للعقد،
ً
اووفقا قيم من% 10غ

القيمة بذات مقدمة دفعة ضمان إ باإلضافة العقد، قبل. قيمة من محتجزة ضمانات إصدار يتوجب ذلك، إ إضافة

املحتجزة املبالغ جاع إلس الكندي ال. شركة عتيادية التأمينات ع صول ا والشركة الكندي شركة ع توجب و

الطبيعة ذات من العقود ا    . تتطل

عمال بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(وت معرفة العناصر) كما بدال إس ونفقات

العقد(املجانية معرفة   ). كما

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة بـ) كما يتعلق ما ناء بإست واحدة من) 1: (سنة قسم أو جزء أي

العقد(العم معرف و سنة) كما ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس يتم

و) 1( التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح يتم ولكن) 2(واحدة تنفيذه تم عمال من جزء أي

املخصصة لألغراض إستخدامھ من التمكن وجوددون ب س وذلك بھ اصة ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ

ا خالل استخدامھ املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم   . العيب،

رة قا قوة وجود حال العقد اء إ الكندي لشركة أو للشركة حق حال. و العقد اء إ للشركة حق شركةو إخالل

الشركة إخالل حال العقد اء إ الكندي لشركة يحق املقابل و ا، إلراد
ً
وفقا أو   . الكندي

السيطرة بالتغ يتعلق نص يوجد موافقة. وال ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة يحق ذلك، إ
ً
إضافة

ال عن التنازل الكندي لشركة يحق ال أنھ إال الكندي، الشركةشركة موافقة ع صول ا دون منھ جزء أي أو عقد

طية   .ا

ي د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد   .يخضع

يلز .4 ذا ملشروع سية الرئ املقاولة بأعمال اص ا املقاوالت   عقد

خ تار إبرامھ تم الذي املقاوالت عقد بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة شركة2016يونيو16إن مع الكندي،

املقاول  ا تصميم. بصف بأعمال القيام الكندي شركة ع يتوجب العقد، ام وأح لشروط
ً
املنصوص(ووفقا د ا إ

العقد ف) عليھ يتضمن رج و ن سكني ن برج يد ش سياراتو وموقف فندقية شقق يتضمن رج و فندقية وشقق ندق

فيفة وا الثقيلة الطبيعية املساحات وتج ارجية ا دمات وا ارجية ا عمال إ باإلضافة متصل، وعلوي سف

يلز ذا العقد. ملشروع قيمة ومدتھ843.720.094وتبلغ ي إمارا م  ) 22(در
ً
را إص. ش يتوجب للعقد،

ً
كفالةووفقا دار
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ا قيم تبلغ تنفيذ ا% 10حسن قيم تبلغ مقدمة دفعة ضمان إ باإلضافة العقد، قيمة العقد% 5من قيمة إضافة.من

جاع إلس الكندي شركة قبل من محتجزة ضمانات إصدار يتوجب ذلك، املحتجزة% 25إ املبالغ شركة.من ع توجب و

التأمينات ع صول ا والشركة الطبيعةالكندي ذات من العقود ا تتطل ال   .  عتيادية

عمال بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(وت معرفة العناصر) كما بدال إس ونفقات

العقد(املجانية معرفة   ). كما

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة ب) كما واحدة بـسنة يتعلق ما ناء من) 1: (إست قسم أو جزء أي

العقد(عمال معرف و سنة) كما ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس يتم

و) 1( التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح يتم تنفي) 2(واحدة تم عمال من جزء ولكنأي ذه

وجود ب لس وذلك بھ اصة ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ املخصصة لألغراض إستخدامھ من التمكن دون

ا خالل استخدامھ املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم   . العيب،

حال العقد اء إ الكندي لشركة أو للشركة حق رةو قا قوة شركة. وجود إخالل حال العقد اء إ للشركة حق و

الشركة إخالل حال العقد اء إ الكندي لشركة يحق املقابل و ا، إلراد
ً
وفقا أو   . الكندي

السيطرة بالتغ يتعلق نص يوجد شركة. ال موافقة ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة يحق ذلك، إ
ً
إضافة

طيةالك ا الشركة موافقة ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل الكندي لشركة يحق ال أنھ إال   .ندي،

ي د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد   .يخضع

را .5 او جراند بمشروع خاص قبول   خطاب

إبر  تم ملناقصة قبول خطاب بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة خإن تار الكندي2016يوليو28امھ شركة مع ،

املقاول  ا ن. بصف ب عقد توقيع ن ح إ ة سار العالقة ذات املناقصة ووثائق القبول خطاب ام وأح شروط وتبقى

را. طراف او جراند ملشروع سية الرئ املقاوالت بأعمال القيام الكندي شركة ع يتوجب ام، ح و الشروط ذه ل
ً
،ووفقا

ي د مدينة وسط باسم املعروف املشروع من جزًءا ل ش العقد. والذي قيمة ومدتھ577.876.459وتبلغ ي إمارا م در

)32 ( 
ً
را ا. ش قيم تبلغ تنفيذ حسن كفالة إصدار توجب تبلغ% 10و مقدمة دفعة ضمان إ باإلضافة العقد، قيمة من

ا العقد% 15قيم قيمة   .من

اما إل حدود ون عمالوت بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة املناقصة(ت ووثائق القبول خطاب معرفة ) كما

املجانية العناصر بدال إس املناقصة(ونفقات وثائق معرفة   ). كما

العيوب عن املسؤولية ة ف املناقصة(وتبلغ ووثائق القبول خطاب معرفة يتع) كما ما ناء بإست واحدة بـسنة ) 1: (لق

عمال من قسم أو جزء العقد(أي معرف و املسؤولية) كما ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس يتم

سنة ملدة العيوب و) 1(عن التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح يتم من) 2(واحدة جزء أي

ا دون ولكن ا تنفيذ تم اصةعمال ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ املخصصة لألغراض إستخدامھ من لتمكن

املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم العيب، وجود ب س وذلك بھ

ا خالل   . استخدامھ

ر  قا قوة وجود حال العقد اء إ الكندي لشركة أو للشركة حق شركة. ةو إخالل حال العقد اء إ للشركة حق و

الشركة إخالل حال العقد اء إ الكندي لشركة يحق املقابل و ا، إلراد
ً
وفقا أو   . الكندي

السيطرة بالتغ يتعلق نص يوجد شركة. ال موافقة ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة يحق ذلك، إ
ً
إضافة

أنھ إال طيةالكندي، ا الشركة موافقة ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل الكندي لشركة يحق   .ال

ي د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد   .يخضع

فيو .6 اي س س د ز ر العنوان ملشروع ساسات أعمال شاء إ بأعمال اص ا املقاوالت   عقد
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خ تار إبرامھ تم الذي املقاوالت عقد بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة شركة2014اغسطس14إن مع ،

بلكس مولت كش بروكفيلد س املقاول ") بروكفيلد("م.م.ذ.شو ا ع. بصف يتوجب العقد، ام وأح لشروط
ً
ووفقا

تصميم بأعمال القيام عليھ(بروكفيلد املنصوص د ا اي) العقدإ س س د ز ر العنوان مشروع بناء قاعدة يد ش و

العقد. فيو قيمة ومدتھ46.500.000وتبلغ ي إمارا م  ) 183(در
ً
قيد. يوما يزال وال

ً
حاليا فيھ العمل مستمر يلز ومشروع

عد منھ اء ن يتم لم ساسات بأعمال اص ا زء ا أن ن ح يتوجب. شاء للعقد
ً
حسنووفقا كفالة إصدار

ا قيم تبلغ القيمة% 10تنفيذ بذات مقدمة دفعة ضمان إ باإلضافة العقد، قيمة إصدار. من يتوجب ذلك، إ إضافة

املحتجزة املبالغ جاع إلس بروكفيلد قبل من محتجزة التأمينات. ضمانات ع صول ا والشركة بروكفيلد ع توجب و

الع ا تتطل ال الطبيعةعتيادية ذات من   .  قود

عمال بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(وت معرفة العناصر) كما بدال إس ونفقات

العقد(املجانية معرفة   ). كما

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة بـ) كما يتعلق ما ناء بإست واحدة من) 1: (سنة قسم أو جزء أي

العقد(عمال معرف و سنة) كما ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس يتم

إستكما) 1( خ تار من ا سا اح يتم وواحدة التعديل؛ أو صالح أو بدال س ولكن) 2(ل تنفيذه تم عمال من جزء أي

وجود ب س وذلك بھ اصة ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ املخصصة لألغراض إستخدامھ من التمكن دون

املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم االعيب، خالل   . استخدامھ

رة قا قوة وجود حال العقد اء إ وكفيلد ل أو للشركة أو. يحق بروكفيلد إخالل حال العقد اء إ للشركة حق و

الشركة إخالل حال العقد اء إ وكفيلد ل يحق املقابل و ا، إلراد
ً
  . وفقا

السيطرة بالتغ يتعلق نص يوجد يح. ال ذلك، إ
ً
موافقةإضافة ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة ق

طية ا الشركة موافقة ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل وكفيلد ل يحق ال أنھ إال   .بروكفيلد،

ي د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد   .يخضع

  

س .7 سز د رز العنوان بمشروع اص ا املقاوالت فيوعقد   اي

خ بتار إبرامھ تم الذي املقاوالت عقد بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة شاءات2015يونيو8إن شركة مع ،

املقاول  ا بصف ية املقاوالت. العر بأعمال القيام ية العر شاءات شركة ع يتوجب العقد، ام وأح لشروط
ً
ووفقا

رز العنوان بمشروع اصة ا سية مدينةالرئ وسط بإسم املعروف املشروع من جزًءا ل ش والذي فيو، اي س سز د

ي العقد. د قيمة ي1.830.000.000وتبلغ إمارا م وو در العقد بموجب املشروع البدء خ خ2014يوليو3تار وتار

و سم3نجاز فيومشروع. 2016د اي س سز د رز وال  العنوان
ً
حاليا فيھ العمل شاءمستمر قيد . يزال

ً
ووفقا

ا قيم تبلغ تنفيذ حسن كفالة إصدار يتوجب قيم% 10للعقد، مقدمة دفعة ضمان إ باإلضافة العقد، قيمة  امن

م50.000.000 ا. در تتطل ال عتيادية التأمينات ع صول ا والشركة ية العر شاءات شركة ع توجب و

الطبيعة ذات من      . العقود

عمال بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(وت معرفة العناصر) كما بدال إس ونفقات

العقد(املجانية معرفة   ). كما

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة بـ) كما يتعلق ما ناء بإست واحدة من) 1: (سنة قسم أو جزء أي

العقد(عمال  معرف و سنة) كما ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس يتم

و) 1( التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح يتم ولكن) 2(واحدة تنفيذه تم عمال من جزء أي

املخصص لألغراض إستخدامھ من التمكن وجوددون ب س وذلك بھ اصة ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ ة

ا خالل استخدامھ املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم   . العيب،
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رة قا قوة وجود حال العقد اء إ ية العر شاءات لشركة أو للشركة حق اء. و إ للشركة حق إخاللو حال العقد

الشركة إخالل حال العقد اء إ ية العر شاءات لشركة يحق املقابل و ا، إلراد
ً
وفقا أو ية العر شاءات   . شركة

السيطرة بالتغ يتعلق نص يوجد شركة. ال موافقة ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة يحق ذلك، إ
ً
إضافة

العر موافقةشاءات ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل ية العر شاءات لشركة يحق ال أنھ إال ية،

طية ا   .الشركة

ي د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد   .يخضع

فيوز .8 ن فاون بمشروع اص ا املقاوالت الرئ–عقد   العقد

العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة خإن بتار إبرامھ تم الذي املقاوالت عقد شاءات2014مارس1بموجب شركة مع ،

املقاول  ا بصف ية املقاوالت. العر بأعمال القيام ية العر شاءات شركة ع يتوجب العقد، ام وأح لشروط
ً
ووفقا

امل من جزًءا ل ش والذي فيوز، ن فاون س د ز ر العنوان بمشروع اصة ا سية مدينةالرئ وسط باسم املعروف شروع

ي العقد. د قيمة خ2.825.000.000وتبلغ بتار ستكمل و ي إمارا م إصدار. 2017مارس15در يتوجب للعقد،
ً
ووفقا

ا قيم تبلغ تنفيذ حسن ا% 10كفالة قيم مقدمة دفعة ضمان إ باإلضافة العقد، قيمة العقد% 15من قيمة .من

الطبيعة ذات من العقود ا تتطل ال عتيادية التأمينات ع صول ا والشركة ية العر شاءات شركة ع توجب   .   و

عمال بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(وت معرفة العناصر) كما بدال إس ونفقات

العقد(املجانية معرفة قيمةوال ). كما أو العقد لقيمة ية العر شاءات شركة امات إل مجموع يتجاوز أن يجوز

أك ما أ ات، متغ أي إ باإلضافة   .العقد

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة بـ) كما يتعلق ما ناء بإست واحدة من) 1: (سنة قسم أو جزء أي

العقد(عمال معرف و سنة)كما ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس يتم

و) 1( التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح يتم ولكن) 2(واحدة تنفيذه تم عمال من جزء أي

عن املسؤولية ة ف خالل لھ املخصصة لألغراض إستخدامھ من التمكن وجوددون ب س وذلك بھ اصة ا العيوب

ا خالل استخدامھ املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم   . العيب،

رة قا قوة وجود حال العقد اء إ ية العر شاءات لشركة أو للشركة حق إخالل. و حال العقد اء إ للشركة حق و

الشركةشركة إخالل حال العقد اء إ ية العر شاءات لشركة يحق املقابل و ا، إلراد
ً
وفقا أو ية العر   . شاءات

السيطرة بالتغ يتعلق نص يوجد شركة. ال موافقة ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة يحق ذلك، إ
ً
إضافة

لشركة يحق ال أنھ إال ية، العر موافقةشاءات ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل ية العر شاءات

طية ا   .الشركة

ي د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد   .يخضع

فيوز .9 ن فاون بمشروع اص ا املقاوالت ولية–عقد   عمال

الذي املقاوالت عقد بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة خإن بتار إبرامھ اير3تم بصفتھ2014ف بروكفيلد مع ،

املسبقة. املقاول  باألعمال القيام بروكفيلد ع يتوجب العقد، ام وأح لشروط
ً
العقد(ووفقا معرفة ملشروع) كما

ي د مدينة وسط باسم املعروف املشروع من جزًءا ل ش والذي فيوز، ن فاون س د ز ر قيمة. العنوان العقدوتبلغ

خ25/77.027.106 بتار ستكمل و ي إمارا م ل30در تبلغ. 2014أبر تنفيذ حسن كفالة إصدار يتوجب للعقد،
ً
ووفقا

ا ا% 10قيم قيم مقدمة دفعة ضمان إ باإلضافة العقد، قيمة العقد% 10من قيمة بروكفيلد.من ع توجب و

ال عتيادية التأمينات ع صول ا الطبيعةوالشركة ذات من العقود ا   .    تتطل
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عمال بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(وت معرفة العناصر) كما بدال إس ونفقات

العقد(املجانية معرفة باإلضافة). كما العقد قيمة أو العقد لقيمة بروكفيلد امات إل مجموع يتجاوز أن يجوز وال

أكإ ما أ ات، متغ   .أي

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة بـ) كما يتعلق ما ناء بإست واحدة من) 1: (سنة قسم أو جزء أي

العقد(عمال معرف و سنة) كما ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس يتم

يت) 1( وواحدة التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح ولكن) 2(م ا تنفيذ تم عمال من جزء أي

وجود ب س وذلك بھ اصة ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ املخصصة لألغراض إستخدامھ من التمكن دون

للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد فيتم االعيب، خالل استخدامھ املستطاع من يكن لم ال   . ة

رة قا قوة وجود حال العقد اء إ وكفيلد ل أو للشركة حق أو. و بروكفيلد إخالل حال العقد اء إ للشركة حق و

الشركة إخالل حال العقد اء إ وكفيلد ل يحق املقابل و ا، إلراد
ً
  . وفقا

بالتغ يتعلق نص يوجد موافقة. السيطرةال ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة يحق ذلك، إ
ً
إضافة

طية ا الشركة موافقة ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل وكفيلد ل يحق ال أنھ إال   .بروكفيلد،

ي د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد   .يخضع

ا .10 ا املقاوالت تعقد س كر بوليفارد بمشروع   ص

خ بتار إبرامھ تم الذي املقاوالت عقد بموجب العمل صاحبة
ً
حاليا الشركة ي2017يوليو11إن الرستما شركة مع ،

ي("م.م.ذ.شبيجل الرستما املقاول ") شركة القيام. بصفتھ ي الرستما شركة ع يتوجب العقد، ام وأح لشروط
ً
ووفقا

ا املقاوالت تبأعمال س كر بوليفارد ملشروع سية العقد. لرئ قيمة خ458.900.000وتبلغ بتار ستكمل و ي إمارا م 27در

ا. 2018يونيو قيم تبلغ تنفيذ حسن كفالة إصدار يتوجب للعقد
ً
دفعة% 10ووفقا ضمان إ باإلضافة العقد، قيمة من

ا قيم العقد% 15مقدمة قيمة ي. من الرستما شركة ع توجب الو عتيادية التأمينات ع صول ا والشركة

الطبيعة ذات من العقود ا   .    تتطل

عمال بدال إس قيمة ع مقتصرة الشركة امات إل حدود ون العقد(وت معرفة العناصر) كما بدال إس ونفقات

العقد(املجانية معرفة ش). كما امات إل مجموع يتجاوز أن يجوز العقدوال قيمة أو العقد لقيمة ي الرستما ركة

أك ما أ ات، متغ أي إ   .باإلضافة

العيوب عن املسؤولية ة ف العقد(وتبلغ معرفة بـ) كما يتعلق ما ناء بإست واحدة من) 1: (سنة قسم أو جزء أي

العقد(عمال معرف و ت) كما فيتم عديلھ، أو إصالحھ أو بدالھ اس سنةيتم ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف مديد

و) 1( التعديل؛ أو صالح أو بدال س إستكمال خ تار من ا سا اح يتم ولكن) 2(واحدة تنفيذه تم عمال من جزء أي

وجود ب س وذلك بھ اصة ا العيوب عن املسؤولية ة ف خالل لھ املخصصة لألغراض إستخدامھ من التمكن دون

ف االعيب، خالل استخدامھ املستطاع من يكن لم ال ة للف مماثلة ملدة العيوب عن املسؤولية ة ف تمديد   . يتم

رة قا قوة وجود حال العقد اء إ ي الرستما لشركة أو للشركة حق شركة. و إخالل حال العقد اء إ للشركة حق و

الشركة إخالل حال العقد اء إ ي الرستما لشركة يحق املقابل و ا، إلراد
ً
وفقا أو ي   . الرستما

السيطرة بالتغ يتعلق نص يوجد يح. ال ذلك، إ
ً
شركةإضافة موافقة ع صول ا دون العقد عن التنازل للشركة ق

الشركة موافقة ع صول ا دون منھ جزء أي أو العقد عن التنازل ي الرستما لشركة يحق ال أنھ إال ي، الرستما

طية   .ا

ي د محاكم ولسلطة ية العر مارات دولة ن لقوان العقد   .يخضع
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يتعلق .9 فيما قرارات و دات الشركةالتع إدارة مجلس وأعضاء ن املؤسس قبل من ا تقديم تم ال شرة ال  ذه

دارة مجلس وأعضاء ن املؤسس نة من الصادر   قرار

رإن للتطو إعمار شركة دارة مجلس وأعضاء ن املؤسس قيد(نة عامة مة مسا ن)التحول شركة ومجتمع منفردين بموجبھ يقرون ،

ة ب يتعلق فيما املسئولية امل واكتمالبتحمل الودقة أنھ الالزمة العناية بذل عد ونؤكد كتتاب، شرة الواردة واملعلومات البيانات

قرار ع
ً
مؤثرا أو

ً
مضلال ا ف وارد بيان أي جعل إ شرة بال ا تضمي عدم يؤدي ة ر جو معلومات أو ع وقا أي ثمارتوجد باالس ن ب  . املكت

فصاح و صدار بقواعد مون مل م أ املاكما الوضع ع يؤثر غي أو ة ر جو أحداث بأي يئة ال بإخطار دون تع و يئة ال عن الصادرة

بطلب التقدم خ تار منذ افيةطرحللشركة ال العناية بذلوا م أ يؤكدون كما كتتاب، عملية بدء خ تار وح يئة ال إ العام لالكتتاب م س

واج تحدد ال تفاقيات عقد
ً
وتماشيا التعاقد خ بتار املتاحة الشروط ألفضل

ً
وفقا كتتاب عملية املشاركة طراف ومسؤوليات بات

يئة ال من الصادرة املتطلبات   .مع

عال  ع يئة ال موافقة ع صول ا وكذلك كتتاب شروط أو معلومات عديل أو غي أي وقوع فور يئة ال بإبالغ
ً
أيضا دون تع ناتو

كتتاب عملية ف والتعر ج و لل ا شر الشركة ترغب قد ال جية و ال مالت وا شرات   .وال

وإت شرة ال ذه ن املب ان وامل والوقت خ التار كتتاب عملية من اء ن عد سية التأس العمومية معية ا عقد دون يتع عمليةكما مام

املكت م س وإدراج يئةيل ال من املحددة الزمنية ة الف يتجاوز ال ما و املختصة ات ا لدى ا   .ب

  

ن املؤسس نة س  رئ
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ق   1امل

املالية   البيانات
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ق   2امل

س التأس وعقد سا  النظام

 



The Memorandum of Association of  

EMAAR DEVELOPMENT  

PJSC 

(the “Company”) 

 عقد تأسیس شركة

  إعمار للتطویر
 .ع.م.ش

 ")الشركة("

Preamble المقدمـة  

In this day “[Insert day]” of “[Insert day]” of “[Insert 
year]”, it has been agreed between the signatories 
below: 

ادخل "(لسنة  ")ادخل الشھر"(من شھر  )"ادخل الیوم"(أنھ في ھذا الیوم 
 :بین الموقعین أدناه فیما، تم االتفاق )"السنة

On the following: على ما یلي: 

This preamble and the Articles of Association 
attached hereto are considered to be an integral part 
of this Memorandum of Association. 

ال  ءً وجزتعتبر ھذه المقدمة و النظام األساسي المرفق لھذا العقد مكمالً لھ 
 .یتجزأ منھ

Article One المادة األولى 

On 2 April 2003, a limited liability company was 
incorporated under the name of Emaar Investments 
(L.L.C.) and registered with the commercial register 
under the commercial license number 543667 issued 
by Dubai Department of Economic Development, by 
virtue of its memorandum of association duly 
notarized before Dubai notary public on 9 April 2003 
under attestation number 1660/5/2003. 

 أسست شركة ذات مسؤولیة محدودة تحت اسمت ،2003أبریل  2بتاریخ 
 بموجب السجل التجاريمسجلة لدى  .)م.م.ذ.ش(إعمار لإلستثمار  شركة

صادرة عن دائرة التنمیة االقتصادیة  543667الرخصة التجاریة رقم 
لدى كاتب  أصوالً والمصدق  الخاص بھا التأسیسلعقد  وفقاً ، دبيإمارة ب

 بموجب محضر التصدیق 2003أبریل  9دبي بتاریخ  إمارةفي  العدل
 .1660/5/2003 رقم
  

Pursuant to the amendments made to the 
memorandum of association and duly notarized 
before Dubai notary public on 14 March 2017 under 
attestation number 60413/1/2017 and on 10 July 
2017 under attestation number 152268/1/2017, the 
partners amended the objectives of the Company and 
its name to be Emaar Development L.L.C. 

 أصوالً  ةوالمصدقعقد التأسیس الواردة على  تتعدیالالنھ بموجب إوحیث 
بموجب  2017مارس  14بتاریخ  دبي في إمارة لدى كاتب العدل

 2017یولیو  10وبتاریخ  60413/1/2017 التصدیق رقم محضر
بتعدیل  ینكیقام الشر 152268/1/2017 بموجب محضر التصدیق رقم

تعدیل باإلضافة إلى  .م.م.ذ.ش إعمار للتطویرالشركة لیصبح  اسم
 . أغراضھا

  

Whereas the General Assembly held on 8 August 
2017 approved by a special resolution to (i) convert 
the Company from a limited liability company to a 
public joint stock company; (ii) offer to the public part 
of the share capital of the Company held by the 
current shareholders of the Company (“Founders”) by 
way of selling their shares by no more than 30% of 
the share capital of the Company; and (iii) listing the 
shares of the company on Dubai Financial Market. In 
addition, the said General Assembly approved to 
appoint a Founders’ committee to supervise the 
Company’s conversion process and offering its 
shares for public subscription. 

 8بتاریخ  بموجب قرار خاص للشركة جمعّیة العمومّیةوحیث وافقت ال
لیة محدودة وتحویلھا من شركة ذات مسؤ )أ(على  2017أغسطس 

من خالل للعامة طرح نسبة من أسھم الشركة ) ب(لشركة مساھمة عامة 
بحد في الشركة  اھمأسھملجزء من ) "المؤسسین("الحالیین  شریكینبیع ال

إدراج أسھم الشركة لدى سوق ) ج(و الشركة رأس مال من% 30أقصى 
ل على عملیة تحوّ  لإلشراف؛ باإلضافة إلى تعیین لجنة تأسیس دبي المالي

  .ھا لالكتتابأسھمالشركة وطرح 



And following the approval of the regulatory 
authorities on the conversion, this agreement has 
been drafted in accordance with the provisions of 
Federal Law No. 2 for the year 2015 concerning 
Commercial Companies and the regulations and 
decrees enacted for its implementation. 

ھذا العقد طبقاً ل فقد تحرر ة على التحوّ وبعد موافقة الجھات الرسمیّ 
 ةبشأن الشركات التجاریّ  2015لسنة ) 2(تحادي رقم ألحكام القانون اإل

 .تنفیذاً لھالصادرة قرارات اللوائح وووفقاً ل

Article Two المادة الثانیة 

The name of the Company is Emaar Development 
PJSC (a public joint stock company). 

 .)شركة مساھمة عامة(  .ع.م.ش عمار للتطویرإالشركة ھو  یكون اسم

Article Three المادة الثالثة 

The head office of the Company and its legal place of 
business shall be in Emirate of Dubai. The Board of 
Directors may establish branches, offices and 
agencies in or outside the State. 

مركز الشركة الرئیسي ومحلھا القانوني في إمارة دبي، ویجوز یكون 
ومكاتب وتوكیالت في داخل الدولة  لمجلس اإلدارة أن ینشئ لھا فروعاً 

 .وخارجھا

Article Four المادة الرابعة 

The duration of this Company is ninety nine (99) 
Gregorian years commencing on the date of the 
registration of the Company at the commercial 
register. 

سنة میالدیة تبدأ من تسعة وتسعون ) 99(المدة المحددة لھذه الشركة ھي 
 .تاریخ إشھارھا في السجل التجاري

Such term shall be automatically renewed for similar 
successive terms unless a Special Resolution of the 
General Assembly is issued to amend the term of the 
Company or terminate the same. 

وتجدد ھذه المدة بعد ذلك تلقائیا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم یصدر قرار 
 .بتعدیل مدة الشركة أو إنھائھا جمعّیة العمومّیةخاص من ال

Article Five المادة الخامسة 

The objectives for which the Company is established 
shall be in compliance with the provisions of the laws 
and resolutions of the State.  

أسست من أجلھا الشركة متفقة مع أحكام القوانین تتكون األغراض التي 
 .والقرارات المعمول بھا داخل الدولة

 

(a) The objectives of the Company are: ) أسست من أجلھا الشركة ھيتاألغراض التي   )أ:  

- Real estate development; - التطویر العقاري؛  

- Buying and selling of real estate; and - و ؛شراء األراضي والعقارات وبیعھا  

- Leasing and management of self-owned 
property. 

  .الخاصةتأجیر وإدارة العقارات خدمات  -

(b) the above objects clause shall be interpreted 
liberally and in their wider meaning and shall 
not be narrowly interpreted. 

 أعالهر أغراض الشركة والموضحة في الفقرات المذكورة فسَّ تُ   )ب (
  .  لھا أوسع المعاني دون أي تقیید وتكونبشكل متحرر 

(c) The Company may also carry on any other 
new business or activity that the parties 
agree to or establish any new branch as may 

أن تمارس أیة أعمال جدیدة أو نشاط أو " الشركة"كما یجوز لــ   )ج (
ید وفقا لما تسمح بھ السلطات المختصة في أي فتح فرع جد



be permitted by the competent authorities in 
any of the Emirates of the UAE or outside the 
UAE. 

إمارة من اإلمارات العربیة المتحدة أو في خارج اإلمارات 
  .العربیة المتحدة

Article Six المادة السادسة  

The issued capital of the Company is determined at 
four billion (4,000,000,000) UAE Dirhams, divided 
into four billion (4,000,000,000) shares, the nominal 
value of each share is one (1) UAE Dirham, with 
Three billion nine hundred ninety-nine million seven 
hundred thousand (3,999,700,000) shares 
corresponding to in-kind shares and three hundred 
thousand (300,000) shares corresponding in-cash 
shares. All the shares of the Company shall be equal 
in all aspects. 
 

  )4.000.000.000( أربعة ملیار د رأس مـال الشـركة المصدر بمـبلغـدّ حُ 
سھم قیمة كل  )4.000.000.000(أربعة ملیار درھم إمـاراتي مـوزع عـلى 

تسعون ,ثالثة ملیارات تسعمائة تسعة  تمّثلو، واحد سـھم درھم إماراتي
ثالثمائة عینیة و حصصسھماً مقابل  )3.999.700.000(ملیون وسبعمائة ألف 

وتكون جمیع أسھم الشركة . سھماً مقابل حصص نقدیة )300.000( ألف
  .متساویة مع بعضھا البعض من كافة الجوانب

 

The authorized capital of the Company is determined 
at eight billions (8,000,000,000) UAE Dirham. The 
Board of Directors may increase the issued capital of 
the Company within the limits of the authorized 
capital by virtue of a board resolution pursuant to the 
regulations issued by the Authority in this regard. 

 )8.000.000.000( ثمانیة ملیاراتد رأس مال الشركة المصرح بھ بمبلغ ـدّ وحُ 
ویجوز لمجلس اإلدارة زیادة رأس المال المصدر للشركة . درھم إماراتي

 في حدود رأس المال المصّرح بھ بموجب قرار صادر عن مجلس اإلدارة
  .في ضوء قرارات الھیئة في ھذا الشأن

Following the sell-down of twenty percent 20% of the 
current shares of the Founders, the Founders own 
three billion two hundred million (3,200,000,000) 
shares, having a nominal value of three billion two 
hundred million (3,200,000,000) UAE Dirham. 

 أسھممن إجمالي %) 20(المائة ب عشرینبعد بیع ما یوازي نسبة 
 ثالثة ملیار ومائتان ملیون نیالمؤسسالحالیة، یمتلك  المؤسسین

 ثالثة ملیار ومائتان ملیون سھم بقیمة اسمیة )3،200،000،000(
 .درھم إماراتي )3،200،000،000(

في رأس % 
 المال

سھمعدد األ سھمقیمة األ   االسم الجنسیة  

79%  .ع.م.إعمار العقاریة ش اإلمارات العربیة المتحدة  3،160،000،000 3،160،000،000 
1%  إمیریتس بروبرتي ھولدنجز لیمتد  جزر العذراء البریطانیة   40،000،000 40،000،000 

 

Name Nationality  Value of 
Shares 

No. of Shares Ownership 
percentage in 

the capital 

Emaar Properties PJSC United Arab 
Emirates 

 3,160,000,000 3,160,000,000 79% 

Emirates Property Holdings 
Limited 

British Virgin 
Islands 

 40,000,000 40,000,000 1% 

 

The remaining shares amounting to eight hundred 
million (800,000,000) shares, having a nominal value 
of one (1) UAE Dirham each shall be offered for 
subscription to public.  

 )800،000،000( ثمانمائة ملیونلالكتتاب العام وعددھا  سھموتطرح باقي األ
  .لكل سھمواحد سھم، قیمتھا االسمیة درھم إماراتي 

Article Eight المادة الثامنة  



The Company’s capital is composed of in-kind 
contribution representing assets and rights (shares in 
kind) in Emaar Development LLC which were 
contributed by the Founders and valued by JLL, in 
addition to shares (in-cash shares) resulting from the 
increase of capital.  

بشركة ) حصص عینیة(رأس مال الشركة عبارة عن أصول وحقوق 
جیھ إل مقّدمة من المؤسسین ومقیمة من قبل .) م.م.ذ.ش( إعمار للتطویر

ناتجة عن زیادة رأس ) حصص نقدیة( أسھمباإلضافة إلى (JLL)  إل
  .   المال

Article Nine المادة التاسعة  

The Founders signing this Memorandum of 
Association undertake to perform all the formalities 
necessary to complete the incorporation of the 
Company.  For this purpose, they have appointed a 
committee (the “Founders’ Committee”) formed of the 
following persons: 

ن على ھذا العقد بالقیام بجمیع اإلجراءات والموقعّ  ونیتعھد المؤسس
عنھما لجنة من  ولھـذا الغـرض، وكـال. یس الشركةسالالزمـة إلتمـام تأ

  ):"لجنة المؤسسین"(األشـخاص التـالیـة أسماؤھـم 

- Mr. Ahmed Thani Rashed Al Matrooshi 
(Chairman)  

 )رئیس(أحمد ثاني راشد المطروشي / السّید -

- Mr. Ahmed Juma Mohamed Matar Al Falasi 
(Member) 

 )عضو(ر الفالسي أحمد جمعة محمد مط/ السّید -

- Mr. Ahmed Ibrahim (Member) - عضو(أحمد إبراھیم / السّید( 

and thus solely or jointly to submit the application 
request to incorporate the Company, to undertake all 
legal formalities, complete the necessary documents 
and to incorporate any amendments which are 
required by the relevant authorities whether on this 
Memorandum or the Articles of Association of the 
Company attached hereto. 

للتقدم بطلب للترخیص بتأسیس الشركة سواء منفردین أو مجتمعین وذلك 
الزمة وإدخال واتخاذ اإلجراءات القانونیة واستیفاء المستندات ال

التعدیالت التي تراھا الجھات المختصة الزمة سواء على ھذا العقد أو 
  . على نظام الشركة المرفق بھ

Article Ten المادة العاشرة  

In case of a discrepancy between the Arabic and the 
English text, the Arabic text shall prevail. 

النص العربي والنص اإلنجلیزي، یؤخذ في حال وجود أي تعارض بین 
 .بالنصوص الواردة في النسخة العربیة



 

Article Eleven المادة الحادیة عشر  

This Memorandum of Association is made of three (3) 
originals for the purpose of notarization and 
submission to relevant authorities to incorporate the 
Company. One original shall be kept in the 
Company’s headquarters. 

لتقدیمھا إلى الجھات نسخ لغایات التوثیق و )3( ثالثةحرر ھذا العقد من 
ظ نسخة أصلیة حفَ طلب التراخیص الالزمة لتأسیس الشركة وتُ لالمختصة 

  .في مقر الشركة

Signed By: وقعت من قبل:  

Emaar Properties PJSC 

[Signature] 

 .ع.م.إعمار العقاریة ش
  ]التوقیع[

 

 

 

 

Emirates Property Holdings Limited 

[Signature] 

 
 
 
 
 

 إمیریتس بروبرتي ھولدنجز لیمتد
 ]التوقیع[
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Articles of Association of 

Emaar Development  

PJSC 

(the “Company”) 

  شركة ل النظام األساسي
  عمار للتطویرإ

  ع.م.ش
  ")الشركة("

Introduction مقدمة  
On 2 April 2003, a limited liability company was 
incorporated under the name of Emaar Investments 
(L.L.C.) and registered with the commercial register 
under the commercial license number 543667 issued 
by Dubai Department of Economic Development, by 
virtue of its memorandum of association duly notarized 
before Dubai notary public on 9 April 2003 under 
attestation number 1660/5/2003. 

أسست شركة ذات مسؤولیة محدودة ت ،2003أبریل  2بتاریخ 
السجل مسجلة لدى  .)م.م.ذ.ش(إعمار لإلستثمار  شركة تحت اسم
صادرة عن  543667الرخصة التجاریة رقم  بموجب التجاري

ً دبي، إمارة دائرة التنمیة االقتصادیة ب الخاص  التأسیسلعقد  وفقا
 9دبي بتاریخ  في إمارة لدى كاتب العدل أصوالً والمصدق  بھا

  .1660/5/2003بموجب محضر التصدیق رقم  2003أبریل 

Pursuant to the amendments made to the 
memorandum of association and duly notarized before 
Dubai notary public on 14 March 2017 under 
attestation number 60413/1/2017 and on 10 July 2017 
under attestation number 152268/1/2017, the partners 
amended the objectives of the Company and its name 
to be Emaar Development L.L.C. 

عقد التأسیس الواردة على  تتعدیالالنھ بموجب إوحیث 
 14بتاریخ  دبي في إمارة لدى كاتب العدل أصوالً  ةوالمصدق
 60413/1/2017 بموجب محضر التصدیق رقم 2017مارس 

 بموجب محضر التصدیق رقم 2017یولیو  10وبتاریخ 
الشركة لیصبح  اسمبتعدیل  ینكیقام الشر 152268/1/2017

  .تعدیل أغراضھاباإلضافة إلى  .م.م.ذ.ش للتطویرإعمار 
Whereas the General Assembly held on 8 August 2017 
approved by a special resolution to (i) convert the 
Company from a limited liability company to a public 
joint stock company; (ii) offer to the public part of the 
share capital of the Company held by the current 
shareholders of the Company (“Founders”) by way of 
selling their shares by no more than 30% of the share 
capital of the Company; and (iii) listing the shares of 
the company on Dubai Financial Market. In addition, 
the said General Assembly approved to appoint a 
Founders’ committee to supervise the Company’s 
conversion process and offering its shares for public 
subscription. 

 بموجب قرار خاص للشركة جمعّیة العمومّیةوحیث وافقت ال
تحویلھا من شركة ذات  )أ(على  2017أغسطس  8بتاریخ 

طرح نسبة من أسھم ) ب(لیة محدودة لشركة مساھمة عامة ومسؤ
") المؤسسین("الحالیین  شریكینبیع الالشركة للعامة من خالل 

 رأس مال من% 30بحد أقصى في الشركة  اھمأسھملجزء من 
؛ إدراج أسھم الشركة لدى سوق دبي المالي) ج(و الشركة

ل على عملیة تحوّ  لإلشرافباإلضافة إلى تعیین لجنة تأسیس 
  .ھا لالكتتابأسھمالشركة وطرح 

Therefore, it has been agreed that the following shall 
be the Articles of Association of the Company: 

  :وعلیھ، فقد تم االتفاق على النظام األساسي التالي للشركة

PART ONE 

ESTABLISHING THE COMPANY 

  الباب األول
 في تأسیس الشركة

The following terms and expressions, when mentioned 
in the provisions of these Articles, shall have the 
following meanings: 

یقصد باأللفاظ والمعاني أدناه، عند ورودھا في النظام األساسي، 
  :لكل منھاالمعاني المرادف 

Articles or Articles of Association: means these articles 
of association of the Company as amended from time 
to time. 

ھذا النظام األساسي للشركة كما یتم : النظام أو النظام األساسي
  .تعدیلھ من حین آلخر

Authority: means the Securities and Commodities 
Authority in the United Arab Emirates. 

ھیئة األوراق المالیة والسلع بدولة اإلمارات العربیة  :الھیئـــة
 .المتحدة

Board Director(s): means the person or entity 
appointed to perform the function of member of the 
Board of Directors of the Company.  

الشخص الطبیعي أو االعتباري : مجلس اإلدارة )أعضاء(عضو 
  .الذي یتم تعیینھ لشغل عضویة مجلس إدارة الشركة

Board of Directors: means the Board of Directors of the 
Company. 

 .مجلس إدارة الشركة: مجلس اإلدارة 
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Chairman: means the chairman of the Board of 
Directors appointed from time to time in accordance 
with the provisions of these Articles. 

والذي یتم تعیینھ من  مجلس اإلدارة رئیس: مجلس اإلدارة رئیس
  .قت آلخر بموجب أحكام ھذا النظامو

Company: means Emaar Development PJSC. ع.م.شللتطویر  اعمار :الشركـــــة  
   

Competent Authority: means the department of 
economic development concerned with issuing the 
license for carrying out the activities in the Emirate of 
Dubai. 

دائرة التنمیة االقتصادیة المختصة بإصدار  :السلطة المختصة
 .في إمارة دبي ترخیص مزاولة النشاط

Conflict of Interest: A situation in which the partiality in 
taking a decision is affected due to a personal, material 
or moral interest, whereby the interests of the Related 
Parties interfere or seem to interfere with the interests 
of the company as a whole, or upon taking advantage 
of the professional or official position in any way with a 
view to achieving a personal benefit. 

تخاذ الالزم إلحیاد التأثر فیھا یالحالة التي : حـتعارض المصال
حیث تتداخل أو بمادیة أو معنویة أو القرار بسبب مصلحة شخصیة 

طراف ذات العالقة مع مصالح الشركة تتداخل مصالح األ یظھر
ستغالل الصفة المھنیة أو الرسمیة بطریقة ما إأو عند  في مجملھا

  .لتحقیق منفعة شخصیة

Control: The power to influence or control – directly or 
indirectly – the appointment of the majority of the 
members of the Board of Directors of a company or the 
decisions issued by the board or by the general 
assembly of a company through the ownership of a 
percentage of shares or through an agreement or 
arrangement leading to the same effect. 

بشكل مباشر أو غیر  - أو التحكم  القدرة على التأثیر: رةـــــالسیط
في تعیین أغلبیة أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات  -مباشر

للشركة، وذلك من خالل  جمعیّة العمومیّةالصادرة منھ أو من ال
تفاق أو ترتیب آخر یؤدي إملكیة نسبة من األسھم أو الحصص أو ب

  .إلى ذات التأثیر

Corporate Governance Rules: means the set of rules, 
regulations, principles, standards and procedures 
issued from time to time by the Authority in accordance 
with the Law and providing for institutional compliance 
in managing the Company in accordance with 
international standards and methods through 
specifying the responsibilities and duties of the 
Management and the Board Directors while taking into 
consideration the protection of the rights of 
shareholders and stakeholders.  

ـاتقواعد  الضوابط وواللوائح القرارات مجموعة  :حوكمة الشرك
التي تصدرھا الھیئة من حین آلخر وفقاً والمعاییر واإلجراءات 

ق االنضباط المؤسسي في إدارة الشركة یتحقألحكام القانون بھدف 
وفقاً للمعاییر واألسالیب العالمیة من خالل تحدید مسؤولیات وذلك 

مع األخذ في االعتبار  مجلس اإلدارة أعضاءواإلدارة وواجبات 
 .حمایة حقوق المساھمین وأصحاب المصالح

Cumulative Voting: means each shareholder has a 
number of votes equal to the number of shares held by 
such shareholder. Such votes can be provided to a 
single nominated Board Director or distributed among 
more than one nominated Board Director provided that 
the numbers of votes to be given to such group of 
nominated Board Directors is not more than the 
number of the votes held by such shareholder in any 
case whatsoever. 

 األصوات من عدد مساھم لكل یكون أن: التصویت التراكمي
 لمرشح بھا بالتصویت یقوم بحیث التي یملكھا، األسھم عدد یساوي

 من یختارھم من بین توزیعھا أو مجلس اإلدارة لعضویة واحد
على أن ال یتجاوز عدد األصوات التي یمنحھا  المرشحین

حال أّي للمرشحین الذین اختارھم عدد األصوات التي بحوزتھ ب
 .من األحوال

Dirham: means the official currency in the United Arab 
Emirates. 

 . العملة الرسمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة: درھم

Disclosure Rules: mean the rules and requirements of 
disclosure under the Law, the regulations and 
resolutions issued in accordance thereof. 

قواعد ومتطلبات اإلفصاح الواردة في القانون : قواعد اإلفصـاح
 .واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه

General Assembly: means each meeting of the 
shareholders of the Company (including the annual 
General Assembly) duly convened and held in 
accordance with these Articles. 

الشركة تتم الدعوة مساھمي یعقده  إجتماعكل  :العمومیّةجمعیّة ال
جمعیّة بما في ذلك ال( النظامبموجب ھذا  أصوالً عقد إلیھ ویُ 

 .)السنویة العمومیّة

Law: means the Federal Law No. (2) of 2015 
concerning Commercial Companies and any 
regulations or decrees to be enacted for its 
implementation or as amended, completed, substituted 
or re-enacted in full by subsequent laws to the extent 

في شأن  2015لسنة ) 2(تحادي رقم القانون اإل :القانــون
لوائح وقرارات تصدر تنفیذاً لھ وحسبما أّي ة والشركات التجاریّ 

بشكل  ھإصداره أو سنّ یتم تعدیلھ أو استكمالھ أو إحاللھ أو إعادة 
حیثما یسمح السیاق (الحد  إلىكامل بواسطة قوانین الحقة وذلك 
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(where the context permits) applicable to the provisions 
of these Articles. 

   .النظامھذا أحكام الذي یسري على ) بذلك

Listing Rules: mean the rules and requirements of 
listing under the Law, the regulations and resolutions 
issued in accordance thereof or for its implementation, 
including the internal regulations of the Market. 

قواعد ومتطلبات اإلدراج الواردة في القانون  :د اإلدراجقواع
، واللوائح أو تنفیذاً لھ واألنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه

 .الداخلیة الخاصة بالسوق

Management: means the executive management of the 
Company that includes the Manager and his/her 
deputies authorized by the Board of Directors to 
manage the Company.  

 ونوابھمدیر الشركة اإلدارة التنفیذیة للشركة وتشمل : اإلدارة
  .بإدارة الشركة اإلدارة مجلس لمن قب ینلخوًّ المُ 

Manager(s): means the general manager, executive 
manager, chief executive officer or managing Board 
Director of the Company appointed by the Board of 
Directors to manage the Company. 

الرئیس  ،المدیر التنفیذي ،المدیر العام: الشركة) مدیري(مدیر 
 اإلدارة مجلس لمن قبالمعیّن و العضو المنتدب للشركة أالتنفیذي 

  .دارة الشركةإل

Market: means Dubai Financial Market in which the 
shares of the Company shall be listed. 

 .دراج أسھم الشركة بھإسیتم  ذيال دبي الماليسوق  :الســـوق

Memorandum of Association: means the memorandum 
of association of the Company. 

  .عقد تأسیس الشركة: عقد التأسیس

Related Parties: means the Chairman and members of 
the Board of Directors of the Company, members of 
the Senior Executive Management of the Company, 
employees of the Company, and the companies in 
which any of such persons holds 30% or more of its 
capital, as well as subsidiaries or sister companies or 
affiliate companies. 

رئیس وأعضاء مجلس إدارة الشركة : العالقة ذات األطراف
وأعضاء اإلدارة التنفیذیة العلیا للشركة والعاملین بھا والشركات 

من رأس % 30التي یساھم فیھا أي من ھؤالء بما ال یقل عن 
  .مالھا وكذا الشركات التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة

Special Resolution: means a resolution passed by the 
shareholders owning no less than three quarters of the 
shares represented in the General Assembly.  

القرار الصادر بأغلبیة أصوات المساھمین الذین : القرار الخاص
اجتماع  ال یقل عن ثالثة أرباع األسھم الممثلة في یملكون ما

  .الجمعیّة العمومیّة للشركة
State: means United Arab Emirates. دولة اإلمارات العربیة المتحدة: الدولـــة.  

Article (1) 1( الماّدة( 

The name of the Company is Emaar Development (a 
public joint stock company) (to be referred to 
hereinafter as the “Company”). 

 )شركة مساھمة عامة(للتطویر  اعمار الشركة ھو یكون اسم
 .")الشركة"ویشار إلیھا فیما بعد بـ(

Article (2) 2( الماّدة( 
The head office of the Company and its legal place of 
business shall be in Emirate of Dubai. The Board of 
Directors may establish branches, offices and agencies 
in or outside the State. 

مركز الشركة الرئیسي ومحلھا القانوني في إمارة دبي، یكون 
ومكاتب وتوكیالت في  أن ینشئ لھا فروعاً  اإلدارة لمجلسویجوز 

 .داخل الدولة وخارجھا

Article (3) 3( الماّدة( 

The duration of this Company is ninety nine (99) 
Gregorian years commencing on the date of the 
registration of the Company at the commercial register. 

سنة میالدیة تسعة وتسعون ) 99(المدة المحددة لھذه الشركة ھي 
 .تبدأ من تاریخ إشھارھا في السجل التجاري

Such term shall be automatically renewed for similar 
successive terms unless a Special Resolution of the 
General Assembly is issued to amend the term of the 
Company or terminate the same. 

وتجدد ھذه المدة بعد ذلك تلقائیا لمدد متعاقبة ومماثلة ما لم یصدر 
 .بتعدیل مدة الشركة أو إنھائھا جمعیّة العمومیّةقرار خاص من ال

Article (4) 4( الماّدة( 

The objects that the Company is established for shall 
be in compliance with the provisions of the laws and 
regulations in force in the State. 

تكون األغراض التي أسست من أجلھا الشركة متفقة مع أحكام 
 . القوانین والقرارات المعمول بھا داخل الدولة
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(a) The objectives of the Company are as follows: ) أسست من أجلھا الشركة ھيتاالغراض التي   )أ:  
 Real estate development. 

 Buying and selling of real estate.   

 Leasing and management of self-owned 
property. 

 التطویر العقاري −
 وبیعھاالعقارات األراضي وشراء  −
 الخاصةتأجیر وإدارة العقارات  -

(b) The Company has the right in exercising its 
activities:  

  :في سبیل ممارسة أغراضھاوللشركة الحق   )ب (

(i) to use Company's funds to invest in any 
economical activities and fields related to the 
Company's activities, and have the right to 
participate, form joint ventures and have an 
interest of whatsoever nature with any other 
person inside or outside the State whether by 
way of joint venture or otherwise in any type 
of business and to participate in their capital; 
and to own trademarks, patents, copyrights, 
industrial designs, and any other intellectual 
property rights the Company deems 
necessary for its business; 

استعمال أموال الشركة لالستثمار في المجاالت  )1(
لھا  كمابنشاط الشركة،  المتعلقةوالنشاطات االقتصادیة 

یكون مشاریع مشتركة وأن تشارك بأّي  الحق في أن
ً كانت طبیعتھا، ،لھا مصلحة شخص آخر أّي مع  أیا

سواء كان ذلك عن ودولة الخارج أو داخل سواء 
أو غیرھا من  طریق الدخول في مشاریع مشتركة

والمشاركة في رأس مالھا، وأن األخرى األعمال 
وحقوق ة وبراءات االختراع تمتلك العالمات التجاریّ 

وجمیع  التألیف والنشر والرسوم والنماذج الصناعیة
التي تراھا الشركة األخرى حقوق الملكیة الفكریة 

  ؛ضروریة ألعمالھا
(ii) to acquire and/or possess and/or sell, and/or 

transfer and/or assign companies, sole 
establishments and other legal entities 
related to the Company’s objectives and to 
create subsidiaries and branches in and/or 
outside the State after having obtained the 
necessary authorizations from the competent 
authorities; 

ة یأو تنقل ملك/أو تبیع و/و تتملكأو /و تستحوز علىأن  )2(
 الشركات والمؤسسات الفردیةأو تتنازل عن /و
ھا أغراض تتشابھوالتي  ىخراآل ةقانونیال اتكیانالو

أو فروع  تابعةشركات  ؤسسالشركة وأن ت بأغراض
الدولة بعد الحصول على  خارجأو /و لھا داخل

  ؛نیةالمعّ من السلطات  التراخیص الالزمة

(iii) to act as an agent for the companies, 
establishments international organizations 
and other legal entities in relation to the 
Company's objectives and to represent the 
same in the State and abroad; 

 والمنظماتالعمل كوكیل للشركات والمؤسسات  )3(
 بأغراضذات عالقة أخر  يكیان قانونأّي الدولیة و

مثل تلك الشركات داخل الدولة الشركة وأن تُ 
  وخارجھا؛

(iv) to enter into commercial and financial 
transactions, execute and implement 
contracts and other obligations, draw, accept 
and negotiate negotiable instruments, open 
and operate bank accounts and borrow 
money for any period of time with or without 
security on any or all of the assets of the 
Company, issue guarantees for its self and 
third parties, invest monies and deal with 
such investments on its own account and 
generally to institute, participate in or promote 
commercial and mercantile enterprises and 
operations of all kinds in relation to or for the 
purpose of the business of the Company, and 
to do all such other things as may be 
considered to be incidental to or conducive to 
the above objects or any of them; 

العقود  وتنفیذ مالیّةمعامالت تجاریة وأّي الدخول في  )4(
والتفاوض وسحب وقبول  أخرىات أّي إلتزامأداء و

ة القابلة للتداول وفتح وإدارة األوراق التجاریّ  بشأن
الحسابات البنكیة واقتراض األموال ألیّة فترة زمنیة 

أو  بعضسواء مقابل ضمانات أو دون ضمانات على 
جمیع أصول الشركة وإصدار الضمانات لنفسھا أو 
للغیر واستثمار األموال والتعامل مع ھذه االستثمارات 

 المشاركةلحسابھا الخاص وعلى وجھ العموم إقامة أو 
بجمیع ة في أو تطویر المشاریع أو العملیات التجاریّ 

الشركة أو التي تخدم  بأعمال ذات العالقة أشكالھا
األمور األخرى  كافة التعامل معأغراضھا وكذلك 

تحقیق  إلىطارئة أو تفضي العارضة أو ال سواء
  منھا؛أّي األغراض المذكورة أعاله أو 

(v) to carry on any other new business or activity, 
including establishing or closing branches 
and/or Subsidiary as may be permitted by the 
competent authorities within or outside the 
State; and/or 

أو  ذلك تأسیسأیّة أعمال جدیدة أو نشاط بما  ممارسة )5(
لما تسمح بھ  وفقاً  أو الشركات التابعة/وع وفرالغلق 

  أو/و ؛داخل أو خارج الدولةالسلطات المختصة 
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(vi) to conduct any other businesses related to 
the above objectives, and through the 
Company's own resources or through another 
company or person(s) who deal in the same 
field of activity. 

ل أخرى متصلة أو تتعلق باألغراض أعماأّي ممارسة  )6(
 موارد كان ذلك من خاللأعاله، وسواء الوادرة 

الشركة الخاصة أو بواسطة شركات أخرى أو شخص 
  .أو أشخاص آخرین یعملون في نفس المجال

(c) The above objects shall be interpreted 
liberally and in its widest meaning and shall 
not be narrowly interpreted. 

والموضحة في الفقرات المذكورة ر أغراض الشركة فسَّ تُ   )ج (
   .تقییدأّي لھا أوسع المعاني دون  وتكونبشكل متحرر  أعاله

(d) The Company may also carry on any other 
new business or activity that the parties agree 
to or establish any new branch as may be 
permitted by the competent authorities in any 
of the Emirates of the UAE or outside the 
UAE. 

جدیدة أو نشاط أو  كما یجوز للشركة أن تمارس أیة أعمال  )د (
أّي ع جدید وفقا لما تسمح بھ السلطات المختصة في فتح فر

أو في خارج اإلمارات العربیة  الدولةإمارة من إمارات 
  .المتحدة

PART TWO 

THE CAPITAL OF THE COMPANY 
  الباب الثاني

 الشركة رأس مالفي 
Article (5) 5( الماّدة(  

The issued capital of the Company is determined at 
four billion (4,000,000,000) UAE Dirhams, divided into 
four billion (4,000,000,000) shares, the nominal value 
of each share is one (1) UAE Dirham, with Three billion 
nine hundred ninety-nine million seven hundred 
thousand (3,999,700,000) shares corresponding to in-
kind shares and three hundred thousand (300,000) 
shares corresponding in-cash shares. All the shares of 
the Company shall be equal in all aspects. 

 أربعة ملیار د رأس مـال الشـركة المصدر بمـبلغـدّ حُ 
أربعة ملیار درھم إمـاراتي مـوزع عـلى   )4.000.000.000(
 تمّثلو، واحد سھم قیمة كل سـھم درھم إماراتي )4.000.000.000(

تسعون ملیون وسبعمائة ألف ,ثالثة ملیارات تسعمائة تسعة 
 ثالثمائة ألفعینیة و حصصسھماً مقابل  )3.999.700.000(
 وتكون جمیع أسھم الشركة. سھماً مقابل حصص نقدیة )300.000(

 .متساویة مع بعضھا البعض من كافة الجوانب

The authorized capital of the Company is determined 
at eight billions (8,000,000,000) UAE Dirham. The 
Board of Directors may increase the issued capital of 
the Company within the limits of the authorized capital 
by virtue of a board resolution pursuant to the 
regulations issued by the Authority in this regard. 

 ثمانیة ملیاراتد رأس مال الشركة المصرح بھ بمبلغ ـدّ وحُ 
ویجوز لمجلس اإلدارة زیادة رأس . درھم إماراتي )8.000.000.000(

المال المصدر للشركة في حدود رأس المال المصّرح بھ بموجب 
في ضوء قرارات الھیئة في ھذا  قرار صادر عن مجلس اإلدارة

  .الشأن
Article (6) 6( الماّدة(  

Following the sell-down of twenty percent 20% of the 
current shares of the Founders, the Founders own 
three billion two hundred million (3,200,000,000) 
shares, having a nominal value of three billion two 
hundred million (3,200,000,000) UAE Dirham. 

 أسھممن إجمالي %) 20(بالمائة  عشرینبعد بیع ما یوازي نسبة 
 ثالثة ملیار ومائتان ملیون نیالمؤسسالحالیة، یمتلك  المؤسسین

 ثالثة ملیار ومائتان ملیون سھم بقیمة اسمیة )3،200،000،000(
 .درھم إماراتي )3،200،000،000(

 
 االسم الجنسیة قیمة االسھم عدد األسھم في رأس المال% 

 
 .ع.م.إعمار العقاریة ش المتحدة اإلمارات العربیة 3،160،000،000 3،160،000،000 79%
 إمیریتس بروبرتي ھولدنجز لیمتد  جزر العذراء البریطانیة 40،000،000 40،000،000 1%

   

Name Nationality 
Value of 
Shares 

No. of 
Shares 

Ownership 
percentage in the 

capital 

Emaar Properties PJSC United Arab 
Emirates 

3,160,000,000 3,160,000,000 79% 

Emirates Property Holdings British Virgin 40,000,000 40,000,000 1% 



6 
 

Limited Islands   
The remaining shares amounting to eight hundred 
million (800,000,000) shares, having a nominal value 
of one (1) UAE Dirham each shall be offered for 
subscription to public. 

 ثمانمائة ملیونلالكتتاب العام وعددھا  سھموتطرح باقي األ
 .لكل سھمواحد سھم، قیمتھا االسمیة درھم إماراتي  )800،000،000(

The capital deposited with First Abu Dhabi Bank PJSC 
and Emirates NBD Bank PJSC in the name of the 
Company may not be withdrawn without a decision of 
the Board of Directors upon the registration of the 
Company in the Commercial Register. 

بنك أبوظبي ال یجوز سحب رأس المال المودع باسم الشركة في 
 بقرار من إال .ع.م.اإلمارات دبي الوطني شوبنك  .ع.م.األول ش

  .بعد قید الشركة في السجل التجاري مجلس اإلدارة

Article (7) 7( الماّدة( 

All the shares in the Company are nominal. The 
percentage of the shareholding of the State and Gulf 
Cooperation Council (GCC) nationals at any time 
during the existence of the Company must not be less 
than fifty one percent (51%) of the share capital of the 
Company. 

األسھم المملوكة جمیع أسھم الشركة إسمیة ویجب أال تقل نسبة 
 وقتأّي في ومواطني مجلس التعاون الخلیجي لمواطني الدولة 

من  بالمائةواحد وخمسین ) %51(عن  طوال مدة بقاء الشركة
 .الشركة رأس مال

At any time following the approval of the Company’s 
Articles of Association, no shareholder may hold 
shares in the Company the total of which exceeds five 
percent (5%) of the Company’s share capital, with the 
exception of the current Founders being the owners of 
80% prior to approving these Articles. The Founders 
may not, after approving these Articles, increase their 
share in the share capital of the Company in any 
manner whatsoever unless such capital increase is 
decided for all shareholders. 

ال یجوز ألي مساھم في أي وقت بعد اعتماد النظام األساسي و
) %5(للشركة امتالك اسھم في الشركة تتجاوز في مجموعھا 

 من رأس مال الشركة وذلك باستثناء المؤسسین خمسة بالمائة
قبل اعتماد ھذا النظام وال یجوز %) 80(الحالیین المالكین لنسبة 

ھذا النظام االساسي زیادة نسبة ملكیتھما في لھما بعد اعتماد 
رأسمال الشركة بأي شكل من االشكال ما لم تكن تلك الزیادة 

  .مقررة لجمیع المساھمین

Article (8) 8( الماّدة(  

One hundred percent (100%) of the total nominal value 
of the shares shall be paid on subscription.  

من كامل القیمة االسمیة للسھم عند  مائة بالمائة) %100(دفع تُ 
  .االكتتاب

Article (9) 9( الماّدة( 

The Company’s capital is composed of in-kind 
contribution representing assets and rights (shares in 
kind) in Emaar Development LLC which were 
contributed by the Founders and valued by JLL, in 
addition to shares (in-cash shares) resulting from the 
increase of capital.  

) حصص عینیة(رأس مال الشركة عبارة عن أصول وحقوق 
مقّدمة من المؤسسین ومقیمة .) م.م.ذ.ش( إعمار للتطویربشركة 

) حصص نقدیة( أسھمباإلضافة إلى  (JLL) إل إل جیھمن قبل 
   .ناتجة عن زیادة رأس المال

Article (10) 10( الماّدة(  

The shareholders shall only be liable for the 
Company's liabilities and losses in proportion to the 
unpaid amount (if any) of the shares held by each one 
of them. Such liabilities may only be increased 
pursuant to the unanimous approval of the 
shareholders. 

ال یلتزم المساھمون بأیة التزامات أو خسائر على الشركة إال في  
ما یملكون من أسھم وال من ) إن وجد(المبلغ غیر المدفوع حدود 

 .بموافقتھم الجماعیةیجوز زیادة التزامات المساھمین إال 

Article (11) 11( الماّدة( 

Ownership of any share in the Company shall be 
deemed an acceptance by the shareholder to be bound 
by these Articles and the resolutions of the Company’s 
General Assemblies. A shareholder may not request a 
refund for amounts paid to the Company in 
consideration of his/her shareholding in the capital. 

نظام الشركة األساسي بیترتب على ملكیة السھم قبول المساھم 
وال یجوز للمساھم أن یطلب استرداد . وقرارات جمعیاتھا العمومیة

 .ما دفعة للشركة كحصة في رأس المال
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Article (12) 12( الماّدة( 

The shares are not divisible (i.e. shares may not be 
divided among more than one person). 

بمعنى انھ ال یجوز تجزئة السھم (یكون السھم غیر قابل للتجزئة 
 ).على أكثر من شخص

 
Article (13) 13( الماّدة( 

Each share shall entitle its holder to a proportion equal 
to that of other shareholders without distinction (i) in 
the ownership of the assets of the Company upon 
dissolution, (ii) in the profits as stated hereinafter, (iii) in 
attending the General Assembly meetings and (iv) in 
voting on the resolutions thereof. 

كل سھم یخول مالكھ الحق في حصة معادلة لحصة غیره بال تمییز 
في األرباح ) ب(و في ملكیة موجودات الشركة عند تصفیتھا )أ(

) د(في حضور جلسات الجمعیات العمومیة و) ج(المبینة فیما بعد و
 . في التصویت على قراراتھا

Article (14) 14( الماّدة( 

a. The Company shall, within (15) business days of 
its registration in the commercial register, list its 
shares on a licensed financial market in the State. 
The Board of Directors may list the shares with 
other financial markets abroad. When the shares 
of the Company are listed with financial markets in 
the State or abroad, the Company must abide by 
the laws, rules and regulations applicable in such 
markets including the laws, rules and regulations 
relating to the issuance and registration of the 
Company’s shares, trading of those shares and 
transfer of title thereof and any rights arising 
therefrom without the need to amend these 
Articles where their provisions are contradictory to 
those of the applicable laws and regulations. 

قیدھا بالسجل یوم عمل من تاریخ ) 15(تقوم الشركة، خالل   )أ (
، بإدراج أسھمھا في أحد التجاري لدى السلطة المختصة

كما یجوز . أسواق األوراق المالیة المرخصة في الدولة
إدراجھا في األسواق المالیة األخرى خارج  اإلدارة لمجلس
وفي حالة إدراج أسھم الشركة في األسواق المالیة في . الدولة

رج، فعلى الشركة أن تتبع القوانین الدولة أو في الخا
واألنظمة واللوائح المعمول بھا في تلك األسواق بما في ذلك 
قوانین وأنظمة ولوائح إصدار وتسجیل أسھم الشركة 
وتداولھا ونقل ملكیتھا وترتیب حقوق علیھا وذلك دون 
الحاجة إلى تعدیل األحكام الواردة في ھذا النظام األساسي 

  . ع ھذه القوانین أو األنظمة أو اللوائحفي حالة تعارضھا م

b. The Company’s shares may be sold, transferred, 
pledged, or otherwise disposed of in accordance 
with the provisions of these Articles and all such 
transactions shall be registered in a special 
register referred to as the “Share Register”. Upon 
listing the Company’s shares on Market in 
accordance with the Listing Rules, such 
transactions shall be registered in accordance with 
the regulations for selling, purchasing, clearing, 
settling and recording regulations applicable in 
such market. 

یجوز بیع أسھم الشركة أو التنازل عنھا أو رھنھا أو   )ب (
وجھ بمقتضى وطبقا أّي التصرف أو التعامل فیھا على 

من ھذه أّي ویتم تسجیل . ألحكام ھذا النظام األساسي
سجل "التعامالت في األسھم في سجل خاص یسمى 

ً لقوا سوقال، وعند إدراج أسھم الشركة في "سھماأل عد وفقا
من التعامالت المذكورة أعاله في أّي ، فان تسجیل اإلدراج

في أسھم الشركة یتَم وفقا ألنظمة البیع والشراء  الماّدةھذه 
  .والمقاصة والتسویات والقید المتبعة لدى ذلك السوق

c. In the event of a death of a shareholder, his/her 
heirs shall be the only persons to be approved by 
the Company as having rights or interests in the 
shares of the deceased shareholder. Such heir 
shall be entitled to dividends and other privileges 
which the deceased shareholder had. Such heir, 
after being registered in the Company in 
accordance with these Articles, shall have the 
same rights in his/her capacity as a shareholder in 
the Company as the deceased shareholder had in 
relation to such shares. The estate of the 
deceased shareholder shall not be exempted from 
any obligation regarding any share held by him/her 
at the time of death. 

في حالة وفاة أحد المساھمین، یكون وریثھ ھو الشخص  )ج (
الوحید الذي توافق الشركة بأن لھ حقوق ملكیة أو مصلحة 

ھ الحق في األرباح واالمتیازات في أسھم المتوفى ویكون ل
ویكون للوریث بعد . األخرى التي كان للمتوفى حق فیھا

تسجیلھ في الشركة وفقا ألحكام ھذا النظام ذات الحقوق 
كمساھم في الشركة التي كان یتمتع بھا المتوفى فیما یخص 

التزام أّي وال تعفى تركة المساھم المتوفي من . ھذه األسھم
  .ھم كان یملكھ وقت الوفاةسأّي فیما یختص ب

d. Any person who becomes entitled to rights to 
shares in the Company as a result of the death or 

شخص یصبح لھ الحق في أیة أسھم في أّي على یجب   )د (
مساھم أو بمقتضى أمر أّي الشركة نتیجة لوفاة أو إفالس 
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bankruptcy of any shareholder, or pursuant to an 
attachment order issued by any competent court 
of law, should within thirty days: 

حجز صادر عن أیة محكمة مختصة أن یقوم خالل ثالثین 
  :یوماً 

 produce evidence of such right to the Board of 
Directors; and 

 مجلس اإلدارة، و بتقدیم البینة على ھذا الحق إلى  

 select either to be registered as a shareholder 
or to nominate another person to be registered 
as a shareholder of the relevant share. 

  ا اھم أو أن یسمى شخص أن یختار أما أن یتم تسجیلھ كمس
 .لیتم تسجیلھ كمساھم فیما یختص بذلك السھم

  
Article (15) 15( الماّدة( 

When the Company completes the listing of its shares 
on the Market in accordance with the Listing Rules, it 
shall replace the Share Register system and the 
applied system of its ownership transfer, with an 
electronic system for the registration of the shares and 
transfers thereof as applicable in such market. The 
data electronically recorded therein are final and 
binding and cannot be challenged, transferred or 
altered except in accordance with the regulations and 
procedures followed in such market. 

وفقاً لقواعد سوق التستبدل الشركة، عند اكتمال إدراج أسھمھا في 
، سجل األسھم ونظام نقل ملكیتھ لألسھم المعمول بھ بنظام اإلدراج

إلكتروني لتسجیل األسھم وقید نقل ملكیتھا وفقا للنظام المعمول بھ 
وتعتبر البیانات . في ذلك السوق الخاص بقید وتسجیل األسھم

لنظام اإللكتروني نھائیة وملزمة وال یجوز الطعن الواردة في ھذا ا
فیھا أو طلب نقلھا أو تغییرھا إال وفقا للنظم واإلجراءات المتبعة 

 . في السوق المعني

Article (16) 16( الماّدة(  

A shareholder’s heirs or creditors may not, for 
whatsoever reason, request the attachment of the 
Company's books or assets. They also may not 
request to divide those assets or sell them in one lot 
because the shares are not divisible, nor to interfere in 
any way whatsoever in the management of the 
Company. Those heirs and creditors must, when 
exercising their rights, rely on the Company’s books, 
inventories, balance sheets and resolutions of the 
General Assembly.  

أن یطلبوا  سبب كان،ّي ال یجوز لورثة المساھم أو لدائنیھ، أل
وضع األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتھا وال أن یطلبوا 

إمكان القسمة وال أن یتدخلوا بأیة قسمتھا أو بیعھا جملة لعدم 
ویجب علیھم، لدى استعمال . طریقة كانت في إدارة الشركة

حقوقھم، التعویل على قوائم جرد الشركة وحساباتھا الختامیة 
 . وعلى قرارات جمعیاتھا العمومیة

Article (17) 17( الماّدة( 

The Company shall pay dividends on shares to the last 
holder of such shares whose name is registered in the 
Share Register on the date specified by the General 
Assembly for distributing said profits, in compliance 
with the regulations and decisions issued by the 
Authority. Such holder shall have the sole right to the 
profits due on those shares whether these profits 
represent dividends or entitlements to part of the 
Company’s assets in the event of liquidation. 

تدفع الشركة حصص األرباح المستحقة عن السھم آلخر مالك لھ 
ذي تقرره مقید اسمھ في سجل األسھم بالشركة في التاریخ ال

القرارات التي و لتوزیع األرباح وفقا لألنظمة جمعیّة العمومیّةال
ویكون لھ وحده الحق في استالم . تضعھا الھیئة في ھذا الشأن

المبالغ المستحقة عن ذلك السھم سواء كانت حصصا في األرباح 
 . أو نصیبا في موجودات الشركة في حال تصفیتھا

Article (18) 18( الماّدة( 

Subject to the provisions of the Law and obtaining the 
approval of the Authority and the Competent Authority, 
the share capital of the Company may be increased by 
issuing new shares of the same nominal value as the 
original shares or of the same nominal value plus a 
premium. The share capital of the Company may also 
be reduced after obtaining the approval of the Authority 
and the Competent Authority. 

الحصول على موافقة الھیئة وبعد مع مراعاة أحكام القانون 
 الشركة بإصدار أسھم رأس مال، یجوز زیادة والسلطة المختصة

جدیدة بنفس القیمة اإلسمیة لألسھم األصلیة أو بإضافة عالوة 
كما یجوز تخفیض رأس مال الشركة . إصدار إلى القیمة اإلسمیة

 . والسلطة المختصة بعد الحصول على موافقة الھیئة

New shares may not be issued at less than the nominal 
value thereof. If such shares are issued at a premium, 
such premium shall be added to the legal reserves 
even if, by doing so, the legal reserves exceed half of 

ال یجوز إصدار األسھم الجدیدة بأقل من قیمتھا اإلسمیة، وإذا تم 
إصدارھا بأكثر من ذلك، أضیف الفرق إلى االحتیاطي القانوني، 

 الشركة رأس مالولو جاوز االحتیاطي القانوني بذلك نصف 
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the issued share capital. المصدر.  
Increase or a reduction of the share capital shall be 
resolved by a Special Resolution of the General 
Assembly, pursuant to a recommendation of the Board 
of Directors in both cases, and after reviewing the 
auditors’ report in case of a reduction. In the case of an 
increase, the resolution must state the amount of the 
increase, the value of the shares issued and any 
preemption rights to existing shareholders. In the case 
of a decrease in the share capital, the resolution must 
state the amount of decrease and the method of its 
implementation. 

خاص من تكون زیادة رأس مال الشركة أو تخفیضھ بقرار 
في  مجلس اإلدارة على اقتراح من بناءاً الجمعیّة العمومیّة 

تخفیض، أّي الحالتین، وبعد سماع تقریر مدقق الحسابات في حالة 
وعلى أن یبین في حالة الزیادة، مقدارھا وسعر إصدار األسھم 
الجدیدة وحق المساھمین القدامى في أولویة االكتتاب في ھذه 

التخفیض مقدار ھذا التخفیض وكیفیة  ویبین في حالة. الزیادة
 .تنفیذه

  

Shareholders shall have priority to subscribe to the 
new shares. Subscription to new shares shall be 
governed by the rules of subscription to the original 
shares. 

الجدیدة یكون للمساھمین حق األولویة في اإلكتتاب باألسھم و 
ویسري على اإلكتتاب في ھذه األسھم القواعد الخاصة باإلكتتاب 

  .في األسھم األصلیة

In accordance with Articles (223, 224 and 225) of the 
Law, the Company may increase its capital: (a) for the 
purpose of the entry of a strategic partner; (b) for the 
purpose of capitalizing the Company’s debts, or (c) for 
the purpose of converting bonds or sukuk issued by the 
Company into shares, and without applying the pre-
emption rights of the existing shareholders, provided 
that the Company obtains all the required approvals 
from the Authority and the Competent Authority and 
approves the relevant increase in capital by way of 
Special Resolution. 

یجوز زیادة من القانون ) 225و 224و 223(وفقاً ألحكام المواد 
إدخال مساھم استراتیجي في  ألغراض) أ: (س مال الشركةأر

) ج(، أو لتحویل دیون الشركة إلى راس مال) ب(الشركة، أو 
وذلك تحویل السندات أو الصكوك المصدرة من الشركة إلى أسھم، 

وبشرط الحصول للمساھمین القائمین حقوق االولویة تطبیق دون 
 الھیئة والسلطة المختصةجمیع الموافقات الالزمة من ى عل

جمعیّة والموافقة على زیادة رأس المال من خالل قرار خاص لل
  .العمومیّة

By way of exception as well, the Company may by 
Special Resolution increase its share capital without 
triggering the preemption rights, in order to implement 
a share incentive scheme for its employees in light of 
the resolutions issued by the Authority and the 
Competent Authority in this respect. 

من حق األولویة في اإلكتتاب باألسھم الجدیدة ى ستثنكذلك یُ و
، بحیث یجوز للشركة بموجب قرار برنامج تحفیز موظفي الشركة

مج تحفیز موظفي الشركة خاص أن تزید رأس مالھا لتطبیق برنا
في ضوء القرارات المنظمة الصادرة عن الھیئة  بتملك أسھم فیھا

 .والسلطة المختصة بھذا الشأن

The Board of Directors shall present the employee 
share incentive scheme to the General Assembly for 
approval. Board Directors shall not be allowed to 
participate in the employee share incentive scheme. 
The share capital of the Company may be increased 
for the purpose of establishing and implementing such 
employee share incentive scheme in accordance with 
the rules and regulations issued by the Authority in this 
regard. The time, number and terms upon which such 
shares allocated to establish or implement the 
employee share incentive scheme shall be determined 
by the Board of the Board Directors from time to time. 

الشركة بتملك أسھم ویعرض مجلس اإلدارة برنامج تحفیز موظفي 
وال یجوز ألعضاء مجلس . للموافقةفیھا على الجمعیّة العمومیّة 

اإلدارة المشاركة في برنامج تحفیز موظفي الشركة بتملك أسھم 
 تحفیزیجوز زیادة رأسمال الشركة لغرض تطبیق برامج كما  .فیھا

وفقاً للشروط والضوابط الصادرة  فیھا أسھم بتملك الشركة موظفي
وقت  آلخرمن وقت  مجلس اإلدارة یحددو عن الھیئة بھذا الشأن

 موظفي تحفیزتطبیق برامج لعدد وشروط تخصیص األسھم و
  .فیھا أسھم بتملك الشركة

PART THREE 

LOAN DEBENTURES 
  الباب الثالث

 في سندات القرض

Article (19) 19( الماّدة( 

Subject to the provisions of the Law, the General 
Assembly may resolve by a Special Resolution, and 
after obtaining the approval of the Authority, to issue 
tradable or non-tradable bonds or sukuk of any nature 
of equal value per issue whether they are convertible to 
shares or otherwise. The Special Resolution shall 
determine the value of the bonds or sukuk, the terms of 
issuance and their convertibility into shares. The 

، بقرار خاص للشركة جمعیّة العمومیّةمع مراعاة أحكام القانون، لل
 أو نوعأّي ، أن تقرر إصدار سندات قرض من بعد موافقة الھیئةو

أو غیر قابلة كانت سواء  بقیم متساویة لكل إصدار إسالمیة صكوك
إلى أسھم في سواء كانت قابلة أو غیر قابلة للتحول وللتداول قابلة 

 وشروط الصكوك أو السندات قیمةالخاص  القرار ویبین .الشركة
 قراراً  تصدر أن ولھا أسھم، إلى للتحویل قابلیتھا ومدى إصدارھا

في تحدید موعد إصدار السندات أو  مجلس اإلدارة تفویضب
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General Assembly may also resolve to delegate the 
Board of Directors to determine the date of issuing 
provided that such date does not exceed one year from 
the date of the resolution approving the delegation.  

 . الصكوك على أال یتجاوز سنة من تاریخ الموافقة على التفویض

The bond or sakk shall remain nominal until fully paid 
up. The Company may not issue “bearer” bonds or 
sukuk. Bonds or sukuk issued in connection with a 
single loan shall give equal rights to the holders of such 
bonds or sakk. Any condition to the contrary shall be 
invalid. 

یجوز  وال حتى اكتمال سداد قیمتھ سمیاً إو الصك أیكون السند 
 أو السنداتحاب ویُمنَح ألص. و الصكوك لحاملھاأصدار السندات إ

 ویقع متساویة حقوقاً  واحد قرض بمناسبة تصدر التي الصكوك
  .ذلك یخالف شرط كل باطالً 

Bonds or sukuk may only be converted into shares 
under written agreements, issue documents or 
prospectus. If the conversion is decided, the holder of 
the bonds or sukuk shall have the sole right either to 
accept the conversion or collect the nominal value of 
the bonds or sukuk, unless the agreements, issue 
documents or prospectus include the mandatory 
conversion, in which case the bonds or sukuk shall be 
converted into shares upon prior approval of both 
parties upon issuance. 

ال یجوز تحویل السندات أو الصكوك إلى أسھم إال إذا نُص على 
ذلك في إتفاقیات أو وثائق أو نشرة اإلصدار، فإذا تقرر التحویل 
كان لمالك السند أو الصك وحده الحق في قبول التحویل أو قبض 

لسند أو الصك ما لم تتضمن إتفاقیات أو وثائق أو القیمة األسمیة ل
نشرة اإلصدار إلزامیة التحویل ألسھم ففي ھذه الحالة یتعین تحویل 
السندات أو الصكوك ألسھم بناء على الموافقة المسبقة من الطرفین 

  .عند اإلصدار

PART FOUR 

BOARD OF DIRECTORS 
  الباب الرابع

 مجلس اإلدارة في

Article (20) 20( الماّدة( 

The Company shall be managed by a Board of 
Directors consisting of seven (7) Board Directors to be 
elected by the General Assembly via secret 
Cumulative Voting. A secretary who is not a Board 
Director shall be appointed by the Board of Directors.  

 أعضاء) 7(سبعة  یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من
ویعیّن . بالتصویت السري التراكمي جمعیّة العمومیّةتنتخبھم ال

 .مجلس اإلدارة مقرراً لھ من غیر أعضائھ

In all cases, the majority of the Board Directors, 
including the Chairman, shall be nationals of the State. 

مجلس  ویجب، في جمیع األحوال، أن تكون أغلبیة أعضاء
  .، من مواطني الدولةمجلس اإلدارة ، بما فیھم رئیساإلدارة

Save for the aforementioned method of appointment, 
the Founders have appointed the following first Board 
of Directors for a period of three (3) years commencing 
as of the date the Authority issues the Company’s 
incorporation certificate: 

 لن المؤسسون أومن طریقة التعیین سالفة الذكر، عیّ  اءاً واستثن
إصدار الھیئة ثالث سنوات تبدأ من تاریخ ) 3(ادارة لمدة  مجلس

  - :، وھملشھادة تأسیس الشركة

Name Nationality Position 

H.E. Mohamed Ali 
Rashed Al Abbar 

UAE Chairman 

Mr. Ahmed Bin 
Jamal Bin Hassan 
Jawa 

KSA Non-Executive 
Director 

Mr. Jamal Majid 
Khalfan Bin 
Theniyah 

UAE Non-Executive 
Director 

Mr. Arif Obaid Saeed 
Al Dehail UAE 

Non-Executive 
Director 

 الوظیفة  الجنسیة  االسم 
محمد علي راشد / سعادة
  العبار

  رئیس مجلس اإلدارة  إماراتي

أحمد بن جمال / السید
 بن حسن جاوه

  سعودي
عضو مجلس إدارة 

  غیر تنفیذي

جمال ماجد / السید
 هبن ثنیخلفان 

 إماراتي
عضو مجلس إدارة 

  غیر تنفیذي

عارف عبید / السید
 سعید الدحیل

 إماراتي
عضو مجلس إدارة 

  غیر تنفیذي

عضو مجلس إدارة  إماراتیةعائشة / سعادة الدكتورة
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H.E. Dr. Aisha Butti 
Bin Humaid Bin 
Bishr 

UAE 
Independent 

Non-Executive 
Director 

Mr. Abdulla 
Mohammed Abdulla 
Mohammed Al Awar 

UAE 
Independent 

Non-Executive 
Director 

Mr. Adnan Abdul 
Fattah Kazim Abdul 
Fattah 

UAE 
Independent 

Non-Executive 
Director 

 

  

  مستقل غیر تنفیذي بن بشرحمید بطي 

عبد اهللا محمد / السید
 عبد اهللا محمد العور

 إماراتي
عضو مجلس إدارة 

  مستقل غیر تنفیذي

عبدالفتاح عدنان / السید
 عبدالفتاح كاظم

عضو مجلس إدارة   إماراتي
  مستقل تنفیذيغیر 

The Company shall have a secretary for the Board of 
Directors. The secretary shall not be a Board Director. 
The secretary of the Board of Directors shall be 
appointed for the term and under the conditions 
deemed appropriate by the Board of Directors. Subject 
to the terms and conditions of any agreement 
concluded with the said secretary, the Board may also 
cancel such appointment. A person appointed in this 
manner, in his capacity as the secretary of the Board of 
Directors, shall discharge of all the regular duties 
assigned to such position. 

یجب أن یكون للشركة مقرر لمجلس اإلدارة، وال یجوز أن یكون 
یعیَّن مقرر مجلس اإلدارة للفترة . مقرر المجلس من أعضائھ

وبالشروط واالحكام التي یراھا المجلس مناسبة، ومع مراعاة 
مع مقرر مجلس اإلدارة المذكور، شروط وأحكام أي اتفاق یبرم 

یجوز للمجلس ایضاً الغاء ذلك التعیین، ویقوم الشخص المعین بھذه 
بأداء جمیع الواجبات  -بصفتھ مقرر مجلس اإلدارة  -الطریقة 

  .المعتادة لتلك الوظیفة

Article (21) 21( الماّدة(  

The Company shall abide by the terms and conditions 
set out by the Authority with respect to nomination to 
Board membership. The candidate to the Board 
membership shall provide the Company with the 
following: 

 بشأن الھیئة عن الصادرة والشروط بالضوابط الشركة تلتزم
 على المرشح لعضویة ویتعیّن مجلس اإلدارة لعضویة الترشح

  :أن یقدم للشركة ما یليمجلس اإلدارة 

(i) A curriculum vitae stating the professional 
experience and academic qualifications and 
determining the position he/she is nominated to 
(executive/non-executive/independent). 

 العلمي والمؤھل العملیة الخبرات بھا موضحاً  الذاتیة السیرة )1(
غیر /تنفیذي( لھا یترشح التى یةالعضو صفة تحدید مع

  ).مستقل/تنفیذي

(ii) Undertaking to abide by the Law and these 
Articles and to exercise its duties as a prudent 
person. 

 للشركة، األساسي والنظام قانونال بأحكام بإلتزامھ إقرار )2(
  .عملھ داءأ في الحریص الشخص عنایة یبذل سوف وأنھ

(iii) A list of the companies and entities for which he 
works or in which he is a member of the board, in 
addition to any other competing activity he/she 
carries out, whether directly or indirectly. 

 أو فیھا العمل یزاول التي والمؤسسات الشركات بأسماء بیان )3(
 بھ یقوم عملأّي  وكذلك إداراتھا مجالس عضویة یشغل

  .للشركة منافسة یشكل مباشرة غیر أو مباشرة بصورة

(iv) Acknowledgement that he/she is not in violation of 
Article 149 of the Law. 

  .قانونالمن  )149( للمادة المرشح مخالفة بعدم إقرار )4(

(v) For representatives of corporate bodies, an official 
letter from the corporate body listing the names of 
its candidates for the Board of Directors’ 
membership and a letter to be signed by each 
representative accepting the candidacy and 
representing the corporate body. 

 كتاب إرفاق تعیّنی اإلعتباري الشخص ممثلي حال في )5(
 ممثلیھ أسماء فیھ محدد اإلعتباري الشخص من رسمي

وكتاب موقع من كل  مجلس اإلدارة لعضویة المرشحین
  .الترشیح وتمثیل الشخص االعتباري لھذا منھم  بقبولھ 

(vi) A list of the commercial companies in which 
he/she is a partner or a shareholder, in addition to 
the number of shares or stocks he/she own. 

 ملكیتھا في یشارك أو یساھم التى التجاریة بالشركات بیان )6(
  .فیھا الحصص أو األسھم وعدد

Article (23) 32( الماّدة( 

Every Board Director shall hold his/her position for a وفي . یتولى كل عضو مجلس إدارة منصبھ لمدة ثالث سنوات
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term of three years. At the end of such term, the Board 
of Directors shall be reconstituted. Board Directors 
whose term of membership is completed may be re-
elected. 

 إنتخابویجوز إعادة . اإلدارة مجلس لنھایة ھذه المدة، یعاد تشكی
 . الذین انتھت مدة عضویتھم مجلس اإلدارة أعضاء

The Board of Directors may appoint new Board 
Directors to fill the positions that become vacant during 
the year provided that such appointment is presented 
to the General Assembly in its first subsequent meeting 
to ratify such appointment or to appoint other Board 
Directors. If the vacant positions during the year reach 
or exceed one quarter the number of the Board of 
Directors, the Board of Directors must call for a 
General Assembly to convene no later than thirty days 
from the date of the last position becoming vacant in 
order to elect new Board Directors to fill the vacant 
positions. In all cases, the new Board Director shall 
complete the term of his/her predecessor and such 
Board Director may be re-elected once again. 

في المراكز التي تخلو في  جددأعضاء  یعیّنأن  اإلدارة لمجلس
في  جمعیّة العمومیّةأثناء السنة على أن یعرض ھذا التعیین على ال

أو  إذا بلغتف. أول اجتماع لھا إلقرار تعیینھم أو تعیین غیرھم
مجلس  المراكز الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء تعدت

 جمعیّة العمومیّةدعوة ال مجلس اإلدارة أو أكثر، وجب على اإلدارة
خر آ شغرثالثین یوماً على األكثر من تاریخ لالجتماع خالل 

وفي جمیع األحوال، . من یمأل المراكز الشاغرة نتخابإل منصب
سلفھ ویكون ھذا العضو  الجدید مدة مجلس اإلدارة یكمل عضو

  . مرة أخرى نتخابقابال لإل

 

Article (24) 42( الماّدة( 

The Board of Directors shall elect, from amongst its 
members, a Chairman and a vice-Chairman. The 
Chairman shall represent the Company before the 
courts and execute resolutions adopted by the Board of 
Directors. The vice-Chairman shall act on behalf of the 
Chairman in his/her absence or if the latter is otherwise 
incapacitated. 

ونائبا  مجلس اإلدارة اإلدارة من بین أعضائھ رئیس مجلس بینتخ
شركة أمام ال مجلس اإلدارة یمثل رئیس. مجلس اإلدارة لرئیس

ویقوم . مجلس اإلدارة الصادرة عنالقضاء، وعلیھ تنفیذ القرارات 
عند غیابھ أو  مجلس اإلدارة مقام رئیس مجلس اإلدارة نائب رئیس

 . قیام مانع لدیھ

The Board of Directors may elect from amongst its 
members one or more managing Board Director(s) 
whose powers and remunerations are to be determined 
by the Board of Directors. Furthermore, the Board of 
Directors may form from its members, one or more 
committees, giving it some of its powers or to delegate 
it to manage the business performance of the 
Company, and to execute the Board of Directors’ 
resolutions.  

ً  أن ینتخب من بین أعضائھ عضواً  اإلدارة لمجلسیحق   منتدبا
فآتھ كما یكون اختصاصاتھ ومكا مجلس اإلدارة یُحددو لإلدارة،
أو أكثر یمنحھا  ةأن یشكل من بین أعضائھ لجن اإلدارة لمجلس

بعض اختصاصاتھ أو یعھد الیھا بمراقبة سیر العمل بالشركة 
  .مجلس اإلدارة وتنفیذ قرارات

 

Article (25) 52( الماّدة( 

The Board of Directors shall have all the powers to 
manage the Company and the authority to perform all 
deeds and acts on behalf of the Company to the extent 
permitted by the Company and to carry out all the 
functions required by its objects. Such powers and 
authorities shall not be restricted except as stipulated 
in the Law, the Memorandum of Association, these 
Articles or as to be resolved by the General Assembly. 
The Board of Directors is further hereby expressly 
authorized for the purpose of Article (154) of the 
Companies Law to conclude any loan agreements for 
periods in excess of three years, to sell or mortgage 
the Company's real estate and assets, to release the 
Company's debtors and to conduct conciliation and 
agree to arbitration and to file lawsuits and to settle the 
same. 

كافة السلطات في إدارة الشركة والقیام بكافة  اإلدارة لمجلس
األعمال والتصرفات نیابة عن الشركة حسبما ھو مصرح للشركة 
. القیام بھ وممارسة كافة الصالحیات المطلوبة لتحقیق أغراضھا

وال یحد من ھذه السلطات والصالحیات إال ما نص علیھ القانون 
جمعیّة األساسي أو ما ورد بقرار من الأو النظام  عقد التأسیسوأ

بموجب  صراحةً  اإلدارة مجلس لخوَّ وعالوة على ذلك یُ  .العمومیّة
قانون عقد القروض المن ) 154( الماّدةھذا النظام وألغراض 

عقارات أو رھن آلجال تزید على ثالث سنوات وكذلك بیع 
وإجراء  التزاماتھمالشركة وإبراء ذمة مدیني الشركة من وأصول 
  .على التحكیم ورفع القضایا وتسویتھا واالتفاقالصلح 

The Board of Directors shall issue regulations relating 
to administrative and financial affairs, and to personnel 
affairs and their financial entitlements. The Board of 
Directors shall also issue regulations to organize its 
business, meetings and allocation of its authorities and 

اللوائح المتعلقة بالشئون اإلداریة والمالیة  مجلس اإلدارة ویضع
 مجلس اإلدارة كما یضع. وشئون الموظفین ومستحقاتھم المالیة

أعمالھ واجتماعاتھ وتوزیع االختصاصات الئحة خاصة بتنظیم 
 .والمسئولیات
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responsibilities. 

Article (26) 62( الماّدة( 

The Chairman, or any other Board Director who is 
delegated by the Board of Directors, shall have the 
right to solely sign on behalf of the Company. 

إنفراد كل من رئیس مجلس یملك حق التوقیع عن الشركة على 
اإلدارة أو أي عضو آخر یفوضھ المجلس في حدود قرارات 

  .مجلس اإلدارة 
The Chairman shall be the legal representative of the 
Company before the courts and in its relation with any 
third party and shall have the right to appoint attorneys 
and whoever else he may deem appropriate to attend 
on his behalf before courts of different types and levels 
and before third parties. 

یكون رئیس مجلس اإلدارة الممثل القانوني للشركة أمام القضاء 
وفي عالقتھا بالغیر ویجوز لھ توكیل المحامین ومن یراه مناسباً 

حضور نیابة عنھ امام المحاكم على اختالف انواعھا ودرجاتھا لل
 .وامام الغیر

The Chairman may delegate other Board Directors with 
some of his authorities. 

یجوز لرئیس مجلس اإلدارة أن یفوض غیره من أعضاء مجلس 
 .اإلدارة في بعض صالحیاتھ

The Board of Directors may not delegate the Chairman 
with all of its authorities in an absolute manner. 

ال یجوز لمجلس اإلدارة أن یفوض رئیس المجلس في جمیع 
  .إختصاصاتھ بشكل مطلق

Article (27) 72( الماّدة( 

The Board of Directors shall hold a minimum of four (4) 
meetings each year and shall hold its meetings at the 
head office of the Company, or at any other place 
inside the State the Board Directors calling for the 
meeting shall agree upon. The board meetings can be 
held through audio or video conferencing facilities in 
accordance with the rules and regulations issued by 
the Authority in this regard. 

ً اجتماعات سنوی أربع) 4( مجلس اإلدارة یعقد في  على األقل ا
مكان آخر داخل الدولة یوافق أّي المركز الرئیسي للشركة أو في 

مجلس  ویجوز أن تعقد اجتماعات. مجلس اإلدارة علیھ أعضاء
وفقاً  عن طریق وسائل االتصال المسموعة أو المرئیة اإلدارة

 .للشروط والضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن

Article (28) 82( الماّدة( 

Meetings of the Board of Directors shall not be valid 
unless attended by a majority of the Board Directors. A 
Board Director may appoint another Board Director to 
vote on his/her behalf. In such a case, such Board 
Director shall have two votes. A Board Director may 
not act on behalf of more than one Board Director and 
no Board Director shall vote by way of 
correspondence.  

إال بحضور أغلبیة  صحیحاً  مجلس اإلدارة ال یكون اجتماع
أن ینیب عنھ غیره من  مجلس اإلدارة ویجوز لعضو. أعضائھ
وفي ھذه الحالة، یكون لھذا . في التصویت مجلس اإلدارة أعضاء

عن  مجلس اإلدارة وال یجوز أن ینوب عضو. العضو صوتان
ا ال یجوز كم مجلس اإلدارةواحد من أعضاء أكثر من عضو 

  . التصویت بالمراسلة

The resolutions of the Board of Directors are adopted 
by a majority of the votes of the Board Directors 
present or represented. In case of a tie, the Chairman 
or the person acting on his/her behalf shall have a 
casting vote.  

مجلس  بأغلبیة أصوات أعضاء مجلس اإلدارة وتصدر قرارات
وإذا تساوت األصوات، رجح . الحاضرین والممثلین اإلدارة

 . الجانب الذي منھ الرئیس أو من یقوم مقامھ

The details of items discussed in a meeting of the 
Board of Directors or its committee(s) and decisions 
thereof, including any reservations or any dissenting 
opinions, shall be recorded by the secretary of the 
Board of Directors or the committee in the minutes of 
such meetings provided all the present Board Directors 
sign the minutes prior to endorsement. Copies of the 
said minutes of meeting shall be sent to the Board 
Directors following endorsement for their records. The 
minutes of meetings of the Board of Directors or its 
committee(s) shall be kept with the secretary of the 
Board of Directors. In the event that a Board Director 
refuses to sign, his/her refusal, with reasoning thereof, 
should be noted in the minutes.  

تسجل تفاصیل المسائل التي نظر فیھا والقرارات التي تم اتخاذھا 
من قبل مقرر أو لجانھ  مجلس اإلدارة في محاضر اجتماعات

مجلس  یة تحفظات ألعضاءبما في ذلك أمجلس اإلدارة أو اللجنة 
 ویجب توقیع كافة أعضاء. أو آراء مخالفة عبروا عنھا اإلدارة

 مجلس اإلدارة الحاضرین على محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة
 قبل اعتمادھا، على أن ترسل نسخ من ھذه المحاضر ألعضاء

وتحفظ محاضر . لالحتفاظ بھا ھابعد اعتماد مجلس اإلدارة
. مجلس اإلدارة ولجانھ من قبل مقرر مجلس اإلدارة اجتماعات

عن التوقیع، یُثبت  مجلس اإلدارة وفي حالة امتناع أحد أعضاء
  .عتراضھ في المحضر وتُذكر أسباب االعتراض في حال إبدائھاإ

Without prejudice to the minimum number of the Board جتماعاتھإ عددلى بالحد االدن مجلس اإلدارة لتزامإب دون اإلخالل 
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of Directors’ meetings set out above, the Board of 
Directors may issue some of its resolutions by 
circulation, taking into consideration that: (a) the 
majority of the Board Directors approve the urgent 
instance requiring the issuance of a resolution by 
circulation, (b) the resolutions resolved by circulation 
shall be mandatory once signed by the majority of the 
Board Directors and, (c) the Board Directors are 
provided with the resolution by circulation in writing for 
their approval and attached to it all its complementing 
documents.  

 قراراتھ بعض إصدار اإلدارة لمجلسیجوز  ،أعاله الواردة
موافقة أعضاء مجلس اإلدارة باألغلبیة ) أ: (ةمع مراعا بالتمریر

أن ) ب(على وجود حالة طارئة تستدعي إصدار القرار بالتمریر، 
 بمجرد توقیع أغلبیةملزمة القرارات الصادرة بالتمریر تكون 

تسلیم أعضاء مجلس اإلدارة ) ج(و، أعضاء مجلس اإلدارة علیھا
ً بكافة  القرار بالتمریر مكتوب خطیاً للموافقة علیھ مصحوبا

   .المستندات والوثائق الالزمة لمراجعتھ

The Chairman, the secretary of the Board of Directors 
and the Company’s general legal counsel, are hereby 
authorized either solely or jointly to provide certified 
copies of extracts taken from the minutes of any Board 
of Directors’ meeting, by signing such extracts, 
identifying that it is a certified true copy of the original 
and provide for the date of such certification. Any party 
dealing with the Company may rely absolutely on such 
certified copy as being a true and accurate copy of the 
original document. 

ل   مجلس اإلدارة مقررو مجلس اإلدارة رئیسمن  كالً یَُخوَّ
سواء منفردین أو مجتمعین  ،للشركةالعام  القانوني والمستشار

اجتماع أّي بتقدیم نسخ مصدق علیھا لمستخرجات من محضر 
نھا واإلشارة إلى إوذلك بتوقیع تلك المستخرجات  مجلس اإلدارةل

تاریخ التصدیق مع ذكر نسخة طبق األصل من المحضر األصلي 
التعویل بشكل مطلق  الشركةطرف یتعامل مع ّي یجوز ألو. علیھا
تلك النسخة المصدق علیھا باعتبارھا نسخة طبق األصل على 

  .ودقیقة من المستند األصلي

Article (29) 92( الماّدة( 

The Board of Directors shall review the Conflict of 
Interest of the Board Directors and the Board of 
Directors shall resolve on such matter in the presence 
of the majority of the Board Directors with the Board 
Director in conflict being barred from voting on the 
same. 

 أعضاءلدى في تعارض المصالح الموجود  مجلس اإلدارة ینظر
قراره بحضور أغلبیة مجلس اإلدارة  ، ویصدرمجلس اإلدارة

ذو  مجلس اإلدارة جوز لعضووال ی. مجلس اإلدارة أعضاء
  .المصلحة االشتراك في التصویت على القرار

Each Board Director shall notify the Board of Directors 
of his/her common or conflicting interest, or the 
common or conflicting interest of the entity that he/she 
represents, in respect of a transaction or dealing that 
the Company is a party thereto and is referred to the 
Board of Directors for approval. The declaration of 
such Board Director shall be noted in the minutes of 
the meeting and he/she may not vote on any resolution 
concerning such transaction or dealing. 

 بمجلس یمثلھا التى للجھة أو لھ تكون إدارة مجلس عضو كلعلى 
تكون  تعامل أو صفقة في متعارضة أو مشتركة مصلحة اإلدارة

 قرار إلتخاذ مجلس اإلدارة على تُعرضالشركة أحد أطرافھا و
 محضر في إقراره یثبت وأن ذلك مجلس اإلدارة بلغیُ  أن بشأنھا

 بالقرار الخاص التصویت في اإلشتراك لھ یجوز وال الجلسة،
  .العملیة ھذه شأن في الصادر

If a Board Director fails to notify the Board of Directors 
of his/her Conflict of Interest in respect of a transaction 
or dealing that the Company is a party thereto, the 
Company or any of its shareholders may apply to the 
competent court to annul such transaction or dealing 
and oblige the contravening Board Director to return to 
the Company any profit or benefit made on such 
contract. 

عن  مجلس اإلدارة عن إبالغ مجلس اإلدارة إذا تخلّف عضو
تكون الشركة أحد  تعامل أو صفقة في لدیھ تعارض المصالح

التقدم للمحكمة عندئٍذ من مساھمیھا ّي جاز للشركة أو ألأطرافھا 
مجلس  إلزام عضوتلك الصفقة أو التعامل والمختصة إلبطال 

لھ من التعاقد ورده  تأّي ربح أو منفعة تحققالمخالف بأداء اإلدارة 
  .للشركة

Article (30) 30( الماّدة(  

The position of a Board Director shall also become 
vacant if that Board Director: 

  :في إحدى الحاالت التالیة مجلس اإلدارة یشغر منصب عضو

(i) death, incapacity or deficiency for any other 
reason to carry on the duties of a Board Director; 

العجز  أو األھلیة عوارض من بعارضاإلصابة  أوالوفاة  )1(
  أو إدارة، مجلس عضوأداء مھام  عنبأّي صورة أخرى 

(ii) conviction of any dishonouring offense; )2( أو واألمانة، بالشرف مخلة جریمة بأیة اإلدانة  
(iii) bankruptcy or ceasing to pay commercial debts, 

even if bankruptcy is not declared; 
 لم لو حتى التجاریّة دیونال دفع عن توقفال أو اإلفالس )3(

  أو فالس،اإل بإشھار ذلك یقترن
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(iv) resignation from the post by written notice sent to 
the Company to this effect; 

 للشركةیُرسل  خطي إشعار بموجب منصبال من ةستقالاإل )4(
  أو المعنى، بھذا

(v) dismissal by a resolution of the General Assembly; )5( أو عزل،الب الجمعیّة العمومیّة من قرار روصد  
(vi) absence for three successive or five non-

successive Board of Directors meetings without an 
excuse to be approved by the Board of Directors; 
or 

 جلسات ثالث مجلس اإلدارة إجتماعات حضور عنالغیاب  )6(
 مجلس اإلدارة مدة خالل متقطعة، جلسات خمس أو متتالیة

  أو مجلس اإلدارة، یقبلھ عذر دون

(vii) the membership is not in compliance with Article 
(149) of the Law. 

 
 
 

  .قانونال من) 149( الماّدة ألحكام یةعضوال مخالفة )7(

Article (31) 31( الماّدة( 

The Board of Directors shall appoint one or more 
Manager, and determine their authorities, the 
conditions of their engagement, their salaries and 
remunerations. Managers are not allowed to work for 
any other company. 

 ،لشركةا يمدیرواحد أو أكثر من یّن یعتالحق في  اإلدارةمجلس ل
أن یحدد صالحیاتھم وشروط خدماتھم ورواتبھم ومكافآتھم، لھ و

 .أخرى شركة العمل أليّ لھم  وال یجوز 

Article (32) 32( الماّدة( 

Without prejudice to the provisions of Article (33) of 
these Articles, the Board Directors shall not be 
personally liable or obligated for the liabilities of the 
Company as a result of performing their duties as 
Board Directors to the extent that they have not 
exceeded their authority. 

األساسي، ال یكون من ھذا النظام ) 33( الماّدةمع مراعاة أحكام 
مسئولین مسئولیة شخصیة فیما یتعلق  مجلس اإلدارة أعضاء

بالتزامات الشركة الناتجة عن قیامھم بواجباتھم كأعضاء مجلس 
 . إدارة وذلك بالقدر الذي ال یتجاوزون فیھ حدود سلطاتھم

Article (33) 33( الماّدة( 

  
The Chairman and the Board Directors shall be held 
liable towards the Company, the shareholders and 
third parties for all acts of fraud, abuse of their 
delegated powers, and for any breach of the Law or 
these Articles, or an error in management. Any 
provision to the contrary shall be invalid. 

مسؤولون تجاه الشركة  مجلس اإلدارة أعضاءیكون رئیس و
والمساھمین والغیر عن جمیع أعمال الغش وإساءة استعمـال 

، وعن األساسيلنظام ا ھذال وأقانون لالسلطة، وعن كل مخالفـة ل
  .الخطأ في اإلدارة، ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلك

Liability as provided for in this Article shall apply to all 
Board Directors if the error arises from a resolution 
passed unanimously by them. However, in the event 
the resolution is passed by the majority, the Board 
Directors objecting to such resolution shall then not be 
held liable provided they state their objection in writing 
in the minutes of meeting. Absence from a meeting at 
which the resolution has been passed shall not be 
deemed as a reason to be released from liability unless 
it is proven that the absent Board Director was not 
aware of the decision or is unable to object to it upon 
becoming aware thereof. 

 على جمیع أعضاء الماّدةھذه  فيتقع المسؤولیة المنصوص علیھا 
إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماع اآلراء، أما  مجلس اإلدارة

سأل عنھ إذا كان القرار محل المساءلة صادراً باألغلبیة فال یُ 
عتراضھم بمحضر الجلسة، فإذا إتى كانوا قد أثبتوا المعارضون م

تغیب أحد األعضاء عن الجلسة التي صدر فیھا القرار فال تنتفي 
مسؤولیتھ إال إذا ثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ بھ مع عدم 

  .عتراض علیھستطاعتھ اإلإ

  

Article (34) 34( الماّدة(  

The Company may not provide any loans to any Board 
Director or execute guarantees or provide any 
securities in connection with any loans granted to 
them. A loan shall be deemed as granted to a Board 
Director if granted to his/her spouse, children or 
relative up to the second degree. 

أو  مجلس اإلدارة من أعضاءّي ال یجوز للشركة تقدیم قروض أل
أیة ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لھم،  عقد كفاالت أو تقدیم

كل قرض مقدم إلى  مجلس اإلدارة ویعتبر قرضاً مقدماً لعضو
 .قریب لھُ حتى الدرجة الثانیةأّي زوجھ أو أبنائھ أو 
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No loan may be granted to a company where a Board 
Director or his/her spouse, children or relatives up to 
the second degree holds, jointly or severally, twenty 
percent (20%) or more of the share capital of that 
company. 

أو  مجلس اإلدارة ال یجوز تقدیم قرض إلى شركة یملك عضو
 ، سواء مجتمعین أو منفردین،من أقاربھأّي زوجھ أو أبناؤه أو 
من رأس أو أكثر عشرین بالمائة %) 20( حتى الدرجة الثانیة

  .مالھا
Article (35) 35( الماّدة(  

The Related Parties shall not use any information in 
their possession due to their membership to the Board 
of Directors or employment at the Company to achieve 
any interest whatsoever for them or for third parties as 
a result of dealing in the securities of the Company or 
any other transactions. Such Related Party may not 
have a direct or indirect interest with any party entering 
into transactions intended to influence the price of the 
securities of the Company or issued thereby. 

تصل بھ ا منھم ما اً أیل یحظر على األطراف ذات العالقة أن یستغّ 
في أو وظیفتھ مجلس اإلدارة  في من معلومات بحكم عضویتھ

ً لفي تحقیق مصلحة لھ أو الشركة  كانت نتیجة التعامل في  لغیر أیا
غیرھا من المعامالت، كما ال یجوز  وأاألوراق المالیة للشركة 

ھم مصلحة مباشرة أو غیر لألطراف ذات العالقة أن یكون ل
قوم بعملیات یراد بھا إحداث تأثیر في طرف یأّي مباشرة مع 

  .التي أصدرتھا الشركةالخاصة بالشركة أو ار األوراق المالیة أسع

Article (36) 36( الماّدة(  

The Company shall not, without the Board of Directors’ 
approval, conclude transactions with Related Parties 
which value exceeds five percent (5%) of the issued 
share capital of the Company and shall not, without the 
General Assembly’s approval, conclude such 
transactions if value exceeds the said percentage. The 
transaction shall be evaluated by an assessor 
approved by the Authority. The auditor shall state in his 
report Conflict of Interest and Related Parties 
transactions and financial dealings taking place 
between the Company and Related Parties and 
procedures followed in this respect.  

 إال العالقة ذات األطراف مع صفقات عقد للشركة یجوز ال
 منخمسة بالمائة ) %5( یجاوز ال فیما مجلس اإلدارة بموافقة
 فیما للشركة جمعیّة العمومیّةال وبموافقة ،المصدر الشركة رأسمال

 مقیم بواسطة األحوال جمیع في الصفقات تقییم ویتم ذلك على زاد
 یشتمل أن الشركة حسابات مدقق على تعیّنوی الھیئة، لدى معتمد
 المالیة والتعامالت المصالح تعارض بصفقات بیان على تقریره

 واإلجراءات العالقة ذات األطراف منأّي و الشركة بین تمت التي
  .بشأنھا أُتخذت التي

Article (37) 37( الماّدة(  

Attendance allowance shall not be paid to Board 
Directors. The remuneration of each Board Director 
shall consist of a percentage of the net profits, provided 
that it does not exceed ten percent (10%) of the net 
profits of the relevant financial year. Furthermore, the 
Company may reimburse any Board Director or assign 
further remuneration or monthly salary in amounts to 
be determined by the Board of Directors if such Board 
Director is a member of a committee or exert additional 
efforts or perform additional work to serve the 
Company in addition to his duties as a Board Director. 

 عن اجتماعات مجلس اإلدارة ال یجوز صرف بدل حضور لعضو
من نسبة  مجلس اإلدارة تتكون مكافأة أعضاءو مجلس اإلدارة

 عشرة بالمائة) %10(ن ال تتجاوز أمئویة من الربح الصافي على 
ن تدفع الشركة أكما یجوز  ،المعنیة من تلك االرباح للسنة المالیة

ً بالقدر مصاریف أو أتعاب الذي  أو مكافأة إضافیة أو مرتباً شھریا
مجلس عضو من أعضائھ إذا كان عضو ّي أل مجلس اإلدارة یقرره

لجنة أو یبذل جھوداً خاصة أو یقوم بأعمال أّي یعمل في اإلدارة 
  .إضافیة لخدمة الشركة فوق واجباتھ العادیة كعضو مجلس إدارة

Article (38) 38( الماّدة(  

The General Assembly may dismiss all or any of the 
Board Directors and open the nomination for Board 
membership as per the terms set out by the Authority 
in this respect and elect new Board Directors. 
Dismissed Board Directors may not be re-nominated or 
be a Board Director candidate before three (3) years 
from the date of dismissal. 

مجلس  حـق عزل كل أو بعض أعضاء جمعیّة العمومیّةیكون لل
المنتخبین وفتح باب الترشح وفق الضوابط الصادرة عن  اإلدارة

 تَرشُّح یجوزوال . منھم الھیئة بھذا الشأن وانتخاب أعضاء جدد بدالً 
إال بعد  متم عزلھ نالذیمجلس اإلدارة  أعضاء یحإعـادة ترشأو 

  .من تاریخ العزلثالث سنــوات ) 3(مضي 
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PART FIVE 

The General Assembly 

  الباب الخامس
 جمعیّة العمومیّةفي ال

Article (39) 39( الماّدة(  

A General Assembly shall be duly convened in the 
Emirate of Dubai by having shareholders owning no 
less than (50%) of the share capital of the Company in 
attendance. If the quorum is not met in the first 
meeting, an invitation for a second General Assembly 
meeting shall be sent and such meeting is to be 
convened no earlier than five (5) days and no more 
than fifteen (15) days from the date of the first meeting. 
The second General Assembly meeting shall then be 
duly convened regardless of the number of 
shareholders attending.  

أصوالً في إمارة دبي بحضور مساھمین  جمعیّة العمومیّةال تنعقد
خمسین بالمائة من رأس مال %) 50(یمثلون ما ال یقل عن 

الشركة، فإذا لم یتوافر النصاب في اإلجتماع األول، وجب دعوة 
الجمعیّة العمومیة إلى اجتماع ثاٍن یعقد بعد مضي مدة ال تقل عن 

ً من تاریخ) 15(خمسة أیام وال تجاوز ) 5(  خمسة عشر یوما
اإلجتماع األول ویُعتبر اإلجتماع صحیحاً أیأً كان عدد المساھمین 

 .الحاضرین

Article (40) 40( الماّدة( 

Each shareholder shall have the right to attend the 
General Assembly and shall have a number of votes 
equal to the number of his/her shares.  

، ویكون جمعیّة العمومیّةالحق في حضور اجتماعات اللكل مساھم 
 .عدد أسھمھالمعادلة للھ عدد األصوات 

A shareholder may appoint a proxy who must not be a 
Board Director to attend the General Assembly on his 
behalf by virtue of a written special power of attorney. 
Such proxy to a number of shareholders shall not, in 
such capacity, represent more than five percent (5%) 
of the share capital of the Company.  

 مجلس اإلدارة ینیب عنھ غیره من غیر أعضاء ویجوز للمساھم أن
. بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة جمعیّة العمومیّةفي حضور ال

حائزا بھذه الصفة على لعدد من المساھمین ویجب أال یكون الوكیل 
 .خمسة بالمائة من أسھم رأس مال الشركة%) 5( أكثر من

Shareholders lacking legal capacity shall be 
represented by their legal representatives.  

 .ویمثل ناقصي األھلیة وفاقدیھا النائبون عنھم قانوناً 

Individuals representing juristic entities are exempted 
from the foregoing percentile limitation. 

 .األشخاص االعتباریة االنسبة ممثلوویستثني من ھذه 

Article (41) 41( الماّدة( 

(i) The Founders, within fifteen (15) days from the 
date of closing of subscription, shall call all the 
shareholders for the constitutive General 
Assembly by announcing for the same in two daily 
local newspapers issued in Arabic and by 
registered mail at least fifteen (15) days 
beforehand, and the listing procedures to follow 
the above in accordance with the Listing Rules. 

ً من تاریخ ) 15(یدعو المؤسسون، خالل  )1( خمسة عشر یوما
إغالق باب االكتتاب، جمیع المساھمین إلى اجتماع الجمعیّة 
العمومیّة التأسیسیة، وذلك بإعالن في صحیفتین محلیتین 
یومیتین تصدران باللغة العربیة وبكتب مسجلة وذلك قبل 

ً من الیوم المحدد النعقاد اجتماع ) 15( خمسة عشر یوما
ان یتم السیر في إجراءات اإلدراج الجمعیّة العمومیّة على 

 .وفقاً لقواعد اإلدراج تبعا لذلك
(ii) The quorum for the first round of the constitutive 

General Assembly shall be fifty percent (50%) of 
the subscribed shares. If the quorum is not met in 
the first meeting, the Founders shall call for a 
second meeting to be convened no earlier than 
five (5) days and no later than fifteen (15) days 
from the date of the first meeting and the second 
meeting shall be valid regardless of the number of 
shareholders attending the second meeting. 

 جمعیّة العمومیّةالقانوني لالجتماع األول للالنصاب  )2(
من عدد األسھم خمسون بالمائة ) %50(التأسیسیة ھو 

ال النصاب القانوني في وفي حالة عدم اكتم. المكتتب بھا
 االجتماع األول، وجب على المؤسسین الدعوة الجتماع ثانٍ 

خمسة أیام وال تجاوز ) 5(یعقد بعد مضي مدة ال تقل عن 
ً من تاریخ اإلجتماع األول ویُعتبر خمسة ) 15( عشر یوما

 .اإلجتماع صحیحاً أیأً كان عدد المساھمین الحاضرین

(iii) Resolutions of the constitutive General Assembly 
shall be passed by the majority votes of 
shareholders holding at least three quarters of the 
shares represented at the meeting. 

تصدر قرارات الجمعیّة العمومیّة التأسیسیة بأغلبیة أصوات  )3(
المساھمین المالكین لثالثة أرباع األسھم الممثلة في 

  . االجتماع

(iv) The constitutive General Assembly shall, in 
particular, deliberate on the following matters:  

التأسیسیة، على وجھ الخصوص،  جمعیّة العمومیّةتنظر ال )4(
 :في المسائل التالیة
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(a) The report prepared by the Founders on 
incorporation of the Company and the 
expenses incurred therefrom.  

تقریر المؤسسین عن عملیات تأسیس الشركة والنفقات   )أ (
 .التي استلزمتھا

(b) The acts of the Founders related to the 
Company during the incorporation period. 

تصرفات المؤسسین المتعلقة بالشركة خالل فترة   )ب (
  .التأسیس

(c) Approving the incorporation of the Company. ) الموافقة على تأسیس الشركة )ج.  
(d) Approving the evaluation of the shares in kind.  ) لمصادقة على تقیم الحصص العینیةا  )د. 
(e) Adoption of the Articles of Association and 

Memorandum of Association. 
 .اعتماد عقد التأسیس والنظام االساسي للشركة  )ه (

(f) Approve the appointment of the auditor of the 
Company. 

  .حسابات الشركةمدقق تعیین  المصادقة على  )و (

Article (42) 42( الماّدة( 

Invitations to the shareholders to attend the General 
Assembly shall be by announcement in two daily local 
newspapers, issued in Arabic, and by registered mail 
at least fifteen (15) days before the date set for the 
meeting after obtaining the approval from the Authority. 
The invitation should contain the agenda of the 
General Assembly meeting. A copy of the invitation 
shall be sent to the Authority and the Competent 
Authority. 

 جمعیّة العمومیّةتوجھ الدعوة إلى المساھمین لحضور اجتماعات ال
في صحیفتین یومیتین محلیتین تصدران باللغة العربیة بإعالن 

خمسة ) 15(ـبوبكتب مسجلة، وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع 
 ً على األقل، وذلك بعد الحصول على موافقة الھیئة  عشر یوما

. وتقدیم نسخة من المیزانیة العمومیة والحسابات الختامیة للشركة
ویجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل 

  .السلطة المختصةالھیئة وصورة من أوراق الدعوة إلى 

Article (43) 43( الماّدة( 

A General Assembly shall be called by: بدعوة من جمعیّة العمومیّةتنعقد ال: 
(i) The Board of Directors at least once annually 

during the four months following the end of the 
financial year. 

مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة خالل األشھر  )1(
 .األربعة التالیة لنھایة السنة المالیة

(ii) The Board of Directors, whenever it deems fit, or 
upon a request of the auditor or if one or more 
shareholders holding not less than twenty percent 
(20%) of the share capital request a meeting, then 
the Board of Directors shall call for a General 
Assembly within five (5) days from the date of 
submitting the request. 

لذلك أو بناء على طلب مدقق  رأى وجھاً ، كلما مجلس اإلدارة )2(
%) 20(یملكون  مساھم أو أكثرالحسابات، أو إذا طلب 

جمعیّة من رأس المال كحد أدنى عقد العشرین بالمائة 
 جمعیّة العمومیّةدعوة ال مجلس اإلدارة ، وجب علىالعمومیّة

 .من تاریخ تقدیم الطلب أیام خمسة) 5(خالل 

(iii) The auditor, directly, if the Board of Directors omits 
to send an invitation to convene the General 
Assembly within five days from the date of the 
request for a meeting submitted by the auditor to 
the Board of Directors. 

توجیھ  اإلدارة مجلس لاغفمدقق الحسابات مباشرة إذا  )3(
قد الجمعیّة العمومیّة في االحوال التي یوجب لعالدعوة 

من تاریخ تقدیم  أیامخالل خمسة القانون فیھا دعوتھا أو 
اإلدارة ولم یقم  لمجلس بات طلب توجیھ الدعوةمدقق الحسا

 .بذلك
(iv) The Authority, after five days from its request to 

the Board of Directors, may call for the General 
Assembly of the Company in the following events: 

 ، وبعد خمسة أیام من تاریخ طلبھا، في األحوال التالیةالھیئة )4(
 : لجمعیّة العمومیّةة امجلس اإلدارة دعو من

(a) The lapse of thirty (30) days after the fixed date 
for the meeting to be held (i.e. four months 
after the end of the financial year) without the 
Board of Directors sending an invitation; 

عد المحدد على المو یوماً ثالثون ) 30(إذا مضى   )أ (
وھو مضي أربعة أشھر على انتھاء السنة (النعقادھا 

 بدعوتھا لالنعقاد؛ مجلس اإلدارة دون أن یقوم) المالیة

(b) If the number of Board Directors is less than 
the minimum required for its quorum; 

إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى   )ب (
 لصحة انعقاده؛

(c) Discovery of any violation of the Law, these 
Articles or any defect in the management of the 
Company; 

وقت وقوع مخالفات للقانون أو أّي إذا تبین لھا في   )ج (
 لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتھا؛
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(d) If the Board of Directors fails to call for a 
meeting of the General Assembly despite the 
call from one or more shareholders 
representing twenty percent (20%) of the share 
capital of the Company. 

عن دعوتھا لالنعقاد رغم  مجلس اإلدارة إذا تقاعس  )د (
عشرین بالمائة %)  20(یمثلون  مساھم أو أكثرطلب 

 الشركة؛  رأس مالمن 

Article (44) 44( الماّدة( 

The following matters shall be included on the agenda 
of the annual General Assembly: 

في اجتماعھا السنوي  جمعیّة العمومیّةیدخل في جدول أعمال ال
 : المسائل اآلتیة

(i) to review and approve the report of the Board of 
Directors on the activity of the Company, its 
financial standing throughout the year and the 
report of the auditor; 

عن نشاط الشركة ومركزھا  مجلس اإلدارة سماع تقریر )1(
ر مدقق الحسابات والتصدیق المالي خالل السنة وتقری

 ؛علیھما

(ii) to consider and approve the balance sheet and the 
account of profits and losses; 

 میزانیة الشركة وحساب األرباح والخسائرمناقشة  )2(
 ؛اموالتصدیق علیھ

(iii) to elect the Board Directors if necessary; )3( ؛عند االقتضاء مجلس اإلدارة أعضاء إنتخاب 
(iv) to appoint and determine the remuneration of the 

auditors; 
 ؛حسابات وتحدید أتعابھمتعیین مدققي ال )4(

(v) to consider the proposals of the Board of Directors 
concerning the distribution of profits; 

 ؛بشأن توزیع األرباح مجلس اإلدارة النظر في مقترحات )5(

(vi) to consider the proposals of the Board of Directors 
concerning the remuneration of the Board 
Directors and to determine such remuneration; 

النظر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن مكافأة أعضاء  )6(
 مجلس اإلدارة وتحدیدھا؛

(vii) to dismiss or discharge the liability of the Board 
Directors and to file the liability claim against them, 
as the case may be; and 

ورفع دعوى  إبراء ذمتھم أو مجلس اإلدارة أعضاء عزل )7(
 المسؤولیة علیھم حسب األحوال؛ و

(viii) to dismiss or discharge the liability of the auditors 
and to file the liability claim against them, as the 
case may be. 

ورفع دعوى إبراء ذمتھم  الحسابات أو يمدقق عزل )8(
 .حسب األحوال میھالمسؤولیة عل

Article (45) 45( الماّدة( 

Shareholders who wish to attend the General 
Assembly shall register their names in an electronic 
register made available by the Management of the 
Company at the meeting place within ample time 
before the meeting. The register shall include the name 
of the shareholder, or his representative, the number of 
shares he holds or represents and the names of the 
represented shareholders and the appropriate proxies. 
The shareholder or the proxy shall be given a card to 
attend the meeting, which shall state the number of 
votes held or represented by him/her. An extract of this 
register showing the number of shares represented at 
the meeting and the percentage of attendance shall be 
printed and attached to the minutes of the General 
Assembly after being signed by the chairman of the 
meeting, the secretary and the auditor of the Company. 

 جمعیّة العمومیّةیسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور ال
دارة لھذا الغرض في اإلأسماءھم في السجل اإللكتروني الذي تعده 

لوقت المحدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت مكان االجتماع قبل ا
ویجب أن یتضمن السجل اسم المساھم أو من ینوب عنھ . كاف

وعدد األسھم التي یملكھا أو عدد األسھم التي یمثلھا وأسماء مالكیھا 
ویعطى المساھم أو النائب بطاقة لحضور . مع تقدیم سند الوكالة

 .أصالة أو وكالةاالجتماع یذكر فیھا عدد األصوات التي یمثلھا 
یستخرج من ھذا السجل خالصة مطبوعة بعدد األسھم التي مثلت و

في االجتماع ونسبة الحضور ویتم إلحاقھا بمحضر اجتماع 
بعد توقیعھا من قبل كل من مقرر الجلسة ورئیس  جمعیّة العمومیّةال

 .االجتماع ومدقق حسابات الشركة
 

Registration shall close at the time when the chairman 
of the meeting announces whether or not the quorum 
for such meeting has been met. No registration of any 
shareholder or proxy shall be accepted thereafter and 
votes of those late shareholders or proxies would not 
count and their views would not be taken into account 
in that meeting. 

عندما  جمعیّة العمومیّةویقفل باب التسجیل لحضور اجتماعات ال
یعلن رئیس االجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك االجتماع أو 

 مساھم أو نائبأّي عدم اكتمالھ، وال یجوز بعد ذلك قبول تسجیل 
عنھ لحضور ذلك االجتماع كما ال یجوز االعتداد بصوتھ أو برأیھ 

 .في المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع
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Article (46) 46( الماّدة( 

The register of the shareholders of the Company shall 
be in accordance with the procedures for transacting, 
set-off, settlement, transfer of title, custody of securities 
and the relevant rules prevailing in the Market. 

ظام الخاص بالتداول سجل المساھمین في الشركة طبقا للن یكون
والمقاصة والتسویات ونقل الملكیة وحفظ األوراق المالیة والقواعد 

 .المعنیة السائدة في السوق

Article (47) 47( الماّدة( 

The provisions of the Law shall apply to the quorum 
required for convening the General Assembly and to 
the required majority to adopt resolutions therein. 

 جمعیّة العمومیّةتسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد ال
 .وعلى األغلبیة الالزمة التخاذ القرارات أحكام القانون

Article (48) 48( الماّدة( 

The General Assembly shall be chaired by the 
Chairman. In the absence of the Chairman, the vice-
Chairman or a Board Director appointed by the Board 
of Directors for that purpose shall chair the meeting.  

، وعند غیابھ، مجلس اإلدارة رئیس جمعیّة العمومیّةیرأس ال
الذي  إلدارةمجلس ا أو عضو مجلس اإلدارة یرأسھا نائب رئیس

 .لذلك مجلس اإلدارة ھیعیّن

If the said individuals are not present, the General 
Assembly shall appoint one of the shareholders to 
chair the meeting and shall also appoint a secretary for 
the meeting.  

ة الجمعیّ  عیّنتُ المذكورین عن حضور االجتماع، غیاب  وفي حال
الجمعیة  تعیّنجتماع كما لإل من بین المساھمین رئیساً العمومیّة 

 .مقرر لالجتماع

The chairman shall appoint a teller for the meeting 
provided that such appointment is ratified by the 
General Assembly. 

 جمعیّة العمومیّةالرئیس جامعاً لألصوات على أن تقر ال یعیّنو
 . تعیینھ

The Company shall keep minutes of the meetings of 
the General Assembly and register attendance in 
special books to be kept for this purpose and signed by 
the chairman of the relevant meeting, the secretary, the 
tellers and the auditors. The individuals who sign the 
minutes of the meeting shall be held liable for the 
accuracy of information contained therein. 

وإثبات  جمعیّة العمومیّةوتدون الشركة محاضر اجتماعات ال
الحضور في دفاتر تحفظ لھذا الغرض وتوقع من قبل رئیس 

ر الجمعیة وجامعي األصوات ومدققي االجتماع المعني ومقر
الحسابات ویكون الموقعون على محاضر االجتماعات مسئولین 

  .عن صحة البیانات الواردة فیھا

Article (49) 49( الماّدة( 

Voting at the General Assembly shall be in accordance 
with the procedure specified by the chairman of the 
assembly unless the General Assembly specifies 
another voting procedure. If the subject of the vote 
relates to the appointment, dismissal or accountability 
of the Board Directors, voting should be by secret 
Cumulative Voting. 

ھا رئیس یعیّنبالطریقة التي  میّةجمعیّة العمویكون التصویت في ال
 .طریقة معینة للتصویت جمعیّة العمومیّةة إال إذا قررت الالجمعیّ 

أو بعزلھم أو  مجلس اإلدارة أعضاء إنتخابإذا تعلق األمر بو
  . فان ذلك یكون بالتصویت السري التراكمي بمساءلتھم،

 

Article (50) 50( الماّدة( 

The Board Directors may not participate in voting on 
the resolutions of the General Assembly for the 
discharge of the Board Directors from liability for their 
management or in connection with a special benefit of 
the Board Directors, a Conflict of Interest or a dispute 
between the Board Directors and the Company, and in 
the event that the shareholder is representing a 
corporate person, the shares of such corporate person 
shall be excluded. 

االشتراك في التصویت على  مجلس اإلدارة ال یجوز ألعضاء
الخاصة بإبراء ذمتھم من المسؤولیة عن  جمعیّة العمومیّةقرارات ال

إدارتھم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لھم أو المتعلقة بتعارض 
 عضو المصالح أو بخالف قائم بینھم وبین الشركة، وفي حال كون

یمثل شخصا اعتباریا یستبعد أسھم ذلك الشخص مجلس اإلدارة 
 . االعتباري

A shareholder having the right to attend the General 
Assembly may not participate in voting in his personal 
capacity or by proxy on matters related to a personal 
benefit or an existing dispute between such 
shareholder and the Company. 

ة أن ة العمومیّ ال یجوز لمن لھ حق حضور إجتماعات الجمعیّ 
من یمثلھ في ن أو ع سواء بصفتھ الشخصیةفي التصویت  یشترك

المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخالف قائم بینھ وبین 
  .الشركة
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Article (51) 51( الماّدة( 

The General Assembly may, through a Special 
Resolution, decide the following: 

 : أن تقرر ما یلي یجوز للجمعیّة العمومیّة بموجب قرار خاص

(i) Increase the share capital in any way or reduction 
of the share capital. 

 .زیادة رأس المال بأّي طریقة أو تخفیضھ )1(

(ii) Dissolution of the Company or its merger with 
another company. 

 .حل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى )2(

(iii) Sale or otherwise disposing of the business 
venture of the Company. 

أّي بیع المشروع الذي قامت بھ الشركة أو التصرف فیھ ب )3(
 ·وجھ آخر

(iv) Extension of the term of the Company. )4( إطالة مدة الشركة. 
(v) Issue sukuk or bonds by the Company )5(  إصدار صكوك أو سندات من قبل الشركة 
(vi) Upon the expiry of two fiscal years, give 

contributions not exceeding two percent (2%) of 
the average net profits of the Company during two 
fiscal years preceding the year of contribution 

شریطة مضي سنتین مالیتین، تقدیم مساھمات طوعیة ال  )6(
من متوسط األرباح الصافیة  إثنین بالمائة) %2(تزید عن 

 للشركة في السنتین المالیتین السابقتین

(vii) Amendment to the Memorandum of Association or 
these Articles, subject to the following restrictions: 

ال ان حقھا إالشركة أو النظام األساسي تأسیس تعدیل عقد  )7(
 :التالیةھذا لیس مطلقاً وانما ھو مقید بالقیود 

(a) The amendment should not increase the 
shareholders’ obligations; and 

 أال یؤدي التعدیل إلى زیادة أعباء المساھمین؛ و  )أ (

(b) The amendment should not cause transfer of 
the head office out of the State. 

أال یؤدي التعدیل إلى نقل مركز الشركة الرئیسي إلى   )ب (
 .الدولة خارج

Article (52) 52( الماّدة(  

The owners of shares registered on the working day 
preceding the holding of the General Assembly of the 
Company shall be deemed to be the holders of the 
right to vote in that Company’s General Assembly. 

جمعیّة المسجل في یوم العمل السابق النعقاد الیكون مالك السھم 
جمعیّة للشركة ھو صاحب الحق في التصویت في ال العمومیّة
 .لتلك الشركة العمومیّة

Article (53) 53( الماّدة( 

Subject to the provisions of the Law and the 
Resolutions issued hereunder and the Articles of 
Association, the General Assembly shall have the 
responsibility to consider all the issues in connection 
with the company. The General Assembly may not 
consider other than the issues listed in the agenda. 

مع مراعاة أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبھ والنظام 
بالنظر في جمیع المسائل  جمعیّة العمومیّةتختص ال األساسي

المداولة في غیر  جمعیّة العمومیّةالمتعلقة بالشركة، وال یجوز لل
 . المسائل المدرجة بجدول األعمال

Notwithstanding the provisions of the above paragraph, 
the General Assembly may consider the serious 
incidents revealed during the meeting or if the Authority 
or a number of shareholders holding at least ten 
percent (10%) of the share capital of the company 
request, before commencing the discussion of the 
agenda of the General Assembly, to list certain issues 
in the agenda, the Board of Directors shall respond to 
such request, failing which the General Assembly shall 
have the right to resolve to discuss such issues, in 
accordance with the Authority’s resolution issued in 
this regard. 

حق  جمعیّة العمومیّةیكون لل الفقرة السابقةمن أحكام  اءاً استثن
إذا  وأ ،المداولة في الوقائع الخطیرة التي تكتشف أثناء االجتماع

من ة عشرة بالمائ%) 10(طلبت الھیئة أو عدد من المساھمین یمثل 
رأس مال الشركة على األقل وذلك قبل البدء في مناقشة جدول 

، إدراج مسائل معینة في جدول األعمال جمعیّة العمومیّةأعمال ال
جمعیّة إجابة الطلب وإال كان من حق ال مجلس اإلدارة وجب على

لقرار الھیئة الصادر  وفقاأن تقرر مناقشة ھذه المسائل،  العمومیّة
  .بھذا الشأن

PART SIX 

AUDITORS 

  الباب السادس
 مدقق الحسابات

Article (54) 54( الماّدة( 
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The Company shall have one or more auditor(s) 
appointed by the General Assembly for a renewable 
term of one year upon nomination by the Board of 
Directors. The fees of such auditor shall be determined 
by the General Assembly. Such auditor shall monitor 
the financial accounts for the year for which he was 
appointed. Such auditor should be registered with the 
Authority and be licensed to practice.  

، جمعیّة العمومیّةھ التعیّنیكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر 
لمدة سنة قابلة  مجلس اإلدارة على ترشیح من وتقدر أتعابھ بناءاً 

ویتوجب على مدقق الحسابات مراقبة حسابات السنة  للتجدید
 الھیئةالمالیة التي عین لھا ویشترط بھ أن یكون مسجال لدى 

  .ومرخص لھ بمزاولة المھنة

The auditor shall carry out his duties from the date of 
the General Assembly appointing him until the 
following annual General Assembly is concluded. 

العمومیّة ة جتماع الجمعیّ إیتولى مدقق الحسابات مھامھ من نھایة 
جتماع الجمعیة العمومیة السنویة إإلى نھایة التي یتم تعیینھ فیھا 

  .التالیة
Save for the aforementioned, the Founders have 
appointed Ernst & Young Middle East as the first 
auditor of the Company’s accounts, where it shall 
engage in performing its task until the Constitutive 
General Assembly is convened. 

 إرنست ویونغ الشرق األوسطمؤسسون مما تقدم، عین ال اءاً ستثنإو
لحسابات الشركة بحیث یتولى مھمتھ إلى حین انعقاد  مدققكأول 

 .التأسیسیة جمعیّة العمومیّةال

Article (55) 55( الماّدة(  

An auditor should be independent from the Company 
and the Board of Directors and should not be a 
business partner, agent or relative up to the fourth 
degree of any of the Founders or Board Directors. The 
auditor shall be a shareholder of the Company or be a 
Board Director or occupy any technical, administrative, 
operational or executive position at the Company.  

یجب أن یكون مدقق الحسابات الخارجي مستقالً عن الشركة 
وال یجوز لھ أن یكون شریكاً أو وكیالً ألحد . ومجلس إدارتھا

أو قریباً لھ حتى  ةداراإلمؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس 
كما ال یجوز لمدقق الحسابات أن یكون مساھماً . لرابعةاالدرجة 

في الشركة أو أن یشغل منصب عضو مجلس اإلدارة أو أّي 
 . منصب فني أو إداري أو تشغیلي أو تنفیذي في الشركة

The Company must take reasonable steps to verify the 
independence of the external auditor and that the 
function of the auditor excludes any Conflict of Interest. 

على الشركة أن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقاللیة مدقق و
أّي الحسابات الخارجي، وأن كافة األعمال التي یقوم بھا تخلو من 

  .تضارب للمصالح

Article (56) 65( الماّدة( 

The auditor shall have the authorities and the 
obligations provided for in the Law. Such auditor must 
particularly have the right to review, at all times, all the 
Company books, records, instruments and all other 
documents of the Company. The auditor has the right 
to request clarifications as he deems necessary for the 
performance of his duties and he may investigate the 
assets and liabilities of the Company. If the auditor is 
unable to perform these authorities, he must confirm 
that in a written report to be submitted to the Board of 
Directors. If the Board of Directors fails to enable the 
auditor to perform his duties, the auditor must send a 
copy of the report to the Authority and the Competent 
Authority and present it to the General Assembly. 

لتزامات باإل الحسابات الصالحیات وعلیھ التقیدكون لمدقق ی
 طالعاإلولھ بوجھ خاص الحق في . المنصوص علیھا في القانون

على جمیع دفاتر الشركة وسجالتھا ومستنداتھا  كافة األوقاتفي 
وغیر ذلك من وثائق ولھ أن یطلب اإلیضاحات التي یراھا الزمة 

ولھ كذلك أن یتحقق من موجودات الشركة  مھامھألداء 
وإذا لم یتمكن مدقق الحسابات من استعمال ھذه . والتزاماتھا

. مجلس اإلدارة قدم إلىفي تقریر یُ  ذلك كتابةً  یثبتالصالحیات، 
بتمكین المدقق من أداء مھمتھ، وجب  مجلس اإلدارة فإذا لم یقم

والسلطة  على المدقق أن یرسل صورة من التقریر إلى الھیئة
 .جمعیّة العمومیّةالمختصة وأن یعرضھ على ال

The auditor shall audit the accounts of the Company, 
inspect the balance sheet and the profit and loss 
account, review the Company’s transactions with the 
Related Parties, and ensure the application of the 
provisions of the Law and these Articles. The auditor 
shall submit a report on the results of such inspection 
to the General Assembly and forward a copy to the 
Authority and the Competent Authority. When 
preparing his report, the auditor shall verify the 
following: 

یتولى مدقق الحسابات تدقیق حسابات الشركة وفحص المیزانیة 
وحساب األرباح والخسائر ومراجعة صفقات الشركة مع األطراف 

نظام، وعلیھ ال ھذاقانون والتطبیق أحكام  التأكد منذات العالقة و
 إرسالة وة العمومیّ ھذا الفحص إلى الجمعیّ  ائجتقدیم تقریر بنت

یجب علیھ عند كما . المختصةصورة منھ إلى الھیئة والسلطة 
  :إعداد تقریره، التأكد مما یأتي

  

(i) the overall accuracy of the accounting records kept 
by the Company; and 

  ، والشركة بھا تحتفظ التي المحاسبیة السجالت صحة مدى )1(
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(ii) the extent of conformity of Company records with 
accounting records. 

  .المحاسبیة السجالت مع الشركة حسابات تطابق مدى )2(

Subsidiaries of the Company and their auditors shall 
provide any information or clarifications as requested 
by the auditor of the Company for the purposes of the 
audit. 

أّي حساباتھا بتقدیم  يومدققللشركة التابعة  اتتلتزم الشرك
ألغراض  توضیحات یطلبھا مدقق حسابات الشركة وأمعلومات 

  .التدقیق

Article (57) 75( الماّدة( 

The auditor must submit to the General Assembly a 
report containing all the particulars set out in Articles 
245, 246 and 250 of the Law. The auditor must attend 
the General Assembly to present his report to the 
shareholders clarifying any interference or difficulties 
from the Board of Directors during the performance of 
his duties. The report of the auditor shall be 
independent and unbiased and present the opinion of 
the auditor concerning all matters related to his duties, 
particularly the Company’s balance sheet, its financial 
positions and any violations thereto.  

تقریرا یشتمل على  جمعیّة العمومیّةیقدم مدقق الحسابات إلى ال
. من القانون) 250و 246و 245(ّد واالمالبیانات المنصوص علیھا في 

ة لیتلو تقریره على ة العمومیّ أن یحضر اجتماع الجمعیّ وعلیھ 
ً أیة معوقات أو تدخالت من مجلس اإلدارة  المساھمین موضحا
واجھتھ أثناء تأدیة أعمالھ، وأن یتسم تقریره باالستقاللیة والحیادیة 

كل ما یتعلق بعملھ وبوجھ خاص في میزانیة  وأن یدلي برأیھ في
ة الشركة ومالحظاتھ على حسابات الشركة ومركزھا المالي وأیّ 

  . مخالفات بھا

The auditor shall mention in his report and the balance 
sheet the voluntary contributions made by the 
Company made for the purpose of serving the society, 
if any, during the relevant financial year. The report and 
the balance sheet should also indicate the beneficiary 
of such contributions. 

 العمومیة میزانیةالوفي في تقریره أن یذكر  ى مدقق الحساباتوعل
خالل السنة  التى قامت بھا الشركةشركة المساھمات الطوعیة لل

الجھة  وأن یحدد" إن وجدت"  غراض خدمة المجتمعالمالیة أل
  .المستفیدة من ھذه المساھمات الطوعیة

The auditor, who acts in the capacity of an agent of the 
shareholders, shall be liable for the accuracy of the 
particulars stated in his report. Each shareholder may 
discuss the report of the auditor and request for 
clarifications on matters included therein during the 
meeting of the General Assembly. 

ن المدقق مسئوال عن صحة البیانات الواردة في تقریره بوصفھ یكو
جمعیّة وكیال عن مجموع المساھمین، ولكل مساھم أثناء عقد ال

 .أن یناقش تقریر المدقق وأن یستوضحھ عما ورد فیھ العمومیّة

PART SEVEN 

THE FINANCE OF THE COMPANY 

  الباب السابع
 مالیة الشركة

Article (58) 85( الماّدة( 

The Board of Directors shall maintain duly organized 
accounting books which reflect the accurate and fair 
position of the Company’s financial status in 
accordance with generally acceptable accounting 
principles internationally applied. No shareholder will 
be entitled to inspect those books unless a specific 
authorization to this effect is obtained from the Board of 
Directors.  

أن یحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب  مجلس اإلدارة على
األصول إلعطاء صورة صحیحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة 

تحفظ ھذه الدفاتر طبقا للمبادئ المحاسبیة . عامالتھاولتفسیر ت
مساھم في الشركة ّي وال یحق أل. المتعارف علیھا والمطبقة دولیا

فحص دفاتر الحسابات تلك إال بموجب تفویض بھذا المعنى صادر 
  .مجلس اإلدارة عن

The financial year of the Company shall start on the 
first day of January and shall end on the last day of 
December of every year. Save for the aforementioned, 
the first financial year shall commence as of the date of 
incorporation of the Company in the commercial 
register and shall end on 31 December 2018.  

تبدأ السنة المالیة للشركة في أول ینایر وتنتھي في آخر یوم من 
شھر دیسمبر من كل سنة، ویستثنى من ذلك السنة المالیة األولى 

 31وتنتھي في للشركة، فتبدأ من تاریخ قیدھا في السجل التجاري 
  .2018دیسمبر من عام 

Article (59) 59( الماّدة( 

The Board of Directors must prepare an audited 
balance sheet and profit and loss account for each 
financial year at least one month before the Annual 
General Assembly. The Board of Directors must also 
prepare a report on the Company’s activities during the 
financial year, its financial position at the end of the 

 أن یعد عن كل سنة مالیة قبل االجتماع السنوي مجلس اإلدارة على
بشھر على األقل میزانیة مدققة للشركة  السنویة جمعیّة العمومیّةلل

أیضا أن یعد  مجلس اإلدارة وعلى. وحساب األرباح والخسائر
تقریرا عن نشاط الشركة خالل السنة المالیة وعن مركزھا المالي 
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same year and the recommendations on distribution of 
the net profits. A copy of the balance sheet, profit and 
loss account, the report of the auditor and report of the 
Board of Directors shall be sent to the Authority within 
seven (7) days from the date of convening the Annual 
General Assembly. The annual balance sheet and the 
profit and loss account shall be published in two daily 
local newspapers, one of them is issued in Arabic, 
within fifteen (15) days from the date of approval 
thereof by the annual General Assembly. A copy of the 
balance sheet and the profit and loss account shall be 
provided to the Authority and the Competent Authority. 

في ختام السنة ذاتھا والطریقة التي یقترحھا لتوزیع األرباح 
المیزانیة وحساب األرباح والخسائر ترسل صورة من . الصافیة

إلى الھیئة  مجلس اإلدارة وتقریر مدقق الحسابات علیھما وتقریر
ویجب . سبعة أیام من انعقاد الجمعیّة العمومیّة السنویة) 7(خالل 

نشر المیزانیة السنویة للشركة وحساب األرباح والخسائر في 
) 15(خالل  صحیفتین یومیتین تصدر أحدھما باللغة العربیة وذلك

یوماً من تاریخ مصادقة الجمعیّة العمومیّة السنویة  خمسة عشر
 .علیھا وتودع نسخة منھا لدى الھیئة والسلطة المختصة

Article (60) 60( الماّدة( 

The Board of Directors shall deduct a percentage of 
the annual gross profits for the depreciation of the 
Company’s assets or for compensation for the 
depletion in their value. These amounts shall be 
utilized upon the decision of the Board of Directors and 
should not be distributed to the shareholders.  

أن یقتطع من األرباح السنویة غیر الصافیة نسبة  لمجلس اإلدارة
یحددھا الستھالك موجودات الشركة أو التعویض عن انخفاض 

مجلس  على قرار من قیمتھا، ویتم التصرف في ھذه األموال بناءاً 
  . وال یجوز توزیعھا على المساھمین اإلدارة

Article (61)  ّ61( ةالماد( 

The annual net profits of the Company shall be 
distributed after deducting all general expenses and 
other costs as follows: 

توزع األرباح السنویة الصافیة للشركة بعد خصم جمیع 
  - :المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى وفقا لما یلي

(i) ten percent (10%) of the net profits shall be 
deducted and allocated as the legal reserve. Such 
deduction shall cease to occur when the total 
amount of the reserve is equal to at least fifty 
percent (50%) of the capital of the Company. If the 
reserve falls below this threshold, deduction shall 
be resumed; 

عشرة بالمائة من صافي األرباح تخصص %) 10(تقتطع  )1(
ویوقف ھذا االقتطاع متى بلغ . لحساب االحتیاطي القانوني

خمسین بالمائة %) 50(مجموع االحتیاطي قدرا یوازي 
وإذا نقص االحتیاطي عن . على األقل من رأس مال الشركة

  ؛االقتطاعذلك، تعیّن العودة إلى 

(ii) a percentage not exceeding ten percent (10%) of 
the net profits shall be allocated as a 
compensation for the Board Directors, after 
deducting amortizations and reserves. The 
compensation shall be determined by the General 
Assembly, upon the recommendation of the Board 
of Directors.  Penalties imposed by the Authority or 
the Competent Authority  on the Company due to 
violations by the Board of Directors of the Law or 
these Articles during the fiscal year that just ended 
shall be deducted from the remuneration of the 
Board of Directors. The General Assembly may 
resolve not to deduct such penalties if it finds that 
the penalties are not imposed due to any 
negligence or error on the part of the Board of 
Directors; and 

 منعشرة بالمائة %) 10( على تزید ال نسبة تخصص )2(
 مجلس ألعضاء كمكافأة المنتھیة المالیة للسنة الصافي الربح

 .واإلحتیاطیات اإلستھالكات كافة خصم بعدوذلك  اإلدارة
 ةالجمعیّ  على وتعرض المكافأةمجلس اإلدارة  ویقترح
 الغرامات المكافأة تلك من وتخصم فیھا، للنظر ةالعمومیّ 

 السلطة أو الھیئة من الشركة على قّعتوُ  قد تكون التي
 للنظام أو  قانونلل اإلدارة مجلس مخالفات بسبب  المختصة
 ةالعمومیّ  ةوللجمعیّ  .المنتھیة المالیة السنة خالل األساسي

 تلك أن لھا نتبیّ  إذا بعضھا أو الغرامات تلك خصم عدم
 مجلس من خطأ أو تقصیر عن ناتجة لیست الغرامات

  و؛ اإلدارة

(iii) the remaining amounts of the net profits are 
distributed among the shareholders or shall be 
moved to the subsequent year, pursuant to a 
recommendation made by the Board of Directors, 
or instalments allocated to form an additional 
reserve, all in accordance with the General 
Assembly resolutions. 

یوزع الباقي من صافي األرباح بعد ذلك على المساھمین أو  )3(
إلى السنة المقبلة أو  مجلس اإلدارة على اقتراح یرحل بناءاً 

جمعیّة قا لما تقرره الیخصص إلنشاء احتیاطي غیر عادي وف
  .السنویة العمومیّة

In any event and subject to the General Assembly’s 
approval, the Company may distribute interim 
dividends on a semiannual or quarterly basis. 

الجمعیة خالل بما سبق وبشرطً موافقة مع عدم اإلوعلي ایة حال 
توزیع أرباح مرحلیة على أساس نصف   للشركة ، یجوزالعمومیة

  .سنوي أو ربع سنوي
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Article (62) 62( الماّدة( 

The legal reserve shall be used by a resolution of the 
Board of Directors in the best interest of the Company. 
The legal reserve may not be distributed among the 
shareholders. However, any amount in excess of fifty 
percent (50%) of the paid up capital can be used to 
distribute dividends which shall not exceed ten percent 
(10%) of the paid up capital among the shareholders 
during years where distribution of such percentage is 
not possible.  

 مجلس اإلدارة على قرار التصرف في المال االحتیاطي بناء یتم
ال یجوز توزیع االحتیاطي . في األوجھ التي تحقق مصالح الشركة

القانوني على المساھمین، وإنما یجوز استعمال ما زاد منھ على 
لتأمین توزیع أرباح ال تزید على  المدفوعنصف رأس المال 

عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع على المساھمین في %) 10(
 . السنوات التي ال تسمح بتوزیع ھذه النسبة

Article (63) 63( الماّدة( 

Dividends shall be paid to the shareholders in 
accordance with the regulations as to trading, clearing, 
settlement, transfer of ownership and custody of 
securities and the applicable regulations of the 
financial market where the Company’s shares are 
listed. 

تدفع حصص األرباح إلى المساھمین طبقاً للنظام الخاص بالتداول 
والمقاصة والتسویات في نقل ملكیة وحفظ األوراق المالیة 

   .ة في السوق المالي المدرج فیھ أسھم الشركة المعیّنوالقواعد 

 

PART EIGHT 

DISPUTES 

  الباب الثامن
  المنازعات

Article (64) 64( الماّدة(  

Civil Liability against members of the Board of 
Directors may not be waived by resolution of the 
General Assembly. If the action giving rise to the 
liability was presented to the General Assembly in a 
report by the Board of Directors or by its auditor and 
was ratified by the General Assembly, civil claims shall 
be time barred by the expiry of one year from the date 
of convening that General Assembly. However, if the 
alleged action constitutes a criminal offence, the 
proceedings for liability shall not be time barred except 
by the lapse of the public case.  

سقوط دعوى  جمعیّة العمومیّةقرار یصدر عن الأّي ال یترتب على 
وإذا كان الفعل . مجلس اإلدارة ولیة المدنیة ضد أعضاءؤالمس

 بتقریر من جمعیّة العمومیّةالموجب للمسئولیة قد عرض على ال
أو مدقق الحسابات وصادقت علیھ، فإن دعوى  رةمجلس اإلدا

ومع ذلك، . المسئولیة تسقط بمضي سنة من تاریخ انعقاد الجمعیة
یكون جریمة  مجلس اإلدارة إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء

  .جنائیة، فال تسقط دعوى المسئولیة إال بسقوط الدعوى العمومیة

PART NINE 

DISSOLUTION OF THE COMPANY 

  اب التاسعالب
 ھافي حل الشركة وتصفیت

Article (65) 65( الماّدة( 

The Company shall be dissolved for any of the 
following reasons: 

 :تحل الشركة ألحد األسباب التالیة

(i)  Expiry of the Company’s term unless it is renewed 
in accordance with the provisions of these 
Articles. 

انتھاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة  )1(
 . بھذا النظام األساسي

(ii) Fulfillment of the objectives for which the 
Company was established. 

 .انتھاء الغرض الذي أسست الشركة من أجلھ )2(

(iii) A Special Resolution of the General Assembly to 
terminate the term of the Company. 

بإنھاء مدة  جمعیّة العمومیّةمن الخاص صدور قرار  )3(
 .الشركة

(iv) Merging the Company with another company. )4( اندماج الشركة في شركة أخرى. 
(v) The issuance of a court order dissolving the 

Company. 
  .الشركة بحل قضائي حكم صدور )5(

(vi) The depletion of all or most of the Company’s 
assets, making it impossible to beneficially invest 
the remainder. 

 إستثمار یتعذر بحیث معظمھا أو الشركة أموال جمیع ھالك )6(
  .مجدیاً  إستثماراً  الباقي
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Article (66) 66( الماّدة( 

If the Company incurs losses equal to fifty percent 
(50%) of the issued share capital, the Board of 
Directors shall, within thirty (30) days from the date of 
disclosure to the Authority of the periodic or annual 
financial statements, invite General Assembly to 
convene and decide whether the Company should 
continue or be dissolved prior to its term as mentioned 
in these Articles provided that such decision must be 
issued through a Special Resolution.  

 ، وجب علىالمصدر إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال
ً من تاریخ اإلفصاح ) 30(خالل  مجلس اإلدارة للھیئة ثالثین یوما

 جمعیّة العمومیّةدعوة ال عن القوائم المالیة الدوریة أو السنویة
في  المعیّنلنظر في استمرار الشركة أو حلھا قبل األجل إلنعقاد وال

في ھذا  جمعیّة العمومیّةعلى أن یصدر قرار ال النظام األساسي
 .الشأن بموجب قرار خاص

Article (67) 67( الماّدة( 

At the end of the term of the Company or in case of its 
dissolution before the expiry of such term, the General 
Assembly shall, upon recommendation by the Board of 
Directors, determine the method of liquidation, appoint 
one or more liquidators and shall specify their duties. 
The authorities of the Board of Directors shall terminate 
with the appointment of the liquidator(s). The 
authorities of the General Assembly shall remain in 
force for the duration of the liquidation process and 
shall last until the liquidators are absolved of their 
obligations. 

جمعیّة ال تعیّنعند انتھاء مدة الشركة أو حلھا قبل األجل المحدد، 
 تعیّن، طریقة التصفیة ومجلس اإلدارة بعلى طل ، بناءاً العمومیّة

 مجلس اإلدارة وتنتھي وكالة. مصفیا أو أكثر وتحدد سلطتھم
قائمة طوال مدة  العمومیّةجمعیّة بتعیین المصفین وتبقى سلطة ال

  .التصفیة إلى أن یتم إخالء عھدة المصفین

PART TEN 

FINAL PROVISIONS 

  الباب العاشر
 األحكام الختامیة

Article (68) 68( الماّدة( 

The Board of Directors may implement the employees 
incentive scheme (employees share option plan), and 
for the purpose of encouraging the Company’s 
employees and attracting and retaining talented 
employees to work in the Company, and in addition to 
any other allocations made to the employees who are 
founding shareholders, the Company’s Board may 
have the right to implement the employees share 
option plan as per the following terms and conditions. 

برنامج ( خیار شراء األسھم للموظفین یجوز لمجلس اإلدارة تنفیذ
، ولغرض تحفیز موظفي الشركة )تحفیز العاملینو اسھم اثابة
لشركة فإنھ والمحافظة على موظفین موھوبین للعمل با واستقطاب

إضافة إلى أیة تخصصات تمنح للموظفین الذین یكونوا مساھمین 
مؤسسیین، یحق لمجلس إدارة الشركة تطبیق برنامج خیار شراء 

 :أسھم الشركة طبقا للشروط واإلجراءات التالیة

(i) The Company’s capital shall be increased no more 
than the percentage decided by virtue of the 
resolution issued by the Authority in this regard, 
and the Board of Directors shall define the number 
of shares offered to each employee, the price of 
the share option and the share option period. 

النسبة  یجوز زیادة رأس مال الشركة بنسبة ال تزید عن )1(
وذلك  المقرر بموجب القرار الصادر عن الھیئة بھذا الشأن 

لغرض تطبیق برامج خیار شراء أسھم الشركة ویحدد 
مجلس اإلدارة عدد األسھم الممنوحة لكل موظف وسعر 

  . خیار الشراء وفترة الخیار
(ii) The share option plan shall not be applied unless 

approved by the General Assembly of the 
Company through a Special Resolution. 

ال یجوز تطبیق برنامج خیار شراء أسھم الشركة إال بعد  )2(
  .بقرار خاص للشركة جمعیّة العمومیّةإقراره من قبل ال

Article (69) 69( الماّدة(  

The provisions of the Law shall apply to any matter not 
specifically covered in the Memorandum of Association 
or these Articles. 

تطبق أحكام القانون فیما لم یرد في شأنھ نص خاص في عقد 
 .التأسیس أو النظام األساسي

The Company’s Board of Directors, chief executive 
officer, managers and auditors shall assist the 
inspectors assigned by the Authority; provide them with 
all required data and information and grant them 
access to all business, books, documents or records 
kept by any branch, subsidiary or auditor of the 

على مجلس إدارة الشركة والرئیس التنفیذي والمدیرین بالشركة 
ومدققي حساباتھا تسھیل أعمال التفتیش الدوري الذي تقوم بھ 
الھیئة من خالل المفتشین المكلفین من قبلھا وتقدیم ما یطلبھ 

اإلطالع على  أعمال  المفتشین من بیانات أو معلومات، وكذلك
الشركة ودفاترھا أو أیة أوراق أو سجالت لدى فروعھا وشركاتھا 
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Company, whether in the State or abroad. التابعة داخل الدولة وخارجھا أو لدى مدقق حساباتھا.  

Article (70) 70( الماّدة( 

The Company may, by Special Resolution, make 
voluntary contribution after two profitable fiscal years 
from the date of its incorporation in accordance with 
the rules and regulations determined in the Law and 
implementing resolutions thereto. 

نقضاء سنتین مالیتین من إیجوز للشركة بموجب قرار خاص بعد 
تاریخ تأسیسھا وتحقیقھا أرباحاً، أن تقدم مساھمات طوعیة 

وفقا للشروط والضوابط التى یحددھا غراض خدمة المجتمع، أل
  .القانون والقرارات المنفذة لھ

Article (71) 71( الماّدة( 

The Company shall be bound by the Corporate 
Governance Rules which shall be considered as an 
integral part of these Articles. 

، ویعتبر جزءاً ال قواعد حوكمة الشركاتیسري على الشركة 
  .یتجزأ من النظام األساسي ومكمالً لھ

Article (72) 72( الماّدة( 

In case there is any contradiction between the 
provisions of these Articles in the Arabic and English 
texts, the Arabic text shall prevail. 

بین نصوص المواد باللغتین العربیة عند وجود تعارض 
 .واإلنجلیزیة، یغلب جانب النص العربي

Article (73) 73( الماّدة( 

The Company is exempted by virtue of the Cabinet 
Resolution No. [•] of 2017 from paragraph 3 of article 
275 of the Law. 

بموجب  نمن القانو 3بند – 275مادة الالشركة مستثناة من أحكام 
 .2017لسنة  )------ (قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 

Article (74) 74( الماّدة(  

These Articles of Association shall be deposited and 
published in accordance with the Law. 

  .یودع ھذا النظام األساسي وینشر طبقا للقانون

Signatures التوقیعات 
 






















