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 ) ش.م.ع.(العقاریة  شركة إعمار 
 ة  ة العمومیّ الجمعیّ  اجتماعوة لحضور ـدع

 
 

المساھمین  )"الشركة"(  ).ش.م.ع(العقاریة  إعمار    شركة  إدارةیتشرف مجلس   السادة   اجتماعلحضور    الكرام  بدعوة 
سبتمبر    21  الموافقربعاء  األمن یوم    الرابعة بعد الظھرعقد بإذن هللا في تمام الساعة  للشركة الذي سیُ ة  ة العمومیّ الجمعیّ 
2022   ً إلكترونیا  / بُعد  قاعة    وكذلك  عن  العنوان  Boulevard Ballroom(  بولیفاردفي  بفندق   Address(بولیفارد  ) 

Boulevard Hotel(  أیضاً عقد بإذن هللا  الثاني سیُ   جتماعفإن اال  ،جتماعوإذا لم یكتمل النصاب القانوني لھذا اال  .بإمارة دبي
 ً  ) Address Boulevard Hotel(بولیفارد  العنوان  بفندق    )Boulevard Ballroom(بولیفارد  في قاعة  و  عن بُعد / إلكترونیا

التوقیتبإمارة دبي   ل  ،2022سبتمبر    28الموافق  ربعاء  األـوم  ی  من  في ذات  في ة للشركة  ة العمومیّ الجمعیّ نظر  توذلك 
 :أثناء االجتماعالتالي   جدول األعمال

 
جدول  باقرار خاص   أوالً: في  واحد  كبند  مجتمعة  علیھا  التصویت  سیتم  والتي  التالیة،  البنود  كافة  على  لموافقة 

 الشركة: األعمال، وذلك بناًء على توصیة مجلس إدارة 
 

ستحق الدفع عند  ی حدّد مقابل نقدي م إزاء") دبي القابضة (" دبي القابضة ذ.م.م. نة لشركةاستحواذ أصول معیّ  .1
الصفقة اتفاقیة  ی  محدّد  ل، ومقابل مؤجّ إقفال  الدفع بموجب  قابل مقابل  و  ،لمؤجّ المقابل  الستحق  إلزامي  سند 

المفصّ  النحو  (على  على  للتحول  المنشور  المساھمین  تعمیم  وفي  أدناه  اإلالل  للموقع  شركة  لكتروني 
www.emaar.com .( 

دبي  لصالح  درھم إماراتي    3,750,000,000إصدار الشركة لسند إلزامي قابل للتحول بقیمة إجمالیة تبلغ   .2
ً القابضة (أو واحدة أو أكثر من الشركات    يمن المرسوم بقانون اتحادي إمارات  231للمادة    التابعة لھا) وفقا

دولة اإلمارات العربیة المتحدة ب")  قانون الشركات التجاریةلشركات التجاریة ("بشأن ا  2021  سنةل  32رقم  
المالیة والسلع رقم   األوراق  لسنة/14(وقرار ھیئة  في ب  الخاصة  نظمةاألبشأن    2014  ر.م.)  الدین  سندات 

 659,050,967  عدد  یكون ھذا السند اإللزامي القابل للتحول قابالً للتحویل إلىوشركات المساھمة العامة.  ال
عند تحویل ھذا    درھم إماراتي  8,838,789,849یادة رأس مال الشركة إلى  تتم زسھم جدید في الشركة و

 یتم التعامل مع كل سھم في الشركة على أنھ مدفوع بالكامل عند التحویل.والسند اإللزامي القابل للتحول. 

وثالثون ملیون   ةثمانیة ملیار وثمانمائة وثمانی(درھم إماراتي    8,838,789,849زیادة رأس مال الشركة إلى   .3
 659,050,967من خالل إصدار  درھم إماراتي)ربعون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وأ

) من النظام األساسي 6سھم، وتعدیل المادة (للواحد  درھم إماراتي    )1(سمیة تبلغ  إسھم مدفوعة بالكامل بقیمة  
 :كما یلي للشركة لتصبح

 : 6المادة: 

ثمانیة ملیار وثمانمائة وثمانیة  (درھم إماراتي    8,838,789,849  ُحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ
موزع على    درھم إماراتي)وثالثون ملیون وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون  

ثمانیة ملیار وثمانمائة وثمانیة وثالثون ملیون وسبعمائة وتسعة وثمانون (سھم   8,838,789,849  عدد
، جمیعھا أسھم )درھم واحد(  درھم  1قدرھا    كل سھمل  بقیمة إسمیة  )سھم  ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون

نقدیة تّم الوفاء بقیمتھا كاملة، وجمیع أسھم الشركة من ذات الفئة متساویة مع بعضھا البعض في الحقوق  
   وااللتزامات.

التخاذ أي إجراء قد یكون   ،دارةاإلمجلس    ل بذلك من قبلتفویض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مخوّ  .4
 ً ل في تعمیم المساھمین)  دبي القابضة (على النحو المفصّ  لشركةنة لتنفیذ االستحواذ على أصول معیّ  ضروریا

 القرارات المذكورة أعاله.تنفیذ لو
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 ً في جدول  لموافقة على كافة البنود التالیة، والتي سیتم التصویت علیھا مجتمعة كبند واحد  عادي باقرار   : ثانیا
 األعمال، وذلك بناًء على توصیة مجلس إدارة الشركة: 

 
إلدارة   إعمار"") من قبل شركة  نمشي("  "ھولدینج لیمیتد نمشي  ") البیع الموصى بھ لشركة  أالموافقة على: ( .1

")  نون("  "نون إیھ دي ھولدینجز لیمتد شركة "  ") إلىإلدارة مراكز التسوق  إعمار("  مراكز التسوق ش.ذ.م.م."
عند  ستحق الدفع  یدرھم إماراتي)    1,231,860,000دوالر أمریكي (  335,200,000یبلغ  مقابل نقدي    إزاء

الصفقة المفصّ   إغالق  النحو  على  (على  المنشور  المساھمین  تعمیم  وفي  أدناه  اإلالل  للموقع  شركة  لكتروني 
www.emaar.com(  مستقبلي لمساھمي الشركة ھو استثمار عائدات الصفقة في أعمال الشركة  علماً بأن النفع ال

العقاري التطویر  في مجال  بیع  ب؛ و(األساسیة   (" ذاطرحد األأل  "نمشيشركة  العالقة  ف  ً ات   بالشركة وفقا
رقم    152للمادة   إماراتي  اتحادي  بقانون  المرسوم  ("  2021لسنة    32من  التجاریة  الشركات  قانون بشأن 

 2020/ر.م.) لسنة  3من قرار ھیئة األوراق المالیة والسلع رقم (  39إلى    34")، والمواد من  التجاریة  الشركات
من    34والمادة    ")قواعد الھیئة بخصوص حوكمة الشركات("  دلیل حوكمة الشركات المساھمة  بشأن اعتماد

 النظام األساسي لشركة إعمار. 
 

التخاذ أي إجراء قد    ،دارةاإلمجلس    ل بذلك من قبلمخوّ مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص  رئیس  تفویض   .2
 ً إلى شركة "نون" لتنفیذ    یكون ضروریا التسوق"   بیع شركة "نمشي" من قبل شركة "إعمار إلدارة مراكز 

 ل في تعمیم المساھمین) والقرارات المذكورة أعاله.(على النحو المفصّ 
 

ومواطني دول لمساھمة مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة    إلغاء الحد األدنىقرار خاص بالموافقة على   ثالثاً: 
موافقة بعد الحصول على    ) من النظام األساسي للشركة7المادة (وتعدیل    ،بالشركة  مجلس التعاون الخلیجي

 : بإجراء التعدیل المطلوب  مجلس إدارة الشركةرئیس  وتفویض ،لتصبح كالتالي السلطة المختصة
 

 ): 7المادة (
ومواطني  لنسبة مساھمة مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة    ىجمیع أسھم الشركة اسمیّة، وال یوجد حد ادن

 . ، كما ال یوجد ّحد أقصى لنسبة مساھمة غیر مواطني الدولةبالشركة دول مجلس التعاون الخلیجي
 

 مالحظات: 

 .لدى المسجل )www.smartagm.aeللمساھمین التصویت على القرارات من خالل الرابط اإللكتروني (یمكن  .1

 ، ومدقق الحسابات   ، وذلك بحضور مجلس اإلدارة  ،أعالهذكورین  الیوم والساعة المالمكان وتُعقد اجتماعات الجمعیة العمومیة في   .2
ویكون  وجامع األصوات  ، االجتماعومقرر    ، والمسجل  المساھمینل،  أو    لسادة  إما شخصیاً  بالحضور  المشاركة الخیار  من خالل 

 اإللكترونیة. 

  ةیجوز ألي مساھم لھ حق حضور الجمعیة العمومیة تفویض أي شخص غیر عضو مجلس اإلدارة، أو العاملین بالشركة أو شرك .3
على حق الوكیل في حضور الجمعیة    حةً ابھا، بموجب توكیل خاص ثابت بالكتابة ینص صر وساطة في األوراق المالیة أو العاملین

یمثل .  ٪ من األسھم في رأس مال الشركة5ال یجوز ألي وكیل تمثیل أكثر من  بھذه الصفة،  و  .العمومیة والتصویت على قراراتھا
 ً الخاصة لدى  الخطیة  یتعین اعتماد توقیع المساھم الوارد في الوكالة    .المساھمون القصر أو المحجور علیھم من ینوب عنھم قانونا

التالیة: (أ) الكاتب العدل؛ (ب) غرفة التجارة أو   قتصادیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة؛ (ج) بنك أو اال دائرة  الإحدى الجھات 
 . للقیام بأعمال التوثیقرى مرخص لھا خأ ةمرخصة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة؛ أو (د) أي جھ شركة

أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ بموجب قرار من مجلس إدارتھ أو من یقوم مقامھ، لیمثلھ في    االعتباريللشخص   .4
 .عمومیة للشركة، ویكون للشخص المفوض الصالحیات المقررة بموجب قرار التفویضالجمعیة ال
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  ) 2022سبتمبر    20  الموافقثالثاء  ال  أي یوم(یكون مالك السھم المسجل في یـوم العمل السـابق إلنعقاد الجمعیة العمومیة للشـركة   .5
یوم    جتماعاال  وانعقادأما في حالة عدم اكتمال النصاب في التاریخ األول    .في التصویت في الجمعیة العمومیة  ھو صاحب الحق 

أي یوم  (یكون مالك السھم المسجل في یـوم العمل السـابق إلنعقاد الجمعیة العمومیة للشـركة    ، 2022  سبتمبر  28الموافق  ربعاء  األ
 . الجمعیة العمومیةھو صاحب الحق في التصویت في   )2022 سبتمبر 27الموافق ثالثاء ال

المالیة والسلع) من  40بموجب نص المادة ( .6 عتماد دلیل حوكمة الشركات  ابشأن    2020/ر.م.) لسنة  3(  رقم  قرار ھیئة األوراق 
األشخاص  أي من المساھمة العامة، على من یرغب من السادة المساھمین تعیین ممثل للحضور والتصویت نیابة عنھ التواصل مع 

التالیین من مكتب التمیمي ومشاركوه والذین ستتحمل الشركة أتعابھم عن الحضور والتصویت فقط بموجب االتفاق المبرم مع مكتب 
 : 2021أبریل  11مي ومشاركوه وموافقة الجمعیة العمومیة بتاریخ التمی

أن • تارب ــالسیّد/  ویمكــدرو  التواصــك،  معـن  علـــل  اإللكتروني  ـ ھ  البرید    : ھاتفالأو    a.tarbuck@tamimi.comى 
 +؛ و 971 4 331  7161

التواصـــویمكا،  ـ ارال صلیبـالسیّدة/ ك • البریـــل معھـــن    : الھاتفأو    c.saliba@tamimi.comد اإللكتروني  ـــ ا على 
7161  331 4 971 .+ 

ال %) من رأسم50ال یكون انعقاد الجمعیة العمومیة صحیحاً إال إذا حضره مساھمون یملكون أو یمثلون بالوكالة ما ال یقل عن ( .7
  الثانيویعتبر االجتماع  موضح أعاله  ھو  وفقاً لما    فإنھ سیتم عقد اجتماع ثانٍ   ، الشركة، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب في االجتماع األول 

 ً ً  صحیحا  .كان عدد الحاضرین أیا

لھیئة األوراق  موقع الرسمي  العلى دلیل حقوق المستثمرین في األوراق المالیة والمتوفر بالصفحة الرئیسیة على    اإلطالع  كمیمكن .8
 ) protection.aspx-investor-s/minorityhttps://www.sca.gov.ae/ar/service( حسب الرابط التالي:المالیة والسلع 

یقل عن ثالثة أرباع األسھم الممثلة في اجتماع   بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما ال  ھو القرار الصادر  "القرار الخاص" .9
 الجمعیة العمومیة للشركة المساھمة. 

الذین �ملكون ما ال �قل عن نصف األسهم الممثلة في اجتماع الجمعیة  " هو القرار الصادر �أغلبیة أصوات المساهمین  القرار العادي " .10

 العمومیة للشر�ة المساهمة.

("  یمكن .11 المساھمین  تعمیم  على  المساھمیناالطالع  الذي  تعمیم  ً   یستعرض")،  على  صفقة لل  وصفا لشركة  ل  اإللكتروني  موقعال، 
)www.emaar.comالحصول على نسخ ورقیة من تعمیم المساھمین (  ، بدالً من ذلك،  ) أو یمكن ً  .الرئیسي  الشركة  مقر ) من  مجانا

 

 

 من مجلس اإلدارة  بقرار 
 ) ش.م.ع.(العقاریة إعمار 
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