
 

 

 (i)  
 

 

طلب    ماتخاذه، فیجب علیك  معلیك  تعیناإلجراء الذي ی �خصوص    وكشك  ة أ�   م. إذا �ان لد�كالفوري   اهتمامكم  عي دوتست   هامةهذه الوثیقة  تعّد  
 هیئة األوراق المالیة والسلع. قبل  ص منالمهني أو مستشار مالي مستقل مناسب مرخّ  مالمالیة المستقلة على الفور من مستشار� ةمشور ال

إلیه أو إلى  تنازلفي أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو الم ه الوثیقة، یرجى إرسال هذمالخاصة �ك إعمار جمیع أسهمالتنازل عن ببیع أو  قمتمإذا 
 قمتم �ذا  و إلیه.    تنازلالم إلى المشتري أو    ها تسلیم  من أجل  التنازلتم من خالله تنفیذ البیع أو  ذي  الأو البنك أو أي و�یل آخر  وسیط األوراق المالیة  

أو البنك أو أي و�یل وسیط األوراق المالیة  واستشارة    ه الوثیقةاالحتفاظ بهذ  معلیك  تعّین، فی إعمار  كم فيأسهم  من  جزء فقطالتنازل عن  ببیع أو  
 .البیع أو التنازلتم من خالله تنفیذ آخر 

اجتماع الجمعیة العمومیة    الدعوة إلىالوارد في    القرار الخاص األول  �التصو�ت لصالحأمور أخرى،    ضمنمشروط، من  هو  تنفیذ الصفقة    إن
 سهم ألاألغلبیة المطلو�ة    حاملي  من قبلمن هذه الوثیقة)    ) اجتماع الجمعیة العمومیة  الدعوة إلى(ن في الجزء الرا�ع  مبیّ كما هو  (  شر�ة إعمارل
(معلومات عامة  تنفیذ الصفقة �الكامل في الجزء الثالث    �جراءاتتم تحدید شروط و و في اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار.    لةالممثّ   عمارإ 

 .ه الوثیقةمن هذ )صفقةفیما یتعلق �ال

 2022 أغسطس 24 ن المؤّرخساهمی الم تعمیم

 

 شر�ة إعمار العقار�ة ش.م.ع. 

 )اإلمارات العر�یة المتحدةسة في إمارة دبي، (شر�ة مساهمة عامة مؤسّ 

 _____________________ 

عضو لصالح الإلى أسهم �ه على �عض أصول مجموعة دبي القا�ضة و�صدار سند إلزامي قابل للتحول  �خصوص االستحواذ الموصى
لشر�ات التجار�ة �شأن ا 2021لسنة  32رقم  إماراتيقانون اتحادي �  المرسوم من 231عضاء) في مجموعة دبي القا�ضة �موجب المادة األ(

 سندات الدین في الشر�ات المساهمة العامة الخاصة �  األنظمة�شأن  2014 سنةل ) ..مر/14(وقرار هیئة األوراق المالیة والسلع رقم 

 _____________________ 

 الدعوة إلى اجتماع الجمعیة العمومیة

في   إعمارشر�ة  مجلس إدارة  إلى خطاب رئیس    اهتمامكملفت  نود أن ن و .  بها �عنا�ة  مستندات مرفقة  ةهذه الوثیقة �أكملها وأ�   یتعّین علیكم قراءة
 إعمار شر�ة  أعضاء مجلس إدارة  قبل  من هذه الوثیقة، والذي �حتوي على توصیة من    )إعمار  شر�ة  خطاب رئیس مجلس إدارة(الجزء األول  

 الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار. اجتماع في سیتم اقتراحهذي الالخاص األول  لصالح القرار كمت � تصو ب 

وز�ادة رأس المال   ،وتحو�له  إلى أسهم،  القابل للتحولالمرتبط �الصفقة    �صدار السندللنظر في الصفقة و   العمومیةالجمعیة    اجتماعإلى  الدعوة  إّن  
 Address(  بولیفارد) �فندق العنوان  Boulevard Ballroom(  بولیفاردقاعة    في�ذلك  و   سیعقد عن �عد/إلكترونیاً الذي  و ،  ألسهم  عند تحو�ل السند

Boulevard Hotelفي الجزء الرا�ع   األول  في القرار الخاص  ةن مبیّ   الرا�عة �عد الظهر،  عند الساعة،  2022سبتمبر    21  بتار�خ   ) �إمارة دبي
(الدعوة إلى اجتماع   في الجزء الرا�ع  ومیةالعم  الجمعیة  اجتماع  تتضّمن الدعوة إلى�ما    من هذه الوثیقة.  )الجمعیة العمومیةاجتماع  إلى  الدعوة  (

؛ و(ب) على حدة  على تفاصیلها  مساهمي إعمار  إطالعیتم  سفیما یتعلق �صفقة منفصلة،    اً عاد�   اً قرار (أ)    أ�ضاً   هذه الوثیقةمن    الجمعیة العمومیة)
 .خاص یتعلق بتعدیل النظام األساسي لشر�ة إعمارقرار  

 _____________________ 



 

 

 (ii)  
 

 

مسؤولیة عن محتو�ات   ة") أ�السوق ") وسوق دبي المالي ("الهیئةل هیئة األوراق المالیة والسلع في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة ("ال تتحمّ 
 خسارة تنشأ عن أي جزء منها. ةأ� عن   تهمامسؤولی �موجبه صراحةً  خلیانو�ُ ا، تها أو اكتمالهدات �شأن دقّ أي تعهّ  انمقدّ �هذه الوثیقة، وال 

 مالحظات هامة 

 قراءة هذه الوثیقة �عنا�ة. یرجى 

أوراق    ة أوراق مالیة أو التماس عرض لشراء أ�   ةفي أ�   كتتابأو دعوة لشراء أو اال  شكل عرضاً ت وال    اوالمستندات المرفقة به  هذه الوثیقةال ُ�قصد من  
إصدار   هذه الوثیقة نشرة  كلال تشو �كون فیها هذا العرض أو االلتماس غیر قانوني.    اختصاص قضائي  في  خالفًا لذلك  أو  ه الوثیقةلهذ  استناداً مالیة  

 .أو ما �عادل ذلك

وافقت  قد  ، علمًا �أن الهیئة  الصفقةحول  �معلومات  شر�ة إعمار  إعمار لتزو�د مساهمي  شر�ة    أعضاء مجلس إدارةمن قبل  هذه الوثیقة  تم إعداد  
حقیقیة أو هذه الوثیقة  المعلومات الواردة في    ولكن هذه الموافقة ال تضمن أنّ هذه الوثیقة  في    فصاح عن المعلومات الواردةقیام الشر�ة �اإلعلى  

دات �شأن دقتها تعهّ  ةم أ� ، وال تقدّ هذه الوثیقةمسؤولیة عن محتو�ات  ةهیئة أ� الال تتحمل و . هالفخأو هذه الوثیقة صحیحة أو �املة �ما في تار�خ 
 على أي جزء من هذه الوثیقة. التعو�لنتیجة  متكّبدةخسارة ناشئة عن أو  ةعن أ� �انت من أي نوع  مسؤولیة ةصراحًة أ�  خليوت  ،أو اكتمالها

أعضاء معرفة واعتقاد    وحسب�شر�ة إعمار.    فیما یتعلقإعمار المسؤولیة عن المعلومات الواردة في هذه الوثیقة  شر�ة  مجلس إدارة    ءأعضا�تحمل  و 
والتي هذه الوثیقة  )، فإن المعلومات الواردة في  هو �ذلك  الحال  د من أنّ �ل العنا�ة المعقولة للتأكّ قاموا ببذل  الذین  و (مجلس اإلدارة المذ�ور�ن آنفًا  

 هذه المعلومات.  مضمون على  ؤّثری من شأنه أن  شيء أي غفلوال ت  وقائعتتوافق مع ال یتهامسؤولیتحملون 

مثل هذه  تقد�م تزو�د أوتم  وفي حال  .ه الوثیقة�خالف تلك الواردة في هذ تأكیدات ةأ� تقد�م معلومات أو  ةأ�  زو�د ي شخص بت یتم التصر�ح أللم و 
لینكلیترز أو    روتشیلد وشر�اه   من  أيح بها من قبل  مصرّ   اإلقراراتهذه المعلومات أو  أن  على  فإنه یتوجب عدم االعتماد    المعلومات أو التأكیدات،

(أو أي عضو   القا�ضةأو دبي القا�ضة أو �ائعي دبي    إعمارشر�ة  التمیمي ومشار�وه أو    دیر�نجر ال ال بي أو فر�شفیلدز برو�هاوسأو    ال ال بي
 أو أي شخص آخر مذ�ور في الصفقة.  دبي �ر�ك هار�ورشر�ة مجموعة دبي القا�ضة) أو  ضمنآخر 

 
�جب على جمیع األشخاص استشارة    بلأو ضر�بیة،    ،مشورة قانونیة أو مالیة  اعلى أنه  ه الوثیقةمحتو�ات هذبتفسیر  أن �قوم  شخص    ال �جوز أليو 

 . ه الوثیقةمستشار�هم القانونیین والمالیین والضر�بیین فیما یتعلق �المسائل الواردة في هذ
 

 الوال�ات القضائیة في الخارج 

�موجب قوانین    داً اإلمارات العر�یة المتحدة مقیّ   خالففي وال�ات قضائیة    رفقة بهامستندات م  ةوأ�   ه الوثیقةهذقد �كون إصدار أو نشر أو توز�ع  
لقوانین   لتلك القیود انتهاكاً أي إخفاق �االمتثال    لقد �شكّ و قیود ومراعاتها.  ال   مثلاالطالع    المعنیین  تلك الوال�ات القضائیة، و�جب على األشخاص

 قضائیة. اتوال� ال لتلكاألوراق المالیة 
 

 الوثیقة البیانات الواردة في هذه 

نشر هذه الوثیقة (أو أي إجراء یتم اتخاذه   إن.  �شأنهاتار�خ هذه الوثیقة ما لم یتم تحدید وقت آخر  ب   ه الوثیقةالبیانات الواردة في هذتم اإلدالء � 
مجموعة دبي القا�ضة على النحو مجموعة إعمار أو  الخاصة �   شؤون الأو    الوقائعتغییر في  أي  إشارة ضمنیة إلى عدم وجود    ال یرتب أي�موجبها)  

 ن في هذه الوثیقة منذ ذلك التار�خ.المبیّ 

لألداء المالي الحالي أو المستقبلي لمجموعة إعمار أو   اً أو تقدیر   تكّهناً أو    اً عتوقّ   أو ُ�عتبر  ر على أنه قصد منه أو �فسّ �ُ ما    ه الوثیقةهذال یوجد في  و 
ر�حیة    على أنه �عني أنّ   ه الوثیقةفي هذوارد  بیان  فّسر أي وال �   ،دةالموحّ   إعمار أو مجموعة    وردبي �ر�ك هار� مجموعة دبي القا�ضة أو مجموعة  

 سهم. لسوف تتطابق أو تتجاوز �الضرورة األر�اح التار�خیة المنشورة ل  دبي �ر�ك هار�ور  أو  إعمارالسهم للفترات المالیة الحالیة أو المستقبلیة لشر�ة  



 

 

 (iii)  
 

 

 
 
 

 االستشرافیة مالحظة تحذیر�ة �شأن البیانات 

أو قد   تشكل والتي    دةالموحّ   إعمار  أو مجموعة  دبي �ر�ك هار�ورمجموعة  أو    إعمار  نة فیما یتعلق �مجموعةعلى بیانات معیّ   ه الوثیقةحتوي هذت 
ما تستخدم   اً ب غالو التار�خیة أو الحالیة.    وقائع�الفقط    ارتباطها  عدممن خالل    االستشرافیة�مكن تحدید هذه البیانات  و .  استشرافیةبیانات    شّكلت 

هدف"،  ی "أو  "،  یرى "أو  "هدف"،  أو  "سوف"،  أو  ط"،  "خطّ أو  عتزم"،  ا "أو  "،  ر"قدّ أو  "،  رّقب "ت أو  هدف"،  است "أو  ع"،  �لمات مثل "توقّ   االستشرافیةالبیانات  
أو غیرها من الكلمات ذات المعاني   واصل"ی "  أو  "المیزانیة"أو    "استراتیجیة"،أو    "ر�ما"،أو    "ینبغي"،أو    "�مكن"،أو    "،كّهن"ت أو    فترض"،ا"أو    "قد"،أو  

  مصروفاتر والنفقات الرأسمالیة المستقبلیة والالمتصوّ ) التآزر  1بیانات تتعلق �ما یلي: (  االستشرافیةقد تتضمن البیانات  و ها.  ل  النافیةالمماثلة أو  
ع ) استراتیجیات األعمال واإلدارة والتوسّ 2(وعات المستقبلیة؛  واإلیرادات واألداء المالي والظروف المالیة وسیاسة توز�ع األر�اح والخسائر والتوقّ 

) 3(ودة وأوجه التآزر المحتملة الناتجة عن الصفقة؛  مجموعة إعمار الموحّ أو    دبي �ر�ك هار�ورمجموعة    وأوالنمو في عملیات مجموعة إعمار  
الموحّ   دبي �ر�ك هار�ورمجموعة  الحكومیة على أعمال مجموعة إعمار أو    األنظمةآثار   ال4دة؛ و(أو مجموعة إعمار  والمسائل ذات    صفقة) 
 ع وقوع األحداث فیها.والتوار�خ التي یتوقّ  ،الصلة

�خصوص الحالیة إلدارة شر�ة إعمار  نّبؤات  عات والت لى التوقّ إتار�خیة، بل    وقائعذات طبیعة مستقبلیة وال تستند إلى    تشرافیةاالسالبیانات  تكون  
ب في اختالف النتائج أو مخاطر معروفة وغیر معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبّ   االستشرافیةتتضمن هذه البیانات  و ألحداث المستقبلیة.  ا

أو   ، أو إنجازات  ،أو أداء  ،أو االستراتیجیات أو األحداث �شكل جوهري عن أي نتائج  القطاع،أو نتائج    ،اإلنجازات الفعلیة ألي شخصاألداء أو  
العدید من المخاطر والشكوك المتعلقة �البیانات و�كون . االستشرافیةهذه البیانات  تنطوي علیهار عنها أو األحداث أو العوامل التي تعبّ  من غیرها

في   األطراف األخرى المشار�ةبدقة، مثل ظروف السوق المستقبلیة وسلو�یات    هاتقدیر على    قدرتها  الشر�ات أو  سیطرة  عن  اً خارج  االستشرافیة
تتم مراجعتها لم  و   .ضمانات لألداء المستقبلي  االستشرافیةالبیانات  وال تشكل  على مثل هذه البیانات.    غیر المبّرر  التعو�لالسوق، و�التالي ال ینبغي  

ُیذ�ر خالف ذلك.  الحسا�ات التا�عین ل  قيمن قبل مدقّ  إلى افتراضات عدیدة، �ما في ذلك   االستشرافیةتستند البیانات  و مجموعة إعمار، ما لم 
جمیع البیانات  تكون  و ل الحالیة والمستقبلیة لهذه الكیانات والبیئة التي سیعمل فیها �ل منها في المستقبل.  اعماالفتراضات المتعلقة �استراتیجیات األ

 ،عنهم  ، أو أي أشخاص یتصرفون نیا�ةً إعمار  مجموعة  في  عضاءاألأحد    أو المنسو�ة إلى  الالحقة الصادرة عن  الخطیةالشفو�ة أو    االستشرافیة
 �موجب البیان التحذیري أعاله.  �شكل صر�ح�جملها  تحفظ علیهام

مسؤولیتهم   صراحةً  هاو شر�ة إعمار ومستشار   خليت و من تار�خ هذه الوثیقة.  الواردة في هذه الوثیقة صالحة فقط اعتباراً   االستشرافیةالبیانات وتكون 
عاتهم أو أي تغییر في األحداث أو الظروف التي تستند  لتعكس أي تغییر في توقّ   االستشرافیةد بتحدیث هذه البیانات  أي التزام أو تعهّ   �خصوص

 . ذلك القانون المعمول �ه  �قتضِ إلیها هذه البیانات ما لم �كن 
 

 اللغة 
هي   اللغة العر�یةالصادرة �   وثیقةالتكون  اإلنجلیز�ة،  بین ترجمتها للغة  اللغة العر�یة  �   الصادرة  وثیقةالهذه  بین    تناقضفي حال وجود أي تعارض أو  

 .لزمةالمُ 
 

 اإلفصاح 
سة  المؤسّ عامة  المساهمة  ال  اتشر�العلى    التي تنطبقالمعمول بها في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة (واألنظمة  للقوانین    وفقاً   وثیقةال  هتم إعداد هذ

�ان لمعلومات التي  مماثلة لوقد ال تكون المعلومات التي تم اإلفصاح عنها    ،مدرجة في سوق دبي المالي)الفي دولة اإلمارات العر�یة المتحدة و 
 إجراء �تم  و خارج دولة اإلمارات العر�یة المتحدة.  الواقعة  القضائیة    وال�اتال   وأنظمةقوانین  ل  وفقاً   ه الوثیقةتم إعداد هذ  في حالعنها  فصاح  تم اإلسی 

قد تم   صفقةوأي مستندات أخرى تتعلق �ال  وثیقةال  ههذ  أنّ رجى أخذ العلم � و�   .اإلمارات العر�یة المتحدةدولة  في  المعمول بها  قوانین  لل  وفقاً   الصفقة
 افي دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، والتي قد تختلف جمیعها عن تلك المعمول بهالمعتمد  اإلفصاح  وأسلوب    وشكل  لمتطلبات  أو سیتم إعدادها وفقاً 

 خرى.األقضائیة الوال�ات الفي 



 

 

 (iv)  
 

 

 
 
 

 والمعلومات األخرى عرض المعلومات المالیة 

 ) صفقةتعلق �الفیما ی(معلومات عامة  من الجزء الثالث    2  البندذلك، وعلى وجه الخصوص، في  ل  اً �استثناء ما هو منصوص علیه صراحًة خالف
  خالف و  أق منها �شكل مستقل من قبل المدققین إلى تقدیرات اإلدارة ولم یتم التحقّ  ه الوثیقةهذ، تستند المعلومات المالیة الواردة في ه الوثیقةمن هذ

 .ذلك

 التقر�ب 

، قد تختلف مجامیع المذ�ورنتیجة للتقر�ب  و ، �ما في ذلك المعلومات المالیة واإلحصائیة والتشغیلیة.  ه الوثیقةهذتم تقر�ب �عض البیانات الواردة في  
، ذلكخالف  تم تقر�ب النسب المئو�ة في الجداول أو  و قلیًال عن المجامیع الحسابیة الفعلیة لهذه البیانات.    ه الوثیقة هذالبیانات المعروضة في  

 في المئة. 100 نسبة و�التالي قد ال �صل مجموعها إلى

 عملة ال

�الدرهم اإلماراتي، �اعتباره العملة القانونیة لدولة اإلمارات   ه الوثیقةجمیع المعلومات المالیة الواردة في هذتكون ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، 
 العر�یة المتحدة. 

 نشر هذه الوثیقة 
أو من   إعمار العقار�ة  الرئیسي لشر�ة  المقرّ ) من  مجاناً (  منها   ولكن �مكن الحصول على نسخ  إعمار  شر�ة  مساهميل  ه الوثیقةهذلن یتم نشر  

 .ه الوثیقةنشر هذ تار�خاعتبارًا من  www.emaar.com اإللكتروني الخاص �شر�ة إعمار موقعال

و أ مجموعة دبي القا�ضة  الخاصة �   مواقع المن    إلكتروني  أو أي موقع  إعمار  مجموعةالخاصة �   مواقعالمن    إلكتروني   محتوى أي موقع  �شكلال  
وال من هذه الوثیقة  اً جزء المذ�ورةالموجودة على أي من المواقع ) Hyperlinks(التشعبیة  الروا�طمحتوى أي موقع �مكن الوصول إلیه من خالل 

تعّین ی   علیه،. و اإللكترونیة  المواقعهذه  مسؤولیة عن محتو�ات    ةل أي شخص أ� تحمّ ال ی و   ،هذه الوثیقةفي    اتضمنیهتم  تعتبر هذه المحتو�ات أنها  
 معلومات واردة أو مشار إلیها في تلك المواقع. ةعلى أ�  علیكم عدم التعو�ل

 تعر�فات ال

 .وثیقةال هالمعاني الواردة في قسم التعر�فات في هذ ه الوثیقةالمستخدمة في هذو المعرفة لمصطلحات �كون لالسیاق خالف ذلك،  قتضِ ما لم � 

 التوار�خ واألوقات 

إلى التقو�م المیالدي والتوقیت المحلي في أبو ظبي (توقیت الخلیج القیاسي)،  إشارًة    ه الوثیقةهذاإلشارات إلى التوار�خ واألوقات الواردة في    شّكلت 
(الجدول ع المنصوص علیه في الجزء الثاني  جمیع التوار�خ واألوقات المتعلقة �الجدول الزمني المتوقّ تستند  و ذ�ر خالف ذلك.  على التوالي، ما لم یُ 

م �ذا تو للتغییر.    ن خاضعة إعمار ودبي القا�ضة وقد تكو شر�ة    كل منعات الحالیة لإلى التوقّ   ه الوثیقةهذمن    الزمني المتوقع لألحداث الرئیسیة)
عن طر�ق نشر إشعار   عّدل�التار�خ و/أو الوقت الم  إعمار  ، فسیتم إخطار مساهميه الوثیقةاألوقات الواردة في هذیر أي من التوار�خ و/أو  ی غت 

 .www.emaar.com الشر�ة:الخاص �  اإللكتروني موقع البهذه التوار�خ على 
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 إعمار شر�ة رئیس مجلس إدارة خطاب  :الجزء األول

 2022أغسطس  24

 إعمار الكرام،شر�ة مساهمي  السادة

 على �عض أصول مجموعة دبي القا�ضة و�صدار سند قابل للتحول  الموصى �ه االستحواذ

 المقّدمة  .1

(خور    دبي �ر�ك هار�ور  شروعم  اتفاقیة تطو�ر مشترك لتطو�ر  �إبرامدبي القا�ضة  شر�ة  شر�ة إعمار و   قامت �ل من،  2013في أكتو�ر  
لقي مشروعها التطو�ري  التي  و   دبي �ر�ك هار�ور  شر�ةإعمار تشغیل و�دارة أعمال    تولى ، ت التطو�ر المشترك اآلنفة الذ�ر  تفاقیةال  اً قوفو .  دبي)

 .نجاحًا �بیراً 

 أغسطس   11في  و . دبي �ر�ك هار�ور  شر�ةعلى  استحواذ شر�ة إعمار    �خصوصمناقشات    �إجراء  دبي القا�ضةشر�ة  شر�ة إعمار و   قامت
التنازل  )  1، على النحو التالي: ( المذ�ورعلى الشروط المتعلقة �االستحواذ    هما قااتفعن  دبي القا�ضة  شر�ة  شر�ة إعمار و ، أعلنت  2022

دبي �ر�ك  مشروع    ملكیةما تبقى من  و   دبي �ر�ك هار�ور شر�ة  ، والتي تمثل �امل رأس المال المصدر لدبي �ر�ك هار�ور  حصص  عن
دبي   حصص) مقابل  2؛ و(ه الوثیقةحة في هذللشروط الموّض   وفقاً   لصالح شر�ة إعمار   لشر�ة إعمار،غیر المملو�ة حالیاً   التطو�ري   هار�ور

إعمار جدید،    سهم 659،050،967 عدد  للتحول إلى الً : (أ) إصدار سند قابل للتحول من قبل شر�ة إعمار والذي سیكون قاب كر�ك هار�ور
  محّددمقابل نقدي    سداد(ب)  و؛  دینال  سندات�خصوص  وأنظمة الهیئة  من قانون الشر�ات التجار�ة    231للمادة    والتي سیتم إصدارها وفقاً 

مجتمعًة   (ج)البنود من (أ) إلى  و�شار إلى  ل (لشروط اتفاقیة المقابل المؤجّ   وفقاً   محّدد  لمقابل نقدي مؤجّ   سداد)  تو(  ؛الصفقة  إقفالعند  
 ").الصفقة ") ("اإلجمالي  المقابل"بـ

  توضیح لو   وأسبابها،  تهامز�د من التفاصیل حول الصفقة، �ما في ذلك خلفی � إعمار،  شر�ة  عن مجلس إدارة    ، نیا�ةً لتزو�د�م  خاطبكم �موجبهأ
في  تصّب  )  ذات الصلة  وز�ادة رأس المال  اإلجمالي  أو إصدار المقابل  سداد(�ما في ذلك    أّن الصفقةإعمار � شر�ة  سبب اعتقاد مجلس إدارة  

 �كل. هامصلحة شر�ة إعمار ومساهمی 

في المئة على األقل من األسهم الممثلة في    75  نسبة  �مثلون   إعمارشر�ة    يمساهم  عدد من  قیامیتوجب  الصفقة،    الموافقة علىمن أجل  و 
الجمعیة  سیعقد اجتماع  و لصالح الصفقة في اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار.    �التصو�تاجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار  

) �فندق العنوان  Boulevard Ballroom(  بولیفاردقاعة    في  �الحضور الشخصي  سیعقد أ�ضاً و   اً ی عد/إلكترون عن �ُ   إعمارلشر�ة  العمومیة  
عضاء أ توصیة    إنّ .  الرا�عة �عد الظهر  عند الساعة،  2022  سبتمبر  21  بتار�خ،  دبي) �إمارة  Address Boulevard Hotel(  بولیفارد 

 . خطابال امن هذ )خطاب رئیس مجلس إدارة شر�ة إعمار( من الجزء األول 4 البندفي  موّضحةإعمار شر�ة  مجلس إدارة

 إبرامها قها الشر�ة من الصفقة وأسباب التي ستحقّ  المنافع .2

تتماشى مع استراتیجیتها طو�لة    إعمار أنّ شر�ة    ترى  �فائدةالقیمة والحفاظ علیها لمساهمیها، و   تحقیق، وتساعد على  األمدالصفقة   تعود 
دبي �ر�ك  مجموعة  و إعمار  شر�ة  لح الرئیسیین، في �ل حالة �النظر إلى الطبیعة التكمیلیة ألنشطة  اجمیع أصحاب المصة على  استراتیجی 
 . هار�ور

الخاصة �شر�ة    لشر�ة إعمار السیطرة الكاملة على أصول األراضي  تیحها ست أنّ حیث  إعمار  شر�ة  مساهمي  �النفع على  الصفقة    عودست كما  
ز  سیعزّ ا  مم،  ةحها المتولدار� أفي المئة من    100  الحق في الحصول على نسبة ، �ما في ذلك  ذات الموقع االستراتیجي  دبي �ر�ك هار�ور

المرونة المالیة    فضًال عن تعز�ز،  فر�قیاأفي منطقة الشرق األوسط وشمال    عاً كثر تنوّ األ�أكبر شر�ة عقار�ة متكاملة و إعمار  شر�ة  مكانة  
 .تنو�ع أوجه االستثمار من خالل ز�ادة الحجم و  كیان المشتركوالتشغیلیة لل
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دة من خالل تمكینها من االستفادة من  ر قیمة استراتیجیة لصالح مجموعة إعمار الموحّ الصفقة ستوفّ   إعمار أنّ شر�ة  مجلس إدارة    و�رى 
  ر مزا�ا إضافیة �بیرة لمساهمي الصفقة ستوفّ   إعمار أنّ شر�ة  مجلس إدارة    رى �اإلضافة إلى ذلك، ی .  دبي �ر�ك هار�ورالعالمة التجار�ة القو�ة ل

 أدناه.  تعلق �الصفقة)فیما ی (معلومات عامة من الجزء الثالث  4 البندفصیل في ذ�رها �الت تم إعمار، والتي  شر�ة

 معلومات عن الصفقة  .3

عملیة تنفیذ  �   فیما یتعلق  �ل منهم  د حقوق والتزاماتاتفاقیة بیع وشراء تحدّ   �إبرام  البائعون و   إعمار  شر�ة  قامت،  2022  أغسطس  11  بتار�خ
معلومات عامة  من الجزء الثالث (  5  البندفي    مبّین  لشروط الرئیسیة التفاقیة البیع والشراءاملخص    �نّ و   ؛")اتفاقیة البیع والشراءالصفقة ("

 .الوثیقةه ) من هذةتعلق �الصفقفیما ی 

  أو إصدار المقابل   سدادشر�ة إعمار مقابل    لصالح  نعی بائ المن قبل    دبي �ر�ك هار�ور  حصص  التنازل عنیتم تنفیذ الصفقة عن طر�ق  وس
 لشروط وأحكام اتفاقیة البیع والشراء. القا�ضة ووفقاً دبي مجموعة  ضمن محّددینأعضاء أو  محّددلعضو  لصالح اإلجمالي

  لشر�ةجمیعة العمومیة  في اجتماع ال  إعمارشر�ة  ) موافقة مساهمي  1شروط اتفاقیة البیع والشراء، تكون الصفقة مشروطة �ما یلي: ( �موجب  و 
من الجزء  5  البندح في  �عض الشروط األخرى �ما هو موّض   تحقق) 3و(  ؛هیئةال) استالم عدم ممانعة نهائیة لتنفیذ الصفقة من  2(و؛  إعمار

 . ه الوثیقةمن هذ) ةتعلق �الصفقفیما ی (معلومات عامة الثالث 

مجموعة صالح إصدار سند القابل للتحول لقیام شر�ة إعمار � لشروط اتفاقیة البیع والشراء، ستؤدي الصفقة إلى  اكتمال الصفقة وفقاً  �مجردو 
 ها�عد اكتمالمباشرًة  أو  اكتمال الصفقة    بتار�خالسند القابل للتحول  من المعتزم أن یتم تحو�ل  و .  دبي �ر�ك هار�ور   حصصدبي القا�ضة مقابل  

 "). التحو�لجدید ("إعمار  سهم  659،050،967إلى 

  8،179،738،882سهم إعمار (  8،179،738،882  من شر�ة إعمار  تحو�ل السند القابل للتحول إلى ز�ادة رأس المال المصدر ل  سیؤديو 
في    7.5ما نسبته  ل  مثّ ی وس  ،")ز�ادة رأس المال ("  درهم إماراتي)  8،838،789،849سهم إعمار (  8،838،789،849  إلى  درهم إماراتي)

لمجموعة    مملو�ة   أسهم إعمار الجدیدة  كون �عد التحو�ل، ست و الصفقة.    عقب   �عد الز�ادة  لشر�ة إعمار  صدر من رأس المال المُ   تقر�باً   المئة
 أو أكثر من الشر�ات التا�عة لها)، وسیتم إدراج أسهم إعمار الجدیدة في سوق دبي المالي. دةدبي القا�ضة (أو واح

 ع لألحداث الرئیسیة الجدول الزمني المتوقّ  .4

ع لألحداث  لجدول الزمني المتوقّ �خصوص ا  هذه الوثیقةمن    (الجدول الزمني المتوقع لألحداث الرئیسیة)الجزء الثاني  یرجى االطالع على  
 ة.صفق�ال المتعلقةالرئیسیة 

 شر�ة إعمار  فيالتوصیة واإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المساهمین  .5

  ؤّ�د یفإن مجلس إدارة شر�ة إعمار  ،  وعلیه�كل.    هافي مصلحة شر�ة إعمار ومساهمی تصّب  الصفقة  أّن  إعمار  شر�ة  مجلس إدارة    یرى 
 لشر�ة إعمار.  ومیةالعم الجمعیة ي سیتم اقتراحه في اجتماعذ ال  الخاص األول لصالح القرارقوموا �التصو�ت تأن الصفقة و�وصي �

) �فندق العنوان  Boulevard Ballroom( بولیفاردقاعة  في وسیعقد أ�ضاً  رونیاً عد/إلكت إعمار عن �ُ  لشر�ة ومیةالعم الجمعیةاجتماع سیعقد 
 الرا�عة �عد الظهر.  عند الساعة، 2022سبتمبر  21 بتار�خ ) �إمارة دبيAddress Boulevard Hotel(  بولیفارد

الجمعیة  اجتماع  الدعوة إلى  المنصوص علیه في    الخاص األول  على القرار  إعمارشر�ة    تنفیذ الصفقة یتطلب موافقة مساهمي  ولّما �ان
على حضور اجتماع الجمعیة   م كنحثّ و�التالي فإننا ، هذه الوثیقةمن   )الجمعیة العمومیةاجتماع الدعوة إلى (في الجزء الرا�ع  الواردة العمومیة

  في الجزء الرا�ع  ومیةالعم  الجمعیة  اجتماع  تتضّمن الدعوة إلى �ما   �التصو�ت لصالح القرارات المقترحة.  لكم   ونوصي  إعمار   ة لشر�ةی ممو الع
على    مساهمي إعمار  إطالعیتم  سفیما یتعلق �صفقة منفصلة،    اً عاد�   اً قرار (أ)    أ�ضاً   هذه الوثیقةمن    الجمعیة العمومیة)(الدعوة إلى اجتماع  

 .؛ و(ب) قرار خاص یتعلق بتعدیل النظام األساسي لشر�ة إعمارعلى حدة تفاصیلها

 وتفضلوا �قبول فائق االحترام والتقدیر،
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 جمال ماجد خلفان بن ثنیة

 مجلس اإلدارة رئیس 

 إعمار العقار�ة ش.م.ع. 
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 الجدول الزمني المتوقع لألحداث الرئیسیة  :الجزء الثاني

في  وا الموافقة على المضي قدماً وتلقّ  ،2022 أغسطس 11 بتار�خاتفاقیة البیع والشراء بتوقیع  ن و بائع الو  إعمار شر�ةقامت ، هذه الوثیقةقبل نشر 
 الصفقة. 

فقط وستعتمد، من بین أمور أخرى، على التوار�خ التي یتم فیها   داللیة، فإن التوار�خ التالیة هي  صفقةال  لما تبّقى منفیما یتعلق �الجدول الزمني  و 
 ة. صفقاستیفاء شروط ال

 .ه الوثیقةمن هذ )ةتعلق �الصفقفیما ی (معلومات عامة في الجزء الثالث مبّینة الصفقة اإلجراءات المتعلقة � تفاصیل علمًا �أن  

 

 و/أو التار�خ   الزمان الحدث 

ذلك   في  (�ما  الوثیقة  هذه  اجتماعنشر  إلى  العمومیة)    الدعوة  على    وتوز�عهاالجمعیة 
 إعمارشر�ة مساهمي 

 2022أغسطس  26في موعد أقصاه 

لشر�ة إعمار من قبل مساهمي لتصو�ت في اجتماع الجمعیة العمومیة  لتسجیل  الوقت  
 إعمار

 20221  سبتمبر 20

الرا�عة �عد عند الساعة    2022  سبتمبر  21 2الجمعیة العمومیة لشر�ة إعماراجتماع 
   الظهر

أقصاه   إعالن نتائج اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار موعد  یوم  في  سبتمبر    21مساء 
2022 

 (متوّقع)  20223 سبتمبر 21�حلول  الشروط األخرى �موجب اتفاقیة البیع والشراء ) جمیع عن  (أو التنازل استیفاء

شر�ة إعمار و�صدار السند   لصالح  دبي �ر�ك هار�ور  حصص شر�ة  التنازل عن استكمال  
 القابل للتحول 

 (متوّقع)  2022 أكتو�ر 4�حلول 

القا�ضة وز�ادة رأس  مجموعة دبي  صالح  استكمال التحو�ل و�صدار أسهم إعمار الجدیدة ل
 المال

أو  ب  العمل  في  تار�خ   مباشرةً   یليالذي  یوم 
(أعضاء)  عضو  قبل  من  التحو�ل  إشعار 

 أو مجموعة دبي القا�ضة إعمار

 استكمال إدراج أسهم إعمار الجدیدة في سوق دبي المالي 

 

 

 

 �عد تار�خ التحو�ل فوراً 

 
للجمعیة   جتماع المؤجلالالتار�خ المحدد لواحد  الذي �سبق بیوم عملالتار�خ  في الصلة اتلتصو�ت لالجتماع المؤجل ذلتسجیل الیوم ، فسیكون إعمار لشر�ة الجمعیة العمومیة إذا تم تأجیل اجتماع  1

 . العمومیة لشر�ة إعمار
�كون  )، و طراف(أو التار�خ الذي قد یتم االتفاق علیه بین األ  2022  سبتمبر  28إلى    إعمار  لشر�ة  الجمعیة العمومیةفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في االجتماع األول، یتم تأجیل اجتماع   2

 والمكان.  زمانه �موجب قانون الشر�ات التجار�ة والنظام األساسي لشر�ة إعمار في نفس التار�خ مسموح �أول 
 الصفقة. ، �حق لشر�ة إعمار و/أو مجموعة دبي القا�ضة إنهاء یتم استیفاؤها�ذا لم و . 2022 د�سمبر 11لشروط اتفاقیة البیع والشراء، �جب استیفاء جمیع الشروط أو التنازل عنها �حلول  وفقاً  3



 

 

 5  
 

 صفقة معلومات عامة فیما یتعلق �ال :الجزء الثالث

 شروط الصفقة  .1

 على شروط الصفقة. اقهمااتف عن دبي القا�ضةشر�ة ، أعلنت شر�ة إعمار و 2022 أغسطس  11 بتار�خ

، سیقوم تعلق �الصفقة)فیما ی (معلومات عامة  من هذا الجزء الثالث    5  البند) شروط الصفقة المنصوص علیها في  عن  (أو التنازل  وشر�طة استیفاء
 .جماليأو إصدار المقابل اإل  سدادإعمار مقابل شر�ة  لصالح دبي �ر�ك هار�ور حصص التنازل عن�   ن بائعو ال

سهم إعمار   659،050،967  عدد  إلى  مجموعة دبي القا�ضة �موجب الصفقة قابًال للتحول  لصالحالسند القابل للتحول الذي سیتم إصداره    و�كون 
 اهباست حیتم ا،  شر�ة إعمارلصالح    دبي �ر�ك هار�ورأسهم    التنازل عنإشعار من شر�ة إعمار أو مجموعة دبي القا�ضة عند أو �عد    �موجب  جدید

أغسطس    10  بتار�خدرهم إماراتي على سعر إغالق أسهم إعمار    3،750،000،000قسمة القیمة اإلجمالیة للسند القابل للتحول والبالغة  من خالل  
الحالیة، �ما   إعماروستحتل مرتبة متساو�ة من جمیع النواحي مع أسهم    ،الجدیدة على أنها مدفوعة �الكاملإعمار  سیتم إصدار أسهم  و .  2022

. أو �عده   هاتار�خ إصدار ب أو إجراؤها أو دفعها    التي یتم اإلعالن عنهاجمیع توز�عات األر�اح والتوز�عات األخرى    الحصول علىفي    في ذلك الحق
 . األعباءسیتم إصدار أسهم إعمار الجدیدة خالیة من جمیع و 

سهم   8،179،738،882صدر لشر�ة إعمار من  المُ التحو�ل إلى ز�ادة رأس المال  عملیة  عن    جمةالنا  ذات الصلةز�ادة رأس المال    ستؤديو 
 في المئة  7.5  نسبةل  ) وستمثّ درهم إماراتي  8،838،789،849سهم إعمار (  8،838،789،849) إلى  درهم إماراتي  8،179،738،882إعمار (

 . �عد الز�ادة صدر لشر�ة إعمارمن رأس المال المُ  تقر�باً 

 مباشرةً و دبي القا�ضة (أو واحدة أو أكثر من الشر�ات التا�عة لها).  لشر�ة مملو�ةأسهم إعمار الجدیدة كون تحو�ل السند القابل للتحول، ست  وعند
سهم إعمار (تمثل   659،050،967مجموعة دبي القا�ضة    في  عضاء)األ(  العضوالسند القابل للتحول، من المتوقع أن �متلك    �امل�عد تحو�ل  

 ).�عد الز�ادة لشر�ة إعمار صدرمن رأس المال المُ  تقر�باً  في المئة 7.5 نسبة

 ملخص التقییم  .2

. دبي �ر�ك هار�ور ب ومن خالل مستشار�ها) �إجراء دراسة قانونیة ومالیة نافیة للجهالة فیما یتعلق    من خاللها عند تقییم الصفقة، قامت شر�ة إعمار (
دبي �ر�ك مشروع  و�ما هو مذ�ور أعاله، و�موجب اتفاقیة التطو�ر المشترك المبرمة مع شر�ة دبي القا�ضة، فإن شر�ة إعمار مسؤولة عن تطو�ر  

 مما سیعود �فائدة �بیرة على شر�ة إعمار في تقییمها للصفقة.مجموعة دبي �ر�ك هار�ور � ، و�التالي فهي على درا�ة �بیرة هار�ور
 
مستقل   للوصول إلى نطاق تقییم  موافق علیه من قبل الهیئة  ") �مقّیم مستقلإرنست آند یونغ لالستشارات ذ.م.م ("  إي وايم تعیین السادة شر�ة  ت 

إعمار فیما شر�ة إدارة قبل استنادًا إلى المعلومات التار�خیة والتوّقعات المقّدمة من  دبي �ر�ك هار�ورأسهم شر�ة إعمار وحصص شر�ة  لكل من
 یتعلق �الصفقة.

 
ند یونغ ملكیة  وستتقاضى شر�ة إرنست آند یونغ أتعا�ًا من شر�ة إعمار فیما یتعلق �الصفقة. وتشكل العالمات التجار�ة الخاصة �شر�ة إرنست آ

ي من حصر�ة لها، و�ّن استخدامها في هذه الوثیقة ال ینطوي ضمنًا على تدقیق الحسا�ات أو المصادقة على الصفقة من ِقبل إرنست آند یونغ أو أ
 الشر�ات األعضاء فیها.

 
 ب االقتضاء.") على مجموعة من منهجیات التقییم حسالتقییم(" دبي �ر�ك هار�وراعتمد تقییم شر�ة إعمار وشر�ة 

 
) سیستخدم نهج مجموع األجزاء نهج الدخل (طر�قة ١) نهج السوق. (٢(  ) نهج مجموع األجزاء و١(  :�عتمد تقییم شر�ة إعمار على طر�قتین

 وطر�قة سعر السوق) استناداً التدفق النقدي المخصوم)، ونهج السوق (طر�قة المبیعات القابلة للمقارنة، وطر�قة مضاعفات الشر�ات القابلة للمقارنة،  
) �أخذ نهج السوق �استخدام طر�قة متوسط السعر المرجح �الحجم في االعتبار قیمة وأحجام معامالت أسهم ٢إلى نموذج التشغیل لكل شر�ة. (
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إعطاء ترجیح مناسب للُنهج   شر�ة إعمار في سوق دبي المالي على مدى فترة زمنیة معقولة. تم التأكد من نطاق القیمة العادلة لـشر�ة إعمار مع 
 ) حسب االقتضاء.٢) و(١المذ�ورة أعاله (

 
لنهج الدخل المستخدم لألصول المدرة   على نهج مجموع األجزاء مع طر�قة التدفق النقدي المخصوم وفقاً   أ�ضاً   دبي �ر�ك هار�ور�عتمد تقییم شر�ة  

خدمة لبنك األرض. تم تعدیل نطاق قیمة المؤسسة المؤ�دة بناًء على نهج مجموع للدخل، وطر�قة تقییم األراضي المتبقیة / السوق المقارنة المست 
 . دبي �ر�ك هار�وراألجزاء لتقدیر قیمة حقوق الملكیة / نطاق القیمة العادلة لشر�ة 

 
 . دبي �ر�ك هار�وروفیما یلي خالصة موجزة لتقییم �ل من شر�ة إعمار وشر�ة 

 
المقابل   التقییم والدراسة  ي  اإلجمالوألغراض االتفاق على  تقار�ر  �األخذ �عین االعتبار  الدفع �خصوص الصفقة، قامت شر�ة إعمار  المستحق 

 والتي تضّمنت، من بین أمور أخرى، ما یلي:والبائعین  دبي �ر�ك هار�ورالقانونیة النافیة للجهالة �اإلضافة إلى المعلومات المقّدمة من قبل 
 
، والتي تم  2021و    2020و    2019د�سمبر    31  للسنوات المالیة المنتهیة في  دبي �ر�ك هار�ورة لشر�ة  البیانات المالیة الموّحدة المدّقق •

 إعدادها وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقار�ر المالیة؛
 ؛ 2022 یونیو  30�ما في  دبي �ر�ك هار�ور حسا�ات اإلدارة غیر المدققة لشر�ة •
 (�ما في ذلك خطط االستثمار في األصول وخطط االستثمارات غیر العقار�ة)؛ و دبي �ر�ك هار�ورخطط العمل الخاصة �شر�ة  •
 . دبي �ر�ك هار�ورالمعلومات األخرى ذات الصلة المتاحة لشر�ة إعمار �صفتها المدیر والمشّغل ألعمال شر�ة  •
 

كتفاء �القوائم المالیة تم اال  ،اصة و�یاناتها المالیة ال تخضع للمراجعة الر�ع سنو�ة. وعلیهخ  ةشر�ه دبي �ر�ك هار�ور شر�أن    إلى   اإلشارةتجدر  
  ة �التالي على علم �صحفهي ، إدارة الشر�ة ى�ون شر�ة إعمار هي القائمة عل. و السنو�ة المدققة مع حسا�ات اإلدارة غیر المراجعة وغیر المدققة

 . البیانات الفصلیة في تار�خ التقییم 
 

وأسهم إعمار الجدیدة التي سیتم إصدارها والعدد اإلجمالي لألسهم �عد   والقیمة المتفق علیهادبي �ر�ك هار�ور  وموضح أدناه نطاق تقییم شر�ة  
 تنفیذ الصفقة المتوّخاة على النحو التالي:

 
 دبي �ر�ك هار�ور مجموعة  البیان 

 درهم إماراتي  ملیار 1.6 2022یونیو  30القیمة الدفتر�ة �ما في صافي 
دبي �ر�ك ٪) حصص شر�ة  100القیمة العادلة المحّددة لكامل (

 مجموع األجزاء نهج هار�ور على أساس 
 ملیار درهم إماراتي  15.7ملیار إلى   14.6تتراوح القیمة من 

 درهم إماراتي  ملیار 7.5 ودبي القا�ضةالقیمة المتفق علیها من قبل مجلس إدارة إعمار 
دها التقییم �استخدام القیم العادلة إلعمار ودبي  التي حدّ نسبة المبادلة  
القیم  كر�ك هار�ور النقدي من  المقابل  لدبي   ةالعادل  ة(�عد خصم 
 كر�ك هار�ور) 

  0.18 ىلإدبي �ر�ك هار�ور سهم أعمار لكل سهم في  0.15من 
 دبي �ر�ك هار�ور  سهم أعمار لكل سهم في 

دبي   لمجموعة  إصدارها  سیتم  التي  الجدیدة  إعمار  شر�ة  أسهم 
 القا�ضة مقابل السندات القابلة للتحو�ل

 )الصفقة  إقفال من أسهم إعمار �عد    %7.5(  سهم  659،050،967

إجمالي أسهم شر�ة إعمار �عد االنتهاء من تحو�ل السندات القابلة  
 للتحو�ل إلى أسهم إعمار جدیدة

 اً سهم 8،838،789،849
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الصفقة وعدد إّن التقییم والدراسة القانونیة النافیة للجهالة والمعلومات األخرى التي تم الحصول علیها تؤّ�د تقییم مجلس إدارة شر�ة إعمار �أّن   -
مقابل التحو�ل تصّب �لها في مصلحة شر�ة  لبائعین  سیتم تخصیصها لأسهم إعمار الجدیدة التي سیتم إصدارها من قبل شر�ة إعمار والتي  

 إعمار. 
 

   دبي �ر�ك هار�ور �حصص شر�ةمعلومات تتعلق  .3

 لمحة عامة  3.1

تحمل و ،  2014أبر�ل    20  بتار�خي إمارة دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة  مؤّسسة ف   شر�ة ذات مسؤولیة محدودةهي    دبي �ر�ك هار�ورشر�ة  إّن  
وتبلغ القیمة  حصة 300مقسم إلى درهم إماراتي  300,000 �ما في تار�خ هذه الوثیقة رُمصدال هارأسمال�بلغ و  .708236تجار�ة رقم الرخصة ال

  .درهم إماراتي 1000اإلسمیة لكل حصة 

 منافع الصفقة  .4

 القیمة والحفاظ علیها لمساهمیها، �ما أنها مفیدة استراتیجیاً   تحقیق، وتساعد على  مدالصفقة تتماشى مع استراتیجیتها طو�لة األ  أنّ   إعمارشر�ة  ترى  
 لح الرئیسیین. الجمیع أصحاب المص

 مساهمي إعمار، �ما في ذلك:ى لعإضافیة �بیرة  ستعود �منافعالصفقة  مجلس إدارة إعمار أنّ  رى �اإلضافة إلى ذلك، ی 

موقع  ع � تتمتّ التي  و رة  غیر المطوّ   األساسیة  ألرضفیما یتعلق �ا  التطو�ري   دبي �ر�ك هار�ور مشروع  على    لشر�ة إعمار  توفیر سیطرة �املة •
 المستقبلیة؛ التطو�ر�ة من المشار�ع  ةعملیون قدم مر�ّ  100أكثر من  ضماستراتیجي، وت 

 .التطو�ري  دبي �ر�ك هار�ور مشروع، و�التالي تحسین التنفیذ الشامل للمشروع وتحقیق اتالقرار  اتخاذتبسیط عملیة  •

على مدار    التطو�ري   دبي �ر�ك هار�ور  مشروعمن    تحقیقها٪ من األر�اح التي سیتم  100  نسبة  تعز�ز عائدات إعمار من خالل الوصول إلى •
 فترة تطو�ره؛ و 

 مز�ج من إصدار األسهم والنقد. مقابل مؤلف من تقلیل الضغط على التدفقات النقد�ة لشر�ة إعمار �استخدام  •

الشر�ات الرائدة   إحدىفي حالة تنفیذها، مكانة إعمار �ستعّزز،  ،  ن بائعی المن مجلس إدارة إعمار ودبي القا�ضة و   بتأییدالصفقة، التي تحظى  إّن  
المتحدة، حیث   العر�یة  الموحّ سفي دولة اإلمارات  الصافیة اإلجمالیة    تها قیمالتي ستبلغ  عة من األصول  متنوّ   حفظةدة متمتلك مجموعة إعمار 

 . 2022یونیو  30 من درهم إماراتي اعتباراً  ملیار 71.5  ما یز�د علىعة التقر�بیة المجمّ 

شر�ة ذات مسؤولیة محدودة تحمل �،  2014أبر�ل    20  بتار�خ في إمارة دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة  ذ.م.م.  دبي �ر�ك هار�ور  شر�ة    تأّسست
في   المشار�ع التطو�ر�ة السكنیة والتجار�ة البارزةاألصول و   حالیًا عددًا من  دبي �ر�ك هار�ورمجموعة    . وتمتلك708236الرخصة التجار�ة رقم  
") الجونز ذ.م.م.ذ.م.م." (" ش.الجونز المرحلة األولى    ي "ذفي المئة من رأسمال شر�ة    99  نسبة   المتحدة، �ما في ذلكدولة اإلمارات العر�یة  

التفاقیة  ، ووفقاً شر�ة الجونز ذ.م.م.  في  مالال من رأس المتبّقیة في المئةواحد التمتلك إعمار نسبة و قطعة أرض الجز�رة). لمالكة الشر�ة ال(وهي 
 .الجونز ذ.م.م تشغیل و�دارة أعمال شر�ةإعمار  تولىمجموعة دبي القا�ضة، ت  تطو�ر مشترك مع

 ملخص اتفاقیة البیع والشراء  .5

عملیة تنفیذ �   فیما یتعلق  �ل منهم  د حقوق والتزاماتاتفاقیة البیع والشراء التي تحدّ �إبرام    ن ائعو ب ال إعمار و   شر�ة قامت،  2022  أغسطس  11 بتار�خ
 . الصفقة

 
 :ووفقًا لهاشروط اتفاقیة البیع والشراء ومع مراعاة 
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ما یتعلق فی  ماالقتصاد�ة ومصالحه  موحقوقه  موالتزاماته  مجمیع حقوقه  عن  إعمارشر�ة    لصالح  والتنازل  على بیع ونقل وتسلیم   ن بائعو الوافق   •
 . �ة أعباءأ خالیة من دبي �ر�ك هار�ور حصص� 

 
 :ما یلي إعمار علىشر�ة ، وافقت �ر�ك هار�وردبي  حصصعن  ن بائعی ال تنازل ومقابل •

 
o موجب إشعار من شر�ة إعمار أو مجموعة دبي القا�ضة    إلى أسهم إعمار جدیدة  للتحول  كون قابالً � ي  ذإصدار سند قابل للتحول، وال�

وستحتل مرتبة متساو�ة من جمیع النواحي مع الجدیدة على أنها مدفوعة �الكامل إعمار سیتم إصدار أسهم و الصفقة.  إتمام أو �عد عند
 ؛ الحالیة إعمارأسهم 

o ؛ و الصفقةسیسّدد بتار�خ إتمام  مجموعة دبي القا�ضةدرهم إماراتي ل 2.500.000.000 دفع مقابل نقدي �قیمة 
o   على  ل  التفاقیة المقابل المؤجّ   وفقاً )  علیه  المترّتبة  (مع الفائدةسیسّدد    درهم إماراتي  1.250.000.000مقابل نقدي مؤّجل �قیمة  دفع

 تبدأ من تار�خ إتمام الصفقة.  شهراً  )36(فترة  على مدى أقساط
 

 نة أدناه:) الشروط المبیّ عن (أو التنازلالستیفاء  إتمام الصفقة�خضع  •
 

o   ألغراض، من بین    إعمار  ة لشر�ةومی اقتراحه في اجتماع الجمعیة العمي سیتم  ذال  الخاص األول  على القرار  إعمارموافقة مساهمي
أو   ما �كون ضرور�اً حسب   ن یائعب الإعمار و یتم االتفاق علیها بین    التي  المسائلغیرها من  و   ،الصفقة وتنفیذها   الموافقة على أمور أخرى،  

 راض تنفیذ الصفقة؛ألغ مرغو�اً 
o إصدار السند القابل  1هیئة فیما یتعلق �ما یلي: (ممانعة العدم  �   خطيو/أو التأكید النهائي ال  خطیة الموافقة (الموافقات) النهائیة ال (

) االوارد فیه  الخاص األول  القرارو   الدعوة إلى اجتماع الجمعیة العمومیة(�ما في ذلك    هاو�رسالالوثیقة    هذه  ) شكل ومحتو�ات2للتحول و(
 الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار؛ واجتماع لمساهمي إعمار وعقد  الدعوة إلى اجتماع الجمعیة العمومیةو 

o   ذلك مستحقة وواجبة الدفع لدائرة  ل  اً دبي عن أي رسوم تسجیل عقاري ستصبح خالفب من دائرة األراضي واألمالك    خطياستالم تنازل
 دبي نتیجة إتمام الصفقة. ب األراضي واألمالك 

  التنازل عن نة من أجل تنفیذ  على استكمال إجراءات معیّ   ن و بائعالو   اتفقت إعمار ر إلیها أعاله،  ) الشروط المشاعن   (أو التنازل  استیفاء�عد   •
العدل و�یداع � كاتب  الأمام    حصصنازل عن الالحصر، توقیع اتفاقیات الت   دون (�ما في ذلك،    إعمارشر�ة  لصالح  دبي �ر�ك هار�ور    حصص

 ).الدائرةهذه المستندات لدى 
 حیث یتمدبي �ر�ك هار�ور    شر�ةل   ةجدید  ةتجار�   رخصة دائرة �إصدار  ال  قیام  عند  دبي �ر�ك هار�ور  حصص  التنازل عنُتستكَمل عملیة  س •

تسلیم الرخصة التجار�ة   نبائعیال �جب على  و .  تلك الشر�ةفي    للحصصج شر�ة إعمار (و/أو أي عضو في مجموعة إعمار) �مالك  ادر إ
 .الدائرةفي غضون یوم عمل واحد من إصدارها من قبل  إعمار لشر�ةالجدیدة 

 مجموعة دبي القا�ضة.   لصالحتقوم إعمار �إصدار السند القابل للتحول  س،  نبائعی الإعمار على الرخصة التجار�ة الجدیدة من    حصولار�خ  بت  •
، یتم  أو في یوم العمل الذي یلیه مباشرة  ،اتفاقیة البیع والشراء  قفالإشعارًا �خصوص إ  إعمار أو مجموعة دبي القا�ضة  عند إصدار شر�ة •

من تار�خ   اً كون قر�ب � ي من المتوقع أن  ذللشروط المنصوص علیها في اإلشعار، وال تحو�ل السند القابل للتحول إلى أسهم إعمار جدیدة وفقاً 
 الصفقة.  إقفال

 �عد تار�خ التحو�ل: مباشرةً  •
 سیتم إدراج أسهم إعمار الجدیدة وقبولها للتداول في سوق دبي المالي؛ و  .أ
قبل   . ب  المطلوب من  �الشكل  الجدیدة  إعمار  أسهم  تسلیم  (السیتم  الوطني  إلى رقم حساب االستثمار  للعضوNINسوق   المعني   ) 

 في مجموعة دبي القا�ضة. ین)المعنی  (األعضاء
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   اجتماع الجمعیة العمومیة الدعوة إلى :لجزء الرا�عا

 شر�ة إعمار العقار�ة ش.م.ع. 

 )مؤّسسة في إمارة دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة (شر�ة مساهمة عامة 

 اجتماع الجمعیة العمومیة الدعوة إلى

) بدعوة السادة المساهمین الكرام لحضور اجتماع الجمعّیة العمومّیة للشر�ة الذي سُیعقد الشر�ة"یتشرف مجلس إدارة شر�ة إعمار العقار�ة (ش.م.ع.) ("

 Boulevard(  بولیفاردعن ُ�عد / إلكترونیًا و�ذلك في قاعة    2022سبتمبر    21الموافق  ر�عاء  من یوم األ  الرا�عة �عد الظهرام الساعة  �إذن هللا في تم

Ballroom  (  بولیفارد) �فندق العنوانAddress Boulevard Hotel (  إمارة دبي. و�ذا لم �كتمل النصاب القانوني لهذا االجتماع، فإن االجتماع الثاني�

  �إمارة  )Address Boulevard Hotel(  بولیفارد) �فندق العنوان  Boulevard Ballroom(  بولیفاردفي قاعة  و   سُیعقد �إذن هللا أ�ضًا عن ُ�عد / إلكترونیاً 

 .، وذلك لتنظر الجمعّیة العمومّیة للشر�ة في جدول األعمال التالي2022سبتمبر  28الموافق ألر�عاء یـوم ا من دبي في ذات التوقیت
 

 

 

جدول األعمال، بناًء على توصیة مجلس إدارة    في �بند واحد    مجتمعةً قرار خاص �الموافقة على جمیع البنود التالیة، والتي سیتم التصو�ت علیها  أوًال:  

 الشر�ة:
 

") إزاء مقابل نقدي محّدد �ستحق الدفع عند إقفال الصفقة، ومقابل  دبي القا�ضةأصول معّینة لشر�ة دبي القا�ضة ذ.م.م. ("  على  ستحواذاال .1
همین  مؤّجل محّدد �ستحق الدفع �موجب اتفاقیة المقابل المؤّجل، ومقابل سند إلزامي قابل للتحول (على النحو المفّصل أدناه وفي تعمیم المسا

 ). www.emaar.comالمنشور على الموقع اإللكتروني للشر�ة 

درهم إماراتي لصالح دبي القا�ضة (أو واحدة أو أكثر من    3،750،000،000إصدار الشر�ة لسند إلزامي قابل للتحول �قیمة إجمالیة تبلغ   .2
قانون الشر�ات  ة ("�شأن الشر�ات التجار�   2021لسنة    32من المرسوم �قانون اتحادي إماراتي رقم    231الشر�ات التا�عة لها) وفقًا للمادة  

�شأن األنظمة الخاصة �سندات    2014/ر.م.) لسنة  14") بدولة اإلمارات العر�یة المتحدة وقرار هیئة األوراق المالیة والسلع رقم (التجار�ة 
في   اً جدید  اً سهم  659،050،967ل إلى عدد  � الدین في الشر�ات المساهمة العامة. و�كون هذا السند اإللزامي القابل للتحول قابًال للتحو 

درهم إماراتي عند تحو�ل هذا السند اإللزامي القابل للتحول. و�تم التعامل مع    8،838،789،849الشر�ة وتتم ز�ادة رأس مال الشر�ة إلى  
 كل سهم في الشر�ة على أنه مدفوع �الكامل عند التحو�ل. 

ن  ی ن ملیون وسبعمائة وتسعة وثمانی وثمانمائة وثمانیة وثالث ثمانیة ملیارات  درهم إماراتي (  8،838،789،849ز�ادة رأس مال الشر�ة إلى   .3
) درهم إماراتي 1�الكامل �قیمة إسمیة تبلغ (  اً مدفوع  اً سهم  659،050،967درهم إماراتي) من خالل إصدار    نی ألف وثمانمائة وتسعة وأر�ع

 للشر�ة لتصبح �ما یلي: ) من النظام األساسي6واحد للسهم، وتعدیل المادة (

 :6ئكصئخب  

ن ملیون وسبعمائة وتسعة یوثمانمائة وثمانیة وثالث درهم إماراتي (ثمانیة ملیارات    8،838،789،849  �مبلغ  المصدرُحدد رأس مال الشر�ة  
ن ملیون  ی وثمانمائة وثمانیة وثالث ثمانیة ملیارات  (   8،838،789،849  على عدد   ع موزّ درهم إماراتي)    نین ألف وثمانمائة وتسعة وأر�ع یوثمان 

 درهم (درهم واحد)، جمیعها أسهم نقد�ة تمّ   1�قیمة إسمیة لكل سهم قدرها    اً سهم  )نی ن ألف وثمانمائة وتسعة وأر�عی وسبعمائة وتسعة وثمان 
 قوق وااللتزامات. ، وجمیع أسهم الشر�ة من ذات الفئة متساو�ة مع �عضها البعض في الحالوفاء �قیمتها �املةً 

تفو�ض مجلس إدارة الشر�ة، أو أي شخص مخّول بذلك من قبل مجلس اإلدارة، التخاذ أي إجراء قد �كون ضرور�ًا لتنفیذ االستحواذ على  .4
 القرارات المذ�ورة أعاله.لتنفیذ أصول معّینة لشر�ة دبي القا�ضة (على النحو المفّصل في تعمیم المساهمین) و 

 

http://www.emaar.com/
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التالیة، والتي سیتم التصو�ت علیها مجتمعة �بند واحد في جدول األعمال، وذلك بناًء على توصیة �الموافقة على �افة البنود    قرار عادي  ثانیًا:
 مجلس إدارة الشر�ة:

لیمیتد" (" .1 �ه لشر�ة "نمشي هولدینج  البیع الموصى  التسوق  نمشيالموافقة على: (أ)  ش.ذ.م.م."  ") من قبل شر�ة "إعمار إلدارة مراكز 

دوالر أمر�كي    335,200,000یبلغ  ") إزاء مقابل نقدي  نون ") إلى شر�ة "نون إ�ه دي هولدینجز لیمتد" ("إعمار إلدارة مراكز التسوق ("

�ستحق الدفع عند إغالق الصفقة (على النحو المفّصل أدناه وفي تعمیم المساهمین المنشور على  درهم إماراتي)    1,231,860,000(

علمًا �أن النفع المستقبلي لمساهمي الشر�ة هو استثمار عائدات الصفقة في أعمال    )www.emaar.comلكتروني للشر�ة  الموقع اإل

المرسوم   من 152؛ و(ب) بیع شر�ة "نمشي" ألحد األطراف ذات العالقة �الشر�ة وفقًا للمادة الشر�ة األساسیة في مجال التطو�ر العقاري 

من قرار هیئة   39إلى    34")، والمواد من  قانون الشر�ات التجار�ة�شأن الشر�ات التجار�ة ("  2021لسنة    32�قانون اتحادي إماراتي رقم  

) رقم  والسلع  المالیة  لسنة  3األوراق  ("  2020/ر.م.)  المساهمة  الشر�ات  حو�مة  دلیل  اعتماد  حو�مة �شأن  �خصوص  الهیئة  قواعد 

 من النظام األساسي لشر�ة إعمار.  34المادة ") و الشر�ات

رئیس مجلس إدارة الشر�ة، أو أي شخص مخّول بذلك من قبل مجلس اإلدارة، التخاذ أي إجراء قد �كون ضرور�ًا لتنفیذ بیع شر�ة  تفو�ض   .2

 المساهمین) والقرارات المذ�ورة أعاله."نمشي" من قبل شر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق" إلى شر�ة "نون" (على النحو المفّصل في تعمیم  

 

ة،  قرار خاص �الموافقة على إلغاء الحد األدنى لمساهمة مواطني دولة اإلمارات العر�یة المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي �الشر�  ثالثًا:

، وتفو�ض رئیس مجلس إدارة الشر�ة المختصة، لتصبح �التاليموافقة السلطة  �عد الحصول على  ) من النظام األساسي للشر�ة  7وتعدیل المادة (

 :�إجراء التعدیل المطلوب

 

 ):7ئكصئخب (

دنى لنسبة مساهمة مواطني دولة اإلمارات العر�یة المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي  أ  سمّیة، وال یوجد حدإ  جمیع أسهم الشر�ة 

 . مة غیر مواطني الدولة، �ما ال یوجد ّحد أقصى لنسبة مساه�الشر�ة

 

 �أمر من مجلس إدارة الشر�ة 

 جمال ماجد خلفان بن ثنیة سید/ال

 مجلس اإلدارة  رئیس

 " إعمار العقار�ة ش.م.ع."شر�ة 

 2022أغسطس  24

 

 مالحظات:

 .لدى المسجل  ) www.smartagm.ae�مكن للمساهمین التصو�ت على القرارات من خالل الرا�ط اإللكتروني (  .1

  مقرر االجتماع،ُتعقد اجتماعات الجمعیة العمومیة في المكان والیوم والساعة المذ�ور�ن أعاله، وذلك �حضور مجلس اإلدارة، ومدقق الحسا�ات، والمسجل، و  .2

 ور إما شخصیًا أو من خالل المشار�ة اإللكترونیة.الخیار �الحض للسادة المساهمینوجامع األصوات، و�كون  

http://www.emaar.com/
http://www.smartagm.ae/
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�جوز ألي مساهم له حق حضور الجمعیة العمومیة تفو�ض أي شخص غیر عضو مجلس اإلدارة، أو العاملین �الشر�ة أو شر�ة وساطة في األوراق   .3

�هذه  ر الجمعیة العمومیة والتصو�ت على قراراتها. و المالیة أو العاملین بها، �موجب تو�یل خاص ثابت �الكتا�ة ینص صراحًة على حق الو�یل في حضو 

  .٪ من األسهم في رأس مال الشر�ة. �مثل المساهمون القصر أو المحجور علیهم من ینوب عنهم قانوناً 5ال �جوز ألي و�یل تمثیل أكثر من  الصفة،  

دائرة االقتصاد�ة بدولة  الالیة: (أ) الكاتب العدل؛ (ب) غرفة التجارة أو  الخاصة لدى إحدى الجهات التالخطیة  یتعین اعتماد توقیع المساهم الوارد في الو�الة  

 وثیق.اإلمارات العر�یة المتحدة؛ (ج) بنك أو شر�ة مرخصة بدولة اإلمارات العر�یة المتحدة؛ أو (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقیام �أعمال الت

ه �موجب قرار من مجلس إدارته أو من �قوم مقامه، لیمثله في الجمعیة العمومیة للشر�ة،  للشخص االعتباري أن �فوض أحد ممثلیه أو القائمین على إدارت .4

 .و�كون للشخص المفوض الصالحیات المقررة �موجب قرار التفو�ض

) هو صاحب الحق في  2022سبتمبر    20  الموافق ثالثاء  الجمعیة العمومیة للشـر�ة (أي یوم ال  �كون مالك السهم المسجل في یـوم العمل السـابق إلنعقاد  .5

، �كون  2022سبتمبر    28الموافق  األر�عاء  أما في حالة عدم اكتمال النصاب في التار�خ األول وانعقاد االجتماع یوم  .  التصو�ت في الجمعیة العمومیة

) هو صاحب الحق في التصو�ت  2022سبتمبر    27الموافق  ثالثاء  ق إلنعقاد الجمعیة العمومیة للشـر�ة (أي یوم المالك السهم المسجل في یـوم العمل السـاب 

 في الجمعیة العمومیة.

�شأن اعتماد دلیل حو�مة الشر�ات المساهمة العامة، على من   2020/ر.م.) لسنة 3) من قرار هیئة األوراق المالیة والسلع رقم ( 40�موجب نص المادة (  .6

عنه التواصل مع أي من األشخاص التالیین من مكتب التمیمي ومشار�وه والذین    تعیین ممثل للحضور والتصو�ت نیا�ةً   في  یرغب من السادة المساهمین

أبر�ل    11ستتحمل الشر�ة أتعابهم عن الحضور والتصو�ت فقط �موجب االتفاق المبرم مع مكتب التمیمي ومشار�وه وموافقة الجمعیة العمومیة بتار�خ  

2021 : 

 +؛ و 971 4 331 7161أو الهاتف:  a.tarbuck@tamimi.comالسّید/ أنــدرو تار�ــك، و�مكــن التواصـل معـــه علـى البر�د اإللكتروني  •

 +.971 4 331 7161أو الهاتف:  c.saliba@tamimi.comالسّیدة/ �ـارال صلیبـا، و�مكـــن التواصـــل معهـــا على البر�ـــد اإللكتروني  •

%) من رأسمال الشر�ة، فإذا لم یتوافر  50ال �قل عن (   ال �كون انعقاد الجمعیة العمومیة صحیحًا إال إذا حضره مساهمون �ملكون أو �مثلون �الو�الة ما .7

 موضح أعاله و�عتبر االجتماع الثاني صحیحًا أ�ًا �ان عدد الحاضر�ن.هو فإنه سیتم عقد اجتماع ثاٍن وفقًا لما   ، هذا النصاب في االجتماع األول 

موقع الرسمي لهیئة األوراق المالیة والسلع حسب الرا�ط  الحة الرئیسیة على �مكنكم اإلطالع على دلیل حقوق المستثمر�ن في األوراق المالیة والمتوفر �الصف  .8

 ) protection.aspx-investor-https://www.sca.gov.ae/ar/services/minorityالتالي: ( 

ار الصادر �أغلبیة أصوات المساهمین الذین �ملكون ما ال �قل عن ثالثة أر�اع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة  " هو القر القرار الخاص" .9

 المساهمة.

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

 المساهمة.

) أو  www.emaar.com")، الذي �ستعرض وصفًا للصفقة، على الموقع اإللكتروني للشر�ة ( تعمیم المساهمین�مكن االطالع على تعمیم المساهمین (" .11
 �مكن، بدًال من ذلك، الحصول على نسخ ورقیة من تعمیم المساهمین (مجانًا) من مقر الشر�ة الرئیسي.

 

 

 

 

 

mailto:a.tarbuck@tamimi.com
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 التعر�فات 

 السیاق خالف ذلك: ما لم �قتضِ  ه الوثیقة �أكملهاهذ علىق التعر�فات التالیة تطبّ 

 لدولة اإلمارات العر�یة المتحدة القانونیةدرهم اإلمارات العر�یة المتحدة، العملة  درهم إماراتي 

أي یوم عدا یوم السبت أو األحد أو یوم عطلة رسمیة في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة  یوم عمل 
 حیث تكون البنوك مفتوحة للعمل في إمارة دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة

 إعمار)   شر�ة  (خطاب رئیس مجلس إدارةاألول  من الجزء    3  البندالمعنى الوارد في  �كون لها   المال ز�ادة رأس 
 من هذه الوثیقة

 جمال ماجد خلفان بن ثنیة السید/ رئیس مجلس اإلدارة 

 إعمار)(خطاب رئیس مجلس إدارة شر�ة  األول  من الجزء    1  البندالمعنى الوارد في  �كون له   اإلجمالي  المقابل
 من هذه الوثیقة

 لشر�ات التجار�ة�شأن ا 2021لسنة  32رقم   إماراتيالمرسوم �قانون اتحادي  قانون الشر�ات التجار�ة 

 ) دبي �ر�ك هار�ورمجموعة لشك، تشمل منعًا لمجموعة إعمار �عد إتمام الصفقة (والتي،  مجموعة إعمار الموّحدة 

 (خطاب رئیس مجلس إدارة شر�ة إعمار)من الجزء األول    3  البندالوارد في  له المعنى  �كون   التحو�ل 
 من هذه الوثیقة

 دبيب دائرة االقتصاد والسیاحة  الدائرة 

 سوق دبي المالي السوق 

ست في  شر�ة ذات مسؤولیة محدودة تأسّ وهي  م.م.،  .شر�ة دبي القا�ضة إلدارة األصول ذ "دبي القا�ضة إلدارة األصول ذ.م.م." 
المتحدة العر�یة  اإلمارات  دبي،  ال  ،إمارة  رقم  الرخصة  وتحمل  وعنوانها    638114تجار�ة 

 ، دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة66000ص.ب.  في  المسجل

حرة "شر�ة   منطقة  شیرهولدر  اتش  دي 
 " ذ.م.م

ست  شر�ة ذات مسؤولیة محدودة تأسّ وهي  "،  دي اتش شیرهولدر منطقة حرة ذ.م.مشر�ة "
 21021 ة رقمتجار� تحمل الرخصة الالمنطقة الحرة لسلطة دبي للتطو�ر و في 

 دي اتش شیرهولدر منطقة حرة ذ.م.موشر�ة م.م. .شر�ة دبي القا�ضة إلدارة األصول ذ البائعون أو البائعین 

تأسّ وهي  ،  ش.ذ.م.م   دبي �ر�ك هار�ور  شر�ة دبي �ر�ك هار�ور شر�ة  ست في دبي شر�ة ذات مسؤولیة محدودة 
ال رقم  الرخصة  وتحمل  المسجّ   708236تجار�ة  دبي،  66000  في ص.ب.ل  وعنوانها   ،

 اإلمارات العر�یة المتحدة 

 من وقت آلخر  اوالشر�ات التا�عة له دبي �ر�ك هار�ور شر�ة دبي �ر�ك هار�ور مجموعة 
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شر�ة  صدر ل�امل رأس المال المُ ل  مثّ ت ،  حصةللإماراتي  درهم    1000�قیمة    حصة 300 دبي �ر�ك هار�ور  حصص
 دبي �ر�ك هار�ور

 شر�ة دبي القا�ضة ذ.م.م. دبي القا�ضة شر�ة 

 دبي القا�ضة والشر�ات التا�عة لها من وقت آلخر شر�ة  مجموعة دبي القا�ضة 

  1997یولیو    12  بتار�خ شر�ة مساهمة عامة تأسست  وهي  شر�ة إعمار العقار�ة ش.م.ع.،   إعمار 
ال رقم    مرسوم �موجب  التجاري   وتحمل،  66الوزاري  مكتبها    49563  رقم  السجل  وعنوان 

 ، دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة9440 .ص. ب، 1دبي هیلز بیزنس �ارك  رئیسي في ال

 جلس إدارة شر�ة إعمار م مجلس إدارة إعمار 

سیتم إصداره ي  ذي سیتم تحو�له إلى أسهم إعمار جدیدة) الذالقابل للتحول (ال  ياإللزام  السند السند القابل للتحول 
 دبي �ر�ك هار�ور حصصإعمار فیما یتعلق �الصفقة مقابل  من قبل

 ؛ مجلس اإلدارةرئیس  .أ أعضاء مجلس إدارة إعمار 

 ؛هجاو  سنأحمد جمال ح  /سیدال . ب 

 ؛محمد علي راشد العبارسعادة/  . ت 

 أحمد ثاني راشد المطروشي؛ /السید . ث 

 جاسم محمد عبد الرحیم العلي؛ /السید .ج

 سلطان سعید محمد ناصر المنصوري؛  /السید .ح

 ؛هالل سعید سالم سعید المري  /السید .خ

 �طي عبید �طي المال؛ و  /السید .د

 ،الرزاق إ�مان محمود أحمد عبد ة/السید .ذ

 من وقت آلخر أعضاء مجلس إدارة إعمارأو، حیثما یتطلب السیاق ذلك، 

  ، صفقة منفصلة �اإلضافة إلى  ،  الصفقةخصوص  � إعمار    لشر�ة   جمعیة العمومیةاجتماع ال اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار 
إعمار  إطالعیتم  س تفاصیلها  مساهمي  حدة،  على  طر�ق    على  إلىعن  اجتماع    الدعوة 

 في ذلك أي تأجیل له ، �ما 2022 سبتمبر 19 بتار�خلذي سیعقد واالجمعیة العمومیة 

 إعمار والشر�ات التا�عة لها من وقت آلخر شر�ة  مجموعة إعمار 

 أسهم إعمار من وقت آلخر  وحامل مساهمو إعمار 

 سهم في رأس مال شر�ة إعمار من وقت آلخر لل  إماراتي  درهم  1.00األسهم المصدرة �قیمة   أسهم إعمار 

  ، أو مطالبة  ،أو تقیید  ، أو خیار  ،أو تنازلامتیاز،  أو    ،أو رهن   ،أي رهن عقاري   ُ�قصد بها األعباء 
ضمان   أيأو    عبءأو أي    لغیر،أو حق أو مصلحة ل  ،األولو�ةحق  حق االسترداد، أو  أو  
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وأي ترتیب تفضیلي آخر (�ما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر،    ،أخر من أي نوع
 مماثل أثر �كون لهنقل الملكیة وترتیبات االحتفاظ) 

 المقّیم المستقل فیما یتعلق �الصفقةلالستشارات ذ.م.م.، ي واي شر�ة إ یونغ" آند "إرنست 

 إعمار)   شر�ة  (خطاب رئیس مجلس إدارةمن الجزء األول    2  البندفي  �كون لها المعنى الوارد   "الجونز ذ.م.م." 
 من هذه الوثیقة

سهم في رأس مال شر�ة إعمار المقترح إصدارها لل  إماراتي  درهم  1.00األسهم الجدیدة �قیمة   أسهم إعمار الجدیدة 
 �التحو�لمجموعة دبي القا�ضة فیما یتعلق صالح إعمار ل لمن قب 

الدعوة (في الجزء الرا�ع    الشر�ة إعمار المنصوص علیه  الدعوة إلى اجتماع الجمعیة العمومیة الدعوة إلى اجتماع الجمعیة العمومیة
 من هذه الوثیقة الجمعیة العمومیة)إلى اجتماع 

المستشار  شر�ة   روتشیلد وشر�اه  لشر�ةروتشیلد وشر�اه،  ات  المالي  فیما   ذ.م.م.لالستثمارات  دبي    شدي 
 یتعلق �الصفقة

 إعمار) شر�ة  (خطاب رئیس مجلس إدارة  من الجزء األول    3  البند�كون لها المعنى الوارد في   اتفاقیة البیع والشراء 
 من هذه الوثیقة

 دولة اإلمارات العر�یة المتحدةب هیئة األوراق المالیة والسلع  الهیئة

سندات  �   الخاصة  األنظمة�شأن    2014) لسنة  ر.م./14قرار هیئة األوراق المالیة والسلع رقم ( سندات الدینالهیئة �خصوص  أنظمة
 في الشر�ات المساهمة العامة  الدین

) إعمار  شر�ة  خطاب رئیس مجلس إدارةمن الجزء األول (  1  البند�كون لها المعنى الوارد في   الصفقة 
 من هذه الوثیقة

 اإلمارات العر�یة المتحدةدولة  اإلمارات العر�یة المتحدة 

 ة)لصفق(معلومات عامة فیما یتعلق �امن الجزء الثالث    2  البند�كون له المعنى الوارد في   التقییم 
 هذه الوثیقةمن 
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 إعمارلشر�ة  يالقانون المستشار
 "لینكلیترز ال ال بي"

شارع  "،یلد بال�سفي سي دي برو�آ، 12الطابق 
،  9705مر�ز دبي المالي العالمي، ص.ب. المستقبل، 

 دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة

 

 
 دبي القا�ضة لالمستشار المالي 

 وشر�اه الشرق األوسط المحدودة" "روتشیلد
، المكتب 3منطقة البوا�ة  مر�ز دبي المالي العالمي،

، دبي، اإلمارات 506570ص.ب.  ، 5، الطابق 504
 العر�یة المتحدة

 

 

  
 لدبي القا�ضةالقانوني المستشار  

 "ر ال ال بيدیر�نج فر�شفیلدز برو�هاوس"
 بیت الفّتان للعمالت  ،20الطابق 

 مر�ز دبي المالي العالمي،  ، 2البرج 

 ، دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة506569ص.ب. 

 

 
 لدبي القا�ضة يالمستشار القانون

 " یمي ومشار�وهالتم"
 براج سنترال بارك،أ، 7الطابق 

 مر�ز دبي المالي العالمي، 

، دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة9275ص.ب.   

 

 المحلي الصفقةمستشار 

 


