
 

 

 (i)  
 

 

 ماتخاذه، فیجب علیك  معلیك  تعیناإلجراء الذي ی �خصوص    وكشك  ةأ�   م. إذا �ان لد�كةالفور�  عنایتكم  وتسترعي  هامةوثیقًة  هذه الوثیقة  تعّد  
 هیئة األوراق المالیة والسلع.   قبل  ص منالمهني أو مستشار مالي مستقل مناسب آخر مرخّ   مالمالیة المستقلة على الفور من مستشار�  ةمشور الطلب  

ل ا في أقرب وقت ممكن إلى المشتري أو المح  ه الوثیقة، یرجى إرسال هذمالخاصة �ك  إعمار  جمیع أسهمعن    التنازل خالفًا لذلكببیع أو    قمتمإذا  
ل إلیه. اإلى المشتري أو المح  هاتسلیم  من أجل  التنازلأي و�یل آخر تم من خالله تنفیذ البیع أو    أو البنك أو  ،وسیط األوراق المالیةإلیه أو إلى  

أو البنك  وسیط األوراق المالیة، واستشارة  ه الوثیقةاالحتفاظ بهذ معلیك تعّین، فی إعمارأسهم  من جزء فقطالتنازل خالفًا لذلك عن ببیع أو  قمتم�ذا و 
 . تم من خالله تنفیذ البیع أو التنازلأو أي و�یل آخر 

شر�ة لاجتماع الجمعیة العمومیة    الدعوة إلىالوارد في    العادي الثاني  قرارال   �التصو�ت لصالح، من بین أمور أخرى،  اً تنفیذ الصفقة مشروطو�كون 
 عمار إ   سهمألاألغلبیة المطلو�ة    حاملي  من قبل) من هذه الوثیقة)  الجمعیة العمومیةاجتماع    الدعوة إلىن في الجزء الرا�ع (مبیّ كما هو  (  "إعمار"

معلومات عامة فیما تنفیذ الصفقة �الكامل في الجزء الثالث (  �جراءاتتم تحدید شروط و و .  "إعمار"في اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة    لةالممثّ 
 .ه الوثیقة) من هذصفقةیتعلق �ال
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 شر�ة "إعمار العقار�ة ش.م.ع." 

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

 _____________________ 

، "نون شر�ة "إلى  ش.ذ.م.م."إلدارة مراكز التسوق إعمار  "من قبل شر�ة  "نمشيالُمصدر لشر�ة " مالالالبیع الموصى �ه لكامل رأس �خصوص 
لشر�ات  �شأن ا 2021لسنة  32رقم   إماراتيقانون اتحادي �  المرسوم من 152�موجب المادة  ،إعمارشر�ة عالقة � ال اتف ذاطر وهي من األ

دلیل حو�مة الشر�ات المساهمة  اعتماد�شأن  2020 سنةل )..مر/3(قرار هیئة األوراق المالیة والسلع رقم من  39إلى  34 من والمواد التجار�ة
 من النظام األساسي لشر�ة إعمار  34والمادة 

 _____________________ 

 الدعوة إلى اجتماع الجمعیة العمومیة

في الجزء األول   مجلس إدارة إعمارإلى خطاب رئیس  عنایتكم  لفت  نود أن ن و .  بها �عنا�ة  مستندات مرفقة   ةهذه الوثیقة �أكملها وأ�   یتعّین علیكم قراءة
من أعضاء عضو �استثناء أي ( مجلس إدارة إعمار) من هذه الوثیقة، والذي �حتوي على توصیة �اإلجماع من خطاب رئیس مجلس إدارة إعمار(

الجمعیة العمومیة    اجتماع  ي سیتم اقتراحه فيذالالعادي الثاني    لصالح القرار  كمت � تصو ب   )لدیهم تضارب في المصالح  الذین  إدارة إعمار  مجلس
 . "إعمار"لشر�ة 

الذي سیعقد عن و ،  شر�ة إعمارإلى أحد األطراف ذات العالقة � المرتبط بها    والبیعللنظر في الصفقة    العمومیةالجمعیة    اجتماعإلى  الدعوة  إّن  
 بتار�خ   ) �إمارة دبيAddress Boulevard Hotel(  لیفاردو ب ) �فندق العنوان  Boulevard Ballroom(  بولیفاردقاعة    فيلك  �ذو   �عد/إلكترونیاً 

 الوارد في الدعوة إلى اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار   القرار العادي الثاني  في   ةن ، مبیّ الرا�عة �عد الظهر  عند الساعة،  2022سبتمبر    21
(الدعوة   في الجزء الرا�ع  ومیةالعم  الجمعیة  اجتماع  �ما تتضّمن الدعوة إلى  الوثیقة.) من هذه  اجتماع الجمعیة العمومیةإلى  الدعوة  في الجزء الرا�ع (

على   على تفاصیلها   مساهمي إعمار  إطالعیتم  سفیما یتعلق �صفقة منفصلة،  خاصًا    اً قرار   أ�ضًا (أ)  هذه الوثیقةمن    إلى اجتماع الجمعیة العمومیة)
 النظام األساسي لشر�ة إعمار. تعدیلب   فیما یتعلق؛ و(ب) قرارًا خاصًا حدة



 

 

 (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�ُ تها أو اكتمالها، دات �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  
ال تشتمل هذه الوثیقة على نشرة و وال�ة قضائیة �كون فیها هذا العرض أو االلتماس غیر قانوني.    ةفي أ�   خالفًا لذلك  أو  ه الوثیقةلهذ  استناداً مالیة  

 . نشرةأو وثیقة معادلة ل

عن المعلومات   إعمارهیئة على إفصاح  الوافقت  و الصفقة.  حول  مساهمي إعمار �معلومات    إعمار لتزو�د  مجلس إدارةمن قبل  هذه الوثیقة  تم إعداد  و 
هذه الوثیقة  صحیحة أو �املة �ما في تار�خ  حقیقیة أو  هذه الوثیقة  المعلومات الواردة في    ولكن هذه الموافقة ال تضمن أنّ هذه الوثیقة  في    الواردة

 لها مسؤولیة ةصراحًة أ�  خليوت  ،دات �شأن دقتها أو اكتمالهاتعهّ  ةم أ� ، وال تقدّ هذه الوثیقةمسؤولیة عن محتو�ات  ةهیئة أ� الال تتحمل و . هخالفأو 
 على أي جزء من هذه الوثیقة. التعو�لنتیجة  متكّبدةخسارة ناشئة عن أو  ةعن أ� �انت من أي نوع 

تقد�مها، �جب    تزو�دها أو  ، وفي حالةه الوثیقة�خالف تلك الواردة في هذ  إقرارات   ةأ� تقد�م  معلومات أو    ةأ�   زو�دي شخص بت یتم التصر�ح أللم  و 
أو   "،ال ال بي  "كالید أند �وأو "  ،"لینكلیترز ال ال بي"  من�ل  ح بها من قبل  مصرّ   اهعلى أنّ   اإلقراراتعلى هذه المعلومات أو    التعو�لعدم  

 أو أي شخص آخر مذ�ور في الصفقة.  أو "نون"، "،"نمشي، أو إعمار إلدارة مراكز التسوق""إعمار"، أو "
 
�جب على جمیع األشخاص استشارة   بلأو ضر�بیة،  ،أو مالیة ، مشورة قانونیة ا على أنه ه الوثیقةمحتو�ات هذبتفسیر أي شخص �قوم �جب أال و 

 .ه الوثیقةوالضر�بیین فیما یتعلق �المسائل الواردة في هذ ،والمالیین  ،مستشار�هم القانونیین
 

 الوال�ات القضائیة في الخارج 

�موجب قوانین   داً في وال�ات قضائیة غیر اإلمارات العر�یة المتحدة مقیّ   رفقة بهامستندات م  ةوأ�   ه الوثیقةهذأو توز�ع    ،أو نشر  ،قد �كون إصدار
االمتثال لتلك القیود  عجز عنل أي قد �شكّ و قیود ومراعاتها. ال من هذه أياالطالع على  المعنیین تلك الوال�ات القضائیة، و�جب على األشخاص 

 قضائیة.  ة وال�ةلقوانین األوراق المالیة أل�  انتهاكاً 
 

 البیانات الواردة في هذه الوثیقة 

لن یؤدي نشر هذه الوثیقة (أو أي إجراء یتم و .  �شأنهاتار�خ هذه الوثیقة، ما لم یتم تحدید وقت آخر  ب   ه الوثیقةالواردة في هذالبیانات  تم اإلدالء � 
، أو مجموعة  "نمشي "أو مجموعة    "إعمار"مجموعة  الخاصة �   شؤون الأو    الوقائعتغییر في  أي  إشارة ضمنیة إلى عدم وجود    ة اتخاذه �موجبها) إلى أ� 

 ن في هذه الوثیقة منذ ذلك التار�خ. النحو المبیّ  على "نون"

أو   لألداء المالي الحالي أو المستقبلي لمجموعة إعمار  اً أو تقدیر   تكّهناً أو    اً عتوقّ   أو ُ�عتبر  ر على أنه قصد منه أو �فسّ �ُ ما    ه الوثیقةهذال یوجد في  و 
  "إعمار" ر�حیة السهم للفترات المالیة الحالیة أو المستقبلیة لشر�ة    على أنه �عني أنّ   الوثیقةه  في هذوارد  بیان  فّسر أي  وال �   ،دةالموحّ   إعمارمجموعة  

 سهم.لسوف تتطابق أو تتجاوز �الضرورة األر�اح التار�خیة المنشورة ل



 

 

 (iii)  
 

 

 
 االستشرافیة مالحظة تحذیر�ة �شأن البیانات 

�مكن تحدید و .  استشرافیةبیانات    شّكلأو قد ت   تشكل  دةالموحّ   إعمار  أو مجموعة  "إعمار"  نة فیما یتعلق �مجموعةعلى بیانات معیّ   ه الوثیقةحتوي هذت 
ع"، �لمات مثل "توقّ  االستشرافیةما تستخدم البیانات  اً ب غالو . وحسب التار�خیة أو الحالیة وقائع�ال ارتباطها عدممن خالل   االستشرافیةهذه البیانات 

أو   "،كّهن"ت أو    فترض"،ا"أو    "قد"،أو  هدف"، ی "أو  "،  یرى "أو  "هدف"،  أو  "سوف"،  أو  ط"،  "خطّ أو  عتزم"،  ا "أو  "،  ر "قدّ أو  "،  رّقب"ت أو  هدف"،  است "أو  
قد تتضمن و ها. ل النافیةأو غیرها من الكلمات ذات المعاني المماثلة أو  واصل"ی " أو "المیزانیة"أو  "استراتیجیة"،أو  "ر�ما"،أو  "ینبغي"،أو  "�مكن"،

(   االستشرافیةالبیانات   یلي:  �ما  تتعلق  المتصوّ 1بیانات  التآزر  وال)  المستقبلیة،  الرأسمالیة  والنفقات  المالي، مصروفاتر،  واألداء  واإلیرادات،   ،
ع والنمو في عملیات مجموعة سّ والتو   ، ) استراتیجیات األعمال واإلدارة2(وعات المستقبلیة؛  والظروف المالیة، وسیاسة توز�ع األر�اح، والخسائر والتوقّ 

الموحّ  الناتجة عن الصفقة؛    ، دةإعمار أو مجموعة إعمار  المحتملة  التآزر  آثار  3(ووأوجه  أو   الحكومیة على أعمال مجموعة إعمار  األنظمة) 
 ع وقوع األحداث فیها.والتوار�خ التي یتوقّ  ،والمسائل ذات الصلة صفقة) ال4دة؛ و(مجموعة إعمار الموحّ 

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

أو   ، أو إنجازات  ،أو أداء  ،أو االستراتیجیات أو األحداث �شكل جوهري عن أي نتائج  القطاع،أو نتائج    ،األداء أو اإلنجازات الفعلیة ألي شخص
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
لم تتم مراجعتها 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  عضاء األأحد    أو المنسو�ة إلى  الالحقة الصادرة عن  الخطیةالشفو�ة أو    االستشرافیة
 �شكل صر�ح في مجملها �موجب البیان التحذیري أعاله.  رف بهامعت 

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  تغییر في توقّ لتعكس أي    االستشرافیةد بتحدیث هذه البیانات  أي التزام أو تعهّ   �خصوص

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

 اللغة 
تي قد ال على هذه الترجمة اإلنجلیز�ة، وال  التعو�لال ینبغي  و هذه ترجمة إنجلیز�ة غیر رسمیة للتعمیم الرسمي للمساهمین المنشور �اللغة العر�یة.  

اللغة العر�یة وهذه �   الصادرة  وثیقةالبین    تناقضلشك، في حال وجود أي تعارض أو  ل  ومنعاً �اللغة العر�یة.  الصادرة  تعكس �الكامل الوثیقة الرسمیة  
 .لزمةهي المُ  اللغة العر�یةالصادرة �  وثیقةالتكون الترجمة اإلنجلیز�ة غیر الرسمیة، 

 
 اإلفصاح 

سة  المؤسّ عامة  المساهمة  ال  اتشر�العلى    القابلة للتطبیقالمعمول 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 � اإلمارات العر�یة المتحدة، و� دولة  في  المعمول بها  قوانین  لل  وفقاً   الصفقة

في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، والتي قد تختلف جمیعها عن تلك المعمول المعتمد  اإلفصاح  ، وأسلوب  وشكل،  لمتطلبات  أو سیتم إعدادها وفقاً 
 خرى. األقضائیة الوال�ات الفي  ابه
 

 والمعلومات األخرى عرض المعلومات المالیة 



 

 

 (iv)  
 

 

) صفقةتعلق �الفیما یمعلومات 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  المذ�ورنتیجة للتقر�ب  و والتشغیلیة.    ،واإلحصائیة  ،، �ما في ذلك المعلومات المالیةه الوثیقةهذتم تقر�ب �عض البیانات الواردة في  
خالف  تم تقر�ب النسب المئو�ة في الجداول أو  و قلیًال عن المجامیع الحسابیة الفعلیة لهذه البیانات.    ه الوثیقةهذمجامیع البیانات المعروضة في  

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

 عملة ال

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

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

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

و محتوى أي موقع أ   "نون "مجموعة  الخاصة �   مواقعالمن    إلكتروني  أو أي موقع  إعمار  مجموعةالخاصة �   مواقعالمن    إلكتروني  محتوى أي موقعإّن  
�شكل �ما ال    هذه الوثیقةفي  تضمنیه  ال یتم  المذ�ورة  الموجودة على أي من المواقع  )  Hyperlinks(التشعبیة    الروا�ط�مكن الوصول إلیه من خالل  

معلومات واردة   ةعلى أ�   لتعّین علیكم عدم التعو� ی   علیه،. و اإللكترونیة  المواقعهذه  مسؤولیة عن محتو�ات    ةل أي شخص أ� تحمّ وال ی   ا،منه  جزءاً 
 أو مشار إلیها في تلك المواقع.

 تعر�فات ال

المعاني الواردة في قسم التعر�فات في   ه الوثیقةالمستخدمة في هذو لمصطلحات المكتو�ة �حروف �بیرة  �كون لالسیاق خالف ذلك،    قتضِ ما لم � 
 . وثیقةال ههذ

 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 اني (ع المنصوص علیه في الجزء الث تستند جمیع التوار�خ واألوقات المتعلقة �الجدول الزمني المتوقّ و ذ�ر خالف ذلك.  على التوالي، ما لم یُ 

یر أي من ی غ م ت �ذا ت و للتغییر.  ن خاضعةوقد تكو  "نون "و  "إعمار" كل منعات الحالیة لإلى التوقّ  ه الوثیقةهذ) من الزمني المتوقع لألحداث الرئیسیة
عن طر�ق نشر إشعار بهذه التوار�خ على   عّدل�التار�خ و/أو الوقت الم  إعمار  ، فسیتم إخطار مساهميه الوثیقةالتوار�خ و/أو األوقات الواردة في هذ 

 . www.emaar.com الشر�ة:الخاص �  اإللكترونيموقع ال
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 رئیس مجلس إدارة إعمار خطاب  :الجزء األول

 2022أغسطس  24

 مساهمي إعمار الكرام، السادة

لشر�ة "نمشي" من قبل شر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق" إلى شر�ة "نون"، أحد األطراف لكامل رأس المال الُمصدر    االموصى بهالبیع  عملیة  
 إعمار قة �شر�ة ذات العال

 المقّدمة  .1

  شر�ة   من قبل  "نمشي"  شر�ة  بیععملیة  على الشروط المتعلقة �   " عن اتفاقهمانون شر�ة "  و  "إعمار"، أعلنت شر�ة  2022  أغسطس  18  بتار�خ
  ، حصص "نمشي" عن    إلدارة مراكز التسوق"إعمار  ) تنازل "1(على النحو التالي:    ها، لیتم تنفیذ"نون "  شر�ة  إلى  إلدارة مراكز التسوق"إعمار  "

حصص  ) في مقابل  2؛ و(ه الوثیقةحة في هذللشروط الموّض   وفقاً   "نون " لصالح شر�ة  "،مشيلشر�ة "ن صدر  رأس المال المُ   �امل  لمثّ التي ت 
  وفقاً و ").  الصفقة") ("المقابل عند إغالق الصفقة ("  إلدارة مراكز التسوق"إعمار  "  " لشر�ةنون شر�ة "  قبل  من   محّدد  مقابل نقديسداد  ،  "نمشي"

األطراف ذات    أحد   شر�ة "نون"، تعدّ إعمار  حو�مة الشر�ات والنظام األساسي لشر�ةالهیئة �خصوص  لقانون الشر�ات التجار�ة وقواعد  
 .إعمار �شر�ة العالقة

سبب اعتقاد    توضیحلو   وأسبابها،  تهامز�د من التفاصیل حول الصفقة، �ما في ذلك خلفی � عن مجلس إدارة إعمار،    ، نیا�ةً لتزو�د�مأكتب إلیكم  و 
 �كل.  هافي مصلحة شر�ة إعمار ومساهمی تصّب  أّن الصفقةمجلس إدارة إعمار � 

في المئة من األسهم الممثلة في اجتماع   50  أكثر من   �مثلون   الذین  إعمار  يمساهم  عدد من  قیامال بد من  الصفقة،    اعتمادمن أجل  و 
الجمعیة العمومیة سیعقد اجتماع  و لصالح الصفقة في اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار.    �التصو�تالجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار  

 Address Boulevard(  بولیفارد) �فندق العنوان  Boulevard Ballroom(  لیفاردو ب قاعة  في    �ضاً سیعقد أو   اً یعد/إلكترون عن �ُ   إعمارلشر�ة  
Hotelأي عضو من    (�استثناءإعمار    مجلس إدارةصیة  تو   إنّ .  الرا�عة �عد الظهر  عند الساعة،  2022  سبتمبر  21  ، بتار�خ) �إمارة دبي

من   )رئیس مجلس إدارة إعمارخطاب ( من الجزء األول 5 البندفي  موّضحة) أعضاء مجلس إدارة إعمار الذین لدیهم تضارب في المصالح
 . خطابال اهذ

 إبرامها من الصفقة وأسباب  إعمارقها التي ستحقّ  المنافع .2

ة استراتیجی  تعود �فائدةالقیمة والحفاظ علیها لمساهمیها، و  تحقیق، وتساعد على األمدتها طو�لة الصفقة تتماشى مع استراتیجیّ  إعمار أنّ  ترى 
 قیمة لمساهمي إعمار. حّققألن الصفقة ست  نظراً لح الرئیسیین، في �ل حالة اجمیع أصحاب المصعلى 

 مساهمي إعمار، �ما في ذلك:ل، �التالي ومزا�ا إضافیة �بیرة لمجموعة إعمار، و  منافعر الصفقة ستوفّ  إعمار أنّ  رى �اإلضافة إلى ذلك، ت 

استمرار�ة في عاني من  � و   إعمار  مع األعمال األساسیة لشر�ة   اً عد متوافق� لم    ذيال  إعمار  مجموعة  أحد أنشطة سحب االستثمارات من   •
 ؛ غیاب األر�اح

 ؛ التجزئة والتطو�ر والضیافة توالرئیسیة لشر�ة إعمار في مجاالألساسیة عمال ااألجمع أموال إضافیة لمواصلة إعادة تنظیم  •

 و ؛لمجموعة إعمار الر�حيتحسین االستقرار  •

 تعز�ز المیزانیة العمومیة لشر�ة إعمار. •

  ، )تضارب في المصالح�استثناء أي عضو من أعضاء مجلس إدارة إعمار الذین لدیهم  من مجلس إدارة إعمار (تأیید  الصفقة، التي تحظى ب إّن  
دولة  الشر�ات الرائدة في    إحدىمكانة إعمار �  في تعز�ز  تنفیذها،   في حال،  تساهم، س"نون "و  "،نمشي"و  إلدارة مراكز التسوق"،إعمار  "  شر�ةو 

 اإلمارات العر�یة المتحدة.
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 معلومات عن الصفقة  .3

 ا �ل منهم  د حقوق والتزاماتاتفاقیة بیع وشراء تحدّ   �إبرام  "نون "  وشر�ة  إلدارة مراكز التسوق"إعمار  "  شر�ة  قامت،  2022أغسطس    18  بتار�خ
من الجزء   4  البند في    مبّین  لشروط الرئیسیة التفاقیة البیع والشراءا ملخص    إنّ ").  اتفاقیة البیع والشراءعملیة تنفیذ الصفقة ("�   فیما یتعلق

 . الوثیقةه ) من هذةتعلق �الصفقفیما ی معلومات عامة الثالث (

من    39إلى    34والمواد من    ،من قانون الشر�ات التجار�ة  152للمادة    وفقاً   ات العالقةف ذا طر أحد األ  ل صفقة معالصفقة تشكّ   �ما أنّ و 
إلجراء تقییم   "دیلو�ت"شر�ة  بتعیین  إعمار  قامت  من النظام األساسي لشر�ة إعمار، فقد    34حو�مة الشر�ات والمادة    الهیئة �خصوص  قواعد

 ." نمشي�حصص "مستقل فیما یتعلق 

  سداد   إزاء  "نون "إلدارة مراكز التسوق" لصالح شر�ة  إعمار  "  شر�ةمن قبل    حصص "نمشي"  التنازل عنیتم تنفیذ الصفقة عن طر�ق  وس
 المقابل.

) 2و(؛  موافقة مساهمي إعمار في اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار�   )1(  �موجب شروط اتفاقیة البیع والشراء، تكون الصفقة مشروطة و 
 . ه الوثیقة) من هذةتعلق �الصفقفیما ی معلومات عامة (من الجزء الثالث  4 البندح في �عض الشروط األخرى �ما هو موّض  استیفاء

 ع لألحداث الرئیسیة الجدول الزمني المتوقّ  .4

ع لألحداث  لجدول الزمني المتوقّ �خصوص ا  هذه الوثیقة) من  الجدول الزمني المتوقع لألحداث الرئیسیةالجزء الثاني (یرجى االطالع على  
 ة.صفق�ال المتعلقةالرئیسیة 

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

�استثناء أي عضو  ( مجلس إدارة إعمار فإنّ ، وعلیه�كل.  هافي مصلحة شر�ة إعمار ومساهمی تصّب الصفقة  أّن مجلس إدارة إعمار  یرى 
  لصالح القرار قوموا �التصو�ت  ت أن  الصفقة �اإلجماع و�وصي �  ؤّ�دی  )تضارب في المصالح  ملدیه  الذینمن أعضاء مجلس إدارة إعمار  

 لشر�ة إعمار.   ومیةالعم الجمعیة ي سیتم اقتراحه في اجتماعذال العادي الثاني

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

 الجمعیة العمومیة اجتماع  الدعوة إلى  المنصوص علیه في    العادي الثاني  على القرار  إعمار  تنفیذ الصفقة یتطلب موافقة مساهمي  ولّما �ان
 ة لشر�ةی م مو على حضور اجتماع الجمعیة الع  م كنحثّ   إّننا ، فهذه الوثیقة) من  الجمعیة العمومیةاجتماع  الدعوة إلى  في الجزء الرا�ع (  الواردة
(الدعوة   في الجزء الرا�ع ومیةالعم الجمعیة اجتماع �ما تتضّمن الدعوة إلى المقترح. العادي الثاني �التصو�ت لصالح القرار  ونوصیكم إعمار

 على تفاصیلها   مساهمي إعمار  إطالعیتم  سفیما یتعلق �صفقة منفصلة،  خاصًا    اً قرار   أ�ضًا (أ)  هذه الوثیقةمن    إلى اجتماع الجمعیة العمومیة)
 على حدة؛ و(ب) قرارًا خاصًا فیما یتعلق بتعدیل النظام األساسي لشر�ة إعمار.

 

 وتفضلوا �قبول فائق االحترام والتقدیر،

 جمال ماجد خلفان بن ثنیة

 رئیس مجلس اإلدارة 

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

تا وتلقّ   ،2022  أغسطس  18  بتار�خاتفاقیة البیع والشراء  بتوقیع    شر�ة "نون"و   إلدارة مراكز التسّوق"  إعمار"  شر�ةقامت  ،  هذه الوثیقةقبل نشر  
 في الصفقة.  على المضي قدماً مجلس إدارة إعمار  منالموافقة 

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 الوثیقةهذ) من ةتعلق �الصفقفیما ی معلومات عامة (في الجزء الثالث مبّینة الصفقة على  المنطو�ةتفاصیل العملیة و 

 

 و/أو التار�خ   الزمان الحدث 

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

 2022 غسطسأ  26في موعد أقصاه 

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

 20221  سبتمبر 20

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

 مساًء.  2022سبتمبر      21  في موعد أقصاه إعالن نتائج اجتماع الجمعیة العمومیة لشر�ة إعمار

 )مترّقب( 20223 بنها�ة نوفمبر الشروط األخرى �موجب اتفاقیة البیع والشراء ) جمیع عن  (أو التنازل استیفاء

 إعمار"المقابل إلى شر�ة    وسداد  "نون لصالح شر�ة "  "نمشي "  التنازل عن حصصاستكمال  
 إلدارة مراكز التسوق" 

 )مترّقب( 2022 بنها�ة د�سمبر

 

 

 

 

 

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

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

 والمكان.  زمانالشر�ات التجار�ة والنظام األساسي لشر�ة إعمار في نفس الالتار�خ األول المسموح �ه �موجب قانون 
إنهاء   "نون "  شر�ةو/أو    إلدارة مراكز التسوق"  إعمار"، �حق لشر�ة  یتم استیفاؤها�ذا لم  و .  2023فبرایر    14لشروط اتفاقیة البیع والشراء، �جب استیفاء جمیع الشروط أو التنازل عنها �حلول    وفقاً   3

 الصفقة. 
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 صفقة معلومات عامة فیما یتعلق �ال :الجزء الثالث

 شروط الصفقة  .1

 الصفقة.المتعلقة �  شروطالعلى  اقهمااتف " عننون شر�ة "، أعلنت شر�ة إعمار و 2022 أغسطس  18 بتار�خ

ذات  ف  ا طر " من األنون تعّد شر�ة "والنظام األساسي لشر�ة إعمار،    حو�مة الشر�ات  الهیئة �خصوص  لقانون الشر�ات التجار�ة وقواعد  وفقاً و 
 �شر�ة إعمار. العالقة

قوم ت )، ستعلق �الصفقةفیما ی معلومات عامة  من هذا الجزء الثالث (  4  البند) شروط الصفقة المنصوص علیها في  عن  (أو التنازل  وشر�طة استیفاء
خالیة    حصص "نمشي"  التنازل عنوسیتم    المقابل.  سداد  إزاء  شر�ة "نون"  لصالح   حصص "نمشي"   التنازل عن� شر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق"  

 ومع جمیع الحقوق والمزا�ا المرتبطة بها. األعباءمن جمیع 

 ملخص التقییم  .2

 . "نمشي"  ملكیة لحصصمستقل  للوصول إلى نطاق تقییم معتمد من الهیئة �مقّیم مستقل "دیلو�ت"تعیین السادة شر�ة ب  قامت إعمار
 

 حسب االقتضاء.  ، منهجیات التقییم") على مجموعة من التقییم(" "نمشي"اعتمد تقییم شر�ة 
 

 ."نمشي"وفیما یلي خالصة موجزة لتقییم شر�ة 
 

ة النافیة  وألغراض االتفاق على المقابل المستحق الدفع �خصوص الصفقة، قامت شر�ة إعمار �األخذ �عین االعتبار تقار�ر التقییم والدراسة القانونی 
 والتي تضّمنت، من بین أمور أخرى، ما یلي:، "نمشي" و"نون" للجهالة �اإلضافة إلى المعلومات المقّدمة من قبل

 
، والتي تم إعدادها وفقًا  2021و    2020و    2019د�سمبر    31للسنوات المالیة المنتهیة في    "نمشي"البیانات المالیة الموّحدة المدّققة لشر�ة   •

 للمعاییر الدولیة إلعداد التقار�ر المالیة؛
 ؛ 2022 یونیو 30�ما في "نمشي" شر�ةحسا�ات اإلدارة غیر المدققة ل •
 ؛ و"نمشي"   خطط العمل الخاصة �شر�ة •
 ] ."نمشي" شر�ةل مالكةشر�ة  المعلومات األخرى ذات الصلة المتاحة لشر�ة إعمار �صفتها •
 

 :"نمشي"ح أدناه نطاق تقییم شر�ة وموّض 
 

 التقییم  البیان 
 إماراتي  درهم 19،020،268 2022 یونیو 30 �ما فيصافي القیمة الدفتر�ة 

المحّددة   العادلة  (قبل  "نمشي"  حصص    من  ٪100لنسبة  القیمة 
  لدیون ورأس المال العامل)ا�  فیما یتعلق التعدیل

من القیمة  إماراتي    1،000،000،000  تتراوح  إلى درهم 
 درهم إماراتي 1،200،000،000

�عد (  "نون "و  التسوق"إعمار إلدارة مراكز  "القیمة المتفق علیها بین  
 ورأس المال العامل) لدیون �افیما یتعلق  التعدیل

إماراتي  1،231،022،000 دوالر    335،200،000(  درهم 
 أمر�كي) 

 
   "نمشي" حصصمعلومات تتعلق � .3
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 لمحة عامة  3.1

تجار�ة رقم الرخصة  وتحمل ال  2017یولیو    9  بتار�خست في مر�ز دبي المالي العالمي  شر�ة ذات مسؤولیة محدودة تأسّ "نمشي" هي  شر�ة  إّن  
CL2519  ه الوثیقة�ما في تار�خ هذ  أمر�كیاً  دوالراً  296،296،296قدره  و رأس مال ُمصدر ب . 

 ملخص اتفاقیة البیع والشراء  .4

�ل   د حقوق والتزاماتاتفاقیة البیع والشراء التي تحدّ �إبرام    وشر�ة "نون"  إلدارة مراكز التسوق"   إعمار"  شر�ة  قامت ،  2022  أغسطس  18  بتار�خ
 .عملیة تنفیذ الصفقة�  فیما یتعلق امنهم

 ،ووفقًا لهاشروط اتفاقیة البیع والشراء ومع مراعاة 
 
 ا وحقوقه  ،ا والتزاماته  ،اجمیع حقوقه  عن شر�ة "نون"    لصالح  والتنازل،  وتسلیم   ،ونقل  ،على بیعشر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق"    توافق •

 .أعباء أ�ة خالیة من حصص "نمشي"ما یتعلق � فی  اومصالحه ،االقتصاد�ة
  335،200،000قدره  و على دفع مقابل نقدي    "نون "، وافقت  شر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق"من قبل    "نمشيص "عن حص  تنازلال  وفي مقابل •

ل قیمة حقوق الملكیة المذ�ورة أعاله  تمثّ و الصفقة.    غالقتار�خ إ ب   سدادهي سیتم  ذوال  ،التسوق"شر�ة "إعمار إلدارة مراكز  دوالر أمر�كي إلى  
 لدیون ورأس المال العامل.امن أجل  تم تعدیلها، والتي المنشأةدوالر أمر�كي من قیمة  350،000،000 ما �قارب

 نة أدناه:) الشروط المبیّ عن (أو التنازلالستیفاء  الصفقةإتمام �خضع  •
o   ألغراض، من بین أمور    إعمار  لشر�ة  ةومی ي سیتم اقتراحه في اجتماع الجمعیة العمذال  العادي الثاني  على القرار  إعمارموافقة مساهمي

ما  حسب شر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق" وشر�ة "نون"  یتم االتفاق علیها بین    التي  المسائلغیرها من  و   ، الصفقة وتنفیذها  اعتمادأخرى،  
 و راض تنفیذ الصفقة؛مرجّوًا ألغأو  �كون ضرور�اً 

o موافقة الهیئة العامة للمنافسة �المملكة العر�یة السعود�ة على الصفقة.  استالم 
على استكمال إجراءات    شر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق" وشر�ة "نون" اتفقت  ) الشروط المشار إلیها أعاله،  عن  (أو التنازل  استیفاء�عد   •

التوقیع على نموذج الحصر،  (�ما في ذلك، على سبیل المثال ال    "نون" شر�ة  لصالح    حصص "نمشي"  التنازل عننة من أجل تنفیذ  معیّ 
 ). دبي المالي العالميمسّجل الشر�ات في مر�ز  المالي العالمي و�یداع هذه المستندات لدىمر�ز دبي �  الخاصالتنازل عن الحصص 

 الصفقة.  إغالقعند شر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق"  إلى "نون ل شر�ة "ب ق دفعة واحدة منعلى  المقابل نقداً  سداد یتم •
 . المعتادةقیود  ل، والتي تخضع ل"نون شر�ة "لمعتادة التعو�ضات الضمانات و الشر�ة "إعمار إلدارة مراكز التسوق" تمنح  •
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   اجتماع الجمعیة العمومیة الدعوة إلى :الجزء الرا�ع

 لشر�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"ارة شر�ة إعمار العقار�ة (ش.م.ع.) ("یتشرف مجلس إد

 Boulevard(  بولیفاردعن ُ�عد / إلكترونیًا و�ذلك في قاعة    2022سبتمبر    21الموافق  ألر�عاء  من یوم اد الظهر  الرا�عة �ع �إذن هللا في تمام الساعة  

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

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

 .، 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
لتحول (على النحو المفّصل أدناه وفي تعمیم المساهمین  مؤّجل محّدد �ستحق الدفع �موجب اتفاقیة المقابل المؤّجل، ومقابل سند إلزامي قابل ل

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

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

الخاصة �سندات  �شأن األنظمة    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 

مل مع  درهم إماراتي عند تحو�ل هذا السند اإللزامي القابل للتحول. و�تم التعا  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 دفوعم  اً سهم  659،050،967درهم إماراتي) من خالل إصدار    نی ألف وثمانمائة وتسعة وأر�ع

 ) من النظام األساسي للشر�ة لتصبح �ما یلي:6واحد 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 درهم إماراتي) موزّ   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 
 ، وجمیع أسهم الشر�ة من ذات الفئة متساو�ة مع �عضها البعض في الحقوق وااللتزامات. اء �قیمتها �املةً الوف

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 و المفّصل في تعمیم المساهمین) و أصول معّینة لشر�ة دبي القا�ضة (على النح

 

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:

�ه   .1 البیع الموصى  لیمیتد" ("الموافقة على: (أ)  التسوق ش.ذ.م.م."  نمشيلشر�ة "نمشي هولدینج  ") 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.comالموقع اإللكتروني للشر�ة  

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

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.  34") والمادة 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

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

 

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

دارة الشر�ة ، وتفو�ض رئیس مجلس إموافقة السلطة المختصة، لتصبح �التالي�عد الحصول على    ) من النظام األساسي للشر�ة7وتعدیل المادة (

 :�إجراء التعدیل المطلوب

 

 ):7ئكصئخب (

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

 . ، �ما ال یوجد ّحد أقصى لنسبة مساهمة غیر مواطني الدولة�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
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 مالحظات:

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

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

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

طة في األوراق  �جوز ألي مساهم له حق حضور الجمعیة العمومیة تفو�ض أي شخص غیر عضو مجلس اإلدارة، أو العاملین �الشر�ة أو شر�ة وسا .3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 في الجمعیة العمومیة.

�شأن دلیل حو�مة الشر�ات المساهمة، على من یرغب 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 ستتحمل    تعیین ممثل للحضور والتصو�ت نیا�ةً   في   السادة المساهمین

 :2021أبر�ل  11ومشار�وه وموافقة الجمعیة العمومیة بتار�خ  الشر�ة أتعابهم عن الحضور والتصو�ت فقط �موجب االتفاق المبرم مع مكتب التمیمي

 +؛ 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  ال�مكنكم اإلطالع على دلیل حقوق المستثمر�ن في األوراق المالیة والمتوفر �الصفحة الرئیسیة على  .8

 ) protection.aspx-investor-.ae/ar/services/minorityhttps://www.sca.govالتالي: ( 

شر�ة  " هو القرار الصادر �أغلبیة أصوات المساهمین الذین �ملكون ما ال �قل عن ثالثة أر�اع األسهم الممثلة في اجتماع الجمعیة العمومیة للالقرار 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.

http://www.smartagm.ae/
mailto:a.tarbuck@tamimi.com
mailto:c.saliba@tamimi.com
https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
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و  ) أwww.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.

 

 

 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 

 جمال ماجد خلفان بن ثنیة السید/ رئیس مجلس اإلدارة 

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

) من  خطاب رئیس مجلس إدارة إعمارمن الجزء األول (  1  البند�كون له المعنى الوارد في   المقابل 
 هذه الوثیقة

 مجموعة إعمار �عد إتمام الصفقة  مجموعة إعمار الموّحدة 

 سوق دبي المالي السوق 

 مر�ز دبي المالي العالمي  مر�ز دبي المالي العالمي 

المالي  دبي  مر�ز  في  الشر�ات  مسّجل 
 العالمي 

 مسّجل الشر�ات في مر�ز دبي المالي العالمي

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

 ، دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة9440 .، ص. ب"لألعمالدبي هیلز رئیسي في مجمع "ال

إعمار   النظام األساسي لشر�ة إعمار  لشر�ة  األساسي  لدى  موثّ الالنظام  دبي  � كاتب  الق  في  رقم  �الالعدل 
(  2016أغسطس    4  بتار�خ  1/2016/ 165085 رقم  1مع:  التعدیل  � موثّ ال  1)  رقم الق 
التعدیل  2(و؛  2018مایو    21  بتار�خ  1/2018/ 116668 � موثّ ال  2  رقم )  رقم ال ق 
التعدیل  3(و؛  2020یونیو    29  بتار�خ  87775/1/2020 � موثّ ال  3  رقم)  رقم  الق 
) التعدیل  5(و؛  246726/1/2021رقم  الموّثق �ال  4  رقم) التعدیل  4(و؛  82293/1/2021

 تعدیالت أخرى الحقة من وقت آلخر  ة) أ� 6؛ و(109581/1/2022رقم الموّثق �ال 5 رقم

 جلس إدارة شر�ة إعمار م مجلس إدارة إعمار 

وتحمل ست في دبي  شر�ة ذات مسؤولیة محدودة تأسّ وهي    "إعمار إلدارة مراكز التسوق"، "إعمار إلدارة مراكز التسوق" شر�ة 
، شارع لألعمالإعمار    مجّمع  ل فيمكتبها المسجّ عنوان  و   930778تجار�ة رقم  الرخصة  ال

 اإلمارات العر�یة المتحدة ، دبي، 9440الشیخ زاید، 

 ؛ مجلس اإلدارةرئیس  .i أعضاء مجلس إدارة إعمار 
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ii. ؛ ةأحمد جمال ح. جاو  /سیدال 

iii.  /؛محمد علي راشد العبارسعادة 

iv. أحمد ثاني راشد المطروشي؛ /السید 

v. جاسم محمد عبد الرحیم العلي؛ /السید 

vi. سلطان سعید محمد ناصر المنصوري؛  /السید 

vii. ؛هالل سعید سالم سعید المري  /السید 

viii. طي عبید �طي المال؛ و  /السید� 

ix. إ�مان محمود أحمد عبدالرزاق ة/السید، 

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

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

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

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

�شر�ة  العالقة  ذات  األطراف  طرف/أحد 
 إعمار 

ذ �   اتطرف  �موجبشر�ة  عالقة  وقواعدل  ووفقاً   إعمار  التجار�ة،  الشر�ات  الهیئة    قانون 
 حو�مة الشر�ات والنظام األساسي لشر�ة إعمار.  �خصوص

 أسهم إعمار من وقت آلخر  وحامل مساهمو إعمار 

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

أو    ،أو مطالبة  ،أو تقیید  ، أو خیار  ،أو تنازلامتیاز،  أو    ،أو رهن   ،أو رسوم  ، أي رهن عقاري  األعباء 
أو مصلحة ضمان أخرى   عبء أو أي    لغیر،أو حق أو مصلحة ل  ،أولو�ةأو حق    ،حق شفعة

وأي ترتیب تفضیلي آخر (�ما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، نقل    ،من أي نوع
 مماثل أثر �كون لهالملكیة وترتیبات االحتفاظ) 

 المستقل فیما یتعلق �الصفقة المقّیم�صفتها شر�ة "دیلو�ت"،  دیلو�ت 

ست في مر�ز دبي  شر�ة ذات مسؤولیة محدودة تأسّ ، وهي  "نمشي هولدینج لیمیتد"شر�ة   شر�ة "نمشي" 
ل في الوحدة  مكتبها المسجّ  عنوان و  CL2519تجار�ة رقم الرخصة وتحمل الالمالي العالمي 

GA-00-SZ-L1-RT-201 المنطقة الجنو�یة، مر�ز دبي    -  ، بوا�ة الجادة1  طابق، ال
 المالي العالمي، اإلمارات العر�یة المتحدة

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

 دوالر )  1(�قیمة    حصةً   296،296،296  أي،  "نمشي"صدر لشر�ة  إجمالي رأس المال المُ  حصص "نمشي" 
 �ما في تار�خ هذه الوثیقة أمر�كي واحد للحصة
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ست في مر�ز  شر�ة ذات مسؤولیة محدودة تأسّ وهي    ،"نون إ�ه دي هولدینجز لیمتد"شر�ة   شر�ة "نون" 
ل في  مكتبها المسجّ عنوان  و   CL2166تجار�ة رقم  الرخصة  وتحمل الدبي المالي العالمي  

، اإلمارات 506528، مر�ز دبي المالي العالمي، دبي،  2، مبنى البوا�ة  3  طابق ، ال4الوحدة  
 العر�یة المتحدة 

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

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

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

 دولة اإلمارات العر�یة المتحدةب هیئة األوراق المالیة والسلع  الهیئة

 اعتماد دلیل حو�مة الشر�ات المساهمة �شأن  2020) لسنة ر.م./3هیئة رقم (القرار  حو�مة الشر�ات   الهیئة �خصوص قواعد

) من خطاب رئیس مجلس إدارة إعمارمن الجزء األول (  1 البند�كون لها المعنى الوارد في  الصفقة 
 هذه الوثیقة

 اإلمارات العر�یة المتحدةدولة  اإلمارات العر�یة المتحدة 

) ةلصفقمعلومات عامة فیما یتعلق �امن الجزء الثالث (  2  البند�كون له المعنى الوارد في   التقییم 
 الوثیقةهذه من 
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 "إعمار"شر�ة القانونیون ل المستشارون 
 "لینكلیترز ال ال بي"

شارع  "،ي سي دي برو�شیلد بال�سآ، "12الطابق 
،  9705مر�ز دبي المالي العالمي، ص.ب. المستقبل، 

 المتحدةدبي، اإلمارات العر�یة 

 

 
 " نون "شر�ة ل القانونیون المستشارون 

 " كالید أند �و ال ال بي"
ص.ب.   شارع الشیخ زاید، برج "رولكس"، ،15الطابق 

  ، دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة 7001

 

  
  

 

 
  

  


