


 
   

 

 وسیطإذا ساورك أي شك �شأن اإلجراء الذي ینبغي أن تتخذه، فعلیك طلب المشورة المالیة المستقلة على الفور من  هذا المستند هام للغا�ة وعلیك االنتباه جیًدا إلى محتواه،
 أو أي مستشار مالي مستقل آخر مرخص له. الخاص �ك األسهم أو مدیر البنك أو المحامي أو المحاسب أو مدیر الصندوق 

، ُیرجى إرسال هذا المستند مشفوًعا �الوثائق المرفقة في أقرب وقت ممكن إلى المشتري ش.م.ع الشر�ة العالمیة القا�ضة أسهمنقل ملكیة  قمت ببیع أو في حالة الرغبة في بیع أو
نقل  قمت ببیع أو في بیع أواألسهم أو البنك أو أي و�یل آخر یتم من خالله البیع أو نقل الملكیة إلحالتها إلى المشتري أو المنقول إلیه. في حالة الرغبة  وسیطأو المنقول إلیه أو 

 األسهم أو البنك أو أي و�یل آخر تم من خالله البیع أو نقل الملكیة.وسیط ، یرجى طلب المشورة من ش.م.ع الشر�ة العالمیة القا�ضة أسهمملكیة جزء من 

الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة القا�ضة (على النحو المنصوص  إشعارعلى عدة أمور من بینها التصو�ت لصالح القرارات المنصوص علیها في  الصفقة المقترحةیتوقف تنفیذ 
 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع مأسه) من هذه النشرة) من جانب المساهمین الحالیین المستحوذین على األغلبیة المطلو�ة من الجمعیة العمومیة إشعار( الباب الرا�ععلیه في 

) الصفقة المقترحةمعلومات عامة عن ( الباب الثالث�الكامل في  الصفقة المقترحةوالممثلین في الجمعیة العامة للشر�ة العالمیة القا�ضة. وترد الشروط واإلجراءات المتعلقة بتنفیذ 
 من هذا المستند. 

بالد، و�التالي �جب على متلقي هذا المستند إن توز�ع هذا المستند وأي وثائق مرفقة �ه في أي بلد غیر اإلمارات العر�یة المتحدة قد �كون مقیًدا �القوانین المعمول بها في تلك ال
إخفاق في االمتثال لتلك القیود انتهاكًا لقوانین األوراق المالیة في ذلك البلد. ُ�منع  وأي وثائق مرفقة �ه االطالع على �افة القیود القانونیة والتنظیمیة وااللتزام بها. وقد �شكل أي

الجدیدة أو إتاحتها لالكتتاب بها أو شرائها �شكل  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أسهموُ�حظر توز�ع هذا المستند أو توجیهه أو إرساله إلى أ�ة وال�ة قضائیة �كون فیها طرح 
 لقوانین المعمول بها.انتهاًكا ل
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 الجمعیة العمومیة إشعار

) من هذا المستند، دارةاإلخطاب رئیس مجلس ( الباب األولدارة في اإلیتعین علیك قراءة هذا المستند وأي وثائق مرفقة �ه �عنا�ة �الكامل. نلفت انتباهكم إلى خطاب رئیس مجلس 
 دارة �اإلجماع �التصو�ت لصالح القرارات المقرر طرحها في اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة القا�ضة. اإلالذي �حتوي على توصیة أعضاء مجلس 

 الباب، في غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعةمبنى في  2019ابر�ل  10الموافق  األر�عاءوم من ی الخامسة مساءً في تمام الساعة الجمعیة العمومیة، المقرر انعقادها  إشعاریرد 
 ) من هذا المستند.الجمعیة العمومیة إشعار(الرا�ع 

تعبئة نموذج التو�یل  المساهمین�جب على  ) من هذا المستند.ivالجمعیة العمومیة للشر�ة في الصفحة ( إشعار�خصوص  المساهمینترد اإلجراءات التي ینبغي أن یتخذها 
 الخامسة مساءً  الساعة ال یتجاوزفي موعد  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عالمرفق و�عادته وفًقا للتعلیمات الواردة فیه في أقرب وقت ممكن، على أن یتم تسلیمه إلى أمناء سجل 

 .2019ابر�ل  8الموافق  االثنینمن یوم 



 
   

 

 الصفقة المقترحةآخر فیما یتعلق � تخضع إرنست آند یونغ لرقا�ة سلطة دبي للخدمات المالیة، وتعمل �صفتها المستشار المالي الحصري للشر�ة العالمیة القا�ضة ولیس ألي طرف
 الصفقة المقترحةعن تقد�م أنواع الحما�ة التي �ستحقها العمالء أو عن تقد�م المشورة فیما یتعلق � الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عولن تكون مسؤولة أمام أي جهة أخرى خالف 

 أو أي من األمور أو الترتیبات المشار إلیها في هذه النشرة.

 الصفقة المقترحةالمر�زي، وتعمل �صفتها المستشار المالي الحصري للمستثمر�ن االستراتیجیین ولیس ألي طرف آخر فیما یتعلق �لرقا�ة المصرف  شعاع �ابیتال ش.م.عتخضع 
أو أي  صفقة المقترحةالة فیما یتعلق �ولن تكون مسؤولة أمام أي جهة أخرى خالف المستثمر�ن االستراتیجیین عن تقد�م أنواع الحما�ة التي �ستحقها العمالء أو عن تقد�م المشور 

 من األمور أو الترتیبات المشار إلیها في هذه النشرة.

 

أَي مسؤولیة عن محتو�ات هذا المستند، وال تعطیان أي تأكیدات على دقتها أو اكتمالها، وتخلیان  لألوراق المالیة أبوظبيسوق ال تتحمل هیئة األوراق المالیة والسلع أو 
 نفسیهما صراحة من أي مسؤولیة مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو عن االستناد إلى أي جزء منه.
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 مالحظات هامة

 یرجى قراءة هذا المستند �عنا�ة.

ك، وال ُتستخدم ال ُ�شكل هذا المستند وال الوثائق المرفقة �ه عرًضا للبیع أو التماًسا لعرض �شراء أوراق مالیة أو االكتتاب فیها وال ُ�قصد منها ذل
لمستند نشرة إصدار كعرض أو دعوة للبیع أو �التماس لشراء أوراق مالیة في أي بلد ُ�حظر فیه القیام �العرض أو االلتماس المذ�ور. ال �شكل هذا ا

 أو أي مستند في حكمها. 

هیئة األوراق المالیة . هذا وقد وافقت الصفقة المقترحة�المعلومات المرتبطة �المساهمین دارة لتزو�د اإلأعضاء مجلس من قبل تم إعداد هذا المستند 
وافقة ضماًنا �أن المعلومات الواردة في هذا المستند صحیحة هذه المتعتبر  والالمعلومات الواردة في هذا المستند،  افصاح الشر�ة عنعلى  والسلع

أي مسؤولیة عن محتو�ات هذا  هیئة األوراق المالیة والسلعأو سلیمة أو �املة في تار�خ إصدار هذا المستند أو في أي تار�خ آخر. وال تتحمل 
ن أي مسؤولیة مهما �انت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند، وال تعطي أي تأكیدات على دقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة م

 المستند أو عن االستناد إلى أي جزء منه.

هذا ولم یتم تفو�ض أي شخص إلعطاء أي معلومات أو تقد�م أي تعهدات �خالف تلك الواردة في هذا المستند، وفي حالة إعطاء أي من تلك 
الشر�ة العالمیة القا�ضة  �جب االعتماد علیها �اعتبارها معتمدة من جانب شر�ة إرنست آند یونغ أو المعلومات أو تقد�م أي من تلك التعهدات، فال

 أو شر�ة �ال.  شعاع �ابیتال ش.م.عأو المستثمر�ن االستراتیجیین أو  ش.م.ع

ال �جوز ألي شخص تفسیر محتو�ات هذا المستند على أنه مشورة قانونیة أو مالیة أو ضر�بیة و�نما یتعین على أي شخص طلب المشورة من 
 مستشاره القانوني أو المالي أو الضر�بي فیما یتعلق �المسائل الواردة في المستند الماثل. 

 الوال�ات القضائیة األجنبیة

المقیمین في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة و/أو غیر مواطنیها �القوانین المعمول بها في البالد التي �قیمون فیها أو  غیرالمساهمین قد یتأثر 
ها الحاملین لجنسیتها. �جب على األشخاص غیر المقیمین في اإلمارات العر�یة المتحدة االطالع على أي متطلبات قانونیة أو تنظیمیة معمول ب

 تزام بها.في بالدهم واالل

ول بها في إن إصدار أو نشر أو توز�ع هذا المستند وأي وثائق مرفقة �ه في أي بلد غیر اإلمارات العر�یة المتحدة قد �كون مقیًدا �القوانین المعم
بها. وقد �شكل أي تلك البالد، و�التالي �جب على متلقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة �ه االطالع على �افة القیود القانونیة والتنظیمیة وااللتزام 

 إخفاق في االمتثال لتلك القیود انتهاكًا لقوانین األوراق المالیة في ذلك البلد. 

الجدیدة أو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أسهمُ�منع وُ�حظر توز�ع هذا المستند أو توجیهه أو إرساله إلى أ�ة وال�ة قضائیة �كون فیها طرح 
ا �شكل انتهاًكا للقوانین المعمول بها. و�التالي �جب على متلقي هذا المستند وأي وثائق مرفقة �ه مراعاة االلتزام التام إتاحتها لالكتتاب بها أو شرائه

 .الصفقة المقترحة�القوانین المعمول بها في البلد ذات الصلة فیما یتعلق �

 البیانات الواردة في هذا المستند

معدة في تار�خ إصدارها، ما لم یتم تحدید وقت آخر إلعدادها. وال �عني نشر المستند الماثل (أو أي إن البیانات الواردة في هذا المستند هي ال
على النحو الوارد في  مجموعة �الأو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عإجراٍء ُیتخذ وفقًا لها) أنه لم �طرأ أي تغییر على حقائق أو شؤون مجموعة 

 هذا المستند منذ ذلك التار�خ. 

أو  ال �قصد من أي أمر متضمن في هذا المستند وال �جب اعتباره أو تفسیره على أنه توقع أو تصور أو تقدیر الحتماالت األداء المالي الحالي
وال �جب تفسیر أي بیانات  المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةأو  مجموعة �الأو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عالمستقبلي لمجموعة 
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ورة األر�اح واردة في هذا المستند لتعني أن أر�اح السهم الواحد عن الفترات المالیة المستقبلیة للشر�ة العالمیة القا�ضة ستماثل أو تتجاوز �الضر 
 السا�قة المعروفة للسهم الواحد.

 بیان تحذیري �شأن التوقعات والبیانات المستقبلیة

المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة أو  مجموعة �الأو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عد على بیانات معینة ذات صلة �مجموعة �حتوي هذا المستن
لق ، هي �مثا�ة أو ر�ما تكون �مثا�ة توقعات و�یانات مستقبلیة. وُ�مكن تعر�ف هذه البیانات المستقبلیة على أنها توقعات مستقبلیة ال تتعالقا�ضة
التوقعات والبیانات المستقبلیة �لمات ذات داللة مستقبلیة مثل "یتوقع" أو "�ستهدف" أو هذه لحقائق السا�قة أو الحالیة. وغالبًا ما ُ�ستخدم في فقط �ا

"ینبغي" أو ن" أو أو "�مك"یتنبأ" "�فترض" أو " أو "یهدف" أو "من الممكن" أو "قد" أو هدف"یترقب" أو "ُ�قّدر" أو "�عتزم" أو "�خطط" أو "سوف" أو "
البیانات المتعلقة "استراتیجیة" أو "میزانیة" أو "یواصل" أو غیر ذلك من المفردات المشابهة أو المنافیة لها في المعنى. قد تتضمن البیانات المستقبلیة 

واألداء المالي واألوضاع المالیة وسیاسة توز�ع ) أوجه التآزر المحتملة والتوقعات المستقبلیة للمصروفات الرأسمالیة والنفقات واإلیرادات 1�ما یلي: (
 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع) استراتیجیات العمل واإلدارة وتوسیع وتنمیة عملیات مجموعة 2أر�اح األسهم والخسائر واالحتماالت المستقبلیة، (

) آثار التشر�عات الحكومیة على 3، (الصفقة المقترحةتملة عن ، وأوجه التآزر المحالمجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةأو  مجموعة �الأو 
واألحداث  الصفقة المقترحة) 4، (المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةأو  مجموعة �الأو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عأعمال مجموعة 

 المتصلة بها والتوار�خ التي یتوقع فیها وقوع هذه األحداث. 

محتملة ولیست مبنیة على حقائق تار�خیة، ولكنها مبنیة على التوقعات والتصورات الحالیة التي تراها  تحمل طا�ع توقعاتالمستقبلیة  إن البیانات
والمستثمر�ن االستراتیجیین �شأن األحداث المستقبلیة. تنطوي هذه البیانات المستقبلیة على مخاطر  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عإدارة �ل من 

وشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلیة أو األداء أو اإلنجازات الخاصة �أي شخص أو النتائج الصناعیة  معروفةوغیر  معروفة
وهري عن تلك المذ�ورة صراحة أو المشار إلیها ضمنًا بهذه البیانات المستقبلیة. وتقع معظم المخاطر أو االستراتیجیات أو األحداث �شكل ج

وراق ألأبوظبي ل والشكوك المتعلقة �التوقعات والبیانات المستقبلیة خارج نطاق قدرة الشر�ات على السیطرة علیها أو تقدیرها بدقة، مثل أوضاع سوق 
ولهذا ینبغي عدم االعتماد على هذه البیانات �شكل أساسي. �ما أبوظبي لألوراق المالیة مشار�ین اآلخر�ن في سوق في المستقبل وسلوك ال المالیة

الشر�ة العالمیة القا�ضة أن هذه التوقعات والبیانات المستقبلیة ال تشكل ضمانًا لألداء الفعلي المستقبلي. إذ لم �قم مدققو الحسا�ات في مجموعة 
ما لم یتبین خالف ذلك. وتستند هذه التوقعات والبیانات المستقبلیة على افتراضات عدیدة منها االفتراضات  –ل �مراجعتها أو شر�ة �ا ش.م.ع

ل التوقعات المتعلقة �إستراتیجیات العمل الحالیة والمستقبلیة لتلك الجهات والبیئة التي سیزاول فیها �ل منها عمله في المستقبل. وننوه إلى أن �
أو شر�ة �ال أو المنسو�ة إلیهما  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عت المستقبلیة الشفهیة منها والخطیة الصادرة عن أحد أعضاء مجموعة والبیانا

 أو أي أشخاص یتصرفون نیا�ة عنهما تخضع ومقیدة صراحًة في مجملها �البیان التحذیري أعاله. 

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عخلي ند األوضاع السائدة في تار�خ إعداد هذا المستند فقط. تُ تتناول البیانات المستقبلیة الواردة في هذا المست
وشر�ة �ال ومستشار�هم مسؤولیتهم صراحة عن أي التزام أو تعهد بنشر أي تحدیثات أو مراجعات ألي من البیانات  المستثمر�ن االستراتیجیینو 

في توقعاتها أو أي تغییر في األحداث أو األوضاع أو الظروف التي تستند إلیها مثل تلك البیانات المستقبلیة الواردة هنا �حیث تعكس أي تغییر 
 ما لم ینص على ذلك القانون المعمول �ه.

 اإلفصاح 

ة العامة التي یتم تم إعداد المستند الماثل وفًقا للقوانین واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة (المطبقة على شر�ات المساهم
) وقد ال تتطابق المعلومات الُمفصح عنها في هذا المستند لألوراق المالیة أبوظبيسوق تأسیسها في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة والمدرجة في 

تحدة. ونحیطك مع ما �ان یلزم اإلفصاح عنه في حال إعداد المستند الحالي وفقًا للقوانین واللوائح المعمول بها في أي بلد غیر اإلمارات العر�یة الم
بها في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، وأنه تم أو سیتم إعداد المستند الماثل أو �موجب القوانین المعمول  الصفقة المقترحةعلًما �أنه یتم إجراء هذه 

غه وأنماطه المتبعة في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، والتي قد وفًقا لمتطلبات اإلفصاح وصیَّ  الصفقة المقترحةأي مستندات أخرى متعلقة بهذه 
 تختلف عن تلك المعمول بها في البالد األخرى.
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 المعلومات المالیة والمعلومات األخرى  قد�مت

) الصفقة المقترحةمعلومات عامة عن ( الثالث الباب من 2الفقرة  فيو�صورة خاصة ، هذا المستندأي نص صر�ح مخالف قد یرد في �استثناء 
 . ولم یتحقق منها مدققو الحسا�ات أو غیرهم �شكل مستقلفإن المعلومات المالیة الواردة في هذا المستند قائمة على تقدیرات اإلدارة 

 التقر�ب

للبیانات  تقر�ب بیانات معینة واردة في هذا المستند، �ما فیها المعلومات المالیة واإلحصائیة والتشغیلیة. ونتیجة لذلك، فإن األرقام اإلجمالیةتم 
�ة في الجداول الواردة في هذا المستند قد تتباین �شكل طفیف عن األرقام الحسابیة الفعلیة اإلجمالیة لتلك المعلومات. وقد تم تقر�ب النسب المئو 

 %.100وغیرها، و�التالي قد ال تصل في مجموعها إلى 

 العملة

تم إعداد جمیع المعلومات المالیة الواردة في هذا المستند �الدرهم اإلماراتي، وهو العملة الرسمیة لدولة قد �استثناء ما ورد فیه نص �خالف ذلك، 
 اإلمارات العر�یة المتحدة.

 نشر هذا المستند

 ) اعتباًرا من تار�خ نشر هذا المستند.www.IHCuae.comستتاح نسخة من هذا المستند مجاًنا على الموقع اإللكتروني للشر�ة العالمیة القا�ضة (

ل أو أي موقع إلكتروني آخر �مكن الوصو  مجموعة �الأو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عوال یتم تضمین محتو�ات أي موقع إلكتروني لمجموعة 
عن  إلیه من االرتباطات التشعبیة الموجودة على أي من هذه المواقع في هذا المستند وال تشكل جزءًا منها وال �قبل أي شخص تحمل أي مسؤولیة

 المحتو�ات المتوفرة على هذه المواقع. ومن ثم ننوه أنه �جب عدم االعتماد على أي معلومات ترد أو ُ�شار إلیها في تلك المواقع.

 فاتالتعر�

ما لم �قتض سیاق النص خالف ذلك، فإن المفردات والمصطلحات المستخدمة في هذا المستند تحمل المعاني الواردة قر�ن �ل منها في قسم 
 التعر�فات من هذه النشرة. 

 األوقات والتوار�خ

(التوقیت المعتمد في دول الخلیج) والتقو�م المیالدي،  ظبي أبوتعتبر اإلشارات إلى األوقات والتوار�خ في هذه النشرة إشارة إلى أوقات وتوار�خ بتوقیت 
الجدول الزمني ( الباب الثانيعلى التوالي، ما لم یرد نص �خالف ذلك. تستند جمیع التوار�خ واألوقات ذات الصلة �الجدول الزمني الوارد في 

، علًما المستثمر�ن االستراتیجیینو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع ) من هذه النشرة إلى التوقعات الحالیة التي أبدتهاالمتوقع لألحداث الرئیسیة
�التار�خ و/أو الوقت المساهمین �أنها قد تخضع للتغییر. وفي حالة تغییر أي من التوار�خ و/أو األوقات الواردة في هذه النشرة، عندئٍذ سیتم إخطار 

 . www.ihcuae.comتروني للشر�ة المعدل عن طر�ق نشر إشعار بهذه التوار�خ على الموقع اإللك

  .2019 مارس 18ُحررت هذه النشرة في 
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 اتخاذها الواجباإلجراءات 

 إشعار( الباب الرا�عالجمعیة العمومیة الوارد في  إشعارمع �اقي صفحات النشرة، ال سیما  �عنا�ة تامةهذه الصفحة  یرجى منكم التكرم �قراءة
 المستند.) من هذا الجمعیة العمومیة

دارة �اإلجماع �التصو�ت لصالح القرارات المقرر طرحها في اجتماع الجمعیة العمومیة، وذلك لألسباب المبینة في هذا اإلو�وصي أعضاء مجلس 
 المستند. 

غرفة أبو مبنى في  2019ابر�ل  10الموافق  األر�عاءمن یوم  الخامسة مساءً تمام الساعة  فيمن المقرر انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة 
 1.والصناعة ظبي للتجارة

 یرجى التأكد من استالم نموذج التو�یل الستخدامه في اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة القا�ضة �جانب هذا المستند. 

التنفیــــذي للشــــر�ة، علــــى الــــرقم التــــالي ، التــــي تشــــغل منصــــب الســــكرتیر طبلــــو لینــــدا  /�األســــتاذة وفــــي حالــــة عــــدم اســــتالمه، یرجــــى االتصــــال
ـــــام العطـــــالت الرســـــمیة فـــــي اإلمـــــارات  2صـــــباًحا إلـــــى  10+ مـــــن الســـــاعة 971 2 6448090 ظهـــــًرا مـــــن األحـــــد إلـــــى الخمـــــیس (�اســـــتثناء أ�

 العر�یة المتحدة).

 :الصفقة المقترحةیتعین االلتزام �ما یلي للتصو�ت على 

-الصدد یتعین ملئ نموذج التو�یل الستخدامه في اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة والتوقیع علیه و�عادته وفًقا للتعلیمات المعمول بها في هذا 
یة الشر�ة العالموذلك في أقرب وقت ممكن، على أن یتم تسلیمه إلى أمین سجل  -سواء �نت تنوي حضور اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة أم ال

 48 أقصاه موعد في أو األحوال، جمیع في 2019ابر�ل  8الموافق  االثنینمن یوم  الخامسة مساءً  الساعةفي موعد أقصاه  القا�ضة ش.م.ع
) في حالة تأجیل انعقاد الجمعیة العمومیة. أي یوم لیس یوم عمل �استثناء( للشر�ة العمومیة الجمعیة اجتماع النعقاد المحدد الوقت قبل ساعة

. إذا لم یتم إعادة نموذج التو�یل ط على العنوان المدرج أدناهبلولیندا  /األستاذةیتعین إعادة نموذج التو�یل عن طر�ق البر�د أو تسلیمه �الید إلى 
 وذج التو�یل، عندئٍذ �صبح النموذج �اطًال والغًیا.حتى یتسنى تسلیمه في الموعد المذ�ور آنًفا وفًقا للتعلیمات المنصوص علیها في نم

أو جمیعها. ونحیطك علًما �أنه تم تخصیص  ش.م.ع الشر�ة العالمیة القا�ضة أسهم�حق لك تعیین و�یل واحد أو أكثر فیما یتعلق �جزء من 
تم تعیین ممثل لها. إذا قمت �إعادة نموذج التو�یل ، التي الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أسهممساحة فارغة في نموذج التو�یل تحدد فیها عدد 

(إلى الحد  ش.م.ع الشر�ة العالمیة القا�ضة أسهمالذي تم تحر�ره حسب األصول تارً�ا هذه المساحة فارغة، عندئذ ُ�عتبر أنك عینت ممثًال لجمیع 
 الذي �سمح �ه القانون المعمول �ه). 

ن حضور اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة القا�ضة والتصو�ت فیه �األصالة عن نفسك نموذج التو�یل و�عادته لن �منعك م إن إكمال
 (أو أي تأجیل له)، إذا �نت ترغب في حضوره و�ان �حق لك ذلك.

                                                      
. ویكون في نفس المكان والزمان 2019أبریل  17 الموافق ألربعاءایوم فإنھ سیتم عقد االجتماع الثاني  لجتماع األوة عدم اكتمال النصاب القانوني في االفي حال  1

 المساھمین الحاضرین.االجتماع الثاني صحیًحا ومكتمل النصاب بغض النظر عن عدد 
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 أي إجراء آخر. اتخاذالمساهمین ، فلن یتعین على الصفقة المقترحةفي حال لم تتم الموافقة على 

 

 الحصول على المساعدة

الجمعیة العمومیة للشركة أو إذا كان لدیك إذا كنت بحاجة إلى الحصول على أي مساعدة بخصوص تقدیم نموذج التوكیل عند حضور اجتماع 
 2 6448090للشركة، على الرقم التالي  ةالتنفیذی ة، التي تشغل منصب السكرتیرطبلولیندا  /باألستاذة أي استفسارات أخرى، یُرجى االتصال

اإلمارات العربیة المتحدة)، أو التواصل  ظھًرا من األحد إلى الخمیس (باستثناء أیام العطالت الرسمیة في 2صباًحا إلى  10+ من الساعة 971
، أبو 32619، ص. ب.: 404) خطاب على العنوان التالي: طریق مینا، برج سیلفر ویف، الطابق الرابع، الوحدة 1كتابیًا عن طریق توجیھ (

أو قم بزیارة الموقع اإللكتروني  linda.b@ihcuae.com) برید إلكتروني على العنوان التالي: 2ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة؛ أو (
 .www.IHCuae.comللشركة العالمیة القابضة 

أو  یرجى مالحظة أنھ لعدة أسباب قانونیة، ال یمكن لخطوط المساعدة ھذه تقدیم استشارات بشأن مزایا الصفقة أو تقدیم أیة استشارات قانونیة
أي شك حیال الصفقة أو اإلجراء الذي ینبغي علیك اتخاذه، عندئٍذ ینبغي علیك طلب المشورة الشخصیة  كان لدیكبشأنھا. إذا  مالیة أو ضریبیة

 األسھم أو المحاسب أو أي مستشار مالي مستقل آخر تراه مناسبًا. وسیطمن 

mailto:linda.b@ihcuae.com
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 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عخطاب رئیس مجلس إدارة  الباب األول

  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عإلى مساهمي 

 2019 مارس 18

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عالسید المحترم المساهم في 

  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عاالستثمار االستراتیجي المقترح من قبل المستثمر�ن االستراتیجیین في 

 مقدمة .1

على الشروط قد اتفقوا  �أنهم  المستثمر�ن االستراتیجیینو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع �ل من أعلن ،2019 فبرایر 19 بتار�خ
إلى  االستراتیجیینمن قبل المستثمر�ن  مجموعة �الالتي تمثل �امل رأس المال المصدر ل �ال حصصنقل ) 1(: المتعلقة �ما یلي

 الجدیدة سهماأل من سهًما 1,311,428.571و�صدار ) 2(وفًقا للشروط الموضحة في هذا المستند؛  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع
�ـــ "استثمار ، على أن یتم إنفاذ هذا األمر �ال حصصمقابل  ة ش.م.عالشر�ة العالمیة القا�ضمن قبل  ش.م.ع لشر�ة العالمیة القا�ضةل

من  224و 223" وفًقا للمادتین استراتیجيمن قبل شر�ة �ال �صفتها "مستثمر  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عقانوني في استراتیجي" 
 ").الصفقة المقترحة("قواعد اإلدراج لدى هیئة األوراق المالیة والسلع من  31قانون الشر�ات التجار�ة والمادة 

�ما في ذلك خلفیتها وأسبابها ، الصفقة المقترحةتفاصیل حول ال�مز�د من  لتزّو�د�مدارة اإلنیا�ًة عن مجلس  نتقدم الیكم بهذا الخطاب
 �كل. نمساهمیالو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عتصب في مصلحة  الصفقة المقترحةدارة �أن اإلمجلس  �عتقدولكي یبین لكم لماذا 

الذین �ملكون ما ال �قل عن ثالثة أر�اع األسهم الممثلة في ن مساهمیالأصوات تصو�ت أغلبیة  الصفقة المقترحةوتتطلب الموافقة على 
في اجتماع الجمعیة العمومیة. من المقرر انعقاد اجتماع  الصفقة المقترحةلصالح  العالمیة القا�ضة للشركة الجمعیة العمومیةاجتماع 

غرفة أبو ظبي للتجارة مبنى في  2019ابر�ل  10الموافق  األر�عاءمن یوم  الخامسة مساءً في تمام الساعة الجمعیة العمومیة للشر�ة 
دارة في اإلمن هذا الخطاب. وترد توصیة أعضاء مجلس  4. تفاصیل اإلجراءات التي �جب علیك اتخاذها موضحة في الفقرة والصناعة

 من هذا الخطاب. 5الفقرة 

 ودواعي إبرامها الصفقة المقترحة دراسة المنافع التي ستجنیها الشر�ة من .2

 :علىة الرئیسی أغراضهاتتمحور  عاملة والتياستثمارات في مجموعة شر�ات  ذاتهي شر�ة قا�ضة  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع

 ؛ ، وتأسیس و�دارة الشر�اتاالستثمار •

 الصناعیة؛في المشار�ع  ، وتأسیس و�دارةاالستثمار •

 الزراعیة؛في المشار�ع  ، وتأسیس و�دارةاالستثمار •

 في المشار�ع العقار�ة.  ، وتأسیس و�دارةاالستثمار •

المساهمین �عرض مجلس إدارة الشر�ة العالمیة القا�ضة على  2015لسنة  2من قانون الشر�ات التجار�ة رقم  223/2وفقا لحكم المادة 
تضم مز�ًجا  الصفقة المقترحةدارة �أن اإل�عتقد مجلس و  دراسة المنافع التي ستجنیها الشر�ة من الصفقة المقترحة ودواعي إبرامها نتائج

إحدى الشر�ات الرائدة في دولة اإلمارات العر�یة  لتصبح الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ععمال سیعزز بدوره تنفیذ رؤ�ة رائًعا من األ
 المتحدة والمنطقة من خالل إنشاء محفظة �بیرة ومتنوعة من األصول.
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راسة دبالشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع قامت  وفي إطار إستراتیجیتها الرامیة إلضافة قیمة إلى المساهمین وتنو�ع محفظتها االستثمار�ة،
لتحقیق النمو في إیراداتها وأر�احها، �ما في ذلك تنو�ع االستثمارات وتوسیع األعمال القائمة المتباینة من المبادرات اإلستراتیجیة  مجموعة

تقییم الفرص المختلفة التي تعمل على تعز�ز  في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة وخارجها. هذا وتواصل الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع
 تدفقات نقد�ة ثابتة. تقد�ماإلیرادات واألر�اح، والحد من التقلبات و 

، وهي شر�ة ذات مسؤولیة محدودة 2014نوفمبر  16دولة اإلمارات العر�یة المتحدة بتار�خ في تأسست شر�ة �ال في إمارة أبوظبي 
البناء والتملك التا�عة لها �موجب عقود حالًیا سبع محطات تبر�د  مجموعة �ال وتشغل. CN-1871469تحمل رخصة تجار�ة رقم 

، أبرمت شر�ة �ال سبع اتفاقیات امتیاز طو�لة األجل تتراوح 2018یونیو  30رئیسیین. واعتباًرا من تار�خ من المطور�ن الوالتشغیل مع 
 ،وتعمل على تشغیلها ببنائهاومنها خمس محطات تبر�د قامت �ال  سنة لتشغیل محطات التبر�د في المناطق، 35إلى  30مدتها من 

المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة ستوفر قیمة استراتیجیة لصالح  الصفقة المقترحة�أن  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عو�عتقد مجلس 
. �اإلضافة إلى المستثمر�ن االستراتیجیینتي یتمتع بها خالل تمكینها من االستفادة من التجارب والخبرات والمعرفة الصناعیة ال القا�ضة

 ، منها: نمساهمیلسوف تقدم فوائد إضافیة �بیرة ل الصفقة المقترحةأن  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عذلك، �عتقد مجلس 

ف الحیوانات وشر�ات حالًیا مصائد األسماك وأعال الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع: تضم محفظة أعمال تعز�ز محفظة األعمال •
تعز�ز محفظة  مجموعة �الو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمجموعة المقاوالت والتطو�ر العقاري، وسیترتب على االندماج بین 

 �أصول أساسیة موجهة نحو تحقیق النمو وتحقیق التدفقات النقد�ة المو�دة. الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عأعمال 

الشر�ة العالمیة القا�ضة فرصة فر�دة لتنو�ع محفظة أعمال  : تقدم شر�ة �الالشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عتنو�ع محفظة أعمال  •
 .نلمساهمیلودخول قطاع المرافق األساسیة في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، مما �قلل من المخاطر اإلجمالیة  ش.م.ع

�عتبر التوسع في قطاع المرافق هدًفا استراتیجیاً للشر�ة العالمیة القا�ضة، فضًال  یة المتخصص:الوصول إلى قطاع المرافق األساس •
 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ععن أنه مكمل لألعمال األساسیة للشر�ة العالمیة القا�ضة. و�ّمكن االستحواذ على شر�ة �ال 

تبر�د اإلقلیمیة وهي واحد من القطاعات الرئیسیة للنمو في منطقة من الدخول في قطاع خدمات المرافق األساسیة مثل حلول ال
 دول مجلس التعاون الخلیجي.

تحقق شر�ة �ال في الوقت الحالي إیرادات ثابتة ُ�حتمل نموها �شكل �بیر مدعومة  تعز�ز األداء المالي للشر�ة العالمیة القا�ضة: •
في  54.1حوالي م الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء بلغت نسبته �اتفاقیات امتیاز طو�لة األجل بهامش ر�ح �بیر قبل خص

 . 2017المائة خالل عام 

إلى  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمع  عمال �ال: من المتوقع أن یؤدي االندماج الناجح ألاالستفادة من أوجه التآزر المحتملة •
من خالل تبادل المعرفة  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع�ر العقاري في تحقیق العدید من عالقات التآزر فیما یتعلق �أعمال التطو 

 والموارد مثل الوظائف اإلدار�ة، مما یؤدي إلى خفض النفقات العامة و�التالي تحسین الكفاءة الشاملة للمجموعة الموحدة.

من خالل ن لمساهمیلطو�لة األمد ید قیمة فرصة فر�دة لتول الصفقة المقترحةهذه  تخلقمن المتوقع أن  تعز�ز عائدات المساهمین: •
 االستثمار في أعمال ذات نمو وهامش ر�ح مرتفعین تدر تدفقات نقد�ة إ�جابیة لمساهمیها على نحو مؤ�د.

 الصفقة المقترحة حـــولمعلومات  .3

 تنص على حقوق والتزامات �ل منهمااتفاقیة تنفیذ  مجموعة �الو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أبرمت ،2019 فبرایر 19 بتار�خ
 الثالث البابمن  6 . یرد موجز �الشروط الرئیسیة التفاقیة التنفیذ في الفقرة)"اتفاقیــــة التنفیـــذ"�الصفقة و�عملیة تنفیذهـــا (فیما یتعلق 

 ) في هذا المستند. المقترحة الصفقةمعلومات عامة عن (
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مقابل إصدار  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمن قبل المجموعة إلى  حصص �العن طر�ق نقل ملكیة  الصفقة المقترحةسیتم تنفیذ 
المستثمر�ن (" ذ.م.م كنولوجیالخدمات الت �الشر�ة و  �ال شر�ات ذ.م.م مجموعةإلى لشر�ة العالمیة القا�ضة لالجدیدة سهم األ

تنفیذ الصفقة �ـــ "استثمار استراتیجي" وفقًا إلى  المستثمر�ن االستراتیجیینو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع"). وتعتزم االستراتیجیین
من قواعـــــــد اإلدراج الصادرة عن هیئة األوراق المالیة والسلـــع  31قانون الشر�ات التجار�ة ووفقًا للمادة من  224و  223ألحكام المادتین 

 وطبقًا لألحكام والشروط التي تنص علیهـــــا اتفاقیــــة التنفیــــذ.

تماع الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة في اج نمساهمیالموافقة  )1(: تخضع الصفقة للشروط التالیة�موجب شروط اتفاقیة التنفیذ، 
استیفاء �عض الشروط األخرى �ما  )3(؛ هیئة األوراق المالیة والسلعمن الصفقة تنفیذ النهائیة على  عدم الممانعةاستالم  )2(القا�ضة؛ 

 ) من هذا المستند.المقترحة الصفقةمعلومات عامة عن ( الثالثالباب  من  6في الفقرة المنصوص علیها 

سهًما من  1,311,428.571ما ُ�قدر بواقع  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عوفًقا لشروط اتفاقیة التنفیذ، ستصدر الصفقة �مجرد إتمام 
الشر�ة العالمیة من  رأس المال المصدر سیؤدي إلى ز�ادة قیمة، مما حصص �المقابل  األسهم الجدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضة

درهم إماراتي) إلى  510,000,000( الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أسهمسهم من  510,000,000من  القا�ضة ش.م.ع
سیتم و ") ز�ادة رأس المالدرهم إماراتي) (" 1,821,428,571( الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أسهمسهًما من  1,821,428,571

 .لألوراق المالیة أبوظبيسوق في  األسهم الجدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضةإدراج 

الشر�ة لدى  �عد الز�ادة٪ من رأس المال المصدر 72حوالي الصفقة المصدرة فیما یتعلق  األسهم الجدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضةتمثل 
لشر�ة العالمیة القا�ضة الجدیدة لسهم األ المستثمر�ن االستراتیجیین، سوف یتملك الصفقة المقترحة، وعند إتمام العالمیة القا�ضة ش.م.ع

التي لشر�ة العالمیة القا�ضة ل الجدیدة سهماألومات عن �یفیة تحدید عدد �التناسب مع حصصهم في شر�ة �ال. یتوفر مز�د من المعل
 ) في هذا المستند.المقترحة الصفقةمعلومات عامة عن (لثالث ا الباب من 2في الفقرة  �ال حصص سیتم إصدارها مقابل

�مستشار�ن مستقلین لكل من  ال جي�ي بي إم جي دارة النظر في عمل اإل، أمعن مجلس الصفقةوفي إطار الموافقة على شروط 
الذي یدعم حساب نسبة  والمستثمر�ن اإلستراتیجیین إلى جانب تقر�ر التقییم (كما هو موضح أدناه) الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع

 التبادل.

(�ما في ذلك ز�ادة رأس المال) وفقًا لقانون الشر�ات التجار�ة وقواعد اإلدراج للشر�ات المساهمة العامة الصادرة عن  سیتّم تنفیذ الصفقة
العالمیة القا�ضة  لشر�ةلال تسري على مساهمي الشر�اء االستراتیجیین في سیاق االستثمار االستراتیجي  هذا السیاق،وفي . الهیئة

  .�شأن قواعد االستحواذ واالندماج للشر�ات المساهمة العامة 2017ر.م) لسنة /18أحكام قرار رئیس مجلس إدارة الهیئة رقم ( ش.م.ع

 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها .4

 الرا�ع الباب اجتماع الجمعیة العمومیة في إشعارعلى القرارات المنصوص علیها في  نمساهمیالموافقة  الصفقة المقترحةتنفیذ  �ستلزم
 الخامسة مساءً في تمام الساعة المستند. من المقرر انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة  ا) من هذاجتماع الجمعیة العمومیة إشعار(

 . غرفة أبو ظبي للتجارة والصناعةمبنى في  2019ابر�ل  10الموافق  األر�عاءمن یوم 

�صورٍة �املة اإلجراءات التي �جب  اتخاذها"، والذي یوضح الواجبالوارد في هذا المستند �عنوان "اإلجراءات  القسمنلفت انتباهكم إلى 
 والقرارات ذات الصلة في االجتماع األول للجمعیة العمومیة. الصفقة المقترحةاتخاذها فیما یتعلق �التصو�ت على 
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 الجدول الزمني المتوقع لألحداث الرئیسیة  .5

  لإلجراءاتمن هذا المستند للجدول الزمني المتوقع  )الرئیسیةالجدول الزمني المتوقع لألحداث ( الباب الثاني إلىنلفت انتباهكم الكر�م 
 .الصفقة المقترحةالرئیسیة فیما یتعلق �

 التوصیة  .6

الصفقة دارة �اإلجماع اإلستصب في مصلحة الشر�ة ومساهمیها �كل. و�ناًء على ذلك، یدعم مجلس الصفقة دارة أن اإلیرى مجلس 
 المقرر اقتراحها في اجتماع الجمعیة العمومیة. و�وصي �أن تصوت لصالح القرارات المقترحة

اجتماع الجمعیة  إشعارنحثك على حضور اجتماع الجمعیة العمومیة ونوصیك �التصو�ت لصالح القرارات المقترحة. وترد القرارات في 
 ) من هذا المستند.اجتماع الجمعیة العمومیة إشعار( الباب الرا�ع في العمومیة

 معلومات إضافیة .7

) من هذا المستند، والتي تقدم مز�ًدا من المعلومات عن المقترحة الصفقةمعلومات عامة عن (الثالث  الباب إلى نلفت انتباهكم الكر�م
 .الصفقة

 ننصح �قراءة هذا المستند �أكمله وعدم االعتماد فقط على المعلومات الموجزة الواردة في هذا الخطاب.

 

 تقدیروتفضلوا �قبول فائق االحترام وال

 

 حمد عبدهللا الشامسي

 رئیس مجلس اإلدارة

 ش.م.ع الشر�ة العالمیة القا�ضة
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 الرئیسیة لإلجراءاتالجدول الزمني المتوقع  الباب الثاني

 على منهم �ل وحصل 2019 بتار�خقبل نشر هذا المستند على اتفاقیة التنفیذ  المستثمر�ن االستراتیجیینو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عوقعت 
 .الصفقة تنفیذ في ُقدًما المضي على منهما �ل إدارة مجلس من موافقة

فإن التوار�خ التالیة هي مجرد توار�خ إرشاد�ة وتعتمد، من بین أمور أخرى، على التوار�خ  الصفقة،فیما یتعلق �الجدول الزمني للجزء المتبقي من 
 . الصفقةالتي یتم فیها استیفاء شروط 

 ) من هذا المستند.المقترحة الصفقةمعلومات عامة عن ( الثالث الباب فيالصفقة وترد تفاصیل اإلجراءات المتضمنة في 

 الوقت و / أو التار�خ الحدث

  2019 مارس 18  نمساهمیالاجتماع الجمعیة العمومیة) وتعمیمها على  إشعارشر هذا المستند (�ما في ذلك ن

ابر�ل  8من یوم  الخامسة مساءً  الساعة آخر موعد الستالم نموذج التو�یل الخاص �اجتماع الجمعیة العمومیة
22019 

ابر�ل  9 من یوم الخامسة مساءً  الساعة ن مساهمیالالتسجیل للتصو�ت في اجتماع الجمعیة العمومیة من قبل  تار�خ
20193 

 ابر�ل 10 من یوم الخامسة مساءً  الساعة 4اجتماع الجمعیة العمومیة
2019 

من مساًء  5.00 الساعة في موعد ال یتجاوز اإلعالن عن نتائج الجمعیة العمومیة
 2019 ابر�ل 11 یوم

االقتصاد�ة (إذا لزم التنمیة دائرة الموافقة النهائیة / التأكید على عدم االعتراض من جانب 
 (إذا لزم األمر) هیئة األوراق المالیة والسلعاألمر) و 

 2019 ابر�ل 25 فيمتوقع 

 20195 ابر�ل 25 فيمتوقع  اتفاقیة التنفیذ (أو التنازل عنها) في استیفاء جمیع الشروط األخرى المنصوص علیها

للشر�ة  حصص �الاستكمال جمیع اإلجراءات الرسمیة المطلو�ة فیما یتعلق بنقل ملكیة 
 العالمیة القا�ضة

 2019 مایو 12 فيمتوقع 

 2019 مایو 12 فيمتوقع  للشر�ة العالمیة القا�ضة حصص �الإتمام نقل ملكیة 

للمستثمر�ن  األسهم الجدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضةإتمام ز�ادة رأس المال، و�صدار 
لألوراق  أبوظبيسوق في  األسهم الجدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضةاالستراتیجیین و�دراج 

 مستثمر استراتیجي كل � الخاصستثمر الوطنیالمتحت رقم  وتسجیلها المالیة

للشر�ة  حصص �الفي تار�خ إتمام نقل ملكیة 
یه العالمیة القا�ضة، أو في یوم العمل الذي یل

 (متوقع) مباشرة

  

 

                                                      
). لیس یوم عملساعة قبل الموعد المحدد الجتماع الجمعیة العمومیة (باستثناء أي یوم  48یجب استالم نماذج التوكیل الخاصة باجتماع الجمعیة العمومیة في موعد ال یتجاوز   2

 ا للتعلیمات المنصوص علیھا في نموذج التوكیل، عندئٍذ یصبح النموذج باطالً والغًیا. إذا لم یتم إعادة نموذج التوكیل حتى یتسنى تسلیمھ في الموعد المذكور آنفًا وفقً 
مساًء في التاریخ الذي یكون قبل یومین من التاریخ  5 في حال تم تأجیل اجتماع الجمعیة العمومیة، فإن وقت تسجیل التصویت لالجتماع المؤجل ذي الصلة سیكون الساعة  3

 ة العمومیة المؤجل.المحدد الجتماع الجمعی
 .في نفس المكان والزمان 2019أبریل  17 الموافق ألربعاءایوم فإنھ سیتم عقد االجتماع الثاني  لجتماع األوعدم اكتمال النصاب القانوني في اال في حالة 4
. وإن لم تستوفى تلك الشروط، فیجوز للشركة العالمیة القابضة و/ أو 2019یونیو  30في وفقًا ألحكام اتفاقیة التنفیذ، ال بد من استیفاء جمیع الشروط أو التنازل عنھا   5

 المستثمرین االستراتیجیین إنھاء الصفقة.
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 الصفقة المقترحةمعلومات عامة عن  الباب الثالث

  الصفقة المقترحةشروط  .1

، الصفقةأحكام شروط و أنهم اتفقوا على  االستراتیجیینالمستثمر�ن و  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أعلنت ،2019 فبرایر 19 بتار�خ
مقابل  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمن جانب المستثمر�ن االستراتیجیین إلى  حصص �النقل وأنه ینبغـــــي تنفیـــذ الصفقة عن طر�ق 

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع. وتعتزم لمنحها للمستثمر�ن االستراتیجیین الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عإصدار أسهم جدیدة في 
من قانون الشر�ات التجار�ة  224و 223"استثمار استراتیجي" قانوني وفقًا للمادتین �مثا�ة الصفقة  بتنفیذ المستثمر�ن االستراتیجیینو 

 لألحكام والشروط التي تنص علیهـــــا اتفاقیــــة قواعـــــــد اإلدراج الصادرة عـــــن هیئة األوراق المالیة والسلـــع، و�ذلك طبقاً من  31والمادة 
  التنفیــــذ.

 الصفقةمعلومات عامة عن (الثالث  الباب من 6المنصوص علیها في الفقرة  الصفقة المقترحةشروط  مــــــــع مراعاة اإل�فاء أو التنازل عن
�موجب أحكام اتفاقیة التنفیذ  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عإلى  حصص �الملكیة  المستثمر�ن االستراتیجیین)، ینقل المقترحة

سهمًا من  1,311,428,571مقابل إصدار  )المقترحة الصفقةمعلومات عامة عن ( الثالث البابمن  6المنصوص علیها في الفقرة 
 .لشر�ة العالمیة القا�ضةالجدیدة لسهم األ

وسیتّم اعتبارها و�أنها مدفوعة الصفقة لمستثمر�ن االستراتیجیین �موجب لصالح لشر�ة العالمیة القا�ضة الجدیدة لسهم األإصدار  سیتم
 حق، �ما في ذلك الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عاألسهم الحالیة الخاصة � �الكامل وتكون متساو�ة في الحقوق من �افة النواحي مع

 األسهم.وز�عهــــا أو دفعها فــــي أو �عـــد تار�ــــخ إصدار تلك أر�اح األسهم والتوز�عات األخرى التي یتّم اإلعالن عنها أو تاستالم جمیع 
 من �افة األعباء.لشر�ة العالمیة القا�ضة ل الجدیدة سهماألتخلو 

درهم إماراتي) إلى  510,000,000سهم ( 510,000,000�عد هذه الز�ادة من  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمال  یرتفع رأسس
 درهم إماراتي).  1,821,428,571( سهماً  1,821,428,571

الشر�ة العالمیة القا�ضة سهمًا في  1,311,428,571 المستثمر�ن االستراتیجیین، من المتوقع أن �متلك الصفقة المقترحةوفور إتمام 
هي موزعة �عد ز�ادته) و  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عفي المائة من رأس المال المصدر الخاص � 72(ما �مثل حوالي  ش.م.ع

 على المستثمر�ن االستراتیجیین �النسبة والتناسب فیما بینهما على أساس ملكیتهما في �ال. 

 .هیئة األوراق المالیة والسلع الصادرة عنقواعد اإلدراج (و�ذلك ز�ادة رأس المال) �موجب قانون الشر�ات التجار�ة و الصفقة ُتجرى 

 التقییم .2

، عینت الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع والمستثمر�ن االستراتیجیین شر�ة �ي بي إم جي ال جي �صفة أخصائي 2018سبتمبر  25في 
في  االستراتیجیینللشر�ة العالمیة القا�ضة و�ال ولمساعدة مجلس اإلدارة والمستثمر�ن  2018یونیو  30تقییم مستقل إلجراء تقییم في 

، أصدرت �ي بي إم جي ال جي تقر�ر تقییم إلى مجلس اإلدارة والمستثمر�ن 2019ینایر  23تبادل. وفي تحدید مقابل عادل لل
 ").تقر�ر التقییم(" االستراتیجیین

مجلس  توصلدرهم إماراتي، و  592.352.000.م.ع قیمة تبلغ القیمة الدفتر�ة للشر�ة العالمیة القا�ضة ش 2018یونیو  30كما في 
�ما تبلغ القیمة  .ملیون درهم ٧٨٠ملیون درهم إلى  ٧١٠٪ من أسهمها �قیمة تتراوح من  ١٠٠القیمة العادلة ل  الى تقدیر اإلدارة

٪  ١٠٠القیمة العادلة ل  الى تقدیر مجلس اإلدارةتوصل و درهم إماراتي،  375,722,629ذ. م. م  الدفتر�ة لشر�ة �ال �ولینج القا�ضة
 .ملیون درهم ٢٬٠٨٠ملیون درهم إلى  ١٬٧٩٠من حصصها �قیمة تتراوح من 
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، �ما في ذلك نسبة التبادل (على النحو الوارد أدناه) من قبل �ة مفصلةعد مفاوضات تجار � تمت الموافقة على شروط الصفقة المقترحة
. وفي إطار 2019ینایر  28المستثمر�ن االستراتیجیین بتار�خ  و�ذلك 2019ینایر  27 مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي ُعقد بتار�خ

الموافقة على شروط الصفقة، أمعن مجلس اإلدارة النظر في عمل �ي بي إم جي ال جي �مستشار مستقل إلى جانب تقر�ر التقییم 
 . مجلس اإلدارة أقرها�ما  الذي یدعم حساب نسبة التبادل

سهًما جدیًدا  1,311,428,571ضة ش.م.ع �إصدار اتفق مجلس اإلدارة والمستثمر�ن االستراتیجیین على أن تقوم الشر�ة العالمیة القا�
من أسهمها، وفي المقابل ینقل المستثمر�ن االستراتیجیین جمیع ما �ملكانه من حصص في شر�ة �ال إلى الشر�ة العالمیة القا�ضة 

بل السهم الواحد الذي سهًما جدیًدا من أسهمهما مقا 4.83ش.م.ع. ووفًقا لنسبة التبادل، ستصدر الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع 
�متلكه المستثمر�ن االستراتیجیین في شر�ة �ال، وعلیه، ستستحوذ الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع على رأس مال شر�ة �ال �أكمله، 

نسبة سهًما من األسهم الجدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضة (" 1,311,428,571وسیحصل المستثمر�ن االستراتیجیین على ما مجموعه 
 ").لتبادلا

. تستند نسبة التبادل إلى قیم 2018یونیو  30درهم إماراتي �ما في  1,851,428,571تقدر األسهم الجدیدة أصول شر�ة �ال بواقع 
 .2018یونیو  30األصول الصافیة �الكامل ألسهم الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع وحصص �ال �ما في 

 

وقد جرى االتفاق على نسبة التبادل بین الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع والمستثمر�ن االستراتیجیین �عد مفاوضات تجار�ة تفصیلیة. 
وأثناء هذه المفاوضات التجار�ة، نظر مجلس اإلدارة والمستثمر�ن االستراتیجیین �إمعان في عمل شر�ة �ي بي إم جي ال جي �صفتها 

) 2) تقر�ر التقییم؛ (1ل. وعند التفاوض على نسبة التبادل، أشار مجلس اإلدارة والمستثمر�ن االستراتیجیین إلى: (أخصائي تقییم مستق
 ) مراجعة الدراسات النافیة للجهالة المتعلقة �أعمال الجهتین. 3المشورة والمساعدة من مستشار�هم المالیین؛ (

.ع وشر�ة �ال و�عداد تقر�ر التقییم، استعرضت شر�ة �ي بي إم جي ال جي وألغراض تقییم �ل من الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م
 المعلومات المقدمة لها من الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع وشر�ة �ال والمستثمر�ن االستراتیجیین وقدمت تحلیًال وافًیا لها تتضمن، من

 بین أمور أخرى، ما یلي:

 2016و 2015د�سمبر  31عالمیة القا�ضة وشر�ة �ال للسنوات المالیة المنتهیة في القوائم المالیة الموحدة المدققة للشر�ة ال •
 التي تم إعدادها وفًقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقار�ر المالیة؛ 2017و

 ؛2018یونیو  30حسا�ات اإلدارة غیر المدققة للشر�ة العالمیة القا�ضة وشر�ة �ال �ما في  •

المیة القا�ضة ش.م.ع وشر�ة �ال (�ما في ذلك الخطط المتعلقة �األصول واالستثمارات خطط األعمال لكل من الشر�ة الع •
 غیر العقار�ة) المعدة من قبل اإلدارة؛ 

المعلومات األخرى ذات الصلة المقدمة إلى شر�ة �ي بي إم جي ال جي بناء على طلبها من قبل إدارة �ل من الشر�ة  •
 العالمیة القا�ضة ش.م.ع وشر�ة �ال؛     

 المناقشات التي ُأجر�ت مع اإلدارة العلیا لشر�ة العالمیة القا�ضة وشر�ة �ال ومجالس إدارة �ل منهما؛  •

تي أعدتها �ولیر �شأن المحفظة العقار�ة ألصول الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع وشر�ة �ال التي تضم تقار�ر التقییم ال •
 مشار�ع التطو�ر واالستثمارات العقار�ة؛

تقییم األصول غیر العقار�ة واستثمارات الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع الُمعد والُمقدم من قبل إدارة الشر�ة العالمیة القا�ضة  •
(نالحظ أن شر�ة �ال ال تمتلك أي أصول واستثمارات غیر عقار�ة، و�التالي لم �كن هناك ضرورة ألن تخضع شر�ة  ش.م.ع

 �ال لمثل هذا التقییم).



 

 
 8  
 

وفیما یلي عرض للقیمة الدفتر�ة ونطاق التقییم لكل من الشر�ة العالمیة القا�ضة و�ال �ولینج القا�ضة والقیمة التي تم االتفاق علیها 
 نسبة التبادل واألسهم الجدیدة المصدرة واالجمالي �عد اتمام الصفقة:ومعدل و 

 شر�ة �ال �ولینج القا�ضة ذ. م. م الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع البیان
 ---- ---- 30/6/2018القیمة الدفتر�ة �ما في 

٪ من األسهم/  ١٠٠القیمة العادلة ل 
 مجلس اإلدارة إلیها توصلكما  الحصص

إلى  ١٬٧٩٠قیمة تتراوح من  ملیون درهم ٧٨٠إلى  ٧١٠من قیمة تتراوح 
 ملیون درهم ٢٬٠٨٠

القیمة التي تم االتفاق علیها من قبل مجلس 
ینایر  27اإلدارة في اجتماعه الذي ُعقد بتار�خ 

بتار�خ  و�ذلك المستثمر�ن االستراتیجیین 2019
 2019ینایر  28

 درهم 1.851.428.571 درهم 720.000.000

 271.300.000 510.000.000 األسهم / الحصص المصدرة قبل الصفقة
 درهم للسهم الواحد 6.82 درهم للسهم الواحد 1.41 معدل تبادل األسهم المتفق علیه 

سهًما جدیًدا من أسهم الشر�ة العالمیة القا�ضة  4.83 نسبة التبادل 
 ش.م.ع

شر�ة �ال مقابل السهم الواحد في 
 كولینج القا�ضة

 ---- درهم للسهم الواحد 0.84 27/1/2019السعر السوقي للسهم �ما في 
أسهم الشر�ة العالمیة القا�ضة الجدیدة المصدرة 

 للمستثمر�ن االستراتیجیین 
  سهم 1.311.428.571

إجمالي أسهم الشر�ة العالمیة القا�ضة المصدرة 
 �عد اتمام الصفقة

  سهم 1.821.428.571

 

 حصص بالمعلومات عن  .3

 نظرة عامة 3-1

، وهي شر�ة ذات مسؤولیة محدودة 2014نوفمبر  16دولة اإلمارات العر�یة المتحدة بتار�خ في تأسست شر�ة �ال في إمارة أبوظبي 
 .CN-1871469تحمل رخصة تجار�ة رقم 

 الحالیة  مجموعة �الهیكل  3-2

 �ما في تار�خ هذا المستند على النحو الموضح أدناه. مجموعة �الیرد هیكل 
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 األعمال الرئیسیة واألصول األساسیة 3-3

 شر�ة �ال هي واحدة من الجهات الفاعلة الرئیسیة في قطاع المرافق في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، �ما أنها إحدى الكیانات الرائدة
في قطاع تبر�د المناطق في اإلمارات العر�یة المتحدة. وتمثل "شر�ة �ال" طرًفا في سبعة اتفاقیات امتیاز طو�لة األجل مع محطات تبر�د 

مطور�ن الطق �ائنة في جمیع أنحاء مدینة أبوظبي، خمسة منها في حیز التشغیل، على أساس البناء والتملك والتشغیل مع المنا
، �ما تقدم حلول تبر�د المناطق التجار�ة ومشار�ع البیع �التجزئة. وشر�ة �ال هي شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل للمستثمر�ن رئیسیینال

 .االستراتیجیینهي المالك النهائي المستفید للمستثمر�ن  لمجموعة رو�ااالستراتیجیین. 

 التداول الحالي والتوقعات المستقبلیة 3-4

البناء والتملك والتشغیل مع المطور�ن الرئیسیین،  عقودتشرف شر�ة �ال على تشغیل محطات تبر�د المناطق التا�عة لها �موجب ترتیبات 
تفاقیات مثل هذه االسنة. وتساعد  35إلى  30طور�ن الرئیسیین لمدة تتراوح في العادة بین وتدخل في اتفاقیات امتیاز طو�لة األجل مع الم

من اإلیرادات وهوامش ر�ح عالیة وتدفقات نقد�ة مستقرة. وتشمل قائمة عمالئها الرئیسیین: الدار والقدرة القا�ضة على احداث تدفق متكرر 
طن  245,000ة �ال محطات تبر�د تا�عة لها �قدرة تصمیمیة مشتر�ة تبلغ وطموح وغیرها من المطور�ن. هذا وقد شیدت شر�ور�م 

طن تبر�د. عالوة على ذلك، لدى شر�ة �ال امتیازات موقعة تطال ما یز�د عن  82,500تبر�د، یتوافر منها حالًیا ما ُ�قدر بواقع 
  .المستقبلیة اتفاقیات االمتیاز وعدد جید منطن تبر�د،  450,000

 

 المقترحة الصفقةفوائد  .4

تتمحور أنشطتها الرئیسیة حول ما  عاملة متنوعة والتياستثمارات في شر�ات  ذاتهي شر�ة قا�ضة  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع
 یلي:

  الشر�ات؛، وتأسیس و�دارة االستثمار •

 الصناعیة؛المشار�ع  ، وتأسیس و�دارةاالستثمار •
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 الزراعیة؛المشار�ع  ، وتأسیس و�دارةاالستثمار •

 المشار�ع العقار�ة.  ، وتأسیس و�دارةاالستثمار •

الشر�ة العالمیة القا�ضة تضم مز�ًجا رائًعا من األعمال سیعزز بدوره تنفیذ رؤ�ة الصفقة �أن  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عتعتقد 
 خالل إنشاء محفظة �بیرة ومتنوعة من األصول.إحدى الشر�ات الرائدة في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة والمنطقة من  لتصبح ش.م.ع

راسة دب الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عقامت الرامیة إلضافة قیمة إلى المساهمین وتنو�ع محفظتها االستثمار�ة،  استراتیجیتهاوفي إطار 
لتحقیق النمو في إیراداتها وأر�احها، �ما في ذلك تنو�ع االستثمارات وتوسیع األعمال القائمة المتباینة  االستراتیجیةمن المبادرات  مجموعة

تقییم الفرص المختلفة التي تعمل على تعز�ز  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عفي دولة اإلمارات العر�یة المتحدة وخارجها. هذا وتواصل 
 تدفقات نقد�ة ثابتة. تقد�مو اإلیرادات واألر�اح، والحد من التقلبات 

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عأهمیة وضع أصول شر�ة �ال ضمن محفظة  المستثمر�ن االستراتیجییندارة و اإل�ال من مجلس  یدرك
وقوتها المالیة وخبراتها للتنافس �فعالیة في األسواق المحلیة  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع�غیة توسیع مدى حضور مجموعة وذلك 

 استراتیجیاً تحقق توافًقا  الصفقة المقترحةأن  المستثمر�ن االستراتیجییندارة و اإلواإلقلیمیة والدولیة الحیو�ة واألكثر تنافسیة. �عتقد مجلس 
�ة �ال سیحتالن موقًعا جیًدا یتیح لها فرًصا مغر�ة على األصعدة وشر  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عممتاًزا، �ما �عتقدان �ذلك أن 

اإلنتاج الكبیر  وحجمة ومرونتها المالی الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عالمحلیة واإلقلیمیة والدولیة، و�مكن لشر�ة �ال االستفادة من قوة 
 تحقیق القیمة لمساهمیها وعمالئها وموظفیها. من النمو و  المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةستتمكن و  لدیها.

الشر�ة . و�عتقد مجلس الصفقة المقترحةعند إتمام  االستراتیجیینللمستثمر�ن لشر�ة العالمیة القا�ضة ل الجدیدة سهماألسیتم إصدار 
خالل تمكینها  المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةستوفر قیمة استراتیجیة لصالح  الصفقة المقترحة�أن  العالمیة القا�ضة ش.م.ع

. �اإلضافة إلى ذلك، �عتقد مجلس المستثمر�ن االستراتیجیینمن االستفادة من التجارب والخبرات والمعرفة الصناعیة التي یتمتع بها 
 ، منها: للمساهمینتقدم فوائد إضافیة �بیرة  سوف الصفقة المقترحةأن  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع

حالًیا مصائد األسماك وأعالف الحیوانات وشر�ات  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع: تضم محفظة أعمال تعز�ز محفظة األعمال •
تعز�ز محفظة  مجموعة �الو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمجموعة المقاوالت والتطو�ر العقاري، وسیترتب على االندماج بین 

 �أصول أساسیة موجهة نحو تحقیق النمو وتحقیق التدفقات النقد�ة المو�دة. الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عأعمال 

الشر�ة العالمیة القا�ضة فرصة فر�دة لتنو�ع محفظة أعمال  : تقدم شر�ة �الالشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عتنو�ع محفظة أعمال  •
 .نلمساهمیلفق األساسیة في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، مما �قلل من المخاطر اإلجمالیة ودخول قطاع المرا ش.م.ع

�عتبر التوسع في قطاع المرافق هدًفا استراتیجیًا للشر�ة العالمیة القا�ضة، فضًال  الوصول إلى قطاع المرافق األساسیة المتخصص: •
من  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع�ضة. و�ّمكن االستحواذ على شر�ة �ال عن أنه مكمل لألعمال األساسیة للشر�ة العالمیة القا

الدخول في قطاع خدمات المرافق األساسیة مثل حلول التبر�د اإلقلیمیة وهي واحد من القطاعات الرئیسیة للنمو في منطقة دول 
 مجلس التعاون الخلیجي.

مة تحقق شر�ة �ال في الوقت الحالي إیرادات ثابتة ُ�حتمل نموها �شكل �بیر مدعو  تعز�ز األداء المالي للشر�ة العالمیة القا�ضة: •
في المائة  54.1�اتفاقیات امتیاز طو�لة األجل بهامش ر�ح �بیر قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء بلغت نسبته حوالي 

 . 2017خالل عام 

إلى  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمع  عمال �ال: من المتوقع أن یؤدي االندماج الناجح ألاالستفادة من أوجه التآزر المحتملة •
من خالل تبادل المعرفة  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عتحقیق العدید من عالقات التآزر فیما یتعلق �أعمال التطو�ر العقاري في 

 والموارد مثل الوظائف اإلدار�ة، مما یؤدي إلى خفض النفقات العامة و�التالي تحسین الكفاءة الشاملة للمجموعة الموحدة.
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من خالل  نمساهمیلل طو�لة األمد فرصة فر�دة لتولید قیمة الصفقة المقترحةهذه  تخلقن المتوقع أن م تعز�ز عائدات المساهمین: •
 االستثمار في أعمال ذات نمو وهامش ر�ح مرتفعین تدر تدفقات نقد�ة إ�جابیة لمساهمیها على نحو مؤ�د.

، حال تنفیذها، من مكانة االستراتیجیینمستثمر�ن دارة والاإل، التي تحظى بتأیید �اإلجماع من مجلس الصفقة المقترحةسوف تعزز  •
المجموعة الموحدة �اعتبارها واحدًة من الشر�ات الرائدة في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، مع تمتع  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع

 30ار درهم إماراتي �ما في ملیحوالي �محفظة أصول متنوعة ذات صافي قیمة أصول مجّمعة تتجاوز  للشر�ة العالمیة القا�ضة
 ظبي. وسلسلة جذا�ة من األصول قید التطو�ر في أبو 2018یونیو 

  المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةمعلومات عن  .5

  المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةهیكل  5-1

 على النحو الموضح أدناه.  العالمیة القا�ضةالمجموعة الموحدة للشر�ة ، سیكون هیكل الصفقة المقترحةفور إتمام 

 

 

 

 

 

 

 المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةإدارة ومجلس إدارة  5-2

فر�ق إدارة قوي لضمان تحقیق التوازن بین دمج المواهب والخبرات الالزمة  المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةسیتولى إدارة 
 .المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضةلنجاح تنفیذ إستراتیجیة 

 ملخص اتفاقیة التنفیذ .6
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تنص على حقوق اتفاقیة التنفیذ التي  المستثمر�ن االستراتیجیینو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أبرمت ،2019فبرایر  19 بتار�خ
 واإلجراءات المتبعة لها. الصفقة فیما یتعلق بتنفیذ والتزامات �ل منهما 

 :مـــــع مراعـــاة أحكــــام وشـــروط اتفاقیـــة التنفیــــذ

ونقلها  حصص �اللنفعیة في على بیع جمیع حقوقهم والتزاماتهم وحقوقهم االقتصاد�ة ومصالحهم ا المستثمر�ن االستراتیجیینوافق  •
خالیًة من جمیع األعباء. �جوز للشر�ة العالمیة القا�ضة،  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عوالتنازل عنها ونقل ملكیتها وتسلیمها إلى 

شر�ة �ال  حصصلالحتفاظ �أي من  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عبناًء على تقدیرها الخاص، ترشیح أي عضو من مجموعة 
 كولینج القا�ضة. 

 على إصدار وتخصیص –مجموعة �ال  لحصصوقد وافقت الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع مقابل نقل المستثمر�ن اإلستراتیجیین  •
والتي سوف تكون متساو�ــــــــة من �افة �الكامل  ةمدفوعالتي ستصدر  ،سهم جدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضةأ 1,311,428,571 عدد

 .أسهم الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع معالنواحي 

 الستیفاء (أو التنازل عن) الشروط الموضحة أدناه: الصفقة �خضع إتمام  •

o  على القرارات التي سیتم اقتراحها في اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة القا�ضة ألغراض  المساهمینموافقة
الشر�ة العالمیة وتنفیذها والمسائل األخرى التي قد یتم االتفاق علیها بین الصفقة عدیدة من بینها الموافقة على 

 .الصفقةبة تحقیًقا ألغراض تنفیذ والمستثمر�ن اإلستراتیجیین حسب الضرورة أو الرغ القا�ضة ش.م.ع

o  موافقة المستثمر�ن اإلستراتیجیین على القرارات التي سیتم اقتراحها في الجمعیة العمومیة لشر�ة �ال ألغراض متعددة
الشر�ة العالمیة وتنفیذها والمسائل األخرى التي قد یتم االتفاق علیها بین  الصفقة المقترحةمن بینها الموافقة على 

 .الصفقةحسب الضرورة أو الرغبة تحقیًقا ألغراض تنفیذ  والمستثمر�ن اإلستراتیجیین القا�ضة ش.م.ع

o  فیما  هیئة األوراق المالیة والسلعالموافقة (الموافقات) الخطیة النهائیة و/ أو إقرار عدم الممانعة الخطي النهائي من
ون الشر�ات قان من 223على أنها "استثمار استراتیجي" �موجب المادة  الصفقة المقترحةتنظیم  )1(یتعلق �اآلتي: 

نموذج ومحتو�ات و�رسال  )2(، وهیئة األوراق المالیة والسلع الصادرة عنقواعد اإلدراج  من 31التجار�ة والمادة 
الجمعیة  �شعارهذا المستند و  ل)، و�رساوالقرارات الصادرة فیها الجمعیة العمومیة إشعارهذا المستند (�ما في ذلك 

 .ش.م.ع وعقد الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة القا�ضة نلمساهمیلالعمومیة 

o  أبوظبيسوق  في الجدیدة سهماألعلى إدراج وقبول تداول  لألوراق المالیة ظبي أبوسوق و  هیئة األوراق المالیة والسلعموافقة 
 .لألوراق المالیة

o  معاملة مع طرف ذات  الشر�ة العالمیة القا�ضة قرضعلى ش.م.ع  شر�ة العالمیة القا�ضةالموافقة مجلس إدارة مجلس�
 عالقة. 

o  مقسمة إلى أماراتي  درهم 271,300,000رأس مال الشر�ة �قیمة لیظهر تصدیق ملحق تعدیل عقد تأسیس شر�ة �ال 
 حصة. درهم إماراتي لكل  1�قیمة  حصة 271,300,000

o  من �ل من اآلتي:الصفقة استالم موافقة خطیة لتغییر السیطرة المنصوص علیها في 

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع فیما یتعلق بتسهیالت القروض ألجل المبرمة بواسطة شر�ة �ال �ولینج سیرفیسز
 .2013فبرایر  11ذ.م.م بتار�خ 
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  بنك أبوظبي األول ش.م.ع �خصوص اتفاقیة التسهیالت المبرمة من قبل شر�ة �ال �ولینج سیرفیسز ذ.م.م
 .2017د�سمبر  6بتار�خ 

  بنك أبوظبي األول ش.م.ع فیما یتعلق بتسهیل القروض ألجل الذي أبرمته شر�ة �ال دانات �ولینج ذ.م.م
 .2015أغسطس  2بتار�خ 

  ٢٧بنك أبوظبي األول ش.م.ع �خصوص اتفاقیة التسهیالت التي أبرمتها �ال دانات �ولینج ذ.م.م بتار�خ 
 .٢٠١٧نوفمبر 

 ولینج ذ.م.م  سرا�اق بتسهیل القروض ألجل الذي أبرمته شر�ة �ال بنك أبوظبي األول ش.م.ع فیما یتعل�
 .2015د�سمبر  15بتار�خ 

  ولینج ذ.م.م بتار�خ  سرا�ابنك أبوظبي األول ش.م.ع �خصوص اتفاقیة التسهیل المبرمة من قبل شر�ة �ال�
 .2017د�سمبر  6

 ولینج ذ.م.م  طموحته شر�ة �ال بنك أبوظبي األول ش.م.ع فیما یتعلق بتسهیل القروض ألجل الذي أبرم�
 . 2016یونیو  22بتار�خ 

  ولینج ذ.م.م بتار�خ  طموحبنك أبوظبي األول ش.م.ع �خصوص اتفاقیة التسهیل المبرمة من قبل شر�ة �ال�
 .2017د�سمبر  6

  2012مر�ز أبوظبي الوطني للمعارض ش.م.ع �خصوص اتفاقیة المشروع المبرمة عام. 

  2015مارس  12ذ.م.م �خصوص عقد االمتیاز المبرم بتار�خ شر�ة القدرة للعقارات. 

  2017فبرایر  22ر�م لخدمات استثمار الطاقة ش.م.م فیما یتعلق �عقد االمتیاز المبرم بتار�خ. 

 2لالستثمارات ذ.م.م �خصوص عقد امتیاز محطات تبر�د المناطق التا�عة لها المبرم بتار�خ  طموحشر�ة ال 
 .2017ینایر 

 � شر�ة أبوظبي الند للمقاوالت  من قبلتسهیالت المبرمة اتفاقیة البنك أبوظبي األول ش.م.ع فیما یتعلق
 و ؛2017 نوفمبر 9 المؤرخة في العامة ذ.م.م.

  وشر�ة  العالمیة القا�ضةشر�ة البنك أبوظبي األول ش.م.ع فیما یتعلق �اتفاقیة التسهیالت المبرمة من قبل
 .2017یولیو  13المؤرخة في  ألیانس فودز ذ.م.م

على  ینالمستثمر�ن االستراتیجیو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع�عد استیفاء (أو التنازل) عن الشروط المشار إلیها أعاله، وافقت  •
(�ما في ذلك على سبیل المثال ال  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عإلى  حصص �الاتخاذ �عض اإلجراءات من أجل تنفیذ نقل 

 .االقتصاد�ةالتنمیة دائرة الحصر، توقیع اتفاقیات نقل األسهم في هذا الخصوص أمام �اتب العدل و�یداع هذه الوثائق لدى 

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عرخصة تجار�ة جدیدة لشر�ة �ال تدرج  االقتصاد�ة التنمیةائرة دعند إصدار  حصص �الیتم نقل  •
) مالًكا لألسهم في هذا الكیان. �جب على المستثمر االستراتیجي الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع(و/ أو أي عضو في مجموعة 

 التنمیة دائرةخالل یوم عمل واحد من إصدارها من قبل  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عتقد�م الرخصة التجار�ة الجدیدة إلى 
 .االقتصاد�ة
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(أو في یوم العمل الذي  نیاالستراتیجی �نن المستثمر الرخصة التجار�ة الجدیدة مبتار�خ استالمها الشر�ة العالمیة القا�ضة تصدر  •
شر�ة �ال  حصصمع نسبة ملكیته في  �ما یتناسبلكل مستثمر استراتیجي  األسهم الجدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضة یلیه مباشرة)

 :الذي یلیه) عملالیوم  في غضون (أو  وفي هذا التار�خ

 لألوراق المالیة.  أبوظبيوقبول تداولها في سوق  یة القا�ضةاألسهم الجدیدة للشر�ة العالم) یتم إدراج 1(

 المستثمر، إلى رقم حساب لألوراق المالیة أبوظبيسوق ، �الشكل الذي �طلبه األسهم الجدیدة للشر�ة العالمیة القا�ضة) یتم تسلیم 2(
 لكل مستثمر استراتیجي.  )NINالوطني (

الصفقة في أي وقت قبل إتمام تغیر سلبي جوهري فیما یتعلق �كل من مجموعة �ال أو الشر�ة العالمیة القا�ضة في حالة حدوث أي  •
(في أو المستثمر�ن االستراتیجیین (في حال طال التغیر السلبي الجوهري مجموعة �ال) لشر�ة العالمیة القا�ضة لیجوز ف، المقترحة

�إرسال إشعار خطي إلى الطرف  إنهاء اتفاقیة التنفیذ قبل إتمامهاعالمیة القا�ضة) شر�ة الالحال طال التغیر السلبي الجوهري 
على تنفیذ �عض االلتزامات فیما  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عو  المستثمر�ن االستراتیجیین. �اإلضافة إلى ذلك، وافق اآلخر

التزام مادي، �حق للطرف غیر المقصر حینها إنهاء اتفاقیة . وفي حال لم �في أي من الطرفین �أي الصفقة المقترحةیتعلق �إنجاز 
 .التنفیذ أو تحدید موعد جدید لإلنجاز أو مواصلة اإلنجاز إلى أقصى حد ممكن عملًیا

 اإلجراءات الواجب اتخاذها .7

 الرا�ع الباب اجتماع الجمعیة العمومیة في إشعارعلى القرارات المنصوص علیها في  نمساهمیالموافقة  الصفقة المقترحةیتطلب تنفیذ 
 الخامسة مساءً في تمام الساعة  ) من هذه المستند. من المقرر انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة للشر�ةاجتماع الجمعیة العمومیة إشعار(

 . ظبي للتجارة والصناعة غرفة أبومبنى في  2019ابر�ل  10الموافق  األر�عاءمن یوم 

اتخاذها"، والذي یوضح �صورٍة �املة اإلجراءات التي �جب  الواجبالوارد في هذا المستند �عنوان "اإلجراءات  القسمنلفت انتباهكم إلى 
 والقرارات ذات الصلة في االجتماع األول للجمعیة العمومیة. الصفقة المقترحةاتخاذها فیما یتعلق �التصو�ت على 

 الجدیدة سهماألإدراج  .8

الصفقة في الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة القا�ضة واستیفاء شروط أخرى تتعلق � المساهمینعلى موافقة یبقى إتمام الصفقة مشروطًا 
 ) في هذا المستند.المقترحة الصفقةمعلومات عامة عن ( الثالث الباب من 6مبینة في الفقرة  المقترحة

 الجدیدة وتداولها في سوق  سهماألفي الوقت المناسب لقبول إدراج  لألوراق المالیة أبوظبيسوق للهیئة و  ینبغي تقد�م استمارات الطلبات
مع مراعـــــــاة اإل�فاء أو التنازل �ة �ال. شر  حصص�اسم �ل مستثمر استراتیجي �ما یتناسب مع نسبة ملكیته في  أبوظبي لألوراق المالیة

للشر�ة العالمیة  حصص �ال) إجراء نقل لالذي یلیه عملالیوم  في غضون أو اإلدراج في تار�خ ( یتم، من المتوقع أن  عن شروط الصفقة
 القا�ضة وفًقا ألحكام اتفاقیة التنفیذ. 

 لیة ؤو �المسإقرارات  .9

. وعلى حد الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عدارة بتحمل مسؤولیة المعلومات الواردة في هذا المستند فیما یتعلق �اإل�قر أعضاء مجلس 
معقولة لضمان أن هذا هو الحال)، تتوافق المعلومات الواردة في هذا علم واعتقاد أعضاء مجلس اإلدارة أولئك (الذین توخوا �ل عنا�ة 

 المستند والتي یتحملون مسؤولیتها مع الوقائع وال تغفل أي أمر قد یؤثر على استیراد هذه المعلومات. 
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 مهام المستشار�ن .10

 إرنست آند یونغ 10-1

. یتضمن دور الصفقة المقترحةستشار المالي فیما یتعلق �إرنست آند یونغ للعمل �صفتها الم الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ععینت 
�املة، �ما في ذلك  الصفقة المقترحةفي تنسیق  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عإرنست آند یونغ �اعتبارها المستشار المالي مساعدة 

یین والتجار�ین والقانونیین للشر�ة العالمیة اآلخر�ن والمستشار�ن المال الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عالتفاعل والتنسیق مع مستشاري 
وتوجیه عملیة التقییم الشامل، �ما في ذلك ما یتعلق  الصفقة المقترحةالقا�ضة والمستثمر�ن االستراتیجیین على حد سواء الالزم لتنفیذ 

 في تحدید الشروط األساسیة للصفقة. الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عبتحدید القیمة وحسا�ات نسبة التبادل ومساعدة 

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عووافقت  الصفقة المقترحةوفي المقابل تتوقع إرنست آند یونغ استالم رسوم لقاء خدماتها فیما یتعلق �
 على تسدید �عض النفقات وتعو�ض إرنست آند یونغ إزاء �عص االلتزامات الناشئة عن مشار�تها. 

جمیع خدمات األوراق المالیة وتعمل، سواء �شكل مباشر أو من خالل الشر�ات  لهاد یونغ و�عض من شر�اتها التا�عة إرنست آن تقدم
ر وأنشطة التا�عة لها، في مجال تداول األوراق المالیة و�دارة االستثمار والتخطیط المالي وتقد�م المشورة �شأن المنافع المالیة و�دارة المخاط

لوساطة للشر�ات واألفراد. وفي السیاق العادي ألنشطتها المصرفیة، �جوز إلرنست آند یونغ وشر�اتها التا�عة تقد�م التحوط والتمو�ل وا
 هذه الخدمات للشر�ة العالمیة القا�ضة وشر�ة �ال والشر�ات التا�عة لكل منها، و�جوز لها أن تتداول �فعالیة سندات المدیونیة واألوراق

لحسابها الخاص ولحسا�ات عمالئها  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عات األوراق المالیة ذات الصلة) الخاصة �المالیة السهمیة (أو مشتق
 و�جوز لها في أي وقت أن تشغل مناصب طو�لة وقصیرة األجل في هذه األوراق المالیة.

 إلى اسمه �الشكل والمضمون المدرجة فیه. قدمت إرنست آند یونغ ولم تسحب موافقتها الخطیة على إصدار هذا المستند و�دراج إشارة 

 شعاع 10-2

شعاع . یتضمن دور الصفقة المقترحةالمستشار المالي فیما یتعلق � ةللعمل �صف شعاع �ابیتال ش.م.ع المستثمر�ن االستراتیجیینعین 
ذلك التفاعل والتنسیق مع  �املة �ما في الصفقة المقترحة�اعتبارها المستشار المالي مساعدة شر�ة �ال في تنسیق  كابیتال ش.م.ع

على حد  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عالمستشار�ن اآلخر�ن للمستثمر�ن االستراتیجیین والمستشار�ن المالیین والقانونیین لشر�ة �ال و 
سبة التبادل، ومساعدة وتوجیه عملیة التقییم الشامل �ما في ذلك ما یتعلق بتحدید القیمة وحسا�ات ن الصفقة المقترحةسواء الالزم لتنفیذ 

 شر�ة �ال في تحدید الشروط األساسیة للصفقة.

ووافقت شر�ة �ال أ�ًضا على  الصفقة المقترحةالحصول على رسوم لقاء خدماتها فیما یتعلق � شعاع �ابیتال ش.م.عوفي المقابل تتوقع 
 فیما یتعلق ببعض االلتزامات التي نشأت عن مشار�تها.  شعاع �ابیتال ش.م.عتسدید �عض النفقات وتعو�ض 

خدمات تقد�م على ، �صورة مباشرة أو من خالل شر�اتها التا�عة، وتعملخدمات مالیة غیر مصرفیة مكتملة  شعاع �ابیتال ش.م.ع تقدم
یة االستثمار�ة و�دارة األصول وتداول األوراق المالیة وتداول سندات االئتمان و�دارة االستثمارات و�نشاء األسواق، االستشارة المصرف

وشر�اتها التا�عة تقد�م هذه  شعاع �ابیتال ش.م.عوعملیات التمو�ل والوساطة لشر�ات واألفراد. وفي سیاق عملها المعتاد، �جوز ل
والشر�ات التا�عة لكل منهم، و�جوز لها تداول سندات  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عیین وشر�ة �ال و الخدمات للمستثمر�ن االستراتیج

لحسابها  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عالمدیونیة واألوراق المالیة السهمیة �فعالیة (أو مشتقات األوراق المالیة ذات الصلة) الخاصة �
 شغل في أي وقت مناصب طو�لة وقصیرة األجل في هذه األوراق المالیة.الخاص ولحساب عمالئها و�جوز لها أن ت

�الشكل والمضمون المدرجة  اولم تسحب موافقتها الخطیة على إصدار هذا المستند و�دراج إشارة إلى اسمه شعاع �ابیتال ش.م.عقدمت 
 فیه. 
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 ال جي�ي بي إم جي شر�ة  10-3

، �صفتها مقیًما مستقًال، إلجراء ال جي�ي بي إم جیشر�ة  ثمر�ن االستراتیجیینالمستو  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ععین �ل من 
�غیة التوصل إلى مقابل تبادل  �ال حصصوصافي قیمة أصول  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عتقدیر ذاتي لقیمة أسهم رأس مال 

 من قانون الشر�ات التجار�ة. 119و 118عادل وفًقا للمادتین 

والمستثمر�ن االستراتیجیین لقاء خدماتها فیما یتعلق  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عرسوًما من  ال جي�ي بي إم جي تتلقى شر�ة 
 .الصفقة المقترحة�

�الشكل والمضمون المدرجة  اولم تسحب موافقتها الخطیة على إصدار هذا المستند و�دراج إشارة إلى اسمه ال جي�ي بي إم جي قدمت 
 .فیه

. 
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 الجمعیة العمومیة إشعار الرا�ع الباب

 

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع

 (شر�ة مساهمة عامة تأسست في أبوظبي �اإلمارات العر�یة المتحدة)

 

 الجمعیة العمومیة إشعار

 
جمیع مساھمي الشركة المحترمین لحضور الجمعیة العمومیة للشركة ") بدعوة الشركةیتشرف مجلس إدارة الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع ("

مبنى في  2019ابریل  10 الموافق األربعاءمن یوم  الخامسة مساءً ") التي ستنعقد في تمام الساعة الجمعیة العمومیة للشركة العالمیة القابضة("
 آلتي:جدول األعمال افي  للنظر ،ظبي للتجارة والصناعة غرفة أبو

 

 قرارات عادیة:

 علیھ. والتصدیق 31/12/2018تقریر مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة وعن مركزھا المالي عن السنة المالیة المنتھیة في  مناقشة .1
 

 علیھ. والتصدیق 31/12/2018تقریر مدقق الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في  مناقشة .2
 

 علیھا. والتصدیق 31/12/2018والخسائر عن السنة المالیة المنتھیة في مناقشة میزانیة الشركة وحساب األرباح  .3
 

 .والتصدیق علیھ 31/12/2018رباح نقدیة على المساھمین عن السنة المنتھیة بتاریخ أتوزیع بعدم مناقشة اقتراح مجلس االدارة  .4
 

 .31/12/2018إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  .5
 

 .31/12/2018إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالیة المنتھیة في  .6
 
 .2018مكافأت مجلس اإلدارة عن العام  الموافقة على .7

 
 وتحدید أتعابھم عن تلك السنة المالیة. 31/12/2019في  المنتھیةالمالیة  الخارجیین للسنةتعیین مدققي الحسابات  .8

 

 قرارات خاصة:

دراسة البناء على  الشركة في ینكمساھم )"یناالستراتیجی اءالشرك"( م.م.ذ التكنولوجیا لخدمات وبال بال مجموعة إدخالالموافقة على  .1
في دخول الشركاء االستراتیجیین  المنافع التي ستجنیھا الشركة من لبیانمجلس إدارة الشركة على الجمعیة العمومیة  ھاعرضالتي 

من قواعد اإلدراج الصادرة عن ھیئة األوراق المالیة  31من قانون الشركات التجاریة والمادة  224و 223وفقًا للمادتین وذلك الشركة 
 .والسلع

 
درھم إماراتي إلى  510,000,000الموافقة على زیادة رأس مال الشركة من خالل دخول شریك استراتیجي بحصة عینیة، بزیادة من  .2

سھم جدید بقیمة  1,311,428,571درھم إماراتي من خالل إصدار  1,311,428,571درھم إماراتي وبمقدار  1,821,428,571
") وإدراج األسھم الجدیدة للشركة زیادة رأس المالدرھم إماراتي لكل سھم في رأس مال الشركة للمستثمرین االستراتیجیین (" 1.00

 .ي لألوراق المالیةفي سوق أبو ظب
 

 :خالل من یناالستراتیجی اءالشرك قبل من المقترح الشركة في" االستراتیجي االستثمار" الموافقة على تنفیذ .3
 
") من قبل المستثمرین االستراتیجیین الى الشركة (أو حصص بالنقل حصص رأس المال المصدر لشركة بال كولینج القابضة ذ.م.م (" )أ

 شركاتھا التابعة، على حسب الحال).أي من 
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درھم إماراتي لكل سھم للمستثمرین االستراتیجیین مقابل  1.00سھًما جدیًدا بقیمة  1,311,428,571 ألسھم جدیدة بعدد إصدار الشركة )ب
 حصص بال ،

  
") قانون الشركات التجاریةالشركات التجاریة ("بخصوص  2015لعام  2من القانون االتحادي رقم  224و 223وفي كل حالة ووفقًا للمادتین 

ر.م) المعني /11من قرار ھیئة األوراق المالیة والسلع رقم ( 31")، والمادة اإلمارات العربیة المتحدةفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة ("
الصفقة (" ")ن ھیئة األوراق المالیة والسلعقواعد اإلدراج الصادرة عبإدراج وإصدار األوراق المالیة في الشركات المساھمة العامة ("

 .")المقترحة
 

 اعتماد النظام األس���اس���ي المعمم على المس���اھمین مع إش���عار الجمعیة العمومیة بما في ذلك التعدیالت التي تعكس زیادة رأس المال على النحو .4
 األنظمة األساسیة القائمة.المطلوب وفقًا لقانون الشركات التجاریة، لیحل النظام األساسي للشركة محل جمیع 

 
 منح السید حمد عبدهللا الشامسي، رئیس مجلس إدارة الشركة، سلطة عامة وغیر مشروطة العتماد أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد یلزم لتنفیذ .5

 :أي من القرارات الخاصة، على سبیل المثال ال الحصر
 
تقدیم طلب بخصوص الموافقة النھائیة لھیئة األوراق المالیة والسلع في اإلمارات العربیة المتحدة على إصدار أسھم الزیادة في رأس مال  )أ

 النظام األساسي للشركة. علىالشركة والتعدیالت 
 

 تقدیم طلب إلدراج األسھم الجدیدة للشركة في سوق أبو ظبي لألوراق المالیة. )ب
 

لتفاوض بالنیابة عن الشركة مع أي شخص أو كیان (رسمي و/ أو غیر ذلك) أو دائرة حكومیة أو وزارة أو سلطة قضائیة داخل االتفاق وا )ج
دولة اإلمارات العربیة المتحدة أو خارجھا واعتماد ھذه القرارات واتخاذ أي إجراء قد یكون ضروریًا أو الزماً للحصول على الموافقات 

 الممانعة" أو االستثناءات أو التأكیدات لتنفیذ الصفقة المقترحة.الضروریة وخطابات "عدم 
 

 

 �قرار من مجلس إدارة الشر�ة

 حمد عبدهللا الشامسي

 رئیس مجلس اإلدارة

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع

 ، أبوظبي، اإلمارات العر�یة المتحدة32619ص.ب: 

 2019 مارس 18

 

 مالحظات

غیره لحضور االجتماع، علما بأنھ ال یجوز أن یكون الوكیل من أعضاء مجلس اإلدارة، كما ال یجوز أن یحوز یجوز لكل مساھم أن یوكل  )1(
 %) خمسة بالمئة من رأسمال الشركة. 5الوكیل بھذه الصفة على أكثر من (

ة العمومیة للشركة العالمیة الجمعیھو صاحب الحق في التصویت في  2019أبریل  9 یكون مالك السھم المسجل في یوم الثالثاء الموافق )2(
 .القابضة

الجمعیة في اجتماع القرار الخاص ھو القرار الصادر بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما ال یقل عن ثالثة أرباع األسھم الممثلة في  )3(
 .العمومیة للشركة العالمیة القابضة

 أبوظبي من خالل الموقع االلكتروني لسوق وتعدیالت النظام األساسي وتقریر الحوكمةیمكن للمساھمین االطالع على البیانات المالیة للشركة  )4(
 www.IHCuae.comوالموقع اإللكتروني للشركة  https://www.adx.ae/Arabic/pages/default.aspx المالیة لألوراق

https://www.adx.ae/Arabic/pages/default.aspx
http://www.ihcuae.com/
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في نفس  2019أبریل  17 الموافق ألربعاءایوم فإنھ سیتم عقد االجتماع الثاني  لفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع األو )5(
 المكان والزمان.

األرباح على النحو األنسب حیث سیتم توزیع ظبي لألوراق المالیة للتأكد من استالم  على المساھمین تحدیث حسابھم البنكي لدى سوق أبو )6(
 ظبي لألوراق المالیة. األرباح عن طریق سوق أبو

بالصفحة الرئیسیة على موقع الھیئة الرسمي: دلیل حقوق المستثمرین في األوراق المالیة متوفر إَن  )7(
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx 

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx
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 مجموعة �المحفظة أصول  : تفاصیل1الملحق 

 ظبي، اإلمارات العر�یة المتحدة، �موجب عقود البناء والتملك والتشغیل والتحو�ل: تمتلك مجموعة �ال المحطات التالیة لتبر�د المناطق في أبو

 ،)2019الثانیة في یولیو/یونیو (من المخطط البدء ببناء المحطة  .     محطة تبر�د شمس1

 ،محطة تبر�د طموح.      2

 ،.      محطة تبر�د سرا�ا3

األولى من المحطة قید التشغیل حالیًا، ومن المخطط البدء في بناء المرحلة الثانیة في أغسطس/سبتمبر  محطة تبر�د دانات (المرحلة      .4
2019(، 

 ،محطة تبر�د ادنیك.      5

 ،)2020(من المخطط البدء ببناء محطة التبر�د في الر�ع الثالث من  بر�د نجمات.      محطة ت6

 .)2023/2024 سنة (من المخطط البدء ببناء محطة التبر�د في 4طموح منطقة .      7

 لإللغاء طوال مدة االمتیاز على األراضي التي تقوم غیر قابل مساطحه �حق تمتععة �ال �ولینغ هولدنغ إل إل سي توتجدر اإلشارة إلى أن مجمو 
 علیها محطات التبر�د. أو ستقوم
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 التعر�فات

 تنطبق التعر�فات التالیة على هذا المستند �أكمله، ما لم یتطلب السیاق خالف ذلك:

 لألوراق المالیة  أبوظبيسوق  أبوظبي لألرواق المالیة سوق 

 اإلماراتي، وهو العملة الرسمیة لدولة اإلمارات العر�یة المتحدةالدراهم  درهم إماراتي 

 عني عقد تأسیس الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع.� تأسیس العقد 

والعطل الرسمیة في  والسبتعني أي یوم عمل، (ماعدا یوم الجمعة � یوم عمل
اإلمارات العر�یة المتحدة)، حیث تكون البنوك مفتوحة لألعمال في 

 ، اإلمارات العر�یة المتحدة.أبوظبي إمارة

خطاب رئیس ( األولالباب  من 3تحمل المعنى المبین قر�نها في الفقرة  ز�ادة رأس المال
 .ا المستند) من هذدارةاإلمجلس 

 حمد عبدهللا الشامسي رئیس مجلس اإلدارة

شر�ة الحلول العقار�ة في الشرق األوسط وشمال أفر�قیا ذ.م.م. (واسمها  كولیر
 CN-1714165) المسجلة �موجب السجل التجاري رقم �ولیرالتجاري 

 2015لسنة  2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العر�یة المتحدة رقم  قانون الشر�ات التجار�ة
 )وتعدیالته�شأن الشر�ات التجار�ة (

 الصفقة المقترحةتعني مجموعة الشر�ة العالمیة القا�ضة �عد إتمام  المجموعة الموحدة للشر�ة العالمیة القا�ضة
 (والتي تتضمن، لتجنب الشك، مجموعة �ال).

 االقتصاد�ة في أبوظبي.التنمیة تعني دائرة  االقتصاد�ةالتنمیة دائرة 

  للخدمات المالیةسلطة دبي  سلطة دبي للخدمات المالیة

تعني شر�ة إرنست و�ونغ �ور�ور�ت فاینانس لیمتد، المسجلة في مر�ز  إرنست آند یونغ
دبي المالي العالمي ومرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات 

، ولها عنوانها المسجل F000570المالیة تحت الرقم المرجعي للشر�ة 
، شر�ة الفتان لكارت العمالت، مر�ز دبي 3، المستوى 4في مكتب 

 ، دبي، اإلمارات العر�یة المتحدة.9267ندوق بر�د المالي العالمي، ص

المعاییر الدولیة إلعداد التقار�ر المالیة الصادرة عن مجلس معاییر  المعاییر الدولیة إلعداد التقار�ر المالیة
المحاسبة الدولیة والمطبقة على جمیع الشر�ات التي تعد تقار�رها 

ار�ر المالیة والمعمول بها المالیة �موجب المعاییر الدولیة إلعداد التق
 في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة من وقت آلخر.
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الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع، وهي شر�ة مساهمة عامة تأسست  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع
الصادر عن صاحب  15في أبوظبي �موجب المرسوم األمیري رقم 

وعنوان مقره الرئیسي  1998نوفمبر  23السمو حاكم أبوظبي بتار�خ 
 ، أبوظبي، اإلمارات العر�یة المتحدة32619هو ص.ب. 

 الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمجلس إدارة  دارةاإلمجلس 

 رئیس مجلس اإلدارة. )1( مجلسالأعضاء 
 السید/ نادر أحمد الحمادي (نائب رئیس مجلس اإلدارة). )2(
 السید/ مهاد سالم العامري. )3(
 النو�س.السید/ عادل حسن  )4(
 السید/ حمد خلفان الشامسي. )5(
 السید/ لیث بن جريء الفر�ح. )6(
 السید/ عبد الرحیم منجروي. )7(

من وقت  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عأو أعضاء مجلس إدارة 
 آلخر، حیثما یتطلب السیاق ذلك.

القا�ضة وذلك �عني اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد للشر�ة العالمیة  الجمعیة العمومیة
عن طر�ق اشعار الجمعیة العمومیة والذي  الصفقة المقترحةفیما یتعلق �
 ، �ما في ذلك أي تأجیل له.2019 ابر�ل 10سینعقد في 

وقت والشر�ات التا�عة لها من  الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.عمجموعة 
 آلخر

 �ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع من وقت ألخر.�عني مساهمین الشر  المساهمین

المصدرة �قیمة واحد درهم فقط، في راس مال الشر�ة  سهمالأتعني  الشر�ة العالمیة القا�ضة  أسهم
 العالمیة القا�ضة من وقت آلخر.

�قصد بها أي رهن أو رسوم أو رهن أو امتیاز أو إحالة أو خیار أو  عباءاأل
الشفعة أو حق الرفض األول أو مصلحة طرف قید أو مطالبة أو حق 

ثالث أو رهن آخر أو حق ضمان من أي نوع وأي ترتیبات تفضیلیة 
أخرى (�ما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، نقل الملكیة وترتیبات 

 االحتفاظ) التي لها تأثیر مماثل.

خطاب رئیس ( األول الباب من 2تحمل المعنى المبین قر�نها في الفقرة  نسبة التبادل
 .ا المستند) من هذمجلس

خطاب رئیس ( األول الباب من 3تحمل المعنى المبین قر�نها في الفقرة  اتفاقیة التنفیذ
 .هذا المستند) من دارةاإلمجلس 
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 لیمتد �ي بي إم جي لوار جلفشر�ة  ال جيكي بي إم جي 

 أبوظبي لألوراق المالیة في سوق  الجدیدة سهماألإدراج  اإلدراج

�عني أي حالة أو ظرف أو حدث أو تأثیر أو واقعة أو وضع له تأثیر  التغیر السلبي الجوهري 
 الشروطأو  االلتزاماتسلبي جوهري على األعمال أو األصول أو 

) أو التوقعات و/أو نتائج العملیات التشغیلیة ألعمال اوغیره ة(المالی
�ال أو أي شر�ة من شر�ات مجموعة �ال أو الشر�ة العالمیة القا�ضة، 

) األمور 1ن ذلك أي حالة أو ظرف أو تغییر ناتج عن (و�ستثني م
) التغییرات المطبقة �صورة عامة على أسواق األوراق 2المفصح عنها، (

المالیة، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار السلع األساسیة، 
) التغییرات في الظروف 3وغیرها من الظروف االقتصاد�ة العامة، (

على القطاع الذي تباشر فیه �ال أو مجموعة التي تؤثر �صورة عامة 
) التغییرات في الممارسات 4الشر�ة العالمیة القا�ضة أعمالها، (

 ) الصفقات المنصوص علیها في اتفاقیة التنفیذ.5بیة، (سحامال

درهم إماراتي لكل سهم  1.00األسهم الجدیدة المقرر إصدارها �قیمة  الجدیدة األسهم
الشر�ة ، وذلك من جانب الشر�ة العالمیة القا�ضة ش.م.ع أسهممن 

حصص مقابل  الصفقة المقترحةفیما یتعلق � العالمیة القا�ضة ش.م.ع
  �ال

 الباب الجمعیة العمومیة للشر�ة العالمیة القا�ضة الوارد في  إشعار الجمعیة العمومیة إشعار
 ) من هذه النشرةالجمعیة العمومیة إشعار(الرا�ع 

شر�ة �ال �ولینج القا�ضة، وهي شر�ة ذات مسؤولیة محدودة تأسست  �ال
وعنوان  CN-1871469في أبوظبي �موجب الترخیص التجاري رقم 

، 1، الطابق الثاني، المكتب رقم 18سي -مقرها الرئیسي هو مبنى �یو
 ، اإلمارات العر�یة المتحدةأبوظبيبي سي،  48 -طر�ق �ورنیش القرم 

 من حین آلخر مجموعة �الجمیع األعمال التي تزاولها  أعمال �ال

 آلخروقت شر�ة �ال والشر�ات التا�عة لها من  مجموعة �ال

 حصص �ال

 

حصة درهم إماراتي لكل  1�قیمة  حصة 271,300,000 )1
رأس مال شر�ة �ال، �ما �مثل �امل رأس  حصصمن 

 المال المصدر لشر�ة �ال.
درهم إماراتي لكل سهم من أسهم  1,000�قیمة  حصة 30 )2

 10�ما �مثل مال شر�ة �ال �ولینج سیرفیسز ذ.م.م،  رأس
في المائة من �امل رأس المال المصدر لشر�ة �ال �ولینج 

 سیرفیسز ذ.م.م.
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 دراهم إماراتیة لكل سهم من أسهم رأس 3سهم واحدة �قیمة  )3
في  0.001مال شر�ة �ال دانات �ولینج ذ.م.م، �ما �مثل 

�ال دانات �ولینج المائة من �امل رأس المال المصدر 
 ذ.م.م

درهم إماراتي لكل سهم من أسهم  300�قیمة سهم واحد  )4
 0.1مال شر�ة �ال ناجمة �ولنج ذ.م.م.، �ما �مثل  رأس
�ال المائة من �امل رأس المال المصدر لشر�ة  في

 نجمات �ولینج ذ.م.م
 دراهم إماراتیة لكل سهم من أسهم رأس 3سهم واحدة �قیمة  )5

في  0.001�ولینج ذ.م.م، �ما �مثل  سرا�امال شر�ة �ال 
المائة من �امل رأس المال المصدر لشر�ة شر�ة �ال 

 .ذ.م.م �ولینج سرا�ا
 دراهم إماراتیة لكل سهم من أسهم رأس 3سهم واحدة �قیمة  )6

في  0.001مال شر�ة �ال شمس �ولینج ذ.م.م، �ما �مثل 
�ال شمس المائة من �امل رأس المال المصدر لشر�ة 

 . .م.مكولینج ذ
 دراهم إماراتیة لكل سهم من أسهم رأس 3سهم واحدة �قیمة  )7

في  0.001�ولینج ذ.م.م، �ما �مثل  طموحمال شر�ة �ال 
 طموحالمائة من �امل رأس المال المصدر لشر�ة �ال 

 .ذ.م.م كولینج
درهم إماراتي لكل سهم من أسهم  30سهم واحدة �قیمة  )8

، �ما �مثل مال شر�ة �ال فور ر�م �ولینج ذ.م.م رأس
في المائة من �امل رأس المال المصدر لشر�ة  0.01
 �ال فور ر�م �ولینج ذ.م.مشر�ة 

 تعني هیئة األوراق المالیة والسلع في اإلمارات العر�یة المتحدة. األوراق المالیة والسلع هیئة

ر.م) ل /11رقم ( هیئة األوراق المالیة والسلعقرار رئیس مجلس إدارة  هیئة األوراق المالیة والسلع الصادرة عنقواعد اإلدراج 
�شأن النظام االدراج و�صدار األوراق المالیة في الشر�ات المساهمة 

 العامة

 /18رقم ( هیئة األوراق المالیة والسلعتعني قرار رئیس مجلــس إدارة  هیئة األوراق المالیة والسلع الصادرة عنقواعد االستحواذ واالندماج 
�شأن قواعد االستحواذ واالندماج للشر�ات المساهمة  2017ر. م) لسنة 

 العامة.

الشر�ة بین �ل من  2017أكتو�ر 4المؤرخة اتفاقیة القرض  تعني الشر�ة العالمیة القا�ضة قرض 
 .  طرف ذات عالقةو  العالمیة القا�ضة ش.م.ع
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وهي شر�ة ذات مسؤولیة محدودة مؤسسة في  مجموعة �ال )1  ناالستراتیجییالمستثمر�ن 
دولة اإلمارات العر�یة المتحدة، وتحمل في إمارة أبوظبي 

 ؛ وCN-1154934رخصة تجار�ة رقم 
وهي شر�ة ذات مسؤولیة  ذ.م.م كنولوجیا�ال لخدمات الت )2

دولة اإلمارات العر�یة في محدودة مؤسسة في إمارة أبوظبي 
 CN-1052314المتحدة، وتحمل رخصة تجار�ة رقم 

 شعاع �ابیتال ش.م.ع شعاع �ابیتال ش.م.ع

خطاب (األول  الباب من  1تحمل المعنى المبین قر�نها في الفقرة  الصفقة المقترحة
 .ا المستند) من هذدارةاإلرئیس مجلس 

 اإلمارات العر�یة المتحدة العر�یة المتحدة اإلمارات

 األمر�كیة.الدوالر األمر�كي، وهو العملة الرسمیة للوال�ات المتحدة  دوالر أمر�كي

خطاب ( األول  الباب من  2تحمل المعنى المبین قر�نها في الفقرة  تقر�ر التقییم
 . هذا المستند) من دارةاإلرئیس مجلس 
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 المستشارون المالیون للشر�ة العالمیة القا�ضة

 شر�ة إرنست آند یونغ �ور�ور�ت فاینانس لیمتد
 مر�ز دبي المالي العالمي 

 الطابق الثالث، 1الفتان بیت العمالت، برج 
 9267ص.ب: 

 العر�یة المتحدة اإلماراتدبى، 

 

 المستشار�ن القانونیون للشر�ة العالمیة القا�ضة

 شر�ة وایت آند �یس ذ.م.م
 الطابق السادس، برج ضمان
 مر�ز دبي المالي العالمي

 9705ص.ب: 
 العر�یة المتحدة اإلماراتدبى، 

 

 للمستثمر�ن االستراتیجیینالمستشارون المالیون 

 شعاع �ابیتال ش.م.ع
 اإلمارات، مكتب جمیرا أبراج 31الطابق 

 شارع الشیخ زاید
 31045ص.ب: 

 العر�یة المتحدة اإلماراتدبى، 

 

 المستشارون القانونیون للمستثمر�ن االستراتیجیین

 بي إل إل رلینکالت
  هاوس ي�ارنس ،تاسعالطابق ال

 العالميمر�ز دبي المالي 
 506516ص.ب: 

 العر�یة المتحدة اإلمارات، دبى 

 

 مجموعة �الالمقیم المستقل للشر�ة العالمیة القا�ضة و 

 لیمتد ال جيكي بي إم جي 
  1، برج بولیفارد بالزا 13الطابق 

 بولیفارد محمد بن راشد 
 وسط مدینة دبي 
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  3800ص.ب: 
 اإلمارات العر�یة المتحدة
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