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 اإلمارات العربية المتحدة فقط ةدولب  عام اكتتاببيع أسهم في عرض 
 

أو الملتكية المطروحة للبيع  ألسهمل العام  تكتتا باال لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي والية قضائية والتي تسمح 
، في أي دولة أو اختصاص العرض أسهم أو تداول أو توزيع هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالشرتكة أو 

، العرضأسهم  عرض قضائي يتكون فيه اتخاذ اإلجراء ضروري لهذا الغرض. وبناءا على ذلك، لن يتم بيع أو 
أو إعالن او  بالعرضبصورة مباشرة أو غير مباشرة، وال يجوز توزيع أو نشر هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة 

، في أو من أي دولة أو والية قضائية اال بموج  الظروف التي ألسهممستند او معلومات أخرى فيما يتعلق با
 الوالية القضائية.أو ذه الدولة ستؤدي الى اإللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في ه

 

 شركةمال رأس من  سهم 0022202220222ببيع  الخاصة كتتابنشرة ال 
 

 عام من خالل اتباع آلية البناء السعري للورقة المالية اكتتابلصالح المؤسسين في  مجموعة إعمار مولز ش0م0ع
 اإلمارات العربية المتحدة( بدولة )كشركة مساهمة عامة تحت التأسيس

  
 

 كتتابفترة ال 
 

 01إلى  0241سبتمبر 41الخاصة بشريحة األفراد )على النحو الموضح في هذه النشرة( من  كتتابال تبدأ فترة 
 02410سبتمبر

 
 41 منالخاصة بشريحة المؤسسات اإلستثمارية المؤهلة )على النحو الموضح في هذه النشرة(  كتتابال تبدأ فترة 

 02410سبتمبر  02 إلى 0241سبتمبر
 

النطاق درهم لكل سهم )" 00.2لى إدرهم  00.2يتراوح بين بيع بسعر  عام  اكتتابفي  عادي سهم 0022202220222بيع 
الجزء الخاص بـ"سعر يرجى اإلطالع على ) كتتابوسيتم العالن عن السعر النهائي للسهم بعد غلق باب ال  "(،السعري للسهم

 0(البيع هذه النشرة والتي توضح كيفية حساب سعرمن  البيع النهائي" في القسم النهائي
 

 ."( لشرتكة مجموعة إعمار مولز ش.م.عألسهما)" المصدرة العادية ألسهمامن إجمالي  عادي سهم  0.222.222.222بيع 
من شرتكة التحول و   "( اإلماراتاإلمارات العربية المتحدة )"دولة "( تحت التأسيس في ش0م0ععامة )" ، شرتكة مساهمة("الشركة")

إعمار الشرتكة، إعمار العقارية ش.م.ع )" مؤسسيعامة، والمعروضة للبيع من قبل  ذات مسؤولية محدودة إلى شرتكة مساهمة
أو  "المؤسسين" أو "البائعين"( وشرتكتها التابعة والمملوتكة لها بالتكامل، إميريتس بروبرتي هولدنجز ليميتد، )مجتمعين "العقارية

واتكتمال عملية التأسيس،  تكتتا غلق با  اال. وعق  ألسهم، لم يتم إجراء أي تسويق عام لالعرضقبل هذا (. "المؤسسين البائعين"
  "(.سوق دبي الماليإدراج أسهمها في سوق دبي المالي )"يتم  سوف
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 عام: اكتتابالمطروحة في  ألسهمطريقة بيع ا
 

عام من خالل اتباع آليةة البنةاء السةعري للسةهم حية  يةتم بنةاء سةجل  اتكتتا المعروضة في  ألسهمسوف يتم بيع ا
وهةةةم األشةةةخاص  فقةةط المؤسسةةات اإلسةةةتةمارية المؤهلةةةةالمقدمةةةة مةةةن  تكتتةةا مةةن خةةةالل طلبةةةات اال تكتتةةةا أوامةةر اال

 االعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق االستةمار، وغيرها من الشرتكات والمؤسسات.
 

مةن البنةوك ووأو المؤسسةات  المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة أسهمأن تتكون  تكتتا ء سجل أوامر االويج  عند بنا
المخصصةةة لهةةذه  االسةةهمالماليةةة ووأو صةةناديق االسةةتةمار ووأو غيرهةةا مةةن الشةةرتكات المتخصصةةة ممةلةةة لغالبيةةة 

المؤسسات اإلسةتةمارية  اتكتتا ال تقل نسبة أ تكتتا عند احتسا  السعر النهائي السهم، ويتعين لنجاح اال الشريحة
% مةةن النسةةبة المعروضةةة للبيةةع مةةن قبةةل المؤسسةةين البةةائعين، 02ال تزيةةد نسةةبة االفةةراد عةةن أ% و 02عةةن  المؤهلةةة

عةدم الوصةول الةى تلةك النسةبة ويلتةزم المؤسسةين البةائعين بالتعةاون مةع جهةات تلقةي  حةال فةي تكتتةا ويتم إلغاء اال
باإلضةةافة إلةةي العوائةةد المحتسةةبة علةةى تلةةك المبةةال   تكتتةةا ين لغةةرض االمتكتتبةةالمسةةتلمة مةةن ال بةةرد المبةةال  تكتتةةا اال

 عمةةل ( خمسةة أيةةام5) ين علةى أن ال يتجةةاوز تةةاريس رد المبةال  مةةدةمتكتتبةةمةن تةةاريس اسةتالمها وحتةةى تةةاريس ردهةا لل
  .تكتتا من تاريس غلق با  اال

 
فةةي  تكتتةةا أو غيةةر مباشةةر أو مةةن خةةالل شةةرتكاتهما التابعةةة االوال يجةةوز للمؤسسةةين البةةائعين سةةواء بشةةتكل مباشةةر 

وتكافةةةة  المشةةةترتكين تكتتةةةا مةةةدراء االو  المشةةةترتكين لمنسةةةقيين الةةةدوليينل وتكةةةذلك ال يجةةةوز ،النسةةةبة المعروضةةةة للبيةةةع
 تكتتةةةا المطروحةةةة لال ألسةةةهمفةةةي ا تكتتةةةا فيمةةةا عةةةدا متعهةةةدوا التغطيةةةة اال تكتتةةةا االطةةةراف المشةةةارتكة فةةةي عمليةةةة اال

 .نيابة عن عمالئهم تكتتا المشترتكيين باال تكتتا لمنسقيين الدوليين المشترتكين ومدراء االويجوز أيضا ل
 

 على قائمة بالتعريفات واإلختصارات الواردة في هذه النشرة. (25الى  20)الصفحات من تتضمن 
 

 شريحة األفراد بموج  هذه النشرة وتقتصر على األشخاص التالية:تحدد  .2
باستةناء االشخاص المقيمون في الواليات المتحدة )  ورقم حسا  مصرفيرقم مستةمر الطبيعين الذين يحملون األشخاص 
 ؛ و، وتعديالته(2311وفقًا لقانون األوراق المالية لسنة  األمريتكية
  

في شأن الشرتكات التجارية وتعديالته لجهاز االمارات  2300( لسنة 0( من القانون االتحادي رقم )02للمادة ) وفقةًا  .0
العام وذلك بما ال  تكتتا بأسهم أية شرتكة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها لال تكتتا الحق في االلالستةمار 
 تكتتا يتم تخصيص هذه النسبة بالتكامل قبل البدء في اال ، على أنتكتتا المطروحة لال ألسهم%( من ا5يتجاوز )

 وتخصيص أسهم المتكتتبين اآلخرين.
  

شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة بموج  وةيقة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة وتقتصر على مقدموا طلبات  تحدد  .1
 المؤسسينتمت الموافقة عليه من قبل الشرتكة و تكل شخص اعتباري وتشمل من المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة ) تكتتا اال
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في الواليات المتحدة  مقيم (2والذي يعتبر واحد مما يلي )  المشترتكين تكتتا ومدراء اال المشترتكين البائعين والمنسقين الدوليين
لصالحهم  تكتتا اال الذين يجوز األمريتكية( شخص خارج الواليات المتحدة 0) ةالمؤهل من المؤسسات المشترينو  األمريتكية

لصالحهم وفقًا لالعفاء من  تكتتا اال( شخص في مرتكز دبي المالي العالمي الذين يجوز 1استنادًا إلى النظام إس، أو )
  (؛ والتسجيل بموج  نموذج قواعد السوق الموجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية

  
 تكتتا إعمار العقارية حتى تاريس التسجيل بعض الحقوق التفضيلية لال من مساهمي شرتكة تكتتا يتكون لمقدمي طلبات اال .0

 .(إلى الجزء الخاص بة"الشرائح" في القسم األول من هذه النشرةرجاء النظر ل)ا المطروحة للبيع ألسهمفي ا
  

 .المطروحة للبيع ألسهمايتكون مؤهال للتقدم بطل  شراء  لتكي ورقم حسا  مصرفيرقم مستةمر أن يمتلك  متكتت على تكل 
 

في أتكةر من شريحة،  تكتتا في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقدم شخص لال تكتتا ين التقدم بطلبات االمتكتتبيجوز لل
 .البائعين إلغاء أحد أو تكال الطلبين مؤسسينيحق لل

 
لدى  ألسهمولم يتم تسجيل ا ،عام اتكتتا في   ألسهمابيع على  "(هيئة األوراق المالية والسلعمن الهيئة )"موافقة التم الحصول على 

 أي هيئة رقابية أخرى في أي اختصاص والئي أخر.

 
 وتعديالته، ،2300 لسنة 0 رقم التجارية الشرتكات قانون ألحتكام طبًقاتم اعتماد النسخة العربية لهذه النشرة من قبل الهيئة 

 .التنفيذية وقراراته
 

ون متكتتبعلى وةيقة شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة )باللغة اإلنجليزية( يمتكن لل ولمزيد من المعلومات ولإلطالع
أو االتصال بالرقم  (www.emaar.com) العام تكتتا المطروحة لال ألسهما ببيعالتوجه الى الموقع اإلليتكتروني الخاص 

 .(022100000التالي )

ين المحتملين أن يقرئوا بعناية مكتتبينطوي على مخاطرة عالية0 ينبغي على ال المطروحة للبيع ألسهمافي  كتتابال 
للتعرف على العوامل التي يتعين دراستها قبل الستثمار في  كتتابالجزء الخاص بـ "مخاطر اإلستثمار" في نشرة ال 
 0المطروحة للبيع ألسهما
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 عام تاباكتالمطروحة في  ألسهمعملية بيع اأسماء المشاركين في 
 

 المستشار المالي
 

 روةتشيلد )الشرق األوسط( المحدودة
 الطابق السابع 

 ، مرتكز دبي المالي العالمي0بناية بريسنتكت 
 520502ص.  

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 

 المشتركين كتتابمدراء ال 
 هيرميس اإلمارات المحدودة  -المجموعة المالية 

 مبني البوابة، الجناح الغربي، 
  ٧٢٣٠٣ .مرتكز دبي المالي العالمي، ص. 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 اإلمارات للخدمات المالية ش0م0خ
 0110 .ص.   

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود
  5الطابق الةاني، بناية رقم 

 إعمار ستكوير، شارع الشيس زايد 
 العربية المتحدةدبي، اإلمارات 

 

 بنك أبوظبي الوطني ش0م0ع
 رج وان إن بي ايه ديب

 شارع الشيس خليفة
 0 .ص. 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 

 
 الرئيسية كتتابال  تلقي بنوك

 ش0م0ع بنك اإلمارات دبي الوطني
 000 .ص. 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 بنك أبوظبي الوطني ش0م0ع
 ايه دي وان إن بيبرج 

 شارع الشيس خليفة
 0 .ص. 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
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 الفرعية كتتاببنوك تلقي ال 
 بنك الخليج األول ش0م0ع0

  0120ص. . 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 بنك المشرق ش0م0ع0
 205ص. . 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
  بنك التحاد الوطني ش0م0ع0

 السالمشارع 
 1005ص. . 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 0دار التمويل ش0م0ع
 بناية برج أرجوان

 شارع زايد األول، الخالدية 
 0000ص. .  

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 بنك دبي اإلسالمي ش0م0ع0

 2202ص. . 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 مصرف اإلمارات اإلسالمي ش0م0ع0
 0500 ص. .

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 
 
 المطروحة للبيع ألسهمعرض االمستشارون القانونيون لعملية 

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون اإلمارات 
 العربية المتحدة

 
 التميمي ومشاركوه

 شرقةًا 0، بناية 0الطابق 
 مرتكز دبي المالي العالمي

 3005 .ص. 
 العربية المتحدةدبي، اإلمارات 

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الوليات 
 والقانون اإلنجليزي األمريكيةالمتحدة 

 
 ترز إل إل بي ليلينك

 هاوستكرنسي الطابق التاسع، 
 مرتكز دبي المالي العالمي

 520520 .ص. 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

فيما يخص قانون اإلمارات العربية  والمنسقين الدوليين المشتركينالمشتركين  كتتابالمستشار القانوني لمديري ال 
 المتحدة والقانون اإلنجليزي واألمريكي

 
 ألن اند أفري ال ال بى 

  0الطابق 
  0جيت فيالج البوابة رقم 

 مرتكز دبي المالي العالمي 
  520000ص   

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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 التقاريرمحاسبين إعداد 

 فرع دبي –إرنست أند يونج الشرق األوسط 
 3000 .ص. 

 00الطابق 
 برج العطار بيزنس

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
  

 
 ألسهما بيعمدققي حساب 

 فرع دبي –إرنست أند يونج الشرق األوسط 
 3000 .ص. 

 00الطابق 
 برج العطار بيزنس

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 مسئول عالقات المستثمر 
 هبة البليدي
 )تحت التأسيس( .مجموعة إعمار مولز ش.م.ع

 201001100رقم: 
  3002ص. . 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
 
 

 0241سبتمبر  41هذه بتاريخ  كتتابصدرت نشرة ال 
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 إشـعـار هــام
 
 ين قراءته بعناية(متكتتب)يتعين على جميع ال

 
 ين بالمعلومةةات األساسةةية التةةي يمتكةةن أن متكتتبةةوالنظةةام األساسةةي بشةةتكل أساسةةي إلةةى تزويةةد ال تكتتةةا تهةدف نشةةرة اال

أن  متكتتةة . وقبةةل التقةةدم بطلةة  لإلسةةتةمار، يجةة  علةةى تكةةل المطروحةةة للبيةةع ألسةةهمافةةي  تكتتةةا االتسةةاعدهم فةةي 
النظـــام شةةةرتكة )"يفحةةةص ويةةةدرس بعنايةةةة جميةةةع البيانةةةات الةةةواردة فةةةي هةةةذه النشةةةرة عةةةالوة علةةةى النظةةةام األساسةةةي لل

أيًضةا  متكتتة مناس  أم ال. ويج  على تكل  المطروحة للبيع ألسهما"( لتحديد ما إذا تكان االستةمار في األساسي
 تكتتةا . ويتعين علةى قةارن نشةرة االالمطروحة للبيع ألسهمااستشارة مستشاره المالي والقانوني بشأن االستةمار في 

معلومةةات تقديريةةة وتسةةتند إلةةى افتراضةةات مسةةتقبلية وتشةةير إلةةى أنهةةا مالحظةةة أن التكلمةةات والعبةةارات توضةةح أن ال
هةذه  تكتتةا بيانات غير مؤتكدة وأنه ال يجوز التعويل أو االتتكةال علةى تلةك التقةديرات المسةتقبلية. وتخضةع نشةرة اال

للتعةةديل نظةةًرا ألنةةه مةةن غيةةر الممتكةةن التحقةةق مةةن الظةةروف المسةةتقبلية التةةي تسةةب  اخةةتالف جةةوهري بةةين النتةةائج 
 الفعلية والمتوقعة.

 عةةدم اسةةتةمار أي  متكتتةة قةةد يشةةمل علةةى مخةاطر تكبيةةرة. لةةذا، يتعةةين علةى الالمطروحةةة للبيةع  ألسةةهما فةةي تكتتةا اال
لى تحمل خسةارة اسةتةماره )يرجةى الرجةوع إلةى الجةزء الخةاص بةة "مخةاطر مالم يتكن قادًرا ع تكتتا اال أموال في هذا

 .اإلستةمار" في النشرة(

 هذه علةى بيانةات مقدمةة وفقةةًا لقواعةد اإلصةدار واإلعةالن الصةادرة عةن هيئةة األوراق الماليةة  تكتتا تحتوي نشرة اال
عضةةاء المعينةةين فةةي مجلةةس إدارة الشةةرتكة البةةائعين واأل المؤسسةةين. وجميةةع بدولةةة االمةةارات العربيةةة المتحةةدة والسةةلع

هةةذه يتحملةةون المسةةؤولية تضةةامًنا وتتكةةافاًل عةةن دقةةة المعلومةةات والبيانةةات  تكتتةةا الةةواردة أسةةماؤهم فةةي مةةتن نشةةرة اال
الةةواردة فيهةةا ويتعةةين علةةيهم ضةةمان، بأفضةةل مةةا لةةديهم مةةن معرفةةة واعتقةةاد وبموجةة  إجةةراء الفحةةص النةةافي للجهالةةة 

جةةراء جميةةع التحقيقةةا ت الممتكنةةة والمعقولةةة، أنةةه لةةم يةةةتم إغفةةال أي حقةةائق أو معلومةةات مهمةةة أخةةرى مةةن شةةةأنها وا 
 ين.متكتتبلاالخاص ب تكتتا االتضليأل والتأةير على قرار 

  لةةةن تخضةةةع المعلومةةةات الةةةواردة فةةةي هةةةذه النشةةةرة ألي مراجعةةةة أو إضةةةافة دون الحصةةةول علةةةى موافقةةةة مةةةن الهيئةةةة
خطةةار الجمهةةور بةةذلك مةةن خةةالل النشةةر فةةي  فظ توفقةةا للقواعةةد الصةةادرة مةةن قبةةل الهيئةةة. يحةةجريةةدتين يةةوميتين  وا 

قةا لتقةديرهم بشةرط الحصةول علةى في أي وقت مةن األوقةات وفالمطروحة للبيع   ألسهمان بحقهم في سح  و البائع
 موافقة مسبقة من هيئة األوراق المالية والسلع.

 فةي اإلمةارات العربيةة المتحةدة. وفةي حالةة  تكتتةا اال الةواردة فةي هةذه النشةرة مقدمةة بغةرضالمطروحة للبيةع  ألسهما 
لقةةوانين واللةةوائح وفقةةا  ل المطروحةةة للبيةةع ألسةةهماالشةةرتكة تعةةرض  األوراق الماليةةة فةةي دولةةة أخةةرى، سةةوف عةةرض 

 المعمول بها والمقبولة لدى السلطات المختصة في اإلختصاص الوالئي المعني. 

 خةةرى وفقةةا لقةةانون األسةةواق أوراق ماليةةة أ، أو بيةةع أو تسةةليم اسةةهم أو اتكتتةةا ، يال تشةةتكل هةةذه النشةةرة عةةرض مةةال
وتعديالتةةه  0220لسةةنة  20"( )القةةانون رقةةم مركــز دبــي المــالي العــالميالخةةاص بمرتكةةز دبةةي المةةالي العةةالمي )"
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هيئــة الخــدمات "( لهيئةةة دبةةي للخةةدمات الماليةةة )"قواعــد األســواق"( أو بموجةة  قواعةةد األسةةواق )"قــانون األســواق)"
أو التةرخيص بةه مةن قبةل هيئةة الخةدمات الماليةة، المطروحةة للبيةع  ألسةهمعةرض ا"(. لةم يةتم الموافقةة علةى الماليـة

 حا لألوراق المالية في مرتكز دبي المالي العالمي وفقا لقانون األسواق أو قواعد األسواق.تكما أنه ال يعد طر 

 هةذه ال يجةوز  تكتتةا واعتمةاد الهيئةة لنشةرة اال .هةذه مةن قلبةل هيئةة األوراق الماليةة والسةلع تكتتةا تم اعتماد نشةرة اال
فقةةط أنةه قةد تةةم الوفةاء بالحةةد األدنةى مةةن ، ولتكةةن يعنةي تكتتةا االاعتبةاره موافقةة علةةى جةدوى االسةةتةمار وال توصةية ب

والصةادرة عةن  تكتتةا اإلصةدار واإلعةالن عةن المعلومةات المطبقةة علةى نشةرات اال لقواعةدوفقةًا  تكتتةا متطلبات اال
هيئة األوراق المالية والسلع. وال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن دقة أو اتكتمال أو تكفاية المعلومات الواردة في هذه 
النشةةرة، وال تتحمةةل أي مسةةؤولية عةةن أي أضةةرار أو خسةةارة يتعةةرض لهةةا أي شةةخص بسةةب  االعتمةةاد علةةى نشةةرة 

 هذه أو أي جزء منها. تكتتا اال

 0220سبتمبر  20 هذه في تكتتا تم إصدار نشرة اال. 

 
 عرض البيانات المالية والمعلومات األخرى

 تاريخية ةمعلومات مالي
  0221و 0220و 0222ديسمبر عام  12المعلومات المالية التاريخية للشرتكة للسنوات الةال  المنتهية في 

و  0221يونيو  12المنتهية في األشهر الستة ب البيانات الخاصة باإلضافة الى 0220يونيو  12 تكما فيو 
عداد المعلومات المالية التاريخية وفق إ"( وردت في هذه النشرة. وقد تم المعلومات المالية التاريخية )" 0220

"( الصادرة عن مجلس ممارسة معايير المحاسبة المعايير المحاسبية العالميةالمعايير الدولية للتقارير المالية )"
 اإليضاحفي  ء ما هو موضحاوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. بإستةنالدولية ومتطلبات الق

يونيو  12المعلومات المالية التاريخية. المعلومات المالية التاريخية لفترة الستة أشهر المنتهية في  حول 0.2
 غير مدققة.  0221

 
 العملة

 ة في هذه الوةيقة إلى:ما لم يذتكر خالف ذلك، فإن جميع اإلشارات الوارد

  لى العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ وإ"الدرهم اإلماراتي" أو "درهم" هي اشارة 
  "األمريتكيةشارة الى العملة الرسمية للواليات المتحدة هي إ" الدوالر األمريتكى " أو "دوالر. 

 

 التقريب
تم تقري  بعض البيانات في هذه الوةيقة، بما في ذلك المعلومات المالية واإلحصائية، والتشغيلية. ونتيجًة لهذا  

التقري ، فإن مجموع البيانات الواردة في هذه الوةيقة قد يختلف قليال عن مجموع الحسا  الفعلي لهذه البيانات. 
  %.222ى ذلك فإنها قد ال تصل في مجموعها الى لقد تم تقري  النس  المئوية في الجداول وبناءا عل
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 البيانات ذات النظرة التطلعية 
 

. تنطوي هذه البيانات على المخاطر والشتكوك المعلومة وغير )تحتوي هذه النشرة على بيانات ذات نظرة تطلعية
المعلومة والتي في التكةير منها ما هو خارج عن سيطرتنا وجميعها مبني على معتقداتنا الحالية وتوقعاتنا لالحدا  

مةل المستقبلية. في بعض األحيان تعرف البيانات ذات النظرة التطلعية باستخدامها مصطلحات النظرة التطلعية 
وي" أو "يقدر" أو "يهدف" أو "يخطط" ط"يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمتكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبغي" أو "مخاطرة" أو "ين

أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتمرتكز" أو "من المتوقع" أو ما يفيد السل  من هذه المصطلحات أو مرادفاتها 
 المختلفة أو ما يماةلها.

 
البيانات ذات النظرة التطلعية تكافة األمور التي ال تشتكل حقائق تاريخية. وتوجد هذه البيانات في عدد  تتضمن هذه

من بين العديد من  -من الفقرات في هذه النشرة وتشمل بيانات حول النوايا والمعتقدات والتوقعات الحالية بخصوص 
لتوقعات، النمو، اإلستراتيجيات وسياسة األرباح والصناعة نتائج عملياتنا، الوضع المالي، السيولة، ا -األمور األخرى 

التي نعمل بها. )وبصفة خاصة، فإن البيانات الواردة تحت العناوين المتعلقة بإستراتيجيتنا واألحدا  أو التوقعات 
صيل الرئيسية المستقبلية األخرى في األجزاء التالية، هي بيانات ذات نظرة تطلعية مةل: "مخاطر اإلستةمار"، و "التفا

 للشرتكة"(.
 

هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى المتضمنة في هذه النشرة بشأن األمور التي ليست هي حقائق 
تاريخية تشتمل على تنبؤات. ال يمتكن التأتكيد انه سوف يتم تحقيق هذه النتائج المستقبلية: األحدا  الفعلية أو النتائج 

لمخاطر أو الشتكوك التي نواجهها. هذه المخاطر والشتكوك قد تتسب  في نتائج فعلية تغاير انتيجة قد تختلف جوهريًا 
بشتكل جوهري النتائج المستقبلية المشار إليها، أو المنصوص عليها أو المذتكورة بشتكل ضمني في هذه البيانات ذات 

 "مخاطر اإلستةمار".  . للمزيد من التأتكيد في هذا الصدد، يرجى اإلطالع علىةالنظرة التطلعي
البيانات الواردة في هذه النشرة تهدف إلى استعراض النظرة التطلعية في تاريس هذا المستند. تعلن الشرتكة وتكل من 
بنك اتش اس بى سى الشرق االوسط المحدود وبنك أبو ظبي الوطني )ش.م.ع( واالماراتية للخدمات المالية 

 كتتابمديري ال حدودة )اإلمارات العربية المتحدة( )يشار إليهم مجتمعين بة "المجموعة المالية هيرميس الم)ش.م.ع( و 
والمستشار المالي صراحة عدم تحملهم أي التزام أو تعهد بتحدي  هذه البيانات ذات النظرة التطلعية "( المشتركين

اع أو الظروف التي تستند الواردة في هذه النشرة لتعتكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغير في األحدا ، أو األوض
 عليها هذه البيانات اال اذا تكان فعل ذلك ضروريا بموج  القوانين المعمول بها.

 
 معلومات هامة

هذه أو تمةل أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع على أي عرض لشراء أو  تكتتا ال تشتكل نشرة اال
 في أي أوراق مالية غير األوراق المالية المقصودة أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو تشجيع أو اإلستةمار
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توصية على أي عرض لشراء أو اإلستةمار في تلك األوراق المالية من قبل أي شخص تحت أي ظروف يعتبر 
 عرض غير قانوني.

 
وال المطروحة للبيع  ألسهما غايات النظر في شراء إن مستلمي هذه النشرة مفوضين بإستخدامها بصورة فردية فقط ل

يجوز لهم نسس أو توزيع هذه النشرة سواء بشتكل تكلي أو جزئي وال يجوز لهم إستخدام المعلومات الواردة هنا ألي 
. ويقبل هؤالء المتسلمين لهذه النشرة بما سبق بقبول تسلم  المطروحة للبيع ألسهمافي  تكتتا االغرض غير النظر في 

ين المحتملين قراءة هذه النشرة بأتكملها )وبالتحديد متكتتبذه النشرة. قبل إتخاذ أي قرار باإلستةمار في يج  على اله
الشرتكة( باإلضافة إلى عقد التأسيس والنظام  أسهم في التكتتا با"مخاطر اإلستةمار" عند التفتكير ةالقسم المعنون  ب

اإلعتماد على تحرياتهم وتحليلالتهم وأسئلتهم  متكتت ، يج  على تكل االتكتتا   األساسي للشرتكة. عند إتخاذ قرار 
( لم 2ين أنهم )متكتتببما في ذلك ما ينطوي عليه من المزايا والمخاطر. تكما يؤتكد ال البيعالخاصة عن الشرتكة وشروط 

رتكين أو المستشار المشت تكتتا )على النحو المفصل أدناه( أو مديري اال الدوليين المشترتكينيعتمدوا على المنسقين 
أو  تكتتا أو لمديري االالدوليين المشترتكين المالي )على النحو المفصل أدناه( أو على أي شخص تابع للمنسقين 

( أنهم 0؛ و )تكتتا االللمستشار المالي بخصوص أي تحقيق في دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة أو في قرارهم ب
لم يتم التصريح ألي شخص أن  يقدم أية معلومات أو في هذه النشرة  فقط. قد إستندوا على المعلومات الواردة 

ذا ما أعطيت هذه المعلومات او االقرارات، يج  عدم االعتماد على هذه  اقرارات عدا الوارد في هذه النشرة، وا 
أو  ين المشترتكينالدوليعلى أنها صدرت بتفويض من الشرتكة أو من البائعين أو المنسقين المعلومات أو االقرارات، 

أو بيع بموجبها ،  اتكتتا هذه أو أي  تكتتا ال يعتبر اصدار نشرة االالمشترتكين أو المستشار المالي.  تكتتا مديري اال
هذه أو  تكتتا تحت أي ظرف من الظروف، ايحاء بأن لم يتكن هناك أي تغيير في شؤون الشرتكة منذ تاريس نشرة اال

 أن المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة  فى أي وقت الحق لتاريس هذه النشرة.
 

 ك تلقي االتكتتا و بن أي من المشترتكين أو تكتتا الشرتكة أو المنسقين الدوليين المشترتكين، أو مدراء االال يقدم أى من 
 للبيع المطروحة ألسهممحتمل ل متكتت ألي أو المستشار المالي أو أي من ممةلي تكل منهم، أى اقرار  ينالرئيسي

محتمل بموج  القوانين المعمول بها  متكتت من قبل اى المطروحة للبيع  ألسهما في  تكتتا االبشأن مشروعية 
ين المحتملين. يج  أال تفسر محتويات هذه النشرة على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. متكتتبوالمطبقة على ال
محتمل استشارة مستشاره القانوني أو المالي أو الضريبي للحصول على المشورة القانونية أو  متكتت يج  على تكل 

 .المطروحة للبيع ألسهماوجميع النواحي المرتبطة بشراء  أو بما يتعلق باألعمال المالية أو الضريبية
 

يقة ، وفي حالة حدو  ذلك، ال يحق ألي شخص تقديم أي معلومات أو إقرارت غير تلك التي وردت في هذه الوة
يج  عدم اإلعتماد على تلك المعلومات أو اإلقرارات تكما لو انها مصرح بها من قبل الشرتكة. ال يعد استالم هذه 

أو أي بيع يتم بموج  هذه النشرة، تحت أي ظروف، بمةابة تأتكيد ضمني على أن  ألسهمفي ا تكتتا الوةيقة أو اال
س هذه الوةيقة أو على صحة المعلومات الواردة في هذه الوةيقة في أي وقت الحق شؤون الشرتكة لم تتغير منذ تاري

 لتاريس إصدارها.
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ال يتحمل المشارتكون أي مسؤولية عن دقة أو اتكتمال أي من المعلومات المقدمة من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم 

معبر عنها من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم األخرى، وال عدالة أو مالءمة أي توقعات أو وجهات نظر أو اآلراء ال
أو الشرتكة. تكما ال يقر المشارتكون بمدى مالءمة ودقة أو اتكتمال  المطروحة للبيع ألسهمعرض ااألخرى بخصوص 

 أو موةوقية أية معلومات أو نشرات مةل هذه.
 

جيه مورجان سيتكيوريتيز بي إل سي )""(، جيه بى بنك أوف أميركا ميريل لينشتم تعيين ميريل لينش انترناشيونال )"
"( تكمنسقين دوليين مشترتكين  مورجان ستانلي"( ومورجان ستانلي أند تكو انترناشيونال بي إل سي )"بي مورجان
ومديري  الدوليين المشترتكينالمنسقين  ."(المنسقين الدوليين المشتركينمشترتكين )مجتمعين " اتكتتا وتكمديري 

 وليس اى طرف آخر فيما يتعلق  يمةلون الشرتكة بشتكل حصري "(المستشار الماليلد )"وروةتشي المشترتكين تكتتا اال
 تكتتا باال ، ولن يعتبر أي شخص آخر )بغض النظر عن تسلمه هذه الوةيقة من عدمه( تكعميل فيما يتعلق تكتتا باال

و لن تتكون هناك مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشرتكة لتوفير الحماية الممنوحة لعمالء تكل منهم وال لتقديم 
أو أي معاملة أو الترتي  المشار إليه في هذه النشرة. من المحتمل أن يتكون المنسقين  تكتتا باالالمشورة فيما يتعلق 

المستشارين الماليين وأي من الشرتكات التابعة لتكل منها من قد و  المشترتكين، تكتتا ومديري اال المشترتكين، الدوليين
ابرموا معامالت مع الشرتكة التى قد يتكونوا قد تقاضوا في مقابلها الرسوم المتعارف عليها، وقدموا مختلف االستشارات 

دوليين المشترتكين والخدمات المصرفية واالستةمارية واالستشارية المالية وغيرها من الخدمات. لن يشارك المنسقين ال
 .في دولة اإلمارات العربية المتحدة تكتتا اال المشارتكة في عملية إدارة أو تكتتا تلقي اموال اال في عملية

   
العام داخل الدولة ولن تقوم البنوك  تكتتا ستقوم البنوك المرخصة من قبل مصرف االمارات المرتكزي بإدارة عملية اال

 العام في الدولة. تكتتا األجنبية الغير مرخصة من قبل مصرف اإلمارات المرتكزي بالمشارتكة في ادارة عملية اال
 

لتزامات قد تفرض على أي من   تكتتا أو مديري اال المشترتكين المنسقين الدوليينوبعيدا عن أي مسؤوليات وا 
لمالي ضمن النظام الرقابي في أي إختصاص قضائي يعتبر فيه اإلعفاء من المسؤولية غير المشترتكين أو المستشار ا

المشترتكيين أو  تكتتا مديري اال المشترتكين أو المنسقين الدوليين قانوني أو باطل أو غير نافذ، ال يقبل أي من
حة أو ضمنية، لمدى دقة أو المستشار المالي أية مسؤولية مهما تكانت تكما ال يقدم اية ضمانات أو تعهدات، صري

إتكتمال أو صحة محتويات هذه النشرة أو في أي تصريح صدر أو سيعمل على إصداره من قبلهم أو بالنيابة عنهم 
على أي محتويات في هذه النشرة على  اإلعتماد ال يجوز . تكما أنه  المطروحة للبيع ألسهمافيما يتعلق بالشرتكة أو 

 المنسقين الدوليينأنها وعد أو تعهد في هذا الخصوص سواء في الماضي أو في المستقبل. وعليه ينفي تكل من 
المشترتكين والمستشار المالي أية مسؤولية سواء تقصيرية أو تعاقدية أو غيرها )بإستةناء  تكتتا ومديري اال المشترتكين

  ه أعاله( والتي يمتكن أن تتكون نتيجة لهذه النشرة أو ذلك التصريح.ما تم اإلشارة إلي
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   التعريفات والختصارات
 .العملة الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة درهم إماراتيدرهم أو 

  .النظام األساسي للشرتكة النظام األساسي 
  .العربية المتحدةهيئة االوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات  الهيئة

 .مجلس إدارة الشرتكة مجلس اإلدارة 
 .نظام اإليداع المرتكزي لسوق دبي الماليهو  نظام اإليداع المرتكزي

وهةةةو  0220سةةةتمبر  00و  وهةةةو تةةةاريس إغةةةالق شةةةريحة األفةةةراد 0220 سةةةبتمبر 00 تاريس اإلغالق 
 .اإلستةمارية المؤهلةتاريس اغالق شريحة المؤسسات 

وتعديالتةه، فةةي دولةةة اإلمةةارات العربيةةة  2300لسةةنة  0قةانون الشةةرتكات التجاريةةة رقةةم  الشرتكاتقانون 
 .المتحدة

 .سوق دبي المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة سوق دبي المالي
للسةةنة الماليةةة المنتهيةةة  ألسةةهمالحصةةول علةةى األربةةاح المعلنةةة ل ألسةةهميحةةق لمةةالتكي ا توزيع األرباح 

 والسنوات المالية الالحقة، في حالة توزيع الشرتكة لألرباح.  0220فى 
 .نسبة صافي الربح قبل خصم العائد والضرائ  اإلهالك واالستهالك EBITDAالة

 
بعةةةد إنتهةةةاء عمليةةةة البنةةةاء المطروحةةةة للبيةةةع  ألسةةةهملالنهةةةائي   البيةةةع يةةةتم تحديةةةد سةةةعر النهائيالبيع سعر 

 مةةةةع، عةةةةن طريةةةةق المفاوضةةةةات المؤهلةةةةةاإلسةةةةتةمارية السةةةةعري  لشةةةةريحة المؤسسةةةةات 
أسةةهم أن تتكةةون   يجةة و  المشةةترتكين تكتتةةا مةةدراء االو  المشةةترتكين المنسةةقيين الةةدوليين

ووأو صةةناديق  مةةن البنةةوك ووأو المؤسسةةات الماليةةة المؤسسةةات اإلسةةتةمارية المؤهلةةة
المخصصةةة  ألسةهمااالسةتةمار ووأو غيرهةا مةةن الشةرتكات المتخصصةة ممةلةةة لغالبيةة 

 .للسهم النهائي البيع عند احتسا  سعر لهذه الشريحة
  عقةةة  إغةةةالق شةةةريحة األفةةةراد، سةةةوف تقةةةوم الشةةةرتكة بنشةةةر إعةةةالن يةةةنص علةةةى سةةةعر 

ــع النهــائي)" للسةةهم  النهةةائي البيةةع فةةي جريةةدتين يةةوميتين والةةذي سينشةةر  "(ســعر البي
وعلةةةةةةى الموقةةةةةةع اإلليتكترونةةةةةةي محلتةةةةةةين باللغةةةةةةة العربيةةةةةةة وجريةةةةةةدة باللغةةةةةةة االنجليزيةةةةةةة 

(www.emaar.com). 
 .ديسمبر من تكل عام 12تبدأ السنة المالية للشرتكة في األول من يناير وتنتهي في  السنة المالية

دول مجلس التعاون الخليجي وهي البحةرين والتكويةت وعمةان وقطةر والمملتكةة العربيةة  مجلس التعاون الخليجي
 .المتحدةالسعودية واإلمارات العربية 

تحويلهةةا مةةن  يةةتمقيةةد التأسةةيس(، والتةةي ) شةةرتكة مسةةاهمة عامةةة مةةولز إعمةةار مجموعةةة الشرتكة
المعمول  للقوانين وفقا مساهمة عامة دبي إلى شرتكة في شرتكة ذات مسئولية محدودة

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة بها في
 .الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير المعةةةةةةايير الدوليةةةةةةة إلعةةةةةةداد 
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 التقارير المالية
المطروحةةةة  ألسةةةهما فةةةي تكتتةةةا هةةةو أي شةةةخص طبيعةةةي أو إعتبةةةاري يتقةةةدم بطلةةة  لال متكتت ال

  .للبيع
سةوق دبةي المةالي  المسةجلين لةدى ينمتكتتبةلل تصةدر وبطاقةة ذتكيةة مدفوعة مسةبقا فيزا iVestorبطاقة 

 سةوق دبةي المةالي متةوفرة علةى موقةعال iVESTORتخضع ألحتكةام وشةروط بطاقةة و 
(www.dfm.ae.) 

واالنتهةاء مةن تأسةيس الشةرتكة وبعةد والتخصةيص للمتكتتبةين  تكتتةا غلق با  االعق     ألسهمإدراج ا
تحولهةةا مةةن شةةرتكة ذات مسةةئولية محةةدودة الةةى شةةرتكة مسةةاهمة عامةةة لةةدى السةةلطات 

جميةةع أسةةهمها فةةي سةةوق دبةةي سةةيتم ادارج  المختصةةة فةةي اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة، 
 ألوراق المالية.ل

بسوق دبةي  ألسهمفي سوق دبي المالي من خالل سجل ا ألسهموسيتم تفعيل تداول ا
 المالي.

. مةةع ذلةةك، يحظةةر علةةى المطروحةةة للبيةةع ألسةةهما فةةي  تكتتةةا لال ال يوجةةد حةةد أقصةةى الحد األقصى لإلستةمار
% مةةن اسةةهم الشةرتكة وذلةةك وفقةًا للنظةةام األساسةةي 5أي مسةاهم بةةأن يمتلةك اتكةةةر مةن 

. وال يجةةوز للمؤسسةةين البةةائعين سةةواء البةةائعين المؤسسةةينللشةةرتكة. يسةةتةنى مةةن ذلةةك 
 ألسةةهمفةةي ا تكتتةةا بشةةتكل مباشةةر او غيةةر مباشةةر او مةةن خةةالل شةةرتكاتهما التابعةةة اال

مةةةدراء  المشةةةترتكين والمحليةةةين لمنسةةقيين الةةةدوليينل ال يجةةةوز، وتكةةةذلك المطروحةةة للبيةةةع
فيمةةا عةةدا متعهةةدوا التغطيةةة  تكتتةةا وتكافةةة االطةةراف المشةةارتكة فةةي عمليةةة اال تكتتةةا اال
ويجةةةةةوز أيضةةةةةا للمنسةةةةةقيين الةةةةةدوليين  ،تكتتةةةةةا المطروحةةةةةة لال ألسةةةةةهمفةةةةةي ا تكتتةةةةةا اال

  .نيابة عن عمالئهم تكتتا المشترتكيين باال تكتتا المشترتكين ومدراء اال
مةةةع أي درهةةةم  220222بقيمةةةة   األفةةةرادتةةةم وضةةةع الحةةةد األدنةةةي لإلسةةةتةمار لشةةةريحة  الحد األدنى لإلستةمار

درهةم )لمزيةد مةن التفاصةيل يرجةى  2،222استةمار إضافي يتم بزيةادات ال تقةل عةن 
 (.القسم األول من هذه النشرة الجزء الخاص بة"مبال  االتكتتا " في علىاإلطالع 

 
عند تسجيله تكمستةمر جديد في سوق دبي المتكتت  الذى يحصل عليه رقم المستةمر  رقم المستةمر 

 المالي.
والتةي يةتم عرضةها للبيةع للبيةع  سةهم مطةروح 0.222.222.222 فةي العام تكتتا اال  العام تكتتا اال 

اإلسةةةتةمارية البةةةائعين وفقةةةًا لشةةةريحة األفةةةراد وشةةةريحة المؤسسةةةات  المؤسسةةةينمةةةن قبةةةل 
 المؤهلة. 

درهةةم الةةى  0.52بسةةعر يتةةرواح مةةا بةةين المطروحةةة للبيةةع   ألسةةهماسةةوف يةةتم عةةرض  البيع سعر 
سةوف  المطروحةة للبيةع ألسةهماين علةى متكتتبةدرهم. السعر الذي يحصل به ال 0.32

 . النهائي البيع  يتكون هو سعر 
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وسةةينتهي فةةي  0220سةةبتمبر  20الخةةاص بشةةريحة األفةةراد فةةي  تكتتةةا اال سةةوف يبةةدأ تكتتا االمدة 
 .0220سبتمبر  00

 20الخةةةةاص بشةةةةريحة المؤسسةةةةات اإلسةةةةتةمارية المؤهلةةةةة فةةةةي  تكتتةةةةا االسةةةةوف يبةةةةدأ 
 .0220سبتمبر  00وسينتهي في  0220سبتمبر 

 مةةةةن قبةةةةل عةةةةام  اتكتتةةةةا  سةةةةهم عةةةةادي والتةةةةي سةةةةيتم بيعهةةةةا فةةةةي  0.222.222.222 المطروحة للبيع  ألسهما
 البائعين.المؤسسين 

 عةةةن تزيةةةد  نسةةةبة غيةةةر مةةةواطني دولةةةة االمةةةارات العربيةةةة المتحةةةدةأن يمتلةةةك ال يجةةةوز   قيود الملتكية
 من أسهم الشرتكة.% 03

مةةةن المؤسسةةةات  المشةةةترون
 المؤهلة

 .إيه 200تكما هو موضح في القاعدة 

بةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةن لمقةةةةةةةةةةةةدموا الط
المؤسسةةةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةةةتةمارية 

 المؤهلة 

تكةةل األشةةخاص االعتباريةةة مةةن المصةةارف والمؤسسةةات الماليةةة وصةةناديق االسةةتةمار، 
تمةةةةةت الموافقةةةةةة عليةةةةةه مةةةةةن قبةةةةةل الشةةةةةرتكة وغيرهةةةةةا مةةةةةن الشةةةةةرتكات والمؤسسةةةةةات التةةةةةي 

المشةةةةترتكين  تكتتةةةةا ومةةةةدراء االالمشةةةةترتكين  والمنسةةةةقين الةةةةدوليينالبةةةةائيعن  المؤسسةةةةينو 
المشةةترين و  األمريتكيةةةفةةي الواليةةات المتحةةدة  المقةةيم (2والةةذي يعتبةةر واحةةد ممةةا يلةةي )

 الةةذين يجةةوز  األمريتكيةةة( شةةخص خةةارج الواليةةات المتحةةدة 0) ةالمؤهلةةمةةن المؤسسةةات 
( شةةةخص فةةةي مرتكةةةز دبةةةي المةةةالي 1لصةةةالحهم اسةةةتنادًا إلةةةى النظةةةام إس، أو ) البيةةةع 

من التسجيل بموج  نمةوذج قواعةد  لصالحهم وفقًا لالعفاء البيعالعالمي الذين يجوز 
 .السوق الموجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية(

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريحة المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 اإلستةمارية المؤهلة

مةةةةن المؤسسةةةةات  تكتتةةةةا مقةةةةدموا طلبةةةةات اال المطروحةةةةة للبيةةةةع علةةةةى ألسةةةةهمعةةةةرض ا
ارية اإلسةةةةةتةمارية المؤهلةةةةةة بموجةةةةة  الوةيقةةةةةة الخاصةةةةةة بشةةةةةريحة المؤسسةةةةةات اإلسةةةةةتةم

 .المؤهلة
تكةل )بات من المؤسسات اإلستةمارية المؤهلةة لمقدمي الطمقتصرة على هذه الشريحة 

األشةةةةخاص االعتباريةةةةة مةةةةن المصةةةةارف والمؤسسةةةةات الماليةةةةة وصةةةةناديق االسةةةةتةمار، 
 تمةةةةت الموافقةةةةة عليةةةةه مةةةةن قبةةةةل الشةةةةرتكة ووغيرهةةةةا مةةةةن الشةةةةرتكات والمؤسسةةةةات التةةةةي 

والةذي  المشةترتكين تكتتةا ومدراء اال المشترتكين والمنسقين الدوليين البائيعنالمؤسسين 
مةةن المشةةترين و  األمريتكيةةةفةةي الواليةةات المتحةةدة المقةةيم  ( 2يعتبةةر واحةةد ممةةا يلةةي )

 البيةعالذين يجةوز   األمريتكية( شخص خارج الواليات المتحدة 0) ةالمؤهلالمؤسسات 
( شةةخص فةةي مرتكةةز دبةةي المةةالي العةةالمي 1لصةةالحهم اسةةتنادًا إلةةى النظةةام إس، أو )

لصالحهم وفقًا لالعفةاء مةن التسةجيل بموجة  نمةوذج قواعةد السةوق  البيعالذين يجوز 
 .الموجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية(

شةةةةةةةةةةريحة  اتكتتةةةةةةةةةةا وةيقةةةةةةةةةةة 
المؤسسةةةةةةةةةةات اإلسةةةةةةةةةةتةمارية 

الخاصةةةة بشةةةريحة المؤسسةةةات اإلسةةةتةمارية  المطروحةةةة للبيةةةع ألسةةةهمعةةةرض ا وةييقةةةة
 .(www.emaar.com)المؤهلة والمتاحة لإلطالع على الموقع اإلليتكتروني 
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 المؤهلة
الرئيسةةين )بنةةك أبةةو ظبةةي الةةوطني  بنةةوك تلقةةي االتكتتةةا هةةي مجموعةةة البنةةوك برئاسةةة    بنوك تلقي االتكتتا 

خةةةةرى األ بنةةةةوك تلقةةةةي االتكتتةةةةا ( و ش.م.ع. بنةةةةك اإلمةةةةارات دبةةةةي الةةةةوطنيو  .ش.م.ع
 يجبنةك الخلة و .و بنةك دبةي اإلسةالمي ش. م. ع .المشارتكة  وبنةك المشةرق ش.م.ع

و  بنةةةةةةةةةةك اإلتحةةةةةةةةةةاد الةةةةةةةةةةوطني ش.م.ع. و .و دار التمويةةةةةةةةةةل ش.م.ع .األول ش.م.ع
  مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.

 تكتتةةةةةةا مقةةةةةةدموا طلبةةةةةةات اال
 من األفراد 

  .مصرفي ولديه رقم حسا مستةمر  رقمأي شخص طبيعي يحمل 

 .0220سبتمبر  22 تاريس التسجيل
 .األمريتكيةالنظام إس بموج  قانون االوراق المالية للواليات المتحدة  النظام إس
 .األمريتكيةبموج  قانون االوراق المالية للواليات المتحدة إيه  200القاعدة  إيه 200القاعدة 

ورقةةم رقةةم مسةةتةمر يحمةةل أي شةةخص طبيعةةي  المطروحةةة للبيةةع علةةى ألسةةهمعةةرض ا شريحة األفراد 
بموجة   ولم ولن يشارك في شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة مصرفي حسا  

 .هذه النشرة
 أسهم الشرتكة.  ألسهما

وراق الماليةةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةةةانون األ
 مريتكياأل

 ، وتعديالته.2311لسنة  األمريتكيةقانون األوراق المالية للواليات المتحدة 
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 كتتاب: شروط وأحكام ال أولا 
 

 لجمهورل للبيع المطروحة ألسهمالتفاصيل الرئيسية ل
  :مجموعة إعمار مولز ش.م.عاسم الشركة. 
  :( درهم ةالةة عشر مليار وأربعة عشر 21.220.122.222حدد رأس مال الشرتكة بمبل  )  رأس المال

( سهم ةالةة عشر مليار وأربعة عشر 21.220.122.222موزع على )مليون وةالةمائة الف درهم 
( سهم تقابل 21.220.222.222( درهم اماراتي، منها )2مليون وةالةمائة الف سهم ، قيمة تكل سهم )

 مدفوعة بالتكامل. ( سهمًا نقدياً 122.222حصص عينية و )
  جميعها أسهم عادية.و سهم  0.222.222.222بيع :  المطروحة للبيع ألسهماعدد ونوع نسبة و 
  درهم إماراتي 0.32درهم إماراتي الى  0.52من  لكل سهم: البيعسعر نطاق. 
  ما يصل الىالوارد أعاله(:  كتتابلال )بناءا على اعلى سعر المطروحة للبيع  ألسهمل القيمة اإلجمالية 

 .درهم إماراتي 5.022.222.222
 المطروحة للبيع ألسهماين للتقدم بطلب الحصول على مكتتبأهلية الفئات المؤهلة من ال: 

 
ين تكما هو موضح فى صفحة متكتتبالخاص بشريحة األفراد الى ال تكتتا االيتم فتح  شريحة األفراد:

  .مصرفي ورقم حسا   رقم مستةمر أن يتكون لديهم ينمتكتتبجميع ال علىالغالف من هذه النشرة. يج  
 

الخاص بشريحة المؤسسات االستةمارية  تكتتا يتم فتح االشريحة المؤسسات الستثمارية المؤهلة: 
هذه النشرة، ويج   الجزء الخاص بة"التعريفات واالختصارات"صفحة الغالف و  المؤهلة تكما هو موضح في

 ين أن يتكون لديهم رقم مستةمر.متكتتبعلى جميع ال
 

 على: المطروحة للبيع ألسهمامن قبل الجمهور في  كتتابال  ُيحظر 
مقيدة بموج  قوانين االختصاص  ألسهمتتكون عملية شراؤه ل متكتت العام على أي  تكتتا االُيحظر 

. متكتت أو بموج  قوانين االختصاص الوالئي الذي ينتمي إليه ال متكتت الوالئي في موطن إقامة ال
تتوافق مع المتكتت   المسؤولية عن تحديد ما إذا تكانت عملية الشراء التي قام بها المتكتت   ويتحمل 

 قوانين االختصاص الوالئي المعمول بها.
 :درهم  22.222هو  المطروحة للبيع ألسهمافي  تكتتا لالالحد األدني الممتكن  الحد األدنى لإلستثمار

أي استةمار إضافي يتم بزيادات ال  بخالف الحد األدنى المقرر لشريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة،
 .درهم 2.222 تقل عن

 :مع ذلك، يحظر المطروحة للبيع ألسهماال يوجد حد أقصى لإلستةمار في  الحد األقصى  لإلستثمار .
وذلك وفقًا للنظام األساسي للشرتكة )يستةنى  % من اسهم الشرتكة5على أي مساهم بأن يمتلك اتكةر من 

 البائعين(. المؤسسينمن ذلك 
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 :البائعين للتجميد المؤسسين التي بحوزة  ألسهم، تخضع اتكتتا اال بعد اإلنتهاء من عملية   فترة التجميد
 يوم من ذلك التاريس. ال يجوز  202وتنتهي بعد  ألسهم)"فترة التجميد"( والتي تبدأ من تاريس إدراج ا

بائع مؤسس بأي شتكل آخر خالل تلك الفترة إال إلى  ألسهمالبائع بيع أو تحويل أو التصرف باللمؤسس 
 آخر. 

 ملكية مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
% على األقل من أسهم الشرتكة، األمر الذي 52نسبة مالتكين لالبائعين المؤسسين  من المتوقع ان يستمر

 من شأنة أن يضمن امتةال الشرتكة لمتطلبات الملتكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
  التقييمملخص:  

)وهي شرتكة عالمية مدرجة على بورصة نيويورك المتخصصة في توفير  السالرتكة جونز النج قامت ش
 يةعقار ال األصول بتقييم خدمات متخصصة في مجال العقارات وأحدها تقييم العقارات ولها فرع في دبي(

مليار درهم  1300 لشرتكة بلغتل يةلعقار لألصول ا إن القيمة السوقية العادلةووفقا لهذا التقييم ف ،للشرتكة
التي ديون الشرتكة والمبال  النقدية  تشملوقية هذه ال لسالقيمة ا إن .0220يونيو  12 بتاريسإماراتي 
بعين االعتبار جميع مبال  الديون والتمويل التي حصلت عليها الشرتكة لهذه العقارات  ناإذا أخذ بحوزتها،

يبل   0220سبتمبر  0صافي الدين بتاريس عني بأن ة المبال  النقدية المتوفرة لدى الشرتكة )وذلك يقيمو 
مليار  11.0لشرتكة ستتكون العقارية لصول األفهذا يعني أن قيمة صافي  (مليار درهم إماراتي 0.50

هذا الملخص جزء ال يتجزأ من التقرير التكامل وبج  قراءتهم معا. التقرير التكامل متوفر  .درهم إماراتي
  (.www.emaar.com)لجميع المتكتتبين على الموقع االليتكتروني التالي: 

 التعليمات والغرض من التقييم: -
قارات بشأن القيمة السوقية لمختلف الع همرأيبتعليمات بتقديم تقييم  ت شرتكة التقييملقد ُأعط

المملوتكة بشتكل حر، وذلك لتكي يتم تضمينها في نشرة اإلتكتتا  التي سوف تنشرها شرتكة 
دراج هذه بخصوص عرض البيع مجموعة إعمار مولز ذ.م.م.  في سوق  أسهمهاألسهمها وا 

 دبي المالي.
 معايير التقييم: -

ستناد إلى معايير قد تم تحضيرها باإل خص القيمة وتقرير التقييميفي ما  ء شرتكة التقييمإن آرا
)تكما هي في يناير  RICSالتقييم المهنية الصادرة عن المؤسسة الملتكية للمساحين المعتمدين 

 "( والتي تتوافق مع معايير التقييم الدولية.المعايير( )"0220
 موضوع التقييم: -

 -الملحقة بها في دبي تتضّمن المحفظة مجموعة من عقارات التجزئة مع اإلستخدامات
 )"العقارات"(. في التقرير التكاملاإلمارات العربية المتحدة، تكما هو مبّين في جدول العقارات 
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 أساس التقييم:  -
القيمة السوقية للعقارات تكما هي معّرفة في المعايير  خصيفي ما  هارأي ت شرتكة التقييملقد قّدم

أصل من األصول أو دين من الديون، بتاريس  أي: "المبل  التقديري الذي بموجبه يتم تبادل
التقييم، وذلك بين مشتٍر مستعد للشراء وبائع مستعد للبيع، بشروط عادلة، بعد عملية تسويق 

 . "جّيدة، وبشرط أن يتكون تكال الفريقين قد تصّرف عن دراية ووعي ودون أي إتكراه
 0220يونيو  12 تاريخ التقييم: -
درهم إماراتي )تسعة وةالةين مليار وسبعماية  13.003.302.222 القيمة السوقية اإلجمالية: -

 وتسعة وةمانون مليون وتسعماية وأربعون ألف درهم إماراتي(. 
إن القيمة السوقية اإلجمالية المبّينة أعاله تمّةل مجموع القيمة السوقية لتكل عقار من العقارات 

ارات في حال بيعها تكمحفظة واحدة. وتكما على حدة، وهي ال تمّةل بالضرورة القيمة السوقية للعق
هو معمول به محليًا في السوق، لم يأخذ تقييمنا بعين اإلعتبار تتكاليف إنجاز عملية البيع التي 

 يتتكّبدها البائع وال تتكاليف الشراء التي يتتكّبدها الشاري وال أي ضريبة.
 

 المؤهلة ماريةوشريحة المؤسسات الستث المزيد من المعلومات حول شريحة األفراد
 

 كتتابطلبات ال  40
 

ذا قدم أحد  اتكتتا تقديم طل   متكتت يجوز لتكل  واحد باسمه )ما لم يتكن وتكياًل لمتكتت  آخر(. وا 
المشترتكين  تكتتا ومدراء اال تكتتا باسمه، يحق لبنوك تلقي اال اتكتتا أتكةر من طل  ين متكتتبال

 وعدم تخصيص أي أسهم له.  متكتت الالمقدمة من هذا  تكتتا استبعاد تكل أو بعض طلبات اال
 

رفاق تكافة المستندات  تكتتا استتكمال تكافة الخانات ذات الصلة بنموذج طل  اال ينمتكتتبالعلى  وا 
 .تكتتا خالل فترة اال تكتتا مع مبل  اال تكتتا المطلوبة وتقديمهم إلى بنك تلقي اال

 
، وفي حال مخالفة هذا وبخط مقروءواضحًا المستوفي البيانات  تكتتا يج  أن يتكون طل  اال

باستتكمال  متكتت اللحين قيام  متكتت الاستالم الطل  من  بنك تلقي االتكتتا الشرط، سيرفض 
 .تكتتا البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق با  اال
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الموافقة على عقد تأسيس الشرتكة ونظامها األساسي وااللتزام بتكافة  ألسهمفي ا تكتتا ويترت  على اال
القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشرتكة وتعد أي شروط ُتضاف إلى الطل  تكأن لم تتكن، وال 

فقط بعد قراءة نشرة  تكتتا . ويج  تعبئة طل  االتكتتا تُقبل أي نسس ضوئية من طلبات اال
رتكة ونظامها األساسي بإمعان ويقدم الطل  بعد ذلك ألي فروع تابعة وعقد تأسيس الش تكتتا اال

أو وتكالؤهم بصحة المعلومات المتضمنة ون متكتتبالالوارد ذتكرها أدناه ، ويقر  تكتتا لبنوك تلقي اال
أو من ينو  عنه  متكتت الإليه وُيوقع  تكتتا بحضور ممةل عن البنك الذي ُقدم اال تكتتا بطل  اال

 أو ُيصدق عليه بصورة واضحة.  تكتتاعلى طل  اال
 

إذا تكان الطل  غير تكامل أو من أي متكتت   تكتتا عدم قبول طلبات اال بنوك تلقي االتكتتا يحق ل
بطريقة  تكتتا اال تقديم مبل  إذا تمأو  ،غير صحيح فيما يتعلق بالمبل  المدفوع أو المستندات المؤيدة

 ذا لمنقدًا(، أو إ تكتتا المسموحة )على سبيل المةال فإنه ال يسمح بدفع مبل  اال مغايرة لطرق الدفع
مع  الذي قدمه مع الطل  ال يتوافق تكتتا المبين على الطل  أو مبل  اال تكتتا يتطابق مبل  اال

    . شروط الحد االدنى أو المضاعفات المحددة لتكل شريحة
 

 ارية المؤهلة لشريحة المؤسسات الستثم كتتابطلبات ال 
 

سيتكون من الممتكن لمن يقع تصنيفه من ضمن شريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة أن يتكتت  من 
 .لفروع بنك أبوظبي الوطني وبنك اإلمارات دبي الوطني اتكتتا تقديم طل   خالل

 
 كتتابالمستندات المصاحبة لطلبات ال 

 :تكتتا المستندات اآلتية مع طلبات اال ونمتكتتباليج  أن يقدم جميع 
 

 فيما يتعلق باألفراد مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:
 
 للتحقق. ةساري أو بطاقة الهوية اإلماراتية أصل وصورة من جواز سفر -
 
 في حالة تكان الموقع شخًصا آخر بخالف المتكتت ، يتم تقديم ما يلي:  -
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وتكالة مصدق عليه أو صورة معتمدة من إحدى الجهاتو الهيئات التنظيمية سند  -أ
 في اإلمارات مةل التكات  العدل أو حس  األصول المرعية في الدولة.

 أصل جواز سفر المفوض بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة من جواز السفر. - 
 لخاصة بالمتكتت .ا أصل و صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية اإلماراتية سارية -ج
 

 في حالة تكان الموقع وصي على قاصر، يتم تقديم ما يلي: -
 أصل وصورة من جواز السفر الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه. -أ

 أصل وصورة من جواز سفر القاصر. - 
في حال تكان الوصي معينًا من قبل المحتكمة، سند وصاية مصدق من المحتكمة  -ج

 ةل تكات  العدل وصورة من هذا السند.ومن أي جهات مختصة أخرى م
 

فيما يتعلق باألشخاص االعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق االستةمار، وغيرها 
 من الشرتكات والمؤسسات:

 بخصوص األشخاص االعتبارية المسجلين في الدولة: -
   

معتمدة من  أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة -أ
إحدى الجهاتو الهيئات التنظيمية في اإلمارات مةل التكات  العدل أو حس  األصول المرعية 

 في الدولة.
أصل وصورة من المستند الذي ُيجيز للمفوض بالتوقيع نيابة عن المتكتت  وتقديم طل   -   

ونموذج  تكتتا نيابة عنه وقبول الشروط واألحتكام المنصوص عليها في نشرة اال تكتتا اال
 .تكتتا اال

 أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع. -ج  
 
بخصوص األشخاص االعتبارية المسجلين خارج الدولة فإن المستندات المطلوبة ستختلف  -

بناء على طبيعة الشخصية االعتبارية ومتكان تسجيلها، ولذلك فإنه يرجى مراجعة مدراء 
 لمستندات المطلوبة.المشترتكين للحصول على قائمة ا تكتتا اال
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 والدفع  كتتابال طريقة  .0
 

بنوك تلقي تقديم طل  الشراء إلى أي بنك من  متكتت يتعين على الشريحة األفراد: طريقة الدفع ل
 ألسهماباإلضافة إلى سداد قيمة  المصرفي وتخصيص رقم حسابه  المذتكورة في هذه النشرة االتكتتا 
 فيها ، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية: تكتتا االالتي يرغ  ب حة للبيعو المطر 

 
  شيك مدير( مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة  مصرفيشيك(

 Emaar Malls Group" اإلمارات العربية المتحدة لصالح حسا  الشرتكة تحت إسم
PJSC IPO؛ أو" 

   ؛ أو بنك تلقي االتكتتا لدى  المتكتت الخصم من حسا 
 اإلليتكتروني أدناه( تكتتا االاإلليتكتروني )يرجى اإلطالع على الجزء الخاص ب تكتتا اال. 

 
دراج الشرتكة في سوق دبي المالي عند اإلنتهاء من عملية تحول الشرتكة الى شرتكة مساهمة عامة ، وا 

، بالشتكل المناس ، الى المطروحة للبيع  ألسهماسيتم دفع المبل  ذي الصلة من عائدات شراء 
 البائعين. المؤسسين

  
بنك تلقي فيها من قبل  تكتتا االالمرغو  المطروحة للبيع  ألسهماال يجوز ولن يتم قبول سداد قيمة 

 بأي من الطرق التالية: االتكتتا 
 

 نقًدا؛ 

 شيك )غير مصدق(؛ أو 

 .أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذتكور أعاله 

 
 طريقة الدفع لشريحة المؤسسات الستثمارية المؤهلة: 

 
بنوك تلقي  بعضفي هذه الشريحة من خالل  اتكتتا يقوم بتقديم طل   أن متكتت يج  على تكل 

وفقًا إلحدى طرق الدفع أن يدفع مبل  الطل  تكامال في وقت تسليم الطل   )المبينة أعاله( االتكتتا 
ولتكن سيتكون باستطاعة المتكتت  أن يدفع فقط من خالل حسابه المصرفي )تكما هو  المبينة أعاله

استالم ومراجعة  بنوك تلقي االتكتتا وذلك ليتسنى ل 0220سبتمبر  00 تاريس مبين أعاله( بعد
 . قبل موعد التخصيص تهمابتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص طلوا
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 كترونى يالل كتتابال 

رقم ين  الذين لديهم متكتتبلل www.dfm.aeسوف يتيح سوق دبي المالي الموقع اإلليتكتروني الرسمي 
مسجل على الموقع اإللتكتروني، ويمتلتكون بطاقة أى فيستور سارية لتقديم طل  الشراء  مستةمر

ت ان يتكون لها قنوا بنوك تلقي االتكتتا . يجوز لتكتتا اإلليتكتروني الخاص بهم لبنوك تلقي اال
التكترونية خاصة بها )تطبيقات الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، تطبيقات الخدمات المصرفية عبر 
الهواتف المتنقلة، أجهزة الصراف اآللي، الس( والتي يتم ربطها بنظام سوق دبي المالي الخاص 

منه على شروط  موافقةلطل  الشراء اإللتكتروني بمةابة  العميلالعام االولي. ويعتبر تقديم  تكتتا االب
بنك ، تكما يعتبر ذلك تفويضا للبنك المصدر لبطاقة أى فيستور و متكتت نيابة عن ال تكتتا اال وأحتكام

فيها، وذلك عن طريق خصم  تكتتا االالتي التي يرغ  ب ألسهمبدفع اجمالى قيمة ا تلقي االتكتتا 
 Emaar Mallsا  "المبل  من بطاقة أى فيستور أو حسا  العميل المصرفي وتحويل المبل  لحس

Group PJSC IPO"  على النحو  الموضح في  طل  الشراء. بنوك تلقي االتكتتا المفتوح فى ،
المطروحة  ألسهماورد عائدات المطروحة للبيع  ألسهمليج  أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي 

وقبل إدارج  تكتتا اال عق  إغالق فترة مع العوائد الناجمة عليها التي لم تخصص )إن وجد(  للبيع
االتكتتا   التي تم تقديم طل   بنوك تلقي االتكتتا ، ويتم تنفيذ هذا األمر ومعالجته بواسطة ألسهما

  إليها.
 

 بنوك تلقي االتكتتا البائعين، وال مجلس اإلدارة، وال المؤسسين لن يتكون أي من سوق دبي المالي، وال 
 تكتتا االي حال من األحوال عن استخدام خدمة مسئوال بأ أى فيستوروال البنك المصدر لبطاقة 

بنوك تلقي قبل وال عن الخصم من حسا  العميل من  متكتت ال عميل البنك أواإللتكتروني من قبل 
، وذلك فيما أى فيستوربطاقة لمن قبل البنك المصدر  أى فيستوروال عن الخصم من بطاقة  االتكتتا 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدامه خدمة  متكتت يتعلق بأي خسائر أو أضرار يتتكبدها ال
 .أى فيستوراإللتكتروني و و أو بطاقة  تكتتا اال
 

يعد تكافيا ألغرض تحديد الهوية ولن يتكون مطلوبا أي مستندات تروني، تكفيما يتعلق بالتقديم اإللي
" أو من ATM" ة الصراف األلينمن خالل ماتكيإما  تكتتا طلبات االقيام العمالء بتقديم  ،إضافية
الى حساباتهم الخاصة سواءا عن طريق  وذلك بالدخولالخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، خالل 

مستخدمين بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم او عبر الخدمات ”ATM“ ماتكينة الصراف األلي
ت عامالجراء تقليدي في متكاإل كوذل المصرفية عبر اإلنترنت مستخدمين الرقم السري الخاص بهم 

  .الخدمات المصرفية اإلليتكترونية
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 كتتابال مبالغ 
 

درهم  22.222بمبل  المطروحة للبيع  ألسهماين في شريحة األفراد تقديم طلبات شراء متكتتبيتعين على ال
 .درهم 2،222درهم إمارتي يتم بزيادات ال تقل عن  22،222أي استةمار يزيد عن أو أتكةر، 

 
 النهائيالبيع  سعر
 

النهائي. سيتم البيع سوف يتكون هو سعر المطروحة للبيع  ألسهماون متكتتبالذي سيشتري به ال البيع سعر
بنك تلقي بواسطة البيع  النهائي الذى يج  أن يتكون في نطاق سعرالبيع  تحديد واإلخطار بسعر

أن ويج  المؤهلة.  الخاص بتكل من مقدمي الطلبات، بعد إغالق شريحة المؤسسات اإلستةمارية االتكتتا 
من البنوك ووأو المؤسسات المالية ووأو صناديق االستةمار  المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة أسهمتتكون 

عند احتسا   المخصصة لهذه الشريحة االسهمووأو غيرها من الشرتكات المتخصصة ممةلة لغالبية 
 .السعر النهائي السهم

 
ضمن  ألسهممن المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة للمزايدة على ا تكتتا سوف يتم دعوة مقدمي طلبات اال

وقيمتها  تكتتا (، موضحا مبال  االprice sensitive ordersذات سعر دقيق طلبات النطاق السعري )
 المشترتكين تكتتا و مدراء اال المختلفة ضمن النطاق السعري. سوف يعول المنسقين الدوليين المشترتكين

 . تكتتا االالنهائي للمشارتكين في البيع سعر  من هذه األوامر لتحديد  الطلبات الواردة على
 

، وتوفير تكل التفاصيل المطلوبة. اذا لم يتم الخاص بشريحتهم ين تعبئة نموذج الطل متكتتبيج  على ال
مؤهلين  المتكتتبينففي هذه الحالة لن يتكون هؤالء ورقم حسا  مصرفي ساري المفعول رقم مستةمر تقديم 
 لهم.  اتكتتا ولن يتم تخصيص أي أسهم  ألسهملشراء ا

 
في أتكةر  تكتتا في شريحة واحدة فقط. في حالة تقدم شخص لال تكتتا ين التقدم بطلبات االمتكتتبيجوز لل

 البائعين النظر عن أحد أو تكال الطلبين.المؤسسين  من شريحة، حينئذ قد يصرف 
 

أي  بنوك تلقي االتكتتا البائعين أو المؤسسين  المشترتكين أو تكتتا االال تتحمل الشرتكة أو مديرو 
 مسؤولية عن أي طلبات مدفوعة بأي طريقة أخرى خالف ماورد أعاله.

 
 متكتت والذي تتم من خالله عملية الشراء بإصدار إقرار باإلستالم الى ال تكتتا سوف يقوم بنك تلقي اال

الحفاظ عليه حتى تلقيه اشعار التخصيص. و تعتبر النسخة من طل  الشراء  متكتت والذي يتعين على ال
. يج  ان يتضمن تكتتا االاقرارًا بإستالم طل   بنك تلقي االتكتتا عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل 
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 بيع المطروحة لل ألسهماوعنوانه والمبل  المدفوع وطريقة الدفع وتاريس شراء  متكتت إيصال الشراء بيانات ال
بات المقدمة إليتكترونيا عن لف يتضمن اإلقرارواإليصال، في حالة الطو فيها. وس تكتتا االالمرغو  

طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت و ماتكينات الصراف األلي، على المعلومات األساسية للطل  
من  تكتتا اال طل  إستالم إقرار ال ُيعتبر مجرد والمبل  والتاريس ورقم حسا  العميل. رقم المستةمر مةل 
، سواءا تكان ذلك من خالل، موظف البنك أو عن طريق احدى قنوات الدفع بنوك تلقي االتكتتا قبل 

  اإلليتكترونية، بمةابة  قبواًل للطل  وقد يتم رفض الطل  في وقت الحق.
 

 سباب التالية:لأل كتتابال يمكن ان يتم رفض طلب 
 

 إذا إرتجع شيك المدير ألي سب ؛ .2
إذا تكان الرصيد المتوفر في الحسا  البنتكي المذتكور في الطل  غير تكافي لتغطية المبل  المذتكور  .0

تحصيل المبل  الواج  تحصيله من الطل  سواًء  بنك تلقي االتكتتا في الطل ، أو إذا لم يستطيع 
 لعدم تطابق التوقيع أو ألي سب  اخر؛

 ري أو غير صحيح؛غير  سا رقم المستةمرإذا تم االتكتشاف الحقًا أن  .1
 المؤسسينإذا تم االتكتشاف الحقًا أن الطل  متكرر )قبول هذا الطل  المتكرر يخضع فقط لسلطة  .0

 ؛  البائعين التقديرية(
 وأو؛ والمطروحة للبيع ألسهمعرض ا إذا تكان الطل  يتعارض مع شروط  .5
في شريحة المؤسسات  تكتتا في شريحة األفراد وأيضا طل  لال تكتتا تقديم طل  لالاذا تم  .0

  اإلستةمارية المؤهلة والعتكس صحيح.

المشترتكين رفض الطل  الي من  تكتتا البائعين والشرتكة ومديري اال المؤسسين و بنوك تلقي االتكتتا يحق ل
، وال يتكونوا ملزمين المطروحة للبيع ألسهمااالسبا  المشار إليها اعاله في أي وقت إلى حين  تخصيص 

 .ألسهمباإلبالغ عن ذلك الرفض قبل اإلنتهاء من تخصيص ا
      

 تكتتا البائعين و مديري اال المؤسسينبشتكل صحيح أو مقروء، فإن  متكتت وفي حالة عدم تسجيل عنوان ال
الخاص إشعار التخصيص  متكتت ال يتحملون أي مسئولية عن عدم تلقي ال تكتتا المشترتكين وبنوك تلقي اال

 به. 
 

  يبدأ   وذلك لشريحة األفراد. 0220سبتمبر  00وتنتهي في  0220سبتمبر  20تبدأ في  :كتتابال  مدة
سبتمبر  00وينتهي في  0220سبتمبر  20الخاص بشريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة في  تكتتا اال

0220. 
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  ش.م.ع )بصفتهم بنتكا  دبي الوطنيبنك اإلمارات : بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وكتتاببنوك تلقي ال
بنك  و .المشارتكة األخرى هي تكما يلي: بنك المشرق ش.م.ع بنوك تلقي االتكتتا الرئيسيان( و  تكتتا اال

بنك اإلتحاد الوطني  و .و دارة التمويل ش.م.ع .و بنك دبي اإلسالمي ش. م. ع .الخليج األول ش.م.ع
 و مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع. ش.م.ع.

 
 ألسهمافي حال تجاوز الحجم التكلي لالستةمارات عدد  ين المختلفة:مكتتبطريقة التخصيص لفئات ال

وفقًا لسياسة التخصيص   المطروحة للبيع ألسهماالبائعين بتخصيص المؤسسين  سيقوم المطروحة للبيع
 ين. متكتتبللوالعوائد الناجمة عنها الفائضة  تكتتا االالمبينة ادناه وسيقومون ايضًا برد مبال  

 
 :ين تم التخصيص لهم عن طريق ذين في شريحة األفراد المتكتتبسوف يتم إرسال إشعار الى ال اإلشعار بالتخصيص

المقدمه قد تمت الموافقة عليها  تكتتا ين الناجحين بصورة مبدئية ان طلبات االمتكتتبرسالة نصية قصيرة تؤتكد لل
 ألسهم.تكما سيتم إشعارهم أيضا عن طريق رسالة نصية بعدد االمطروحة للبيع  ألسهماوأنهم سوف يستلمون 

يتم إرسال وسوف ، متكتت المخصصة لتكل  ألسهموسوف يعق  هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد ا ،المخصصة لهم
 . متكتت هذا اإلشعار عن طريق البريد المسجل الى تكل 

 
 ورد المبال  الفائضة والعوائد ين متكتتبلل ألسهم)يتعين تخصيص اين: مكتتبطريقة إعادة المبالغ الفائضة لل

والعوائد الناجمة  تكتتا وتكذلك رد قيمة اال  عنها ين الذين لم يتم تخصيص أسهممتكتتبالمترتبة عليها إلى ال
في غضون أي أتكتوبر ) 2 بتاريس أقصاهين الذين رفضت طالباتهم لالسبا  المذتكورة اعاله متكتتبعليها لل
يتم إعادة المبل  . المطروحة للبيع ألسهمفي ا تكتتا با  اال( أيام عمل( من تاريس إغالق 5خمسة )

، وفي حال الذي تم من خالله دفع المبل  األصلي للطل  متكتت الفائض والعوائد الناجمة عنه إلى نفس حسا  ال
م إعادة تلك المبال  من خالل شيك مرسل عن من خالل شيك مصرفي معتمد سيت تكتتا قيام المتكتت  بدفع مبل  اال

  .تكتتا طريق بريد مسجل إلى عنوان المتكتت  الموضح على طل  اال
 تكتتا االمبل  و  تكتتا اال الفرق، )إن وجد( بين سعر متكتت هذه، سوف يسترد ال تكتتا وفقا لبنود نشرة اال

ومبل  الطل  المدفوع من قبل  متكتت لذلك ال البائعين المؤسسينوالذي تمت الموافقة عليه من قبل 
 . متكتت ال

 واالنتهاء من عملية تأسيس الشرتكة، سوف المطروحة للبيع  ألسهماعق  تخصيص  :ألسهمإدراج وتداول ا
على أساس إلتكتروني من  ألسهمجميع أسهمها في سوق دبي المالي. وسيتم تفعيل التداول في ا يتم إدراج

 بسوق دبي المالي. ألسهمخالل سجل ا
 

 لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها  ألسهم: تنتمي جميع احقوق التصويت
بالتساوي في جميع الحقوق وااللتزامات األخرى. ويمنح تكل سهم لحامله الحق في اإلدالء بصوت واحد 

 .مؤسسينفيما يتعلق بجميع قرارات ال
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 ألسهمالقيود على ا: 

البائعين( في أي وقت من األوقات، عق  إعتماد النظام المؤسسين  ال يجوز ألي مساهم )فيما عدا 
%( خمسة بالمائة من رأس مال 5األساسي ان يمتلك، ، أسهم في الشرتكة تتعدى في مجموعها )

 البائعين.المؤسسين  الشرتكة. ال يطبق هذا القيد على 
 

. ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر في الجزء تكتتا اال في هذا هناك بعض المخاطر الخاصة باإلستةمار
المعنون بةة "مخاطر اإلستةمار" في هذه النشرة ويج  أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ أي  قرار 

 .  المطروحة للبيع ألسهمافي   تكتتا االب
 

 لجهاز اإلمارات لإلستثمارالحقوق التفضيلية  30
 

، األسهم المطروحة للبيع% )خمسة بالمائة( من 5يحق لجهاز اإلمارات لالستةمار شراء ما يصل الى 
ويج  تخصيص هذه النسبة بالتكامل لجهاز اإلمارات لالستةمار قبل بدء التخصيص، ونتيجة لذلك يتم 

حقوقهم  جهاز االمارات لالستةمارمارس يإذا لم  خفض حجم التخصيص حسبما تقرره لجنة التأسيس.
 متاحة بشتكل عام. األسهمهذه التفضيلية، عندها تصبح 

  
 واإلدراج كتتابلجدول الزمني لال ا 10

. ومةةع ذلةةك، تحةةتفظ الشةةرتكة بةةالحق فةةي تكتتةةا لال توضةةح التةةواريس المةةذتكورة أدنةةاه الجةةدول الزمنةةي المتوقةةع
، أو تقصةةير أو تمديةةد الفتةةرات الزمنيةةة المحةةددة بموجةة  الحصةةول تكتتةةا اال مواعيةةد تغييةةر أي مةةن تةةواريسو

علةةةى موافقةةةة السةةةلطات المعنيةةةة ونشةةةر ذلةةةك التعةةةديل فةةةي الصةةةحف اليوميةةةة. ويتعةةةين أال يقةةةل عةةةدد األيةةةام 
( عشةرة أيةام وفقةةًا 22فيها عن ) تكتتا اال المرغو  المطروحة للبيع  ألسهماالمخصصة لتقديم طلبات شراء 

 .التجارية لدولة االمارات العربية المتحدة الشرتكاتألحتكام قانون 
 

 0220سبتمبر  20  تكتتا تاريس بداية اال   . أ

 لشريحة األفراد  تكتتا غلق با  اال تاريس   .  
 

 0220سبتمبر  00

لشريحة المؤسسات اإلستةمارية  تكتتا تاريس غلق با  اال  . ت
 0220سبتمبر  00 المؤهلة

 0220سبتمبر  03 النهائي تكتتا تاريس إعالن سعر  اال  . ج

 0220سبتمبر  03تخصيص شريحة األفراد و شريحة  المؤسسات اإلستةمارية   . ح
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 تحول  الشركة 0.
ن إخطار أين ومقدمي الطبات من المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة مالحظة متكتتبيتعين على جميع ال

"( سوف يتم تقديمه وفقا لهذة الجمعية العمومية التأسيسيةإنعقاد الجميعة العمومية التأسيسية للشرتكة )"
. يرجى اإلطالع على القسم الرابع )الجمعية العمومية التأسيسية(. سوف يتكون إجتماع الجمعية النشره

قاعة في  0220سبتمبر  12الموافق  الةالةاء صباحا من يوم 0:22العمومية التأسيسية في تمام الساعة 
 .  دبي مول –العنوان  فندقفي ( Diamond)دايموند 
 سهم لهمأالذي تم تخصيص  المؤسسات اإلستةمارية المؤهلةو على هذا اإلشعار فإن األفراد  وبناءا

التفضل يرجي ) مدعوين لحضور الجمعية العمومية التأسيسية في التاريس المنصوص عليه في اإلشعار
)وتشمل ة إلةبات الهوية وذلك بتقديم مستندات سارية وصحيح ،من هذه النشرة( القسم الرابعبمراجعة 

في  ناجح يحضر ويصوت متكتت توتكيل(. أي النموذج أو جواز السفر أو بطاقة الهوية اإلماراتية 
أو مقدم الطل  من  متكتت المخصصة لهذا ال ألسهماإلجتماع يتكون له عدد من األصوات مساوي لعدد ا

 المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة الناجح، بعد التخصيص. 

  

 المؤهلة

ين الذين متكتتباإلشعار عن طريق رسالة نصية للتأتكيد على ال  . خ
 الخاصة بهم تكتتا تمت الموافقة على طلبات اال

 0220سبتمبر  03

 ألسهمباالبدء في ارسال البريد المسجل فيما يتعلق   . د
 المخصصة

 0220سبتمبر  03

 0عقد الجمعية العمومية التأسيسية في تمام الساعة )   . ذ
 دبي مول  –العنوان صباحًا( في فندق 

 0220سبتمبر  12

الى  تكتتا رد الفائض  من المبال  المدفوعة لشراء أسهم  اال  . ر
 المتكتتبين

أتكتوبر  2في موعدأقصاه 
0220 

 0220أتكتوبر  0 في سوق دبي المالي ألسهمالتاريس المتوقع إلدراج ا  . ز
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 الشرائح 20
 

 الشركة كما يلي:  كتتابال سوف يتم تقسيم أسهم 
 
  :األفرادريحة  ش

 (.المطروحة للبيع ألسهما% من 12سهم )تمةل نسبة ( 022.222.222)ما يصل الى 
 

 األهلية: 
 

الخاص  تكتتا االولم ولن يشارك في أي شخص طبيعي يحمل رقم مستةمر ورقم حسا  بنتكي 
 .المؤهلةبالمؤسسات اإلستةمارية 

  
 2.222مع أي استةمار إضافي يتكون  بزيادات ال تقل عن درهم،  22.222: الحد الدنى لحجم الطلب

 درهم.
 

مع مبل  بالتناس  للمسةمرين االفراد المطروحة للبيع  ألسهما:. سوف يتم تخصيص سياسة التخصيص
. النحو المبين أدناهحقوق التفضيلية لمساهمي شرتكة إعمار العقارية على بشتكل يتوافق مع ال هماتكتتاب

. اي لشريحة األفراد تكتتا في حالة الزيادة في حجم االاألساس سوف يتم تقليص الطلبات على نفس 
، سيتم تقريبها الى أقل أقر  رقم المطروحة للبيع ألسهملمستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي 

 النهائي.  البيعوبناءا على سعر وفقا لسياسية التخصيص سالفة الذتكر  ألسهمستخصص ا صحيح.
 

 : شريحة المؤسسات اإلستثمارية المؤهلة

 (.المطروحة للبيع ألسهما% من 02سهم )تمةل نسبة ( 2.022.222.222)ما يصل الى 
 

األشخاص االعتبارية من المصارف )من المؤسسات المالية المؤهلة  تكتتا : مقدموا طلبات االاألهلية
تمت الموافقة عليه من  يق االستةمار، وغيرها من الشرتكات والمؤسسات التيوالمؤسسات المالية وصناد

والذي هو المشترتكين  تكتتا ومدراء اال المشترتكين البائعين والمنسقين الدوليين المؤسسينقبل الشرتكة و 
( شخص خارج 0) ةالمؤهل من المؤسساتالمشترين و  األمريتكية المتحدة( في الواليات 2واحد مما يلي )
( شخص في 1لصالحهم استنادًا إلى النظام إس، أو ) تكتتا االالذين يجوز  األمريتكيةالواليات المتحدة 

لصالحهم وفقًا لالعفاء من التسجيل بموج  نموذج قواعد  تكتتا االمرتكز دبي المالي العالمي الذين يجوز 
 .مالية(السوق الموجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات ال
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من  شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلةب: سوف يتم تحديد التخصيصات الخاصة سياسة التخصيص

ولذلك فإنه  ،المشترتكين تكتتا ومدراء اال والمنسقين الدوليين المشترتكين شرتكة إعمار العقاريةقبل الشرتكة و 
خصص لهم أي أسهم أو أن ي لن أنفي هذه الشريحة  اتكتتا يقدمون طلبات  الذين ينمتكتتبللمن الممتكن 

  .الخاص بهم تكتتا دد أسهم أقل من العدد المذتكور في طل  االيخصص لهم ع
 

في إعمار العقارية حتى  للمساهمين المطروحة للبيع  ألسهما إجمالي٪ من 42الحقوق التفضيلية إلى 
 تاريخ التسجيل:

 
 ا( متاح"المحجوزة ألسهما") المطروحة ألسهما%( من إجمالي 22سيتكون ما نسبته عشرة بالمائة )

 تكتتا شرتكة إعمار العقارية على سبيل األولوية عن مقدمي طلبات االللمساهمين في  للتخصيص
الخاص بمقدم  رقم المستةمراألخرين. سيتم التعرف علي هؤالء المساهمين عن طريق الفحص المزدوج ل

وسيتم منحهم حقوق تفضيلية بالنسبة إلى الخاص بمساهمي إعمار العقارية.  ورقم المستةمرالطل  
بالتناس  مع مساهمتهم في شرتكة إعمار العقارية ش.م.ع حتى تاريس غلق التداول في  المحجوزة ألسهما

التي تزيد عن االستحقاق  ألسهم. سيتم التعامل بشتكل منفصل مع  بقية  طلبات ا02201سبتبمر  22
وعلى اساس حجم الطل  الشاغر.  اتكتتا  في الشريحة المعنيةالمخصصة بصفته طل   ألسهمالتناسبي ل

حقوقهم التفضيلية، عندها المحجوزة  ألسهماإذا لم يمارس جميع مقدمي الطلبات الذين لهم الحق في 
 المتبقية متاحة بشتكل عام.  المحجوزة  ألسهماتصبح 

 
أي حقوق  0220سبتمبر  22شرتكة إعمار العقارية بعد أسهم في تملتكوا لن يتكون لألشخاص الذين 

 .المحجوزة ألسهمفي ا تكتتا في اال تفضيلية
 

 :جهاز اإلمارت لإلستثمارلصالح المطروحة للبيع  ألسهما % من مجموع .حقوق التخصيص التفضيلية لـ 

( من 02للمادة )وفقةًا  جهاز اإلمارات لإلستةمار( لصالح تكتتا اال % من5يتم حجز اسهم )بما يعادل 
جهاز مارس يإذا لم  . في شأن الشرتكات التجارية وتعديالته 2300( لسنة 0القانون االتحادي رقم )

 متاحة بشتكل عام.   األسهمهذه حقوقهم التفضيلية، عندها تصبح  االمارات لالستةمار
 
 
 
 

                                                 
1

مار وعلى سبيل التوضيح، سيتم تحديد النسبة والتناسب المستحق للمساهم الحالي بشركة إعمار العقارية بناءا على النسبة التي يمتلكها في إع 

 العقارية بنسبة مماثلة في األسهم المحجوزة.
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 مالحظات هامة: 

بأية  لشريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة المطروحة للبيع ألسهماتحتفظ الشرتكة بحقها في تخصيص 
طريقة تراها مناسبة حتى تضمن االمتةال الحتكام قانون الشرتكات والنظام األساسي للشرتكة ونشرة 

في شريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة قد ال  اتكتتا ين الذين قدموا طل  متكتتبال، ولذلك فإن تكتتا اال
. تكتتا في طل  االتم طلبه العدد الذي ى عدد أسهم أقل من يحصلوا على أي سهم أو يحصلوا عل

تحتفظ الشرتكة بحقها بطرح أسهم إضافية تكجزء من أي شريحة مذتكورة أعاله بشرط الحصول على أي 
 موافقات الزمة ويشمل ذلك الحصول على موافقة الهيئة.

 
الخاصة بهم عن طريق رسالة نصية  تكتتا ين اذا تمت الموافقة على طلبات االمتكتتبسوف يتم إشعار ال

  .قصيرة
 

على النظام االلتكتروني تكما هو مطبق بسوق  ألسهمبسوق دبي المالي، سيتم تسجيل ا ألسهمعند ادراج  ا
دبي المالي. المعلومات المدرجة في هذا النظام االلتكتروني ملزمة وال رجعة فيها، ما لم ينص على خالف 

 طبقة التي تحتكم سوق دبي المالي.  ذلك في القواعد واالجراءات الم
 اإلستةمارية توزيع نسبة شريحتي االفراد والمؤسسات وفقا لموافقة الهيئة، تحتفظ الشرتكة بالحق في تغيير

 ألسهما منللمؤسسات المؤهلة % 02وال تقل عن نسبة   لالفراد  % 02بحي  ال تقل عن  د المؤهلة
 .  المطروحة للبيع

    
 

  



31 

 

 ثانيا: التفاصيل الرئيسية للشركة 
 وصف الشركة  40

 مجموعة إعمار مولز ش.م.ع )تحت التأسيس(  اسم الشركة: 0 أ
 غرض الشركة:  0 ب

دارة المراتكز التجارية وتكل النشاطات والخدمات المتعلقة  دارة المحالت التجارية، تملك وا  تأسيس وتطوير وا 
والعناية بأسماك الزينة والحيوانات الحية، إنشاء بهذا المواضيع، خدمات إدارة المنشأت، تجارة وتربية 

دارة وتملك قبة تزلج على الجليد وتكذلك  دارة وتملك حدائق األحياء المائية والبحرية وتطوير وا  وتطوير وا 
نتاج اإلعالنات.  إدارة وتشغيل صاالت األلعا  اإللتكترونية وصاالت ألعا  لتسلية األطفال وتصميم وا 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة3002: ص.  وعالمكتب الرئيسي والفر  0 ت
 0225ديسمبر  23بتاريس  500200رقم الرخصة  تفاصيل السجل التجاري وتاريخ مزاولة النشاط:  0 ث
  سنة 33مدة الشركة:  0 ج
 ديسمبر 12يناير الى  2السنة المالية:  0 ح
التقدم، األغراض، نظرة عامة على تأسيس وعمل الشركة، بما في ذلك األنشطة السابقة، التاريخ،  0 خ

ستراتيجية الشركة و  الملكية، والجوانب المالية ذات الصلة باإلضافة الى الشركات التابعة له، إن وجد ا 
 والرؤية المستقبلية للنمو واإلزدهار: 

 
 نظرة عامة على الشركة: 

نحن المالك و المشغل الرئيسي لمراتكز التسوق في إمارة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. و تضم محفظتنا 
مجمع تسوق و غيره من عقارات التجزئة، والذين يشتكلون معًا مايقر   12العقارية أربعة مراتكز تسوق و 

، ونسبة اشغال 0220ونيو ي 12مليون قدم مربع من مساحة إجمالية القابلة للتأجير تكما هو في   5.3
. و 0220يونيو  12% من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير في االشهر الستة المنتهية في 35تعادل 

تشتمل عقاراتنا على بعض من مراتكز التسوق و مراتكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتتكاملة األتكةر شهرة 
أصال من أصولنا الرئيسية لتكونه مرتكز التسوق و في الشرق األوسط، بما في ذلك  دبي مول الذي يعتبر 

الترفيه األتكةر زيارة في جميع أنحاء العالم خالل السنوات الةال  األخيرة. لقد تم تطوير عقاراتنا تكجزء ال 
يتجزأ من خطة التطوير الرئيسية الموضوعة من قبل مساهمنا الرئيسي شرتكة إعمار العقارية، و بالتالي 

د بشتكل استراتيجي، في المناطق الرئيسية في دبي و التي تستفيد من السياحة فإنها جميعا، تتواج
 االجتماعية و االقتصادية و الديمغرافية المتزايدة و المتميزة.

 
إننا ندير عملياتنا بشتكل رئيسي، من خالل أربعة أقسام: مراتكز تسوق مراتكز تسوق إقليمية متميزة، مراتكز 

 المتتكاملة و المجمعات المتخصصة. تسوق  إقليمية، مجمعات التجزئة
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 يضم هذا القسم دبي مول الذي يعتبر الوجهة اإلقليمية و قسم مراتكز التسوق اإلقليمية المتميزة :
وحدة رئيسية  2.222العالمية للبيع بالتجزئة و األزياء و الذي يقع في وسط دبي، و فيه أتكةر من 

بلومينغديلز وغاليري الفاييت. و يوجد من بين وحدة للمستأجرين العالميين، بما في ذلك  00منها 
عالمة تجارية عالمية لألزياء الفاخرة تقع في قسم األزياء الذي  02المستأجرين، مالتكي أتكةر من 

يعتبر وجهة التسوق في مول دبي فيما يخص المارتكات و األزياء العالمية الفاخرة.  و تشتمل 
محل مجوهرات و مارتكات ساعات فاخرة، و أتكةر  02وحدات التجزئة في مول دبي على ما يناهز 

 202متجر مالبس و اتكسسوارات و تجار تجزئة لإلتكترونيات. و لدينا أيضا أتكةر من  022من 
مطعم و مقهى منتشرين في جميع أنحاء المول و في داخل صالتي طعام ضخمتين، بما في ذلك 

تتمتع بإطاللة على نافورة دبي و برج  مطعم يطلوا على منتزه الواجهة المائية، التي 05أتكةر من 
 خليفة، أطول برج في العالم. 

 
و  0220و  0222دبي مول هو مرتكز التسوق والترفيه األتكةر زيارة في جميع أنحاء العالم في أعوام 

، متجاوزة 0220٪ مقارنة بعام 20مليون زائر، بزيادة قدرها  05، اجتذ  المرتكز  0221.  في عام 0221
بشتكل تكبير عدد الزوار في العام نفسه في مراتكز التسوق الرائدة األخرى في جميع أنحاء العالم، مةل ليه تكاتر 

مليون( ومرتكز  02مليون(، حلبة مصارعة الةيران برمنغهام ) 02مليون(، مول أوف أمريتكا ) 00تام  )
٪ من قيمة جميع السلع الفاخرة 52، شتكل مول دبي حوالي 0221مليون(. في عام  12مانشستر ترافورد )

التي تباع في دبي، ويستمر في تعزيز متكانته باعتباره عاصمة الموضة في الشرق األوسط. مول دبي هو 
مليون قدم مربع(، و سادس  20.2أتكبر مرتكز تجاري في العالم من حي  المساحة اإلجمالية المبنية )نحو 

مليون قدم  1.0"( )ما يقر  من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجيرالعالم من حي  )"أتكبر مرتكز تسوق  في 
% ودخل االيجار 33نسبة إشغال المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير في دبي مول تعادل مربع(. تكانت 

 .0221مليون درهم اماراتي في  2.332السنوي 
 

ة تكبيرة لقسم الموضة واألزياء )واحدة من أعلى حاليا بإجراء توسع مع إعمار العقارية إننا نقوم
المناطق أداءا والتي ستستضيف مجموعة تكبيرة ومتنوعة من العالمات التجارية الفاخرة والمشهورة(. 

ألف قدم مربع من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير إلى ذلك  022ومن المتوقع أن يتم إضافة نحو 
.  و بإتمام هذه التوسعة، يمتكن أن 0220اإلنتهاء منه في عام القسم و الذي من المتوقع أن يتم 

وحدة لبعض من أتكبر العالمات التجارية الفاخرة في العالم، مما  022يستوع  مول دبي أتكةر من 
 يساهم في تعزيز حقيبة أزياء دبي مول. 

 
  :هو منشأة  يضم هذا القسم دبي مارينا مول. إن دبي مارينا مولقسم مراتكز التسوق اإلقليمية

ألف  202متتكاملة لتجارة التجزئة والتسلية والترفيه، و يستفيد  منها مجمع ستكاني رئيسي ألتكةر من 
ساتكن و موقع ذا واجهة مائية تكما أنه قري  من اةنين من مجمعات البيع بالتجزئة التابعة لنا، و 

تي تعزز من "نمط الحياة" في ممشى مارينا و منتزه مارينا، وتكذلك معالم الواجهة المائية األخرى وال
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نسبة إشغال وحدة رئيسية. تكانت  200تجربة التسوق. يوجد في مارينا مول دبي ما يقر  من 
 220% ودخل االيجار السنوي 30تعادل مارينا مول دبي المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير في 

 .0221مليون درهم اماراتي في 
 

  مرتكز للتسوق و محالت تجزئة أخرى في  12المتتكاملة. ويضم هذا القسم قسم مجمعات التجزئة
مختلف المجمعات الستكنية التي طورتها إعمار العقارية. العقارات الرئيسية المدرجة ضمن هذا القسم 

 هي: 
 

 مجمع وسط مدينة دبي المتتكامل الذي يحتوي على عدد من مراتكز التجزئة المتتكاملة؛ و •
لتجزئة، بما في ذلك ممشى مارينا، و منتزه مارينا و غيره من محالت دبي مارينا لتجارة ا •

 التجزئة األخرى؛ و
 مراتكز تسوق منتشرة في مجمعات اعمار الستكنية األخرى، مةل "أرابيان رانشز" و "االروضة"؛ و  •
 " و "سبريجز فيليدج".0مراتكز تسوق قيد اإلنشاء حاليا مةل "أرابيان رانشز  •

 
ئة المتتكاملة محالت السوبر مارتكت والمطاعم والنوادي الرياضية ومرافق الرعاية النهارية تضم مجمعاتنا للتجز 

وحدة بيع  152والعيادات، وتلبية احتياجات الستكان في المناطق المحيطة بها. و تحتوي تلك المنشآت على 
ة اإلجمالية القابلة نسبة إشغال المساحوحدة  لألغذية والمشروبات. تكانت  200يشمل ذلك و  تقريبا بالتجزئة

 .0221مليون درهم اماراتي في  252% ودخل االيجار السنوي 01تعادل  للتأجير لمجمعاتنا
 

 نسبة . يضم هذا القسم سوق البحار و واحة الذه  والماس. تكانت قسم المجمعات المتخصصة
ل االيجار % ودخ05تعادل المجمعات المتخصصة  إشغال المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير لقسم

 .0221مليون درهم اماراتي في  200السنوي 
 

سوق البحار هو وجهة لتسوق والترفيه وتناول الطعام و هو وجهة مرخصة بالتكامل ترتكز على تقديم   •
الطعام المتميز والتسوق تحت طابع عربي. و هو يقع بالقر  من مول دبي ونافورة دبي في قل  

 متجر للبيع 01منفذ لألغذية والمشروبات، و  10وحدة رئيسية، تضم  00وسط مدينة دبي، و يضم 
 بالتجزئة تسهتدف السياح.

واحة الذه  والماس هي واحدة من أبرز الوجهات في دبي لتجارة الجملة والتجزئة للذه   •
محالت  220، تضم تقريبا وحدة رئيسية 052والمجوهرات الماسية. تحتوي هذه الواحة على 

 متكتبا. 022منفذ للبيع بالتجزئة و  31للتصنيع و 
 

باإلضافة إلى العقارات المذتكورة أعاله، فإننا سوف نسعى أيضا إلى االستفادة من عالقتنا القوية مع 
شرتكة إعمار العقارية وذلك لالستحواذ على عقارات إضافية لتجارة التجزئة، و لقد أبرمنا اتفاقية 
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حوذ على محافظ شراتكة مع اعمار العقارية و التي بموجبها يحق لنا، و دون أدنى التزام، أن نست
قيد اإلنشاء من قبل اعمار العقارية، بما في ذلك أصول لتجارة التجزئة مطورة من  إضافيةأصول 

قبل إعمار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خالل األعوام العشرة القادمة، مادامت تمتلك 
  % أو أتكةر من أسهم الشرتكة.12إعمار العقارية 

 
خدمات تقنية مع شرتكة إعمارالعقارية. بموج  هذه اإلتفاقية، تقدم شرتكة إعمار أبرمت الشرتكة اتفاقية 

 سداد رسوم.  مقابلالخدمات للشرتكة  العقارية
 

وقدمت على  ،إضافة إلى ما ذتكر فإن الشرتكة بتاريس إصدار هذه النشرة لديها أربعة عالمات تجارية مسجلة
انهاء  الشرتكة حاليا تنتظرو  االقتصادمع سجل العالمات التجارية بوزارة  أخرىتسجيل ةال  عالمات تجارية 

 the( و )the Souk Al Bahar( و )The Dubai Mall: )وهي تكما يلي العالمات التجارية هذه تسجيل
Dubai Marina Mall :نحن نملك أيضا العناوين التالية على شبتكة االنترنت .)

(www.thedubaimall.com( و )www.dubaimarinamall.com)  و
(www.goldenanddiamondpark.com). 
 

 نقاط القوة التنافسية
 

 وتشمل نقاط القوة التنافسية ما يلي: 
دبي هي واحدة من أتكةر أتكةر اإلقتصاديات العالمية جاذبية تكما أنها توفر منصة ممتازة  −

 الستمرار النمو في أعمالنا.
المرتفع لسوق التجزئة في دبي، والتي من المتوقع أن يبل   تستفيد أعمالنا من النمو االستهالتكى −

)بيزنس مونيتور انترناشونال و  0220و  0221% ما بين عامي 22.2معدل نموها المرتك  
 ( 0220وتقريرالبيع بالتجزئة في  اإلمارات العربية المتحدة في الربع السنوي األول من عام 

متتكاملة لبيع التجزئة والترفيه وهي من ضمن عوامل اصولنا الرئيسية هى وجهات عالمية شهيرة  −
األتكةر زيارة على مستوى العالم خالل الجذ  المعلومة والمشهورة في دبي. تعد موالت دبي 

 السنوات الةال  الماضية.
طورت إدارتنا مرتكز للتسوق هو األفضل في فئته ويتمتع بسجل أعمال يخلق قيمة مضافة تكبيرة  −

اإليرادات السنوية خالل السنوات الخمس الماضية، والذي يتمةل بزيادة  مع نمو فيللمساهمين، 
 خانتين رقميتين لتلك االيرادات.

لدينا مساهم رئيسي ذو قوة، وسمعة عالية االحترام وملتزم ولديه عالقة عمل ممتازة مع  −
 الحتكومة.

: زيادة لعوامل التاليةمدفوع با أعمالنا أن يتكون نمو نتوقعلدينا منفذ فريد لفرص النمو الجذابة.  −
ألن هناك زيادة عامة في اإليجارات المتصلة بإيرادات األصول  األصول الحالية إيرادات إيجار
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إدارة  نهجنا النشط في من خاللو  المؤجرة بسب  النمو المتوقع في تجارة التجزئة في دبي
 التي هي قيد التقييمالتوسع ومشاريع التطوير و  مشاريع التنمية، إطار وتوسيع، وتطوير األصول

نشاء، حاليا  المشاريع المشترتكة. وا 
 لدينا ميزانية قوية وسياسة استةمار مرنة تسمح لنا باالستفادة من فرص النمو.  −
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  استراتيجية الشركة
 

 تحقيق نمو على المدى الطويل من خالل إدارة حقيبة المستأجر النشط

نشط على فهم شامل الحتياجات المستأجرين لدينا وذلك بشتكل تشتمل استراتيجيتنا إلدارة حقيبة المستأجر 
اننا نستمر في السعي حتى نتكون مرتكز  بغرض تصميم حمالت تسويقية لتشجيع نمو اإليرادات تكما

دول مجلس التعاون الخليجي، مةل بلومينغديلز  التسوق األول لجل  العالمات التجارية الرائدة لمنطقة
 .لدبي مو وغاليري الفاييت في 

 نسبة اإلشغال العالية لدبي مول تعتكس مستوى الطل  المتزايد على المساحات المخصصة لبيع التجزئة،
 نسبة بزيادة سمحت التي خاصًة في قسمنا للموالت االقليمية الفاخرة وقدرتنا الهائلة على التفاوض

قبل لمواصلة  للمستأجر من ةإدارة المحافظ االستةمارية النشط اننا نستمر في عقاراتنا تكما في االيجارات
 عقود إيجار المستأجرين على الحفاظ نتوقع بخصوص شروط عقود اإليجار. الناجحة المفاوضات
 1 بين تتراوح لمدة الرئيسيين غير المستأجرين إلى وبالنسبة عام 02 إلى 22 بين تتراوح لمدة الرئيسيين

 اإليجار دفع مخاطر تخفيف خالل من قوية تحصيل معدالت تحقيق نحن نستهدف.أعوام 5 إلى
 المياه، ورسوم رسوم الخدمات باإلضافة إلى اإليجار األساسيلتغطية  الدفع جلةمؤ  شيتكات باستخدام
 التأمين مبل  باإلضافة إلى اإليجار لتكامل مدة المعنية للوحدة في الترويج والتسويقمساهمة المبردة وال

 دفع مخاطر إدارة أيًضا المستأجرين. سنواصل لجميع اإليجار عقد من األولى أشهر الةالةة يغطي الذي
 العالمات ذو الرئيسيين المستأجرين من تكبيرة نسبة المستأجرين بجان  تنوع فئة على بالمحافظة اإليجار
باختيار  وعالميًا ومن خالل االستمرار في تحسين اإلجراءات الصارمة الخاصة اقليمياً  الرائدة التجارية

من خالل إبرام عقود إيجار ٌأقصر في  األداء بةالمستأجرين ضعيفي واإلدارة االستباقية الخاصةالمستأجر 
 المدة لهؤالء المستأجرين  وذلك لتحفيز األداء وتقليل المخاطر.

 
تعظيم العائد الناجم عن  حقيبة األصول الحالية من خالل اإلدارة النشطة لألصول والتوسعات باإلضافة 

 جديدة0  الى تطوير أصول
 

والمشغلين لمراتكز التسوق في دبي، اال اننا نعتقد أن  على الرغم من أننا بالفعل المالتكين الرئيسيين
أساسيات االقتصاد في دبي، جنبا إلى جن  مع الستكان والسياحة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في 

في  لمواصلة تعزيز موقعنا الرائد المجمعات الستكانية التي نقدم اليها خدماتنا، تعني أن هناك فرصة لنا
 السوق.
 المشاريع التالية قيد التطوير والتي يتم تنفيذها وبالتنسيق والتتشارو معنا. لدينا 
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: التوسع في مجال األزياء والموضة في  دبي مول والتي يمتكن أن قسم األزياء والموضة •
وحدة لبعض من أتكبر العالمات التجارية الفاخرة في العالم. بدأ البناء  022تستوع  أتكةر من 

 . 0220ويتوقع أن يتم اإلنتهاء منه في مارس  0220في يناير عام 
يجز فيليدج والمتوقع االنتهاء منه في : إعادة تطوير المرتكز القائم في قرية سبر سبريجز فيليدج •

 . 0225عام 
والمتوقع  القائم حاليا رانشيز مجاور الرابيان : تطوير مجمع تسوق جديد0رانشيز  ارابيان •

 .0220استتكماله بحلول نهاية عام 

م باإلضافة إلى ذلك، فإننا، و بالتعاون مع شرتكة إعمار العقارية، نقوم حاليا بتقييم المشاريع التي سيت
 تطويرها من قبل شرتكة إعمار العقارية. وتشمل: 

 
: تحويل جزء من مواقف السيارات الموجودة في مول دبي الى مساحات مشروع توسعة البوليفارد •

مخصصة لمحالت البيع بالتجزئة وربط المساحات المخصصة للبيع بالتجزئة بتطوير فاونتن 
ألف قدم مربع إضافية  022ه أن يضيف فيو ريذيدنس المجاور لها، والذي إذا ما تم من شأن

 الى المساحات المخصصة لمحالت البيع بالتجزئة إلى  دبي مول . 
: توسعة مول دبي في منطقة زعبيل المجاورة  على األرض التي تم توفيرها التوسع في زعبيل •

ألف قدم  022عليها يمتكن إضافة توسعات بحوالي  الحصول من قبل الحتكومة.والتي إذا ما تم
. تكمواقف سيارات متكان 0222مربع تكمساحات جديدة مخصصة لمحالت البيع بالتجزئة و

 . 0225في أقر  وقت بحلول عام  وسيجهز مواقف السيارات
 المساحة الف قدم مربع من إجمالي 05مشروع الريم: توسعة مرتكز الريم للتسوق بما يقار   •

 لإليجار. القابلة

 مع الحفاظ على هيكل رأس المالفرص نمو التمويل وتوزيعات األرباح 
 

ضمن الحدود المالية المرسومة ألي شرتكة تعمل في قطاعنا. لقد تم تصنيفنا االئتماني  بحذرإننا نعمل 
(، ونحن ملتزمون -BBB( وستاندرد اند بورز )Baa2من الدرجة االستةمارية من قبل تكل من موديز )
التأتكيد على توازن ديوننا تكما أننا نستخدم العديد من  بالحفاظ على االستةمار والتصنيفات االئتمانية مع

مصادر التمويل لدعم السيولة لدينا، بما في ذلك القروض المصرفية وأسواق رأس المال لتمويل الديون 
حي  ةبت مؤخرا قدرتنا على الحصول على تمويل بشروط جذابة من خالل تسهيالت جديده وسندات 

 الصتكوك.
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 و دعم نمو مبيعات المستأجرين لزيادة عدد الزوارتحسين الوعي بالعالمة التجارية 
 

إننا نهدف إلى تحسين الوعي بالعالمة التجارية من خالل مواصلة الجهود مع أصحا  المصلحة 
 رفيعة المستوى والمشارتكة الفعالة من المستهلك. أحدا  تسويقية تنظيم خالل الرئيسيين بةدبي، و ذلك من

رفيعة المستوى وأنشطة  أحدا  تسويقية لدينا شراتكة جارية مع طيران اإلمارات ولقد قمنا بتنظيم تكما انه
داعمة للعالمة التجارية وذلك بالتعاون مع طيران اإلمارات، بما في ذلك افتتاح جهاز محاتكاة الطيران 

A380 ن إلى مواصلة دعم في  دبي مول تكجزء من استراتيجيتنا للمضي قدمًا. وسوف نسعى جاهدي
عالقتنا مع طيران اإلمارات، ومجموعات الرفاهية )مةل تكوميته تكولبير( و الوتكاالت السياحة لزيادة الوعي 

 بإمارة دبي و الشرتكة و عقاراتنا.
بةاألزياء والعلوم  المتعلقة األحدا  بتنظيم نهدف أيضا إلى بناء الوعي بالعالمة التجارية من خالل الترويج

والفن والترفيه مةل "فوج فايشن دبي اتكسبيرينس" وذلك للترويج للمصممين الجدد وعرض والةقافة 
التشتكيالتوالمجموعات الموسمية لتكبار دور التصميم في العالم ومهرجان االمارات للسيارات التكالسيتكية 

على إشراك المستهلتكين من خالل مواصلة  اً أيض سنعمل ومعرض للساعات الراقية والمجوهرات تكما
 مليون متابع 2.0حملتنا في وسائل االعالم االجتماعية الناجحة في جميع أنحاء مول دبي )مع أتكةر من 

(  ليصبح المرتكز التجاري األتكةر رؤية 0220يونيو  12ألف متابع على تويتر في  202على الفيسبوك و
برنامج من شأنه تعزيز ارتباط  وضع على م، وسوف نعملعلى وسائل التواصل اإلجتماعي في العال

 معنا. المشارتكينالعمالء بدبي مول وغيره من العقارات التي لدينا و عالمتنا التجارية وتجار التجزئة 
 

 التطورات األخيرة

بقيمة  لدي دائرة التنمية االقتصادية بامارة دبي ، سجلنا زيادة في أسهم رأس المال 0220يوليو  02في 
درهم لتكل سهم وذلك  2.222سهم بقيمة  21.220.222درهم، والتي تتتكون من  21.220.222.222

من خالل ملحق لعقد التأسيس الخاص بنا. وتتعلق هذه الزيادة في أسهم رأس المال بإصدار أسهم 
ينا مول و إضافية في الشرتكة الى مساهميها مقابل نقل ملتكيات قطع أراضي متعلقة بدبي مول و دبي مار 

تم هذا بناء على تقييم قامت بها شرتكة تقييم مستقلة لعقارات إعمار العقارية بتاريس  سوق البحار.
واتبعت الشرتكة اإلجراءات المعتادة في هذا الشأن بتقديم طل  زايدة رأس المال باإلضافة  0221و20و12

من خالل شرتكة التقييم  ها الشرتكةإلى رسالة من مدقق حسابات الشرتكة يأتكد عملية التقييم التي قامت ب
 . بدبي لى الدائرة االقتصاديةإ المستقلة

درهم من التمويل الجديد واستخدمت الشرتكة هذا مليون  320بل  بسح  مقمنا  0220 سبتمبر 0في 
لسداد إجمالي المتبقي من قيمة قرض المساهم.  المبل  باإلضافة إلى السيولة النقدية المتوفرة لدى الشرتكة

األرباح التي تم احتجازها من مليون درهم  022 ، قمنا بدفع0220 أغسطسباإلضافة الى ذلك، في 
 بصفتها أرباح نقدية قابلة للتوزيع على مساهمينا.
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المالية المدققة  غير ما ذتكر في هذا القسم من النشرة والقسم الخاص بة"نظرة عامة عن الشرتكة" والبيانات
المذتكور فيهما بعض آخر التطورات للشرتكة، فإنه ال يوجد أي تطورات أخرى  0220يونيو  12حتى 

 تذتكر وتستمر الشرتكة بالقيام بنشاطاتها بشتكل اعتيادي.
 

 البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة 0 د
 بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.  
 بنك الخليج األول ش.م.ع.  
  ش.م.ع.بنك المشرق 
 بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع.  
 بنك نور اإلسالمي ش.م.ع.  

 
 :  يةتفاصيل اإلدارة الحال 0 ذ

 
 الجنسية  المنص   االسم 

  إلماراتا مدير  راشد المطروشي أحمد ةاني 
 في ضوء الهيتكل الجديد لرأس مال الشرتكة.  تكتتا اال سيتم تشتكيل مجلس إدارة جديد بعد اإلنتهاء من

 
  :اإلدارة الجديدتفاصيل مجلس  0 ر

 
 الجنسية  المنصب  السم 

غير مستقل  رئيس مجلس اإلدارة سعادة/ محمد علي راشد العبار 
 تنفيذيو

 اإلمارات

غير مستقل عضو مجلس إدارة  أحمد ثاني راشد المطروشي
 غير تنفيذيو

 اإلمارات

 غير مستقل عضو مجلس إدارة عبدهللا سعيد بن ماجد باليوحة
 غير تنفيذيو

 اإلمارات

عبد الرحمن حارب راشد 
 الحارب

غير مستقل عضو مجلس إدارة 
 غير تنفيذيو

 اإلمارات

غير وعضو مجلس إدارة مستقل  هالل سعيد المري
 تنفيذي

 اإلمارات

غير وعضو مجلس إدارة مستقل  محمد هادي أحمد عبدهللا الحسيني
 تنفيذي

 اإلمارات

غير وعضو مجلس إدارة مستقل  محمد مراد
 تنفيذي

  لبنان

غير وعضو مجلس إدارة مستقل  ريتشارد اكرز
 تنفيذي

 المملكة المتحدة
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  :الشركة في الشركات التابعة لها واإلستثمارات األخرى إستثماراتتفاصيل   00

 
 هيكل شركة مجموعة إعمار مولز ذ0م0م

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 :تطور رأس المال بيان 30

 
فيما بين إعمار العقارية )ش.م.ع(  0225ذات مسئولية محدودة في عام تأسست الشرتكة تكشرتكة  . أ

درهم إماراتي  122.222وأميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد. بل  رأس مال الشرتكة عند التأسيس مبل  
)ةالةمائة ألف درهم إماراتي( موزع فيما بين إعمار العقارية )ش.م.ع( وأميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد 

 % على التوالي.2% و33بنسبة 
 
قام الشرتكاء في الشرتكة بزيادة رأس مال الشرتكة عن طريق تقديم حصة عينية من قبل  0220يوليو  02تاريس ب

ليصبح رأس المال بعد الزيادة مبل  درهم  21.220.222.222الشريك األول إعمار العقارية )ش.م.ع( بقيمة 
% ونسبة 33.3بعد الزيادة  (.العقارية )ش.م.عإعمار وتتكون نسبة مساهمة ، درهم 21.220.122.222

 %.2.22 هي أميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد مساهمتة

 
 
 

99% 

99% 

99% 

99% 99% 

مجموعة إعمار 

 مولز ذ.م.م

للمراكز إعمار دبي 

 ذ.م.م التجارية

للمراكز  الدوليةإعمار 

 ذ.م.م التجارية
دبي مول ذ.م.م

  
إعمار مولز 
 لإلعالنات

 )فرع(

مجمع الذهب واأللماس 

 ذ.م.م

 الروضة ش.ذ.م.ممركز 

دبي مارينا 

 مول 

 )فرع(
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 تكتتا االالهيتكل الحالي لرأس مال الشرتكة قبل بداية  .  

سهم، قيمة  21.220.122.222درهم موزع على  21.220.122.222حدد رأس مال الشرتكة بمبل   
 سهمًا نقدياً  122.222سهم تقابل حصص عينية و  21022002220222منها درهم اماراتي  2تكل سهم 

 وتتكون جميع أسهم الشرتكة متساوية مع بعضها البعض من تكافة الحقوق. مدفوعة بالتكامل
 

 البيع ويوضح الجدول التالي ملتكية الشرتكة وتوزيع رأس المال بين المساهمين قبل وبعد عملية 
 

 البيع قبل 
 

 ألسهمإجمالي قيمة ا  ألسهمعدد ا  ألسهمنوع ا المؤسسجنسية  المؤسسون
)بناء على السعر 

 السمي(

نسبة الملكية من 
 رأس المال 

إعمار العقارية ش.م.ع 
و إمريتس بروبرتي 

 هولدنجز ليميتد

االمارات العربية 
المتحدةو جزر 

 العذراء البريطانية

 %222 21.220.122.222 21.220.122.222 عادية

 
 البيع بعد  

 
نوع  جنسية المؤسس المؤسسون

  ألسهما
 ألسهمإجمالي قيمة ا  ألسهمعدد ا

)بناء على السعر 
 السمي(

نسبة الملكية من 
 رأس المال 

 المؤسسين البائعين
)إعمار العقارية ش.م.ع 
و إمريتس بروبرتي 

 هولدنجز ليميتد

االمارات العربية 
جزر الالمتحدةو 

  العذراء البريطانية

 %00.0 22.220.122.222 22.220.122.222  عادية

المسهمين المتكتتبين بعد 
 تكتتا إنتهاء عملية اال

 %25.0 0.222.222.222 0.222.222.222 عادية  
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 .  البيعهيتكل رأس مال الشرتكة عند اإلنتهاء من  . ت

درهم، مقسمة الى  21.220.122.22، يصبح أسهم رأس مال الشرتكة المدفوع البيععند إنهاء عملية 
 درهم للسهم.  2درهم سهم بقيمة اسمية  21.220.122.222

 
من أسهم الشرتكة تكما ورد أعاله. قامت الشرتكة  22.220.122.222 البائعين في المؤسسيناستةمر 

من إجمالي رأس  سهم 0.222.222.222البائعين  المؤسسين للبيع يطرح حتى بتقديم خطتها الى الهيئة
 .المال

 
 سهم  22.220.122.222 :أسهم المؤسسين عدد -
المطروحة  ألسهماعدد أسهم المتكتتبين )يرجى المالحظة ان هذا يغطي تكل شرائح  -

 سهم.  0.222.222.222المنصوص عليها في هذه النشرة(:  للبيع
  .سهم 21.220.122.222المجموع:  -

 
  :المتعلقة بالشركة خالل الثالث السنوات األخيرة والنزاعاتاألجراءات بيان  10

 أو النزاعات حتكومية أو قانونية أو تحتكيم )بما في ذلك ايا من تلك اإلجراءات أو نزاعاتال يوجد أي إجراءات 
 .ذات طبيعة جوهرية للشرتكة العالقة أو المهددة أو التي نحن على علم بها(

 
 :اموظفي الشركة والشركات التابعة لهبيان عدد ونوع  0.

موظف في المتكت   33ويشمل ذلك  موظف 502ما يقار  من  لدى الشرتكةمن الناحية المحاسبية، فإن 
 5موظف في مجمع الذه  واأللماس وسوق البحار و  15في دبي مول و موظف  102الرئيس للشرتكة و 

 .موظفين في المجمعات الستكنية
 

  :المعتمدة والمعمول بها في الشركةالسياسات المحاسبية  20
 

الحسابات الخاصة بها  تعد الشرتكةمن البيانات المالية المرفقة، فإن  2-0باستةناء ما تم ذتكره في التنويه 
القوانين  معايير الدولية المحاسبية ومتطلباتال مجلس الصادرة عنللمعايير المحاسبية العالمية  مستقبليا وفقا
 اإلمارات العربية المتحدة.دولة  السارية في
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  :بيان بقروض الشركة، التسهيالت اإلئتمانية والمديونيات وأهم الشروط المتعلقة بها 70

"( والذي تسهيل جديد)" 0220مايو  02لقد أبرمنا تسهيل تمويل إسالمي جديد مع مجموعة من البنوك في 
درهم و تسهيل بالدوالر األمريتكي  2.010.522.222قدره  يتتكون من تسهيل بالدرهم اإلماراتي بمبل  ًإرتباط

دوالر. ال توجد ضمانات مقدمة للتسهيل الجديد. قامت الشرتكة بسح   2.222.222.222بمبل  إرتباط قدره 
مليون دوالر امريتكي فيما يتعلق بشريحة الدوالر االمريتكي  011.1دوالر امريتكي ) 2.222.222.222مبل  

مايو  00ماراتي فيما يتعلق بشريحة الدرهم االماراتي( بموج  التسهيل الجديد في مليون درهم ا 303.5و
لسداد تسهيل تقليدي واسالمي حصلت عليه من مجموعة من البنوك مبل  القرض وقامت باستعمال  0220
 0220يونيو  12. حتى مؤسسين"(، وايضًا لسداد جزئي لقرض التسهيل  سابق)" 0222ديسمبر  0في يوم 

في . مليون دوالر امريتكي( بموج  التسهيل الجديد 2.222مليون درهم اماراتي ) 1.001مستحق مبل  تكان 
مليون درهم من التمويل الجديد واستخدمت الشرتكة هذا المبل   320قمنا بسح  مبل   0220سبتمبر  0

 .المتبقي من قيمة قرض المساهم الرصيد لسداد إجمالي

( 2يتضمن التسهيل الجديد العديد من التعهدات المالية التي يج  على الشرتكة أن تلتزم بها وهي تكما يلي )
يتعين على الشرتكة أن تتأتكد من أن قيمة دبي مول ال تقل في أي وقت من األوقات عن ضعف إجمالي قيمة 

مستحقة بموج  الصتكوك الصادرة باإلضافة الى قيمة المبال  ال الجديدأصل الدين المستحق بموج  التسهيل 
( يح  على 0(؛ )0220مايو  02)بعد تاريس المجموعة"( من قبل الشرتكة والشرتكات التابعة لها )مجتمعين "

الشرتكة أيضا التأتكد من أن إجمالي قيمة المديونيات المالية للشرتكة ال يزيد عن ستة أضعاف األرباح 
( تكما يج  على الشرتكة 1ئد واإلهالك واإلستهالك؛ و )المجمعة للمجموعة قبل اقتطاع الضرائ  والفوا

ضمان أن األرباح المجمعة للمجموعة قبل اقتطاع الضرائ  والفوائد واإلهالك واإلستهالك ال تقل عن ضعف 
قيمة تتكاليف تمويل الديون المستحقة للمجموعة. )مةل األرباح مستحقة السداد على أي تسهيل إسالمي و أي 

 أي تسهل تقليدي(.  فائدة مستحقة على

ووفقا لبعض اإلستةناءات، فإن التسهيل الجديد يفرض العديد من القيود على تسيير أعمال الشرتكة، بما في 
ذلك القدرة على تحمل أي ديون جديدة، والتصرف في األصول، وتوفير الضمانات الى أي طرف ةال ، 

جراء     عمليات االندماج واالستحواذ. وا 

الل بموج  التسهيل الجديد، أو مخالفة لبنود التسهيل الجديد بسب  التوزيع المقترح، وفي حالة وجود إخ
يتعين على الشرتكة والشرتكات التابعة لها عدم توزيع عن أو دفع أي أرباح، أو رسوم أو أي توزيعات أخرى 

 أيا تكانت الطريقة التي يتم بها. 

بموج  اتفاقية منفصلة بتوجيه المبال  التي تتالقها من فيما يتعلق بالتسهيل الجديد، فإن الشرتكة ملزمة أيضا 
األرباح والتأمين وحقوق التصرف الى حسابات بنتكية لدى أحد أعضاء اتحاد البنوك لحجز وتخصيص 

 األموال من أجل الوفاء بالتزامتها بموج  التسهيل الجديد.
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 :بيان التعهدات الحالية واألعباء الواقعة على أصول الشركة 80
  

تقدم الشرتكة أي رهن أو ضمان فيما يتعلق بالتسهيل الجديد. وقد تم اإلفراج عن تكافة الضمانات التي لم 
 .0220مايو  03تكانت قد قدمتها الشرتكة بموج  التسهيل السابق في 

  
 لجنة التأسيس: 0.

 
تكافة الخطوات واإلجراءات الضرورية نيابًة عنهم  "( لتتولى إتخاذلجنة المؤسسينانتخ  المؤسسون لجنة )"

أو بالنيابة عن الشرتكة والستيفاء تكافة اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بعملية العرض بما في ذلك التعامل مع 
 الجهات المعنية.

  
 ( التالية أسماؤهم: 0تتألف لجنة المؤسسين من الشخصين )

 رئيس اللجنة -ممةال عن إعمار العقارية ش.م.ع  - السيدو أحمد ةاني راشد المطروشي -
 عضو -ممةال عن إميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد  -السيدو أحمد جمعة محمد مطر الفالسي  -
 
  :مخاطر اإلستثمار 420

في  ين المحتملين متكتتبعلى مخاطر مالية. يج  على الالمطروحة للبيع  ألسهما ينطوي االستةمار فى وشراء
مراجعة تكافة المعلومات الموجودة بهذه النشرة بعناية ويج  عليهم االلتفات للمخاطر المطروحة للبيع  ألسهما

والتي يج  ان تؤخذ في االعتبار مع  المطروحة للبيع ألسهما التالية  والمتعلقة باالستةمار معنا وفى
اطر التالى أةرناها، فإنه يمتكن أن المعلومات الموجودة بهذه النشرة. في حالة إذا ما  تحققت أى من تلك المخ

بشتكل  المطروحة للبيع  ألسهما تتأةر أعمالنا أو وضعنا المالي أو نتائج عملياتنا أو توقعاتتا المالية أو سعر 
ين تكل أو جزء من استةماراتهم. المخاطر المنصوص عليها أدناه ليست متكتتبمادى جوهرى وقد يخسر ال

. قد المطروحة للبيع ألسهما افة المخاطر المتعلقة باالستةمار  معنا أو فىشاملة وال تنطوي بالضرورة على تك
تتحق فى المستقبل مخاطر إضافية أو مخاطر غير مؤتكدة الوقوع وغير معروفة لنا فى الوقت الحاضر أو 

أو  تعتبر غير مادية لنا حاليا أو تصبح مادية ويتكون لها تأةير جوهرى ضار على أعمالنا أو نتائج عملياتنا
 .المطروحة للبيع ألسهما  وضعنا وتوقعاتتا المالية او سعر
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 المخاطر المتعلقة بأعمالنا ونشاطنا
 

تقع جميع العقارات الخاصة بنا في إمارة دبي، كما ان األداء المالي لنا يعتمد تقريبا بالكامل على التجارة 
 في دبي مول0

من  % من عائداتنا00٪ و01٪ و 00٪ و 01تقع تكل عقاراتنا في دبي. باإلضافة إلى ذلك، فلقد حققنا 
، على التوالي، من 0220واألشهر الستة األولى من عام  0221و  0220و  0222في أعوام  اإليجارات

ر أو أداء دبي دبي مول. ولذلك، فإن أي حد  من شأنه أن يؤةر سلبا على معدل اإلشغال، عائدات التأجي
مول، سيتكون له تأةير سلبي على أدائنا المالي في نهاية المطاف. نتيجة لذلك، فإن نتائج عملياتنا ستتأةر و 
ستظل متأةرة بشتكل تكبير بالتطورات المالية واالقتصادية والسياسية التي تؤةر على  دبي و دولة اإلمارات 

على حجم الطل  على الوحدات في مشاريعنا العقارية،  العربية المتحدة بشتكل عام، وتأةير هذه التطورات
ومعدالت اإليجار التي بمقدورنا االتفاق عليها مع مستأجرينا بالنسبة لهذه الوحدات وعلى اإلقبال على 

، في تكل حالة، وبخاصة فيما يتعلق بدبي مول. إن الظروف االقتصادية السيئة تؤدي عموما إلى عقاراتنا
لتكين، و ما الماضي إال أتكبر دليل على ذلك و قد تؤدي مستقباًل إلى قيام المستأجرين انخفاض إنفاق المسته

لدينا بالتفاوض على شروط عقود اإليجار لصالحهم. لقد طبقنا فيما مضى، تعديالت تخفيضية على 
افة االيجارات وقد نقوم بذلك أيضًا بالمستقبل، وذلك من أجل االحتفاظ ببعض المستأجرين و جذبهم باإلض

 إلى المحافظة على مستويات اإلشغال في عقاراتنا.
 

قيمة ونتائج التشغيل في ممتلكاتنا تعتمد في جزء منها على األوضاع القتصادية التي تؤثر على اقتصاد 
 دبي والظروف في أسواق العقارات التجارية والتجزئة في دبي0

قتصادية تخرج عن سيطرتنا بما في ذلك تأةيرات تأةر السوق التجاري وسوق عقارات البيع بالتجزئة بأحدا  ا
التغيرات السلبية لالوضاع االقتصادية العالمية والمحلية، والوضاع سوق العقارات بشتكل عام، ومعدالت 
الفائدة، وصرف المستهلك، ومعدالت التضخم، والضرائ  المفروضة على العقارات، والمصاريف التشغيلية 

يفه. تكان لألزمة المالية العالمية تأةير سلبي جوهري على دبي، خاصة، على االخرى، ووفرة التمويل وتتكال
سوق العقارات. و على الرغم من أن اقتصاد دبي قد استأنف نموه حي  شهدت أسواق العقارات التجارية 

أداء  والتجزئة في دبي انتعاشا قويا، إال و أنه ليس بمقدورنا أن نضمن استمرارية النمو االقتصادي الحالي أو
 أسواق العقارات التجارية والتجزئة في دبي. وبالتالي، فإنه ال يمتكننا ضمان القيمة المستقبلية لحقيبة عقاراتنا.
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 تعتمد نتائج عملياتنا على السياحة في دبي

، بما في ذلك زوار من 0221٪ من زوار دبي مول في عام 02ما يقر  من  يشتكلون السياحنحن نقدر بأن 
ين والسعودية وروسيا والهند. بناء عليه، فإن أي تراجع في عوامل جذ  السياح في مول دبي دول مةل الص

و تكذلك في بعض عقاراتنا األخرى للزوار الدوليين، وانخفاض السياحة عموما، سيتكون له أةر سلبي جوهري 
جاري للمستأجرين لدينا على مستويات اإلقبال لدينا. في حال تدني اإلقبال علينا بشتكل ملحوظ، فإن األداء الت

 قد يتأةر سلبا، و إن معدالت اإلشغال لدينا و و أو إيرادات اإليجار يمتكن أن تنخفض أيضًا.

 إن قدرتنا على جذ  الزوار الدوليين لعقاراتنا تخضع للعديد من العوامل والتي تتضمن ما يلي:
 استمرارية دبي في أن تكونها وجهه سياحية جاذبة للسياحة؛ −
جاذبية عقاراتنا، وعلى وجه الخصوص، دبي مول، وسماته والمعالم المجاورة، استمرار  −

بالمقارنة إلى وجهات منافسة في دبي، ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي أو في أي متكان 
 آخر في العالم؛

فعالية حمالتنا التسويقية والمبادرات، فضال عن تلك التابعة لحتكومة دبي، و التي تستهدف  −
 لدوليين، بما في ذلك شراتكاتنا مع طيران اإلمارات وتكذلك الفنادق في دبي؛الزوار ا

 مستويات اإلنفاق التقديري المتاحة للزوار الدوليين؛ −
 التقلبات في أسعار الصرف العالمية؛ −
مدى قدرة مدن أخرى في المنطقة على إجراء تطويرات هامة بهدف االستيالء على حصة  −

 أتكبر من حرتكة السياحة؛ و
امل التي قد تؤةر سلبا على الزيارات السياحية للمنطقة تكتكل أو بشتكل عام، مةل عدم العو  −

االستقرار السياسي أو االجتماعي أو الظروف االقتصادية العالمية، والهجمات اإلرهابية أو 
 التكوار  الطبيعية.

ين إلى عقاراتنا، إذا تسببت أي من تلك العوامل أو عوامل أخرى في انخفاض تكبير في عدد الزوار الدولي
 فسيتكون لذلك أةر سلبي و جوهري على أعمالنا، ونتائج عملياتنا و وضعنا المالي.

 .استارتيجية العمل الخاصة بنا تنفيذ في ننجح ل قد

األصول و  تعزيز أو تطوير مبادرات إن التنفيذ الناجح الستراتيجياتنا سيستلزم إدارة نشطة لعقارتنا و أخذ
تأمين مستأجرين لعقاراتنا، و زيادة التمويل من خالل أسواق رأس المال أو األسواق اإلئتمانية، و التعاون مع 
شرتكائنا الذين يستةمرون معنا، والمستأجرين لدينا، واألطراف األخرى. إذا اخترنا تطوير العقارات الخاصة بنا، 

تكة إعمار العقارية وفقا لبنود اتفاقية العالقة، فإن قدرتنا على أو إذا اخترنا شراء العقارات التي طورتها شر 
القيام بذلك تعتمد وبشتكل تكبير على مقدرتنا أو مقدرة شرتكة إعمار العقارية، وفقا لما قد يتكون عليه الحال، 
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لنا الستتكمال التطورات المخطط لها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وعلى مدى توافر التمويل الخارجي 
أو السيولة التي في متناول أيدينا إلتمام هذه التطورات أو االستحواذات. إن إضافة عقارات جديدة لنا قد 
تؤدي الى زيادة تتكاليف التشغيل، و قد ال نتكون قادرين على تأجير هذه العقارات الجديدة بطريقة مربحة. إن 

اخرى، على سبيل المةال ال الحصر، المنافسة  مقدرتنا على تنفيذ استراتيجتنا يعتمد ايضًا على عوامل عدة
التي نشهدها في اعمالنا والتي من شأنها ان تؤةر على مقدرتنا على تأمين المستأجرين وفقًا لشروط مقبولة 
لنا، ومقدرتنا على االحتفاظ بالموظفين الرئيسيين لدينا. ال يوجد هنالك أي ضمانة على مقدرتنا على تنفيذ 

خفاقنا في القيام بذلك قد يؤةر سلبا بشتكل تكبير على أعمالنا جميع استراتيجيات  أعمالنا تكما هو مخطط لها، وا 
 ونتائج العمليات والوضع المالي والتوقعات.

 في دول مجلس التعاون الخليجي0    أخري وأماكن دبي في العقارات سوق في أصول  منافسة نواجه نحن

لمنافسة في دبي أو دول مجلس التعاون الخليجي )إما نتيجة المعروض من قبل مراتكز التسوق ا أي زيادة في
للتطورات الجديدة أو نقصان في عدد من المستأجرين أو شاغلي الوحدات األخرى بسب  انخفاض في 

 النشاط االقتصادي( قد تؤةر سلبا على إيرادات اإليجار لدينا.

على معدالت اإليجار وتتكاليف التشغيل، مشغلي مراتكز التسوق التجارية يتنافسون لجذ  المستأجرين بناء 
والموقع وحالة العقارات. إذا تكانت إيجارات المنافسين أقل وتتكاليف التشغيل أقل ومواقع العقارات أتكةر مالءمة 

العقارات  قد تتقدمعقاراتنا  قد تتأةر سلبا.  أو لديها مرافق أفضل، فإن قدرتنا على جذ  المستأجرين الى
 في ، العالم على مستوي أو الخليجي التعاون مجلس دول أو دبي في تطويرها مؤخرا المنافسة أو التي تم

 األخري. وعقاراتنا  مول دبي من الزائرين سح  إلى ؤديت سوف وجذابة نوعها من فريدة بعروض المستقبل

المنافسة، فإن بةترميم وتجديد أو توسيع عقاراتنا لتعزيز جاذبيتها للزوار ولتظل قادرة على  قيامنا حالة في
عملية الترميم أو التجديد أو التوسيع المخطط لها قد تتتكلف التكةير وذلك بجان  مخاطر التنفيذ الذي قد ال 

الحالية أو التجارة األخرى قد ينخفض اإلقبال  أو يتكون ناجحا في نهاية المطاف. نتيجة المنافسة الجديدة
ى األداء التجاري للمستأجرين لدينا، بما في ذلك معدالت على عقاراتنا انخفاضا تكبيرا مما قد يؤةر سلبا عل

األمر الذي من شأنه أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على نتائج اإلشغال و و أو إنخفاض إيرادات اإليجار ، 
 عملياتنا، والظروف والتوقعات المالية.

الناجمة عن تشغيل عقارتنا في األساس على المستأجرين الرئيسيين وغيرهم المستأجرين تعتمد اإليرادات 
 المتخصصين في البيع بالتجزئة وسائل الترفيه والتسلية لجذب المتسوقين0 

الدولية.  أو المحلية مراتكز التسوق عادة ما ترتتكز على المتاجر وغيرها من العالمات التجارية التكبيرة سواء
 أو بارزةال متيازاتلى ذلك، تعتمد اعمالنا على عالقتنا مع تكبار مجموعات البيع بالتجزئة ذات االباإلضافة إ

 الممتكن عملياتنا من نتائج أو إن تجارتنا عقاراتنا. متعددة في وحدات والتي تستأجر الفاخرة العالمات التجارية
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 ،التزاماتهم التعاقدية ع بالتجزئة فيمجموعة رئيسية للبي أو رئيسي مستأجر فشل حالة في سلباً  تتأةر ان
المستأجرين  وطل  تنازالت من أجل مواصلة أعماله، أو وقف أو الحد منها. باإلضافة إلى أن تكال من

الرئيسيين  و مجموعات البيع بالتجزئة لهم قدرة عالية في أغل  الظن على التفاوض على شروط عقد 
 اإليجار.

نشو  خالف أو انهيار في العالقات التجارية بيننا وبين واحد من المستأجرين الرئيسيين لدينا أو   في حالة
مجموعات البيع بالتجزئة، قد نواجه تأخير في تلقي دفعات اإليجار أو صعوبة في التفاوض على عقود 

رر أو أجبر أحد المستأجرين اإليجار للتكةير من وحداتنا. تكما أننا قد نتتكبد التكةير من الخسائر في حالة أن ق
الرئيسيين، والذي يشغل العديد من الوحدات في عقاراتنا، على غلق بعض أو تكل هذه الوحدات، وفي الوقت 
نفسه، قد ال نجد بديال مناسبا مؤهال إلستئجار تلك الوحدات في الوقت المناس )أو على اإلطالق( وقد 

قد يواجه تكال من  مجموعات البيع  .مستأجرين مناسبيننتتكلف التكةير إلعادة شغل الوحدات المتضررة بة
إلعادة هيتكلة أو تنظيم أو تغيير في  بالتجزئة أو المستأجرين الرئيسيين لدينا صعوبات مالية أو قد يخضعوا
أو استعدادهم لمواصلة أعمالهم في  استراتيجية الشرتكة. أي من هذه العوامل يمتكن أن تؤةر على قدرتهم

رئيسية أو متاجر متعددة من مجموعة البيع بالتجزئة قد يؤدي إلى انخفاض  غالق متاجرإن إ .عقاراتنا 
مما قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات في المتاجر األخرى، األمر الذي من شأنه أن  ،عقاراتنا اإلقبال في

تاجر العاملة يفقدنا المستأجرين المتضريين من هذا اإلنخفاض في المبيعات. إذا تكان حجم المبيعات من الم
يتسب  هذا األمر في اضطرار التكةير من أصحا  المتاجر الى  في عقاراتنا في انخفاض بشتكل ملحوظ، قد

نهاء اإليجار، مما إلى انخفاض إيرادات اإليجار لدينا ووأو معدالت اإلشغال.إن  يؤدي قد إخالء الوحدة وا 
انخفاض معدالت  إلى  ، يمتكن أن يؤديوجود العديد من  المساحات الشاغرة لدينا في مراتكز التسوق 

األمر الذي من شأنه أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على نتائج عملياتنا، اإليجار لجميع المستأجرين لدينا، 
 والظروف والتوقعات المالية.

في مشاريعنا العقارية بشروط ميسرة أو على  أو إعادة تأجير مساحة قد نكون غير قادرين على تأجير
 ق0اإلطال 

 تأجير إعادة التأجير في عقاراتنا، بما في ذلك استمرار استراتيجية على قدرتنا على مرتبطة أعمالنا نتائج
تحسين الفئات المستأجرة، وتأجير العقارات بشروط تعود ، اإليجار انتهاء فترة بعد عقاراتنا في المساحات

 بموج  إشعار تجديد أو تلقائي تجديد على لدينا اإليجار عقود من اياً  ال تحتوي علينا بالفائدة اإلقتصادية.
 إنتهاء حالة في الحالي المستأجر مع الجديدة العقد انه يتعين علينا أن نتفق على شروط ،عليه يترت  مما.

 لدينا واليوجد التجديد عند اإليجار زيادة على المستأجر موافقة عدم حالة في انه باالضافة الى .اإليجار مدة
بةالغطاء القانوني المطبق على  تقيد ان الممتكن من اإليجار زيادة على فقدرتنا ،المستأجر هذا محل يحل من

 أحد ان حالة في ،عقاراتنا تكبير في الوحدات على المؤتكد أن يظل الطل  من ليس زيادة  اإليجارات في دبي.
 يتكون ان الممتكن ومن له مناسب بديل نجد ال ان الممتكن من ،اإليجار تجديد عدم اختار لدينا المستأجرين
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باالضافة لذلك، خسارة مستأجرين  المنتهية. العقود في التي تلك من ميزة اقل شروط على الجديد اإليجار
عقاراتنا. وقوع العوامل  معينين قد يتكون له أةر سلبى جوهرى على قابليتنا على تحسين فئات المستأجرين فى

السابقة يمتكن أن يؤةر سلبا على مستويات اإلقبال، و إيرادات اإليجار ووأو معدالت اإلشغال في عقاراتنا، 
 األمر الذي من شأنه أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على نتائج عملياتنا، والظروف والتوقعات المالية.

التدفقات النقدية تعتمد بشكل أساسي على سيولة المستأجرين إن النتائج المترتبة على ممارسة أعمالنا و 
 على الوفاء بالتزاماتهم المالية0 لدينا ، واألداء المالي وقدرتهم

لقد تعرض العديد من المستأجرين في عقاراتنا النخفاض اإلنفاق االستهالتكي نتيجة لألزمة المالية العالمية 
و  لعوامل. على الرغم من أن مستويات إنفاق المستهلتكين عالمياً واألوضاع االقتصادية المحلية وغيرها من ا
أي ضمان بأن هذا االنتعاش سوف يستمر. إن  اال أنه ال يوجد ،في اإلمارات العربية المتحدة انتعش مؤخراً 

 اإليجار دفعات علي تسديد وقدرته المستأجر على مبيعات يؤةر ان شأنه انخفاض اإلنفاق االستهالتكي من
ويؤدي إلى تزايد الديون المتراتكمة نتيجة عدم دفع اإليجار والرسوم األخرى المستحقة من المستأجرين لدينا. 

فإن العديد من المستأجرين لدينا هي تكيانات قانونية  قائمة في دبي لديها امتيازات محلية  ،وعالوة على ذلك 
ت المحلية نفس القدرة على الحصول على من مجموعات التجزئة الدولية وقد ال يتكون لصاحبي اإلمتيازا

 اإلمتيازات.  بصاح موارد مالية أو قد ال يتكون لديهم القدرة اإلئتمانية مقارنة 

تأةير سلبي المالية واالئتمانية قد يتكون لها  الناحية من إن التطورات السلبية للمستأجرين ،على هذا النحو
 المالية.جوهري على نتائج عملياتنا، والظروف والتوقعات 

، وجميع هذه الرأسمالية لدينا قد تكون أعلى مما كان متوقعاا  التشغيل ومصروفات الصيانة إن مصروفات
 التكاليف قد ل تكون قابلة لالسترداد0

لغرض الحفاظ على عقاراتنا، نحن مطالبون بتحمل المصروفات الرأسمالية للتشغيل والصيانة. هذه 
تكةر من ما هو متوقع وذلك بسب  عدة عوامل، منها على سبيل المةال ال المصورفات التي يمتكن ان تزيد أل

الحصر، زيادة في تتكاليف التعاقد من الباطن، وتتكاليف العمالة، وتتكاليف اإلصالح والصيانة، وأقساط التأمين 
. وعلى ووأو تتكاليف المرافق. تكما أننا ال نستطيع تحميل تكل هذه المصاريف والتتكاليف الى المستأجرين لدينا

)التي تعرف أنها  0220في األشهر الستة األولى من عام   الخدمات رسوم تغطية سبيل المةال،  معدل
والمساهمات الترويجية والتسويقية التي يدفعها المستأجرين لدينا من مجموع إجمالي  التتكلفةنسبة عوائد 

 باستةناءمبيعات التسويق و الوصافي مصاريف  )دون مصاريف البحيرة والنافورة(مصروفات التشغيل لدينا 
عتكس حسا  أي مصاريف )وهذا يحد  عادة إذا قامت الشرتكة بسوء تقدير التتكاليف أو حد  خطء في 

٪  لجميع عقاراتنا على الرغم من أننا عادة ما نمتلك الحق التعاقدي في تحميل رسوم 03( تكان تقدير المبل (
فإن قدرتنا  ى المستأجرين لدينا وفقا لبنود عقود اإليجار الخاصة بهم. ولتكنالمياه المبردة ورسوم الخدمات عل

  الخدمات بما يتناس  مع هذا الفارق رسوم محدودة على زيادة
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إذا تكنا مطالبون بسداد النفقات الرأسمالية للتشغيل أو الصيانة غير المتوقعة والتى لن نتكون غير قادرين على 
نا، أو إذا لم نستطيع سداد هذه النفقات، وتكانت النتيجة تأةر القيمة السوقية  استردادها من المستأجرين لدي

لعقاراتنا سلبيا، يمتكن أن يتكون لذلك تأةير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي 
 وتوقعاتنا المالية.

 نتعرض لمخاطر التنمية والبناء0 نحن

ألف قدم مربع  022لموضة في دبي مول، الذي يتوقع أن تضيف نحو عملية توسيع لمنطقة األزياء وابنقوم 
 . نحن0220للتأجير في دبي مول والتي نتوقع استتكمالها بحلول مارس عام  القابلة اإلجمالية من المساحة

 ان المتوقع من والذي  رانشيز ارابيان مشروع وهو مرتكز تسوق إضافي في 0رانشيز  ارابيان ببناء أيًضا نقوم
للتأجير و نتوقع استتكماله بحلول مارس عام  القابلة اإلجمالية ألف قدم مربع من المساحة 212نحو  يوفر

. . وباإلضافة إلى ذلك، إننا نضع اللمسات األخيرة على توسعة سبرينج فليدج سنتر، والتي سوف 0220
نتهاء منها بحلول نهاية عام ألف قدم مربع و يتوقع اال 005بما يقار   إجمالي المساحة القابلة للتأجيرتزيد 

. يخضع التنفيذ الناجح لهذه المشاريع لبعض المخاطر، والتي تشمل التأخير في البناء وزيادة التتكلفة 0225
عن ما هو متوقع سواء بسب  االختالفات لخطط التصميم األصلي أو ألي سب  آخر، ونقص وو أو الزيادة 

العمل نتيجة الرتفاع أسعار السلع األساسية أو التضخم أو ما الى  في تتكلفة البناء ومواد البناء والمعدات أو
ذلك من  مشاتكل هندسية غير متوقعة، أو مواد معيبة أو طرق بناء خاطئة أو اإلخالل أو التقصير أو 
المشاتكل المالية التي نواجهها من المقاولين وغيرهم من مقدمي الخدمات والسلع والنزاعات بين األطراف 

باإلضافة إلى  ،ي البناء أو نزاعات البناء المتصلة بةالعقد والتوقف عن العمل واإلضرابات والحواد العاملة ف
ذلك، التوسع في منطقة التسوق في دبي مول قد ال يقابله تطور في الوقت المناس  أو التكافي من البنية 

نا على مواصلة النمو في مرتكز إلى أماتكن انتظار السيارات، والتي قد تؤةر سلبا على قدرت التحتية وصوالً 
 التسوق واسترداد استةماراتنا في التوسع في الوقت المناس . 

عقاراتنا في المستقبل اال أن أي من هذه المبادرات قد  نتوقع اتخاذ مبادرات تطوير أو توسعات إضافية في
ن نؤتكد لتكم أن أي ال نستطيع أ ،تتكون عرضة للمخاطر والشتكوك ، وهذا يتوقف على حجم وتعقيد المشروع

من مشاريع التنمية الحالية أو المستقبلية أو التكل ستتكتمل في غضون الفترة الزمنية المتوقعة أو الميزانية، 
عدم القدرة على احدا   ،على تكل حال، سواء تكان ذلك نتيجة للعوامل المذتكورة أعاله أو ألي سب  آخر

األمر الذي من شأنه أن يتكون له تأةير متوقعة والميزانية تطورا تكبيرا بةالمشروع في غضون الفترة الزمنية ال
 سلبي جوهري على نتائج عملياتنا، والظروف والتوقعات المالية.
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أعمال تطوير وتحسين العقارات، والضرر المادي عيب خفي في البناء أو عيوب في المعدات المملوكة لنا 
 أو غير ذلك من التأثيرات السلبية على أعمالنا0 الذي قد يعطل عمليات عقاراتنا وجمع إيرادات اإليجار

إن جودة وتصميم عقاراتنا تؤةر على طلبات اإليجار للمساحات الشاغرة وتكذلك أسعار اإليجار لدينا، 
وتمتلك  باإلضافة الى قدرتها على جذ  المزيد من اإلقبال اليها. وعلى الرغم من أن عقاراتنا جديدة نسبياً 

دة و البارزة، فإنها سوف تتكون بحاجة الى التطوير والتحسين و تعزيز األصول من وقت عدد من المعالم الفري
 آلخر لالحتفاظ بجاذبيتها للمستأجرين وتكذلك المتسوقين.

إخالل أحد المقاولين لدينا فيما يتعلق بأي مسؤولية تتعلق بإتقان صنعة أو عيوب هيكلية قد تؤثر سلبا 
 . على سمعتنا

فيما يتعلق بالتوسعات المخطط لها والتطوير المستقبلي لعقاراتنا  مع  الباطن من التعاقدلدينا النية على 
تتعلق بإتقان صنعة أو  يواجهوا صعوبات لدينا المستأجرين من عدد وجود حالة في .ةال  مقاولين طرف

األمر معتنا عيو  هيتكلية ال تتم معالجتها في الوقت المناس  أو على اإلطالق قد يؤةر ذلك سلبا على س
 .الذي من شأنه أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على نتائج عملياتنا، والظروف والتوقعات المالية

 في تشغيل أعمالنا0 لدينا المرونة درجة قيود قد تحد من تتضمنشروط المديونية لدينا 

جديد( مع مجموعة من البنوك إلعادة  ، اتفاقية تسهيالت )تسهيل0220مايو عام  02لقد أبرمنا في يوم 
. شروط 0222ديسمبر  0والمبرمة  في يوم السابق تمويل الديون غير المسددة لدينا بموج  التسهيل 

تحتوي على تعهدات تحد من قدرتنا على االنخراط في أنواع محددة من المعامالت وتشمل  الجديد التسهيل
نس  معينة تكحد أقصى إلجمالي االقتراض تتناس  مع قيمة التي تتطل  منا، الحفاظ على   هذه التعهدات

الى صافي   EBITDAونسبة الحد األدنى   EBITDA والتناس  ما بين مجموع القروض الى   ،دبي مول 
رسوم التمويل وتكذلك التعهدات السلبية التي تحد من قدرتنا على، من بين أمور أخرى، أي مديونية مالية 

تمرار فى تكفالة أى مديونية مالية ألي شخص آخر،أو منح ضمان أو إنشاء أي إضافية، وتكفالة او االس
ضمان على أصولنا، أو التخلص من األصول، أو إجراء تغييرات جوهرية على طبيعة نشاطنا، أو الدخول 

أي  من غيرفي عمليات االندماج، أو المعامالت األخرى المماةلة، أو االستحواذ على المشاريع األخرى 
تجاري أو وحدات البيع بالتجزئة أو المصالح المتعلقة بها، ومنح القروض إلى الغير، ودفع أرباح مرتكز 

إذا تكان هناك استمرار لإلخالل بالتسهيل الجديد أو إذا تكان اإلخالل سينجم عن دفع االرباح، وسداد  ألسهما
ير متساوية المراتكز وليست المدفوعات فيما يتعلق ببعض االلتزامات الةانوية أو الدخول في معامالت غ

بالقيمة السوقية التكاملة. نحن مطالبون أيضا، وفقا ألحتكام التسهيل الجديد، باالمتةال للقوانين المعمول بها 
والحفاظ على التصاريح الالزمة قانونيا، حي  أن عدم القيام بذلك سيتكون له أةر سلبي جوهري، وتكذلك 

افة إلى التعهدات وفقا للتسهيل الجديد، شروط وشهادات حفظ للحفاظ على التأمين على دبي مول. باإلض
 EMGبواسطة  0220يونيو  20مليون دوالر أمريتكى الصادرين بتاريس  052الدوالر االمريتكى بمبل  
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صتكوك ليمتد )في "سند الصتكوك"( والتى تحتوي على تعهدات تحد من قدرتنا على إنشاء أو السماح بإنشاء 
٪ من إجمالي الموجودات لدينا أو، إذا توقفنا او توقف سند 52من أتكةر من  ضمانات معينة، والتخلص

الصتكوك بالتمتع بتصنيف ائتماني من الدرجة االستةمارية، ال نستطيع تتكبد ضمان مديونية مالية إضافية أو 
نبرمها في تكفالتها. أي من هذه التعهدات والقيود، والتعهدات والقيود الواردة في شروط أي مديونية أخرى قد 

 المستقبل، قد تمنعنا من ابرام  أي معامالت أخرى.

ونحن حاليا نمتةل اللتزاماتنا في إطار التسهيل الجديد وسندات الصتكوك، ولسنا على علم حاليا بأي ظرف 
من الظروف والذي قد يشير إلى أننا قد نخل بأي من هذه االلتزامات في المستقبل. ومع ذلك، ال يوجد هناك 

بأننا سنستمر في االمتةال بهذه االلتزامات في المستقبل، تكما أن قدرتنا على التقيد بهذه االلتزامات  أي ضمان
يعتمد على عدد من العوامل، بعضها خارج عن سيطرتنا. عالوة على ذلك، ال يوجد أي ضمان بأنه في 

ى تنازل من المقرضين الظروف التي يحد  فيها اخالل لتلك اإللتزامات ، سنتكون قادرين على الحصول عل
عادة الهيتكلة أو تعديل شروط اتفاقيات التمويل أو الحصول على تمويل بديل مقبول.  عن هذا االخالل، أوا 
وعالوة على ذلك، فإن تكال من سندات الصتكوك والتسهيل الجديد يتضمن أحتكاما لإلخالل الشرطي والسداد 

الوفاء بديوننا بموج  اتفاقيات التمويل الخاصة بنا قد الشرطي. ولذلك فإن عدم االمتةال لهذه اإللتزمات أو 
يؤدي إلى تعجيل سداد الديون غير المسددة، األمر الذي من شأنه أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على 

 نتائج عملياتنا، والظروف والتوقعات المالية.

 التقييم العقاري هو ذاتي وغير مؤكد بطبيعته0

لتتكهن بطبيعتها بسب  الطبيعة المنفردة لتكل عقار والخصائص المحلية، قيمة االصول العقارية صعبة ا
االقليمية ألسواق العقارات، التي تتغير مع مرور الوقت ومن الممتكن أن تتأةر بعوامل مختلفة وبطرق التقييم 

ل في  المستخدمة. قد تتزايد هذه المشتكلة فيما يتعلق بتقييم اصولنا، تكما ان من الصع  نسبيا تحويل األصو 
سوق التطوير العقاري لمراتكز التسوق التكبيرة الى  سيولة نقديه ، وهناك عدد قليل، إن وجد من العقارات 
القابلة للمقارنة بشتكل مباشر مع اصولنا الفريدة. تقييماتنا وتقييم المقيميين المستقلين الذين يقومون بإعداد 

قيمة السوقية لعقاراتنا. ونتيجة لذلك، فإن التقييمات، التقييم بالنيابة عنا سيوةر بشتكل ملحوظ على تحديد ال
والمؤرخة بتاريس محدد هي في حد ذاتها ُعرضة لشتكوك جوهرية حي  أنها ُبنيت على افتراضات من الممتكن 

 ان تتكون خاطئة. 

 عقاراتنا من الممكن أن تكون ُعرضة لخطر احداث كارثية أو اعمال ارهاب0

من الممتكن أن تتأةر عملياتنا التجارية سلبا باالحدا  الخارجة عن سيطرتنا، على سبيل المةال ال الحصر؛ 
 التكوار  الطبيعية و اعمال االرها .

 



53 

 

 الكافي أو المالئم التأمينقد ل يكون لدينا 

ات التجارية في نحن نحافظ على سياسات تأمينية بحي  تغطي عمليًا أصولنا والموظفين تماشيًا مع الممارس
قطاع البيع بالتجزئة، مع مواصفات وةيقة التأمين وحدود التأمين التي نراها منطقية ومقبولة. وعلى الرغم من 
ذلك، فإن هناك خسائر معينة، مةل خسائر الحرو ، سح  المنتجات من السوق، انفلونزا الطيور، والتأميم 

قابلة للتأمين أو أن تأمينها غير مجدي اقتصاديا، والتي بشتكل عام هي غير مؤمنة بسب  إما أنها غير 
وعقاراتنا من الممتكن أن تتعرض ألضرار مادية جراء الحرائق أو اسبا  اخرى، مما يؤدي الى خسائر 
)متضمنة خسائر االيجار(، التي من الممتكن أن ال تعوض بشتكل تكامل من التأمين.  في حالة حدو  

تي تزيد عن سقوف التأمين أو في شرتكات التأمين في تغطية التزاماتها للخسائر واألضرار الغير مؤمنة او ال
لمجموع المبل  المؤمن عليه، فإنه من الممتكن أن نحتاج لتحمل تتكاليف غير قابلة لالسترداد لتدارك الخسارة، 

عة أو دفع التعويض ووأو خسارة رأس المال المستةمر في العقار المتضرر، إضافة الى ذلك الخسارة المتوق
في االيردات المستقبلية للعقار المتضرر. تكما سنظل ملتزمون ألي ديون أو رهونات عقارية، أو التزامات 

 مالية متعلقة بالعقار ذات الصلة.  

نحن مطالبون بالمتثال للقوانين و اللوائح  المطبقة لإلبقاء على تراخيصنا و موافقتنا سارية لتشغيل 
 ؤثر جوهريا على أعمالنا أو مستقبلهاأعمالنا و إخفاقنا في ذلك قد ي

إخفاقنا في االمتةال للقوانين و اللوائح السارية أو في الحصول على الموافقات أو الشهادات الالزمة و اإلبقاء 
لعقوبات جسيمة بما في ذلك العقوبات الجزائية أو المدنية  يعرضناعليها ساري، سوء عمدا أو دون عمد،  قد 

لغاء تراخيصنا أو في زيادة الرقابة علينا أو في زيادة مسئوليتنا عن التعويضات. تكما أنها أو اإلدارية أو أو إل
قد تعرضنا أيضا الن نتكون مخالفين ألحتكام اتفاقيتنا التمويلية أو تؤدي الن تصبح تعاقداتنا األخرى غير 

النا حتى نحصل على نافذة. و بالنسبة ألتكةر المحالفات جسامة، قد يسفر عن ذلك أن نؤمر بإيقاف أعم
الموافقة أو الترخيص أو الشهادة الالزمة، أو حتى قيامنا بتصوي  المخالفة المعنية بامتةالنا الالزم. إضافة 
إلى ما تقدم، فان أي أةار دعاية عامة سلبية تتعرض لها من جراء ما تقدم، و خاصة إذا ما تعلق  األمر 

ائنة بعقاراتنا، قد يتكون له أةرا جوهريا سلبيا على سمعتنا أو أعمالنا بسالمة المواقع الترفيهية أو التسويقية التك
 أو مستقبلهما.

 والبيئة0 قد نتكبد تكاليف غير متوقعة تتعلق بالمتثال لقوانين الصحة والسالمة 

أو نحن مطالبون باالمتةال لمعايير الصحة والسالمة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دبي. إذا أخفقنا 
أخفق المقاولين لدينا في االمتةال للمعايير ذات الصلة، وقد نتكون معرضين للعقوبات وقد تتضرر أعمالنا أو 

 سمعتنا بشتكل مادي وسلبى.
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وعلينا االمتةال أيضا للقوانين البيئية المعمول بها في دبي و اتخاذ خطوات معينة لضمان امتةال المتعاقدين 
س لدينا أي سب  لالعتقاد بأننا لسنا ممتةلين لجميع القوانين البيئية الجوهرية، ال لدينا بهذه القوانين. بينما لي

يوجد أي ضمان أننا لن تتكون تحت طائلة المسؤولية البيئية المحتملة في المستقبل. نشوء المسؤولية البيئية 
لو  معالجة المسألة فيما يتعلق بأي من ممتلتكاتنا وعدم تدارك ذلك، أو ان ذلك ليس قابال للتدارك، أو مط

على نفقتنا، قد يتكون له أةر سلبي جوهري على الممتلتكات ذات الصلة وعلى أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا 
المالي، إما بسب  التتكاليف المترتبة أو بسب  تعطل العمليات في العقار ذو الصلة. إضافة لذلك، قد تفرض 

متعلقة بمعايير السالمة والبيئة متطلبات مرهقة علينا ويجوز أن التعديالت على القوانين واألنظمة القائمة ال
تتطل  المزيد من اإلنفاق الرأسمالي من قبلنا أو إخضاعنا اللتزامات أو مسؤوليات أخرى، والتي يمتكن أن 

 يتكون لها تأةير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي وتوقعاتنا المالية.

 0ر سلبا على حالتنا المالية ونتائج عملياتناقد يؤث التضخم

٪ 2.0٪ و 2.2٪، 2.0٪، 2.3نسبة التضخم السنوي في األسعار االستهالتكية في اإلمارات العربية المتحدة 
، على التوالي. وفى 0220يونيو  12، وفى الستة أشهر المنتهية فى 0221و  0220، 0222في عام 

عملنا، ونتائج العمليات واألحوال والتوقعات المالية يمتكن أن تتأةر  حالة زيادة التضخم في المستقبل، فإن
 سلبا.

 على بعض الموظفين الرئيسيين0 نعتمدنحن 

تنفيذ استراتيجية أعمالنا والعمليات اليومية. وفقا لذلك، فإننا نواجه المخاطر لنحن نعتمد على اإلدارة العليا 
بقاء وتحفيز إدارتنا العليا والموظفين المهرة األخرين في المرتبطة بقدرتنا على االستمرار في جذ  واست

شرتكتنا. في حالة ترك الموظفين الرئيسيين للشرتكة، سوف يستغرق األمر وقتا طويال للعةور على موظفين 
مؤهلين بشتكل مناس  ليحلوا محل هؤالء الموظفين باإلضافة إلى ذلك، إذا تكنا غير قادرين على االحتفاظ 

سيين في فريق اإلدارة العليا لدينا على وجه الخصوص، وال يمتكن توظيف الموظفين المؤهلين باألعضاء الرئي
 الجدد في الوقت المناس ، هذا يمتكن أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على إدارتنا للعقارات.

 لنا0انعدام قيمة العالمات التجارية والملكية الفكرية األخرى يمكن أن تؤثر بشكل سلبى مادى على أعما

نحن نعتمد على االعتراف بالعالمة التجارية والسمة المرتبطة بأعمالنا. على وجه الخصوص، أسماء، "دبي 
مول"، "دبي مارينا مول" و "مجمع الذه  واأللماس" والشهرة المرتبطة، والعالمة التجارية واألسماء التجارية 

بير في قيمة هذه العالمات التجارية والعالمات والعالمات التجارية أساسية لنجاحنا المستمر. اإلنخفاض التك
األخرى التي نعتمد عليها، سواء تكانت ناشئة عن مسائل تتعلق بالملتكية، وشتكاوى العمالء، والدعاية السلبية، 
واإلجراءات القانونية، والتعديات من الغير أو عوامل أخرى، يمتكن أن تؤةر سلبا وبشتكل مادى على أعمالنا 

 ، وحالتنا وتوقعاتنا المالية.ونتائج عملياتنا
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لمخاطر التقاضي من الغير من قبل الزوار والمقاولين ومستأجرين العقارات لدينا والتي يمكن أن  نتعرضقد 
 تؤدي إلى التزامات هامة وقد تضر سمعتنا0

بوصفنا مالك الرقبة، والمالك ومدير العقارات، قد نتعرض لخطر المقاضاة أو مطالبات من قبل الزوار 
والمقاولين ومستأجرين عقارات البيع بالتجزئة. إذا فنحن مطالبون بتحمل تكل أو جزء من التتكاليف الناشئة عن 

ن، وهذا قد يتكون له أةر سلبي جوهري نتيجة لعدم وجود، أو عدم تكفاية، عائدات التأمي النزاعاتالتقاضي أو 
 على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالى وتوقعاتنا المالية. 

 نحن نستعين بمقاولين من الغير لتنفيذ بعض الخدمات0 

إننا نقوم بتعيين مقاولين من الغير وفي حالة أن ساءت عالقتنا مع أحد هؤالء المقاولون أو أن أحدهم أصبح 
ير قادر على إستيفاء وتنفيذ التزاماته التعاقدية، فيج  علينا في هذه الحالة تعيين مقاولون جدد. متعةرا أو غ

ال يوجد أي ضمان أن المقاول الذي سيتم تعيينة لدية الموافقات والتراخيص والموارد الالزمة لتنفيذ هذه 
 على تلك الخدماتالخدمات، مما قد يؤدي الى تأةير سلبي جوهري 

 المستقبلية في سعر صرف الدولر األمريكي الدرهم اإلماراتى0التغيرات 

تكل إيرادات اإليجار لدينا بالدرهم اإلماراتى، في حين أن مديونيتنا وفقا للتسهيل الجديد وسندات الصتكوك هي 
الدوالر األمريتكى أو الدرهم بالدوالر األمريتكي. وفقا لذلك، فإن أي تغييرات في عملية تحديد سعر الصرف 

، سواء نتيجة للتغيرات في البيئة االقتصادية في دبي، أوالتغيرات في سياسة الحتكومة، أو غير ذلك، إلماراتىا
مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدوالر األمريتكي مقابل الدرهم اإلماراتي يمتكن أن يتكون له تأةير جوهري على 

 النتائج المالية لدينا.

 اف األخرى ذات الصلة0مع إعمار العقارية واألطر  لدينا صفقات

العديد من الشرتكات التابعة لشرتكة إعمار العقارية بشتكل مباشر أو غير مباشر واألطراف األخرى ذات الصلة 
تقوم باستئجار وحدات في عقاراتنا. ويشمل المستأجرين من األطراف ذات العالقة إعمار لتجارة التجزئة، 

الشرق األوسط ذ م م، و أت ذا تو  ذ.م.م. مجموعة  RSHسمفونى ذ.م.م.، ريتيل اذ ديتيل ذ.م.م.، 
هوسبيتاليتى ذ م م. باإلضافة إلى ذلك، تقوم إعمار لتجارة التجزئة بتشغيل دبي أتكواريوم وحديقة الحيوانات 
المائية، وحلبة دبي للتزلج، وسيجا ريببلك، ريل سينما وتكيدزانيا، والتي هي أماتكن ترفيه مشهورة ومن مظاهر 

الوحدات في العقارات لدينا هي مؤجرة لموظفي شرتكة إعمار فإن عددًا من باإلضافة إلى ذلك، دبى مول. 
العقارية أو لموظفي الشرتكات التابعة األخرى أو ألفراد أسر هؤالء الموظفين باإلضافة إلى امتكانية تأجيرها لتكل 

  من هؤالء في المستقبل.
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ئة و غيرها من المستأجرين من األطراف ذات الصلة في لقد تم ابرام عقود إيجار مع إعمار لتجارة التجز 
الماضي على أسس تجارية بحتة وفقًا لشروط السوق. و مع ذلك، فإنه ال يوجد أي ضمان بأننا سنتكون قادرين 

 على ابرام الصفقات بشروط السوق مع األطراف ذات الصلة بنا في المستقبل.

خدمات التقنية مع إعمار العقارية. و مع ذلك، فإنه ال يوجد أي ، قمنا أيضا بإبرام اتفاقية ال0220سبتمبر  في
ضمان بأننا سنتكون قادرين على تحقيق شروط السوق في مةل هذه الصفقات، السيما في الظروف التي ال 
يوجد فيها أي أطراف ةالةة غير قادرة على تقديم خدمات مماةلة لنا.  في حالة أن هذه الصفقات التي ستعقد 

ذات صلة ستعود بالنفع الزائد لهذه األطراف، فإنه من المتوقع إن إبرام هذه الصفقات سوف يؤةر مع أطراف 
 على نتائج عملياتنا أو وضعنا المالي أو توقعاتنا المالية. سلبيا 

 المخاطر المتعلقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط

ات العربية المتحدة، والتي ينظر إليها عموما على أنها مستقرة سياسيا تقع عملياتنا بالتكامل داخل دولة اإلمار 
واجتماعيا. ومع ذلك، استمرار حالة عدم االستقرار واالضطرابات في منطقة الشرق األوسط قد تؤةر تأةيرا 

ذلك تكبيرا على االقتصادات اإلقليمية واقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبصفة خاصة، دبي، بما في 
األسواق المالية وسوق العقارات. يمتكن لهذه اآلةار أن تحد  من خالل انخفاض تدفق االستةمار األجنبي 
المباشر في المنطقة، تدفقات رأس المال أو زيادة التقلبات في األسواق المالية اإلقليمية. على الرغم من أن 

في المنطقة حتى اآلن، فإنه من غير الواضح اإلمارات العربية المتحدة لم تتأةر بشتكل مباشر باالضطرابات 
ما هو األةر الذى قد يحد  لدولة اإلمارات العربية المتحدة في المستقبل. أعمالنا ووضعنا المالي ونتائج 
العمليات قد تتأةر سلبا وبشتكل مادى الى المدى الذي قد يؤدى إلى تدفق المغتربين المقيمين أو رأس المال 

ات العربية المتحدة، وانخفاض في السياحة إلى دبي أو عدم االستقرار المحتمل أو الى خارج دولة اإلمار 
 تغيير الحتكومة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

العربية المتحدة قوانين ولوائح جديدة والتي قد تؤثر سلبا على الطريقة التي  واإلماراتقد تشرع دبي 
 نستطيع القيام بأعمالنا بها0

السياسات االستةمارية أو في المناخ السياسي السائد في دولة اإلمارات العربية المتحدة يمتكن أن  التغيرات في
 يؤدي إلى إدخال تغييرات على لوائح الحتكومة فيما يتعلق:

 الرقابة على األسعار؛ •
 التصدير وضوابط االستيراد؛ •
 الدخل والضرائ  األخرى؛ •
 قيود على الملتكية األجنبية؛ •
 العمالت األجنبية والعملة؛ وضوابط صرف  •



57 

 

 سياسات العمل وسياسة الشئون اإلجتماعية. •

عالوة على ذلك، يعتبر النظام القانوني لمعالجة منازعات االيجارات في دبي جديد وغير مجر  الى حد تكبير. 
بدأ تطبيقه  يتم احالة اى منازعات ايجارية فى دبى ، في المقام األول، مرتكز تسوية المنازعات األيجارية، الذي

 . بالتالي قد نواجه مزيد من عدم اليقين من نتائج أي منازعات ايجارية مع المستأجرين.0221في نوفمبر 

ال يوجد أي ضمان بأن أي تغيرات مستقبلية على القوانين الحالية لن تزيد نفقاتنا أو غير ذلك مما يؤةر سلبا 
 على الطريقة التي ندير بها أعمالنا.

 ألسهموا كتتابالمتعلقة بالدعوة لال  المخاطر

و   علينا حتى تكون لهم القدره على إحداث تأثير ملموسمساهمين بعض ال، سيستمر وجود كتتابال  بعد
 0على إدارتنا و عملياتنا

% من رأسمالنا المصدر. مباشرة، و بعد 222البائعين يمتلتكون المؤسسين ابتداًء من تاريس هذه النشرة، فإن 
مالنا. و نتيجة  من رأس تقريبا %05حوالي نسبة ال تزيد عن البائعون المؤسسين سيمتلك  تكتتا لالالدعوة 

 مؤسسينالبائعين أن يسيطروا على إدارتنا و عملياتنا و على اجتماعات الالمؤسسين لذلك، فإنه باستطاعة 
لدينا، تكما هو الحال في ما يتعلق بدفع األرباح وتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارتنا باإلضافة إلى أمور 

 . ألسهمالبائعين مع مصالح المشترين لالمؤسسين  أخرى. ال يوجد أي ضمان بأن تتالقى مصالح 

ا أو أن يمنعوا تغيير السيطرة )أ( أن يؤخرو  ألسهمالبائعين المالتكين المؤسسين  وعالوة على ذلك، فإنه بإمتكان 
على الشرتكة )بما في ذلك ردع طرف ةال  من تقديم عرضا لالستحواذ على شرتكة(؛ )ج( أن يؤةروا على 

في السوق.  ألسهم. يمتكن لتكل من تلك العوامل أن تؤةر بشتكل سلبي جوهري على سعر األسهمسيولة ا
،  تكتتا اال ساهمنا المسيطر بعد االنتهاء من باإلضافة إلى ذلك، فإن إعمار العقارية، و التي ستظل م

دارة مجموعة تكبيرة من العقارات، بما في ذلك عقارات  مشارتكة، من بين أمور أخرى، في االستةمار و تطوير وا 
التجزئة. ونتيجة لذلك، فقد يتكون هنالك ظروف حي  تتنافس استةماراتنا مباشرة مع غيرها من العقارات 

عمار العقارية )بنفسها أو مع شريك في مشروع مشترك(، وأنه قد تتخذ قرارات تتعلق بالتجزئة التي تشغلها إ
 بتلك العقارات بشتكل يضر بمصالح مساهمينا اآلخرين

 0ألسهمالبائعين قد يخفض سعر ا المؤسسينمن قبل  ألسهممبيعات كبيرة من ا

قد تقلل بشتكل  تكتتا من الدعوة لالالبائعين بعد االنتهاء المؤسسين  من قبل  ألسهمإن بيع عدد تكبير من ا
على قيود  تكتتا البائعون في اتفاقية تغطية االالمؤسسين  .  وقد وافق أسهم الشرتكة بالسوق المالي تكبير سعر

يوما من تاريس اغالق با   202و خالفه من  التعامل فيها لمدة  ألسهممعينة على قدرتها على بيع ونقل ا
 .تكتتا اال
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 0ألسهمأو سيوله في سوق اقد ل ينتج عن نشاط 

. و إنه ليس بمقدورنا أن نضمن تطور سوق تداول تكتتا قبل الدعوة لال ألسهمال يوجد أي سوق عام لتداول ا
في السوق لن ينخفض بعد ذلك دون  ألسهم، أو أن سعر اتكتتا نشط أو استمراريته بعد االنتهاء من الدعوة لال

قد تتكون عرضة لتقلبات واسعة بناء على العديد من العوامل فضال عن  ألسهم. إن سعر تداول اتكتتا سعر اال
والظروف االقتصادية العامة أو التغيرات في العوامل السياسية التي قد تؤةر سلبا  ألسهمالتقلبات في سوق ا

 في السوق، بغض النظر عن أدائنا الفعلي أو الشروط في إمارة دبي. ألسهمعلى سعر ا

0 وبالتالي، فإنك قد ل تتلقى أي عائد على الستثمار إل ألسهما ان ندفع أرباح نقدية لقد ل يكون بامكانن
 الخاصة بك بسعر أكبر من السعر الذي دفعته لها0 ألسهمإذا قمت ببيع ا

، فإننا ليس بمقدورنا أن نضمن ذلك. سيتم اتخاذ أي قرار ألسهمبينما نحن ننوي دفع أرباح فيما يتعلق با
أرباح في المستقبل وفقا لتقدير مجلس إدارتنا وسوف يعتمد ذلك على عدة امور من ضمنها إلعالن ودفع 

القانون واللوائح المعمول بها، ونتائج عملياتنا، الوضع المالي، والمتطلبات النقدية، القيود التعاقدية )بما في 
قبلية لدينا وغيرها من العوامل ذلك، و بشتكل خاص، تلك الواردة في المرفق الجديد(، والمشاريع والخطط المست

إال  ألسهمالتي قد يراها مجلس إدارتنا ذات صلة. ونتيجة لذلك، فإنك قد ال تتلقى أي عائد على االستةمار في ا
 .في مقابلهاالخاصة بك بسعر أتكبر من السعر الذي دفعته  ألسهمإذا قمت ببيع ا

 المطروحة للبيع  ألسهمعرض ا أسباب 440

وفي نفس الوقت  ألسهمببيع جزء من ملتكيتهم في المؤسسين لاألخرى، حتى يسمح  األسبا من بين العديد من 
سم الشرتكة على الصعيد الدولي. ألسهميضيف سيولة نقدية لتداول ا  ويرفع من قيمة وا 

، (تكتتا )ويشمل ذلك رسوم تغطية اال مليون درهم 212الى ما يقار  البيع تصل جميع مصروفات عملية 
 تقريبا درهم إماراتي 222.222باسةناء رسوم اإلدراج بسوق دبي المالي وهي  المساهمون البائعونويتحملها 

   .والتي ستتحملها الشرتكة
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 مالية حول الشركة  معلوماتثالثا: 

  :المعلومات المالية وبيانات التشغيل المختارة 40

المالية التاريخية والمعلومات التشغيلية غير المدققة إن المعلومات المالية المختارة المبينة أدناه تبين معلوماتنا 
وتكما في ولفترة ستة أشهر  0221و  0220و  0222ديسمبر  12األخرى تكما في وللسنة المنتهية في 

 12.إن المعلومات المالية التاريخية لفترة الستة أشهر المنتهية في 0220و  0221يونيو  12المنتهية في 
 غير مدققة. 0221يونيو 

 
استمدت المعلومات المالية المبينة أدناه تحت العناوين "بيانات بيان الدخل "و "بيانات بيان المرتكز المالي " و 
"بيانات بيان التدفقات النقدية " من، ويج  قراءتها بالتزامن مع المعلومات المالية التاريخية المدرجة في هذه 

 النشرة.
 

طفاء الدين )إيبيتداال يتم قياس األرباح قبل الفوائد والضري يبيتداالمعدل وهامش  (EBITDA-بة واالستهالك وا  وا 
المعدل بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية وتم احتسابهم من قبلنا استنادا ( EBITDA) إيبيتداوهامش إيبيتدا

 إلى البيانات المستمدة من معلوماتنا المالية التاريخية.
 

 بيانات بيان اإليرادات 

  ديسمبر 34المنتهية في  السنة  

 الستة أشهر المنتهية 

  يونيو 32في 

  0244  0240  0243  0243  0241  

  )مليون درهم(  

            اإليرادات

  2.052  2.220  0.100  2.300  2.502   ..........................................إيرادات التأجير

  0  1  22  5  0   ........................................... إيرادات أخرى

  2.050  2.223  0.135  2.352  2.505  إجمالي اإليرادات

            المصاريف

  202  233  010  100  150   ................................. مصاريف تشغيلية أخرى

  20  20  00  13  05   ................................. مصاريف البيع والتسويق

  10  01  50  20  23   .............................. استهالك الموجودات الةابتة
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  ديسمبر 34المنتهية في  السنة  

 الستة أشهر المنتهية 

  يونيو 32في 

  0244  0240  0243  0243  0241  

  )مليون درهم(  

  200  223  003  030  030   ............................ استهالك العقارات االستةمارية

دارية   01  05  255  220  220   ................................ مصاريف عمومية وا 

  020  200  111  022  050   ........................................... تتكاليف تمويل

  214  244  400.2  .4004  40024   ...................................... إجمالي المصاريف

  247  1.8  ..402  734  023   ................................... للفترةالسنوية/ األرباح

            

 

 بيانات بيان المركز المالي 

 يونيو 32  ديسمبر 34  

  0244  0240  0243  0241 

 )مليون درهم(  

          الموجودات غير المتداولة

  121  121  000  012   ...................................... الموجودات الةابتة

  02.101  0.112  0.055   0.151   .................................... العقارات االستةمارية

  -  2.0  2.0  2.0  االستةمار في الشرتكات التابعة...............

  020277  70233  70282  70.81   ...................... إجمالي الموجودات غير المتداولة

          الموجودات المتداولة

   25  25  3  0   ............................................... البضاعة

  30  230  010  011   ........................................ مدينون تجاريون

  00  15   00  02   ....................... سلفيات ومصاريف مدفوعة مقدماً 

   002  200  202  200   .................... المستحقات من األطراف ذات عالقة

  2.001  2.101  002  11   ................ األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

  408.7  40778   40283  100   ........................... إجمالي الموجودات المتداولة

  000.31  0140.  80723  80222   ..................................... إجمالي الموجودات

          حقوق الملتكية
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 يونيو 32  ديسمبر 34  

  0244  0240  0243  0241 

 )مليون درهم(  

   2.1  2.1  2.1  2.1   ............................................. رأس المال

  21.220  –  –  –   .......................  (2)الزيادة المقترحة في رأس المال

  2.25  2.25  2.25   2.25   ..................................... القانونياالحتياطي 

  050  0.331   2.030  2.201   ................................. اإليرادات غير الموزعة

  (0)  (15)  (05)   -   ....................................... احتياطي التحوط

  430823  ...00  .4081  40421   ................................. إجمالي حقوق الملكية

          المطلوبات غير المتداولة

  21  22  0   0   ........................... متكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  1.012  1.005   1.001  000   ............ جزء طويل األجل –تسهيالت تمويل إسالمي 

  0.011  -  -  -   ............................................... الصتكوك

  -  2.000  0.112  5.001   .......................... مستحقات ألطراف ذات عالقة

  0  –  –  –   ............ شهراً  20الذمم المحتجزة المستحقة الدفع بعد 

  20384  0440.  0784.  0.70.   ...................... إجمالي الموجودات غير المتداولة

          المطلوبات المتداولة

  2.223  -  -  -  مستحقات ألطراف ذات عالقة

الجزء قصير  –تسهيالت تمويل إسالمي 
  -  202  32  -   ................................................... األجل

   032  110   000  230   ......................... الدائنون والمبال  مستحقة الدفع 

   003  003  135  111   ................................... سلفيات وودائع تأمين

  0  –  –  –   ............ شهراً  20المحتجزة مستحقة الدفع خالل الذمم 

  020  100   102  100   .......................................... إيرادات مؤجلة

  000.2  40314  40430  872   ............................ إجمالي المطلوبات المتداولة

  80274  201.3  20.43  20813   ..................................... إجمالي المطلوبات

  000.31  0140.  80723  80222   ..................... إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  تنويه:

، إصدار أسهم إضافية للمساهمين الحاليين مقابل تحويل صتكوك مليتكة أراضي  0220يونيو  12( لقد اقترحنا في الستة أشهر المنتهية في 2)
مليون  21.220، سجلنا الزيادة في رأس المال لدى السلطات الحتكومية بمبل  0220يوليو  02متعلقة بدبي مول ودبي مارينا مول وسوق في

  درهم من خالل ملحق عقد تأسيس الشرتكة. 2.222  سهم قيمة تكل سهم 21.220.222درهم، والتي تتألف من 

 
  



62 

 

 بيانات بيان التدفقات النقدية 

 ديسمبر 34السنة المنتهية في   

 
 الستة أشهر المنتهية

 يونيو 32في  

  0244  0240  0243  0243  0241 

 )مليون درهم(  

 2.205  2.232  2.000  2.121  2.003   .............................................. األنشطة التشغيليةصافي النقد من 

 (020)  (520)  (2.232)  (052)  (151)   ...................................صافي النقد المستخدم في األنشطة االستةمارية

 (000)  (323)  (300)  (000)  (2.232)   ..................................... صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (422)  (337)  (010)  388  (4.1)   ...................................... الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية

 4.7  ..3  ..3  42  021   ........................................... النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 7.  20  4.7  ..3  42   .......................................... النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

 
 معلومات مالية أخرى

  يونيو  32الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر 34السنة المنتهية في   

  0244  0240  0243  0243  0241  

            إيبيتدا )مليون درهم(

  011  021  2.030  2.000  320   .......................... مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة

  03  10  03  02  51   ................................. مراتكز التسوق اإلقليمية

  02  05  220  02  50   ................................ مراتكز التجزئة المتتكاملة

  03  01  31  00  03   ............................. مراتكز التجزئة المتخصصة

  (1)  (00)  (10)  (10)  (02)   ............................................... (2)أخرى

  333  020  2.013  2.000  2.210   00000000000000000000000000000000000000 (0)إجمالي إيبيتدا

 

            (%) (1)هامش إيبيتدا

  %02  %00  %05  %00  %00   ........................... مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة
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  يونيو  32الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر 34السنة المنتهية في   

  0244  0240  0243  0243  0241  

  %03  %03  %00  %05  %00   .................................. مراتكز التسوق اإلقليمية

  %02  %01  %00  %00  %05   .................................. المتتكاملةمراتكز التجزئة 

  %05  %00  %01  %01  %53   ...............................مراتكز التجزئة المتخصصة

  %03  %00  %01  %00  %00   00000000000000000000000000000000000 إجمالي هامش إيبيتدا

  301  -  -  -  -   000000000000000000000000000 (0)إيبيتدا المعدل )مليون درهم(

  %05  -  -  -  -   0000000000000000000000000000(.))%(هامش إيبيدتا المعدل 

 
  تنويه:

 "أخرى" تشير إلى مصاريف المرتكز الرئيسي لمجموعة إعمار مولز التي لم يتم تخصيصها للمراتكز. (2)

طفاء الدين. يحدد الجدول أدناه تسوية إجمالي إيبيتدا إلى صافي األرباح. (0)  األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وا 

  يونيو 32الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر 34السنة المنتهية في   

  0244  0240  0243  0243  0241  

  )مليون درهم(  

  020  030  2.233  012  001   ........................................... صافي األرباح

            إضافة:

  020  200  111  022  050   .......................................... تتكاليف التمويل

  10  01  50  20  23   .............................. استهالك الموجودات الةابتة

  200  223  003  030  030  استهالك العقارات االستةمارية

  ...  847  .4073  40112  40237   .................................................. إيبيتدا
 

 
 إيبيتدا تكنسبة من إجمالي اإليرادات.(  1)

يبيتدا للستة أشهر المنتهية 0) طفاء الدين( وا   :0220يونيو  12في ( يبين الجدول أدناه تسوية إيبيتدا المعدل )األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك وا 

 333إيبيتدا...........................................................................              

 ناقصًا:              

 05شط  المصاريف العمومية واإلدارية والتشغيلية....................................              

 22................................................شط  مخصص الديون المعدومة.              

 301إيبيتدا المعدل.....................................................................                
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 يبيتدا المعدلة تكنسبة من إجمالي اإليرادات.(  ا5)

 
 بعض البيانات التشغيلية

  

 

  يونيو 32الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر 34السنة المنتهية في 

  0244  0240  0243  0243  0241  

 2222إجمالي المساحة المستأجرة )
            قدم مربع( تكما في نهاية الفترة

  1.552  1.505  1.503  1.502  1.500   ................................................. مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة

  101  100  151  120  121   ........................................................ مراتكز التسوق اإلقليمية

  000  002  025  020  512   ....................................................... مراتكز التجزئة المتتكاملة

  003  000  003  003  002   .................................................... مراتكز التجزئة المتخصصة

إجمالي المساحة المستأجرة لجميع 
  5.100  5.012  5.035  5.250  5.212   ........................................................................ المراكز

            متوسط اإليجار للقدم المربع )درهم(

  520  001  032  010  103   ................................................. اإلقليمية التكبيرةمراتكز التسوق 

  150  122  112  110  005   ........................................................ مراتكز التسوق اإلقليمية

  000  000  052  000  025   ....................................................... مراتكز التجزئة المتتكاملة

  230  200  232  200  200   .................................................... مراتكز التجزئة المتخصصة

متوسط اإليجار للقدم المربع لجميع 
  132  ..3  .14  384  342   ........................................................................ المراكز

 
نسبة إشغال المساحة المستأجرة 

)%(            

  %33  %33  %33  %30  %31   ................................................. مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة

  %35  %30  %30  %31  %00   ........................................................ مراتكز التسوق اإلقليمية

  %02  %01  %01  %00  %00   ....................................................... مراتكز التجزئة المتتكاملة

  %00  %01  %05  %00  %00   .................................................... مراتكز التجزئة المتخصصة

  %..  %3.  %3.  %.8  %82 متوسط نسبة إشغال المساحة 
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  يونيو 32الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر 34السنة المنتهية في 

  0244  0240  0243  0243  0241  

  ...................................................... المستأجرة لجميع المراكز

            عدد المتسوقين )مليون(

  02  10  05  05  50   ................................................. مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة

  1  1  0  5  0   ........................................................ مراتكز التسوق اإلقليمية

  0  0  25  21  20   ....................................................... مراتكز التجزئة المتتكاملة

  0  0  0  0  0   .................................................... مراتكز التجزئة المتخصصة

إجمالي عدد المتسوقين لجميع 
  2.  3.  421  .8  72  المراكز

 
 سياسة توزيع األرباح 00

ذلك توفير احتياطيات قابلة للتوزيع  رباح معتمدة على عدد من العوامل، بما فىإن قدرتنا على دفع وتوزيع األ
وخططنا للنفقات الرأسمالية والمتطلبات النقدية األخرى  في المستقبل، وال يوجد ضمان اننا سنقوم بتوزيع 
األرباح، او في حالة ما  تم توزيع األرباح، فال يوجد ضمان لما هي قيمة مبل  هذه األرباح التي سيتم 

 توزيعها.

اإليرادات التشغيلية )ويقصد بهذا مبل   ٪ من02 % إلى52 فإننا نتوقع توزيع ما يقر  منمع مراعاة ما تقدم، 
جميع مساهمي الشرتكة )شرتكة مجموعة  في شتكل أرباح على ناقص إجمالي تتكاليف الفائدة(  EBITDA ةال

بمصروفات  علقيتالنقدية فيما  المتطلبات اإلدارةوذلك بعد أن ينظر مجلس اإلدارة في  ،إعمار مولز ش.م.ع( 
 المجلسالتشغيل بما في ذلك الفوائد للسنة المقبلة والنفقات الرأسمالية المقررة للتطوير. باإلضافة إلى ذلك، فإن 

.  أي دفع  أو لألعمالينظر أيضا في ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية و وتوقعاته المستقبلية سوف 
المستقبلية وخطة عمل الشرتكة، وذلك من بين العديد من العوامل األرباح توزيع ألرباح يعتمد في األساس على 
 األخرى ووفقا لتقدير مجلس اإلدارة. 
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 رابعا: إخطار الجمعية العمومية التأسيسية 

والذي يعد دعوة لحضور إجتماع الجمعية  الذين تم تخصيص اسهم لهم ينمتكتتبيقدم اإلخطار التالي الى جميع ال
ين الحضور والتصويت في هذا متكتتبي التاريس والوقت الموضحين في اإلخطار. يحق لتكافة الالعمومية التأسيسية ف

التي  ألسهميحضر إجتماع الجمعية العمومية التأسيسية مع عدد ا متكتت اإلجتماع. وتتناس  حقوق التصويت ألي 
 عق  عملية التخصيص. متكتت يتملتكها ال

 
 إخطار إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية

  
 تحية طيبة وبعد،

 
يتقدم مؤسسو شرتكة مجموعة إعمار مولز  ش.م.ع. )شرتكة مساهمة عامة قيد التأسيس في إمارة دبي، اإلمارات 

 )"الشرتكة"( اليتكم بالشتكر على تقدمتكم لشراء اسهم في الشرتكة. العربية المتحدة(
 

وتعديالته في شأن الشرتكات التجارية،  2300لسنة  0( من أحتكام القانون اإلتحادي رقم 00باإلستناد إلى المادة )
في قاعة دايموند  يسر لجنة مؤسسي الشرتكة أن تدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية التأسسية الذي سيعقد

(Diamond بفندق العنوان )– سبتمبر  12الموافق في  الةالةاءفي يوم صباحا  0:22تمام الساعة  في دبي مول
0220 .    

 
وفي حال عدم اتكتمال النصا  القانوني في االجتماع األول للجمعية العمومية التأسيسية، فإن المساهمين مدعوون 

 .صباحا 0:22الساعة   في - 0220 أتكتوبر 2الموافق في  األربعاءلحضور اإلجتماع الةاني بنفس المتكان يوم 
 

وفي حال عدم اتكتمال النصا  القانوني في االجتماع الةاني للجمعية العمومية التأسيسية، فإن المساهمين 
 0:22الساعة   في  0220أتكتوبر 0مدعوون لحضور اإلجتماع الةال  بنفس المتكان يوم الخميس الموافق في 

 صباحا.
 

من ينو  عنهم، أو  الشرتكة في ألسهماباع عدد ويصح انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية بحضور مالتكي ةالةة ار 
 .ويرأس االجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من بين المؤسسين

 
 يتمحور جدول أعمال اإلجتماع التأسيسي على التالي :

 مراجعة واعتماد تقرير لجنة المؤسسين عن عملية تأسيس الشرتكة والنفقات التي استلزمتها. -2
 والنظام األساسي للشرتكة.المصادقة على عقد التأسيس  -0
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( 01إعتماد تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشرتكة لمدة ةال  سنوات حس  نص المادة ) -1
 من النظام األساسي للشرتكة. 

 المصادقة على تعيين مدقق حسابات الشرتكة. -0
 اإلعالن عن تأسيس الشرتكة. -5

االجتماع  بشخصه أو عبر  وا يحضر ان تم تخصيص اسهم لهم وأي مؤسسة إستةمارية مؤهلة  مساهم ألييحق 
فعليه أن يحضر وتكالة خطية تخوله الحضور واتخاذ القرارات  المساهم ممةل قانوني، وفي حال حضور ممةل عن
نموذج عن الوتكالة(. علما بأن الوتكالة يج  تصديقها وتوةيقها إذا تكان  هبالنيابة عن الشريك األصيل )مرفق طيا

وز أن يتكون الوتكيل من بين أعضاء مجلس إدارة الشرتكة؛ وال يجوز أن يزيد الوتكيل من غير المساهمين؛ وال يج
 % من رأسمال الشرتكة من أسهم رأس مال الشرتكة.5التي يحملها الوتكيل عن أتكةر من مساهم عن  ألسهمعدد ا

 في حال حدو  أي تغيير من المواعيد المذتكورة أعاله سيتم اإلعالن عنها بواسطة الصحف المحلية.

واذا تكان حضورتكم من  (حضورتكم شخصيًا، يرجى إبراز دليل على إةبات الهوية )جواز سفر أو بطاقة هويةلدى 
جواز سفره األصلي باإلضافة إلى صورة من جواز سفرتكم  يرجى منه إبرازخالل شخص مخول له بالحضور، 

 .والتوتكيل المصدق
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،
  المؤسسينلجنة 
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 نموذج وكالة

 
 

  

توكيل خاص للحضور و التصويت في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة مجموعة إعمار مولز 
 ()ش0م0ع( )تحت التأسيس

 
 
 

 نحنوأنا، الموقع أدناه ..................... ، أفوض بموج  هذا التوتكيل السيد .............. ) "الوتكيل"(،
لحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لة شرتكة مجموعة إعمار مولز )ش.م.ع( )تحت التأسيس( نيابة عني 
وله حق التصويت على  تكافة القرارات و األمور المطروحة في هذا االجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو 

 .القرارات و المستندات في هذا اإلطارتم تأجيله إلى موعد الحق. تكما يتكون للوتكيل الحق في توقيع تكافة 

 
 التوقيع:

 
_________________ 

      السيدو 
 

 :التاريس
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 خامسا: تفاصيل أخرى 

 آلية اعتماد نظام حوكمة الشركة  40

حوتكمة الشرتكات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. تكما في تاريس هذه النشرة، يلتزم المجلس بمعايير 
 حوتكمةفي سوق دبي المالي، يمتةل المجلس ويعتزم مواصلة االمتةال لمتطلبات  ألسهم، وعند وبعد إدراج ا

عليها في الشرتكات المطبقة على الشرتكات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي تكما هي منصوص 
بموج  القرار الوزاري رقم  0223أتكتوبر  03الحوتكمة ومعايير االنضباط المؤسسي الصادرة بتاريس  قواعد
. وفقا ألحتكام نظام حوتكمة الشرتكة، فإن الشرتكة ستقوم بتقديم تقريرا لمساهميها و الى "(قواعد الحوكمة)" 520

 الهيئة حول امتةالها لقواعد الحوتكمة.

لجنة و  التدقيق لجنة: هما لجنتين دائمتين أنشأ  مجلس اإلدارة، فقد الحوتكمة قواعد فى المطلو على النحو 
وفقا لما يقتضية  إضافية تشتكيل لجان يجوز للمجلس ،لذلك إذا تكانت هناك حاجةالترشيحات والمتكافآت. 

تتطل  قواعد المتكافآت.لجنة الترشيحات و  أو التدقيقلجنة  عضوا في أي من أن يتكون للرئيس ال يجوز. األمر
الحوتكمة أن تتتكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من أعضاء غير تنفيذيين، ويج  أن يتكون ةل  أعضاء 

عتبارا من تاريس هذه قواعد الحوتكمة؛ عليها في مجلس اإلدارة على األقل مستقلين وفقا للمعايير المنصوص  وا 
المديرين غير رئيس المجلس( )" باستةناءتنفيذيين ) النشرة، يتتكون المجلس من أعضاء جميعهم مديرين غير

عبداهلل سعيد بن ماجد باليوحة وأحمد  )باستةناء غير التنفيذيين الشرتكة جميع المديرين "(. .وتعتبرالتنفيذيين
لمعنى أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة باعبدالرحمن راشد حار  راشد الحار ( ةاني راشةد المطروشي و 

وليس لديهم أي عمل أو عالقة أخرى يمتكن أن تتداخل ماديا مع ممارستهم  المقصود في قواعد الحوتكمة
 المستقل. لقرارهم

 تتطل  قواعد الحوتكمة تكذلك أن يجتمع المجلس مرة واحدة على األقل تكل شهرين.

 هيكل اإلدارة المقترح الخاص بالشركة 00

مبين في هذه النشرة أعاله( ومنهم عضو تنفيذي وهو رئيس ةمانية أعضاء )تكما هو  يتتكون المجلس من
 عضاء غير تنفيذيين. مجلس اإلدارة وباقي األ

 اإلدارة التنفيذية  −
  

 الرئيس التنفيذي  –ناصر رفيع  −

عملل السيد رفيع لدى إعمار مدة تسع سنوات ويشغل االن منص  الرئيس التنفيذي لمجموعة 
. يعتبر السيد رفيع المسؤول عن النمو االستراتيجي لمجموعة إعمار مولز، خاصًة إعمار مولز
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في تطوير سياسات خليط المستأجرين وزيادة إقبال الزوار وزيادة ايرادات البيع بالتجزئة في 
محفظة المول القائم من مجموعة إعمار مولز.  باإلضافة إال أنه المسؤول عن التصميم التكلي 

 مية واستراتيجية التسويق العالمية.التخطيط للتنو 
 

جراءات الرقابة الداخلية في الشرتكة وصياغة ومراجعة السيد رفيع يرأس أيضًا  سياسات وا 
األعمال والتقارير اإلدارية. تكل ذلك  وعملياتالضوابط الرئيسية ونظم تتكنولوجيا المعلومات 

 عمار مولز.لية إلساهم بشتكل تكبير في تحسين اإلنتاجية العامة والتكفاءة التشغي

السابق تكمدير عام لهامتونز إنترناشيونال )الشرق السيد رفيع سجل حافل في منصبه لدى 
وتنفيذ استراتيجيات المبيعات الفعالة. وشارك  االوسط( في ما يتعلق بتحديد اتجاهات السوق

أيضا في تأسيس العالمة التجارية الخاصة بهامتونز، باإلضاقة إلى تطوير قطاعات 
تهالتكية جديدة، وتطوير محافظ أعمال متنوعة، وتعزيز مجموعة من الخدمات ذات القيمة اس

 هامتونز.لالمضافة 
 

يحمل السيد رفيع درجة ماجستير العلوم في علوم الحاس  اآللي في مجال الذتكاء االصطناعي 
(AI من جامعة واشنطن الشرقية، الواليات المتحدة )ولديه خبرة واسعة في نظم األمريتكية ،

في  Cتخطيط موارد المؤسسات، وهو مستشار استراتيجي للمديرين التنفيذيين من المستوى 
 مجال التتكنولوجيا و حلول ذتكاء األعمال.

 
 المدير المالي -يزن محمد الناصر  −

 
لمجموعة المدير المالي لدى إعمار مدة تسع سنوات ويشغل االن منص  يزن عملل السيد 

جراءات الرقابة الداخلية المسؤول عن تأسيس يزن إعمار مولز. يعتبر السيد  سياسات وا 
وصياغة ومراجعة الضوابط الرئيسية ونظم تتكنولوجيا المعلومات وعمليات األعمال والتقارير 
اإلدارية، وتقييم فرص اإلدارة واالستةمار، ودعم المديرين التنفيذيين لجميع المجموعات في 

 خاذ القرارات اإلدارية االستراتيجية. ات
 

شرتكة إعمار العقارية، لدى  التدقيق الداخلي مديرمنص   منصبه الحالي قبليزن السيد شغل 
لدى  أول مدقق داخلي أيضاً  يزن تكانشرتكة ماجد الفطيم. لدى  ومنص  مدقق داخلي أول

 (. )األونروا المتحدةمم األ
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في االقتصاد والعلوم اإلدارية من جامعة اليرموك في يحمل السيد يزن درجة البتكالوريوس 
األردن. ولديه أيضًا شهادة فاحص معتمد في قضايا االحتيال، وشهادة مراق  داخلي معتمد، 

 وشهادة في رقابة المخاطر ونظم المعلومات
 

 التأجير قسم مدير أول ورئيس -سالي يعقوب  −
 

 تعمل بشتكل مباشر تحت إشرافو  تأجير، ورئيس مدير أول حاليًا منص  يعقو  تشغل السيدة
قدم  مليون 5.3 لحوالي التأجير محفظة إدارة يعقو  السيدة وظيفة تتضمن. الرئيس التنفيذي

، باإلضافة إلى العمل في دبي إعمار مولز في عقاراتمن المساحات القابلة للتأجير  مربعة
)بما  التجزئةالبيع ب مشاريع على تطوير والمصممين االستشاريين والمهندسين المعماريينمع 

 والشارع(الواجهة المائية ومراتكز المجتمع و  األسواقو   من خالل الشوارع في ذلك البيع بالتجزئة
 .مستأجرينال ومواقع، وحجم المتاجر، ومناطق الجديدة للمشاريع التخطيط الشاملب فيما يتعلق

تجارة ، وتطوير التأجيرخطط استراتيجية و  وضع مسؤولة أيضا عن يعقو  تعتبر السيدة
جراء التجزئة وخليط  في  واألداء العالمات التجارية ومراقبة أبحا  السوقالمستأجرين، وا 

، مونتلاير، ماتكجيل من جامعة العالقات العامة إدارة درجة في وهي حاصلة على المنطقة.
 . تكيبيك

 
  والعمليات تطوير األعمال مدير أول - بوجدانوفا ناتالي −

 
بدأت ناتالي حياتها المهنية في إدارة األصول والتأجير في مرتكز دبي التجاري العالمي قبل أن 

. تولت ناتالي المسؤولية عن دبي 0221تنتقل إلى شرتكة مجموعة إعمار العقارية في يناير 
تطوير ل مدير أولناتالي إلى ترقية تم  0221. في عام 0223مول تكمدير عام في يونيو 

مع الترتكيز على توسيعات المول المقبلة، بما في ذلك دبي مول. تواصل  عملياتوال األعمال
مليون قدم مربع  2ناتالي في منصبها الجديد إدارة دبي مول، والذي يتم توسيعه حاليا بإضافة 

لقسم األزياء الراقية، باإلضافة إلى إدارة حمالت التسويق العالمية الرئيسية والشراتكات 
براز العالمة التجارية.االستراتيجية الت  ي تهدف إلى تعزيز متكانة دبي مول وا 

 
في دبلوم عالي و  بورنمو  من جامعة في إدارة األعمال الدولية درجة البتكالوريوس تحمل ناتالي
 .البوليتتكنيك دبي التسويق من
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 دبي مول، المدير العام - كليفر ستيفن −
 

داراة المراتكز  02لدى ستيفن أتكةر من  عاما من الخبرة في مجال تجارة التجزئة الدولية وا 
التجارية وتنميتها في المملتكة المتحدة والصين وايرلندا والمملتكة العربية السعودية وأوروبا 

جم ذو الحالشرقية واإلمارات العربية المتحدة. ولديه خبرة تكبيرة واسعة النطاق في بيع التجزئة، 
والتشغيل والتطوير واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي المتعلق التكبير وتطوير المرتكز التجارية 

 بالمراتكز التجارية في الدول الحديةة.
 

في  تاجر التجزئة البارزةم أعوام لدى 22ما يقر   عمل المول إدارة إلى انتقال ستيفن  قبل
 من ضمنها مدير افتتاح المشروع، وشغل لديهم عدة مناص  عليا "B  &Q" المملتكة المتحدة

 وايرلندا. في الصين الرئيسية للتطورات الدولي
 

 المدير العام، دبي مارينا مول -روبرت ويليامز  −
 

عامًا  00، ولديه أتكةر من 0221انضم روبرت إلى مجموعة إعمار مولز في سبتمبر عام 
شغل روبرت سابقا منص  مدير عام مرتكز ميجا للتسوق  من الخبرة في قطاع مراتكز التسوق. 

 GUMسنوات، باإلضافة إلى منص  مدير عام لمرتكز  0في ألماتي )تكازاخستان( لمدة 
للتسوق في موستكو لمدة سنتان. يحمل روبرت درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة 

الوريوس مع مرتبة الشرف في الضيافة من جامعة ولفرهامتون )المملتكة المتحدة(، ودرجة البتك
 إدارة األعمال والعمليات من جامعة جلوسيسترشاير )المملتكة المتحدة(.

 
 مدير عام مجمع الذهب واأللماس -محمد طاهر البدري  −

  
يشغل محمد حاليا منص  المدير العام لمجمع الذه  واأللماس، وتكذلك مدير عام سوق 

التجزئة. يتعامل محمد مع جميع الجوان  المتعلقة البحار وشارع وسط المدينة ومجتمع البيع ب
بإدارة العمليات، اإلدارة والموارد البشرية، والتسويق والعالقات العامة والمالية للمراتكز التجارية 

 التي تخضع إلدارته.
 

يحمل محمد درجة الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األميرتكية في بيروت، لبنان، 
 وس في التجارة من جامعة بونا في الهند.ودرجة البتكالوري
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 لوماتالمعمدير تكنولوجيا  – فورنيتشروالجوزر  −
 

ظف لدى شرتكة إعمار منذ مدة طويلة، انضم الى الشرتكة في يناير و زر هو مو السيد ج
. يحمل درجة الماجستير في إدارة التمويل، درجة البتكالوريوس في هندسة اإلنتاج هذا 0221

باإلضافة الى عدد من المؤهالت األخرى التي تتعلق بتتكونولجيا المعلومات. يمتلك السيد جزر 
االت تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة تتكنولوجيا عاما من الخبرة في مج 05أتكةر من 

 المعلومات و تطوير تطبيقاتها والتخطيط واإلنتاج. 
 

 مدير  قانوني  –فؤاد جاردك  −
 

وهو مسئول عن األمور القانونية المتعلقة بمجموعة  0222التحق السيد فؤاد بشرتكة اعمار في 
عاما  20. يمتلك 2330. هو محام مسجل لدى نقابة المحاميين في بيروت منذ إعمار مولز

داخلي لمجموعة بيع بالتجزئة وتكمستشار من الخيرة العملية في العديد من متكات  المحاماة 
تكبيرة. حاصل على  درجة البتكالوريوس في الحقوق باإلضافة الى أنه ضليع في قانون 

 والتجارةالشرتكات 
 

سيتم  شروط األهلية، اإلنتخاب، العزل و األسماء المقترحة من الشركة لمجلس اإلدارة األول: −
انتخا  أعضاء المجلس من قبل الجمعية العمومية العادية عن طريق االقتراع السري. ومع ذلك، 

 تم تعيين أعضاء أول مجلس من قبل المؤسسين.
 

 اإلدارة  مجلسلجان  30
 

، سيتم دعم مجلس اإلدارة من خالل لجنتين على مستوى المجلس: لجنة التدقيق وتكمةقواعد الحوفقًا لمتطلبات 
 و الترشيحات. والمخاطر ولجنة المتكافآت

 
 لجنة التدقيق والمخاطر 

المجلس في تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير المالية والمراجعات  والمخاطر تساعد لجنة التدقيق
والضوابط الداخلية والخارجية، بما في ذلك مراجعة ومراقبة سالمة البيانات المالية السنوية والمرحلية للشرتكة 

وتقديم واستعراض ورصد مدى األعمال التي يقوم بها المدققين الخارجيين غير أعمال التدقيق المحاسبي، 
المشورة بشأن تعيين  مدققي الحسابات الخارجيين، واإلشراف على عالقة الشرتكة مع  مدققي الحسابات 
الخارجيين، ومراجعة فعالية عملية تدقيق الحسابات الخارجية، والنظر فى فعالية وظيفة المراجعة الرقابية 

عتماد التقرير السنوي الداخلية للشرتكة. ويتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية عن ا لمراجعة  وا 
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والحسابات. ستأخذ لجنة المراجعة فى االعتبار الواج  للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات 
 وسوق دبي المالي، بما في ذلك أحتكام قواعد الحوتكمة. العربية المتحدة، والهيئة

 
أن تتألف لجنة المراجعة من ةالةة أعضاء على األقل الذين هم من المديرين الغير  تتطل  قواعد الحوتكمة

التنفيذيين والتي يج  أن تتكون أغلبية أعضاءها مستقلين. باإلضافة إلى ذلك، فإنه من الضروري وجود 
أحد عضو واحد على األقل يمتلك الخبرة فى  التدقيق المحسابي والحسابات. وسيرأس لجنة التدقيق 

. ستجتمع اللجنة ما ال سيتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة خرينآ ءأعضاستضم و األعضاء المستقليين، 
 يقل عن أربع مرات في السنة.

 
أخذت لجنة التدقيق الخطوات الضرورية لضمان استقالل مراقبي حسابات الشرتكة تكما هو مطلو  وفق 

وقد حصلت على تأتكيد تكتابي من مراقبي حسابات الشرتكة بأنهم ملزمين بإرشادات  قواعد الحوتكمة
 اإلستقاللية الصادرة من األجهزة المحاسبية والتدقيقية المعنية

 
 و الترشيحات لجنة المكافآت 

لجنة الترشيحات والمتكافآت تساعد المجلس في تحمل مسؤولياته المتعلقة بتتكوين مجلس اإلدارة وأية لجان 
بعة له. وهي مسؤولة عن تقييم المهارات والمعرفة والخبرة وحجم وهيتكل وتتكوين مجلس اإلدارة  واللجان تا

التابعة له، وعلى وجه الخصوص، رصد مدى استقالل أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين المستقلين. 
ين ليتم تعيينهم باإلدارة أو تكما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيتكل المجلس وتحديد المرشحين المحتمل

تكأعضاء فى اللجنة عند الحاجة. باإلضافة إلى ذلك، لجنة الترشيحات والمتكافآت تساعد المجلس في تحديد 
مسؤولياته فيما يتعلق بالروات  واألجور، بما في ذلك تقديم توصيات إلى المجلس بشأن سياسة الشرتكة 

المباديء الشاملة والحدود وهيتكل الحوتكمة وتحديد بخصوص أجور أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، 
وتحديد األجور وحزمة المنافع الفردية لتكل من المديرين التنفيذيين في الشرتكة لسياسة األجور بالمجموعة 

 واإلدارة العليا.
 

لجنة الترشيحات والمتكافآت ان تتألف من ةالةة على األقل من أعضاء مجلس في تتطل  قواعد الحوتكمة 
اإلدارة غير التنفيذيين، يج  أن يتكون من بينهم اةنين على األقل مستقلين. يج  أن يتم اختيار رئيس لجنة 

ء أحد أعضاوالمتكافآت الترشيحات يرأس لجنة سالمستقلين. و اللجنة الترشيحات والمتكافآت من بين أعضاء 
. وسوف سيتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارةوسوف يتكون لها أعضاء آخرين مجلس اإلدارة المستقليين، 

 تجتمع لجنة الترشيح بما ال يقل عن مرتين في السنة .
 

 المساهمين  ومسئولياتحقوق  10
 حقوق المساهمين الرئيسية وفقا لقانون الشرتكات والنظام األساسي هي تكما يلي: 
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 األرباح المقررة من الجمعية العمومية؛ والحق في توزيع  −
 الحق في األولية في الطروح الةانوية والحصول على حصته عند التصفية؛ و −
 الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية واستالم نسخة من البيانات المالية للشرتكة؛ و −
 و  مجلس اإلدارة؛الحق في طل  إبطال أي قرار تم تمريره في الجمعية العمومية ومقاضاة أعضاء  −
 الحق في التسمية لعضوية مجلس اإلدارة؛ و −
 الحق في تعيين مدققي حسابات الشرتكة وتحديد اتعابهم. −
، وليس مديونيات الشرتكة إال في حدود  ألسهمتنحصر مسئولية المساهم في سداد قيمة شراء ا −

 الخاصة به. ألسهمل غير المدفوعة القيمة اإلسمية
 عقد التأسيس والنظام األساسي  0.

 هذه النص التكامل لعقد التأسيس والنظام األساسي للشرتكة.  تكتتا مرفق طي نشرة اال
 

 األمور القانونية 20
 يقرأ الملخص التالي في ضوء أحتكام عقد التأسيس والنظام األساسي ومواد قانون الشرتكات ذات الصلة. 

 التحول  −
 ة ذات مسئولية محدودة الى شرتكة مساهمة عامة.قبل اإلدراج، ستتحول الشرتكة من شرتك

 عقد التأسيس والنظام األساسي للشرتكة سوف يتم إعتماده من قبل الشرتكة عند التحول.  
 النظام األساسي −

على الحقوق واإللتزامات المرتبطة  المشار اليه في هذه النشرة ينص النظام األساسي للشرتكة
 تفصيال. ألسهمبملتكية ا

 العمومية وحقوق التصويتحضور الجمعية  −
يحق لتكل مساهم حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويتكون له عدد أصوات مساوي لعدد 

 أسهمه.
 حقوق األولوية  −

الجديدة. وعلى  ألسهمفي حالة زيادة رأس المال، يتكون للمساهمين الحاليين األولوية في شراء ا
من قانون  020و  025و  020و 021و  020الرغم من ذلك فإن الشرتكة معفاه من المواد 

، حي  يمتكن للشرتكة زيادة رأس المال الشرتكة من خالل إصدار أسهم جديدة التجارية الشرتكات
في رأس المال معتمدة  تلك الزيادةدون إعمال حق األولية للمساهمين الحاليين، على أن تتكون 

إلدارة. ويتكون ذلك اإلعفاء بموج  قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشرتكة  من مجلس ا
 في حاالت محددة ووفقا للشروط التالية: 

 
  دخول شريك استراتيجي تكمساهم في الشرتكة شريطة أن يتكون نشاطه مماةاًل أو متكماًل

ومن ذلك مساهمات شرتكة اعمار ألعمال الشرتكة لنشاط الشرتكة ويؤدي لمنفعٍة حقيقية 
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تجارية جديدة الى الشرتكة في شتكل  المستقبلية في رأس المال من خالل نقل مراتكز
 مساهمة عينية؛

  تحويل ديون الشرتكة النقدية المستحقة للحتكومةةة االتحادية والحتكومات المحلية والهيئات
والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك وشرتكات التمويل الى أسهم في رأسمال 

 الشرتكة؛ أو
 فين إمتالك أسهم في في حالة برامج تحفيز موظفي الشرتكة، حي  يحق للموظ

 الشرتكة. 
  

 ألسهمسجل ا  −
من صفتها المادية واالحتفاظ  ألسهمعق  اإلدراج في سوق دبي المالي، يقوم السوق بتجريد ا

 لدى سوق دبي المالي.  ألسهمبسجل ا
 المعلومات المالية −

 للشرتكة يتكما ه القوائم المالية السنوية المدققةيحق للمساهم طل  نسخة من 
 الماليةالسنة  −

ديسمبر من تكل عام. وتبدأ السنة المالية  12يناير وتنتهي في  2تبدأ السنة المالية للشرتكة في يوم 
ديسمبر من السنة  12األولى الشرتكة عق  تأسيس الشرتكة تكشرتكة مساهمة عامة وتنتهي في 

 التالية.
 وناتج التصفية األرباح −

نظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ويتكون ألوفقًا ل ألسهمتقوم الشرتكة بتوزيع األرباح المستحقة ل
 .ألسهمالحق في األرباح المستحقة على تلك ا للمساهم المستحق

وذلك وفقا لنص  جزء من أصول الشرتكةفي حالة تصفية الشرتكة، يتكون لتكل مساهم الحق في و 
  .من قانون الشرتكات 203المادة 

 الجمعية العمومية  −
يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للشرتكة متى رأى ذلك الزمًا. يمتكن أيضا 

مساهمين  22للمساهمين طل  انعقاد جمعية عمومية من مجلس اإلدارة اذا تقدم بهذا الطل  
% )ةالةون بالمائة(. وفي أي حال من األحوال، يج  عقد الجمعية 12يملتكون ما اليقل عن 

( أشهر من 0مرة واحدة سنويا على األقل عق  استالم دعوة من مجلس اإلدارة خالل ) العمومية
 نهاية السنة المالية في المتكان والزمان المحددين في الدعوة لعقد الجمعية.

أي قرار تعتمده الجمعية العمومية العادية والذي يصدر لمصلحة فئة معينه من  يجوز إبطال
ا أو لجل  نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو لغيرهم دون المساهمين دون أو اإلضرار به

 إعتبار لمصلحة الشرتكة
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ويترت  على الحتكم بالبطالن اعتبار القرار تكأن لم يتكن بالنسبة الى جميع المساهمين وعلى 
 مجلس اإلدارة نشر الحتكم بالبطالن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية.

بمضي سنة من تاريس صدور القرار المطعون فية، وال يترت  على رفع  وتسقط دعوى البطالن
 الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحتكمة بغير ذلك 

  مسئولية مجلس اإلدارة −
ساءة  يتكون مجلس اإلدارة مسئول تجاه الشرتكة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وا 

و لنظام الشرتكة، باإلضافة الى سوء اإلدارة. يتكون استعمال السلطة، وعن تكل مخالفة للقانون أ
للشرتكة الحق في رفع دعوى مسئولية ضد أعضاء مجلس اإلدارة مطالبا باألضرار التي لحقت 
بالمساهمين بسب  أخطاء مجلس اإلدارة. ويج  ان يصدر قرار من الجمعية العمومية تعين فيه 

 من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشرتكة. 
الحق في أن يقيم الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشرتكة برفعها اذا تكان من شأن  لتكل مساهم

الخطأ الذي قام به مجلس اإلدارة الحق ضرر خاص به تكمساهم. ومع ذلك، عليه أن يخطر 
 الشرتكة بعزمه على رفع الدعوى.

 
 اإلعفاءات من قانون الشركات التجارية 

لشرتكات التجارية تكما هو موضح  في النظام األساسي من قانون ا بعض موادالشرتكة معفاة من 
 الخاص بالشرتكة.

 
 فوضة لهمتعيين رئيس مجلس اإلدارة والصالحيات ال

رئيس ونائ   هينص النظام األساسي على انه يج  على مجلس اإلدارة أن ينتخبمن بين أعضائ
رئيس. ويمةل رئيس مجلس اإلدارة الشرتكة امام المحاتكم و توقيع جميع القرارات المعتمدة من 
مجلس اإلدارة. في حالة حدو  تساوي في األصوات بين أعضاء مجلس اإلدارة يتكون لرئيس 

 المجلس الصوت المرجح. 
 

 المستقلين المحاسبين 70
، اإلمارات العربية ، برج العطار3000فرع دبي، ص. .  قامت شرتكة )إرنست أند يونج الشرق األوسط،

 12المعلومات المالية التاريخية الخاصة بالشرتكة عن السنوات المنتهية في تقرير عن  بتقديم المتحدة، 
أشهر التالية المنتهية   0باإلضافة الى مدة ال  0220يونيو  12 و 0221و  0220و  0222ديسمبر 

 هذه النشرة.الخاص بهم الوراد بتكما هو موضح في التقرير 
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 فترة التحول0  وقبل الشركة خالل قبلاألحداث المادية والعقود المبرمة من  80
إيجار رئيسية، تلك اإلتفاقيات التي تشتكل التعاقدات  عقد 05ان معظم إيرادتنا ناجمة في األساس من أعلى 

 الرئيسية والجوهرية بالنسبة لنا.
 

في حين أن أغلبية عقود اإليجار المبرمه بين المستأجرين والشرتكة مدتها محدودة غير قابلة للتجديد.إال انه 
هناك القليل من اإلستةناءات التي تم تقديمها الي المستأجرين بخيار التجديد لمدة تالية. أي عقد إيجار 

المعدل  0220لسنة  00ن رقم ( من القانو 0) 05يتضمن على بند عدم التجديد  يخالف نص المادة 
"( والذي ينص على القواعد وبالنود األساسية فيما يتعلق قوانين اإليجارات)" 0220لسنة  11بالقانون رقم 

من قبل الشرتكة وبالتحديد: )ا( بيع العين المؤجرة، أو ) ( بإنهاء عقد اإليجار عند إنتهاء مدة سريانه، 
ى تقرير فني معد أو معتمد من بلدية دبي، أو )ج( الهدم أو تجديد أو صيانة تكاملة شريطة الحصول عل

إعادة البناء شريطة حصول المالك على التراخيص الالزمة، أو )د( لالستخدام الشخصي أو استخدام أقار  
الدرجة األولى على أن يتمتكن المالك من إةبات عدم وجود بديل مناس  أخر له. إذا رغبت الشرتكة في 

ء مدة عقد اإليجار، فيج  إرسال أخطار مسبق بالبريد المسجل أو من قبل التكات  العدل اإلنهاء عند انتها
مدته أةنا عشر شهرًا للمستأجر يحدد تاريس اإلخالء وسب  اإلنهاء. يحق للمستأجر التقدم إلى مرتكز دبي 

 لحل المنازعات االيجارية إذا رفضت الشرتكة تجديد عقد اإليجار عند االنتهاء.
 

يخص التنازل، فإن المستأجر ال يجوز له التنازل عن أو تأجير العقار المؤجر من الباطن دون أما فيما 
موافقة تكتابية مسبقة من الشرتكة. ومع ذلك فإن للشرتكة مطلق الحرية في التنازل عن فائدتها الى أي طرف 

تماشيا مع القوانين ةال  دون موافقة مسبقة من المستأجر. ويعد هذا مبدأ عام فيما يخص عقود اإليجار و 
 المعمول بها. 

 
بموج  عقود اإليجار، فإننا نحتفظ بالحق في إنهاء العقد عند وقوع أي مخالفة وذلك يتكون عن طريق 
إشعار تكتابي يقدم للمستأجر المخل وال يتطل  ذلك أمر من المحتكمة. وهذا وفقا لمعايير السوق فيما يختص 

( من قوانين اإليجارات واللوائح المتعلقة بإنهاء التعاقدات. بينما 2) 05بعقود اإليجار وتكذلك امتةاال للمادة 
من الناحية النظرية، يمتكن لنا إنهاء عقد اإليجار دون أمر من المحتكمة، ويحق ألي طرف التوجه الى 

 مرتكز فض النزاعات اإليجارية في دبي وهي السلطة المختصة بحل مةل تلك النزاعات.
 

المستأجر الحصول والمحافظة على أنواع مختلفة من التأمين ويتكون ذلك على  تتطل  عقود اإليجار من
 نفقتة الخاصة تكما يج  على المستأجر إضافة الشرتكة تكمؤمن عليه مشارك في وةائق التأمين.

 
يج  على المستأجر ان يدفع قيمة اإليجار السنوية )اإليجار األساسي ياإلضافة الى رسوم الخدمات الى 

عن تكامل مدة اإليجار عن طريق شيك مؤجل الدفع عند توقيع عقد اإليجار. باإلضافة الى  أخره...(
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إجمالي قيمة اإليجار السنوي، فإنه يج  على المستأجر دفع نسبة اإليجار المحسو  على أساس اإليرادات 
يجار يوما من نهاية السنة اإليجارية ذات الصلة؛ علما بأن نسبة اإل 12عن تكل سنة إيجارية خالل 

% من إجمالي صافي أرباح 0-0المحسو  على أساس اإليرادات المتفق عليها بين األطرف تتراوح بين )
ووفقا للحد أدنى إلجمالي القيمة اإليجارية من اإليجاري األساسي على  المستأجر( أقل من اإليجار األساسي

متةاالاألقل  للقوانين المعمول بها.  . ويعد هذا تماشيا مع القواعد العامة لعقود اإليجار وا 
 

يتكون المستأجر مسئوال عن سداد رسوم الخدمات الينا والتي تشتكل جزءا من قيمة اإليجار السنوي. سوف 
نستخدم هذه الرسوم في صيانة المناطق العامة و البناء بصفة عامة وفقا لما هو منصوص عليه في ملحق 

ه خالل السنة المالية للشرتكة عن طريق تقديم إخطار عقد اإليجار. تكما يحق لنا مراجعة رسوم الخدمات هذ
متةاال للقوانين المعمول بها.   الى المستأجر. يعد هذا األمر تماشيا مع القواعد العامة لعقود اإليجار وا 

عالوة على ذلك، فإن عقود اإليجار تنص على أن المستأجر يتكون مسئوال عن السداد مقابل العديد من 
ل الماء، والغار والتكهرباء وخدمات اإلتصاالت والى غيره من الخدمات التي يتم قياسها الخدمات المختلفة مة

وحسابها لتكل وحدة مؤجره على حده وبشتكل منفصل. وفي حالة عدم وجود عداد قياس منفصل، يج  على 
ة ما نسبته المستأجر أن يدفع الى الشرتكة نسبة جزئية من قيمة التتكلفة بما في ذلك رسوم اإلدارة وتتكون بقيم

 % من إجمالي قيمة هذه النسبة الجزئية. 25
 

في حين أن معظم أتفاقيات اإليجار مبرمة هي لمدة محدودة وال تخضع لبند التجديد، إال ان عقد اإليجار 
مع أحد المستأجرين الرئيسيين يوفر للمستأجر خيار التجديد التلقائي لمدة تالية. ومع ذلك وفي حالة عدم 

شهر على األقل من تاريس  20ر في التجديد لمدة تالية، يج  عليه ان يخطر الشرتكة قبل رغبة المستأج
 انتهاء عقد اإليجار 

 
أن عقد اإليجار مع مستأجر أخر يوفر للمستأجر خيار تسليم العين المؤجرة قبل نهاية عقد اإليجار شريطة 

للشرتكة إخطارًا مسبقًا مدته ستة أشهر  قيام المستأجر بتنفيذ تكافة شروط المفروضة عليه بالعقد وأن يقدم
على األقل. عند انتهاء مدة هذا األخطار، يستوج  على المستأجر دفع تعويض عن اإلنهاء المبتكر 
للشرتكة، بواقع مبل  يساوي القيمة اإليجارية اإلجمالية عن المدة المتبقية من المدة اإليجارية أو عن مدة ستة 

م اإلخطار التكتابي باإلنهاء المبتكر. يتضمن عقد إيجار أخر مع مستأجر أشهر أيهما أقل. وذلك عند تقدي
 ةال  نص مماةالً 

 
يتضمن عقد اإليجار المبرم مع مستأجر رابع حق الشرتكة في اإلنهاء المبتكر بموج  إرسال إخطار تكتابي 

لعين المؤجرة مسبق بمدة ةالةة أشهر للمستأجر. عند اتكتمال مدة اإلخطار، يستوج  على المستأجر تسليم ا
إلى الشرتكة ويوافق على عدم المضي قدما في أيه إجراءات أمام اللجنة اإليجارية بدبي أو مرتكز دبي 

 للتحتكيم الدولي من أجل الحصول على تعويض.
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 التوسعاتأعمال 

 
، فيما يتعلق بتوسعة 0220 يوليو 2لقد أبرمت الشرتكة خطا  قبول مع شرتكة دوتتكو بالفور بيتي ذ.م.م في 

درهم. اإلتفاقيات األخري المتعلقة بتوسعة  2020002220222قسم األزياء والموضة في دبي مول بقيمة 
 قسم األزياء والموضة و توسعات أخري قيد التوقيع ووأو التنازل لصالح الشرتكة.

 
ملتكية األرض الخاصة بمشروع توسعة قسم األزياء بدبي مول هي مسجلة حاليًا بإسم إعمار العقارية وسيتم 
 نقلها بدون مقابل إلى الشرتكة عند اتكتمال التوسعة المذتكورة وفقًا التفاقية موقعة بين إعمار العقارية والشرتكة.

 
 اتفاقية الخدمات التقنية

  
"(. بموج  اتفاقية اتفاقية الخدمات التقنيةاتفاقية مع إعمار العقارية )"، قمنا بإبرام 0220في سبتمبر 

الخدمات التقنية سوف تقوم إعمار العقارية بتقديم عدد من الخدمات إلينا وتشمل: )ا( تشغيل وصيانة بحيرة 
 دبي والنافورة، ) ( خدمات معينة للمتكت  الرئيسي )وتتضمن خدمات في شأن تمويل الشرتكات والتخطيط
وعالقات المستةمرين(، )ج( خدمات تأمين، )د( خدمات تسويق تشمل الرعاية والفعاليات وحمالت الدعاية، 
)ه( خدمات أمنية، )و( خدمات إدارة المنشأت، )ز( خدمات مؤسسية عامة تشمل إدارة األصول 

ت العمالء الخارجية، و )ط( خدمات إدارة عالقا العالقاتوالمشتريات، )ح( تشغيل األعمال وخدمات 
وتشمل خدمات الدعم الفني واألعمال. تكمقابل لتقديم تلك الخدمات، سوف نقوم برد جزء مئوي متفق عليه 

% من تتكاليف اإلدارة والموظفين لالقسام 05إلى  25التتكاليف التي تحملتها أعمار العقارية تتراوح ما بين 
% من 02إدارة بحيرة دبي والنافورة وحتى % من تتكاليف 02المؤسسية المنخرطة في تقديم الخدمات، وحتى 

 % من تتكاليف الموظفين المتعلقة بإدارة المنشأت. 52تتكاليف حمالت الدعاية و 
  

ال تشتمل اتفاقية الخدمات التقنية على تاريس انهاء محدد ولتكن يجوز انهائها من قبل إعمار العقارية بموج  إخطار 
 يومًا إلى الشرتكة. 32تكتابي مدته 

 
 اتفاقية تنظيم العالقة

 
"( والتي تنص في حال اتفاقية تنظيم العالقة، قمنا بإبرام اتفاقية مع إعمار العقارية )"0220سبتمبر  0في 

حدو  أي من األتي، أيهما يحد  أواًل )ا( مرور عشر سنوات على اإلدراج، ) ( التاريس الذي تتوقف 
رأس المال المصدر للشرتكة بصورة مباشرة أو غير  % على األقل من12إعمار العقارية فيه عن ملتكية 

مباشرة أو )ج( بموج  االتفاق المتبادل بين األطراف إلنهاء اتفاقية تنظيم العالقة، شريطة الحصول على 
موافقة أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين غير التنفيذيين لتكل من األطراف، سوف يحق للمجموعة 
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ستقبلية لخدمات التجزئة بأي حجم وفي أي متكان في دول مجلس التعاون االستحواذ على أيه أصول م
الخليجي والتي يتم تطويرها أو تتكون مملوتكة من إعمار العقارية أو أي من شرتكاتها الشقيقة سواء تكانت تلك 
األصول مملوتكة أو يتم تطويرها بشتكل مستقل أو بشتكل شراتكة مع أطراف أخرى وسواء تكانت تلك األصول 

"( وذلك باستةناء أيه أصول ترفيهية أو أصول متعلقة خيار أصول التطويرة قبل أو بعد اإلدراج )"معروف
 بالمأتكوالت والمشروبات أو مرتكز تخصصي يطور من قبل قسم الضيافة في إعمار العقارية.

 
وذلك يجوز تنفيذ خيار أصول التطوير وفق السلطة التقديرية للشرتكة وعلى أساس االختيار بين األصول 

خالل المدة التي تعق  تاريس إخطار إعمار العقارية للشرتكة بأن عقود اإليجار الموقعة أو االلتزام باإليجار 
% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير لألصل المعني 02قد تم الحصول عليه في شأن ماال يقل عن 

ون بعد حدو  األتي، أيهما أبعد: )ا( "( وحتى التاريس الموافق اليوم الةالةمائة خمسة وستتاريخ البدء)"
للعمل للعامة. يتم تحديد سعر الشراء الواج  دفعه من الشرتكة  تاريس البدء و ) ( تاريس فتح األصل المعني

عمار العقارية وفق القيمة السوقية العادلة )تكما هي معرفة في سعر الشراء)" "( بموج  االتفاق بين الشرتكة وا 
ذا لم يتم االتفاق على القيمة السوقية العادلة فإن سعر الشراء يتم اتفاقية تنظيم العالقة(  لألصل المعني، وا 

تحديده باألخذ بمتوسط تقيمين عقاريين مستقلين معدين من قبل مقيمي عقارات ذوو سمعة عالمية )والذي 
عمار العقارية مجتمعين( شريطة أن ال يتكون سعر الشراء أقل م ن تتكلفة يتم تعينهم من قبل الشرتكة وا 

التطوير التي تحملتها إعمار العقارية تكما يتم تحديدها من قبل إحدى الشرتكات األربع التكبرى للتدقيق والتي 
عمار العقارية. يستوج  الموافقة على سعر الشراء وتكافة شروط االستحواذ من  تتكون مستقلة عن الشرتكة وا 

 مستقلين غير التنفيذيين(. قبل مجلس إدارة الشرتكة )متضمنة موافقة أغلبية األعضاء ال
  
تمام االستحواذ على األصل المعني من قبل الشرتكة، سوف يتكون للشرتكة  قبل تنفيذ خيار تطوير األصول وا 
الحق في مساعدة وتوجيه إعمار العقارية في شأن جوان  تطوير معينة والتصميم وتكذا تأجير األصل 

وج  شروط عادلة وبموج  اتفاقية استشارات أو المعني. أي من هذه الخدمات سوف تقدم من الشرتكة بم
عمار العقارية وذلك في الوقت المحدد.  إدارة مستقلة يتم إبرامها فيما بين العضو المعني في المجموعة وا 

 
 كتتاباتفاقية تغطية ال 

 
إال  مسبقاً هم اتكتتابين في شريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة أن يمّولوا طلبات متكتتبال يتوّج  على ال

)تكما هو موضح أعاله في هذه  بنوك تلقي االتكتتا من خالل  اتكتتا للمتكتتبين الذين يقدمون طلبات 
التي  ألسهمأو عدم شرائهم لهم اتكتتاب ين لقيمة متكتتب. وينتج عن ذلك مخاطر عدم تسديد هؤالء الالنشرة(

المطروحة للبيع من قبل  ألسهمفي ا اتكتتا هو   تكتتا االبشأنها. وبما أن هذا  اتكتتا تقدموا بطلبات 
ين المحتملين. متكتتبإن مخاطر عدم التسوية هذه يتحّملها بشتكل تكامل البائعون وليس الف، المؤسسين البائعين

 Underwriting) اتكتتا وسوف تواجه الشرتكة و  البائعون هذه المخاطر من خالل توقيع عقد تغطية 
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Agreementوهذا ما هو معمول به دوليًا وما اعتاد عليه عملية البيع ري ( بين الشرتكة، البائعون، ومدي .
)"مغّطو  تكتتا اال، سيقوم عدد من مدراء تكتتا المستةمرون الدولّيون. وبموج  عقد عقد تغطية اال

النهائي وشريطة تحقق عدد من الشروط األخرى،  تكتتا اال(، بعد تحديد سعر Underwriters -" تكتتا اال
التي تم تخصيصها ضمن الشريحة الدولية. وهذا يعني أنه، في حال لم يشتر  همألسبتغطية شراء ا

التي تم تخصيصها ضمن هذه الشريحة، فإنه يتوّج  على  ألسهمون ضمن الشريحة الدولية أي من امتكتتبال
قيمة لن يتكونوا ملزمين بشراء وتسديد  تكتتا وتسديد قيمتها. إال أن مغّطي اال ألسهمشراء ا تكتتا مغّطي اال

 بشأنها. اتكتتا أية أسهم لم يقّدم طلبات 
على عدة قيود على قدرتهم لبيع أو تحويل  تكتتا اتفق المساهمون البائعون أيضًا بموج  اتفاقية تغطية اال

 يوم من تاريس إدراج أسهم الشرتكة. 202أو التصرف بأي شتكل من األشتكال بأسهمهم لمدة زمنية مدتها 
  

التي تم تقديمها من قبل المؤسسين وأعضاء مجلس  هذه كتتابفيما يتعلق بنشرة ال التعهدات واإلقرارات  .3
 إدارة الشركة

 
 واعضاء مجلس الدارة اإلقرار الصادر من لجنة المؤسسين

إعمار مولز )شرتكة مساهمة عامة قيد  مجموعة واعضاء مجلس االدارة لشرتكة أعضاء لجنة التأسيسقر أ
ومجتمعين بتحمل تكامل المسئولية فيما يتعلق بصحة البيانات والمعلومات ا منفردين همالتأسيس(، وبصفت
ال توجد أي وقائع أو معلومات جوهرية أنه بعد بذل عناية الرجل الحريص  واتكدأ، و تكتتا الواردة في نشرة اال

جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤةرة على القرار االستةماري  ىإليؤدي عدم تضمينها بالنشرة 
 ين.متكتتبلل

 

بإخطار الهيئة بأي أحدا  جوهرية  أو  تعهدوابقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة و  التزمواو 
إلي الهيئة وحتى تاريس بدء  ألسهمابيع  طرحتغيير يؤةر على الوضع المالي للشرتكة منذ تاريس التقدم بطل  

العناية التكافية في عقد االتفاقيات التي تحدد واجبات ومسؤوليات  وابذل أنهمعلى  أتكدوا، و تكتتا عملية اال
شيًا مع المتطلبات اوفقًا ألفضل الشروط المتاحة بتاريس التعاقد وتم تكتتا المشارتكة في عملية االطراف األ

 الصادرة من الهيئة.
 

الحصول على  لكوتكذ  تكتتابإبالغ الهيئة فور وقوع أي تغيير أو تعديل في معلومات أو شروط اال تعهدواو 
موافقة الهيئة على اإلعالنات والنشرات والحمالت الترويجية التي قد ترغ  الشرتكة في نشرها للترويج 

 .تكتتا والتعريف بعملية اال
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في التاريس والوقت والمتكان  تكتتا عملية االمن نتهاء اال بعدعقد الجمعية العامة التأسيسية ب واتكما تعهد
دراج ا المبين في هذه النشرة تمام عملية تسجيل وا  المتكتت  بها لدى الجهات المختصة وبما ال  ألسهموا 

 يتجاوز الفترة الزمنية المحددة من الهيئة.
 

 



 

 
 4ملحق 

 التوضيحيةالبيانات المالية التاريخية والبيانات 

  





)ذ.م.ممولز (ش.مجموعة إعمار 
التاریخیة المالیةالمعلومات 

٢٠١١و٢٠١٢و٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنوات المنتهیة في 

٢٠١٤و٢٠١٣یونیو ٣٠ونصف السنتین المنتهیتین في 



أعضاء مجلس إدارة
٢٠١٤سبتمبر١٤مجموعة إعمار مولز (ش.ذ.م.م)

٤، الطارق ٣مبنى رقم 
إعمار سكویر، داونتاون دبي

١٩١٧٤١ص.ب 
دبي

اإلمارات العربیة المتحدة

تحیة طیبة وبعد

مجموعة إعمار مولز (ش.ذ.م.م)

٢٠١١و٢٠١٢و٢٠١٣دیســمبر ٣١لســنوات المنتهیــة فــي لنقــدم تقریرنــا حــول المعلومــات المالیــة التاریخیــة لمجموعــة إعمــار مــولز (ش.ذ.م.م) 
مالیــة . أعــدت هــذه المعلومــات ال("المعلومــات المالیــة التاریخیــة"))١الملحــق رقــم (والــواردة فــي ٢٠١٤یونیــو ٣٠وفتــرة الســتة أشــهر المنتهیــة فــي 

علــى أســاس السیاســات المحاســبیة المبینــة فــي ("قیــد التأســیس"))عمــولز (ش.م.إعمــار لمجموعــة ٢٠١٤ســبتمبر١٤إلدراجهــا فــي نشــرة بتــاریخ 
لغــرض االمتثــال لهــذا الشــرط ولــیس ألي غــرض وتــم تقدیمــه والســلع هیئــة األوراق المالیــة مــن قبــل مطلــوب التقریــر هــذاإن . ١-٢رقــم یضــاحاإل

آخر.

فـي دولـة اإلمـارات مسـؤولیة قـد تنـتج بموجـب القـانون ةوأیـألي فـرد أو جهـة تقـدیم هـذا التقریـر نتیجـةتلقى على عاتقنـامسؤولیة قد بخصوص أیة
نحـن ال نتحمـل أي ،إلى أقصى حد یسمح بـه القـانونتجاه المستثمرین الذین یقومون بشراء أسهم باالعتماد على هذا التقریر، فإنه العربیة المتحدة 

هذا التقریر.بخصوص عن أو أو ناتجة ، ـتجاه أي شخص آخر عن أیة خسائر یتكبدها أي شخص آخر نتیجة لالتزام مسؤولیة، ولن نقبل أي 

.بشأن ذلكًالذلك ال نبدي رأیو ، ٢٠١٣یونیو ٣٠المعلومات المالیة لفترة الستة أشهر المنتهیة في لم ندقق أو نراجع 

المسؤولیات
عــداد المبینــة فــي اإلعــن إعــداد المعلومــات المالیــة التاریخیــة وفقــا ألســس مســؤولون مــولز (ش.ذ.م.م) مجموعــة إعمــار أعضــاء مجلــس إدارةإن 

المعلومات المالیة التاریخیة. حول١-٢اإلیضاح 

.لكمرأیناوتقدیم تقریر عن حول المعلومات المالیة التاریخیة رأي هي إبداء المسؤولیتنا إن 

أساس الرأي
االسـتثمار الـذي نشـرةفیمـا یخـص الصادرة عن مجلس ممارسات التدقیق في المملكة المتحـدة یةالتقاریر االستثمار إعداد أجرینا عملنا وفقا لمعاییر 

للقـوانین واألنظمـة المعمـول بهـا فـي المملكـة المتحـدة. اتم إعداده أو جزئیًا شـمل یلإلصدار بما یتوافق مع معاملة األوراق المالیة التي تخضع كلیًا
الهامـة الصـادرة مـن واألحكـام لتقـدیرات لتقییمـا تضـمن. كمـا المعلومـات المالیـة التاریخیـةللمبـالغ واإلفصـاحات فـي العالقـة عملنا تقیـیم األدلـة ذات 

والمفصـح باسـتمرار المطبقـة قبل المسؤولین عن إعداد المعلومات المالیة التاریخیة وعما إذا كانـت السیاسـات المحاسـبیة مناسـبة لظـروف المنشـأة، 
على نحو كاف.عنها 

نا بأدلــة تكفــي إلعطــاء تأكیــد معقــول بــأن قمنــا بتخطــیط وتنفیــذ عملنــا للحصــول علــى جمیــع المعلومــات واإلیضــاحات التــي رأیناهــا ضــروریة لتزویــد
أو خطأ.آخرالحتیال أو عدم انتظامنتیجة المعلومات المالیة التاریخیة خالیة من أخطاء جوهریة سواء 



وبالتـالي یجـب عـدم االعتمـاد علیهـا لم یتم تنفیذ عملنا وفقا لمعاییر التدقیق أو معاییر وممارسات أخرى متعارف علیها في والیـات قضـائیة أخـرى، 

كما لو كان قد تم تنفیذها وفقا لتلك المعاییر والممارسات.

الرأي

المركـــز المـــالي وعادلـــة عـــن صـــحیحة صـــورة تعطـــي ، ٢٠١٤ســـبتمبر١٤نشـــرة بتـــاریخ ال، ألغـــراض المعلومـــات المالیـــة التاریخیـــةأن فـــي رأینـــا، 

النقدیــة والتغیــرات فــي حقــوق المســاهمین للشــركة للفتــرات هاوتــدفقاتالمبینــة وأرباحهــا كمــا ذكــرت فــي التــواریخ مــولز (ش.ذ.م.م) لمجموعــة إعمــار 

حول المعلومات المالیة التاریخیة.١-٢اإلیضاح رقم عداد المبینة في اإلالمنتهیة في ذلك التاریخ وفقا ألسس 

وتقبلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر،،،

هاري جوبالثودال
شریك

٦٨٩رقم التسجیل : 
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٣

بیان اإلیرادات 

فترة الستة أشهر المنتهیة فيدیسمبر٣١المنتهیة في السنة
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣
ألف درهمألف درهمدرهمألف درهمألفألف درهمإیضاح

(غیر مدققة)
اإلیرادات

٢,٣٨٥,٦٨٣١,٩٤٤,١٩٢١,٥٢٠,٩٨٩١,٢٥٠,٣٠٦١,١٠٥,٨٣٨التأجیرإیرادات

٩,٦٠٠٥,٣٨٢٣,٦٠٦٧,٧٤٧٢,٨٧١األخرىاإلیرادات

٢,٣٩٥,٢٨٣٥٧٤,١,٩٤٩١,٥٢٤,٥٩٥١,٢٥٨,٠٥٣١,١٠٨,٧٠٩اإلیراداتإجمالي 

المصاریف

)١٩٩,٤٧٤()١٧٩,٦٢٩()٣٥٤,٢٢٩()٣٦١,٩٤٨()٤٣٦,٨٣٤(المصاریف التشغیلیة

)١٦,٥٨٠()١٦,٥٨٨()٢٥,٣٤٠()٣٩,٤٣٢()٦٣,٧٥٢(مصاریف البیع واالعالن

)٢٣,١٣٣()٣٧,٣٨٨()١٨,٧٣٨()١٧,٣٣٨()٥٧,٨٨١(٦استهالك الموجودات الثابتة

)١١٩,٠٨٢()١٢٦,٤١٢()٢٩٦,٦٠٧()٢٩٦,٨٠٨()٢٤٩,١٣٠(٧استهالك العقارات االستثماریة

)٧٥,٤٠٣()٦٣,١٥٦()١٠٨,٢٩٢()١٠٢,٣٨٣()١٥٥,٣٧٨(المصاریف العمومیة واإلداریة

)١٧٧,٠٢٠()٢١٧,٧٠٤()٤٥٨,٠١٢()٤٠٠,٨٤٢()٣٣٢,٨٦٩(٤تكالیف التمویل

)٦١٠,٦٩٢()٦٤٠,٨٧٧()١,٢٦١,٢١٨()١,٢١٨,٧٥١()١,٢٩٥,٨٤٤(المصاریفإجمالي 

٥١,٠٩٩,٤٣٩٧٣٠,٨٢٣٢٦٣,٣٧٧٦١٧,١٧٦٤٩٨,٠١٧للفترةللسنة/ األرباح 

:(درهم)ربح السهم
١٦٣,٦٦٤,٧٩٧٢,٤٣٦,٠٧٧٨٧٧,٩٢٥٢,٠٥٧,٢٥٣١,٦٦٠,٠٥٧األساسي-

١٦٣,٦٦٤,٧٩٧٢,٤٣٦,٠٧٧٨٧٧,٩٢٥٤٧١,٦٦٠,٠٥٧المخفف-



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٤

األخرىبیان اإلیرادات الشاملة 

فترة الستة أشهر المنتهیة فيدیسمبر٣١المنتهیة في السنة
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣
درهمألف ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

(غیر مدققة)

١,٠٩٩,٤٣٩٧٣٠,٨٢٣٢٦٣,٣٧٧٦١٧,١٧٦٤٩٨,٠١٧للفترةللسنة/ األرباح 

األخرىالشاملة/(الخسائر)اإلیرادات
بیانإلىتصنیفها التي سیتم إعادة

في الفترات الالحقة:اإلیرادات 

اإلیرادات/(الخسائر) الشاملة األخرى:

صافي الحركة في تحوطات
٨,٩٤٩٢٧,٤٧٩١٠,٦٤٣)٤٥,٠٩٦(١٠,٢٣٤التدفقات النقدیة

١,١٠٩,٦٧٣٦٨٥,٧٢٧٢٧٢,٣٢٦٦٤٤,٦٥٥٥٠٨,٦٦٠للفترةللسنة/ إجمالي اإلیرادات الشاملة 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٥

بیان المركز المالي 
یونیو٣٠كما في دیسمبر٣١في كما 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

الموجودات
الموجودات غیر المتداولة

٦٣٠٣,٢٠٧٤٢٤,١٦٥٢٣١,١٩١٣١٣,٢٩٤الموجودات الثابتة
٧٧,٣٢٩,٨٠٢٧,٢٥٥,٣٦٧٧,٣٥٢,٧٤٢٢٠,٣٦٣,٣٩٥العقارات االستثماریة

-٨٤٤٧٤٤٧٤٤٧االستثمار في الشركات التابعة

٧,٦٣٣,٤٥٦٧,٦٧٩,٩٧٩٧,٥٨٤,٣٨٠٢٠,٦٧٦,٦٨٩

الموجودات المتداولة
١٤,٥٢٤٩,١٤٨٧,٤٨٥١٥,٢٩٩البضاعة

٩١٩٤,٣١٢٢٣٨,٢٠٣٢٣٣,٠٣١٩٣,٥٩٦المدینون التجاریون
١٠٣٤,٨٣٠٤٤,٠١٣٢٠,٦٧٧٤٥,٦٤٧ومصاریف مدفوعة مقدمادفعات مقدما

١١١٧١,٨٥٤١٢١,٣٥٥١٢٨,٠٧٣٢١٩,٧١٦المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
١٢١,٣٦٢,٧٠٩٦٦٩,٩٥١٣٢,٨٤٢١,٤٨٢,٩٣٤نقد في الصندوقالرصدة لدى البنوك و األ

١,٧٧٨,٢٢٩١,٠٨٢,٦٧٠٤٢٢,١٠٨١,٨٥٧,١٩٢

٩,٤١١,٦٨٥٨,٧٦٢,٦٤٩٨,٠٠٦,٤٨٨٢٢,٥٣٣,٨٨١إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمین
حقوق المساهمین

١٣٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠رأس المال
١٣,٠١٤,٠٠٠---١٤مالالرأس الزیادة المقترحة في 
١٥١٥٠١٥٠١٥٠١٥٠االحتیاطي القانوني

٢,٩٩٣,٣٤٢١,٨٩٣,٩٠٣١,١٦٣,٠٨٠٨٥٥,٧٦٨األرباح غیر الموزعة
)٧,٣٨٣(-)٤٥,٠٩٦()٣٤,٨٦٢(احتیاطي التحوط

٢,٩٥٨,٩٣٠١,٨٤٩,٢٥٧١,١٦٣,٥٣٠١٣,٨٦٢,٨٣٥إجمالي حقوق المساهمین

غیر المتداولةالمطلوبات 
١٧١٠,٨٥٢٨,٠٤٤٦,٩١٩١٣,٠٨٦مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

فوائدترتب علیها تقروض وسلفیات 
١٨٣,٢٧٥,٠٦٧٣,٤٤٢,٥٦٧٧٢٢,٣١٨٣,٦٣١,٠٧٧الجزء طویل األجل-

٢,٧٣٣,٠٢٧---١٩صكوك
-١١١,٨٢٥,٧٩٢٢,٣٣٠,٤٤٦٥,٢٤٣,٤٧٢المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

٤,٠١٠---شهرا١٢مبالغ محتجزة مستحقة الدفع بعد 

٥,١١١,٧١١٥,٧٨١,٠٥٧٥,٩٧٢,٧٠٩٦,٣٨١,٢٠٠

المطلوبات المتداولة
١,١١٩,١٥٥---١١المبالغ المستحقة ألطراف ذات العالقة

ترتب علیها فوائدقروض وسلفیات ت
--١٨١٨٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠األجلقصیرالجزء -

٢٠٣٣٥,٦٠٥٢٧٦,٥٨٢١٩١,٦٥٥٢٩٠,٢٩٨ومبالغ مستحقة الدفعدائنون 
٤٤٨,٩٤٢٣٩٤,٨٧٨٣٣٢,٦٨٦٤٦٩,٠٧٩وودائع تأمیندفعات مقدما

٣,٣٥١---شهرا١٢مبالغ محتجزة مستحقة الدفع خالل 
٣٧٦,٤٩٧٣٧٠,٨٧٥٣٤٥,٩٠٨٤٠٧,٩٦٣اإلیرادات المؤجلة

١,٣٤١,٠٤٤١,١٣٢,٣٣٥٨٧٠,٢٤٩٢,٢٨٩,٨٤٦

٦,٤٥٢,٧٥٥٦,٩١٣,٣٩٢٦,٨٤٢,٩٥٨٨,٦٧١,٠٤٦المطلوباتإجمالي 

٩,٤١١,٦٨٥٨,٧٦٢,٦٤٩٨,٠٠٦,٤٨٨٢٢,٥٣٣,٨٨١إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمین



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٦

بیان التدفقات النقدیة
فترة الستة أشهر المنتهیة فيدیسمبر٣١المنتهیة في السنة

یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح
(غیر مدققة)

األنشطة التشغیلیة
١,٠٩٩,٤٣٩٧٣٠,٨٢٣٢٦٣,٣٧٧٦١٧,١٧٦٤٩٨,٠١٧للسنة/ للفترةرباح األ

التعدیالت للبنود التالیة:
٦٥٧,٨٨١١٧,٣٣٨١٨,٧٣٨٣٧,٣٨٨٢٣,١٣٣الموجودات الثابتةاستهالك

٧٢٤٩,١٣٠٢٩٦,٨٠٨٢٩٦,٦٠٧١٢٦,٤١٢١١٩,٠٨٢استهالك العقارات االستثماریة
الدیون المشكوك(عكس) مخصص/

٢,٣٠٠)١٠,٢٦٩(٤١,٩٢٧)٨,٦٧٣(٢,٣٥٧في تحصیلها
مخصص مكافأة نهایة الخدمة

١٧٣,٦٨٥٢,١٥٩٣,٠٥٤٢,٢٨١٢,٣٩٥للموظفین
٣٣٢,٨٦٩٤٠٠,٨٤٢٤٥٨,٠١٢٢١٧,٧٠٤١٧٧,٠٢٠تكالیف التمویل

)٣٧()٦٥(--)٤٠(أرباح من استبعاد موجودات ثابتة
-)٤٥,٠٢٥(---لم تعد مستحقة الدفعمبالغ

)٢,٨٧١()٧,٧٤٧()٢,٨٩٦()٥,٣٨٢()٩,٦٠٠(خرىاألیرادات اإل

١,٧٣٥,٧٢١١,٤٣٣,٩١٥١,٠٧٨,٨١٩٩٣٧,٨٥٥٨١٩,٠٣٩
التغیرات في رأس المال العامل:

)٢,٥٦٥()٧٧٥()٤,٥٩٤()١,٦٦٣()٥,٣٧٦(البضاعة
٤١,٥٣٤٣,٥٠١٥٢,٩٦٩١١٠,٩٨٥١٥٥,١٧٩المدینون التجاریون

المبالغ المستحقة من األطراف
)١٦,٥١٥()٤٧,٨٦٢()٢٢,٩٥٦(٣,٠٢٠)٥٠,٥٤٥(ذات عالقة

دفعات مقدما ومصاریف
)١١,٠٣٢()١١,١٨٤()٥,٨٢٨()٢٢,٠٩٨(٢٤,٩٩٩مدفوعة مقدما

٤٤,٢٢٩٢٧,٤٩٩٧٠,٥٤١)٢٠٠,٠٦١(٧١,١٠١الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
٢٣,٦٥٠٢٣,٢٠٩)١١٥,٤٧٦(٥٤,٠٦٤٦٢,١٩٢دفعات مقدما وودائع تأمین

٣,٨٤٨٦٧٢---دائنةمبالغ محتجزة 
٥,٦٢٢٢٤,٩٦٧٢٢٢,٦٠٩٣١,٤٦٦٥١,٤٢٦اإلیرادات المؤجلة

١,٨٧٧,١٢٠١,٣٠٣,٧٧٣١,٢٤٩,٧٧٢١,٠٧٥,٤٨٢١,٠٨٩,٩٥٤
مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة

)١٨٩()٢٨٢()٢٩٤()٩٢٤()٨٣٠(١٧للموظفین

منصافي التدفقات النقدیة
٢٩٠٨٧٦,١١,٣٠٢,٨٤٩٤٧٨,١,٢٤٩١,٠٧٥,٢٠٠١,٠٨٩,٧٦٥,األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)٧٤,٥٩٢()٤٩,٧١٨()٢٢٧,٢٨٨()٣٣٢,١٦١()١٥٩,٠١٠(٦شراء موجودات ثابتة

مصروفة على العقاراتمبالغ 
)٦٠,٢٢٦()١٤٦,٤٠٣()١٠٦,٥٥٢()٧٣,٩٩٤()١٠٥,٢٥١(٧االستثماریة

٦,٢٨٤٤,١٤٤٢,٨٩٦٧,٨١٣٢,٥٨٧فوائد مقبوضة
المبالغ المحصلة من استبعاد

٨٥٣٧--١,٩٦٨موجودات ثابتة
ودائع مرهونة أو مستحقة

)٣٧٥,٩٣٤()٢٢٠,١٣٩()٢٢,٥٠٠()٢٤٨,٦٢٢()٩٣٤,٩٥٢(أشهرثالثةبعد

فيةالمستخدمصافي التدفقات النقدیة
)٥٠٨,١٢٨()٤٠٨,٣٦٢()٣٥٣,٤٤٤()٦٥٠,٦٣٣()١,١٩٠,٩٦١(األنشطة االستثماریة



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٧

(تتمة)بیان التدفقات النقدیة 

المنتهیة فيفترة الستة أشهر دیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

األنشطة التمویلیة
الحركة في المبالغ المستحقة ألطراف

)٧٧٩,٣٤٦()٧٤٤,٥٨٩()٦٧٩,٣٨٤()٢,٩١٣,٠٢٦()٦٦٤,٢٥٠(ذات عالقة، صافي
-٢,٧٥٤,٧٥٠---المحصلة من إصدار صكوكالمبالغ 

-)٢,٧٥٤,٧٥٠(---توزیعات أرباح مدفوعة
التيسلفیات القروض و الحركة في ال

)٤٥,٠٠٠(١٦٣,٠٠٠)٣٣٨,٨٨٩(٢,٨١٠,٢٤٨)٩٠,٠٠(صافي–علیها فوائدترتب ت
)٩٤,٥٥٢()١٨٥,١٦٣()٧١,٦٢٨()١٦٠,٩٥١()١٧٣,٢٧٣(مدفوعةتمویلتكالیف 

ةالمستخدمصافي التدفقات النقدیة
)٩١٨,٨٩٨()٧٦٦,٧٥٢()١,٠٨٩,٩٠١()٢٦٣,٧٢٩()٩٢٧,٥٢٣(في األنشطة التمویلیة

النقدیةفي )/الزیادةالنقص(
)٣٣٧,٢٦١()٩٩,٩١٤()١٩٣,٨٦٧(٣٨٨,٤٨٧)٢٤٢,١٩٤(وشبه النقدیة

٣٩٨,٨٢٩١٠,٣٤٢٢٠٤,٢٠٩١٥٦,٦٣٥٣٩٨,٨٢٩ینایر١في النقدیةالنقدیة وشبه 

فيالنقدیة وشبه النقدیة
١٢١٥٦,٦٣٥٣٩٨,٨٢٩١٠,٣٤٢٥٦,٧٢١٦١,٥٦٨یونیو٣٠دیسمبر/٣١



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٨

بیان التغیرات في حقوق المساهمین

احتیاطياألرباح غیراالحتیاطيالزیادة المقترحة
المجموعالتحوطالموزعةالقانونيفي رأس المالرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨٩١,٢٠٤)٨,٩٤٩(١٥٠٨٩٩,٧٠٣-٢٠١١٣٠٠ینایر ١كما في 

٢٦٣,٣٧٧-٢٦٣,٣٧٧---األرباح للسنة

٨,٩٤٩٨,٩٤٩----للسنةاإلیرادات الشاملة األخرى 

٢٦٣,٣٧٧٨,٩٤٩٢٧٢,٣٢٦---إجمالي اإلیرادات الشاملة

١,١٦٣,٥٣٠-١٥٠١,١٦٣,٠٨٠-٢٠١١٣٠٠دیسمبر ٣١كما في 

٧٣٠,٨٢٣-٧٣٠,٨٢٣---األرباح للسنة

)٤٥,٠٩٦()٤٥,٠٩٦(----اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة

٦٨٥,٧٢٧)٤٥,٠٩٦(٧٣٠,٨٢٣---إجمالي اإلیرادات الشاملة

١,٨٤٩,٢٥٧)٤٥,٠٩٦(١٥٠١,٨٩٣,٩٠٣-٢٠١٢٣٠٠دیسمبر ٣١كما في 

١,٠٩٩,٤٣٩-١,٠٩٩,٤٣٩---األرباح للسنة

١٠,٢٣٤١٠,٢٣٤----اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة

١,٠٩٩,٤٣٩١٠,٢٣٤١,١٠٩,٦٧٣---إجمالي اإلیرادات الشاملة

٢,٩٥٨,٩٣٠)٣٤,٨٦٢(١٥٠٢,٩٩٣,٣٤٢-٢٠١٣٣٠٠دیسمبر ٣١كما في 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٩

التغیرات في حقوق المساهمینبیان 

احتیاطياألرباح غیراالحتیاطيالزیادة المقترحة
المجموعالتحوطالموزعةالقانونيفي رأس المالرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٤٩,٢٥٧)٤٥,٠٩٦(١٥٠١,٨٩٣,٩٠٣-٢٠١٣٣٠٠ینایر ١كما في 

٤٩٨,٠١٧-٤٩٨,٠١٧---األرباح للفترة

١٠,٦٤٣١٠,٦٤٣----اإلیرادات الشاملة األخرى للفترة

٧١٤٩٨,٠١٠,٦٤٣٥٠٨,٦٦٠---إجمالي اإلیرادات الشاملة

٢,٣٥٧,٩١٧)٣٤,٤٥٣(١٥٠٢,٣٩١,٩٢٠-٣٠٠(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو ٣٠كما في 

٢,٩٥٨,٩٣٠)٣٤,٨٦٢(١٥٠٢,٩٩٣,٣٤٢-٢٠١٤٣٠٠ینایر١كما في 

)٢,٧٥٤,٧٥٠(-)٢,٧٥٤,٧٥٠(---أرباح أسهم موزعة

١٣,٠١٤,٠٠٠---١٣,٠١٤,٠٠٠-)١٤الزیادة المقترحة في رأس المال (إیضاح 

٦١٧,١٧٦-٦١٧,١٧٦---األرباح للفترة

٢٧,٤٧٩٢٧,٤٧٩----اإلیرادات الشاملة األخرى للفترة

٦١٧,١٧٦٢٧,٤٧٩٦٤٤,٦٥٥---إجمالي اإلیرادات الشاملة

١٣,٨٦٢,٨٣٥)٧,٣٨٣(٢٠١٤٣٠٠١٣,٠١٤,٠٠٠١٥٠٨٥٥,٧٦٨یونیو ٣٠كما في 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

١٠

التاریخیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

معلومات الشركة-١

ــوفمبر ١٦بتــاریخ دبــيإمــارةفــيمحــدودةمســؤولیة ("الشــركة") مســجلة كشــركة ذات)ذ.م.م(ش.مــولزإعمــارإن مجموعــة ــانونللوفقــا٢٠٠٥ن ق
.المتحدةالعربیةاإلماراتفي دولة(وتعدیالته)١٩٨٤لسنة ٨رقم ةیالتجار لشركاتاالتحادي ل

المتحـدةالعربیـةاإلمـاراتدولـةفـيمؤسسـة شـركةوهياألم")،العقاریة ("الشركةإعمار٪ لشركة١٠٠هي شركة تابعة مملوكة بنسبة إن الشركة
المالي.دبيسوقفيمدرجةو 

العام ("االكتتاب") والحقـا إدراج الشـركة فـي سـوق من خالل االكتتابكحد أدنى ٪ من أسهم الشركة ١٥كحد أدنىعزمها بیعالشركة األمأعلنت 
شركة مساهمة عامـة ("ش.م.ع") لتكـون معروفـة بإسـم مجموعـة إعمـار تحویلها إلى شركة العملیة االكتتاب المقترح، تعتزم في إطاردبي المالي.

وزارة االقتصـاد قبـل اإلدراج ضـمن سـوق دبـي المـالي، وباإلضـافة إلـى ذلـك، تـم نقـل مـن ذات الصـلةالموافقـة الحصول علـىمولز (ش.م.ع) عند 
.٢٠١٤أبریل ٣الشركات التابعة للشركة إلى الشركة األم اعتبارا من عملیات 

التسوق.مراكزدارةإو التجزئةتجارةتطویرهيللشركةالرئیسیةاألنشطةإن 

.المتحدةالعربیةاإلماراتدبي،،٩٤٤٠ص.ب هوللشركةالمسجلالمكتبإن عنوان

أسس إعداد المعلومات المالیة١-٢

السیاسات المحاسبیة الرئیسیة
للسـنوات المنتهیـة فـي المعلومـات المالیـة التاریخیـةالمحاسـبیة المسـتخدمة فـي إعـداد إعداد المعلومات المالیـة والسیاسـاتأساس سیاسات یرد أدناه 

فـي هـذه السیاسـات المحاسـبیة بانتظـام تـم اسـتخدام . ٢٠١٣و٢٠١٤یونیـو ٣٠حتىستة أشهر الةو لفتر ٢٠١١و ٢٠١٢و٢٠١٣دیسمبر ٣١
لجمیع الفترات المعروضة.و جمیع النواحي الجوهریة 

أسس إعداد المعلومات المالیة
أبریـل ٣قبـل تـاریخ ذلـك،. علـى ٢٠١٤أبریل ٣الشركات التابعة للشركة إلى الشركة األم اعتبارا من عملیات الكتتاب المقترح، تم نقل بناء على ا

لمعیـار إعـداد التقـاریر المالیـة الدولیـة رقـم و الشـركات التابعـة عملیـات ، كانت للشركة سیطرة على ٢٠١٤ فـإن "، الموحـدة"البیانـات المالیـة١٠وفقـًا
المعلومــات . فــي ســیاق إدراج الشــركة، اختــارت الشــركة عــدم توحیــد الشــركات التابعــة عنــد إعــداد الموحــدةالمالیــةبتقــدیم المعلومــات الشــركة ملزمــة

علیـه، فـإن المعلومـات المالیـة مغزىوهذا یعكس البنیة المستقبلیة ویعتبر ذو المالیة التاریخیة أكثر لمستخدمي المعلومات المالیـة التاریخیـة. وبنـاًء
لنشرةالتاریخیة، والتي ت دیسـمبر ٣١لشـركة لكـل مـن السـنوات المنتهیـة فـي مطلوبات وموجـودات انتائج و فقط، تمثلاالكتتابم إعدادها خصیصًا

لمــدةالمالیــةالمقارنـة معلومــاتتـم تضــمینهـذه التــواریخ.كمــا فــي و ٢٠١٤یونیـو ٣٠وفتـرة الســتة أشـهر المنتهیــة فــي ٢٠١١و ٢٠١٢و٢٠١٣
.٢٠١٣دیسمبر٣١بتاریخبیان المركز المالي فيعرض یبیان المركز المالي المقارنأنإال،٢٠١٣یونیو٣٠حتىأشهرستة

ألالعربیـة المتحـدةاإلمـاراتدولـة فـي السـلعاألوراق المالیـة و هیئـة تم إعداد المعلومات المالیة التاریخیة وفقا لضـوابط  . یوضـح سـاس اإلعـدادووفقـًا
للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة باستثناء ما هو موضح أدناه.التاریخیة أساس اإلعداد كیف یتم إعداد المعلومات المالیة  وفقًا

كمــا هــو موضــح أعــاله، یــتم إعــداد المعلومــات المالیــة التاریخیــة علــى أســاس فــردي وبالتــالي فهــي ال تتوافــق مــع متطلبــات معیــار إعــداد -
.١٠رقم تقاریر المالیة الدولیة ال

مـن المعیـار المحاسـبي الـدولي رقـم ٢ال تشكل المعلومات المالیة التاریخیة مجموعة البیانات المالیة لألغراض العامة بموجب الفقـرة رقـم -
لالمتثـال لمعـاییر إعـداد التقـاریر المالیـة الدولیـة كمـا هـو منصـوص علیـه فـي الفقـرة مـتحفظ) وبالتالي ال یوجد أي بیـان صـریح وغیـر ١(

.١من المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٦

وهو العملة المستخدمة وعملة العرض لدى الشركة ویتم تقریـب جمیـع القـیم إلـى أقـرب ألـف يدرهم اإلماراتالتم إعداد المعلومات المالیة التاریخیة ب
إذا أشیر إلى غیر ذلك.درهم إال

التكلفـة التاریخیـة باسـتثناء األدوات المالیـة المشـتقة والتـي تـم قیاسـها بالقیمـة العادلـة. تسـتند مبـدأتم إعداد المعلومات المالیة التاریخیـة علـى أسـاس
.التكلفة التاریخیة على القیمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل الموجودات
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١١

المالیة التاریخیةإیضاحات حول المعلومات

(تتمة)أسس إعداد المعلومات المالیة١-٢

یتطلــب إعــداد المعلومــات المالیــة التاریخیــة علــى أســاس اإلعــداد المــذكور أعــاله مــن اإلدارة وضــع أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر علــى تطبیــق
ــى الخبــرة  ــدیرات واالفتراضــات المعنیــة عل الســابقةالسیاســات والمبــالغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإلیــرادات والمصــروفات. تســتند هــذه التق

األحكـام حـول القـیم الدفتریـة للموجـودات إصـدارغیرها من العوامل المختلفة التي یعتقد أنها معقولة في ظل الظـروف والنتـائج التـي تشـكل أسـاس و 
نتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.من مصادر أخرى. قد تختلف الواضحةوالمطلوبات التي لیست 

ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة٢-٢

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي اتبعتها الشركة:
هي على النحو التالي:٢٠١٤ألول مرة في الجدیدةوالتعدیالتوالتفسیراتالمعاییرالتغییرات في تطبیق إن طبیعة وتأثیر 

)٢٧ر المحاسبي الدولي رقم والمعیا١٢و١٠المنشآت االستثماریة (التعدیالت على معاییر إعداد التقاریر المالیة رقم 
دولیـة هذه التعدیالت استثناء حول متطلبات التوحید للمنشآت التي تستوفي تعریف المنشأة االستثماریة بموجب معیار إعداد التقـاریر المالیـة التقدم 
العادلــة مــن خــالل بیــان التابعــة بالقیمــة. یتطلــب اســتثناء التوحیــد مــن المنشــآت االســتثماریة احتســاب الشــركات البیانــات المالیــة الموحــدة١٠رقــم 

على الشركة.تأثیرلیس لها إن هذه التعدیالت . اإلیرادات

٣٢تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم –تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة 
للتسویة" ومعاییر آلیـات ا حق ملزم قانونًا إن لسـداد غیـر المتزامنـة لغـرف المقاصـة لتكـون مؤهلـة  للتسـویة. توضح هذه التعدیالت معنى "لها حالیًا

.على الشركةتأثیرلیس لها هذه التعدیالت 

٣٩التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم -استبدال المشتقات ومواصلة محاسبة التحوط 
معینـة. إن هـذه التعـدیالت لمعـاییرمشتقة مصنفة كأداة التحـوط أداة استبدال یستوفيتوقف محاسبة التحوط عندما نمإعفاءهذه التعدیالت تقدم

على الشركة.تأثیرلیس لها 

٣٦التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم –إفصاحات المبلغ القابل للتحصیل للموجودات غیر المالیة 
المطلوبـةعلـى اإلفصـاحات قیـاس القیمـة العادلـة –١٣لمعیار إعداد التقاریر المالیة الدولیـة رقـم النتائج غیر المقصودةتقوم هذه التعدیالت بإزالة 

ــدولي رقــم  ــار المحاســبي ال . باإلضــافة إلــى ذلــك، تتطلــب هــذه التعــدیالت اإلفصــاح عــن المبــالغ القابلــة إنخفــاض قیمــة األصــول٣٦بموجــب المعی
إن هـــذه خـــالل الفتـــرة. عكســـهاهـــا أو بئر االنخفـــاض فـــي القیمـــة المتعلقـــة التـــي تـــم تثبیـــت خســـاللتحصـــیل للموجـــودات أو الوحـــدات المولـــدة للنقـــد

على الشركة.تأثیرلیس لها التعدیالت 

الصــادر عــن لجنــة تفســیرات إعــداد ٢١(التفســیر رقــم –الضــرائب–الصــادر عــن لجنــة تفســیرات إعــداد التقــاریر المالیــة الدولیــة٢١رقــم التفســیر
حـددتها، كمـا الـذي یسـتدعي السـدادط االنشـیقـععنـدما ضـریبةعـن تقوم بتثبیت التزام مامنشأةیقوم التفسیر بتوضیح بأن التقاریر المالیة الدولیة) 
.التشریعات ذات عالقة

لـم یسـر ولكنإصدارهتم أي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر أو تثبیت اإلیرادات ١٥معیار إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقم امبكر الشركة تتبعلم 
حتى اآلن.مفعوله 

فترة إعداد التقاریر المالیة ومعلومات المقارنة 
، والعملیــات ٢٠١٤یونیــو ٣٠و ٢٠١١و ٢٠١٢و ٢٠١٣دیســمبر ٣١تعــرض المعلومــات المالیــة التاریخیــة المركــز المــالي للشــركة كمــا فــي 

.٢٠١٣و ٢٠١٤یونیو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهیة في والتدفقات النقدیة للسنوات الثالث المنتهیة في ذلك التاریخ، و 

االستثمار في الشركات التابعة 
لقیمة، إن وجدت. تحـدد الشـركة فـي تـاریخ كـل تقریـر مـالي إذا یتم احتساب االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة بعد خصم خسائر انخفاض ا

كان هناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة االستثمارات في الشركات التابعة.

تحقق اإلیرادات
ددة باســتثناء الضــریبة یــتم قیــاس اإلیــرادات بالقیمــة العادلــة للمبلــغ المقبــوض أو المســتحق القــبض، مــع األخــذ بعــین االعتبــار البنــود التعاقدیــة المحــ

بأنهـا الشـركةلتحدیـد فیمـا إذا كانـت تعمـل كمركـز رئیسـي أو وكیـل. اسـتنتجت معینـةبتقیـیم ترتیبـات إیراداتهـا مقابـل معـاییر الشـركةوالرسوم. تقوم 
تعمل كمركز رئیسي في جمیع ترتیبات إیراداتها.
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(تتمة)تحقق اإلیرادات

ن اإلیـرادات والتكـالیف، إذا وأالشـركةیتم تثبیـت اإلیـرادات فـي بیـان اإلیـرادات إلـى الحـد الـذي یكـون فیـه مـن المـرجح تـدفق المزایـا االقتصـادیة إلـى 
. إن المعاییر المحددة المبینة أدناه یجب الوفـاء بهـا قبـل تثبیـت الدفعةبغض النظر عن توقیت تنفیذكان ذلك ینطبق، یمكن قیاسها بصورة معقولة 

اإلیرادات.

إیرادات اإلیجار من تأجیر العقارات االستثماریة
لشروط عقود اإلیجار وخالل فترة اإلیجار على أساس  .ثابتیتم تثبیت إیرادات اإلیجار من العقارات االستثماریة، بعد الخصم، وفقًا

من عوائد اإلیجاراتتثبیت اإلیرادات 
ُتِعـد تثبیت اإلیرادات من عوائد اإلیجارات على أساس تقاریر المبیعات المدققة المقدمة من المسـتأجرین. فـي حالـة عـدم تـوفر التقـاریر المدققـة،یتم 

قود اإلیجار بناء على آدائهم السابق.اإلدارة تقدیراتها الخاصة عن المستأجرین المحققین أو المتخطین للعوائد المتفق علیها في ع

تأخیر الفتحجزاءاتاإلیرادات من 
.استالم الدفعةأساس على تأخیر الفتح جزاءاتیرادات من تثبیت اإلیتم 

إیرادات الفوائد
ــدة الفعلیــة وبموجبهــا فــإن الســعر المســتخدم یخفــض بالضــبط هااســتحقاقعنــد یــتم تثبیــت إیــرادات الفوائــد  مقبوضــات النقدیــة الباســتخدام طریقــة الفائ

المستقبلیة المقدرة من خالل العمر المتوقع لألصل المالي إلى القیمة المدرجة لألصل المالي.

تكالیف االقتراض
إنتاج األصول المؤهلة وهي األصول التـي تحتـاج إلـى فتـرة كبیـرة مـن الوقـت لتصـبح إن تكالیف االقتراض العائدة مباشرة إلى استحواذ أو إنشاء أو 

جاهزة لالستخدام أو البیع، یتم إضافتها إلى تكلفة تلك األصول إلى حین أن تصبح األصول جاهزة فعلیا لالستخدام أو البیع.

التي حدثت خاللها.یتم تثبیت جمیع تكالیف االقتراض األخرى في بیان اإلیرادات في الفترة 

التصنیف المتداول مقابل غیر المتداول
باعتبـاره  تعرض الشـركة الموجـودات والمطلوبـات فـي بیـان المركـز المـالي علـى أسـاس التصـنیف المتـداول / غیـر المتـداول. یعتبـر األصـل مصـنفًا

متداول عندما یكون:

لتشغیل العادیة؛من المتوقع أن یتحقق أو بغرض البیع أو االستهالك في دورة ا·
محتفظ به في األساس لغرض المتاجرة؛·
من المتوقع أن یتحقق خالل اثني عشر شهرا بعد فترة إعداد التقاریر؛ أو·
علـى األقــل بعــد فتــرة · النقدیـة وشــبه النقدیــة مـا لــم یكــن علیــه قیـد مــن أن یــتم اســتبداله أو اسـتخدامه لســداد االلتــزام لمـدة اثنــي عشــر شــهرًا

.اعداد التقاریر

باعتباره متداول عندما یكون:دات األخرى على أنها غیر متداولةیتم تصنیف جمیع الموجو  . یعتبر االلتزام مصنفًا

من المتوقع سداده في دورة التشغیل العادیة؛·
محتفظ به في األساس لغرض المتاجرة؛·
من المقرر ان یتم سداده خالل اثني عشر شهرا بعد فترة إعداد التقاریر؛ أو·
لیس هناك حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة اثني عشر شهرا على األقل بعد فترة إعداد التقاریر·

تقوم الشركة بتصنیف جمیع المطلوبات األخرى على أنها غیر متداولة.
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الموجودات الثابتة
ال یــتم احتســاب االســتهالك المتــراكم وأي انخفــاض فــي القیمــة. بالتكلفــة ناقصــًاباســتثناء األعمــال الرأســمالیة قیــد التنفیــذ تظهــر الموجــودات الثابتــة 

علــى أســاس طریقــة القســط یحتســب االســتهالك بالتكلفــة ناقصــا أي انخفــاض فــي القیمــة. وتظهــر قیــد التنفیــذســتهالك علــى األعمــال الرأســمالیةاال
الثابت على مدى األعمار المقدرة لالستخدام كما یلي:

سنة٤٥–١٠المباني
سنوات١٥-٢تحسینات مباني مستأجرة
سنة٢٠-٣مكتبیةأجهزة كمبیوتر ومعدات

سنوات٥-٣سیارات
سنوات١٠-٢أثاث وتركیبات

للتأكـد مـن األعمال األراضي و ال یتم احتساب استهالك على  الرأسمالیة قید التنفیذ. یتم مراجعـة العمـر المقـدر لالسـتخدام وطریقـة االسـتهالك دوریـًا
أن طریقة وفترة االستهالك مماثلة للشكل المتوقع للمزایا االقتصادیة من هذه الموجودات.

إن المصــاریف التــي تنفــق إلحــالل أحــد عناصــر بنــود الموجــودات الثابتــة التــي تــدرج فــي الحســابات بصــورة منفصــلة یــتم رســملتها وتشــطب القیمــة 
المتعلـق المدرجة للعنصر الذي تم إحاللـه. أمـا المصـاریف الالحقـة األخـرى فیـتم رسـملتها فقـط عنـدما تزیـد مـن المزایـا االقتصـادیة المسـتقبلیة للبنـد

بالموجودات الثابتة. یتم تثبیت جمیع المصاریف األخرى في بیان اإلیرادات عند حدوث المصاریف.

یـتم شــطب بنـد الموجــودات الثابتـة أو أي جــزء جـوهري مثبــت فـي البدایــة عنـد االســتبعاد أو عنـدما یكــون مـن غیــر المتوقـع تحقیــق مزایـا اقتصــادیة
أربـاح أو خسـائر تنـتج عـن شـطب األصـل (تحتسـب علـى أنهـا الفـرق مـا بـین صـافي عوائـد االسـتبعاد مستقبلیة من استخدامه أو استبعاده. إن أیة 

والمبلغ المدرج لألصل) تدرج ضمن بیان الدخل عند شطب األصل.

دم إمكانیـة یتم مراجعة القیمة المدرجة للموجودات الثابتة بخصـوص االنخفـاض فـي القیمـة عنـدما تشـیر األحـداث أو التغیـرات فـي الظـروف إلـى عـ
تحصــیل القیمــة المدرجــة بهــا. عنــدما تزیــد القیمــة المدرجــة عــن القیمــة الممكــن تحصــیلها فإنــه یــتم تثبیــت خســائر االنخفــاض فــي القیمــة فــي بیــان 

التكالیف لبیع الموجودات الثابتة والقیمة المستخدمة أیهما أع لى.اإلیرادات. إن المبلغ الممكن تحصیله یمثل القیمة العادلة ناقصًا

ــتم  عكــس خســائر االنخفــاض فــي القیمــة المثبتــة فــي الســنوات الســابقة عنــد وجــود مؤشــر أن خســائر االنخفــاض فــي القیمــة المثبتــة فــي تســجیل ی
الموجودات الثابتة لم تعد موجودة أو تم تخفیضها.

العقارات االستثماریة
ماریة إن العقارات المحتفظ بها للتأجیر أو ألغراض بیعهـا فـي المسـتقبل بسـعر أفضـل یـتم تصـنیفها كعقـارات اسـتثماریة. یـتم قیـاس العقـارات االسـتث

أي استهالك متراكم وأي انخفاض متراكم في قیمتها.  عمـالاألنضـمإدراجهـا(والتـي تـم یتم قیاس العقارات االستثماریة قید اإلنشاء بالتكلفة ناقصًا
أي انخفاض في القیمة. ) التنفیذقیدرأسمالیةال ویتم تحمیل االستهالك على أساس طریقة القسط الثابت علـى مـدى األعمـار المقـدرة بالتكلفة ناقصًا

لالستخدام كما یلي:

سنة٤٥-١٠المباني
سنوات١٠–٣اآلالت والمكائن
سنوات١٠-٤ثابتةأثاث وتركیبات

سنوات١٠–٤وتركیبات متحركةأثاث 

ال یتم تحمیل استهالك على األراضي واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ.

ــة للنمــوذج المتوقــع للمزایــا طریقــة یــتم مراجعــة العمــر المقــدر لالســتخدام و  االســتهالك بصــورة دوریــة للتأكــد مــن أن طریقــة وفتــرة االســتهالك مماثل
االقتصادیة من هذه األصول.
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(تتمة)العقارات االستثماریة

إلــىةســتثماریاالاتعقــار المــنللتحویــلبالنســبة. االســتخدامفــيتغییــرهنــاكیكــونعنــدمافقــطاالســتثماریةالعقــارات) مــنأو(إلــىالتحویــلیــتم
أصـبحت العقـارات إذا. االسـتخدامفـيالتغییـرتـاریخفـيالحالیـةالمدرجـةالقیمـةهيالالحق الحتسابلالمقدرة التكلفةفإنالمالك،بحوزةالعقارات

للسیاسـة المصـرح عنهـا تحـت بنـد الموجـودات الثابتـة حتـى تـاریخالشركة  تدرج ،ةاستثماریاتالمالك عقار بحوزة تلـك العقـارات فـي الحسـابات وفقـًا
.االستخدامتغییر

بتـاریخ إعـداد التقـاریر بتحدیـد فیمــا إذا كـان یوجـد دلیـل موضـوعي بـأن العقـارات االســتثماریة قـد انخفضـت قیمتهـا. عنـدما یزیـد المبلــغ الشـركةتقـوم 
كــن المــدرج للعقــارات االســتثماریة عــن المبلــغ الممكــن تحصــیله فإنــه یــتم تثبیــت خســائر االنخفــاض فــي القیمــة فــي بیــان اإلیــرادات. إن المبلــغ المم

تكالیف بیـع یمثل تحصیله  تكـالیف البیـع هـي العقـارات االسـتثماریة والقیمـة المسـتخدمة أیهمـا أعلـى. إن القیمة العادلة ناقصًا القیمـة العادلـة ناقصـًا
دمة تكـالیف البیـع بینمـا القیمـة المسـتخًاناقصـمعاملة منظمة بین المشاركین فـي السـوق بتـاریخ القیـاس األصل في بیع من المبلغ الممكن تحصیله 

عمارها المقدرة.هي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع حدوثها نتیجة استمرار استخدام العقارات االستثماریة ومن بیعها عند نهایة أ

ــتم  مثبتــة فــي عكــس خســائر االنخفــاض فــي القیمــة المثبتــة فــي الســنوات الســابقة عنــد وجــود مؤشــر أن خســائر االنخفــاض فــي القیمــة التســجیل ی
العقارات االستثماریة غیر موجودة بعد اآلن أو تم تخفیضها.

البضاعة
ل مـع إن البضاعة تتألف بشكل رئیسي من قطع الغیار والمواد االستهالكیة. قد أدرجت البضاعة بالتكلفة وصـافي القیمـة الممكـن تحقیقهـا أیهمـا أقـ

مخصص أیة بنود متقادمة أو بطیئة الحركة. 

. المتوسـط المـرجحتمثل التكالیف جمیع المصاریف التي تنفق على كل منتج حتى وصوله إلى موقعه وشكله الحالي كمـا تـم تحدیـدها علـى أسـاس 
أیـة تكـالیف إضـافیة متوقـع صـرفها حتـى إتمـام یستند صافي القیمة التي یمكن تحقیقها على سعر البیع التقدیري أثناء سیر األعمال العادیة ناقصـًا

لصنع والبیع.ا

األدوات المالیة المشتقة
صــرف العمــالت األجنبیــة، وتشــمل عقــود صــرف العمــالت ســعارأو دارة تعرضــها لمخــاطر أســعار الفائــدةفــي أدوات مالیــة مشــتقة إلالشــركةتــدخل 

بقیمتهـا العادلـةاألجنبیـة اآلجلـة. یـتم تثبیـت المشـتقات فــي البدایـة بالقیمـة العادلـة بتـاریخ إبــرام عقـد المشـتقات ویـتم إعـاد بنهایـة فتــرة ة قیاســها الحقـًا
مثـل هـذه الحالـة مباشـرة مـا لـم یـتم تصـنیف المشـتقات كـأداة تحـوط، فـي بیـان اإلیـراداتإعداد التقاریر. یتم تثبیت األربـاح أو الخسـائر الناتجـة فـي 

توقیت التثبیت في حساب األرباح أو الخسائر على طبیعة عالقة التحوط. یعتمد

تثبیت المشتقات بالقیمة العادلة الموجبة كأصل مالي، ویتم تثبیت المشتقات بالقیمة العادلة السالبة كالتزام مالي.یتم 

محاسبة التحوط
ةســعار الفائــدأبعــض أدوات التحــوط إمــا تحوطــات القیمــة العادلــة أو تحوطــات التــدفقات النقدیــة. یــتم احتســاب تحوطــات مخــاطر الشــركةتصــنف 

بتوثیـق العالقـة بـین أداة الشـركةلعمالت األجنبیة لاللتزامات المؤكـدة كتحوطـات التـدفقات النقدیـة. عنـد بـدء عالقـة التحـوط تقـوم صرف اومخاطر 
لـدیها للقیـام بمعـامالت تحـوط متنوعـة. باإلضـافة لـذلك، عنـد بـدء التحـوط وعلـى التحوط والبند المتحـوط، مـع أهـداف إدارة المخـاطر واإلسـتراتیجیة

بتوثیق ما اذا كانت أداة التحوط عالیة الفعالیة في تسویة التغیرات فـي القـیم العادلـة أو التـدفقات النقدیـة للبنـد الشركةأساس مبدأ االستمراریة، تقوم 
المتحوط.

تحوطات التدفق ا لنقدي فقط.لدى الشركة حالیًا

تحوطات التدفقات النقدیة
. األخـرىاملةإن الجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدیة یتم تثبیتها فـي اإلیـرادات الشـ

فـي إن األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غیر الفعال یـتم تثبیتهـا مباشـرة فـي بیـان اإلیـرا اإلیـرادات الشـاملة األخـرى دات. إن المبـالغ المثبتـة سـابقًا
، المتحــوط بشــأنه فــي بیــان اإلیــراداتفـي بیــان اإلیــرادات فــي الفتــرات التــي تــم فیهـا تثبیــت العنصــر وتـم تجمیعهــا فــي حقــوق الملكیــة یعــاد تصــنیفها

المتوقعـة تنـتج بتثبیـت األصـل غیـر المـالي أو االلتـزام غیـر المـالي، بنفس سطر بیان اإلیرادات كبند متحوط مثبت. مع ذلـك، فـإن معاملـة التحـوط 
في حقوق الملكیة یتم تحویلها من حقـوق الملكیـة وتـدرج فـي القیـاس األولـي لتكلفـة األصـل غیـر ا لمـالي أو فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة سابقًا

االلتزام غیر المالي.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)٢-٢

(تتمة)األدوات المالیة المشتقة

(تتمة)تحوطات التدفقات النقدیة
عالقة التحوط أو عندما تنتهـي مـدة أداة التحـوط أو یـتم بیعهـا أو إلغاؤهـا أو اسـتخدامها، أو عنـدما الشركةیتم إیقاف محاسبة التحوط عندما تلغي 

ضــمن علـى أداة التحـوط المثبتـة فــي حقـوق الملكیـة یـتم االحتفـاظ بهـا متراكمـةال تعـد مسـتوفیة لشـروط محاسـبة التحـوط. إن أیـة أربــاح أو خسـائر 
بیان اإلیرادات. عندما یصـبح مـن غیـر المتوقـع حـدوث معاملـة التحـوط فـإن ضمنالنهایة ملة المتوقعة في المعاتثبیتحقوق الملكیة وتثبیتها عند 

صافي األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة في حقوق الملكیة یتم تثبیتها مباشرة في بیان اإلیرادات.

الموجودات المالیة
م یتم تثبیت جمیع الموجودات المالیـة واسـتبعادها بتـاریخ المتـاجرة عنـد إجـراء معاملـة  شـراء أو بیـع أصـل مـالي بموجـب عقـد تتطلـب شـروطه تسـلی

تكــالیف المعــامالت ــة، زائــدًا ــة بالتكلف ــاس الموجــودات المالیــة فــي البدای ــتم قی ــن مــن قبــل الســوق المعنــي. ی األصــل المــالي خــالل إطــار زمنــي معل
ایـة بالقیمـة تثناء الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل االیرادات الشامله االخرى او األرباح أو الخسائر التي تـم قیاسـها فـي البدباس

العادلة. الحقًا، یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة المثبتة بشكل كامل اما  بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة.

ق العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولها بنشاط في أٍسواق مالیة منظمة یتم تحدیـدها بـالرجوع إلـى أسـعار العطـاءات المتداولـة فـي السـو إن القیمة
ــوفر أســعا ــة عــدم ت ــاریر المالیــة. فــي حال ر بالنســبة للموجــودات وأســعار العــروض بالنســبة للمطلوبــات وذلــك عنــد إقفــال األعمــال بتــاریخ إعــداد التق

تداولة في السوق، یتم الرجوع إلى األسعار المعلنة لدى الوسطاء أو التّجار.م

القـیم المدرجـة بهــا. إن القیمـة المدرجـة هـي تكلفـة الودیعـة والفائــدة للودائـع قصـیرة األجـلإن القیمـة العادلـة  فـي المؤسســات االئتمانیـة تسـاوي تقریبـًا
ب علیهـا فوائـد ثابتـة یـتم تقـدیرها باسـتخدام أسـالیب التـدفقات النقدیـة المخصـومة. یـتم خصـم التـدفقات المستحقة. إن القیمة العادلة للودائع التي تترت

النقدیة المتوقعة بأسعار السوق الحالیة لألدوات المشابهة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة.

تصنیف الموجودات المالیة
ر ألغــراض تصــنیف الموجــودات المالیــة فــإن األداة المالیــة هــي "أداة حقــوق الملكیــة" إذا كانــت غیــر مشــتقة وتفــي بتعریــف "حقــوق الملكیــة" للمصــَد

) باسـتثناء بعــض األدوات القابلــة للبیـع غیــر المشـتقة المعروضــة كحقــوق األدوات المالیـة: العــرض–٣٢(بموجـب المعیــار المحاسـبي الــدولي رقــم 
یة من قبل المَصدر. إن جمیع الموجودات المالیة غیر المشتقة األخرى هي "أدوات دین".ملك

النقدیة وشبه النقدیة
تحق فـي لغرض بیان التدفقات النقدیة، تتألف النقدیة وشبه النقدیة من النقد فـي الصـندوق واألرصـدة لـدى البنـوك والودائـع القصـیرة األجـل التـي تسـ

أو أقل بعد تنزیل رصید السحب على المكشوف من البنوك.األصل خالل ثالثة أشهر 

الذمم المدینة التجاریة
المخصص للمبالغ المشكوك فـي تحصـیلها. یـتم تكـوین مخصـص للمبـالغ المشـكوك فـ ي تظهر الذمم المدینة التجاریة بقیمة الفاتورة األصلیة ناقصًا

دما تكــون الــذمم المدینــة التجاریــة غیــر قابلــة للتحصــیل، یــتم شــطبها مقابــل تحصــیلها عنــدما یصــبح مــن غیــر المــرجح تحصــیل كامــل المبلــغ. عنــ
في بیان اإلیرادات. مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها. یتم قید التحصیالت الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقًا

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة
العمالت األجنبیة یتم تحدیدها في تلك العمالت األجنبیة ویجـري تحویلهـا بالسـعر السـائد عنـد نهایـة إن القیمة العادلة للموجودات المالیة المصنفة في 

القیمـة فترة إعداد التقـاریر. تشـكل بنـود صـرف العمـالت األجنبیـة جـزء مـن أربـاح أو خسـائر قیمتهـا العادلـة. بالنسـبة للموجـودات المالیـة المصـنفة ب
ر، یتم تثبیت بنـود صـرف العمـالت األجنبیـة فـي بیـان اإلیـرادات. بالنسـبة للموجـودات المالیـة المصـنفة بالقیمـة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ

نسـبة العادلة مـن خـالل اإلیـرادات الشـاملة األخـرى فإنـه یـتم تثبیـت أي مـن بنـود صـرف العمـالت األجنبیـة فـي بیـان اإلیـرادات الشـاملة األخـرى. بال
إلـى التكلفـة المطفـأة ألدوات الدین بالعمالت األج نبیة المصنفة بالتكلفة المطفأة ، فإنـه یـتم تحدیـد أربـاح وخسـائر صـرف العمـالت األجنبیـة اسـتنادًا

لألصل ویتم تثبیتها في بند "األرباح والخسائر األخرى" في بیان اإلیرادات.
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الموجودات المالیة (تتمة)

استبعاد األدوات المالیة
إن األصل المالي (أو جزء من األصل المالي، أو جزء من مجموعة أصول مالیة متشابهة) یتم استبعاده عندما:

ینتهي الحق في الحصول على التدفقات النقدیة من األصل، أو·
للحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو عندما تأخذ علـى عاتقهـا االلتـزام بـدفع التـدفقات النقدیـة هاحقوقعندما تقوم الشركة بتحویل ·

؛ وٕاما أن:طارئالمستلمة بالكامل دون تأخیر جوهري لطرف ثالث بموجب التزام 
جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة باألصل أو الشركة تحول -
بجمیع المخاطر والمزایا المتعلقة باألصل، إال أنها حّولت قد حّولت أو الشركة عندما ال تكون - األصل.السیطرة علىاحتفظت فعلیًا

فیمـا إذا كانـت سـتقوم التـزام طـارئعندما تكون الشركة قد حولت حقوقها للحصول على التـدفقات النقدیـة مـن األصـل أو دخلـت فـي  ، تجـري تقییمـًا
مزایا الملكیة. إذا لم تقـم الشـركة بتحویـل أو االحتفـاظ بشـكل جـوهري بجمیـع مخـاطر ومزایـا األصـل أو الحد الذي تكون فیه قد احتفظت بمخاطر و 

في هذه الحالـة، تثبـت الشـركة أیضـا مع هذا األصل. الشركةعلى األصل، یتم تثبیت األصل إلى الحد الذي یستمر فیه تعامل السیطرةولم تحول 
االلتزام المرتبط على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركةااللتزام المرتبط. یتم قیاس األصل المحول و 

إن التعامل المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على األصل المحول یتم قیاسه بالمبلغ المدرج األصلي لألصل أو أقصـى مبلـغ یتوجـب علـى الشـركة 
تسدیده أیهما أقل.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة
بإجراء تقییم بتاریخ إعداد بیان المركز المالي لتحدید فیما إذا كان یوجد دلیل موضوعي بأن أحـد األصـول المالیـة أو مجموعـة أصـول الشركةتقوم 

مالیـة قـد تعرضــت النخفـاض دائــم فـي قیمتهــا. یـتم اعتبـار أن قیمــة أحـد األصــول المالیـة أو مجموعــة أصـول مالیـة  قــد انخفضـت، فقــط فـي حالــة 
یــل موضــوعي النخفــاض القیمــة كنتیجــة لحــدث أو أكثــر والتــي حصــلت بعــد التثبیــت األولــي للموجــودات (حصــول "حــدث خســارة") ولهــذا وجــود دل

ول. الحدث تأثیر علـى التـدفقات النقدیـة المسـتقبلیة المتوقعـة ألحـد األصـول المالیـة أو مجموعـة أصـول مالیـة التـي مـن الممكـن تقـدیرها بشـكل معقـ
ل االنخفاض مؤشرات على أن المقترض أو مجموعة من المقترضین یواجهون صـعوبة مالیـة كبیـرة أو إهمـال أو تقصـیر فـي یمكن أن یتضمن دلی

وجـود دفعات الفوائد أو المبلغ األساسي ومن المرجح أنهم سیتعرضون لإلفالس أو إعادة هیكلة مالیة أخرى وعنـدما تشـیر البیانـات الملحوظـة إلـى 
ع االقتصادیة المرتبطة بالتقصیر.تدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مثل التغیرات في المتأخرات أو األوضاانخفاض یمكن قیاسه في ال

فــي حــال وجــود دلیــل موضــوعي علــى تكبــد خســارة بخصــوص االنخفــاض فــي القیمــة، یــتم قیــاس مبلــغ الخســارة باعتبــاره الفــرق بــین المبلــغ المــدرج 
لمعـدل الفائـدة الفعلـي لألصل والقیمة الحالیة للتـدفقات الن وفقـًا قدیـة المتوقعـة مسـتقبًال. یـتم خصـم القیمـة الحالیـة للتـدفقات النقدیـة المتوقعـة مسـتقبًال

األصــلي لألصــل المــالي. فــي حــال وجــود معــدل فائــدة متغیــر للقــرض، یكــون معــدل الخصــم لقیــاس أي خســارة لالنخفــاض فــي القیمــة هــو المعــدل 
الفعلي الحالي للفائدة. 

بة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، یتم تخفیض المبلغ المدرج لألصل باستخدام حساب أحد المخصصات ویـتم تثبیـت مبلـغ الخسـارة فـي بالنس
لمعـدل الفائـدة المسـ تخدم فـي بیان اإلیرادات. یستمر استحقاق إیرادات الفوائد على المبلغ المدرج الـذي تـم تخفیضـه ویحتسـب المبلـغ المسـتحق وفقـًا
جـزء مـن خصم التدفقات النقدیة المتوقعة مستقبال من أجل قیاس الخسارة المتكبدة من االنخفاض في القیمة. یـتم تسـجیل إیـرادات الفوائـد باعتبارهـا

ــاك امكانیــة واقعیــة للتحصــیل فــي  ــرادات. یــتم شــطب القــروض مــع المخصصــات المتعلقــة بهــا عنــدما ال یكــون هن ــرادات التمویــل فــي بیــان اإلی إی
. في حال أنه، في سنة الحقة، زاد أو انخفض مبلـغ خسـارة االنخفـاض فـي القیمـة الشركةستقبل وتم تحقیق جمیع الضمانات أو تم تحویلها إلى الم

مـن خـالل تعـدی ل نتیجة حصول حدث بعد تثبیت االنخفاض في القیمة، فإنه یتم زیادة أو تخفیض مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة المثبـت سـابقًا
في بیان اإلیرادات.اإلیرادات األخرى المخصص. في حال حصول أي شطب مستقبلي الحق، یتم قید هذا المبلغ المحصل ضمن حساب



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

١٧

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)٢-٢

الشركةالمطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل 
التصنیف كأدوات دین أو أدوات حقوق ملكیة

لجــوهر االتفاقیــات التعاقدیــة. تحــدد  تصــنیف الشــركة یــتم تصــنیف أدوات الــدین وحقــوق الملكیــة إمــا كالتزامــات مالیــة أو كــأدوات حقــوق ملكیــة وفقــًا
بات المالیة عند التثبیت األولي.المطلو 

أدوات حقوق الملكیة
أدوات حقـوق الملكیـة الصـادرة مـن إن بعد خصم جمیـع مطلوباتهـا. ما متبقیة في موجودات منشأة حصة یثبت أداة حقوق الملكیة هي أي عقدإن 
مصاریف اإلصدار المباشرة.تنزیل تسجل بالمبالغ المستلمة بعد الشركةقبل 

القروض والسلفیات
تكالیف المعاملة العائدة لها مباشرة.یتم تثبیت القروض ألجل في البدایة بالقیمة العادلة لقاء المبلغ المقبوض ناقصًا

بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدام طریقـة سـعر الفائـدة الفعل یـة. یـتم تثبیـت بعد التثبیت األولي، یتم قیاس القروض والسلفیات التي یترتب علیها فوائد الحقـًا
اإلطفاء.عندما یتم شطب المطلوبات وكذلك من خالل عملیة رباح والخسائر في بیان اإلیرادات األ

الدائنون التجاریون واآلخرون
فواتیر من الموردین أو لم تستلم.الشركة ببضاعة أو خدمات سواء استلمت الشركة یتم تثبیت المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزوید 

مطلوبات مالیة أخرى
بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدام طریقـة یتم قیاس المطلوبـات المالیـة األخـرى فـي البدایـة بالقیمـة العادلـة، بعـد تن زیـل تكـالیف المعاملـة ویـتم قیاسـها الحقـًا

الفائدة الفعلیة، وتثبیت مصاریف الفوائد على أساس المردود الفعلي.

ســعر إن طریقــة الفائــدة الفعلیــة هــي طریقــة احتســاب التكلفــة المطفــأة اللتــزام مــالي وتخصــیص مصــاریف فوائــد علــى مــدى الفتــرة ذات عالقــة. إن 
ا یكــونالفائــدة الفعلیــة هــو الســعر الــذي یخصــم بالضــبط التقــدیرات المســتقبلیة للــدفعات النقدیــة مــن خــالل العمــر المقــدر لاللتــزام المــالي، أو، عنــدم

فترة أقصر. مناسبًا

شطب المطلوبات المالیة
لغائهــا أو انتهــاء فتــرة صــالحیتها. عنــدما یــتم إمــن التزاماتهــا أو الشــركةبشــطب المطلوبــات المالیــة عنــدما، وفقــط عنــدما، یــتم إعفــاء الشــركةتقــوم 

اســتبدال التــزام مــالي بــالتزام آخــر مــن نفــس المقــرض علــى أســاس بنــود مختلفــة بشــكل جــوهري، أو أن تكــون شــروط االلتــزام الحــالي قــد تــم تعــدیلها 
اإلیرادات.بشكل جوهري، عندها یتم تثبیت الفرق في القیمة المدرجة المعنیة في بیان 

مكافأة نهایة الخدمة
بتكـوین مخصصـات للمبـالغ الواجبـة الـدفع لقـاء مكافـأة نهایـة الخدمـة للمـوظفین. تسـتند المبـالغ المسـتحقة الـدفع عـن هـذه المزایـا علــى الشـركةتقـوم 

إلتمـام الحـد األدنـى مـن فتـرة الخدمـة. یؤخـذ مخصـص ل لتكـالیف المتوقعـة لهـذه المزایـا علــى الراتـب النهـائي وطـول مـدة الخدمـة للمـوظفین خضـوعًا
مدى فترة الخدمة.

مسـاهمات فـي صــندوق تقاعـد تـم تأسیســه مـن قبـل الهیئـة العامــة للمعاشـات والتأمینـات االجتماعیــة الشـركةبخصـوص المـوظفین المـواطنین، تقــدم 
تي تحّمل للمصاریف عند استحقاقها.على هذه المساهمات والالشركةوتحتسب كنسبة مئویة من رواتب الموظفین. تقتصر التزامات 

المخصصات
نتیجة حدث سابق، ومن المرجح أن تكون التـدفقات الخارجیـة المتجسـدة فـي الشركةیتم تثبیت المخصصات عند وجود التزام قانوني أو فعلي على 

بـأن بعــض أو كـل المخصــص الشــركةالمزایـا االقتصـادیة ضــروریة مـن أجــل تسـدید االلتـزام ویمكــن عمـل تقــدیر معقـول لمبلــغ االلتـزام. إذا توقعـت 
ن التسدیدات شـبه مؤكـدة. یـتم عـرض المبلـغ المصـروف المتعلـق بـأي سیتم تسدیده، یتم تثبیت المبلغ المسدد كأصل منفصل ولكن فقط عندما تكو 

دات بعد خصم أیة تسدیدات.مخصص في بیان اإلیرا
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(تتمة)المخصصات

سـعر الـذي یتم قیاس المخصصـات بالقیمـة الحالیـة للمصـاریف المتوقعـة المتوجبـة لسـداد االلتـزام فـي نهایـة فتـرة إعـداد التقـاریر المالیـة، باسـتخدام ال
یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة والمخاطر الخاصة بااللتزام. 

أفضل التقدیرات الحالیة. إذا لم یعد من المرجح بأن تكـون التـدفقات الصـادرة للمنـافع یتم مراجعة المخصصات بتاریخ كل بیان مركز مالي لتعكس 
االقتصادیة المتجسدة متوجبة لسداد االلتزام، یتم عكس المخصص.

الصكوك
ســعر الـربح الســائد فــي یـتم إدراج الصــكوك بالتكلفـة المطفــأة باسـتخدام طریقــة ســعر الفائـدة الفعلــي. یـتم احتســاب األربـاح العائــدة للصــكوك بتطبیـق 

ة للصكوك.مع األرباح الموزعة یتم إضافتها إلى القیمة المدرجفروقاتالسوق، في وقت اإلصدار، بالنسبة ألدوات صكوك مشابهة وأیة 

المطلوبات الطارئة
إذا كانــت إمكانیــة التــدفق للخــارج للمصــادر المجســدة إال. یــتم اإلفصــاح عنهــا المعلومــات المالیــة التاریخیــةال یــتم تثبیــت االلتزامــات الطارئــة فــي 

صــادیة بالمزایــا االقتصــادیة بعیــدة. ال یــتم تثبیــت األصــل المحتمــل فــي البیانــات المالیــة لكــن یفصــح عنــه عنــدما یكــون التــدفق للــداخل للمزایــا االقت
مرجحًا.

المعامالت بالعمالت األجنبیة
.شركةللالجوهریة أیضا العملة التي تتم بها المعامالت وهو بدرهم اإلمارات العربیة المتحدة، للشركةیتم عرض المعلومات المالیة التاریخیة 

المعامالت بالعمالت األجنبیة بالعملة المستخدمة حسب السعر السائد بتـاریخ المعاملـة. ویـتم إعـادة تحویـل الموجـودات والمطلوبـات الشركةتسجل
.اإلیراداتبیانفي. تدرج جمیع الفروقات بیة حسب السعر السائد بتاریخ إعداد التقاریرالمالیة المصنفة بالعمالت األجن

باستخدام أسعار الصرف كما في تـواریخ المعـامالت األولیـة. یـتم یتم تحویلها البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسها بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة إن 
لقیمة العادلة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسها بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف كما في التاریخ الذي تم فیه تحدید ا

الناتجة عن التغیر في القیمة األرباح أو الخسائر تثبیت لبنود غیر النقدیة بما یتماشى مع الناتجة عن إعادة تحویل ااألرباح أو الخسائر التعامل مع 
األرباح تثبیت أو یتم األخرى ةالشاملاإلیرادات في لها القیمة العادلة أو خسائر أرباح حیث یتم تثبیت على البنود فروقات التحویل العادلة للبند (أي 

، على التوالي).األرباح أو الخسائرأو لشاملة األخرى اإلیرادات اأیضا في أو الخسائر 

عقود اإلیجار
إن تحدیــد فیمــا إذا كــان الترتیــب هــو، أو یحتــوي علــى عقــد إیجــار بنــاء علــى جــوهر ذلــك الترتیــب فــي تــاریخ بدایــة اإلیجــار وفیمــا إذا كــان تحقیــق

، حتى لـو لـم یـتم تحدیـد األصـل صـراحًةیعطي الحق في استخدام األصلتیب الترتیب یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة أو إذا كان التر 
في الترتیب.

كمستأجرالشركة
. یـتم تسـجیل دفعـات یـتم تصـنیفها كعقـود إیجـار تشـغیلیةملكیـة الموجـودات المـؤجرةومزایـا عقود اإلیجـار حیـث یحـتفظ المـؤجر بجمیـع مخـاطر إن 

تثبـت ، التـأجیر الحـر، عـادة فتـرة عقـود اإلیجـارحـوافزإن . ثابـت خـالل فتـرة التـأجیرعلـى أسـاس اإلیـرادات كمصروف فـي بیـان ةاإلیجار التشغیلی
.ةالتأجیر التشغیلیعقود بنفس طریقة ایجارات 

تسـجلمسـتوى معـین. الزائـدة عـن ، والتـي یـتم تحدیـدها كنسـبة مئویـة مـن إجمـالي المبیعـات الطارئـةإلیجـارات لبعض عقود اإلیجار یتم تخصیص 
المســتویات المحــددة أو عنــدما تحــدد اإلدارة أن تحقیــق المســتویات المحــددة محتمــل تتحقــقهــذا اإلیجــار علــى أســاس االســتحقاق، وعنــدما الشــركة

خالل السنة.
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(تتمة)عقود اإلیجار

كمؤجرالشركة
إلـى تقیـیم شـروط وأحكـام الترتیبـات بـأن الشـركةفي عقـود إیجـار ضـمن محفظتهـا المخصصـة لالسـتثمارات العقاریـة. قـررت الشركةدخلت  إسـتنادًا

ــا  ــرادالجوهریــةتحــتفظ بجمیــع المخــاطر والمزای ــتم تثبیــت إی ات اإلیجــار فــي بیــان لملكیــة هــذه العقــارات وٕاحتســاب العقــود كعقــود إیجــار تشــغیلیة. ی
ت تحققـاإلیجـارات المحتملـة كـإیرادات فـي الفتـرة التـي تثبیـتیـتم .ثابـتعلـى أسـاسبموجب شروط عقـود اإلیجـار علـى مـدى فتـرة العقـد اإلیرادات 

.بها

القیمة العادلة
.كل میزانیةبالقیمة العادلة في تاریخ المشتقاتتقیس الشركة األدوات المالیة، مثل 

العادلة هي المبلغ الذي سیتم استالمه عن بیع أحد األصول أو دفعه لتحویل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین فـي السـوق بتـاریخ إن القیمة
القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى االفتراض بأن المعاملة لبیع األصل أو لتحویل االلتزام تحدث إما:

ام، أوفي السوق الرئیسي لألصل أو االلتز -
لألصل أو االلتزام في غیاب السوق الرئیسي، في السوق األكثر تفضیًال

یجب أن یكون في متناول الشركة.- إن السوق الرئیسي أو األكثر تفضیًال

االلتــزام، یـتم قیــاس القیمـة العادلــة لألصـل أو االلتــزام باسـتخدام االفتراضــات التــي سـوف یســتخدمها المشـاركون فــي السـوق عنــد تسـعیر األصــل أو 
على افتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون على أساس مصلحتهم االقتصادیة.

غیر المالیة یأخذ بعین االعتبار قـدرة المشـارك فـي السـوق علـى تولیـد مزایـا اقتصـادیة باسـتخدام األصـل بـأعلى للموجوداتإن قیاس القیمة العادلة 
آخر في السوق الذي سوف یستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام له.وأفضل استخدام له أو عن طریق بیعه إلى مشارك 

ت تســتخدم الشــركة أســالیب التقیــیم المناســـبة حســب الظــروف وحیــث تتـــوفر البیانــات الكافیــة لهــا لقیــاس القیمـــة العادلــة، لزیــادة اســتخدام المـــدخال
الملحوظة ذات العالقة والتقلیل من استخدام المدخالت غیر الملحوظة.

جمیـع الموجـودات والمطلوبـات التــي یـتم قیـاس القیمــة العادلـة لهـا أو اإلفصــاح عنهـا فـي البیانــات المالیـة یـتم تصــنیفها ضـمن التسلسـل الهرمــيإن 
للقیمة العادلة، والمشروحة كما یلي، استنادا إلى أدنى مستوى من المدخالت األساسیة لقیاس القیمة العادلة ككل:

المتداولة (غیر معدلة) في السوق النشط لموجودات أو مطلوبات مطابقة.األسعار -١المستوى -
أسالیب التقییم حیث تكون المدخالت بالحـد األدنـى التـي تكـون جوهریـة لقیـاس القیمـة العادلـة ملحوظـة بشـكل مباشـر أو غیـر –٢المستوى -

مباشر.
ة لقیاس القیمة العادلة غیر ملحوظة.أسالیب التقییم حیث تكون المدخالت بالحد األدنى جوهری-٣المستوى -

فیما إذا كانـت التحـویالت قـد تمـت بـین مسـتویات الشركةبخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البیانات المالیة على أساس متكرر، تحدد 
إلــى أدنــى مســتوى مــن المــدخالت األساســیة لقیــاس الق یمــة العادلــة ككــل) فــي نهایــة كــل فتــرة فـي التسلســل الهرمــي بإعــادة تقیــیم التصــنیف (اســتنادًا

إلعداد التقاریر المالیة.

لغــرض إفصــاحات القیمـــة العادلــة، حــددت الشـــركة فئــات الموجـــودات والمطلوبــات علــى أســـاس طبیعــة وخصــائص ومخـــاطر األصــل أو االلتـــزام 
ومستوى تسلسل القیمة العادلة كما هو موضح أعاله.
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التاریخیةإیضاحات حول المعلومات المالیة 

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الهامة٣-٢

یتطلب من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضـات التـي تـؤثر علـى المبـالغ المدرجـة لإلیـرادات للشركةالتاریخیة المالیة المعلومات إن إعداد 
الطارئــة. إن عــدم التأكــد حــول هــذه االفتراضــات والتقــدیرات قــد یــؤدي إلــى نتــائج والمصــاریف والموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاح عــن المطلوبــات

تستلزم إجراء تعدیل جوهري على المبلغ المدرج للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في فترات مستقبلیة.

األحكام
، قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالیة، باستثناء تلـك التـي تتضـمن تقـدیرات، والتـي لهـا تـأثیر جـوهري للشركةفي عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة 

.المعلومات المالیة التاریخیةعلى المبالغ المثبتة في 

من عوائد اإلیجاراتتثبیت اإلیرادات 
بتثبیـت اإلیــرادات مـن عوائـد اإلیجــارات علـى أسـاس تقــاریر المبیعـات المدققـة المقدمـة مــن المسـتأجرین. فـي حالــة عـدم تـوفر التقــاریر الشـركةتقـوم 

هم السابق.المدققة، ُتِعد اإلدارة تقدیراتها الخاصة عن المستأجرین المحققین أو المتخطین للعوائد المتفق علیها في عقود اإلیجار بناء على آدائ

العقارات االستثماریة
االســتهالك المتــراكم وأیــة الشــركةقــررت  إتبــاع نمــوذج التكلفــة للعقــارات االســتثماریة. بنــاء علیــه، تــم إظهــار العقــارات االســتثماریة بالتكلفــة ناقصــًا

خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة.

تصنیف العقارات االستثماریة
العقــارات –٤٠إحـدى العقـارات تؤهــل لتصـنیفها عقـارات اسـتثماریة وفقـا للمعیـار المحاسـبي الـدولي رقـم بتحدیـد فیمـا إذا كانـت تعتبـرالشـركة تقـوم 

فــي االعتبـار فیمــا إذا كــان العقـار یولــد تـدفقات نقدیــة جوهریـة بشــكل مسـتقل عــن الموجــودات الشـركة . عنــد القیـام بهــذا اإلجـراء، تأخــذ اإلسـتثماریة
.الشركةاألخرى المحتفظ بها من قبل 

كمؤجرالشركة–التزامات عقود التأجیر 
علـى تقیـیم شـروط االتفاقیـات الشـركة عقود إیجار عقاریة وتجاریة ضمن محفظتها المخصصة لالستثمارات العقاریة. قررت الشركة أبرمت  اسـتنادًا

تشغیلیة.أن تحتفظ بالمخاطر والمزایا الهامة لملكیة هذه العقارات وكذلك احتساب العقود كعقود إیجار 

التقدیرات واالفتراضات
ــدیرات غیــر المؤكــدة بتــاریخ إعــداد التقــاریر المالیــة، التــ ي لــدیها إن االفتراضــات الرئیســیة التــي تتعلــق بالمســتقبل والمصــادر الرئیســیة األخــرى للتق

ادمة تم بیانها أدناه:مخاطر هامة تؤدي لتعدیل جوهري في المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة الق

االنخفاض في قیمة المدینین التجاریین والمدینین اآلخرین
بمراجعـة ذممهـا المدینـة لتقییمهـا بخصـوص االنخفـاض فـي القیمـة علـى األقـل علـى أسـاس سـنوي. إن مخـاطر االئتمـان للشـركة تعـود تقوم الشركة

إذا كــان یجــب إدراج خســائر االنخفــاض فــي القیمــة فــي بیــان اإلیــرادات تقــوم الشــركةبصــورة أساســیة إلــى الــذمم المدینــة التجاریــة. عنــد تحدیــد مــا 
بإصــدار األحكــام حــول مــا إذا كــان هنــاك أیــة بیانــات ملحوظــة تشــیر إلــى وجــود انخفــاض فــي القیمــة یمكــن قیاســه فــي التــدفقات النقدیــة المســتقبلیة

یكـون هنـاك حـدث أو حالـة خسـارة محـددة والتـي، علـى أسـاس الخبـرة السـابقة، مخصص انخفاض في القیمـة عنـدماتكوینالمقدرة. وفقا لذلك، یتم 
تكون دلیل على وجود انخفاض في تحصیل التدفقات النقدیة.

دیسـمبر ٣١ألـف درهـم، ٣٢٧,٦٨١–٢٠١٢دیسـمبر ٣١ألـف درهـم (٢٥٢,٦١٣، بلغ إجمـالي الـذمم المدینـة التجاریـة ٢٠١٣دیسمبر ٣١في 
ــدیون المشــكوك فــي تحصــیلها ١٤١,١٣٧–٢٠١٤یونیــو ٣٠درهــم، وألــف ٣٤٢,٣٢٢–٢٠١١ ألــف ٥٨,٣٠١ألــف درهــم) وبلــغ مخصــص ال
ألـف درهـم)٤٧,٥٤١–٢٠١٤یونیـو ٣٠ألـف درهـم، و١٠٩,٢٩١–٢٠١١دیسـمبر ٣١ألـف درهـم، ٨٩,٤٧٨–٢٠١٢دیسـمبر ٣١درهم (

ات مستقبلیة والمبالغ المتوقعة یتم تثبیتها في بیان اإلیرادات.. إن أیة فروقات بین المبالغ المحصلة بالفعل في فتر على التوالي

لألدوات المالیةالقیمة العادلة 
مـن أسـواق نشـطة، یـتم تحدیـد قیمتهـا المسجلة في بیان المركز المـالي والمطلوبات المالیة للموجودات المالیة القیمة العادلة ما ال یمكن اشتقاق عند

حیثمـا أمكـن الملحوظة باستخدام تقنیات التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. تؤخذ المدخالت لهذه النماذج من األسواق العادلة 
المــدخالت مثــل مخــاطر مبــالغلتحدیــد القیمــة العادلــة. تشــمل األحكــام یتطلــب إصــدار درجــة مــن الحكــم ، ولكــن عنــدما ال یكــون ذلــك ممكنــا، ذلــك

التغییرات في االفتراضات حول هذه العوامل یمكن أن تؤثر على القیمة العادلة لألدوات المالیة.إن ومخاطر االئتمان والتقلبات. السیولة 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

(تتمة)األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الهامة٣-٢

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات

والعقارات االستثماریةاألعمار المقدرة إلستخدام الموجودات الثابتة
یــتم تحدیــد هــذا التقـدیر بعــد األخــذ بعــین والعقـارات االســتثماریة لحســاب االسـتهالك. بتحدیــد األعمـار المقــدرة للموجــودات الثابتــة الشــركةتقـوم إدارة 

رسـوم االسـتهالك فـي یمكـن تعـدیل سـنویا و رة بمراجعـة القیمـة المتبقیـة واألعمـار المقـدرة تقـوم اإلدا. للموجوداتوالفعلي االعتبار االستخدام المتوقع 
.سابقةالتقدیرات العنتختلف المقدرة لالستخدام اإلدارة أن األعمار ترى المستقبل حیث 

تخصیص تكلفة العقارات االستثماریة
ـــارات االســـتثماریة المصـــروفة التكـــالیف إن إجمـــالي  ـــاء العق ـــى بن ـــم تخصیصـــها عل ـــل المكونـــاتلمختلـــف ت واألثـــاث والمكـــائن واآلالت الهیاكـــلمث
اإلدارة أن هـذا تـرى . الموجـوداتإتمـامالتكالیف حسب تقدیرات تكلفة االستشاریین في وقـت إجمالي على أساس نسب مئویة معینة من والتركیبات 
، بعـد تحدیـد التكـالیف النهائیـة ألیـة مشـروعات قائمــةمطالبـات المقـاولین. وتســدید للموجـوداتالتكـالیف النهائیـة ولكـن بعـد تحدیـد مناسـبا األسـلوب 

، إذا لزم األمر.امستقبلیوتعدیله تخصیص سوف تعید اإلدارة تقییم ال

تقییم العقارات االستثماریة
یة بإســتخدام أســالیب تقیــیم معتــرف بهــا تسـتعین الشــركة بخــدمات مثمنــین كطــرف ثالــث للحصــول علــى تقــدیرات للقیمـة الســوقیة للعقــارات االســتثمار 

ألغراض المراجعة واإلفصاحات عن االنخفاض في قیمتها في المعلومات المالیة التاریخیة.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
تـاریخ إلعـداد التقـاریر المالیـة. یـتم تقوم الشركة بتقییم فیما إذا كانت هناك أیة مؤشرات على االنخفاض في قیمـة الموجـودات غیـر المالیـة فـي كـل 

اختبـار الموجــودات غیــر المالیــة بخصــوص االنخفــاض فــي القیمــة عنــدما تكـون هنــاك مؤشــرات بــأن المبــالغ المدرجــة مــن غیــر الممكــن تحصــیلها. 
ات تولیـد النقـد وتختـار معـدل الخصـم عندما یتم إجراء احتساب القیمة المستخدمة، تقدر اإلدارة التدفقات النقدیة المستقبلیة مـن الموجـودات أو وحـد

المناسب من أجل حساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

المعلومات القطاعیة-٣

داء تراقـــب اإلدارة النتـــائج التشـــغیلیة لقطاعـــات األعمـــال  بشـــكل منفصـــل لغـــرض اتخـــاذ القـــرارات حـــول توزیـــع المـــوارد وتقیـــیم األداء. یـــتم تقیـــیم األ
إلى األرباح أو الخسائر ویقاس بما یتماشى مع األرباح للسنة في المعلومات المالیة التاریخیة.القطاعي  استنادًا

قطاعات األعمال
خمسة قطاعات، وهي:إلىالشركة تقسیمألغراض إداریة تم 

مراكز التسوق اإلقلیمیة الكبیرة:
ألف قدم مربع.٨٠٠كل منها على مساحة إجمالیة قابلة للتأجیر أكثر من تتكون مراكز التسوق اإلقلیمیة الكبیرة من مراكز تسوق یحتوي 

:المتكاملةمراكز التسوق اإلقلیمیة
ألف قـدم مربـع ولكـن ٤٠٠من مراكز تسوق یحتوي كل منها على مساحة إجمالیة قابلة للتأجیر أكثر من المتكاملة تتكون مراكز التسوق اإلقلیمیة 

ألف قدم مربع.٨٠٠أقل من 

مراكز بیع التجزئة المحلیة والمتكاملة:
ألـف ٤٠٠تتكون مراكز بیع التجزئة المحلیة من مراكز تسوق أو منافذ البیع بالتجزئة یحتوي كل منهـا علـى مسـاحة إجمالیـة قابلـة للتـأجیر أقـل مـن

قدم مربع.

مراكز بیع التجزئة المخصصة:
ــة، أو المكاتــب تتكــون مراكــز بیــع التجزئــة المخصصــة مــن مراكــز تســوق التــي ــاخرة والمطــاعم العادی ــاجر متخصصــة للمطــاعم الف ــدم أساســا مت تق

التجاریة أو منافذ البیع بالتجزئة للشركات المصنعة.



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٢٢

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٣

(تتمة)قطاعات األعمال

أخرى:
األعمال التي ال تستوفي بشـكل فـردي معـاییر القطاعـات التـي تقـوم بإعـداد التقـاریر المالیـة و الرئیسي للشركةالمكتبتتكون القطاعات األخرى من

المكتـبقبـلمـنوالتجزئـةالتسـوقمراكـزلقطاعـاتالخزینـةمهـامتـتم إدارة .القطاعـات التشـغیلیة٨وفقا لمعاییر إعداد التقاریر المالیة الدولیة رقـم 
ة.للشركالرئیسي

ـــرادات  ـــائج ومعلومـــات القطاعـــات األخـــرى للســـنوات المنتهیـــة فـــي والموجـــودات والمطلوبـــات تشـــمل الجـــداول التالیـــة اإلی ٢٠١٣دیســـمبر ٣١والنت
والموجــــودات اإلیــــرادات یــــتم عــــرض ،٢٠١٣یونیـــو ٣٠بالنســــبة لفتــــرة .٢٠١٤یونیــــو ٣٠فـــي ة الســــتة أشــــهر المنتهیــــةولفتـــر ٢٠١١و٢٠١٢و

.والمعلومات القطاعیة األخرىوالنتائجوالمطلوبات 

مراكز بیعمراكز بیع التجزئةمراكز التسوقمراكز التسوق
المجموعأخرىالتجزئة المخصصةالمحلیة والمتكاملةاإلقلیمیةاإلقلیمیة الكبیرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
:٢٠١٣دیسمبر ٣١

اإلیرادات
٢,٣٨٥,٦٨٣-١,٩٩١,٤٠٤١١٧,٥٧٤١٤٩,٥٣٨١٢٧,١٦٧التأجیرإیرادات 

النتائج
١,٠٩٩,٤٣٩)٢٣٨,٠١٧(١,١٣٤,٦٩١٤٧,٥٥٧٨٨,٤٠٨٦٦,٨٠٠الربح للسنة

١٦٥,١٥٤٣٣٢,٨٦٩---١٦٧,٧١٥تكالیف التمویل

معلومات قطاعیة أخرى
المصاریف الرأسمالیة
(الموجودات الثابتة

١٧٥,٨٤١٢,٨١٢٦٨,٠١٥١٦,٧٦١٨٣٢٢٦٤,٢٦١والعقارات االستثماریة)

االستهالك
(الموجودات الثابتة

٢٢٨,٩٦٤٣٠,٥١٨١٩,٩١٩٢٦,٦٦٦٩٤٤٣٠٧,٠١١والعقارات االستثماریة)

الموجودات والمطلوبات
٦,٠٣٧,٢٢٨٩٣٥,٢٥٦٤١٩,٠١٥٤٦٣,٨٩٠٢٩٦,٥٥٦,١٦٨٥,٩,٤١١موجودات القطاع

٤,٣٠٥,٥٠٥٧٢,٩٠٧١١٦,٧٢٤٦٦,٤٠١٢١٨,٨٩١,١٧٥٥,٦,٤٥٢مطلوبات القطاع



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٢٣

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٣

مراكز بیعمراكز بیع التجزئةمراكز التسوقمراكز التسوق
المجموعأخرىالتجزئة المخصصةوالمتكاملةالمحلیةاإلقلیمیةاإلقلیمیة الكبیرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
:٢٠١٢دیسمبر ٣١

اإلیرادات
١,٩٤٤,١٩٢-١,٦٣١,٤٨٩١٠٨,٤٥٨١٠٥,٥١٥٩٨,٧٣٠إیرادات التأجیر

النتائج
٧٣٠,٨٢٣)٢٤١,٠٣٦(٨٠٨,٢٢٣٤٥,٣٩٦٦٥,٦٠٣٥٢,٦٣٧الربح للسنة

٢٠٨,٠٣٥٤٠٠,٨٤٢---١٩٢,٨٠٧تكالیف التمویل

معلومات قطاعیة أخرى
المصاریف الرأسمالیة
(الموجودات الثابتة

٣٥٢,٥٤٤٣,٧٣٧٣٠,٢٣٦١٨,٨٦١٧٧٧٤٠٦,١٥٥والعقارات االستثماریة)

االستهالك
(الموجودات الثابتة

٢٤٢,٦٦٧٣٥,٥٩٥١٥,٦١٨١٩,٤٥٦٨١٠٣١٤,١٤٦والعقارات االستثماریة)

الموجودات والمطلوبات
٦,١١٦,٩٠٣٩٦٧,١٤٢٣٨٩,٨٦١٤٧٩,٣٧٩٨٠٩,٣٦٤٦٤٩,٨,٧٦٢موجودات القطاع

٤,٢٩٢,١٩٦٦٠,٧٩٣٨٨,١٦٢٦٦,٣٥٧٨٨٤,٢,٤٠٥٩١٣,٣٩٢,٦مطلوبات القطاع



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٢٤

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٣

مراكز بیعمراكز بیع التجزئةمراكز التسوقمراكز التسوق
المجموعأخرىالتجزئة المخصصةوالمتكاملةالمحلیةاإلقلیمیةاإلقلیمیة الكبیرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
:٢٠١١دیسمبر ٣١

اإلیرادات
١,٥٢٠,٩٨٩-١,٢٦٧,٤٤١٨١,٦٤٦٨٩,٤٤٨٨٢,٤٥٤إیرادات التأجیر

النتائج
٢٦٣,٣٧٧)١١٧,٧٨٢(٢٨٨,٥٧٣١٦,٧٧٣٤٧,٥٣٠٢٨,٢٨٣للسنةالربح 

٣٨٢,٧٧١٤٥٨,٠١٢---٧٥,٢٤١تكالیف التمویل

معلومات قطاعیة أخرى
المصاریف الرأسمالیة
(الموجودات الثابتة

٦٨,٧٨٥١,٤٤٧٢٢٢,٣٢٦٣٩,٦٨٠١,٦٠٢٣٣٣,٨٤٠والعقارات االستثماریة)

االستهالك
(الموجودات الثابتة

٢٤٦,٩٠٣٣٦,٠٥٨١٠,٢٧٧٢٠,٣٠٦١,٨٠١٣١٥,٣٤٥والعقارات االستثماریة)

الموجودات والمطلوبات
٥,٩٤٥,٤٩٨٩٨٣,٣٤٥٣٧٨,٢٨٠٥٠٥,٤٨٢٨٨٣,١٩٣٤٨٨,٨,٠٠٦موجودات القطاع

١,٣٣٧,٨٢٠٤٩,٧٧١٩١,٧٤٢٩٩,٤٦٦٥,٢٦٤,١٥٩٩٥٨,٦,٨٤٢مطلوبات القطاع

مراكز بیعمراكز بیع التجزئةمراكز التسوقمراكز التسوق
المجموعأخرىالتجزئة المخصصةالمحلیة والمتكاملةاإلقلیمیةاإلقلیمیة الكبیرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
:٢٠١٤یونیو ٣٠

اإلیرادات
١,٢٥٠,٣٠٦-١,٠٢٥,٨١٧٧٠,٥٣٩٨٨,٧٨٢٦٥,١٦٨إیرادات التأجیر

النتائج
٦١٧,١٧٦)١٧٥,١٦٦(٦٦٣,٦٦٥٣٣,٤٢٩٦٠,٠٢١٣٥,٢٢٧الربح للفترة

٢١٧,٧٠٤٢١٧,٧٠٤----تكالیف التمویل

أخرىمعلومات قطاعیة 
المصاریف الرأسمالیة
(الموجودات الثابتة

١٢,٢١٥,٠٣٥٣٥٤,٤٥٢٣٩,٠٥٦٥٩٧,٥٠٥٤,٠٧٣١٣,٢١٠,١٢١والعقارات االستثماریة)
االستهالك

(الموجودات الثابتة
١٢٣,١٢٣١٥,٦٦٤١١,١١٥١٣,٤٤١٤٥٧١٦٣,٨٠٠والعقارات االستثماریة)

الموجودات والمطلوبات
١٨,٠٤٣,١٢٩١,٢٨٨,٣١٦٥٦٧,٢٤٦١,٢٣٠,٧٩٣١,٤٠٤,٣٩٧٢٢,٥٣٣,٨٨١موجودات القطاع

٨٧٢,٣٩٥٧٤٧,٦٩٣١٥٨,٨٣٧١١٢,٢٦٧٦,٧٧٩,٨٥٤٨,٦٧١,٠٤٦مطلوبات القطاع



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٢٥

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

مراكز بیعمراكز بیع التجزئةمراكز التسوقمراكز التسوق
المجموعأخرىالتجزئة المخصصةالمحلیة والمتكاملةاإلقلیمیةاإلقلیمیة الكبیرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
:(غیر مدققة)٢٠١٣یونیو ٣٠

اإلیرادات
١,١٠٥,٨٣٨-٩٢٦٩٣٠٥٥,١١٠٦٠,٣٠٨٥٩,٤٩٤,إیرادات التأجیر

النتائج
٤٩٨,٠١٧)١٣٣,٣٥٣(٥٣٩,٣٠١٢٢,٢٠٣٣٨,٣٣١٣١,٥٣٥للفترةالربح

٩٤,٥٩٩١٧٧,٠٢٠---٨٢,٤٢١تكالیف التمویل

(غیر مدققة):٢٠١٣یونیو ٣٠
معلومات قطاعیة أخرى

المصاریف الرأسمالیة
(الموجودات الثابتة

٧١,١٣٤٢٧٣٥٣,٨٩٠٩,٠١٧٥٠٣١٣٤,٨١٧والعقارات االستثماریة)

االستهالك
(الموجودات الثابتة

١٠٨,٣٤٤١٤,١٩٠٧,٦٩٦١١,٥١٨٤٦٧١٤٢,٢١٥والعقارات االستثماریة)

تكالیف التمویل-٤

فترة الستة أشهر المنتهیة فيدیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)

١٥٢,٣٦٠٢٢١,٣١٢٣٨٢,٧٧١٥٠,٥٢٠٧٦,٨٤٩فوائد على المبالغ المستحقة للشركة األم
١٦٧,٧١٥١٧٣,٥١٤٦٥,٤٣٨٦١,٨٠٨٩٣,٧٧٣فوائد على القروض والسلفیات

-٥٠,٧٣٢---شطوبةرسوم ترتیب قرض غیر مطفأة م
-٤٩,٧٨٢---خسائر السداد المبكر لعقد التحوط

١٢,٧٩٤٦,٠١٦٩,٨٠٣٤,٨٦٢٦,٣٩٨أخرى

٣٣٢,٨٦٩٤٠٠,٨٤٢٤٥٨,٠١٢٢١٧,٧٠٤١٧٧,٠٢٠



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٢٦

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

للفترةللسنة/األرباح -٥

تحمیل:بعدللفترةللسنة/تم إظهار األرباح 

فترة الستة أشهر المنتهیة فيدیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)

١٢٢,٠٩٩٩٧,٨٥٩٨٩,٣٢٨٦٥,٢٣٢٦٣,٦٦٩تكالیف الموظفین

١,١٨١-٢,٣٦٢٥,٥١٨٣,٢٨٤عقود اإلیجار التشغیلیة

-٤٥,٠٢٥*---لم تعد مستحقة الدفعمبالغ

رصـــید عكــس بنــاء علــى ذلــك تــم و ینمـــع المــورداتتــم التوصــل إلــى تســویلطـــرف ثالــث حیــث ســابقةخــدمات * یتعلــق هــذا االســتحقاق بعقــود 
االستحقاق.



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٢٧

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

الموجودات الثابتة-٦

األعمال الرأسمالیةاألثاثأجهزة الكمبیوترتحسینات المباني
المجموعقید التنفیذوالتركیباتالسیاراتوالمعدات المتكبیةالمستأجرةالمباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف٢٠١٣دیسمبر ٣١

التكلفة:
٢٠١٣١٦٤,٩٤٦٢٢,٥٧٤٧,٨٨٩٤,٨٢٧١٤٤,١٨٠١٧٤,٣٨٥٥١٨,٨٠١ینایر ١في 

١٣,٧٥٠٣,٠٤٢٢,٣٧٨٥١٤٧٩,٠٤٦٦٠,٢٨٠١٥٩,٠١٠اإلضافات
)١,٨٤٥()١,٨٤٥(-----التعدیالت

)٢١٨,٣٤٧()٢٢٦,٧٢١(٨,٠٦٥-٥٧٢٥٢-التحویل من/(إلى) العقارات االستثماریة
)١٩,٣١٢(-)١٥,٨٦١()٣,٤٤٨()٣(--االستبعادات

٢٠١٣١٧٨,٦٩٦٢٥,٦٧٣١٠,٥١٦١,٨٩٣٢١٥,٤٣٠٦,٠٩٩٤٣٨,٣٠٧دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
٩٤,٦٣٦-٣,٤١٩٦,٢٧٢٢,٥٥٣٨٢,٣٩٢-٢٠١٣ینایر ١في 

٥٧,٨٨١-٧,٧٨٦٣,٨٢٧١,٥٦٦٢٥٨٤٤,٤٤٤للسنة
)٣٣(-)٣٣(----التعدیالت

)١٧,٣٨٤(-)١٥,٨٤٣()١,٥٤٠()١(--لالستبعادات

١٣٥,١٠٠-٢٠١٣٧,٧٨٦٧,٢٤٦٧,٨٣٧١,٢٧١١١٠,٩٦٠دیسمبر ٣١في 

صافي المبلغ المدرج:
٢٠١٣١٧٠,٩١٠١٨,٤٢٧٢,٦٧٩٦٢٢١٠٤,٤٧٠٦,٠٩٩٣٠٣,٢٠٧دیسمبر ٣١في 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٢٨

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

الموجودات الثابتة (تتمة)-٦

األعمال الرأسمالیةاألثاثأجهزة الكمبیوترتحسینات المباني
المجموعقید التنفیذوالتركیباتالسیاراتوالمعدات المتكبیةالمستأجرةالمباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٢دیسمبر ٣١

التكلفة:
٤٥,١٤٤٧,٤٠١٤,٤٢٤٨٦,٢٣٧١٦٨,٤١٥٣١١,٦٢١-٢٠١٢ینایر ١في 

٥٧,٦٧٤٤٨٨٣٢٦٢٦,٨٠٨٢٤٦,٨٦٥٣٣٢,١٦١-اإلضافات
-)١٩٥,٨٢٤(٣٠,٨٧٨---١٦٤,٩٤٦التحویالت

)١٢٤,٩٨١()٤٥,٠٧١(٧٧٢٥٧-)٨٠,٢٤٤(-التحویل (إلى)/من العقارات االستثماریة

٢٠١٢١٦٤,٩٤٦٢٢,٥٧٤٧,٨٨٩٤,٨٢٧١٤٤,١٨٠١٧٤,٣٨٥٥١٨,٨٠١دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
٨٠,٤٣٠-٤,٧٧١٤,٨٣٣١,٦١٢٦٩,٢١٤-٢٠١٢ینایر ١في 

١٧,٣٣٨-٢,١٩٨١,٤٣٩٥١٦١٣,١٨٥-للسنة
٤١٨-)٧(٤٢٥---التعدیالت

)٣,٥٥٠(----)٣,٥٥٠(-التحویل (إلى)/من العقارات االستثماریة

٩٤,٦٣٦-٣,٤١٩٦,٢٧٢٢,٥٥٣٨٢,٣٩٢-٢٠١٢دیسمبر ٣١في 

صافي المبلغ المدرج:
٢٠١٢١٦٤,٩٤٦١٩,١٥٥١,٦١٧٢,٢٧٤٦١,٧٨٨١٧٤,٣٨٥٤٢٤,١٦٥دیسمبر ٣١في 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٢٩

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

الثابتة (تتمة)الموجودات-٦

األعمال الرأسمالیةاألثاثأجهزة الكمبیوترتحسینات المباني
المجموعقید التنفیذوالتركیباتالسیاراتوالمعدات المتكبیةالمستأجرةالمباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١١دیسمبر ٣١

التكلفة:
٢,٢٩٤٥,٣٨٦١,١٠٠٧٦,١٤٢٣١٤٨٥,٢٣٦-٢٠١١ینایر ١في 

٤٢,٨٥٠٢,٠١٥٣,٣٩٣١٠,٩٢٩١٦٨,١٠١٢٢٧,٢٨٨-اإلضافات
)٩٠٣(-)٨٣٤()٦٩(---االستبعادات

٤٥,١٤٤٧,٤٠١٤,٤٢٤٨٦,٢٣٧١٦٨,٤١٥٣١١,٦٢١-٢٠١١دیسمبر ٣١في 

ك المتراكم:االستهال
٦٢,٠١٢-١,٨٥٠٣,٥٤٣٩٤١٥٥,٦٧٨-٢٠١١ینایر ١في 

١٨,٧٣٨-٢,٩٢١١,٢٩٠٣٢٨١٤,١٩٩-للسنة
)٦٧٤(-)٦٦٣()١١(---لالستبعادات

٣٥٤--٣٥٤---المحمل إلى أطراف ذات عالقة

٨٠,٤٣٠-٤,٧٧١,٨٣٣٤١,٦١٢٦٩,٢١٤-٢٠١١دیسمبر ٣١في 

صافي المبلغ المدرج:
٤٠,٣٧٣٢,٥٦٨٢,٨١٢١٧,٠٢٣١٦٨,٤١٥٢٣١,١٩١-٢٠١١دیسمبر ٣١في 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٣٠

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

الموجودات الثابتة (تتمة)-٦

الرأسمالیةاألعمال األثاثأجهزة الكمبیوترتحسینات المباني
المجموعقید التنفیذوالتركیباتالسیاراتوالمعدات المتكبیةالمستأجرةالمباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٤یونیو ٣٠

التكلفة:
٢٠١٤١٧٨,٦٩٦٢٥,٦٧٣١٠,٥١٦١,٨٩٣٢١٥,٤٣٠٦,٠٩٩٤٣٨,٣٠٧ینایر ١في 

٣٥,١٦٣١٣,١٤٥٤٩,٧١٨-١٢٧٤٦٣٨٢٠اإلضافات
)٢,٦٣٣(-٣-)٣(-)٢,٦٣٣(التعدیالت

٣٨٩)١,١٨٣(١,١٨٢--٣٩٠-التحویل من/(إلى) العقارات االستثماریة
)٨٧٥(-)٧٣٦()١٣٩(---االستبعادات

٢٠١٤١٧٦,١٩٠٢٦,٥٢٦١١,٣٣٣١,٧٥٤٢٥١,٠٤٢١٨,٠٦١٤٨٤,٩٠٦یونیو ٣٠في 

االستهالك المتراكم:
١٣٥,١٠٠-٢٠١٤٧,٧٨٦٧,٢٤٦٧,٨٣٧١,٢٧١١١٠,٩٦٠ینایر ١في 

٣٧,٣٨٨-٣,٩١١٢,١٥٣٩٤٦١١٨٣٠,٢٦٠للسنة
)٧٦٥(-)٦٤٨()١١٧(---لالستبعادات

)١١١(-)٨(---)١٠٣(التعدیالت

١٧١,٦١٢-٢٠١٤١١,٥٩٤٩,٣٩٩٨,٧٨٣١,٢٧٢١٤٠,٥٦٤یونیو ٣٠في 

صافي المبلغ المدرج:
٢٠١٤١٦٤,٥٩٦١٧,١٢٧٢,٥٥٠٤٨٢١١٠,٤٧٨١٨,٠٦١٣١٣,٢٩٤یونیو ٣٠في 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٣١

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

العقارات االستثماریة-٧

األعمال الرأسمالیةاألثاث والتركیباتاآلالت
المجموعقید التنفیذوأخرىوالمكائنالمباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٣دیسمبر ٣١

التكلفة:
٨,٥٢٥,٩٨٦-٢٠١٣٧,٧٧٤,٣٣١٤٣٦,٩٨٨٣١٤,٦٦٧ینایر ١في 

١٠٥,٢٥١---١٠٥,٢٥١اإلضافات
٦٢,٣٤٤٢١٨,٣٤٧--١٥٦,٠٠٣التحویل من الموجودات الثابتة

--)٢١,٢٧٥(١٨,١٧٥٣,١٠٠إعادة التصنیف

٢٠١٣٨,٠٥٣,٧٦٠٤٤٠,٠٨٨٢٩٣,٣٩٢٦٢,٣٤٤٨,٨٤٩,٥٨٤دیسمبر ٣١في 

ك المتراكم:االستهال
١,٢٧٠,٦١٩-٢٠١٣٧٨٤,٥٩٤١٨١,٥٨٠٣٠٤,٤٤٥ینایر ١في 

٢٤٩,١٣٠-٢٠٥,٢٩٦٤٣,٧٧١٦٣للسنة
--)١٣,٠٣٠(١٢,٧٤٥٢٨٥إعادة التصنیف

٣٣---٣٣التعدیالت

١,٥١٩,٧٨٢-٢٠١٣١,٠٠٢,٦٦٨٢٢٥,٦٣٦٢٩١,٤٧٨دیسمبر ٣١في 

المبلغ المدرج:صافي 
٢٠١٣٧,٠٥١,٠٩٢٢١٤,٤٥٢١,٩١٤٦٢,٣٤٤٧,٣٢٩,٨٠٢دیسمبر ٣١في 

األعمال الرأسمالیةاألثاث والتركیباتاآلالت
المجموعقید التنفیذوأخرىوالمكائنالمباني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٢دیسمبر ٣١

التكلفة:
٨,٣٢٧,٠١١-٢٠١٢٧,٥٧٥,٣٥٦٤٣٦,٩٨٨٣١٤,٦٦٧ینایر ١في 

٧٣,٩٩٤---٧٣,٩٩٤اإلضافات
١٢٤,٩٨١---١٢٤,٩٨١التحویل من الموجودات الثابتة

٨,٥٢٥,٩٨٦-٢٠١٢٧,٧٧٤,٣٣١٤٣٦,٩٨٨٣١٤,٦٦٧دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
٩٧٤,٢٦٩-٢٠١٢٥٩٣,٤٢٨١٣٧,٨٧٨٢٤٢,٩٦٣ینایر ١في 

٢٩٦,٨٠٨-١٩١,٦٢٤٤٣,٧٠٢٦١,٤٨٢للسنة
٣,٥٥٠---٣,٥٥٠التحویل (إلى)/من الموجودات الثابتة

)٤,٠٠٨(---)٤,٠٠٨(التعدیالت

٢٧٠,٦١٩١,-٢٠١٢٧٨٤,٥٩٤١٨١,٥٨٠٣٠٤,٤٤٥دیسمبر ٣١في 

صافي المبلغ المدرج:
٧,٢٥٥,٣٦٧-٢٠١٢٦,٩٨٩,٧٣٧٢٥٥,٤٠٨١٠,٢٢٢دیسمبر ٣١في 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٣٢

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

العقارات االستثماریة (تتمة)-٧
األعمال الرأسمالیةاألثاث والتركیباتاآلالت

المجموعقید التنفیذوأخرىوالمكائنالمباني
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١١دیسمبر ٣١

التكلفة:
٨,٢٢٠,٤٥٩-٢٠١١٧,٤٧٣,٢٧١٤٣٦,٧٥٨٣١٠,٤٣٠ینایر ١في 

١٠٦,٥٥٢-١٠٢,٠٨٥٢٣٠٤,٢٣٧اإلضافات

٨,٣٢٧,٠١١-٢٠١١٧,٥٧٥,٣٥٦٤٣٦,٩٨٨٣١٤,٦٦٧دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
٦٧٧,٦٦٢-٢٠١١٤١٩,٢١٨٩٤,١٤٨١٦٤,٢٩٦ینایر ١في 

٢٩٦,٦٠٧-١٧٤,٢١٠٤٣,٧٣٠٧٨,٦٦٧للسنة

٩٧٤,٢٦٩-٢٠١١٥٩٣,٤٢٨١٣٧,٨٧٨٢٤٢,٩٦٣دیسمبر ٣١في 

صافي المبلغ المدرج:
٧,٣٥٢,٧٤٢-٢٠١١٦,٩٨١,٩٢٨٢٩٩,١١٠٧١,٧٠٤دیسمبر ٣١في 

األعمال الرأسمالیةاألثاث والتركیباتاآلالت
المجموعقید التنفیذوأخرىوالمكائنالمبانياألراضي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٤یونیو ٣٠

التكلفة:
٨,٠٥٣,٧٦٠٤٤٠,٠٨٨٢٩٣,٣٩٢٦٢,٣٤٤٨,٨٤٩,٥٨٤-٢٠١٤ینایر ١في 

١٢١,٥٠٨١٣,١٦٠,٤٠٣--١٣,٠١٤,٠٠٠٢٤,٨٩٥اإلضافات
التحویل من/(إلى)
)٣٨٩()٢,٤٦١(--٢,٠٧٢-الموجودات الثابتة

٢٠١٤١٣,٠١٤,٠٠٠٨,٠٨٠,٧٢٧٤٤٠,٠٨٨٢٩٣,٣٩٢١٨١,٣٩١٢٢,٠٠٩,٥٩٨یونیو ٣٠في 

االستهالك المتراكم:
١,٥١٩,٧٨٢-١,٠٠٢,٦٦٨٢٢٥,٦٣٦٢٩١,٤٧٨-٢٠١٤ینایر ١في 
١٢٦,٤١٢-١٠٤,٤٩٥٢١,٨٨٥٣٢-للفترة

٩---٩-التعدیالت

١,٦٤٦,٢٠٣-١,١٠٧,١٧٢٢٤٧,٥٢١٢٩١,٥١٠-٢٠١٤یونیو ٣٠في 

صافي المبلغ المدرج:
٢٠١٤٠٠١٣,٠١٤,٠٦,٩٧٣,٥٥٥١٩٢,٥٦٧١,٨٨٢١٨١,٣٩١٢٠,٣٦٣,٣٩٥یونیو ٣٠في 

ــــي  مبلــــغ ، إن القیمــــة العادلــــة للعقــــارات االســــتثماریة تســــاوي ت٢٠١٣دیســــمبر ٣١ف -٢٠١٢دیســــمبر ٣١-ألــــف درهــــم٢٢,٦٢٢,٣٨٠قریبــــًا
ألـف درهـم) مقارنـة مـع القیمـة ٣٩,٧٨٩,٩٠٠-٢٠١٤یونیـو ٣٠ألف درهـم و١٣,٤٥٠,١٣٥-٢٠١١دیسمبر ٣١ألف درهم، ١٥,١٦٩,٦١٩
٣٠ألـف درهـم و٧,٣٥٢,٧٤٢-٢٠١١دیسـمبر ٣١ألـف درهـم، ٧,٢٥٥,٣٦٧-٢٠١٢دیسـمبر ٣١-ألـف درهـم ٧,٣٢٩,٨٠٢المدرجة بمبلغ 

ألف درهم.٢٠,٣٦٣,٣٩٥-٢٠١٤یونیو 

تم رهن بعض العقارات االستثماریة كضمان مقابل قروض وسـلفیات یترتـب علیهـا ، ٢٠١١و ٢٠١٢و ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنوات المنتهیة في 
اإلمـارات . تمثل العقارات االستثماریة حصة الشركة في األراضي والمباني التي تقـع فـي دولـة ١٨فوائد كما تم اإلفصاح عنها ضمن اإلیضاح رقم 

العربیة المتحدة.



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٣٣

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

العقارات االستثماریة (تتمة)-٧

، قامــت الشـركة األم بنقــل الملكیـات القانونیــة والملكیـات بحــق االنتفـاع لقطــع األراضـي المتعلقــة ٢٠١٤یونیـو ٣٠خـالل السـتة أشــهر المنتهیـة فــي 
ــارات االســتثماریة  ــل الشــركة بــبعض العق ٣١تقیــیم كمــا فــي . تــم تحدیــد المبلــغ علــى أســاس ألــف درهــم١٣,٠١٤,٠٠٠بقیمــةالمحــتفظ بهــا مــن قب

أسـهمإصـدارالشـركةاقترحـت،. فـي هـذا الخصـوصقام بهـا مـثمن طـرف ثالـث عـن قطـع األراضـي داخـل نفـس مشـروع التطـویر٢٠١٣دیسمبر 
.الملكیات القانونیة المتعلقة بالعقارات االستثماریة من قبل الشركة األم إلى الشركة). تم نقل ١٤(إیضاح األمللشركةاسمیةبقیمة

إلـــى التقییمـــات التـــي تمـــت مـــن قبـــل مّســـاحین مســـتقلین مـــؤه لین تـــم تحدیـــد القیمـــة العادلـــة للعقـــارات االســـتثماریة للشـــركة مـــن قبـــل اإلدارة اســـتنادًا
لمعاییر ال تقییم الصادرة عن المعهـد الملكـي للمسـاحین القـانونیین. تـم تحدیـد القیمـة السـوقیة للعقـارات مـن خـالل واستشاریي عقارات. تم التقییم وفقًا

مـن اإلیجـارات المتعاقـد ع لیهـا وقیمـة تحلیالت تدفقات اإلیرادات القابلة للتحقیق للمبـاني وتأخـذ فـي االعتبـار المصـاریف السـنویة المتوقعـة. إن كـًال
في االعتبار أثناء التقییم مع مخصص لفترة غیر محددة وتكالیف التشغیل ومعدل العقـارات الشـاغرة وتكـالیف أخـرى. اإلیجار السوقیة قد تم أخذها

٣١٪، ١٠,٥٠٪ إلــى ٨–٢٠١٢دیسـمبر ٣١(٢٠١٣دیسـمبر ٣١٪ كمـا فـي ٧٪ إلـى ٦تـم رسـملة صـافي اإلیـرادات بعائـد معـادل یتـراوح بـین 
٪ ٣إن معـدل نمـو إیجـار بـین فـي تـاریخ إعـداد كـل تـاریخ مـالي للفتـرات، ٪). ٩٪ إلـى ٥–٢٠١٤یونیـو ٣٠٪ و١١٪ إلـى ٨–٢٠١١دیسـمبر 

إلى نوع موقع األصل من أجل تحدید قیمة كل من االستثمارات العقاریة.١٠٪ و٨٪ تم افتراضه بسعر خصم بین ٥و ٪ وتم استخدامه استنادًا

التسلسل الهرمي للقیمة العادلة
التالي للتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة للعقارات االستثماریة عن طریق أسالیب التقییم:تستخدم الشركة التسلسل 

المستوىالمستوى
الثالثالثانياألولالمجموع
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٢,٦٢٢,٣٨٠--٢٠١٣٢٢,٦٢٢,٣٨٠دیسمبر ٣١

١٥,١٦٩,٦١٩--٢٠١٢١٥,١٦٩,٦١٩دیسمبر ٣١

١٣,٤٥٠,١٣٥--٢٠١١١٣,٤٥٠,١٣٥دیسمبر ٣١

٣٩,٧٨٩,٩٠٠--٢٠١٤٣٩,٧٨٩,٩٠٠یونیو ٣٠

العقـارات إن أیة حركة جوهریة في االفترضات المستخدمة للتقییم العادل للعقارات االستثمارایة مثل أسعار الخصم والعوائد ونمو اإلیجارات ومعـدل 
تج عنه أقل/أعلى قیمة عادلة لهذه الموجودات.الشاغرة ...إلخ سین

كما في االستثمار في الشركات التابعة-٨
یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

اإلستثمار في رأس المال:

-٢٩٧٢٩٧٢٩٧^إعمار لمبیعات التجزئة ش.ذ.م.م
-١٥٠١٥٠١٥٠^ریل انترتینمنت ش.ذ.م.م

----*ذ.م.مش.دبي مول 
----*ذ.م.مش.للمراكز التجاریةإعمار دبي 

----*ذ.م.مالدولیة للمراكز التجاریة ش.إعمار 
----*ذ.م.مش.مركز جرینز 

----*ذ.م.مش.جولد أند دایموند بارك 

٤٤٧٤٤٧٤٤٧-

.  بالتكلفةاألمالشركةإلىالتابعةالشركاتهذهنقلتم،٢٠١٤أبریل٣في^ 

.درهم١,٠٠٠هو أقل من التابعةالشركاتلهذهالمالرأسإن * 



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٣٤

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

المدینون التجاریون-٩
كما في 

یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٩٤,٣١٢٢٣٨,٢٠٣٢٣٣,٠٣١٩٣,٥٩٦صافي–مدینون تجاریون 

ــالغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عالقــة بمبلــغ  دیســمبر ٣١، ٢٠١٣دیســمبر ٣١ألــف درهــم كمــا فــي ٩,٥٠٤تشــمل الــذمم المدینــة التجاریــة المب
(ب)].١١ألف درهم [إیضاح ٧,٥٣٩-٢٠١٤یونیو ٣٠الف درهم و٤,٧٠١–٢٠١١دیسمبر ٣١ألف درهم، ٦,٩٤٨–٢٠١٢

، ٢٠١٣مبر دیسـ٣١ألف درهـم كمـا فـي ٥٨,٣٠١إن الذمم المدینة التجاریة أعاله بعد تنزیل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها هي بمبلغ 
تمثـــل ألـــف درهـــم٤٧,٥٤١-٢٠١٤یونیـــو ٣٠ألـــف درهـــم و١٠٩,٢٩١–٢٠١١دیســـمبر ٣١ألـــف درهـــم، ٨٩,٤٧٨–٢٠١٢دیســـمبر ٣١

.التقاریر المالیةكل إعداد أفضل تقدیر لإلدارة للذمم المدینة التجاریة المشكوك في تحصیلها وهي متأخرة السداد ومنخفضة القیمة كما في تاریخ 

ركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها هو كما یلي:إن الح

كما في
یونیو٣٠دیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨٩,٤٧٨١٠٩,٢٩١٧٩,٤٦٦٥٨,٣٠١ینایر١في 
)١٠,٢٩٢(٢,٩١٠٤١,٩٢٧)٣٦٥(صافي (العكوسات) المحمل للسنة/للفترة

)٤٦٨()١٢,١٠٢()٢٢,٧٢٣()٣٠,٨١٢(المشطوب خالل السنة/الفترة

٥٨,٣٠١٨٩,٤٧٨١٠٩,٢٩١٤٧,٥٤١یونیو٣٠دیسمبر / ٣١في 

إن تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة هو كما یلي:

المتأخرة وغیر منخفضة القیمة
أكثر من

٩٠٩٠-٦٠٦١-٣٠٣١أقل من متأخرة ولمغیر 
یومیومیومیومتنخفض قیمتهاالمجموع
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهم

٢٠١٣١٩٤,٣١٢٨٤,٧٣٩٧٤,٧١٦١١,١٤١٥,٣٥٥١٨,٣٦١دیسمبر ٣١

٢٠١٢٢٣٨,٢٠٣١٠٤,٤٠٢٣٦,٣٧٢٢١,١٠٣٤٤,٠١٦٣٢,٣١٠دیسمبر ٣١

٢٠١١٢٣٣,٠٣١٨٤,٣٨٨١١,٦٨٤٢٥,٤١٤٢٧,٠٧٢٨٤,٤٧٣ر دیسمب٣١

٢٠١٤٩٣,٥٩٦٧٢,٩٥٥٤,١٨٥٩,٩٥٧٦,٤٨٣١٦یونیو ٣٠

على الخبرة السابقة. إن الذمم المدینة غیر منخفضة القیمة قابلة للتحصیل بالكامل بناًء



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٣٥

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

والمصاریف-١٠ المدفوعة مقدماالدفعات مقدمًا
كما في

یونیو٣٠دیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٩,٣٦٣٣٧,٠٥٤١٢,٥١٩٢٤,٩٩٦الدفعات مقدما
٥,٤٦٧٦,٩٥٩٨,١٥٨٢٠,٦٥١المصاریف المدفوعة مقدما

٣٤,٨٣٠٤٤,٠١٣٢٠,٦٧٧٤٥,٦٤٧

إفصاحات األطراف ذات العالقة-١١
المشـتركة السـیطرةأو السـیطرةالتـي تحـت للشـركة والمنشـآتوأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا تمثل األطراف ذات عالقة الشركة األم
.أو المتأثرة بشكل جوهري بتلك األطراف

.األمالشركةقبلمنمشتركةلسیطرةتخضعالتيالشركاتالشقیقةالمنشآت تمثل

إن معــامالت األطــراف ذات العالقــة الجوهریــة والتــي تــم إجرائهــا أثنــاء ســیر األعمــال العادیــة حســب الشــروط المتفــق علیهــا بــین األطــراف، )أ(
كانت كما یلي:

فترة الستة أشهر المنتهیة فيدیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)
إیرادات اإلیجار

٣,٧٤٣٩,٥٧٩٨,٠٨٦٦,٠٨٨٣,٥٤٠الشركة األم
٥٦,٨٥٣٥٦,٦٢١٤٧,٠٩١١٤,١٨٣٢٧,٤٨٩الشركات التابعة

١١,٢٦٩١٠,٠٢٩٨,٧٦٢٢٢,٨١٧٦,٢١٢زمیلةالمنشآت ال
قبلمنأو تخضع للسیطرة المنشآت المملوكة 

٨٠,٧٣٢٨١,٣٦٧٦١,١٢٩٤٣,٣٠٩٣٣,٨٦٨ذات عالقةاإلدارة وأطراف أخرىأعضاء مجلس

١٥٢,٥٩٧١٥٧,٥٩٦١٢٥,٠٦٨٨٦,٣٩٧٧١,١٠٩

المصاریف التشغیلیة
٧٤,٣٠٣١٦٨,٧١٧١٦٧,٢١٠٤٨,٣٨١٤٤,١٥٤الشركة األم
-٢٨,٦٤٣---زمیلةالمنشآت ال

من قبلأو تخضع للسیطرة المنشآت المملوكة 
-٢,٧٠١---اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقةأعضاء مجلس

المصاریف العمومیة واإلداریة
٨٦,٦٧٥٥٦,٣٦٢٣,٢٨٠٥٧,٦٥٥٤٠,٦٧٦الشركة األم
-٩٢٥---زمیلةالمنشآت ال

من قبلأو تخضع للسیطرةلمنشآت المملوكةا
-٦٧٩--٣٣٥اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقةأعضاء مجلس

تكالیف التمویل
١٥٢,٣٦٠٢٢١,٣١٢٣٨٢,٧٧١٥٠,٥٢٠٧٦,٨٤٩الشركة األم

من قبلأو تخضع للسیطرة المنشآت المملوكة 
-١,٤٤٥---اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقةأعضاء مجلس



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

إفصاحات األطراف ذات العالقة (تتمة)-١١

األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي هي كما یلي:لدىإن األرصدة )ب(

المبالغ المستحقةالمبالغ المستحقة
اإلیراداتالمدینونألطراف ذاتمن أطراف ذات

المؤجلةالتجاریونعالقةعالقة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٣دیسمبر ٣١

غیر المتداولة
--١,٥٨٣,٤٩٣-قرض-الشركة األم

--٨٦,٢١٢-فوائد-
--١٥٥,٣٣٨-أخرى-
--٤٤٧-الشركات التابعة

--٣٠٢-الزمیلةالمنشآت 

-١,٨٢٥,٧٩٢--

المتداولة
-٦٥٥--الشركة األم

٥٠٧١٨,٥٣٠-١٦١,٠٧١الشركات التابعة
٥٢٠١,٥٠٢-١٠,٧٨٣الزمیلةالمنشآت 

من قبل أعضاء مجلسأو تخضع للسیطرةالمنشآت المملوكة 
٧,٨٢٢٤٠,٩٠٣--اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة

٩,٥٠٤٦٠,٩٣٥-١٧١,٨٥٤

.لشركةإلى األمالشركةقبلمنالتكلفةبسعردرهمألف ١٢٠,٨٠٠تبلغصافیةمدرجةبقیمةالمبانينقلتم،٢٠١٣سنةفي

المبالغ المستحقةالمبالغ المستحقة
اإلیراداتالمدینونألطراف ذاتمن أطراف ذات

المؤجلةالتجاریونعالقةعالقة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٢دیسمبر ٣١

غیر المتداولة
--٢,٠٠١,٩٧٣-قرض-الشركة األم

--٢٧,١٣٨-فوائد-
--٣٠٠,١٥٧-أخرى-
--٤٤٧-الشركات التابعة

--٧٣١-الزمیلةالمنشآت 

-٢,٣٣٠,٤٤٦--

المتداولة
٤٦٧١٣٧--الشركة األم

١٧,٩٨١--١٠٧,٤٥٢الشركات التابعة
٢,٧٦٨٨١٢-١٣,٩٠٣الزمیلةالمنشآت 

من قبل أو تخضع للسیطرةالمنشآت المملوكة 
٣,٧١٣٤٢,٧٩٦--اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقةأعضاء مجلس

٦,٩٤٨٦١,٧٢٦-١٢١,٣٥٥



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 
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التاریخیةإیضاحات حول المعلومات المالیة 

إفصاحات األطراف ذات العالقة (تتمة)-١١

المبالغ المستحقةالمبالغ المستحقة
اإلیراداتالمدینونالمصاریف المدفوعةألطراف ذاتمن أطراف ذات

المؤجلةالتجاریونمقدماعالقةعالقة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١١دیسمبر ٣١

المتداولةغیر 
---٤,٠٩٠,٤٣٨-قرض-الشركة األم

---٦٩٦,٩٣٠-فوائد-
---٤٥٤,٩٣٧-أخرى-
---٤٤٧-الشركات التابعة

---٧٢٠-الزمیلةالمنشآت 

-٥,٢٤٣,٤٧٢---

المتداولة
٣,٦٦٠٤٥٨٨--الشركة األم

٤٤١٩,٢٣٧--١١٧,٩٧٠التابعةالشركات
١,٣٨٣٢,٠٠٧--١٠,١٠٣الزمیلةالمنشآت 

أو تخضع للسیطرةالمنشآت المملوكة 
اإلدارةمن قبل أعضاء مجلس

٢,٨١٦٣٣,٩٤٧---وأطراف أخرى ذات عالقة

٣,٦٦٠٤,٧٠١٥٥,١٩٩-١٢٨,٠٧٣



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

إفصاحات األطراف ذات العالقة (تتمة)-١١

المبالغ المستحقةالقروض والسلفیاتالمبالغ المستحقةاألرصدة لدى
الدائنوناإلیراداتالمدینونإلى األطراف ذاتالتي یترتبمن األطراف ذاتالبنوك والنقد
التجاریونالمؤجلةالتجاریونالعالقةفوائدعلیهاالعالقةفي الصندوق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٢٠١٤یونیو ٣٠

غیر المتداولة
أو تخضع للسیطرةالمنشآت المملوكة 
اإلدارة مجلسمن قبل أعضاء

----٧٢٦,٢١٥--وأطراف أخرى ذات عالقة

--٧٢٦,٢١٥----

المتداولة
---٩٧٢,٣١٥---قرض-الشركة األم

---٢٦,٣٦١---فوائد-
-١٢٠,٠٧٩٤,٢١٠٢,٢٩٥---أخرى-

٤٠٠٨٠٢١٥,٥٨٠٨,٢٧٤-٢١٩,٧١٦-الزمیلةالمنشآت
أو تخضع للسیطرةالمنشآت المملوكة 

اإلدارة أعضاء مجلسمن قبل 
٢,٥٢٧٣٣,٥٨٥٦٠٩---٤٤,٦٣٧وأطراف أخرى ذات عالقة

١,١١٩,١٥٥٧,٥٣٩٥١,٤٦٠٨,٨٨٣-٤٤,٦٣٧٢١٩,٧١٦



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 
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إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

إفصاحات األطراف ذات العالقة (تتمة)-١١

.٢٠١٠المبالغ المستحقة من الشركة األم المبالغ المستحقة الدفع للعقارات االستثماریة والموجودات الثابتة المحولة للشركة في عام تمثل )ج(

ألـف درهـم، مـن الرصـید المسـتحق، إلـى قـرض طویـل األجـل ٦,٣٧٢,٠٥٩، أبرمت الشركة اتفاقیـة مـع الشـركة األم لتحویـل مبلـغ ٢٠١٠في سنة 
٪ سنویا. یسدد هذا القرض عندما تكون األموال متوفرة مع الشركة. إن الحركة في رصید القرض خالل الفترة هي كمـا ٨ائد بمعدل یترتب علیه فو 

یلي:

كما في
یونیو٣٠دیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢,٠٠١,٩٧٣٤,٠٩٠,٤٣٨٥,١٧٥,١٥٤١,٥٨٣,٤٩٣ینایر١الرصید في 
)٦١١,١٧٨()١,٠٨٤,٧١٦()٢,٠٨٨,٤٦٥()٤١٨,٤٨٠(التسدیدات التي تمت خالل السنة/الفترة

١,٥٨٣,٤٩٣٢,٠٠١,٩٧٣٤,٠٩٠,٤٣٨٩٧٢,٣١٥یونیو٣٠دیسمبر/٣١الرصید في نهایة 

عالقةشروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات ال
الشـركة األم) ویـتم تسـدیدها نقـدًا. لـم یـتم تقـدیم قرض مـنباستثناءغیر مضمونة وال یترتب علیها فوائد (/الفترةإن األرصدة القائمة في نهایة السنة

٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣دیسـمبر ٣١أو استالم أیة ضمانات لقاء أیة ذمـم مدینـة او دائنـة لطـرف ذات عالقـة. بخصـوص السـنوات المنتهیـة فـي 
مدینـة المتعلقـة بالمبـالغ المسـتحقة مـن لم تسجل الشـركة أي انخفـاض فـي قیمـة الـذمم ال،٢٠١٣و٢٠١٤یونیو ٣٠وفترة الستة أشهر المنتهیة في 

مـن خـالل فحـص المركـز المـالي للطـرف ذو عالقـة والسـوق الـذي فتـرة إعـداد التقـاریر المالیـةاألطراف ذات العالقة. یتم إجراء هذا التقییم في كـل 
یعمل فیه ذلك الطرف.

٣فــي. الشــركةتأســیسمنــذتعلقــة بــبعض العقــارات االســتثماریة لقطــع األراضــي المبحــق االنتفــاعاتملكیــو ملكیــةســنداتباألمالشــركةاحتفظــت
الملكیـةسـنداتنقـلأیضـًاتـمذلـك،إلـىوباإلضـافة). ٧إیضـاح(لشـركةإلـى اهـذهبحـق االنتفـاعاتملكیـالو الملكیةسنداتنقلتم،٢٠١٤أبریل

األمالشـركةمحملـة مـن قبـلتـأجیرمصـاریف هنـاكیكـنلـم. لشـركةإلـى ااألمالشـركةقبـلمـنالمحـتفظ بهـااألخرىاالستثماریةالعقاراتلبعض
.النقلهذاقبلالشركةقبلمناألراضيالستخدام

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا)د(

كانت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا اآلخرین خالل السنة/الفترة كما یلي:

فترة الستة أشهر المنتهیة فيدیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)

٢٠,٧٤٦١٥,١١٢٩,٢١٧١٢,١٠٨١٠,٠٧١مزایا قصیرة األجل
٦١٢٥٠٤٣٢٩١,٢٨٥٨٣٧مكافأة نهایة الخدمة
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إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق-١٢
كما في

یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢١٣١٦٩١٧٤١٨٠النقد في الصندوق
األرصدة لدى البنوك:

٢٦,٤٢٢١٣٩,٤٢٥١٠,١٦٨٥٦,٥٤١الحسابات الجاریة وتحت الطلب
--١٣٠,٠٠٠٢٥٩,٢٣٥ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر

١٥٦,٦٣٥٣٩٨,٨٢٩١٠,٣٤٢٥٦,٧٢١النقدیة وشبه النقدیة
٦٨,٥٤٢٦٥,٩٨٨٢٢,٥٠٠١٨,٤٢٣)١٨ودائع مرهونة (إیضاح 

١,٤٠٧,٧٩٠-١٣٧,٥٣٢,١٢٠٥,١٣٤ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر

١,٣٦٢,٧٠٩٦٦٩,٩٥١٣٢,٨٤٢١,٤٨٢,٩٣٤یونیو٣٠دیسمبر/٣١الرصید في 

علـى أسـاس أسـعار الفائـدة علـى الودائـع البنكیـة السـائدة. یـتم إیـداع الودائـع الثابتـة قصـیرة األجـل ثابتـةیترتب على النقد لـدى البنـوك فوائـد بأسـعار 
ى الودائـع لفترات تتراوح بین یوم واحد وثالثـة أشـهر، وهـذا یتوقـف علـى المتطلبـات النقدیـة الفوریـة للشـركة، ویترتـب علیهـا فوائـد بأسـعار الفائـدة علـ

، ٢٠١٣دیسـمبر ٣١٪ كمـا فـي ١,٧٪ و١,١ع الثابتة المستحقة بعد ثالثـة أشـهر یترتـب علیهـا فوائـد بأسـعار بـین قصیرة األجل المعنیة. إن الودائ
.سنویًا٪١,١٪ إلى ٠,٩٥–٢٠١٤یونیو ٣٠وال شيء –٢٠١١دیسمبر ٣١٪، ٢,٧٪ إلى ١,٤–٢٠١٢دیسمبر ٣١

رأس المال-١٣
كما في

یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المصرح به
٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠لكل سهم١,٠٠٠سهم بقیمة ٣٠٠

كما في
یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

المصدر والمدفوع بالكامل
٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠لكل سهم١,٠٠٠سهم بقیمة٣٠٠

الزیادة المقترحة في رأس المال-١٤

للمسـاهمین الحـالیین مقابـل نقـل الملكیـات بالقیمـة االسـمیة ، اقترحت الشـركة إصـدار أسـهم إضـافیة ٢٠١٤یونیو ٣٠خالل فترة الستة المنتهیة في 
، سـجلت الشـركة الزیـادة فـي رأس المـال مـع السـلطات ٢٠١٤یولیـو ٢٠. فـي )٧(إیضـاح األراضـيبعض قطع لالقانونیة والملكیات بحق االنتفاع

درهم من خالل إضافة إلى نظامها األساسي.١,٠٠٠سهم قیمة كل سهم ١٣,٠١٤,٠٠٠ألف درهم یتكون من ١٣,٠١٤,٠٠٠الحكومیة بمبلغ 
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٤١

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

االحتیاطي القانوني-١٥

لمتطلبــات (وتعدیالتــه) فــي دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة وعقــد تأســیس الشــركة، ١٩٨٤لســنة ٨القــانون االتحــادي للشــركات التجاریــة رقــم وفقــًا
٪ مــن رأس المــال المصــدر. إن هــذا االحتیــاطي غیــر قابــل ٥٠٪ مــن صــافي أربــاح الســنة إلــى االحتیــاطي القــانوني حتــى یصــل ١٠یجــب تحویــل 

تي ینص علیها القانون. للتوزیع إال في الحاالت ال

أرباح األسهم-١٦

یتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسیم األرباح أو الخسائر للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل الفترة.

یــتم احتســاب الــربح المخفــف للســهم مــن خــالل تعــدیل المتوســط المــرجح لعــدد األســهم العادیــة القائمــة علــى افتــراض تحویــل جمیــع األســهم العادیــة 
نقـلمقابـلاقترحـت الشـركة إصـدار أسـهم إضـافیة فـي الشـركة للمسـاهمین الحـالیین ، ٢٠١٤یونیو ٣٠خالل الفترة المنتهیة في المحتملة المخففة. 

).١٤و٧إیضاح(لقطع معینة من األراضيكیات القانونیة والملكیات بحق االنتفاعالمل

إن المعلومات الضروریة الحتساب الربح األساسي والمخفف للسهم هي كما یلي:

فترة الستة أشهر المنتهیة فيدیسمبر٣١السنوات المنتهیة في 
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤٢٠١٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

(غیر مدققة)
األرباح:

١,٠٩٩,٤٣٩٧٣٠,٨٢٣٢٦٣,٣٧٧٦١٧,١٧٦٤٩٨,٠١٧األرباح للسنة / للفترة

عدد األسهم:
لعدد األسهم العادیةالمتوسط المرجح

٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠الحتساب الربح األساسي للسهم
إصدار مقترح–التخفیف تأثیر

-١٣,٠١٤,٠٠٠---)١٤و٧(إیضاحان 

لعدد األسهم العادیةالمتوسط المرجح
٣٠٠٣٠٠٣٠٠١٣,٠١٤,٣٠٠٣٠٠المعدلة لتأثیر التخفیف

ربح السهم (درهم):
٣,٦٦٤,٧٩٧٢,٤٣٦,٠٧٧٨٧٧,٩٢٥٢,٠٥٧,٢٥٣١,٦٦٠,٠٥٧األساسي-
٣,٦٦٤,٧٩٧٢,٤٣٦,٠٧٧٨٧٧,٩٢٥٤٧١,٦٦٠,٠٥٧المخفف-
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مكافأة نهایة الخدمة للموظفین-١٧

إن الحركات في مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین كما یلي:
كما في

یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤

ألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم

٨,٠٤٤٦,٩١٩٣,٥٠٠١٠,٨٥٢ینایر١الرصید في 
٣,٦٨٥٢,١٥٩٣,٠٥٤٢,٢٨١المخصص خالل السنة/الفترة

٦٥٩٢٣٥)١١٠()٤٧(المحول إلى الشركة األم/أطراف ذات عالقة
)٢٨٢()٢٩٤()٩٢٤()٨٣٠(المدفوعة خالل السنة/الفترة

١٠,٨٥٢٨,٠٤٤٦,٩١٩١٣,٠٨٦یونیو٣٠دیسمبر/٣١الرصید في 

وفقـا تم تكوین مخصص لمكافأة نهایة الخدمة للمـوظفین لكامـل المبلـغ المسـتحق إلـى المـوظفین لفتـرات خـدمتهم حتـى تـاریخ إعـداد التقـاریر المالیـة 
یـیم اكتـواري لمكافـأة نهایـة الخدمـة للمـوظفین حیـث تعتقـد اإلدارة أن صـافي التـأثیر لقانون العمل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. لم یتم إجـراء تق

ألسعار الخصم والزیادات المستقبلیة في المزایا من غیر المرجح أن تكون جوهریة. إن الفوائد غیر ممولة.

القروض والسلفیات التي یترتب علیها فوائد-١٨
كما في

یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣,٥١٠,٠٠٠٣,٦٠٠,٠٠٠٨٠١,٤١٢٣,٦٧٣,٠٠٠القروض والسفلیات التي یترتب علیها فوائد
)٤١,٩٢٣()٧٩,٠٩٤()٦٧,٤٣٣()٥٤,٩٣٣(ناقصا: الجزء غیر المطفأ لرسوم ترتیب القرض

٣,٤٥٥,٠٦٧٣,٥٣٢,٥٦٧٧٢٢,٣١٨٣,٦٣١,٠٧٧التي یترتب علیها فوائدصافي القروض والسفلیات 

إن صافي القروض والسفلیات التي یترتب علیها
فوائد تسدد كما یلي:

--١٨٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠خالل سنة واحدة (تظهر ضمن المطلوبات المتداولة)
٣,٢٧٥,٠٦٧٣,٤٤٢,٥٦٧٧٢٢,٣١٨٣,٦٣١,٠٧٧بعد سنة واحدة (تظهر ضمن المطلوبات غیر المتداولة)

٣,٤٥٥,٠٦٧٣,٥٣٢,٥٦٧٧٢٢,٣١٨٣,٦٣١,٠٧٧

ــذي تــم الحصــول علیــه مــن ١ألــف درهــم (٣,٦٠٠,٠٠٠مبلــغ ٢٠١١فــي یمثــل تســهیل التمویــل ملیــار دوالر أمریكــي) مــن التمویــل المشــترك ال
ــارات  ــة، مضــمونة مقابــل بعــض العق ) ومملوكــة مــن قبــل الشــركة فــي دولــة اإلمــارات العربیــة ٧االســتثماریة (إیضــاح مجموعــة مــن البنــوك التجاری

٪ ٣,٥٠ایبــور زائــدا -٢٠١١و٢٠١٢دیســمبر ٣١(٢٠١٣دیســمبر ٣١فــي ٪ ســنویًا١,٨٥المتحــدة، یــتم احتســاب الفائــدة بســعر ایبــور زائــدا 
ــول ســنة  ٣١كمــا فــي ألــف درهــم ٦٨,٥٤٢ضــمانات النقدیــة بمبلــغ . لــدى البنــك رهــن علــى بعــض ال٢٠١٩ســنویا) ویســدد التســهیل بالكامــل بحل

). أعطــت الشــركة ١٢(إیضــاح ألــف درهــم٢٢,٥٠٠-٢٠١١دیســمبر ٣١وفــي ألــف درهــم٦٥,٩٨٨–٢٠١٢دیســمبر ٣١، ٢٠١٣دیســمبر 
تعهدا ال رجعة فیه إلیداع المبالغ المحصلة من إیراداتها في حساب معین محتفظ مع البنك الممول.
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المعلومات المالیة التاریخیةإیضاحات حول 

(تتمة)القروض والسلفیات التي یترتب علیها فوائد-١٨

تم تأمین التسهیل مقابل ما یلي:

التنازل عن رهن على دبي مول-
جمیع اإلیرادات الحالیة والمستقبلیة في دبي مول-
ضمان الشركة األم-

الشروط المالیة العامة والرئیسیة على كل من الشركة األم (الضامنة) والشركة.كان التسهیل خاضعا لبنود المواثیق، بما في ذلك بعض 

ألــف درهــم بالكامــل والــذي تــم ٣,٦٠٠,٠٠٠، قامــت الشــركة بســداد تســهیل تمویــل بمبلــغ ٢٠١٤یونیــو ٣٠خــالل فتــرة الســتة أشــهر المنتهیــة فــي 
ملیـار دوالر أمریكـي ١,٥دیـدة لتمویـل مرابحـة إسـالمیة مشـترك بمبلـغ . یـتم اسـتبدال التسـهیل السـابق بتسـهیالت ج٢٠١١الحصول علیه فـي سـنة 

ـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات العربیـــة المتحـــدة. ســـحبت الشـــركة منـــه مبلـــغ ٥,٥٠٩,٥٠٠( ملیـــار دوالر أمریكـــي ١ألـــف درهـــم) مقدمـــة مـــن بنـــوك تجاری
فــيكمـادرهــمألـف١٨,٤٢٣بمبلــغالنقدیـةالضـماناتبعــضعلـىرهــنلـدیهاإن البنـوك.٢٠١٤یونیــو ٣٠ألـف درهـم) كمــا فـي ٣,٦٧٣,٠٠٠(

إن التســهیل الجدیــد غیــر مضــمون، یخضــع لــبعض البنــود المالیــة وبنــود المواثیــق العامــة ویترتــب علیــه فائــدة بســعر لیبــور + .٢٠١٤یونیــو٣٠
هـي كمـا ٢٠١٤یونیـو ٣٠ر المنتهیـة فـي . إن الحركة خالل فترة السـتة أشـه٢٠٢١٪ سنویا وسیتم سداد هذا التسهیل دفعة واحدة في سنة ١,٧٥

تم توضیحه أدناه:
٢٠١٤

ألف درهم

٢٠١٤٣,٥١٠,٠٠٠ینایر ١الرصید كما في 
)٣,٥١٠,٠٠٠(ناقصا: المسدد خالل الفترة
٣,٦٧٣,٠٠٠زائدا: المقترض خالل الفترة

٢٠١٤٣,٦٧٣,٠٠٠یونیو ٣٠الرصید كما في 

٧٢٦,٢١٥بمبلـغ اإلسـالميمرابحـةلتمویـل تسـهیل مشـتركضـمنالقـروض والسـلفیات التـي یترتـب علیهـا فوائـدتـدرج، ٢٠١٤یونیو ٣٠كما في 
).١١ال شيء) تم اقتراضه من طرف ذو عالقة (إیضاح -٢٠١١و٢٠١٢و٢٠١٣دیسمبر ٣١(درهمألف 

الصكوك-١٩

إي إم جــي صــكوك لیمتــد ("المصــدر")، هــي شــركة ذات مســؤولیة محــدودة مســجلة فــي جــزر كایمــان وهــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل للشــركة، 
ـــغ  ـــف دوالر أمریكـــي (٧٥٠,٠٠٠وأصـــدرت شـــهادات ضـــمان ("الصـــكوك") بمبل ـــي ٢,٧٥٤,٧٥٠أل ـــف درهـــم) ف ـــو ١٨أل . یـــتم إدراج ٢٠١٤یونی

٪ سـنویًا٤,٥٦٤. یترتـب علـى هـذه الصـكوك معـدل توزیـع أربـاح بسـنبة ٢٠٢٤مـن المقـرر سـدادها فـي سـنة الصكوك في بورصة ناسـداك دبـي، و 
تدفع بشكل نصف سنوي. إن القیمة المدرجة للصكوك هي كما یلي:

یونیو٣٠
٢٠١٤

ألف درهم

٢,٧٥٤,٧٥٠المبالغ المحصلة من إصدار الصكوك
)٢١,٧٨٦(ناقصا: تكلفة إصدار الصكوك

٢,٧٣٢,٩٦٤تزام الصكوك عند التثبیت األوليال
٦٣األرباح المستحقة حتى نهایة الفترة

٢,٧٣٣,٠٢٧التزام الصكوك كما في نهایة الفترة
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الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع-٢٠

كما في
یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٤,٥٣٦٣٠,٧٤١٢١,١٣٩٤٣,١٨٩الدائنون التجاریون
٢٥٣,٠٥٨١٧٩,٥٢٩١٦٤,٥٢٣٢٢٣,٥٢١المصاریف المستحقة الدفع

١٠,٦٢٢١٦,١٨٠٣,٦١٧٥,٨٢٨الفوائد المستحقة الدفع
٣٧,٣٨٩٥٠,١٣٢٢,٣٧٦١٧,٧٦٠ذمم دائنة أخرى

٣٣٥,٦٠٥٢٧٦,٥٨٢١٩١,٦٥٥٢٩٠,٢٩٨

االلتزامات والمطلوبات الطارئة-٢١

االلتزامات
دیســـمبر ٣١ألــف درهــم و١٠٨,١١٤–٢٠١٢دیســمبر ٣١،ألــف درهــم٤٠٦,٤٩١دیســمبر، كــان لــدى الشــركة التزامــات بمبلــغ ٣١كمــا فــي 

إعـداد التقـاریر ألف درهم. هذه تمثل قیمة العقود الصادرة كما في تـاریخ ١,٨٠٤,٩٩٣-٢٠١٤یونیو ٣٠ألف درهم؛ وفي ١٠٥,٥٤٧–٢٠١١
بعد تنزیل الفواتیر المستلمة والمبالغ المستحقة الدفع المحققة كما في ذلك التاریخ.المالیة

الشركة كمؤجر-التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 
الــدفع تقـوم الشـركة بتــأجیر عقاراتهـا بموجـب عقــود إیجـار تشـغیلیة باعتبارهــا المـؤجر. إن الحـد األدنــى لـدفعات عقـود اإلیجــار المسـتقبلیة المسـتحقة

ولكـن لـم تثبـت كـذمم مدینـة، إعـداد التقـاریر المالیـةلیهـا بتـاریخ (اإلیجار األساسي) بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلـة لإللغـاء المتعاقـد ع
هي كما یلي:

كما في
یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٣٤٨,٠٨٨١,٢٦٧,٩١٥١,٠٠١,٥٩٧١,٣١٩,٣١٧خالل سنة واحدة
٢,٠٨٨,٨٤٦١,٩٢٢,٩٥٤١,٩٠٣,٦٦٩٢,٣١٩,٥٥٩سنوات٥من بعد سنة ولكن لیس أكثر 

٢٦٤,٥١٩٣٦٥,٩٢٩٣٣٣,٥٠٩٢١١,٩٣٠سنوات٥أكثر من 

٣,٧٠١,٤٥٣٣,٥٥٦,٧٩٨٣,٢٣٨,٧٧٥٣,٨٥٠,٨٠٦

ــى اإلیجــار األساســي، تقــوم الشــركة أیضــا بتحمیــل رســوم الخدمــة الســنویة علــى المســتأجرین. إن إجمــالي  مبلــغ رســوم الخدمــة للســنة باإلضــافة إل
١٥٦,٥٠٣–٢٠١١دیسـمبر ٣١ألـف درهـم، ١٩٤,١٧٤–٢٠١٢دیسـمبر ٣١، ألـف درهـم٢٢٩,٦٧٥بلـغ ٢٠١٣یسـمبر د٣١المنتهیـة فـي 
.ألف درهم١٢٣,٤٦٤-٢٠١٤یونیو ٣٠ألف درهم و

مطالبات قانونیة
٣١، ألـف درهـم١٦,٠٠٨ت القائمـة بمبلـغ المسـتأجرین لتحصـیل اإلیجـارا، هناك إجـراءات قانونیـة جاریـة ضـد بعـض ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
. إن اإلدارة واثقــة ف درهــمألــ١٢,٤٦٠-٢٠١٤یونیــو ٣٠وألــف درهــم٦,٧١٨-٢٠١١دیســمبر ٣١،ألــف درهــم٥٤,٦٣٦-٢٠١٢دیســمبر 

لها تأثیر سلبي على البیانات المالیة للشركة.من أن نتائج هذه المطالبات سوف تكون لصالح الشركة ولن یكون
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أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة-٢٢

تتعرض الشركة للمخاطر التالیة نتیجة استخدامها األدوات المالیة:

مخاطر االئتمان)أ
مخاطر السوق، و)ب
مخاطر السیولة)ج

یعرض هذا اإلیضاح المعلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله، وأهداف وسیاسـات وعملیـات الشـركة لقیـاس وٕادارة المخـاطر وٕادارة 
لرأس المال.الشركة

عـن تطـویر ومراقبـة مسـؤولةمسـؤولیة الكاملـة إلنشـاء ومراقبـة إطـار عمـل إلدارة مخـاطر الشـركة. إن اإلدارة العلیـا للشـركةالیتحمـل مجلـس اإلدارة 
سیاسات إدارة المخاطر وتقدیم تقاریر منتظمة إلى مجلس إدارة الشركة األم عن أنشطتها.

هو مزیج من سیاسـات إدارة مخـاطر موثقـة رسـمیا فـي منـاطق معینـة وسیاسـات إدارة مخـاطر للشركةإن إطار عمل إدارة المخاطر المالیة الحالیة 
غیر رسمیة في مناطق أخرى.

مخاطر االئتمان
مخــاطر االئتمــان هــي مخــاطر عــدم قــدرة أحــد أطــراف أداة مالیــة فــي الوفــاء بالتزامــه ممــا یتســبب فــي تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة مالیــة. تتعــرض 

لمخاطر االئتمان على ما یلي:الشركة
كما في

یونیو٣٠دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١١٢٠١٤

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٣٦٢,٤٩٦٦٦٩,٧٨٢٣٢,٦٦٨١,٤٨٢,٧٥٤األرصدة لدى البنوك
١٩٤,٣١٢٢٣٨,٢٠٣٢٣٣,٠٣١٩٣,٥٩٦الذمم المدینة التجاریة

١٧١,٨٥٤١٢١,٣٥٥١٢٨,٠٧٣٢١٩,٧١٦المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

١,٧٢٨,٦٦٢١,٠٢٩,٣٤٠٣٩٣,٧٧٢١,٧٩٦,٠٦٦

الشـركةإن مخاطر االئتمان بخصوص األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة تدار من قبـل خزینـة الشـركة األم وفقـا لسیاسـة الشـركة األم. تقـوم 
لسـابقة أعمـال البنـوك لدىبالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طریق وضع األرصدة  البنوك الدولیة والبنوك المحلیـة ذات سـمعة جیـدة. نظـرًا

، فإن اإلدارة ال تتوقع عدم قدرة أي طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته.الشركةالتي تتعامل معها 

تـــدار مخـــاطر االئتمـــان بخصـــوص الـــذمم المدینـــة التجاریـــة عـــن طریـــق وضـــع حـــدود ائتمـــان للمســـتأجرین األفـــراد، ومراقبـــة الـــذمم المدینـــة القائمـــة 
إعـداد التقـاریر المالیـةاإلیجـار. تقـوم الشـركة بتكـوین مخصـص انخفـاض فـي القیمـة فـي تـاریخ والحصول على ودائع تأمین بموجب ترتیبات عقـود

والذي یمثل تقدیرها للخسائر المتكبدة فیما یتعلق بالذمم المدینة التجاریة.

ى من مخاطر االئتمان.تتعلق المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنتج أثناء سیر األعمال العادیة بالحد األدن

مخاطر السوق
مخــاطر الســوق هــي مخــاطر أن التغیــرات فــي أســعار الســوق، مثــل مخــاطر ســعر الفائــدة ومخــاطر العمــالت األجنبیــة، ســوف تــؤثر علــى إیــرادات 

ب علیهـا تـوالسـلفیات التـي یتر القـروض أو قیمة حصتها في األدوات المالیة. إن األدوات المالیة التي تـأثرت بمخـاطر أسـعار الفائـدة تشـمل الشركة
. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق في ظل الظروف العادیة، مع تحقیق أقصى عائد.فوائد
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(تتمة)أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة-٢٢

مخاطر أسعار الفائدة
ســوق. مخــاطر أســعار الفائــدة هــي مخــاطر تقلــب القیمــة العادلــة للتــدفقات النقدیــة المســتقبلیة ألداة مالیــة بســبب التغیــرات فــي أســعار الفائــدة فــي ال

).علیها فوائدیترتب القروض والسلفیات التيلمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي یترتب علیها فوائد (الشركةتتعرض 

تنزیــل یوضـح الجــدول التـالي حساســیة بیـان اإلیــرادات للتغیـرات الممكنــة المعقولـة فــي أســعار الفائـدة، مــع بقـاء جمیــع المتغیـرات األخــرى ثابتـة بعــد 
، بنـاء قیمة األدوات المتحوط بشأنها. إن حساسیة بیان اإلیرادات هي تـأثیر التغیـرات المفترضـة فـي أسـعار الفائـدة علـى أربـاح الشـركة لسـنة واحـدة

على الموجودات والمطلوبات المالیة ذات األسعار المتغیرة المحتفظ بها في تاریخ إعداد التقاریر المالیة.

ال یوجد أي تأثیر على حقوق الملكیة للشركة باستثناء تأثیر األرباح المصنفة أدناه.

حساسیة إیرادات/
مصاریف الفائدةالتغیرات في
ألف درهمنقاط األساس

٢٠١٣دیسمبر ٣١
١٠,٥٣٠±١٠٠±علیها فوائدیترتب القروض والسلفیات التي

٢٠١٢دیسمبر ٣١
١٨,٠٠٠±١٠٠±علیها فوائدیترتب القروض والسلفیات التي

٢٠١١دیسمبر ٣١
٨,٠١٤±١٠٠±علیها فوائدیترتب القروض والسلفیات التي

٢٠١٤یونیو ٣٠
١١,٩٣٧±١٠٠±فوائدعلیهایترتب القروض والسلفیات التي

مخاطر العمالت األجنبیة
مـالت مخاطر العمالت األجنبیة هي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التـدفقات النقدیـة المسـتقبلیة ألداة مالیـة بسـبب التغیـرات فـي أسـعار صـرف الع
دوالر لـاألجنبیة. إن موجودات ومطلوبات الشركة النقدیة الجوهریة والمصـنفة بـالعمالت األجنبیـة هـي إمـا بالـدوالر األمریكـي أو بعمـالت مرتبطـة با

بالـدوالر األمریكـي، فـإن األرصـدة بالـدوالر األمریكـي وعمـالت أخـرى مرتبطـة بالـدوالر األمریكـي ال تمثـل حالیـا درهم مـرتبط الاألمریكي. وحیث أن 
مخاطر عمالت أجنبیة جوهریة.

مخاطر السیولة
استحقاقها.مخاطر السیولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالیة عند 

علـى أسـاس مركـزي، بموجـب سـیطرة خزینـة الشـركة األم. إن الهـدف مـن النظـام یـتم مراقبـة التـدفقات النقدیـة، ومتطلبـات التمویـل والسـیولة للشـركة
ــوازن بــین فــي المركــزي هــذا هــو تحقیــق أعلــى كفــاءة وفعالیــة  اســتمراریة التمویــل إدارة المــوارد الرأســمالیة. إن هــدف الشــركة هــو الحفــاظ علــى الت

والمرونة من خالل استخدام القروض البنكیة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السیولة عن طریـق االحتفـاظ باحتیاطیـات كافیـة وتسـهیالت قـروض، مـن
خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة ومطابقة تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة.



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٤٧

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

(تتمة)أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٢٢

(تتمة)مخاطر السیولة

الغیر مخصومة والدفعات.، بناء على التدفقات النقدیة التعاقدیةیونیو٣٠ودیسمبر٣١یلخص الجدول أدناه استحقاقات مطلوبات الشركة في 

أكثرإلى١من إلى٣من أقل من٢٠١٤یونیو ٣٠في 
المجموعسنوات٥سنوات٥شهر١٢أشهر٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,١١٩,١٥٥--١,١١٩,١٥٥-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
١٧,٢٨١٥٥,٧٠٤٢٩٧,٠٩٠٣,٨١٥,٨٣٢٤,١٨٥,٩٠٧علیها فوائدیترتب القروض والسلفیات التي

١٢٢,٩٣٣٥٠٩,٨٩٢٣,٣٩٢,١١٥٤,٠٢٤,٩٤٠-الصكوك
٤٣,١٨٩--١٢,٩٥٧٣٠,٢٣٢الدائنون التجاریون

٢٢٣,٥٢١--٨٩,٤٠٨١٣٤,١١٣المصاریف المستحقة الدفع
٥,٨٢٨--١,٢٨٨٤,٥٤٠الفائدة المستحقة الدفع

١٧,٧٦٠---١٧,٧٦٠دائنون آخرون

١٣٨,٦٩٤١,٤٦٦,٦٧٧٨٠٦,٩٨٢٧,٢٠٧,٩٤٧٩,٦٢٠,٣٠٠المجموع

أكثرإلى١من إلى٣من أقل من٢٠١٣دیسمبر ٣١في 
المجموعسنوات٥سنوات٥شهر١٢أشهر٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٨٩٧,٣١٥-١,٨٩٧,٣١٥--المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٣,٩٤١,٨٦٢-٦٨,٣٢٠٢٣٤,٢٣٥٣,٦٣٩,٣٠٧علیها فوائدیترتب القروض والسلفیات التي

٣٤,٥٣٦--١٠,٣٦١٢٤,١٧٥الدائنون التجاریون
٢٥٣,٠٥٨--١٣٠,٨٨٠١٢٢,١٧٨المصاریف المستحقة الدفع

١٠,٦٢٢---١٠,٦٢٢الفائدة المستحة الدفع
٣٧,٣٨٩--٣,٣٨٥٤٣٤,٠٠آخروندائنون 

٦,١٧٤,٧٨٢-٢٢٣,٥٦٨٢٤١٤,٥٩٥,٥٣٦,٦٢٢المجموع

أكثرإلى١من إلى٣من أقل من٢٠١٢دیسمبر ٣١في 
المجموعسنوات٥سنوات٥شهر١٢أشهر٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢,٤١٧,٠٠١-٢,٤١٧,٠٠١--المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
٧٢,٦٢٤٢١٥,٩٥٩٣,٦٨٠,٦٣٢٤٦٥,٩٥٠٤,٤٣٥,١٦٥علیها فوائدیترتب القروض والسلفیات التي

٣٠,٧٤١---٣٠,٧٤١الدائنون التجاریون
١٧٩,٥٢٩--١٢٥,٦٧٠٥٣,٨٥٩المصاریف المستحقة الدفع

١٦,١٨٠---١٦,١٨٠الفائدة المستحة الدفع
٥٠,١٣٢---٥٠,١٣٢دائنون آخرون

٢٩٥,٣٤٧٢٦٩,٨١٨٠٩٧,٦٣٣,٦٤٦٥,٩٥٠١٢٨,٧٤٨,٧المجموع



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٤٨

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

(تتمة)أهداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة -٢٢

مخاطر السیولة (تتمة)

أكثرإلى١من إلى٣من أقل من٢٠١١دیسمبر ٣١في 
المجموعسنوات٥سنوات٥شهر١٢أشهر٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥,٤٤٠,١٠٢-٥,٤٤٠,١٠٢--المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
١,٠١٩,٨٤٠-١١,٠١٩٣٣,٠٥٨٩٧٥,٧٦٣علیها فوائدیترتب القروض والسلفیات التي

٢١,١٣٩---٢١,١٣٩التجاریونالدائنون 
١٦٤,٥٢٣--٤٥,٦٣٦١١٨,٨٨٧المصاریف المستحقة الدفع

٣,٦١٧---٣,٦١٧الفائدة المستحة الدفع
٢,٣٧٦---٢,٣٧٦دائنون آخرون

٦٥١,٥٩٧,٦-٨٣,٧٨٧١٥١,٩٤٥٤١٥,٨٦٥,٦المجموع

إدارة رأس المال
بثقـة الـدائنونیشتمل رأس المال على األسهم العائدة لمساهمي الشـركة األم. إن سیاسـة الشـركة هـي الحفـاظ علـى أسـاس رأس مـال قـوي لالحتفـاظ 

ف والمحافظة على تطورات األعمـال المسـتقبلیة. إن هـدف الشـركة الرئیسـي مـن إسـتراتیجیة إدارة رأس المـال هـو التأكـد مـن احتفـاظ الشـركة بتصـنی
ماني قوي ونسب جیدة لرأس المال لدعم أعمالها وزیادة قیمة حقوق المساهمین ألقصى حد ممكن.ائت

اسـات تقوم الشركة بإدارة هیكلـة رأس المـال وٕاجـراء التعـدیالت الالزمـة علیـه فـي ضـوء تغیـرات األعمـال. لـم یـتم إجـراء تغییـرات فـي األهـداف والسی
، وفتــرة الســتة أشــهر ٢٠١١دیســمبر ٣١و٢٠١٢دیســمبر ٣١و٢٠١٣دیســمبر ٣١المنتهیــة فــي واإلجــراءات إلدارة رأس المــال خــالل الســنوات

.٢٠١٤یونیو ٣٠المنتهیة في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٢٣

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والمشتقات.

األرصـدة لـدى البنـوك والنقــد فـي الصـندوق والمـدینین التجـاریین والـدفعات مقـدما والمـدینین اآلخـرین والمبــالغ مـن لشـركةتتـألف الموجـودات المالیـة ل
مـن ودائـع التـأمین والقـروض والسـلفیات التـي تترتـب علیهـا فوائـد والـدائنین لشـركةالمستحقة من األطراف ذات العالقة. وتتألف المطلوبات المالیـة ل

حقة لألطراف ذات العالقة. تتألف المشتقات من مقایضات أسعار الفائدة.التجاریین والمبالغ المست

،اغبـة بـذلكإن القیمة العادلة لألدوات المالیة مدرجة في المبلغ الـذي یمكـن مقایضـة األداة المالیـة مقابلـه ضـمن المعاملـة الجاریـة بـین األطـراف الر 
.ال تختلف بصورة جوهریة عن القیمة المدرجة بها، إال إذا أشیر لغیر ذلكدوات المالیة التصفیة أو البیع باإلجبار. إن القیمة العادلة لألبخالف



مولز (ش.ذ.م.م) إعمار مجموعة 

٤٩

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

أنشطة التحوط-٢٤

تحوطات التدفقات النقدیة
الشركة ببعض عقود مقایضة أسـعار الفائـدة المصـنفة كتحوطـات للـدفعات المسـتقبلیة المتوقعـة بموجـب عقـود االقتـراض المبرمـة مـن قبـل احتفظت
والتــي لــدى الشــركة نحوهــا التزامــات صــارمة. تــم اســتخدام عقــود مقایضــة أســعار الفائــدة للتحــوط مقابــل مخــاطر أســعار الفائــدة لاللتزامــات الشــركة

،ألـف درهـم١,٨٠٠,٠٠٠–٢٠١٢یسـمبر د٣١، ألـف درهـم٢,٥٢٠,٠٠هـو ٢٠١٣سـمبر دی٣١القیمة االسمیة لهذه العقـود فـي الصارمة. إن
.ألف درهم١,٢٨٥,٥٠٠-٢٠١٤یونیو ٣٠وال شيء –٢٠١١دیسمبر ٣١

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٢٠١٣٣١دیسمبر ٣١
المطلوباتالموجوداتاتالمطلوبالموجوداتالمطلوباتالموجودات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

عقود مقایضة أسعار الفائدة
--٤٥,٠٩٦-٣٤,٨٦٢-القیمة العادلة

٢٠١٤یونیو ٣٠
المطلوباتالموجودات
ألف درهمألف درهم

عقود مقایضة أسعار الفائدة
٧,٣٨٣-القیمة العادلة

تقدر القیمة العادلة لمقایضات أسعار الفائدة باستخدام تقییمات من مصادر خارجیة أو من الطرف المقابل لألدوات المالیة. 

شـروط المعـامالت المتوقعـة بشـكل كبیـر. ونتیجـة لـذلك، لـم ینشـئ تحـوط غیـر فعـال یتطلـب عقود صـرف العمـالت األجنبیـة اآلجلـةتطابق شروط 
ح أو الخسائر.التثبیت ضمن األربا

التسلسل الهرمي للقیمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي للتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة حسب أسالیب التقییم:

المستوىالمستوىالمستوى
الثالثالثانياألولالمجموع
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٣دیسمبر ٣١
المطلوبات

-٣٤,٨٦٢-٣٤,٨٦٢عقود مقایضة أسعار الفائدة

٢٠١٢دیسمبر ٣١
المطلوبات

-٤٥,٠٩٦-٤٥,٠٩٦عقود مقایضة أسعار الفائدة

٢٠١١دیسمبر ٣١
المطلوبات

----عقود مقایضة أسعار الفائدة

٢٠١٤یونیو ٣٠
المطلوبات

-٧,٣٨٣-٧,٣٨٣الفائدةعقود مقایضة أسعار 
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٥٠

إیضاحات حول المعلومات المالیة التاریخیة

أنشطة التحوط (تتمة)-٢٤

إن قیاســات القیمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن األســعار المدرجــة (غیــر المعدلــة) فــي األســواق النشــطة لموجــودات أو مطلوبــات :١المســتوى 
مماثلة.

والتـي تكـون ملحوظـة لألصــل أو ١إن قیاسـات القیمـة العادلـة هـي تلـك المشـتقة مـن مــدخالت غیـر األسـعار المدرجـة فـي المسـتوى :٢المسـتوى 
االلتزام إما بطریق مباشر (أي األسعار) أو غیر مباشر (أي المشتقة من األسعار).

والتي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام والتـي ال تسـتند إلـى بیانـات إن قیاسات القیمة العادلة هي تلك المشتقة من أسالیب التقییم:٣المستوى 
ملحوظة في السوق (مدخالت غیر ملحوظة).

أسالیب التقییم
إن قیمـة یتم احتساب القیمة الحالیة لمقایضات أسـعار الفائـدة عـن طریـق تحدیـد القیمـة الحالیـة للجـزء الثابـت و الجـزء المتغیـر مـن تـدفقات الفائـدة.

الیـة لـدفعات الفائـدة القیمـة الحتم تأكیدها من خالل القیمة الحالیة لدفعات الفائدة الثابتة (الكوبون). إن قیمة الجزء المتغیر مشتقة منالجزء الثابت 
(الكوبــون) المتغیــرة التــي تــم تحدیــدها فــي التــواریخ المتفــق علیهــا لكــل دفعــة. إن ســعر الصــرف اآلجــل لتــاریخ كــل دفعــة متغیــرة یحتســب باســتخدام

منحنیات األسعار اآلجلة.

األحداث الالحقة-٢٥

لتاریخ المركز المالي في  یلي:، ظهرت األحداث كما ٢٠١٤یونیو ٣٠الحقًا

فـي المتـاحالنقـد باإلضـافة إلـىالعائـداتمتواسـتخدجدیـدالالتسهیلإطارفيدرهمألف٩١٨,٢٣٨بقیمةإضافيمبلغالشركةسحبت·
ألـف ٩٧٢,٣١٥للقـرض بمبلـغ ویتكـون مـن تسـدیدات ألـف درهـم إلـى الشـركة األم ١,٩٥٣,٢٦٥بإجمـالي مبلـغدفعـات لسدادالصندوق 

ألف درهم.٨٠٠,٠٠٠ألف درهم وتوزیعات أرباح بمبلغ ١٨٠,٩٥٠قرض الشركة األم بمبلغ درهم، وفوائد ومصاریف على
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 شركة

 مجموعة إعمار مولز 
 ش.م.ع

 MEMORANDUM OF ASSOCIATION 
OF 

Emaar Malls Group  
PJSC 

 4102   من شهر   يوم اتفق المؤسسون أدناه في 
 على ما يلي:

 On the      day of     2014 the below 
Founders have agreed on the following: 

 

 نسبة الملكية ألسهمعدد ا الجنسية ؤسسونالم 

اإلمارات  إعمار العقارية )ش.م.ع( ١

العربية 

 المتحدة

7701790,410111 45.49% 

جزر فيرحن   ليمتدإميريتس بروبرتي هولدنجز  2

 البريطانية
00111 11111,1.1% 

 %86.4 77017900110111 المجموع

 
  Founders Nationality Nb Shares Ownership 

Percentage 
 

1. Emaar Propeties PJSC UAE 7701790,410111 84.59% 

2. Emirates Property 
Holdings Limited 

Brirtish Virgin 
Islands 

3,000 0.0000002% 

TOTAL 77017900110111 84.6% 

   

(1مادة )   Article (1) 

بموجب عقد التأسيس المصدق لدى الكاتب العدل 
اريخ بت 9299/5/4115في دبي تحت الرقم 

، أسست شركة ذات مسؤولية 01/00/4115
 تحت اسم مجموعة إعمار مولز محدودة
مسجلة لدى دائرة التنمية الإلقتصادية  (.)ش.ذ.م.م
 551025وتحمل الرخصة التجارية رقم في دبي. 

 الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية في دبي.

 
 

وحيث وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة 
على تحويل الشركة  4102اغسطس  42ريخ بتا

من شركة ذات مسؤولية محدودة الي شركة 
 المؤسسين نسبة ال تقل عن مساهمة عامة وطرح

وبعد  % من رأس مال الشركة لإلكتتاب العام 05
موافقة الجهات الرسمية على التحول فقد تحرر هذا 

( لسنة 8طبقاً ألحكام القانون االتحادي رقم )العقد 
ي شأن الشركات التجارية والقوانين ف 0982
 .لهالمعدلة 

 By virtue of the Memorandum of 
Association, notarized at the Notary Public 
in Dubai under number 9499/5/2005 on 16 
November 2005, a limited liability company 
was incorporated under the name of 
Emaar Malls Group L.L.C, and registered 
at the Department of Economic 
Development in Dubai   and holding 
commercial license number 576147 issued 
by the Dubai Department of Economic 
Development. 
 
Whereas the Extraordinary General 
Assembly held on 24 August 2014 has 
approved such conversion of the company 
from a limited liability to a public joint stock 
company and offer of at least 15% of the 
Company’s capital by the founders to the 
public and after the approval of the 
regulatory authorities on the conversion, 
this agreement has been drafted in 
accordance with the provisions of Federal 
Law No. 8 for the year 1984 regarding 
Commercial Companies and the laws 
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amending it. 

(4مادة )   Article (2) 

اسم الشركة هو مجموعة إعمار مولز ش.م.ع 
 )شركة مساهمة عامة(.

 The name of the Company is Emaar Malls 
Group PJSC (a public joint stock 
company). 

(3مادة )   Article (3) 

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة 
دبي. ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا و 

 مكاتب وتوكيالت في داخل الدولة وخارجها.

 The head office of the Company and its 
legal place of business shall be in the 
Emirate of Dubai.  The Board of Directors 
may establish branches, offices and 
agencies for the Company inside and 
outside the UAE. 

(2مادة )   Article (4) 

( تسعة 99المدة المحددة لهذه الشركة هي )
اريخ إشهار الشركة وتسعون سنة ميالدية تبدأ من ت

 في السجل التجاري.

وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة 
ومماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية 

 غير العادية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها.

 The fixed term of the Company shall be 
(99) ninety nine Gregorian years 
commencing from the date the Company is 
registered in the commercial register. 
Such term shall be automatically renewed 
for similar successive terms unless a 
resolution of the Extraordinary General 
Assembly is issued to amend the term of 
the Company or terminate the same. 

(5مادة )   Article (5) 

The objects that the Company is established 
for shall be in compliance with the provisions 
of the laws and regulations in force in the 
State. 

تكون األغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقةة  
 مةةأ أحكةةام القةةوانين والقةةرارات المعمةةول بهةةا داخةةل

 الدولة. 

   
The objectives of the Company are as 
follows: 

 االغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: 

   
Retail set-up, development and 
management; ownership and operation of 
shopping malls and all related services and 
activites; facilities management services; 
fish and live animal trading and breeding of 
marine species and animals; development, 
management and ownership of aquarium 
parks; development, management and 
ownership of ski domes and skating rinks; 
management and ownership of electronic 
game arcades and kids amusement arcades 
and advertisement designing and producing. 

تملك تطوير وإدارة المحالت التجارية، تأسيس و 
والخدمات  توإدارة المراكز التجارية وكل النشاطا

خدمات إدارة المنشأت، ، المواضيأالمتعلقة بهذا 
تجارة وتربية والعناية بأسماك الزينة والحيوانات 
الحية، إنشاء وتطوير وإدارة وتملك حدائق األحياء 

رة وتملك قبة تزلج المائية والبحرية وتطوير وإدا
على الجليد وكذلك إدارة وتشغيل صاالت األلعاب 
اإللكترونية وصاالت ألعاب لتسلية األطفال وتصميم 

 وإنتاج اإلعالنات.

   

In fulfillment of its objects, the Company 
may, conduct all operations and take all 
actions required for the due performance of 
its activities within and outside the State, 
including, without limiting the generality of 
the foregoing, the following: 

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكافة  
لممارسة الالزمة األعمال كافة بوالقيام االنشطة 

بغير  انشطتها بشكل سليم في الدولة وخارجها وتشمل
 تحديد لما سبق االتي: 
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a. Owning, leasing, pledging moveable 

and immovable assets and borrowing 
funds, and lending its subsidiaries and 
affiliates, issuing, and debt debentures 
and sukuk and acquiring companies 
engaged in activities that are related to 
the activity of the Company; 

ورهن االصول المنقولة تملك واستئجار  .أ 
قراض إوغير المنقولة واقتراض االموال و

إصدار سندات والشركات التابعة والشقيقة 
واالستحواذ على الشركات الدين والصكوك 

 التى تقوم بأنشطة ذات صلة بنشاط الشركة

   

b. borrowing funds from third party 
institutions, issuing guarantees and 
granting other security, including 
mortgages, over moveable and 
immovable assets and properties of 
the Company; 

اقتراض االموال من الغير من المؤسسات  .ب 
واصدار الضمانات واعطاء الضمانات 
االخرى وتشمل الرهون على االصول 

 لة وغير المنقولة وعقارات الشركة؛المنقو

   

c. opening and maintaining bank 
accounts; 

 فتح وإدارة الحسابات البنكية؛ .ج 

   

d. drawing, accepting and negotiating 
negotiable instruments; 

سحب وقبول والمفاوضة على الصكوك  .د 
 القابلة للتداول؛ 

   

e. establishing regulations relating to the 
hiring, retirement and remuneration of 
the Company’s employees; 

وتقاعد باستخدام خاصة لوائح إصدار  .ه 
 ومكافئات ورواتب عاملي الشركة؛

   

f. contracting with natural or juridical 
persons to sell or purchase goods and 
services; 

ية واالعتبارية التعاقد مأ االشخاص الطبيع .و 
 لبيأ وشراء البضائأ والخدمات؛

   

g. establishing, forming and owning 
entities, partnerships, businesses, 
projects, companies and 
establishments of all types, alone or in 
association with others, or merging 
with or into or acquiring any entity as 
the Board of Directors or the 
Shareholders may consider 
appropriate; 

تأسيس وتشكيل وتملك الشراكات واالعمال  .ز 
والمشروعات والشركات والمؤسسات من 
كافة االنواع سواء منفردة أو مأ اخرين أو 

ستحواذ على أي االندماج مأ أو في أو اال
مين كيان كما يرى مجلس االدارة أو المساه

 مالئماً؛

   

h. registering licences over intellectual 
property rights of all types; 

تسجيل التراخيص الخاصة بحقوق الملكية  .ح 
 الفكرية من كل االنواع؛

   

i. pursuing, defending and settling all 
claims, including by means of court, 
arbitration or mediation proceedings; 

متابعة والدفاع عن وتسوية كافة المطالبات  .ط 
من خالل االجراءات القضائية والتحكيمية 

 والتوفيقية؛
   

j. participating in and supporting 
projects, businesses and activities 
related to the activity of the Company 

المشاركة في ومساندة المشروعات  .ي 
ذات الصلة بنشاط  واالعمال واالنشطة
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within and outside the State which may 
enhance the Company’s position.  
Additionally, providing donations, 
grants and technical and financial 
support to research and development 
initiatives; and 

داخل وخارج الدولة والتي قد  الشركة
كز الشركة. باإلضافة إلى ذلك تحسن مر

تقديم التبرعات واالعانات والدعم الفني 
 والمالي لمبادرات البحث والتطوير؛ و

   

The objects and powers of the Company set 
forth in the above paragraphs shall be 
interpreted in a non-restrictive fashion and in 
their broadest meanings. It shall be 
permissible for the Company to carry out its 
objects and to exercise its aforesaid 
authorities in any geographical territory in or 
outside the State.  

تفسر أغراض وسلطات الشركة والموضحة في  
الفقرات أعاله بشكل غير مقيد وفي أوسأ الحدود. 

مسموحاً للشركة القيام باغراضها وممارسة ويكون 
سلطاتها في أي نطاق جغرافي داخل أو خارج 

 الدولة. 

   

The Company may have an interest or may 
participate, cooperate or acquire by all 
manners with other entities or companies in 
the State or outside the State, provided that 
it exercises activities similar to its own 
activities. 

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن تشترك  
أو أن تتعاون أو ان تشتري أو ان تلحق، بأي وجه 
مأ غيرها من الهيئات أو الشركات، في داخل الدولة 
أو في خارجها، مادامت تزاول أعماالً شبيهة 

 بأعمالها. 

(6) مادة   Article (6) 

حةةةةةةةةةةةةةةدد رأس مةةةةةةةةةةةةةةال الشةةةةةةةةةةةةةةركة بمبلةةةةةةةةةةةةةة  
ثالثةةةة عشةةةر مليةةةار درهةةةم ) 03010203110111

درهةةم( مةةوزع وأربعةةة عشةةر مليةةون وثالثمائةةة الةة  
( 0سهم، قيمة كل سهم )03010203110111على 

منهةةةةا  درهةةةةم امةةةةاراتي، تقابةةةةل حصةةةةص عينيةةةةة .
( سهم تقابل حصةص عينيةة 03010201110111)
 مدفوعةةةة بالكامةةةل. دياً ( سةةةهماً نقةةة3110111و )

وتكةةون جميةةأ أسةةهم الشةةركة متسةةاوية مةةأ بعضةةها 
 البعض من كافة الحقوق.

 The capital of the Company has been fixed 
at AED 13,014,300,000 Thirteen billion and 
fourteen million three hundred thousand 
dirham divided into 13,014,300,000  shares 
with a value of AED 1 for each share, of 
which  13,014,000,000 represent shares in 
kind and 300,000 represent shares in cash 
which are fully paid. All the shares are 
equal in respect of all rights.  

 Article (7)  (7مادة )

قةةانون. مةةن ال 58مةةن نةةص المةةادة مسةةتثناه  الشةةركة 
 المؤسسةةةةةةةون فةةةةةةةي الشةةةةةةةركة يمتلةةةةةةةك  ولةةةةةةةذلك، 

درهم   0 سهم بقيمة اسمية   00010203110111
 وتةةم  مةةن رأسةةمال الشةةركة.   %82.1 تمثةةل نسةةبة 

فةةةي المائةةةة مةةةن رأس مةةةال   %05.2 نسةةةبة بيةةةأ 
لكتتةةاب العةةام وال يجةةوز ألي مةةن خةةالل ا الشةةركة 

وقةةت بعةةد إعتمةةاد النسةةام األساسةةي  أي مسةةاهم فةةي
تالك أسةةةهم فةةةي الشةةةركة تتجةةةاوز فةةةي للشةةةركة إمةةة
% مةةةةن رأس مةةةةال الشةةةةركة وذلةةةةك 5مجموعهةةةةا 

بإسةةةتثناء المؤسسةةةين. األسةةةهم المملوكةةةة للمؤسسةةةين 
وكةةةذلك األسةةةهم التةةةي تةةةم طرحهةةةا لإلكتتةةةاب العةةةام 
جميعهةةةا تقابةةةل حصةةةص عينيةةةة. ويعتبةةةر أصةةةحاب 
الحصةةص العينيةةةة أنهةةم قةةةاموا بسةةداد كامةةةل القيمةةةة 

كيةةة هةةذه الحصةةص االسةةمية ألسةةهمهم بعةةد نقةةل مل

 The Company is exempt from Article 78 of 
the Law.  Accordingly, the Founders own 
11,014,300,000 shares, having a nominal 
value of 1 AED, representing 84.6% Eighty 
five per cent. of the capital of the Company 
and shares representing  15.4%  Fifteen 
per cent.  of the Company’s capital shall be 
sold by the Founders through a public 
offering, provided that no shareholder 
(except the Founders) shall at any time 
following the adoption of the Articles of 
Association hold shares in the Company 
exceeding in aggregate (5%) five per cent. 
of the capital of the Company.  All the 
shares held by the Founders and those 
that may be offered to the public are 
shares in kind.  Owners of the shares in 
kind shall be deemed to have paid the full 
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كاملةةة إلةةى الشةةركة، وال يجةةوز قبةةل ذلةةك تسةةليمهم 
األسةةهم التةةي تمثةةل تلةةك الحصةةص. وقةةد تةةم توزيةةأ 

 -األسهم العينية بين المؤسسين كما يلي :

nominal value of their shares after they 
transfer the ownership title of the shares in 
kind to the Company. The shares, in lieu of 
the abovementioned shares in kind, shall 
not be delivered to their owners prior to the 
said transfer of ownership title.  The shares 
in kind have been distributed among the 
Founders as follows:  

 
Name Nationality Value of Shares No. of Shares Ownership 

percentage in 
the capital 

Emaar Properties 
PJSC 

UAE 11,014,297,000 11,014,297,000  84.59 % 

setarimE Property 
Holdings Limited  

British Virgin 
Islands 

 3,000   3,000   0.0000002 % 

 
 اإلسم

 
نسبة التملك في  عدد األسهم قيمة األسهم الجنسية

 رأس المال

العربية اإلمارات  إعمار العقارية  ش.م.ع 

 المتحدة 
7701790,410111 7701790,410111  49.54 % 

 إميريتس بروبرتي

تدهولدنجز ليم   
جزر العذراء 

 البريطانية
 00111   00111   1.111111, % 

 

(8مادة )   Article (8) 

من  50و  51من نص المواد مستثناه الشركة 
 العقاريةالقانون. ولذلك، تعهد المؤسسون إعمار 

  دتإميريتس بروبرتي هولدنجز ليموش.م.ع. 
"( بالقيام بجميأ االجراءات الالزمة المؤسسون)"

التمام تأسيس الشركة. ولهذا الغرض، يكون أي 
أو أي ممثل قانوني عنه  للشركة عضو مجلس إدارة

مفوض بموجبه بتقديم طلب تأسيس الشركة والقيام 
باالجراءات القانونية واعداد المستندات المطلوبة 

 الجهات لقيام بالتعديالت المطلوبة التي تراهاوا
فيما يخص النسام االساسي أو ضرورية المختصة 

عقد التأسيس المرفق والقيام بكافة االشياء االخرى 
 لغرض تأسيس الشركة.الالزمة 

 The Company is exempt from Articles 70 
and 71 of the Law.  Accordingly, the 
founders, Emaar Properties PJSC and 
Emirates Property Holdings Limited (the 
“Founders”), undertake to complete all of 
the required procedures for the completion 
of the Company’s incorporation. For said 
purpose, any Board Director or any of their 
duly authorised representatives is hereby 
authorised to submit the request of 
authorizing the Company’s incorporation 
and to undertake the legal procedures and 
to prepare the required documents in 
addition to applying the modifications that 
the competent bodies deem necessary in 
respect of these Articles of Association or 
the attached Memorandum of Association, 
and to do all other acts and things 
necessary in connection with the 
Company’s incorporation. 

(9مادة )   Article (9) 

ر عقُد التأسيِس  في و اللغة العربية واإلنجليزيةبُحرِّ
جود أي تعارض بين نص اللغة العربية حالة و

والنص اإلنجليزي فإنه يجري العمل بالنص 
 المكتوب باللغة العربية في جميأ الحاالت.

 This Memorandum of Association has 
been drafted in both Arabic language and 
English language. In the event of any 
discrepancy between the Arabic text and 
the English text, then the Arabic text shall 
prevail in all aspects. 
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(11مادة )   Article (10) 

ر هذا العقد من  نسخ أصلية حيث أعطيت   ● ُحرِّ
نسخة واحدة لكل مؤسس من المؤسسين بينما جرى 
االحتفاس بالنسخ المتبقية لغايات التوثيق ولتقديمها 

عند طلب التراخيص الالزمة  للجهات المعنية
وتحفس نسخة أصلية في المقر  لتأسيس الشركة.
 الرئيسي للشركة.

 This Memorandum has been executed in  
●  originals, and one copy for each of the 
Founders, and the remaining copies 
retained for presentation to the competent 
authorities on application for the licenses 
required for incorporation. An original shall 
be kept at the head office of the Company. 
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ARTICLES OF ASSOCIATION 

OF 
EMAAR MALLS GROUP  

PJSC 

 النظام األساسي 
 لشركة 

 مجموعة إعمار مولز
 ش.م.ع

   

Introduction 
 

 مقدمة 

   

By virtue of the Memorandum of Association, 
notarized at the Notary Public in Dubai under 
number 9499/5/2005 on 16 November 2005, a 
limited liability company was incorporated 
under the name of Emaar Malls Group L.L.C, 
and registered at the Department of Economic 
Development in Dubai holding commercial 
license number  576147  issued by the 
Department of Economic Development in 
Dubai. 

 

 دبيالكاتب العدل في  ىبموجب عقد التأسيس المصدق لد 
، 01/00/4115بتاريخ  9299/5/4115تحت الرقم 

مجموعة محدودة تحت اسم  مسؤوليةأسست شركة ذات 
وتم تسجيلها من قبل دائرة  اعمار مولز )ش.ذ.م.م(
وتحمل الرخصة التجارية رقم التنمية اإلقتصادية في دبي 

في  التنمية االقتصادية الصادرة عن دائرة  551025
 دبي.

   

The Extraordinary General Assembly held on 
24 August 2014 has approved such conversion 
of the company from a limited liability to a 
public joint stock company and offer of at least 
15% per cent. of the Company’s capital to the 
public.  
 

 42وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ  
ة من شركة ذات على تحويل الشرك4102اغسطس 

 وطرح شركة مساهمة عامة ىمسؤولية محدودة ال
% من رأس مال  05 المؤسسين نسبة ال تقل عن 

 .الشركة لإلكتتاب العام

Therefore it has been agreed that the following 
shall be the Articles of Association of the 
Company: 

النسام األساسي التالي على وعليه، فقد تم االتفاق  
 :للشركة

   

 

PART ONE 

ESTABLISHING THE COMPANY 

 الباب األول 
 في تأسيس الشركة

 
The following terms and expressions, when 
mentioned in the provisions of these Articles, 
shall have the following meanings: 

  
عند ورودها في النسام  ،يقصد باأللفاس والمعاني أدناه

 المعاني المراد  لكل منها: ،األساسي

   
State: means United Arab Emirates.   :دولة اإلمارات العربية المتحدة.الدولـــة 

   
Law: means Federal Law No. 8 of 1984 
concerning Commercial Companies and its 
amendments. 

بشأن  0982( لسنة 8القانون االتحادي رقم )  ــون:القان 
 وتعديالته.         الشركات التجارية

   
Minister: means the Minister of Economy.  وزير االقتصاد. :الوزير 
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Authority: means the Securities and 
Commodities Authority. 

  هيئة األوراق المالية والسلأ ة:الهيئـــ 

   
Competent Authority: means the local 
department of economic development 
concerned with issuing the license for carrying 
out the activities of the Company in the Emirate 
of Dubai. 

مية االقتصادية المحلية ندائرة الت السلطة المختصة: 
 .بإمارة دبي ترخيص مزاولة النشاطالمختصة بإصدار 

   
Company: means Emaar Malls Group PJSC.  م.عش مجموعة إعمار مولز: الشركـــــة..  

   
Dirham: means the official currency in the 
State. 

 . للدولة : العملة الرسميةدرهم 

   
Market: means the securities market licensed in 
the State by the Authority in which the shares of 
the Company are listed. 

سوق األوراق المالية المرخص في الدولة من  الســـوق: 
 .به الشركةأسهم  سو  يتم ادراجوالتي  قبل الهيئة

   
Board of Directors: means the board of 
directors of the Company. 

 : مجلس إدارة الشركة.مجلــس اإلدارة 

   
Manager of the Company: means the general 
manager, the executive manager, the chief 
executive officer or the managing director of the 
Company appointed by the Board of Directors. 

المدير العام او المدير التنفيذي أو الرئيس مدير الشركة:  
المعينين من قبل  أو العضو المنتدب التنفيذي للشركة
 .مجلس االدارة

   

Board Director(s): means the person or entity 
elected to perform the function of member of 
the Board of Directors of the Company.    

: الشخص الطبيعي أو مجلس اإلدارة )أعضاء( عضو 
لشغل عضوية مجلس إدارة انتخابه  االعتباري الذي يتم 

 الشركة.
   
Management: means the executive 
management of the Company including the 
Manager of the Company any other persons 
authorized by the Board Directors and their 
deputies to manage the Company.   

اإلدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام / أو اإلدارة:  
من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  ينمخولأشخاص أخرى 

 بإدارة الشركة.  ونوابهم 

   
Corporate Governance: means the set of 
principles, standards and procedures providing 
for institutional compliance in managing the 
Company in accordance with applicable laws 
and regulations through specifying the 
responsibilities and duties of the Board 
Directors and the Management of the Company 
while taking into consideration the protection of 
the rights of shareholders and stakeholders.  

مجموعة الضوابط والمعايير  حوكمة الشركـات: 
واإلجراءات التي تحقق االنضباط المؤسسي في إدارة 

وذلك من  للقوانين والتشريعات المطبقةالشركة وفقاً 
خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة 

في االعتبار حماية حقوق مأ األخذ شركة وإدارة ال
 المساهمين وأصحاب المصالح.

   
Listing Rules: mean the rules and requirements 
of listing under the Law, the regulations and 
resolutions issued in accordance thereof, 
including the internal regulations of the Market. 

قواعد ومتطلبات اإلدراج الواردة في  قواعد اإلدراج: 
والقرارات الصادرة بمقتضاه، واللوائح  القانون واألنسمة

 الداخلية الخاصة بالسوق.

   
Disclosure Rules: mean the rules and 
requirements of disclosure under the Law, the 

ي : قواعد ومتطلبات اإلفصاح الواردة فقواعد اإلفصـاح 
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regulations and resolutions issued in 
accordance thereof. 

 القانون واألنسمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

   
Cumulative Voting: means each shareholder 
has a number of votes equal to the number of 
shares held by such shareholder. Such votes 
can be provided to a single nominated director 
or distributed among more than one nominated 
director provided that the numbers of votes to 
be given to such group of nominated directors 
is not more than the number of the votes held 
by such shareholder in any case whatsoever. 

 من عدد مساهم لكل يكون أنالتصويت التراكمي:  
 يقوم بحيث التي يملكها، األسهم عدد وييسا األصوات
 أو لعضوية مجلس اإلدارة واحد لمرشح بها بالتصويت
على أن ال  المرشحين من يختارهم من بين توزيعها

يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها للمرشحين الذين 
اختارهم عدد األصوات التي بحوزته بأي حال من 

 األحوال.

   
Article (1)  ( 1المادة) 

The name of the Company is Emaar Malls 
Group PJSC (a public joint stock company). 

 ش.م.ع مجموعة إعمار مولزالشركة هو  هذه اسم 
 .)شركة مساهمة عامة(

Article (2)   (2)المادة 

The head office of the Company and its legal 
place of business shall be in the Emirate of 
Dubai.  The Board of Directors may establish 
branches, offices and agencies for the 
Company inside and outside the UAE. 

 .دبيمركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة  

مكاتب و يجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا و

 في داخل الدولة وخارجها. وتوكيالت

Article (3)   (3)المادة 

The fixed term of the Company shall be (99) 
ninety nine Gregorian years commencing from 
the date the Company is registered in the 
commercial register.  

سعنة تسعة وتسععون ( 99المدة المحددة لهذه الشركة هي ) 

الشعععركة فعععي السعععجل  إشعععهارميالديعععة تبعععدأ معععن تعععاري  

 .التجاري

   
Such term shall be automatically renewed for 
similar successive terms unless a resolution of 
the Extraordinary General Assembly is issued 
to amend the term of the Company or terminate 
the same. 

ا لمعدد متعاببعة ومماةلعة معا تجدد هذه المدة بعد ذلع  تلقائيعو 

لم يصدر برار من الجمعية العمومية غيعر العاديعة بتععديل 

 مدة الشركة أو إنهائها.

   
Article (4)   (4)المادة  

The objects that the Company is established for 
shall be in compliance with the provisions of the 
laws and regulations in force in the State. 

مع   تفقعةتكون األغراض التي أسست من أجلهعا الشعركة م 

 أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة. 

   
The objectives of the Company are as follows: 
 

 :االغراض التي أسست من أجلها الشركة هي 

   
Retail set-up, development and management; 
ownership and operation of shopping malls and 
all related services and activites; facilities 
management services; fish and live animal 
trading and breeding of marine species and 
animals; development, management and 
ownership of aquarium parks; development, 
management and ownership of ski domes and 
skating rinks; management and ownership of 

وتمل  وإدارة تطوير وإدارة المحالت التجارية، تأسيس و 

 المتعلقةمراكز التسوق وجمي  الخدمات والنشاطات 

وتجارة خدمات إدارة المنشأت، تجارة وتربية بذل ، 

أسماك الزينة والحيوانات الحية، إنشاء وتطوير  وتربية

وإدارة وتمل  حدائق األحياء المائية والبحرية وتطوير 

وكذل   وحلبات التزلج ل  ببة تزلج على الجليدوإدارة وتم

إدارة وتشغيل صاالت األلعاب اإللكترونية وصاالت 
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electronic game arcades and kids amusement 
arcades and advertisement designing and 
producing. 

 ألعاب لتسلية األطفال وتصميم وإنتاج اإلعالنات.

   

In fulfillment of its objects, the Company may, 
conduct all operations and take all actions 
required for the due performance of its activities 
within and outside the State, including, without 
limiting the generality of the foregoing, the 
following: 

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكافة االنشطة  

واتيان كافة االفعال الالزمة لممارسة انشطتها بشكل سليم 

 وتشمل بغير تحديد لما سبق االتي: في الدولة وخارجها

 
 

 
a. Owning, leasing, pledging moveable and 

immovable assets and borrowing funds, 
and lending its subsidiaries and affiliates, 
issuing, and debt debentures and sukuk 
and acquiring companies engaged in 
activities that are related to the activity of 
the Company; 

تمل  واستئجار ورهن االصول المنقولة وغير  .أ 

الشركات وإبراض المنقولة وابتراض االموال 

 التابعة والشقيقة إصدار سندات الدين والصكوك 

الشركات التى تقوم بأنشطة  واالستحواذ على

 ؛ذات صلة بنشاط الشركة

   

b. borrowing funds from third party 
institutions, issuing guarantees and 
granting other security, including 
mortgages, over moveable and 
immovable assets and properties of the 
Company; 

ابتراض االموال من الغير من المؤسسات  .ب 

واصدار الضمانات واعطاء الضمانات االخرى 

المنقولة وغير وتشمل الرهون على االصول 

 المنقولة وعقارات الشركة؛

   

c. opening and maintaining bank accounts;  فتح وإدارة الحسابات البنكية؛ .ج 

   

d. drawing, accepting and negotiating 
negotiable instruments; 

سحب وببول والمفاوضة على الصكوك القابلة  .د 

 للتداول؛
   

e. establishing regulations relating to the 
hiring, retirement and remuneration of the 
Company’s employees; 

خاصة بتشغيل وتقاعد ومكافئات  لوائحإصدار  .ه 

 ورواتب عاملي الشركة؛

   

f. contracting with natural or juridical 
persons to sell or purchase goods and 
services; 

بيعية واالعتبارية لبي  التعابد م  االشخاص الط .و 

 وشراء البضائ  والخدمات؛

   

g. establishing, forming and owning entities, 
partnerships, businesses, projects, 
companies and establishments of all 
types, alone or in association with others, 
or merging with or into or acquiring any 
entity as the Board of Directors or the 
Shareholders may consider appropriate; 

واالعمال الكيانات تأسيس وتشكيل وتمل   .ز 

والمشروعات والشركات والمؤسسات من كافة 

االنواع سواء منفردة أو م  اخرين أو االندماج 

م  أو في أو االستحواذ على أي كيان كما يرى 

 ساهمين مالئماً؛مجلس االدارة أو الم

   

h. registering licences over intellectual 
property rights of all types; 

تسجيل التراخيص الخاصة بحقوق الملكية  .ح 

 الفكرية من كل االنواع؛
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i. pursuing, defending and settling all 
claims, including by means of court, 
arbitration or mediation proceedings; 

متابعة والدفاع عن وتسوية كافة المطالبات من  .ط 

خالل االجراءات القضائية والتحكيمية 

 والتوفيقية؛
   

j. participating in and supporting projects, 
businesses and activities related to the 
activity of the Company within and 
outside the State which may enhance the 
Company’s position.  Additionally, 
providing donations, grants and technical 
and financial support to research and 
development initiatives; and 

المشاركة في ومساندة المشروعات واالعمال  .ي 

داخل  ذات الصلة بنشاط الشركة واالنشطة

مركز الشركة.  وخارج الدولة والتي بد تحسن

باإلضافة إلى ذل  تقديم التبرعات واالعانات 

والدعم الفني والمالي لمبادرات البحث 

 والتطوير؛ و

   

The objects and powers of the Company set 
forth in the above paragraphs shall be 
interpreted in a non-restrictive fashion and in 
their broadest meanings. It shall be permissible 
for the Company to carry out its objects and to 
exercise its aforesaid authorities in any 
geographical territory in or outside the State.  

تفسر أغراض وسلطات الشركة والموضحة في الفقرات  

وحاً أعاله بشكل غير مقيد وفي أوس  الحدود. مسم

للشركة القيام باغراضها وممارسة سلطاتها في أي نطاق 

 جغرافي داخل أو خارج الدولة. 

   

The Company may have an interest or may 
participate, cooperate or acquire by all manners 
with other entities or companies in the State or 
outside the State, provided that it exercises 
activities similar to its own activities. 

يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن و 

بأي وجه م  غيرها  ،تتعاون أو ان تشتري أو ان تلحق

 ،في داخل الدولة أو في خارجها ،من الهيئات أو الشركات

  تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها.مادامت 

 

Article (5)  ( 5المادة) 
   

The Company is exempt from Articles 70 and 
71 of the Law.  Accordingly, the founders, 
Emaar Properties PJSC and Emirates Property 
Holdings Limited (the “Founders”), signatories 
of the attached Memorandum of Association, 
undertake to complete all of the required 
procedures for the completion of the 
Company’s incorporation. For said purpose, 
any Board Director of the Company or any of 
their duly authorised representatives is hereby 
authorised to submit the request of authorizing 
the Company’s incorporation and to undertake 
the legal procedures and to prepare the 
required documents in addition to applying the 
modifications that the competent fedral and 
local bodies deem necessary in respect of 
these Articles of Association, and to do all other 
acts and things necessary in connection with 
the Company’s incorporation.   
 

من القانون.  50و  51من نص المواد مستثناه  الشركة  
 إعمار العقارية ش.م.عتعهد المؤسسون ولذلك، 

"( المؤسسون)" دتإميريتس بروبرتي هولدنجز ليمو
االجراءات  الموقعون علي عقد التأسيس بالقيام بجميأ

يكون أي الالزمة التمام تأسيس الشركة. ولهذا الغرض، 
أو أي ممثل قانوني عنه  للشركة عضو مجلس إدارة

مفوض بموجبه بتقديم طلب تأسيس الشركة والقيام 
باالجراءات القانونية واعداد المستندات المطلوبة والقيام 

الجهات الرسمية  بالتعديالت المطلوبة التي تراها 
المختصة مطلوبة فيما يخص النسام ادية والمحلية االتح

االساسي والقيام بكافة االشياء االخرى لغرض تأسيس 
 الشركة. 

   
PART TWO 

THE CAPITAL OF THE COMPANY 
 

 الباب الثاني 
 الشركةفي رأسمال  
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Article (6)  ( 6المادة) 

   
The capital of the Company has been fixed at 
AED 13,014,300,000 Thirteen billion and 
fourteen million three hundred thousand dirham 
divided into 13,014,300,000  shares with a 
value of AED  1  for each share, of which  
13,014,000,000 represent shares in kind and 
300,000 represent shares in cash which are 
fully paid. All the shares are equal in respect of 
all rights.  

 03010203110111حةةةةدد رأس مةةةةال الشةةةةركة بمبلةةةة   
درهم )ثالثة عشةر مليةار وأربعةة عشةر مليةون وثالثمائةة 

سهم، قيمة 03010203110111ال  درهم( موزع على 
منهةا  ( درهم اماراتي، تقابةل حصةص عينيةة.0كل سهم )

( سةةةهم تقابةةةل حصةةةص عينيةةةة و 03010201110111)
وتكةون جميةأ  مدفوعة بالكامل. ( سهماً نقدياً 3110111)

أسةةةهم الشةةةركة متسةةةاوية مةةةأ بعضةةةها الةةةبعض مةةةن كافةةةة 
 الحقوق.

   
Article (7)  ( 7مادة) 

   
The Company is exempt from Article 78 of the 
Law.  Accordingly, the Founders own 
11,014,300,000 shares, having a nominal value 
of 1 AED, representing 84.6% Eighty Four point 
Six per cent. of the capital of the Company and 
shares representing 15.4% Fifteen per cent. of 
the Company’s capital shall be sold by the 
Founders through a public offering, provided 
that no shareholder (except the Founders) shall 
at any time following the adoption of the Articles 
of Association hold shares in the Company 
exceeding in aggregate (5%) five per cent. of 
the capital of the Company.  All the shares held 
by the Founders and those that may be offered 
to the public are shares in kind.  Owners of the 
shares in kind shall be deemed to have paid the 
full nominal value of their shares after they 
transfer the ownership title of the shares in kind 
to the Company. The shares, in lieu of the 
abovementioned shares in kind, shall not be 
delivered to their owners prior to the said 
transfer of ownership title.  The shares in kind 
have been distributed among the Founders as 
follows:  

من القةانون. ولةذلك،   58الشركة  مستثناه من نص المادة  
سهم  01113110000102يمتلك المؤسسون في الشركة 

% مةةن رأسةةمال 82.1درهةةم تمثةةل نسةةبة  0بقيمةةة اسةةمية 
% فةةي المائةةة مةةن رأس 05.2الشةةركة.  وتةةم  بيةةأ نسةةبة 

مةةال الشةةركة  مةةن خةةالل الكتتةةاب العةةام وال يجةةوز ألي 
تمةاد النسةام األساسةي للشةركة مساهم في أي وقت بعةد إع

% مةن 5إمتالك أسهم في الشركة تتجاوز فةي مجموعهةا 
رأس مةةةال الشةةةركة وذلةةةك بإسةةةتثناء المؤسسةةةين. األسةةةهم 
المملوكةةةة للمؤسسةةةين وكةةةذلك األسةةةهم التةةةي تةةةم طرحهةةةا 
لإلكتتةةاب العةةةام جميعهةةةا تقابةةل حصةةةص عينيةةةة. ويعتبةةةر 
مةة أصحاب الحصص العينية أنهةم قةاموا بسةداد كامةل القي

االسمية ألسهمهم بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملةة إلةى 
الشةركة، وال يجةوز قبةل ذلةك تسةليمهم األسةهم التةي تمثةل 
تلةةةك الحصةةةص. وقةةةد تةةةم توزيةةةأ األسةةةهم العينيةةةة بةةةين 

 -المؤسسين كما يلي :

   

Name Nationality Value of Shares No. of Shares Ownership 
percentage in the 

capital 
Emaar Properties 
PJSC 

UAE 11,014,297,000 11,014,297,000 84.59% 

setarimE Property 
Holdings Limited  

British Virgin 
Islands 

3,000 3,000 0.0000002% 

 اإلسم

 
نسبة التملك في رأس  عدد األسهم قيمة األسهم الجنسية

 المال

اإلمارات العربية  إعمار العقارية  ش.م.ع 

دة المتح  
7701790,410111 7701790,410111 49.54% 

 إميريتس بروبرتي

تدهولدنجز ليم  
 %,1.111111 00111 00111 جزر العذراء البريطانية
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Article (8) 
 

 (8المادة ) 

All the shares in the Company are nominal. The 
percentage of UAE Nationals participating at 
any time during the existence of the Company 
should not be less than 51% of the share 
capital.  

جمي  أسهم الشركة إسمية ويجب أال تقل نسبة مشاركة  

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة في أي وبت 

 % من رأس المال.50طوال مدة بقاء الشركة عن 

Article (9)  ( 9المادة) 
   

100% of the total nominal value of the shares 
shall be paid on subscription.  

% من كامل القيمة االسمية للسهم عند 011تدف   

 االكتتاب.
Article (10)  ( 11المادة) 

   
The shareholders shall only be liable for the 
Company's liabilities and losses in proportion to 
the number of shares held by each one of them. 
Such liabilities may only be increased pursuant 
to the unanimous approval of the shareholders. 
 

ال يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة  

إال في حدود ما يملكون من أسهم وال يجوز زيادة 

 ين إال بموافقتهم الجماعية.التزامات المساهم

 

   
 

Article (11) 
 (11المادة ) 

   
Ownership of any share in the Company shall 
be deemed an acceptance by the shareholder 
to be bound by these Articles and the 
resolutions of the Company’s General 
Assemblies. A shareholder may not request a 
refund for amounts paid to the Company in 
consideration of his/her shareholding. 

يترتب على ملكية السهم ببول المساهم نظام الشركة  

األساسي وبرارات جمعياتها العمومية. وال يجوز للمساهم 

 أن يطلب استرداد ما دفعة للشركة كحصة في رأس المال.

   
 

Article (12) 
 (11المادة ) 

   
The shares are not divisible (i.e. shares may 
not be divided among more than one person). 

انه ال يجوز تجزئة بمعنى يكون السهم غير بابل للتجزئة ) 

 من شخص(.على أكثر السهم 
 

   
Article (13)  ( 13المادة) 

   
Each share shall entitle its holder to a 
proportion equal to that of other shareholders 
without distinction (i) in the ownership of the 
assets of the Company upon dissolution, (ii) in 
the profits as stated hereinafter, (iii) in attending 
the General Assembly meetings and (iv) in 
voting on the resolutions thereof. 
 

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره  

و  ملكية موجودات الشركة عند تصفيتهافي )أ( بال تمييز 

حضور في )ج(  و في األرباح المبينة فيما بعد )ب(

التصويت على )د( في  جلسات الجمعيات العمومية و

 براراتها. 

   

Article (14)  ( 14المادة) 
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a.  The Company is exempt from Article 76 

of the Law. The shares of the Company 
shall be listed on the stock market of the 
State after the issuance of the ministerial 
decree announcing the establishment of 
the Company as a joint stock 
companyThe Board of Directors may list 
the shares with other financial markets 
abroad. When the shares of the Company 
are listed with financial markets in the 
State or abroad, the Company must abide 
by the laws, rules and regulations 
applicable in such markets including the 
laws, rules and regulations relating to the 
issuance and registration of the 
Company’s shares, trading of those 
shares and transfer of title to them and 
any rights arising therefrom without the 
need to amend these Articles where their 
provisions are contradictory to those of 
the applicable laws and regulations. 

 من القانون. 51من نص المادة مستثناه  الشركة  
وسيتم ادراج أسهم  الشركة بالسوق المالي بالدولة 
بعد صدور القرار الوزاري باالعالن عن تأسيس 

يحق لمجلس اإلدارة الشركة كشركة مساهمة و
. إدراج االسهم في أسواق مالية أخرى في الخارج
وعندما تكون األسهم مدرجة في سوق مالي في 
الدولة أو الخارج، فيجب على الشركة االلتزام 
بالقوانين واللوائح والقواعد المطبقة في هذا السوق 
من ضمن ذلك تلك القوانين واللوائح والقواعد 
المتعلقة باصدار وتسجيل االسهم وتداول األسهم 

 األسهم ونقل ملكيتهم وأيه حقوق ناشئة عن تلك 
إن تعارضت  بغير الحاجة لتعديل هذا النسام وحتى
  نصوصه مأ القوانين واللوائح المطبقة.

  .أ
 

    
b.  The Company’s shares may be sold, 

transferred, pledged, or otherwise 
disposed of in accordance with the 
provisions of these Articles and all such 
transactions shall be registered in a 
special register referred to as the 
“Shareholders Register”. Upon listing the 
Company’s shares on a licensed financial 
market in the State or abroad, such 
transactions shall be registered in 
accordance with the regulations for 
selling, purchasing, clearing, settling and 
recording regulations applicable in such 
market. 

يجوز بيأ أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها  
أو التصر  أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى 
وطبقا ألحكام هذا النسام األساسي. ويتم تسجيل أي 
من هذه التعامالت في األسهم في سجل خاص 

وعند إدراج أسهم . "سجل المساهمينيسمى "
أو في  الشركة في سوق مالي مرخص في الدولة

، فان تسجيل أي من التعامالت المذكورة ارجالخ
أعاله في هذه المادة في أسهم الشركة يتَم وفقا 
ألنسمة البيأ والشراء والمقاصة والتسويات والقيد 

 المتبعة لدى ذلك السوق.

  .ب

    
c.  In the event of a death of a shareholder, 

his/her heirs shall be the only persons to 
be approved by the Company as having 
rights or interests in the shares of the 
deceased shareholder. Such heir shall be 
entitled to dividends and other privileges 
which the deceased shareholder had. 
Such person, after being registered in the 
Company in accordance with these 
Articles, shall have the same rights in 
his/her capacity as a shareholder in the 
Company as the deceased shareholder 
had in relation to such shares. The estate 
of the deceased shareholder shall not be 
exempted from any obligation regarding 
any share held by him/her at the time of 
death. 

في حالة وفاة أحد المساهمين، يكون وريثه هو  
الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق 
ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى ويكون له الحق 
في األرباح واالمتيازات األخرى التي كان للمتوفى 

الشركة حق فيها. ويكون للوريث بعد تسجيله في 
وفقا ألحكام هذا النسام ذات الحقوق كمساهم في 
الشركة التي كان يتمتأ بها المتوفى فيما يخص هذه 
األسهم. وال تعفى تركة المساهم المتوفي من أي 
 التزام فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة.

 

  .ج
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Article (17)  ( 17المادة) 
 

   
The Company shall pay dividends on shares in 
compliance with the regulations and decisions 
issued by the Authority. Such holder shall have 
the sole right to the profits due on those shares 
whether these profits represent dividends or 
entitlements to part of the Company’s assets. 

تدفأ الشركة حصص األرباح المستحقة عن السهم وفقا  
لألنسمة و القرارات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. 

بال  وحده الحق في استالم الم السهملحامل  ويكون
المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصا في األرباح 

 أو نصيبا في موجودات الشركة. 
   

Article (18)  ( 18المادة) 

d.  Any person who becomes entitled to 
rights to shares in the Company as a 
result of the death or bankruptcy of any 
shareholder, or pursuant to an attachment 
order issued by any competent court of 
law, should within thirty days: 

يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم  
في الشركة نتيجة لوفاة أو إفالس أي مساهم أو 

ضى أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة بمقت
 أن يقوم خالل ثالثين يوما:

  .د

    
  produce evidence of such right to the 

Board of Directors; and 
   بتقةةديم البينةةة علةةى هةةذا الحةةق إلةةى مجلةةس

 اإلدارة ، و 

 

    
  select either to be registered as a 

shareholder or to nominate another 
person to be registered as a 
shareholder of the relevant share. 

   أن يختار أما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن
يسمى شخصا ليتم تسجيله كمساهم فيما 

 يختص بذلك السهم.

 

    
 

Article (15) 
 (15المادة ) 

   
Upon incorporation of the Company, it will have 
an electronic system for the registration of the 
shares and transfers thereof as applicable in 
the market where its shares are listed The data 
electronically recorded therein are final and 
binding and cannot be challenged and 
transferred or altered except in accordance 
with the regulations and procedures followed in 
such market. 

نسام إلكتروني لتسجيل  سيكون لدى الشركة عند تأسيسها 
األسهم وقيد نقل ملكيتها وفقا للنسام المعمول به في 

. وتعتبر البيانات الواردة في المدرجة به أسهمها السوق
هذا النسام اإللكتروني نهائية وملزمة وال يجوز الطعن 
ت فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إال وفقا للنسم واإلجراءا

 المتبعة في السوق المعني. 
 

   
Article (16)  ( 16المادة) 

   
A shareholder’s heirs or creditors may not, for 
whatsoever reason, request the attachment of 
the Company's books or assets. They also may 
not request to divide those assets or sell them 
in one lot because the shares are not divisible, 
nor to interfere in any way whatsoever in the 
management of the Company.  Those heirs 
and creditors must, when exercising their 
rights, rely on the Company’s books, 
inventories, balance sheets and resolutions of 
the General Assembly.  

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه، ألي سبب كان،  أن  
يطلبوا وضأ األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال 
أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال 
أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة. ويجب 
عليهم، لدى استعمال حقوقهم، التعويل على قوائم جرد 

لشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها ا
 العمومية. 
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Subject to the provisions of the Law, the share 
capital of the Company may be increased by 
issuing new shares of the same nominal value 
as the original shares or of the same nominal 
value plus a premium. The share capital of the 
Company may also be reduced after obtaining 
the approval of the Authority. 

مأ مراعاة أحكام القانون، يجوز زيادة رأسمال الشركة  
لألسهم األصلية بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية 
كما يجوز  .اإلسميةأو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة 

تخفيض رأس مال الشركة وذلك بعد الحصول على 
 موافقة الهيئة. 

   
New shares may not be issued at less than the 
nominal value thereof. If such shares are 
issued at a premium, such premium shall be 
added to the legal reserves even if, by doing 
so, the legal reserves exceed half of the share 
capital. 

 ،ال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها اإلسمية 
أضي  الفرق  ،بإضافة عالوة إصداروإذا تم إصدارها 

ني إلى االحتياطي القانوني، ولو جاوز االحتياطي القانو
 بذلك نص  رأسمال الشركة.

   
Increase or a reduction of the share capital 
shall be resolved by a resolution of the Extra 
Ordinary General Assembly, pursuant to a 
recommendation of the Board of Directors in 
both cases, and after reviewing the auditors’ 
report in case of a reduction.  In the case of an 
increase, the resolution must state the amount 
of the increase, the value of the shares issued 
and the preemption rights (if any) of existing 
shareholders.  In the case of a decrease in the 
share capital, the resolution must state the 
amount of decrease and the method of its 
implementation. By virtue of the Company’s 
exemption from Articles 202, 203, 204, 205 and 
206 of the Commercial Companies Law, new 
shares may be issued without applying the pre-
emptive right provided that any associated 
increase in share capital is duly approved by a 
resolution of the Extra Ordinary General 
Assembly, pursuant to a recommendation of 
the Board of Directors and in limited cases that 
are in the interest of the Company and its 
shareholders, being; 

1. The entry of a strategic investor as a 
shareholder in the Company, provided 
that its activity is similar or 
complementary to the Company's 
activity and results in a real benefit to 
the Company, including_ the future 
capital contributions of Emaar 
Properties PJSC made through the 
transfer of new malls to the Company 
in the form of in-kind contribution.  

2. The conversion of the company's cash 
debt due to the federal government, 
local governments, public bodies and 
institutions of the State, banks and 
finance intitutions into shares in the 
capital of the Company. 

زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من تكون  
الجمعية العمومية غير العادية بناءا على اقتراح من 

تقرير مدقق  مراجعةمجلس اإلدارة في الحالتين، وبعد 
 يبين . في حالة الزيادة،تخفيضالالحسابات في حالة 

وسعر إصدار األسهم الجديدة وحق  الزيادة مقدار القرار
 امى في أولوية االكتتاب في هذه الزيادةالمساهمين القد
ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا  .)إن وجدت(

 وبموجب استثناء الشركة من  التخفيض وكيفية تنفيذه.
 من  411و  415و  412و  413و 414أحكام المواد 

جديدة  ، يجوز إصدار أسهم قانون الشركات التجارية
أي زيادة في  على أن تكونبدون اعمال حق االولوية  

رأس المال معتمدة بموجب قرار من الجمعية العمومية 
وذلك  غير العادية للشركة وفق توصية من مجلس اإلدارة

في حاالت محددة تكون في مصلحة الشركة ومساهميها 
 وهي :

 
 
 
 

دخول شريك استراتيجي كمساهم في الشركة  .0
شريطة أن يكون نشاطه مماثالً أو مكمالً لنشاط 

يؤدي لمنفعٍة حقيقية لها ومن ذلك الشركة و
 العقارية )ش.م.ع( مساهمات شركة اعمار

المستقبلية في رأس المال من خالل نقل مراكز 
تجارية جديدة الى الشركة في شكل مساهمة 

 عينية.
 
تحويل ديون الشركة النقدية المستحقة للحكومــة  .4

االتحادية والحكومات المحلية والهيئات 
ي الدولة و البنوك والمؤسسات العامة ف

 مالها. وشركات التمويل الى أسهم في رأس
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3. The implementation of an employee 
incentive plan allowing them to own 
shares in the Company. 

تطبيق برنامج تحفيز موسفي الشركة بتملك  .3
 أسهم فيها.

   

PART THREE 

LOAN DEBENTURES  

 الباب الثالث 
 القرضفي سندات 

   
Article (19)  ( 19المادة) 

   
Subject to the provisions of the Law, the Extra 
Ordinary General Assembly may resolve, after 
obtaining the approval of the Authority and the 
Competent Authority, to issue bonds of any 
nature and any value (including a value that 
exceeds that of the Company’s share capital at 
the time of issuing such bonds). The resolution 
shall determine the value of the issue, the 
terms of issuance and their convertibility into 
shares, and the provisions of Articles (178), 
(179), (180) and (181) of the Law shall not 
apply. The General Assembly may also resolve 
to delegate the Board of Directors to determine 
the  date and conditions of said issuing as 
deemed appropriate by the Board of Directors, 
provided that the debt is reflected in the 
commercial register, in addition the Authority 
and the Competent Authority shall be notified.  

للجمعية العمومية غير العادية  ،مأ مراعاة أحكام القانون 
، أن تقرر المختصة  السلطة و الهيئة بعد موافقة ،للشركة

بما في ذلك ) وأي قيمة قرض من أي نوعإصدار سندات 
قيمة تتجاوز رأس مال الشركة في وقت إصدار تلك 

. ويبين القرار قيمة السندات وشروط إصدارها السندات(
وال تطبق أحكام المواد  ليتها للتحويل إلى أسهمومدى قاب
للجمعية  .من القانون 080و  081و 059و  058

تحديد بأن تصدر قرارا بتخويل مجلس اإلدارة  العمومية
هذا اإلصدار حسبما يراه مجلس اإلدارة  وشروطموعد 

مناسبا في هذا الصدد على أن يؤشر بالقرض في السجل 
 لطة المختصة. والسهيئة الوتخطر التجاري 

   
PART FOUR 

BOARD OF DIRECTORS  
 بعاالباب الر 

 االدارة في مجلس
   

Article (20)  ( 11المادة) 
   
The Company shall be managed by a Board of 
Directors consisting of  up to 8 Board Directors 
to be elected by an Ordinary General Assembly 
via secret Cumulative Voting knowing that the 
Company exempted from the provisions of 
Article 100 of the Commercial Companies Law, 
the number of members of the Board of 
Directors that are required to be nationals of 
the State may not be less than half of the 
members of the Board of Directors and should 
include the chairman.  

عدد يصل  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 
تنتخبهم الجمعية العمومية العادية ( ثمانية اعضاء 8)الي 

ومأ مراعاة ان   للمساهمين بالتصويت السري التراكمي
( من قانون 011من أحكام المادة )الشركة مستثناة 

أال يقل عدد أعضاء مجلس   الشركات التجارية ويجب
ني الدولة عن النص  وأن يكون من االدارة من مواط

  بينهم رئيس مجلس اإلدارة

   
Save for the aforementioned method of 
appointment, the Founders have appointed the 
following first Board of Directors for a period of 
3 (three) years commencing as of the issuance 
of the Minister Resolution declaring the 
Company’s incorporation: 

 
واستثناءاً من طريقة التعيين سالفة الذكر، عين المؤسسون 

( ثالث سنوات تبدأ من تاريخ 3أول مجلس ادارة لمدة )
 -صدور قرار الوزير باعالن تأسيس الشركة، وهم:

   

Name – Nationality – Passport/ID No. – Capacity  الصفة –رقم جواز السفر/الهوية  –الجنسية  –سم اال 
1.  H.E./ Mohamad Ali Rashed Al Abbar –  0  - اإلمارات –محمد علي راشد العبار  /سعادة.  
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UAE – Chairman - Non Independent 
Executive 

 تنفيذي  غير مستقل رئيس مجلس االدارة

     

2.  Mr. Ahmed Thani Rashid Al Matrooshi – 
UAE – Board Member – Non Independent 
Non-Executive 

 -اإلمارات  –ي أحمد ثاني راشد المطروش السيد/  
 غير مستقل غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة

4.  

     

3.  Mr. Abdullah Saeed Bin Majed Belyoahah 
- UAE – Board Member - Non 
Independent  Non-Executive 

اإلمارات  – عبدهللا سعيد بن ماجد باليوحة السيد/ 
 غير مستقل غير تنفيذي -عضو مجلس إدارة  -

3.  

     

4.  Mr. Abdulrahman Hareb Rashid Al Hareb  
 – UAE – Board Memeber - Non 
Independent Non-Executive 

 عبد الرحمن حارب راشد حارب الحارب  السيد/ 
غير مستقل  -عضو مجلس إدارة  -اإلمارات  –

 غير تنفيذي

2.  

     

5.  Mr. Mr. Helal Saeed Al Marri – UAE - 
Board Member - Independent Non-
Executive 

عضو  - اإلمارات – هالل سعيد المري السيد/ 
 مستقل غير تنفيذي -إدارة مجلس 

5.  

     

6.  Mr. Mohammed Hadi Ahmed Al Hussaini- 
UAE- Independent Non-Executive Board 
Member 

 - محمد هادي أحمد عبدهللا الحسيني السيد/ 
 مستقل غير تنفيذيعضو مجلس إدارة  -اإلمارات

1.  

     

7.  Mr. Mohamad Murad - Lebanon - 
Independent Non Executive Board 
Member 

عضو مجلس إدارة  -لبنان  –محمد مراد  السيد/ 
 مستقل غير تنفيذي

5.  

     

8.  Mr. Richard Akers -  UK – Independent 
Non-Executive Board Member 

عضو  - المملكة المتحدة – ريتشارد اكرز السيد/ 
 مستقل غير تنفيذي  مجلس إدارة

8.  

Article (21)  ( 11المادة) 
   

Every Board Director shall hold his/her function 
for a term of three years. At the end of such 
term, the Board of Directors shall be 
reconstituted.  Board Directors whose term of 
office is completed may be re-elected. 

لمةةةدة ثةةةالث يتةةةولى كةةةل عضةةةو مجلةةةس اإلدارة منصةةةبه  
سنوات. وفي نهاية هذه المدة، يعاد تشكيل مجلةس اإلدارة. 
ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلةس اإلدارة الةذين انتهةت 

 مدة عضويتهم. 
  

 

The Board of Directors may appoint Board 
Directors to fill the positions that become 
vacant during the year provided that such 
appointment is presented to the Ordinary 
General Assembly in its first meeting to ratify 
such appointment or to appoint other Board 
Directors. If the positions becoming vacant 
during any one year reach or exceed one 
quarter of the number of the Board Directors, 
the Board of Directors must call for an Ordinary 
General Assembly to convene within maximum 
three months from the date of the last position 
becoming vacant in order to elect new Board 
Directors to fill the vacant positions. In all 
cases, the new Board Director shall complete 
the term of his predecessor and such Board 
Director may be re-elected once again. 

لمجلةةةةس اإلدارة أن يعةةةةين أعضةةةةاء مجلةةةةس اإلدارة فةةةةي  
المراكةز التةةي تخلةةو فةي أثنةةاء السةةنة علةى أن يعةةرض هةةذا 
لهةا التعيين على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع 

إلقةةةرار تعييةةةنهم أو تعيةةةين غيةةةرهم. وإذا بلغةةةت المراكةةةز 
الشاغرة في أثناء السةنة ربةأ عةدد أعضةاء مجلةس اإلدارة 
أو أكثةةةةر، وجةةةةب علةةةةى مجلةةةةس اإلدارة دعةةةةوة الجمعيةةةةة 
العمومية العادية لالجتماع خالل ثالثةة أشةهر علةى األكثةر 
مةةن تةةاريخ شةةغر كخةةر مركةةز النتخةةاب مةةن يمةةأل المراكةةز 

ي جميأ األحوال، يكمل عضو مجلس اإلدارة الشاغرة. وف
الجديد مدة سةلفه ويكةون هةذا العضةو قةابال لالنتخةاب مةرة 

 أخرى. 
 

   

http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=183427254&ticker=EMAAR:UH
http://investing.businessweek.com/research/stocks/people/person.asp?personId=183427254&ticker=EMAAR:UH
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Article (22) 

 (11المادة ) 
 

a.  The Board of Directors shall elect, from 
amongst its members, a chairman and a 
vice-chairman. The chairman shall 
represent the Company before the courts 
and shall execute the resolutions adopted 
by the Board of Directors. The vice- 
chairman shall act on behalf of the 
chairman in his/her absence or if the latter 
is otherwise incapacitated. 

ونائبةا  ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسةا 
للةةرئيس. يمثةةل رئةةيس مجلةةس اإلدارة الشةةركة أمةةام 
القضاء، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس 
اإلدارة. ويقةةةوم نائةةةب رئةةةيس مجلةةةس اإلدارة مقةةةام 
 رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه أو قيام مانأ لديه. 

 

  .أ 

     
b.  The Board of Directors may appoint one 

or more managing director(s) (including 
the Manager of the Company), whose 
powers and remunerations are to be 
determined by the Board of Directors. 
Furthermore, the Board of Directors may 
form from its members, one or more 
committees, giving it some of its powers 
or to delegate it to manage the business 
performance of the Company, and to 
execute the Board of Directors’ 
resolutions.  

يحق لمجلس اإلدارة أن يعين عضوا منتةدبا أو أكثةر  
لإلدارة )ويشمل ذلك مدير الشركة(، و ُيحدد مجلةس 
اإلدارة اختصاصةةةاته ومكاف تةةةه كمةةةا يكةةةون لمجلةةةس 
اإلدارة أن يشةةكل مةةن بةةين أعضةةائه لجنةةه أو أكثةةر 
يمنحهةةا بعةةض اختصاصةةاته أو يعهةةد اليهةةا بمراقبةةة 

 لس.سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المج
 

  .ب 

Article (23)  ( 13المادة) 
   
The Board of Directors shall have all the 
powers to manage the Company and the 
authority to perform all deeds and acts on 
behalf of the Company to the extent permitted 
to the Company and to carry out all the 
functions required by its objects. Such powers 
and authorities shall not be restricted except as 
stipulated in the Law, the Memorandum of 
Association, these Articles or as resolved by 
the General Assembly.  

لمجلةةس اإلدارة كافةةة السةةلطات فةةي إدارة الشةةركة والقيةةام  
ألعمةال والتصةرفات نيابةة عةن الشةركة حسةبما هةو بكافة ا

مصةةرح للشةةةركة القيةةةام بةةه وممارسةةةة كافةةةة الصةةةالحيات 
المطلوبةةة لتحقيةةق أغراضةةها. وال يحةةد مةةن هةةذه السةةلطات 
والصالحيات إال ما نص عليةه القةانون أوعقةد التأسةيس أو 
 النسام األساسي أو ما ورد بقرار من الجمعية العمومية.

   
The Board of Directors is hereby expressly 
authorised to enter into loan agreements 
having a period in excess of three (3) years, to 
sell the Company’s real estate assets or its 
place of business, mortgage the said real 
estate and assets and to release the liability of 
debtors of the Company and to enter into 
conciliations and to agree arbitration.  

يخول المجلس بموجب هذا النسام صراحة إبرام عقود  
قرض تتجاوز آلجال ثالث سنوات، وبيأ أصول 
وعقارات الشركة ورهن تلك العقارات واالصول وإبراء 
 ذمة مديني الشركة وإجراء الصلح واالتفاق على التحكيم. 

   
The Board of Directors shall issue regulations 
relating to administrative and financial affairs, 
personnel affairs and their financial 
entitlements. The Board of Directors shall also 
issue regulations to organize its business, 
meetings and allocation of its authorities and 
responsibilities. 

متعلقة بالشئون اإلدارية ويضأ مجلس اإلدارة اللوائح ال 
والمالية وشئون الموسفين ومستحقاتهم المالية. كما يضأ 
مجلس اإلدارة لوائح خاصة بتنسيم أعماله واجتماعاته 

 وتوزيأ االختصاصات والمسئوليات.

   
Article (24)  ( 14المادة) 
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The chairman, vice-chairman, managing 
director or any other authorized Board Director 
acting within the limits granted to him by the 
Board of Directors may severally sign on behalf 
of the Company. 

يجوز ألي من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو عضو  
مجلس اإلدارة المنتدب أو أي عضو كخر مفوض و في 

دارة التوقيأ منفرداً حدود التفويض الممنوح من مجلس اإل
 عن الشركة. 

   
Article (25)  ( 15المادة) 

   
The Board of Directors shall hold its meetings 
at the head office of the Company, or at any 
other place the Board Directors calling for the 
meeting shall agree upon. 

جتماعاته في المركز الرئيسي يعقد مجلس اإلدارة ا 
للشركة أو في أي مكان كخر يوافق عليه أعضاء مجلس 

 . اإلدارة

   
Article (26)  ( 16المادة) 

   
Meetings of the Board of Directors shall not be 
valid unless attended by a majority of the 
Board Directors. A Board Director may appoint 
another Board Director to vote on his/her 
behalf. In such a case, such Board Director 
shall have two votes. A Board Director may not 
act on behalf of more than one Board Director. 
A Board Director shall be considered present if 
he attends in person or via telephone or any 
audiovisual media. 

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور  
أغلبية أعضائه. و يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب 
عنه غيره من أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت. وفي 
هذه الحالة، يكون لهذا العضو صوتان. وال يجوز أن 

عضو مجلس  ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من
اإلدارة واحد. يكون عضو مجلس اإلدارة حاضراً إذا 
شارك شخصياً أو من خالل الهات  أو من خالل أي 

 وسيلة سمعية وبصرية.

   
The resolutions of the Board of Directors are 
adopted by a majority of the votes of the Board 
Directors present or represented.  In case of a 
tie, the chairman or the person acting on 
his/her behalf shall have a casting vote.  

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات أعضاء  
مجلس اإلدارة الحاضرين والممثلين. وإذا تساوت 
األصوات، رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم 

 مقامه. 
   
The details of the items discussed in a meeting 
of the Board of Directors or its committee(s) 
and decisions thereof, including any 
reservations or any dissenting opinions, shall 
be recorded in the minutes of such meetings 
provided all the Board Directors present sign 
the draft minutes prior to endorsement. Copies 
of the said minutes of meeting shall be sent to 
the Board Directors following endorsement for 
their records.  The minutes of meetings of the 
Board of Directors or its committee(s) shall be 
kept with the secretary of the Board of 
Directors. In the event that a Board Director 
refuses to sign, his/her refusal, with reasoning 
thereof, should be noted in the minutes.  

تسجل في محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة أو لجانه  
خاذها تفاصيل المسائل التي نسر فيها والقرارات التي تم ات

بما في ذلك أية تحفسات ألعضاء مجلس اإلدارة أو كراء 
مخالفة عبروا عنها. ويجب توقيأ كافة أعضاء مجلس 
اإلدارة الحاضرين على مسودات محاضر اجتماعات 
مجلس اإلدارة قبل اعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه 
المحاضر ألعضاء مجلس اإلدارة بعد االعتماد لالحتفاس 

محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من بها. وتحفس 
قبل مقرر مجلس اإلدارة. وفي حالة امتناع أحد أعضاء 
مجلس اإلدارة عن التوقيأ، ُيثبت اعتراضه في المحضر 

 وُتذكر أسباب االعتراض في حال إبدائها.

   
Article (27)  ( 17المادة) 

   
In case a Board Director has a conflict of 
interest with respect to a specific matter 
scheduled for review by the Board of Directors 

إذا وجد لدى عضو مجلس اإلدارة تعارض في المصالح  
في مسألة يجب أن ينسر فيها مجلس االدارة، وقرر 
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and the Board of Directors has deemed same 
to be material, the Board of Directors must 
resolve on such matter in the presence of a 
majority of Board of Directors with the Board 
Director in conflict being barred from voting on 
same. 

مجلس اإلدارة أنها مسألة جوهرية، فيجب أن يصدر 
قراره بحضور أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة. وال يجوز 

س اإلدارة ذو المصلحة االشتراك في لعضو مجل
 التصويت على القرار.

   
Article (28)  ( 18المادة) 

   
If a Board Director is absent for more than 
three successive Board of Directors meetings 
without an excuse approved by the Board of 
Directors, such Board Director shall be deemed 
to have resigned. 

إذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور أكثر من  
ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس، اعتبر ذلك 

 العضو مستقيالً.

   
Article (29)  ( 19المادة) 

   
The Board of Directors may appoint one or 
more manager(s), or authorized attorneys for 
the Company and determine their authorities, 
the conditions of their engagement, their 
salaries and remunerations. The Manager of 
the Company is not allowed to be a general 
manager of another company. 

كة أو عدة لمجلس اإلدارة الحق في أن يعين مديرا للشر 
مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم 
وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكاف تهم، وال يجوز للمدير 

 العام للشركة ان يكون مديراً عاماً لشركة أخرى.

   
Article (30)  ( 31المادة) 

   
Without prejudice to the provisions of Article 34 
herein, the Board Directors shall not be 
personally liable or obligated for the liabilities of 
the  Company as a result of their performance 
of their duties as Board Directors to the extent 
that they have not exceeded their authority. 

األساسي، ال ( من هذا النسام 32مأ مراعاة أحكام المادة ) 
يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين أو ملزمين شخصيا 
فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم 
كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه 

 حدود سلطاتهم. 
   

Article (31)  ( 31المادة) 

   
The chairman and the Board Directors shall be 
held liable towards the Company, the 
shareholders and third parties for all acts of 
fraud, abuse of their delegated powers, and for 
any breach of the Law or these Articles. 

يكون رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين تجاه  
ش وإساءة استعمال الشركة والمساهمين والغير عن الغ

السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للقانون أو لهذا 
 النسام.

PART FIVE 
THE GENERAL ASSEMBLY 

 الباب الخامس 
 في الجمعية العمومية

   
Article (32)  ( 31المادة) 

   
A duly convened General Assembly shall 
represent all the shareholders and may only be 
convened in the Emirate of Dubai.   

تمثل الجمعية العمومية المنعقد أصوال جميأ المساهمين  
 ويجوز عقدها فقط في إمارة دبي.

   
Article (33)  ( 33المادة) 
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Each shareholder shall have the right to attend 
the General Assembly of the shareholders and 
shall have a number of votes equal to the 
number of his/her shares.  

لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية  
للمساهمين، ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد 

 أسهمه.

   
A shareholder may appoint a proxy who must 
not be a Board Director to attend the General 
Assembly on his behalf by virtue of a written 
special power of attorney. Such proxy shall not, 
in such capacity, represent more than 5% five 
per cent. of the share capital of the Company.  

ويجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء  
ي حضور الجمعية العمومية بمقتضى مجلس اإلدارة ف

توكيل خاص ثابت بالكتابة. ويجب أال يكون الوكيل حائزا 
%( خمسة بالمائة من أسهم 5بهذه الصفة على أكثر من )

 رأس مال الشركة.
   
Shareholders lacking legal capacity shall be 
represented by their legal representatives.  

 األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.ويمثل ناقصي  

   
Individuals representing juristic entities are 
exempted from the foregoing percentile 
limitation. 

 ويستثني من هذه النسبة ممثلو األشخاص االعتبارية. 

   
Article (34)  ( 34المادة) 

   
1.  The Founders shall call all the 

shareholders for the Constitutive General 
Assembly in the prospectus and by 
announcing in two daily local 
newspapers issued in Arabic to consider 
the following matters: 

A- Reviewing and ratification of the 
Founders Committee’s report on 
the incorporation process of the 
Company and its conversion to a 
public joint stock company and 
the associated costs; 

B- approving the Memorandum and 
Articles of Association of the 
Company;  

C- rectifying the appointment of the 
first Board of Directors for a term 
of three years; 
  

D- appointing of the Company’s 
auditor; and 

E- announcing the incorporation of 
the Company. 

يدعو المؤسسون، جميأ المساهمين إلى اجتماع  
الجمعية العمومية التأسيسية في نشرة االكتتاب 
العام ، وبإعالن في صحيفتين محليتين يوميتين 

 التالية:تصدران باللغة العربية للنسر في المسائل 
مراجعة واعتماد تقرير لجنة المؤسسين  .أ

عن عملية تأسيس الشركة وتحولها الى 
شركة مساهمة عامة والنفقات التي 

 استلزمتها.
المصادقة على عقد التأسيس والنسام  .ب

 األساسي للشركة.
إعتماد تعيين أعضاء أول مجلس إدارة  .ج

 للشركة لمدة ثالث سنوات .
ات المصادقة على تعيين مدقق حساب .د

 الشركة وتحديد اتعابه.
 اإلعالن عن تأسيس الشركة. .ه
  .و

0.  

     
2.  The quorum for the first round of the 

Constitutive General Assembly shall be 
(75%) of the shares subscribed for. If the 
quorum is not met in the first meeting, 
the Founders shall call for a second 
meeting within seven (7) days as of the 
date of the first meeting. The second 
meeting shall be valid if the holders of 
half of the subscribed shares attend. If 

النصاب القانوني لالجتماع األول للجمعية  
%( من عدد  55العمومية التأسيسية هو )

. وفي حالة عدم اكتمال المكتتب بها األسهم
ب القانوني في االجتماع األول، وجب النصا

على المؤسسين الدعوة الجتماع ثان خالل 
( أيام من تاريخ االجتماع األول. ويصح 7)

هذا االجتماع بحضور مالكي نص  عدد 

4.  
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the quorum of the second meeting is not 
met, a notice shall be given for a third 
meeting within 15 days from the date of 
the second meeting and the quorum 
shall be whatever the number of 
shareholders attending the third meeting.  

األسهم المكتتب بها. وفي حالة عدم اكتمال 
النصاب القانوني لالجتماع الثاني، فإنه 

 ( يوما من05يدعى الجتماع ثالث خالل )
تاريخ االجتماع الثاني ويكون النصاب 

 القانوني فيه بمن حضر.
   

Article (35)  ( 35المادة) 
   
Invitations to the shareholders to attend the 
General Assembly shall be by announcement 
in two daily local newspapers, issued in Arabic, 
and by registered mail at least 21 days before 
the date set for the meeting after obtaining the 
approval from the Authority. The invitation 
should contain the agenda of the General 
Assembly. A copy of the invitation shall be sent 
to the Competent Authority. 

همين لحضور اجتماعات الجمعية توجه الدعوة إلى المسا 
العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران 
باللغة العربية وعن طريق البريد المسجل، وذلك قبل 
الموعد المحدد لالجتماع بواحد وعشرين يوما على األقل، 
وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويجب أن تتضمن 

ع وترسل صورة من الدعوة جدول أعمال ذلك االجتما
 أوراق الدعوة إلى الهيئة  والسلطة المختصة.

   
 

Article (36) 
 (36المادة ) 

   
An Ordinary General Assembly shall be called 
by: 

 تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من: 

   
1.  The Board of Directors at least once 

annually during the four months following 
the end of the financial year (“Annual 
General Assembly”). 

مجلس اإلدارة مرة على األقل في السنة  
خالل األشهر األربعة التالية لنهاية السنة 

 المالية.

0.  

     
2.  The Board of Directors, whenever it 

deems same fit, or upon a request of the 
auditor or if at least ten shareholders 
holding not less than 30% of the share 
capital, with due cause, requesting a 
meeting, then the Board of Directors 
shall call for an Ordinary General 
Assembly within 15 days from the date of 
submitting the request. 

رة، كلما رأى وجهاً لذلك أو مجلس اإلدا 
بناء على طلب مدقق الحسابات، أو إذا 
طلب عشرة من المساهمين على األقل 

%( من رأس المال كحد 31يملكون )
أدنى وألسباب جدية عقد الجمعية 
العمومية، وجب على مجلس اإلدارة دعوة 

يوما  05الجمعية العمومية العادية خالل 
 من تاريخ تقديم الطلب.

4.  

     
3.  The auditor, directly, if the Board of 

Directors fails to send the invitation 
within fifteen days from the date of the 
request for a meeting submitted by the 
auditor. 

مدقق الحسابات مباشرة إذا لم يقم مجلس  
اإلدارة بتوجيه الدعوة خالل خمسة عشر 

خ تقديم مدقق الحسابات طلب يوما من تاري
 عقد إجتماع.

3.  

     
4.  The Authority, after discussions with the 

Competent Authority, in the following 
circumstances: 

الهيئة بعد التشاور مأ السلطة المختصة،   
 في األحوال التالية: 

2.  

     
 a. The lapse of 30 days after the fixed 

date for the meeting to be held (i.e. 
four months after the end of the 
financial year) without the Board of 

إذا مضةةةى ثالثةةةون يومةةةاً علةةةى الموعةةةد  .أ  
المحةةةدد النعقادهةةةا ) وهةةةو مضةةةي أربعةةةة 
أشةةهر علةةى انتهةةاء السةةنة الماليةةة ( دون أن 
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Directors  sending an invitation; ة بدعوتها لالنعقاد؛يقوم مجلس اإلدار 
     
 b. If the number of Board Directors is 

less than the minimum required for 
its quorum; 

إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن  .ب  
 الحد األدنى لصحة انعقاده؛

 

     
 c. Discovery of any violation of the 

Law, these Articles or any defect in 
the management of the Company; 

إذا تبين لهةا وقةوع أي مخالفةة للقةانون أو  .ج  
 لنسام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها؛

 

     
 d. If the Board of Directors fails to call 

for a meeting of the General 
Assembly despite the call from 
shareholders representing 30% of 
the share capital of the Company; 
and 

إذا تقةةةاعس مجلةةةس اإلدارة عةةةن دعوتهةةةا  .د  
لالنعقةةاد رغةةم طلةةب عةةدد مةةن المسةةاهمين 

 %( من رأسمال الشركة؛ و 31يمثلون )

 

     
 e. If a number of shareholders owning 

less than 30% of the share capital 
of the Company requested a 
meeting of the General Assembly. 

إذا طلب عدد من المساهمين يملكون أقةل  .ه  
% ( مةةن رأسةةمال الشةةركة عقةةد  31مةةن ) 

 اجتماع الجمعية العمومية.

 

    
Article (37)  ( 37المادة) 

   
The following matters shall be included on the 
agenda of the Annual General Assembly: 

معية العمومية في اجتماعها يدخل في جدول أعمال الج 
 السنوي المسائل اآلتية: 

   
1.  Reviewing and approving the report of 

the Board of Directors on the activity of 
the Company, its financial standing 
throughout the year and the report of the 
auditor. 

الشركة سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط  
وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدقق 

 الحسابات والتصديق عليهما.

0.  

     
2.  Discussing and approving the financial 

statements of the Company. 
  .4 مناقشة القوائم المالية للشركة والتصديق عليها. 

     
3. 3

. 
Electing the members of the Board of 
Directors when necessary, appointing 
auditors and determining their fees. 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء  
 وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.

3. 2
. 

     
4. Reviewing the recommendations of the 

Board of Directors regarding distribution 
of profits. 

ترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيأ النسر في مق 
 األرباح.

2. 5
. 

     
5. 
 
 
 

 

 Discharging the Board Directors and the 
auditor from liability or to resolve filing a 
liability claim against them, as the case 
may be. 

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات  
رير رفأ دعوى المسؤولية من المسؤولية أو تق
 عليهم حسب األحوال.

5. 1
. 

 
 
 
 

Article (38)  ( 38المادة) 
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Shareholders who wish to attend the Ordinary 
and Extraordinary General Assembly shall 
register their names in an electronic register 
made available by the Management of the 
Company at the meeting place within ample 
time before the meeting. The register shall 
include the name of the shareholder, or his 
representative, the number of shares he holds 
or represents and the names of the 
represented shareholders and the appropriate 
proxies. An extract of this register showing the 
number of shares represented at the meeting 
and the percentage of attendance shall be 
printed and attached to the minutes of the 
General Assembly after being signed by the 
chairman of the meeting, the secretary and the 
auditor of the Company. 

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية  
العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في السجل 
اإللكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في 
مكان االجتماع قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك االجتماع 

اسم المساهم أو من بوقت كا . ويجب أن يتضمن السجل 
ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها أو عدد األسهم التي 
يمثلها وأسماء مالكيها مأ تقديم سند الوكالة. و يستخرج 
من هذا السجل خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت 
في االجتماع ونسبة الحضور ويتم إلحاقها بمحضر 

ل كل من اجتماع الجمعية العمومية بعد توقيعها من قب
 مقرر الجلسة ورئيس االجتماع ومدقق حسابات الشركة.

 

   
Registration shall close at the time when the 
chairman announces whether or not the 
quorum for such meeting has been met. No 
registration of any shareholder or proxy shall 
be accepted thereafter and votes of those late 
shareholders or proxies would not count and 
their views would not be taken into account in 
that meeting. 

ويقفل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية  
العادية وغير العادية عندما يعلن رئيس االجتماع اكتمال 

جتماع أو عدم اكتماله، وال يجوز النصاب المحدد لذلك اال
بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور 
ذلك االجتماع كما ال يجوز االعتداد بصوته أو برأيه في 

 المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع.

   
Article (39) 

 

 (39المادة ) 
 

The register of the shareholders of the 
Company shall be closed in accordance with 
the procedures for transacting, set-off, 
settlement, transfer of title, custody of 
securities and the relevant rules prevailing in 
the relevant financial market. 

يغلق سجل المساهمين في الشركة طبقا للنسام الخاص  
تسويات ونقل الملكية وحفس بالتداول والمقاصة وال

األوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق المالي 
 المدرج فيه اسهم الشركة.

   
Article (40)  ( 41المادة) 

   
The provisions of the Law shall apply to the 
quorum required for convening any type of 
General Assembly and to the required majority 
to adopt resolutions therein. 

تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية  
العمومية بصفاتها المختلفة وعلى األغلبية الالزمة التخاذ 

 القرارات أحكام القانون.

   
Article (41)  ( 41المادة) 

   
The General Assembly shall be chaired by the 
chairman of the Board of Directors. In the 
absence of the chairman, the vice-chairman or 
a Board Director appointed by the Board of 
Directors for that purpose shall chair the 
meeting.  

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة، وعند  
يس مجلس اإلدارة أو عضو غيابه، يرأسها نائب رئ

 مجلس اإلدارة الذي يعينه مجلس اإلدارة لذلك.
 

   
If the said individuals are not present, the 
General Assembly shall appoint one of the 

تخل  المذكورين عن حضور االجتماع، تعين وفي حالة  
الجمعية من بين المساهمين رئيسا لالجتماع كما تعين 
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shareholders to chair the meeting and shall 
also appoint a secretary for the meeting.  

 الجمعية مقرر لالجتماع.
 

   
The chairman shall appoint a teller for the 
meeting. 

 ويعين الرئيس جامعاً لألصوات.  
 

   
The Company shall keep minutes of the 
meetings of the General Assembly and register 
attendance in special books to be kept for this 
purpose and signed by the chairman of the 
relevant meeting, the secretary, the tellers and 
the auditors. The individuals who sign the 
minutes of the meeting shall be held liable for 
the accuracy of information contained therein. 

وتدون الشركة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية  
وإثبات الحضور في دفاتر تحفس لهذا الغرض وتوقأ من 
قبل رئيس االجتماع المعني ومقرر الجمعية وجامعي 
األصوات ومدققي الحسابات ويكون الموقعون على 

سئولين عن صحة البيانات الواردة محاضر االجتماعات م
 فيها.

 
   

Article (42)  ( 41المادة) 
   
Voting at the General Assembly shall be in 
accordance with the procedure specified by the 
chairman of the assembly unless the General 
Assembly specifies another voting procedure.  
If the subject of the vote relates to the 
appointment, dismissal or accountability of the 
Board Directors, voting should be by secret 
Cumulative Voting. 

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي  
يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية 

عينة للتصويت. و إذا تعلق األمر بانتخاب طريقة م
أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم،  فان ذلك 

 يكون بالتصويت السري التراكمي. 
 

   
Article (43)  ( 43المادة) 

   
A shareholder having the right to attend the 
General Assembly personally or by proxy may 
not participate in voting on matters related to a 
personal benefit or an existing dispute between 
such shareholder and the Company. 

ال يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك  
في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي 

ن ذلك المساهم تتعلق بمنفعة خاصة أو بخال  قائم بي
 والشركة. 

   
Article (44)  ( 44المادة) 

   
1.  The Extraordinary General Assembly shall 

be held pursuant to an invitation from the 
Board of Directors. The Board of Directors 
shall issue such an invitation when so 
requested by shareholders holding not less 
than 40% of the share capital of the 
Company. If the Board of Directors fails to 
send the invitation within 15 days from the 
date of such request, the applicants may 
request the Authority to call for the meeting 
after discussion with the Competent 
Authority. 

تجتمأ الجمعية العمومية غير العادية للشركة  
بناء على دعوة من مجلس اإلدارة. وعلى 
مجلس اإلدارة توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه 
ذلك عدد من المساهمين يمثلون على األقل 

% ( من رأس مال الشركة. فإذا لم يقم  21)
مجلس اإلدارة بتوجيه الدعوة خالل خمسة 

يوما من هذا الطلب، جاز للطالبين أن  عشر
يتقدموا إلى الهيئة لتوجيه الدعوة وتقوم الهيئة 
بتوجيه الدعوة بعد التشاور مأ السلطة 

 المختصة.

0.  

     
2.  The Extraordinary General Assembly shall 

not be valid unless shareholders 
representing at least 75% of the share 
capital of the Company attend the meeting. 

ال يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية  
صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثالثة 
أرباع رأس مال الشركة على األقل. فإذا لم 

4.  
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If the quorum is not met, a second meeting 
shall be called to be held within 30 days 
following the first meeting. The second 
meeting shall be deemed valid if 
shareholders representing half of the share 
capital of the Company attend. If such 
quorum is not met in the second meeting, a 
call shall be given for a third meeting, to be 
held after the expiry of 30 days from the 
date of the second meeting. The third 
meeting shall be valid regardless of the 
number of the shareholders attending. 
Resolutions passed in the third meeting 
shall not be enforceable without the 
approval of the Competent Authority. 

وفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية يت
إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوماً التالية 
لالجتماع األول ويعتبر االجتماع الثاني 
صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نص  
رأس مال الشركة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب 
في االجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع 

انقضاء ثالثين يوماً من تاريخ ثالث يعقد بعد 
االجتماع الثاني ويكون االجتماع الثالث 
صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وال تكون 
قرارات الجمعية في الحالة األخيرة نافذة إال 

 بعد موافقة السلطة المختصة عليها.

   
 

Article (45) 
 (45المادة ) 

   
 
The Extraordinary General Assembly shall 
deliberate on the following issues: 

 تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 

   
1.   Increase or reduction of the share 

capital. 
  .0 زيادة رأس المال أو تخفيضه. 

     
2.  Dissolution of the Company or its merger 

with another company. 
  .4 ها في شركة أخرى.حل الشركة أو إدماج 

     
3.  Sale or otherwise disposing of the 

business venture of the Company. 
بيأ المشروع الذي قامت به الشركة أو التصر   

 ·فيه بأي وجه كخر
3.  

     
4.  Extension of the term of the Company.  .2 إطالة مدة الشركة.  

     

5.  Amendment  to  the Memorandum of 
Association or these Articles, subject to 
the following restrictions: 

تعديل عقد الشركة أو النسام األساسي اال ان حقها  
 هذا ليس مطلقاً وانما هو مقيد بالقيود التالية:

5.  

     
 a. The amendment should not 

increase the shareholders’ 
obligations; 

تعةةةةديل إلةةةةى زيةةةةادة أعبةةةةاء أال يةةةةؤدي ال .أ  
 المساهمين؛

 

     
 b. The amendment should not cause 

the change of the initial objects of 
the Company; and 

أال يةةةؤدي التعةةةديل إلةةةى تغييةةةر أغةةةراض  .ب  
 الشركة األصلية؛ و

 

     
 c. The amendment should not cause 

transfer of the head office out of the 
State. 

أال يؤدي التعديل إلى نقةل مركةز الشةركة  .ج  
 الرئيسي إلى خارج الدولة.

 

   

Article (46)  ( 46المادة) 
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The owners of shares registered on the 
working day preceding the holding of the 
General Assembly of the Company shall be 
deemed to be the holders of the right to vote in 
that Company’s General Assembly. 

يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق النعقاد  
الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت 

 في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

 
Article (47) 

 (47المادة ) 

   
The resolutions of the Extraordinary General 
Assembly are issued by the majority of shares 
represented in the meeting, unless the 
resolution is related to the increase or 
decrease of the capital of the Company, to 
extend or shorten its duration or liquidating it 
prior to the predetermined date in these 
Articles of Association or to merge the 
Company into another company or to convert 
it, in such cases the resolution shall be invalid, 
unless it was passed by a majority representing 
three quarters of the  shares represented in the 
meeting. The General Assembly’s resolution is 
binding on all shareholders including the 
absent and disagreeing shareholders. The 
Chairman of the Board of Directors is to 
execute the resolutions of the Extraordinary 
General Assembly and send a copy of them to 
the Authority and the competent authority 
within 15 days as of their issuance.  

تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية  
األسهم الممثلة في االجتماع، إال إذا تعلق القرار بزيادة 
رأس مال الشركة أو تخفيضه أو بإطالة أو تقصير مدة 

عين في النسام أو بإدماج الشركة أو بحلها قبل الميعاد الم
الشركة في شركة أخرى أو بتحويلها، فال يكون القرار 
صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة 
في االجتماع. وتكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة 
ملزمة لجميأ المساهمين بمن فيهم الغائبون والمخالفون 

دارة تنفيذ قرارات في الرأي. وعلى رئيس مجلس اإل
الجمعية العمومية غير العادية وإبالغ صورة منها إلى كل 
من  الهيئة والسلطة المختصة خالل خمسة عشر يوماً من 

 تاريخ صدورها.

   
 

Article (48) 
 (48المادة ) 

   
Subject to the provisions of Article 129 of the 
Law, the General Assembly may not deliberate 
on any matters other than those included in the 
agenda attached to the invitation for the 
meeting. However, the General Assembly has 
the right to discuss serious matters that may be 
revealed during such meeting. 

انون، ال يجوز ( من الق049مأ مراعاة حكم المادة ) 
للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في 
جدول األعمال المرفق بإعالن الدعوة. ومأ ذلك يكون 
للجمعية العمومية الحق في مداولة الوقائأ الخطيرة التي 

 قد تتكش  أثناء ذلك االجتماع. 

PART SIX 
AUDITORS 

 الباب السادس 
 مدقق الحسابات

   
Article (49)  ( 49المادة) 

   
The Company shall have one or more 
auditor(s) appointed by the General Assembly 
for a renewable term of one year upon 
nomination by the Board of Directors and 
recommendation of the audit committee. The 
fees of such auditor shall be determined by the 
General Assembly. Such auditor shall monitor 
the financial accounts for the year for which he 
was appointed. Such auditor should be 
registered with the Ministry of Economy and be 

تعيينه بواسطة  يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يتم 
الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب تسمية 

 تحدد من مجلس اإلدارة وتوصية من لجنة التدقيق و
أتعابه من قبل الجمعية العمومية. ويتوجب على مدقق 
الحسابات مراقبة الحسابات المالية للسنة التي عين لها. 
 ويشترط أن يكون هذا المدقق مسجال لدى  وزارة

 االقتصاد ومرخص له بمزاولة المهنة.
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licensed to practice. 
   
Save for the aforementioned, the Founders 
have appointed  Ernest & Young  as the first 
auditor of the Company’s accounts, where he 
shall engage in performing his task until the 
first General Assembly is convened. 

  إرنست أند يونج ستثناءا مما تقدم، عين المؤسسون وا 

مدققا أول لحسابات الشركة بحيث يتولى مهمته إلى حين 

 انعقاد الجمعية العمومية  األولى.

   
Article (50)  ( 51المادة) 

   
An auditor should be independent from the 
Company and the Board of Directors and 
should not be a business partner, agent or 
relative (up to the fourth degree) of any of the 
Founders or Board Directors. The Company 
must take reasonable steps to verify the 
independence of the external auditor and that 
its function excludes any conflict of interest. 

يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقالً عن الشركة  
ومجلس إدارتها. وال يجوز له أن يكون شريكاً أو وكيالً 
ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتها أو 
قريباً له حتى الدرجة الرابعة. على الشركة أن تتخذ 
خطوات معقولة للتأكد من استقاللية مدقق الحسابات 

ن كافة األعمال التي يقوم بها تخلو من أي الخارجي، وأ
 .تضارب للمصالح

Article (51)  ( 51المادة) 
   
The auditor shall have the authorities and the 
obligations provided for in the Law. Such 
auditor must particularly have the right to 
review, at all times, all the Company books, 
records, instruments and all other documents 
of the Company. The auditor has the right to 
request clarifications as he deems necessary 
for the performance of his duties and he may 
investigate the assets and liabilities of the 
Company. If the auditor is unable to perform 
these authorities, he must confirm that in a 
written report to be submitted to the Board of 
Directors. If the Board of Directors fails to 
enable the auditor to perform his duties, the 
auditor must send a copy of the report to the 
Authority, the Competent Authority and the 
General Assembly. 

تكون لمدقق الحسابات الصالحيات وعليه التقيد   
بااللتزامات المنصوص عليها في القانون. وبوجه خاص، 
يكون لمدقق الحسابات  الحق في اإلطالع،  في جميأ 
األوقات، على جميأ دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها 

ذلك من وثائق وله أن يطلب اإليضاحات التي وغير 
يراها الزمة ألداء مهامه وله كذلك أن يتحقق من 
موجودات الشركة والتزاماتها. وإذا لم يتمكن مدقق 

جب وفإنه يتالحسابات من استعمال هذه الصالحيات، 
عليه إثبات ذلك في تقرير كتابي يقدم الى مجلس اإلدارة. 

بتمكين المدقق من أداء مهمته، فإذا لم يقم مجلس اإلدارة 
وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة 

 والسلطة المختصة  و الجمعية العمومية.

   
Article (52)  ( 51المادة) 

   
The auditor must submit to the Ordinary 
General Assembly a report containing all the 
particulars stated out in Article 150 of the Law. 
The auditor must attend the General Assembly 
to present his/her report to the Shareholders 
clarifying any interference or difficulties from 
the Board of Directors during their performance 
of their duties, to issue an independent and 
unbiased report and to present his opinion 
concerning all matters related to his duties, 
particularly the Company’s balance sheet, its 
financial positions and any violations thereto.   

يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا  
( 051لى البيانات المنصوص عليها في المادة )يشتمل ع

من القانون. وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية 
ليعرض تقريره على المساهمين موضحاً أية معوقات أو 
تدخالت من مجلس اإلدارة واجهته أثناء تأدية أعماله، 
وأن يتسم تقريره باالستقاللية والحيادية وأن يدلي برأيه 

لق بواجباته وبوجه خاص في ميزانية في كل ما يتع
 الشركة، ومركزها المالي وأية مخالفات بها. 

   
The auditor, who acts in the capacity of an   يكون المدقق، والذي يعمل بصفته وكيال عن المساهمين
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agent of the shareholders, shall be liable for 
the accuracy of the particulars stated in his 
report. Each shareholder may discuss the 
report of the auditor and request for 
clarifications on matters included therein during 
the meeting of the General Assembly. 

مسئوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره. ولكل 
مية أن يناقش تقرير مساهم أثناء إنعقاد الجمعية العمو

المدقق وأن يطلب المزيد من التوضيحات حول 
 األمور/المسائل الوارده فيه..

   

PART SEVEN 
THE FINANCE OF THE COMPANY 

 الباب السابع 
 مالية الشركة

   
Article (53)  ( 53المادة) 

   
 

The Board of Directors shall maintain duly 
organized accounting books which reflect the 
accurate and fair picture of the Company’s 
financial status in accordance with generally 
acceptable accounting principles internationally 
applied. No shareholder will be entitled to 
inspect those books unless a specific 
authorization to this effect is obtained from the 
Board of Directors.  

على مجلس اإلدارة أن يحتفس بدفاتر حسابات منتسمة  
حسب األصول والتي تعكس الصورة الفعلية  والعادلة 

المحاسبة المتوافق  ءعن وضأ الشركة المالي وفقا لمبادي
عليها والمعمول بها دوليا. وال يحق ألي مساهم في 
الشركة فحص/اإلطالع على تلك الدفاتر إال بموجب 

 تفويض بهذا المعنى صادر عن مجلس اإلدارة.

   
The financial year of the Company shall start 
on the first day of January and shall end on the 
last day of December of every year.  

يناير وتنتهي في كخر تبدأ السنة المالية للشركة في أول  
  يوم من شهر ديسمبر من كل سنة.

   
 

Article (54) 
 (54المادة ) 

   
The Board of Directors must prepare an 
audited balance sheet and profit and loss 
account for each financial year at least one 
month before the annual ordinary General 
Assembly. The Board of Directors must also 
prepare a report on the Company’s activities 
during the financial year, its financial position at 
the end of the same year and the 
recommendations on distribution of the net 
profits. A copy of the balance sheet, profit and 
loss account, the report of the auditor and 
report of the Board of Directors shall be sent to 
the Authority attached with the agenda of the 
Annual Ordinary General Assembly for the 
Authority’s approval on publishing the invitation 
in the daily newspapers twenty one (21) days 
before the date specified for holding the 
meeting. 

على مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل  
االجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على 
األقل ميزانية مدققة للشركة وحساب األرباح والخسائر. 

قريرا عن نشاط وعلى مجلس اإلدارة أيضا أن يعد ت
الشركة خالل السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام 
السنة ذاتها و باإلضافة الى التوصيات التي يقترحها 
لتوزيأ صافي األرباح. ترسل صورة من الميزانية 
وحساب األرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات 
وتقرير مجلس اإلدارة إلى الهيئة مرفقة مأ جدول أعمال 

جمعية العمومية العادية السنوية للموافقة على نشر ال
الدعوة في الصح  اليومية قبل الموعد المحدد إلنعقادها  

 بواحد وعشرون يوما.

   
Article (55)  ( 55المادة) 

   
The Board of Directors shall deduct a 
percentage of the annual gross profits for the 
depreciation of the Company’s assets or for 
compensation for the depletion in their value.  

لمجلس اإلدارة أن يقتطأ نسبة من إجمالي األرباح  
نوية يحددها الستهالك موجودات الشركة أو التعويض الس

عن انخفاض قيمتها، ويتم التصر  في هذه األموال بناءا 
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These amounts shall be utilized upon the 
decision of the Board of Directors and should 
not be distributed to the shareholders.   

على قرار من مجلس اإلدارة وال يجوز توزيعها على 
 المساهمين. 

   
Article (56)  ( 56المادة) 

   
The annual net profits of the Company shall be 
distributed after deducting all general expenses 
and other costs as follows: 

 
توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميأ 

 -المصروفات العمومية والتكالي  األخرى وفقا لما يلي:

   
 1. Ten per cent. (10%) of the net profits 

shall be deducted and allocated as 
the legal reserve. Such deduction 
shall cease to occur when the total 
amount of the reserve is equal to at 
least fifty per cent. (50%) of the 
capital of the Company. If the 
reserve falls below this threshold, 
deduction shall be resumed. 

 
 
 
2. A further ten percent (10%) of the net 

profits shall be deducted and 
allocated to the statutory reserve; 
such deduction shall cease to occur 
by a resolution of the Ordinary 
General Assembly upon the 
recommendation of the Board of 
Directors or if it reaches            (50 
%) of the Company’s paid capital.  
Such reserve shall be used for the 
purposes determined by the 
Ordinary General Assembly upon 
recommendations of the Board of 
Directors. 
 

3. An amount equivalent to five percent 
(5%) of the paid capital shall be 
deducted to be distributed among the 
shareholders; however, if the net 
profits in a certain year do not allow 
the distribution of said amount, then 
it shall not be claimed from the 
profits of the following years. 

 
 
 

%( عشرة بالمائة 01يتم إقتطاع نسبة ) .0 
 من صافي األرباح وتخصص هذه النسبة
لحساب االحتياطي القانوني. ويتوق  هذا 
االقتطاع متى بل  إجمالي قيمة االحتياطي 

%( خمسين 51القانوني ما يساوي  )
بالمائة كحد أدنى من رأس مال الشركة. 
وفي حالة إنخفاض هذا اإلحتياطي الى ما 
هو أقل من الحد األدني، تعين العودة إلى 

 االقتطاع.
 

مائععة أخععرى %( عشععرة بال01)يععتم ابتطععاع  .2

معععن صعععافي األربعععاح لحسعععاب االحتيعععاطي 

النظععامي ويقععا هععذا االبتطععاع بقععرار مععن 

الجمعية العمومية العادية بناءا على ابتراح 

 خمسعون%( 01مجلس اإلدارة أو إذا بلغ )

 بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع. 

ويسععتخدم هععذا االحتيععاطي فععي األغععراض 

اديعععة التعععي تقررهعععا الجمعيعععة العموميعععة الع

 بناءا على ابتراح من مجلس اإلدارة .

 

 

 

%( خمسة بالمائة من 0يقتط  مبلغ يعادل ) .3

رأس المععععععال المععععععدفوع لتوزيعععععععه علععععععى 

المساهمين كحصة أولى فعي األربعاح علعى 

أنه إذا لم تسعمح األربعاح الصعافية فعي سعنة 

من السنين بتوزيع  هعذه الحصعة فعال يجعوز 

 ية .  المطالبة بها من أرباح السنوات التال

 

 4. The remaining amounts of the net 
profits may be distributed among the 
shareholders or moved to the 
subsequent year, or installments 
allocated to form an additional 
reserve, in each case with the 
approval of the Ordinary General 

يةةوزع المتبقةةي مةةن صةةافي األربةةاح علةةى  .2 
المساهمين أو يتم ترحيله إلى السنة المقبلة 
أو تخصيصةةةه إلنشةةةاء احتيةةةاطي إضةةةافي، 
وفةي كةل األحةةوال يشةترط الحصةول علةةى 
موافقة الجمعية العمومية العادية في ضوء 

 اإلدارة.توصيات  مجلس 
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Assembly upon the recommendation 
of the Board. 
 

5. The General Assembly shall 
determine the remuneration of the 
Board of Directors, which shall not 
exceed 10% of the net profits of the 
Company after deducting 
amortization, reserve, and the 
distribution of dividends to the 
shareholders of not less than 5% of 
the capital of the company.   
 

 

 

مكافعععأة اعضعععاء الجمعيعععة العموميعععة د تحعععد .0

مجلععععس االدارة، ويجععععب اال تزيععععد مكافععععأة 

% مععععن الععععربح 01مجلععععس االدارة علععععى 

الصعععععععافي بععععععععد خصعععععععم االسعععععععتهالكات 

% 0واالحتياطي وتوزي  ربعح ال يقعل ععن 

   من رأس المال على المساهمين.

 

     
 

Article (57) 
 (57المادة ) 

   
 

The legal reserve shall be used by a resolution 
of the Board of Directors in the best interest of 
the Company. The legal reserve may not be 
distributed among the shareholders.  However, 
any amount in excess of fifty per cent. (50%) of 
the paid up capital can be used to distribute 
dividends. Any statutory reserve may not be 
utilized for purposes other than those specified 
thereof, except by a resolution of the Ordinary 
General Assembly. 

يتم التصر  في االحتياطي القانوني بناءا على قرار من  
. ال يجوز توزيأ مجلس اإلدارة لتحقيق مصلحة الشركة

االحتياطي القانوني على المساهمين. على الرغم من ذلك،  
%( خمسين بالمائة من 51فإن أي مبل  يتعدى نسبة )

إجمالي رأس المال المدفوع يجوز توزيعه كأرباح على 
المساهمين. كما ال يجوز استخدام االحتياطي النسامي في 
ية غير األغراض المخصص لها إال بقرار من الجمع

 العمومية العادية.

   
Article (58)  ( 58المادة) 

   
Dividends shall be paid to the shareholders in 
accordance with the regulations as to trading, 
clearing, settlement, transfer of ownership and 
custody of securities and the applicable 
regulations of the financial market where the 
Company’s shares are listed. 

تدفأ حصص األرباح إلى المساهمين طبقاً للوائح الخاصه  
بالتةةةداول والمقاصةةةة والتسةةةويات فةةةي نقةةةل ملكيةةةة وحفةةةس 
األوراق المالية واللوائح المعمةول بهةا  فةي السةوق المةالي 

 المدرج فيه أسهم الشركة .  
 

PART EIGHT 
DISPUTES 

 ثامنالباب ال 
 المنازعات

   
Article (59)  ( 59المادة) 

   
Civil Liability proceedings against members of 
the Board of Directors may not be waived by 
any resolution of the General Assembly.  If the 
action giving rise to the liability was presented 
to the General Assembly in a report by the 
Board of Directors or by its auditor and was 
ratified by the General Assembly, civil claims 
proceedings shall be time barred by the expiry 
of one year from the date of convening that 
General Assembly.  However, if the alleged 
action constitutes a criminal offence, the 
proceedings for liability shall not be time barred 

ال يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية  
سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس 

عل الموجب للمسئولية قد عرض على وإذا كان الف اإلدارة.
الجمعية العمومية بتقرير من مجلس اإلدارة أو مدقق 
الحسابات وصادقت عليه، فإن دعوى المسئولية تسقط 
بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية. ومأ ذلك، إذا كان 
الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة جريمة جنائية، 

 سقوط الدعوى العمومية.فال تسقط دعوى المسئولية إال ب
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except by the lapse of the public case.   
 

PART NINE 
DISSOLUTION OF THE COMPANY 

 الباب التاسع 
 في حل الشركة وتصفيتها

   
Article (60)  ( 61المادة) 

   
The Company shall be dissolved for any of the 
following reasons: 

 تحل الشركة ألحد األسباب التالية: 

   
  Expiry of the Company’s term unless it 

is renewed in accordance with the 
provisions of these Articles. 

   انتهاء المدة المحةددة للشةركة مةا لةم يةتم تجديةدها
 وفقا لألحكام الواردة بهذا النسام األساسي. 

   
 Fulfillment of the objectives for which 

the Company was established. 
   األغةةةراض الةةةذي أسسةةةت الشةةةركة مةةةن تحقيةةةق

 أجلها.
   

 A resolution of the Extraordinary 
General Assembly to terminate the 
term of the Company. 

   صدور قرار من الجمعية العموميةة غيةر العاديةة
 بإنهاء مدة الشركة.

   
 Merging the Company with another 

company. 
   شركة أخرى.اندماج الشركة في 

 

Article (61)  ( 61المادة) 
   
If the Company incurs losses equal to 50% of 
the share capital, the Board of Directors must 
convene an Extraordinary General Assembly to 
decide whether the Company should continue 
or be dissolved prior to its term as mentioned in 
these Articles. 

إذا بلغت خسائر الشركة نص  رأس المال، وجب على  
مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية 
لإلنعقاد، للنسر في استمرار الشركة أو حلها قبل مدتها 

 المحددة في هذا النسام.

   
Article (62)  ( 61المادة) 

At the end of the term of the Company or in 
case of its dissolution before the expiry of such 
term, the General Assembly shall, upon 
recommendation by the Board of Directors, 
determine the method of liquidation, appoint 
one or more liquidators and shall specify their 
duties. The authorities of the Board of Directors 
shall terminate with the appointment of the 
liquidator(s). The authorities of the General 
Assembly shall remain in force for the duration 
of the liquidation process and shall last until the 
liquidators are absolved of their obligations. 

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل المحدد، يجب  
على الجمعية العمومية، بناءا على توصية من  مجلس 
اإلدارة، تحديد طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر 
وتحديد سلطتهم. وتنتهي كافة صالحيات مجلس اإلدارة 

عمومية قائمة بتعيين المصفين وتسل صالحيات الجمعية ال
 طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخالء عهدة المصفين.

   

PART TEN 

FINAL PROVISIONS 

 الباب العاشر 
 األحكام الختامية

   
Article (63)  ( 63المادة) 

   
The provisions of the Law shall apply to any   تطبق أحكام القانون فيما لم يرد في شأنه نص خاص في
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matter not specifically covered in the 
Memorandum of Association or these Articles, 
provided that the Company shall not be subject 
to the following Articles of the Law (or any 
other Articles or provisions of the law which 
have the same impact): (70), (71), (74), (75), 
(76), (78), (79), (85), (86), (87), (89), (100), 
(159), (173), (178), (179), (180), (181), (187), 
(188), (189), (194), (202), (203), (204), (205), 
(206) and (274). 

عقد التأسيس أو النسام األساسي على انه ال تخضأ 
نون أو أي مواد الشركة الي من المواد االتية من القا

و  52و  50و  51ام ذات نفس المعنى: كأخرى أو أح
و  89و  85و  81و  85و  59و  58و  51و  55
 080و  081و  059و  058و  053و  059و  011
و  413و  414و  092و  089و  088و  085و 

 .452و  411و  415و  412

   
Article (64)  ( 64المادة) 

   
In case there is any contradiction between the 
provisions of these Articles in the Arabic and 
English languages, the Arabic text shall prevail. 

عند وجود تعارض بين نصوص المواد باللغتين العربية  
 واإلنجليزية، يغلب جانب النص العربي.

   
Article (65)  ( 65المادة) 

   
These Articles of Association shall be 
deposited and published in accordance with 
the Law. 

 يودع هذا النسام األساسي وينشر طبقا للقانون. 
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