عرض بيع أسهم في اكتتاب عام بدولة اإلمارات العربية المتحدة فقط
لم ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي والية قضائية والتي تسمح باالتكتتا

العام لألسهم المطروحة للبيع أو الملتكية

أو تداول أو توزيع هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالشرتكة أو أسهم العرض  ،في أي دولة أو اختصاص

قضائي يتكون فيه اتخاذ اإلجراء ضروري لهذا الغرض .وبناءا على ذلك ،لن يتم بيع أو عرض أسهم العرض،

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وال يجوز توزيع أو نشر هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالعرض أو إعالن او
مستند او معلومات أخرى فيما يتعلق باألسهم ،في أو من أي دولة أو والية قضائية اال بموج

الظروف التي

ستؤدي الى اإللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في هذه الدولة أو الوالية القضائية.
نشرة ال كتتاب الخاصة ببيع  0022202220222سهم من رأس مال شركة

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

فترة ال كتتاب
تبدأ فترة ال كتتاب الخاصة بشريحة األفراد (على النحو الموضح في هذه النشرة) من  41سبتمبر 0241إلى 01
سبتمبر00241

تبدأ فترة ال كتتاب الخاصة بشريحة المؤسسات اإلستثمارية المؤهلة (على النحو الموضح في هذه النشرة) من 41
سبتمبر 0241إلى  02سبتمبر 00241

بيع  0022202220222سهم عادي في اكتتاب عام بسعر بيع يتراوح بين  00.2درهم إلى  00.2درهم لكل سهم ("النطاق

السعري للسهم") ،وسيتم العالن عن السعر النهائي للسهم بعد غلق باب ال كتتاب (يرجى اإلطالع على الجزء الخاص بـ"سعر
البيع النهائي" في القسم النهائي من هذه النشرة والتي توضح كيفية حساب سعر البيع)0

بيع  0.222.222.222سهم عادي من إجمالي األسهم العادية المصدرة ("األسهم") لشرتكة مجموعة إعمار مولز ش.م.ع.

("الشركة") ،شرتكة مساهمة عامة ("ش0م0ع") تحت التأسيس في دولة اإلمارات العربية المتحدة ("اإلمارات") والتحول من شرتكة
ذات مسؤولية محدودة إلى شرتكة مساهمة عامة ،والمعروضة للبيع من قبل مؤسسي الشرتكة ،إعمار العقارية ش.م.ع ("إعمار

العقارية") وشرتكتها التابعة والمملوتكة لها بالتكامل ،إميريتس بروبرتي هولدنجز ليميتد( ،مجتمعين "البائعين" أو "المؤسسين" أو

"المؤسسين البائعين") .قبل هذا العرض ،لم يتم إجراء أي تسويق عام لألسهم .وعق

غلق با

االتكتتا

سوف يتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي").

1

واتكتمال عملية التأسيس،

طريقة بيع األسهم المطروحة في اكتتاب عام:
سوف يتم بيع األسهم المعروضة في اتكتتا
أوامةةر االتكتتةةا

مةةن خةةالل طلبةةات االتكتتةةا

عام من خالل اتباع آليةة البنةاء السةعري للسةهم حية

يةتم بنةاء سةجل

المقدمةةة مةةن المؤسسةةات اإلسةةتةمارية المؤهلةةة فقةةط وهةةم األشةةخاص

االعتبارية من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق االستةمار ،وغيرها من الشرتكات والمؤسسات.
عند بناء سجل أوامر االتكتتا

ويج

أن تتكون أسهم المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة مةن البنةوك ووأو المؤسسةات

الماليةةة ووأو صةةناديق االسةةتةمار ووأو غيرهةةا مةةن الش ةرتكات المتخصصةةة ممةلةةة لغالبيةةة االسةةهم المخصصةةة لهةةذه

الشريحة عند احتسا

السعر النهائي السهم ،ويتعين لنجاح االتكتتا

أال تقل نسبة اتكتتا

المؤسسات اإلسةتةمارية

المؤهلةةة عةةن  %02وأال تزيةةد نسةةبة االفةراد عةةن  %02مةةن النسةةبة المعروضةةة للبيةةع مةةن قبةةل المؤسسةةين البةةائعين،

ويتم إلغاء االتكتتةا
االتكتتةةا

فةي حةال عةدم الوصةول الةى تلةك النسةبة ويلتةزم المؤسسةين البةائعين بالتعةاون مةع جهةات تلقةي
باإلضةةافة إلةةي العوائةةد المحتسةةبة علةةى تلةةك المبةةال

بةةرد المبةةال المسةةتلمة مةةن المتكتتبةين لغةةرض االتكتتةةا

مةن تةةاريس اسةتالمها وحتةةى تةةاريس ردهةا للمتكتتبةين علةى أن ال يتجةةاوز تةةاريس رد المبةال مةةدة ( )5خمسةة أيةةام عمةةل

من تاريس غلق با

االتكتتا .

وال يجةةوز للمؤسسةةين البةةائعين س ةواء بشةةتكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر أو مةةن خةةالل ش ةرتكاتهما التابعةةة االتكتتةةا
النس ةةبة المعروض ةةة للبي ةةع ،وتك ةةذلك ال يج ةةوز للمنس ةةقيين ال ةةدوليين المش ةةترتكين وم ةةدراء االتكتت ةةا
االط ةراف المشةةارتكة فةةي عمليةةة االتكتتةةا

فيمةةا عةةدا متعهةةدوا التغطيةةة االتكتتةةا

ويجوز أيضا للمنسقيين الدوليين المشترتكين ومدراء االتكتتا

المشترتكيين باالتكتتا

فةةي

المش ةةترتكين وتكاف ةةة

فةةي األسةةهم المطروحةةة لالتكتتةةا
نيابة عن عمالئهم.

تتضمن الصفحات من ( 20الى  )25على قائمة بالتعريفات واإلختصارات الواردة في هذه النشرة.
 .2تحدد شريحة األفراد بموج

هذه النشرة وتقتصر على األشخاص التالية:

األشخاص الطبيعين الذين يحملون رقم مستةمر ورقم حسا

مصرفي (باستةناء االشخاص المقيمون في الواليات المتحدة

األمريتكية وفقاً لقانون األوراق المالية لسنة  ،2311وتعديالته)؛ و

 .0وفقةًا للمادة ( )02من القانون االتحادي رقم ( )0لسنة  2300في شأن الشرتكات التجارية وتعديالته لجهاز االمارات
لالستةمار الحق في االتكتتا بأسهم أية شرتكة مساهمة عامة تؤسس في الدولة وتطرح أسهمها لالتكتتا العام وذلك بما ال
يتجاوز ( )%5من األسهم المطروحة لالتكتتا  ،على أن يتم تخصيص هذه النسبة بالتكامل قبل البدء في االتكتتا
وتخصيص أسهم المتكتتبين اآلخرين.
 .1تحدد شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة بموج
االتكتتا

وةيقة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة وتقتصر على مقدموا طلبات

من المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة (وتشمل تكل شخص اعتباري تمت الموافقة عليه من قبل الشرتكة والمؤسسين
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البائعين والمنسقين الدوليين المشترتكين ومدراء االتكتتا المشترتكين والذي يعتبر واحد مما يلي ( )2مقيم في الواليات المتحدة
األمريتكية و المشترين من المؤسسات المؤهلة ( )0شخص خارج الواليات المتحدة األمريتكية الذين يجوز االتكتتا
استناداً إلى النظام إس ،أو ( )1شخص في مرتكز دبي المالي العالمي الذين يجوز االتكتتا
التسجيل بموج

لصالحهم

لصالحهم وفقاً لالعفاء من

نموذج قواعد السوق الموجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية)؛ و

 .0يتكون لمقدمي طلبات االتكتتا

من مساهمي شرتكة إعمار العقارية حتى تاريس التسجيل بعض الحقوق التفضيلية لالتكتتا

في األسهم المطروحة للبيع (الرجاء النظر إلى الجزء الخاص بة"الشرائح" في القسم األول من هذه النشرة).
على تكل متكتت

أن يمتلك رقم مستةمر ورقم حسا

يجوز للمتكتتبين التقدم بطلبات االتكتتا

مصرفي لتكي يتكون مؤهال للتقدم بطل

شراء األسهم المطروحة للبيع.

في شريحة واحدة فقط .وفي حالة تقدم شخص لالتكتتا

في أتكةر من شريحة،

يحق للمؤسسين البائعين إلغاء أحد أو تكال الطلبين.
تم الحصول على الموافقة من الهيئة ("هيئة األوراق المالية والسلع") على بيع األسهم في اتكتتا

عام ،ولم يتم تسجيل األسهم لدى

أي هيئة رقابية أخرى في أي اختصاص والئي أخر.

تم اعتماد النسخة العربية لهذه النشرة من قبل الهيئة طبقًا ألحتكام قانون الشرتكات التجارية رقم  0لسنة  ،2300وتعديالته،
وق ارراته التنفيذية.
ولمزيد من المعلومات ولإلطالع على وةيقة شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة (باللغة اإلنجليزية) يمتكن للمتكتتبون
التوجه الى الموقع اإلليتكتروني الخاص ببيع األسهم المطروحة لالتكتتا

العام ( )www.emaar.comأو االتصال بالرقم

التالي (.)022100000
ال كتتاب في األسهم المطروحة للبيع ينطوي على مخاطرة عالية 0ينبغي على المكتتبين المحتملين أن يقرئوا بعناية
الجزء الخاص بـ "مخاطر اإلستثمار" في نشرة ال كتتاب للتعرف على العوامل التي يتعين دراستها قبل الستثمار في
األسهم المطروحة للبيع0

3

أسماء المشاركين في عملية بيع األسهم المطروحة في اكتتاب عام
المستشار المالي
روةتشيلد (الشرق األوسط) المحدودة
الطابق السابع

بناية بريسنتكت  ،0مرتكز دبي المالي العالمي
ص.

520502

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
مدراء ال كتتاب المشتركين
المجموعة المالية  -هيرميس اإلمارات المحدودة

اإلمارات للخدمات المالية ش0م0خ

مرتكز دبي المالي العالمي ،ص٧٢٣٠٣ . .

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

ص0110 . .

مبني البوابة ،الجناح الغربي،

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود

بنك أبوظبي الوطني ش0م0ع

إعمار ستكوير ،شارع الشيس زايد

شارع الشيس خليفة

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

ص0 . .

برج وان إن بي ايه دي

الطابق الةاني ،بناية رقم 5

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

بنوك تلقي ال كتتاب الرئيسية
بنك اإلمارات دبي الوطني ش0م0ع

بنك أبوظبي الوطني ش0م0ع

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

شارع الشيس خليفة

برج وان إن بي ايه دي

ص000 . .

ص0 . .
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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بنوك تلقي ال كتتاب الفرعية
بنك الخليج األول ش0م0ع0

بنك المشرق ش0م0ع0

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

بنك التحاد الوطني ش0م0ع0

دار التمويل ش0م0ع0

ص1005 . .

شارع زايد األول ،الخالدية

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

ص0000 . .

ص205 . .

ص0120 . .

بناية برج أرجوان

شارع السالم

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
بنك دبي اإلسالمي ش0م0ع0

مصرف اإلمارات اإلسالمي ش0م0ع0

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

ص0500 . .

ص2202 . .

المستشارون القانونيون لعملية عرض األسهم المطروحة للبيع
المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون اإلمارات

المستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون الوليات

التميمي ومشاركوه

لينكليترز إل إل بي

المتحدة األمريكية والقانون اإلنجليزي

العربية المتحدة

الطابق التاسع ،تكرنسي هاوس

الطابق  ،0بناية  0شرقةًا
مرتكز دبي المالي العالمي

مرتكز دبي المالي العالمي

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

ص520520 . .

ص3005 . .

المستشار القانوني لمديري ال كتتاب المشتركين والمنسقين الدوليين المشتركين فيما يخص قانون اإلمارات العربية
المتحدة والقانون اإلنجليزي واألمريكي
ألن اند أفري ال ال بى
الطابق 0

جيت فيالج البوابة رقم 0
مرتكز دبي المالي العالمي
ص

520000

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
5

محاسبين إعداد التقارير

إرنست أند يونج الشرق األوسط – فرع دبي
ص3000 . .
الطابق 00
برج العطار بيزنس
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

مدققي حساب بيع األسهم

إرنست أند يونج الشرق األوسط – فرع دبي
ص3000 . .
الطابق 00

برج العطار بيزنس
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

مسئول عالقات المستثمر
هبة البليدي

مجموعة إعمار مولز ش.م.ع( .تحت التأسيس)
رقم201001100 :
ص3002 . .
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

صدرت نشرة ال كتتاب هذه بتاريخ  41سبتمبر 0241
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إشـعـار هــام
(يتعين على جميع المتكتتبين قراءته بعناية)


تهةدف نشةرة االتكتتةةا

تسةةاعدهم فةةي االتكتتةةا

والنظةةام األساسةةي بشةةتكل أساسةةي إلةةى تزويةةد المتكتتبةين بالمعلومةةات األساسةةية التةةي يمتكةةن أن
لإلسةةتةمار ،يج ة

فةةي األسةةهم المطروحةةة للبيةةع .وقبةةل التقةةدم بطل ة

علةةى تكةةل متكتت ة

أن

يفح ةةص وي ةةدرس بعناي ةةة جمي ةةع البيان ةةات الة ةواردة ف ةةي ه ةةذه النشة ةرة ع ةةالوة عل ةةى النظ ةةام األساس ةةي للشة ةرتكة ("النظـــام

األساسي") لتحديد ما إذا تكان االستةمار في األسهم المطروحة للبيع مناس

أم ال .ويج

على تكل متكتتة

أيضةا
ً

استشارة مستشاره المالي والقانوني بشأن االستةمار في األسهم المطروحة للبيع .ويتعين علةى قةارن نشةرة االتكتتةا

مالحظةةة أن التكلمةةات والعبةةارات توضةةح أن المعلومةةات تقديريةةة وتسةةتند إلةةى افت ارضةةات مسةةتقبلية وتشةةير إلةةى أنهةةا
بيانات غير مؤتكدة وأنه ال يجوز التعويل أو االتتكةال علةى تلةك التقةديرات المسةتقبلية .وتخضةع نشةرة االتكتتةا
ةر ألنةةه مةةن غيةةر الممتكةةن التحقةةق مةةن الظةةروف المسةةتقبلية التةةي تسةةب
للتعةةديل نظة ًا

هةذه

اخةةتالف جةةوهري بةةين النتةةائج

الفعلية والمتوقعة.


االتكتتةا

فةةي األسةةهم المطروحةةة للبيةع قةةد يشةةمل علةةى مخةاطر تكبيةرة .لةةذا ،يتعةةين علةى المتكتتة

أموال في هذا االتكتتا
اإلستةمار" في النشرة).


عةةدم اسةةتةمار أي

قادر على تحمل خسةارة اسةتةماره (يرجةى الرجةوع إلةى الجةزء الخةاص ب ة "مخةاطر
مالم يتكن ًا

تحتوي نشرة االتكتتا هذه علةى بيانةات مقدمةة وفقةًا لقواعةد اإلصةدار واإلعةالن الصةادرة عةن هيئةة األوراق الماليةة
والسةةلع بدولةةة االمةةارات العربيةةة المتحةةدة .وجميةةع المؤسسةةين البةةائعين واألعضةةاء المعينةةين فةةي مجلةةس إدارة الشةرتكة
الةواردة أسةةماؤهم فةةي مةةتن نش ةرة االتكتتةةا

ةامنا وتتكةةافالً عةةن دقةةة المعلومةةات والبيانةةات
هةةذه يتحملةةون المسةةؤولية تضة ً

الةواردة فيهةةا ويتعةةين علةةيهم ضةةمان ،بأفضةةل مةةا لةةديهم مةةن معرفةةة واعتقةةاد وبموجة

إجةراء الفحةةص النةةافي للجهالةةة

واج ةراء جميةةع التحقيقةةات الممتكنةةة والمعقولةةة ،أنةةه لةةم يةةتم إغفةةال أي حقةةائق أو معلومةةات مهمةةة أخةةرى مةةن شةةأنها
تضليأل والتأةير على قرار االتكتتا


الخاص بالمتكتتبين.

لةةن تخض ةةع المعلوم ةةات ال ةواردة ف ةةي ه ةةذه النشة ةرة ألي مراجعةةة أو إض ةةافة دون الحص ةةول علةةى موافق ةةة م ةةن الهيئ ةةة
واخطةةار الجمهةةور بةةذلك مةةن خةةالل النشةةر فةةي جريةةدتين يةةوميتين وفقةةا للقواعةةد الصةةادرة مةةن قبةةل الهيئةةة .يح ةتفظ
البائعون بحقهم في سح

األسهم المطروحة للبيع في أي وقت مةن األوقةات وفقةا لتقةديرهم بشةرط الحصةول علةى

موافقة مسبقة من هيئة األوراق المالية والسلع.


األسهم المطروحة للبيةع الةواردة فةي هةذه النشةرة مقدمةة بغةرض االتكتتةا

فةي اإلمةارات العربيةة المتحةدة .وفةي حالةة

عةةرض األوراق الماليةةة فةةي دولةةة أخةةرى ،سةةوف تعةةرض الش ةرتكة األسةةهم المطروحةةة للبيةةع وفقةةا للق ةوانين والل ةوائح
المعمول بها والمقبولة لدى السلطات المختصة في اإلختصاص الوالئي المعني.



ال تشةةتكل هةةذه النش ةرة عةةرض مةةالي ،اتكتتةةا  ،أو بيةةع أو تسةةليم اسةةهم أو أوراق ماليةةة أخةةرى وفقةةا لقةةانون األس ةواق
الخةةاص بمرتكةةز دبةةي المةةالي العةةالمي ("مركــز دبــي المــالي العــالمي") (القةةانون رقةةم  20لسةةنة  0220وتعديالتةةه
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قواعةةد األسةواق ("قواعــد األسـواق") لهيئةةة دبةةي للخةةدمات الماليةةة ("هيئــة الخــدمات

("قــانون األسـواق") أو بموجة

الماليـة") .لةم يةتم الموافقةة علةى عةرض األسةهم المطروحةة للبيةع أو التةرخيص بةه مةن قبةل هيئةة الخةدمات الماليةة،

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


تم اعتماد نشةرة االتكتتةا

هةذه مةن لقبةل هيئةة األوراق الماليةة والسةلع .واعتمةاد الهيئةة لنشةرة االتكتتةا

هةذه ال يجةوز

اعتبةاره موافقةة علةةى جةدوى االسةةتةمار وال توصةية باالتكتتةا  ،ولتكةةن يعنةي فقةةط أنةه قةد تةةم الوفةاء بالحةةد األدنةى مةةن
متطلبات االتكتتةا

وفقةاً لقواعةد اإلصةدار واإلعةالن عةن المعلومةات المطبقةة علةى نشةرات االتكتتةا

والصةادرة عةن

هيئة األوراق المالية والسلع .وال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن دقة أو اتكتمال أو تكفاية المعلومات الواردة في هذه
النش ةرة ،وال تتحمةةل أي مسةةؤولية عةةن أي أض ةرار أو خسةةارة يتعةةرض لهةةا أي شةةخص بسةةب

االتكتتا


االعتمةةاد علةةى نش ةرة

هذه أو أي جزء منها.

تم إصدار نشرة االتكتتا

معلومات مالية تاريخية

هذه في  20سبتمبر .0220
عرض البيانات المالية والمعلومات األخرى

المعلومات المالية التاريخية للشرتكة للسنوات الةال

المنتهية في  12ديسمبر عام  0222و 0220و0221

وتكما في  12يونيو  0220باإلضافة الى البيانات الخاصة باألشهر الستة المنتهية في  12يونيو  0221و
 "( 0220المعلومات المالية التاريخية") وردت في هذه النشرة .وقد تم إعداد المعلومات المالية التاريخية وفق

المعايير الدولية للتقارير المالية ("المعايير المحاسبية العالمية") الصادرة عن مجلس ممارسة معايير المحاسبة

الدولية ومتطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة .بإستةناء ما هو موضح في اإليضاح

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

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



"الدرهم اإلماراتي" أو "درهم" هي اشارة إلى العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ و

" الدوالر األمريتكى " أو "دوالر" هي إشارة الى العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريتكية.

التقريب

تم تقري

بعض البيانات في هذه الوةيقة ،بما في ذلك المعلومات المالية واإلحصائية ،والتشغيلية .ونتيجةً لهذا

لقد تم تقري

المئوية في الجداول وبناءا على ذلك فإنها قد ال تصل في مجموعها الى .%222

التقري  ،فإن مجموع البيانات الواردة في هذه الوةيقة قد يختلف قليال عن مجموع الحسا
النس
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الفعلي لهذه البيانات.

البيانات ذات النظرة التطلعية
(تحتوي هذه النشرة على بيانات ذات نظرة تطلعية .تنطوي هذه البيانات على المخاطر والشتكوك المعلومة وغير
المعلومة والتي في التكةير منها ما هو خارج عن سيطرتنا وجميعها مبني على معتقداتنا الحالية وتوقعاتنا لالحدا
المستقبلية .في بعض األحيان تعرف البيانات ذات النظرة التطلعية باستخدامها مصطلحات النظرة التطلعية مةل

"يعتقد" أو "يتوقع" أو "يمتكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبغي" أو "مخاطرة" أو "ينطوي" أو "يقدر" أو "يهدف" أو "يخطط"
أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتمرتكز" أو "من المتوقع" أو ما يفيد السل

من هذه المصطلحات أو مرادفاتها

المختلفة أو ما يماةلها.
تتضمن هذه البيانات ذات النظرة التطلعية تكافة األمور التي ال تشتكل حقائق تاريخية .وتوجد هذه البيانات في عدد
من الفقرات في هذه النشرة وتشمل بيانات حول النوايا والمعتقدات والتوقعات الحالية بخصوص  -من بين العديد من
األمور األخرى  -نتائج عملياتنا ،الوضع المالي ،السيولة ،التوقعات ،النمو ،اإلستراتيجيات وسياسة األرباح والصناعة
التي نعمل بها( .وبصفة خاصة ،فإن البيانات الواردة تحت العناوين المتعلقة بإستراتيجيتنا واألحدا

أو التوقعات

المستقبلية األخرى في األجزاء التالية ،هي بيانات ذات نظرة تطلعية مةل" :مخاطر اإلستةمار" ،و "التفاصيل الرئيسية

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

قد تختلف جوهرياً نتيجة ا لمخاطر أو الشتكوك التي نواجهها .هذه المخاطر والشتكوك قد تتسب

الفعلية أو النتائج

في نتائج فعلية تغاير

بشتكل جوهري النتائج المستقبلية المشار إليها ،أو المنصوص عليها أو المذتكورة بشتكل ضمني في هذه البيانات ذات

النظرة التطلعية .للمزيد من التأتكيد في هذا الصدد ،يرجى اإلطالع على "مخاطر اإلستةمار".
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
(ش.م.ع) والمجموعة المالية هيرميس المحدودة (اإلمارات العربية المتحدة) (يشار إليهم مجتمعين بة "مديري ال كتتاب
المشتركين") والمستشار المالي صراحة عدم تحملهم أي التزام أو تعهد بتحدي

هذه البيانات ذات النظرة التطلعية

الواردة في هذه النشرة لتعتكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغير في األحدا  ،أو األوضاع أو الظروف التي تستند

عليها هذه البيانات اال اذا تكان فعل ذلك ضروريا بموج

ال تشتكل نشرة االتكتتا

القوانين المعمول بها.

معلومات هامة

هذه أو تمةل أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع على أي عرض لشراء أو

اإلستةمار في أي أوراق مالية غير األوراق المالية المقصودة أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو تشجيع أو
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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.
إن مستلمي هذه النشرة مفوضين بإستخدامها بصورة فردية فقط لغايات النظر في شراء األسهم المطروحة للبيع وال
يجوز لهم نسس أو توزيع هذه النشرة سواء بشتكل تكلي أو جزئي وال يجوز لهم إستخدام المعلومات الواردة هنا ألي
غرض غير النظر في االتكتتا

في األسهم المطروحة للبيع  .ويقبل هؤالء المتسلمين لهذه النشرة بما سبق بقبول تسلم

هذه النشرة .قبل إتخاذ أي قرار باإلستةمار في يج

على المتكتتبين المحتملين قراءة هذه النشرة بأتكملها (وبالتحديد

 ،يج

اإلعتماد على تحرياتهم وتحليلالتهم وأسئلتهم

القسم المعنون بة"مخاطر اإلستةمار" عند التفتكير باالتكتتا
األساسي للشرتكة .عند إتخاذ قرار االتكتتا

في أسهم الشرتكة) باإلضافة إلى عقد التأسيس والنظام

على تكل متكتت

الخاصة عن الشرتكة وشروط البيع بما في ذلك ما ينطوي عليه من المزايا والمخاطر .تكما يؤتكد المتكتتبين أنهم ( )2لم
يعتمدوا على المنسقين الدوليين المشترتكين (على النحو المفصل أدناه) أو مديري االتكتتا

المشترتكين أو المستشار

أو

المالي (على النحو المفصل أدناه) أو على أي شخص تابع للمنسقين الدوليين المشترتكين أو لمديري االتكتتا

للمستشار المالي بخصوص أي تحقيق في دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة أو في قرارهم باالتكتتا ؛ و ( )0أنهم
قد إستندوا على المعلومات الواردة في هذه النشرة فقط .لم يتم التصريح ألي شخص أن يقدم أية معلومات أو
اق اررات عدا الوارد في هذه النشرة ،واذا ما أعطيت هذه المعلومات او االق اررات ،يج

عدم االعتماد على هذه

المعلومات أو االق اررات ،على أنها صدرت بتفويض من الشرتكة أو من البائعين أو المنسقين الدوليين المشترتكين أو

مديري االتكتتا

المشترتكين أو المستشار المالي .ال يعتبر اصدار نشرة االتكتتا

هذه أو أي اتكتتا

أو بيع بموجبها ،

تحت أي ظرف من الظروف ،ايحاء بأن لم يتكن هناك أي تغيير في شؤون الشرتكة منذ تاريس نشرة االتكتتا

هذه أو

أن المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة فى أي وقت الحق لتاريس هذه النشرة.
ال يقدم أى من الشرتكة أو المنسقين الدوليين المشترتكين ،أو مدراء االتكتتا

المشترتكين أو أي من بنوك تلقي االتكتتا

الرئيسيين أو المستشار المالي أو أي من ممةلي تكل منهم ،أى اقرار ألي متكتت
بشأن مشروعية االتكتتا

في األسهم المطروحة للبيع من قبل اى متكتت

والمطبقة على المتكتتبين المحتملين .يج
يج

على تكل متكتت

محتمل لألسهم المطروحة للبيع

محتمل بموج

القوانين المعمول بها

أال تفسر محتويات هذه النشرة على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية.

محتمل استشارة مستشاره القانوني أو المالي أو الضريبي للحصول على المشورة القانونية أو

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

ال يحق ألي شخص تقديم أي معلومات أو إقرارت غير تلك التي وردت في هذه الوةيقة  ،وفي حالة حدو
يج

ذلك،

عدم اإلعتماد على تلك المعلومات أو اإلق اررات تكما لو انها مصرح بها من قبل الشرتكة .ال يعد استالم هذه

الوةيقة أو االتكتتا

في األسهم أو أي بيع يتم بموج

هذه النشرة ،تحت أي ظروف ،بمةابة تأتكيد ضمني على أن

شؤون الشرتكة لم تتغير منذ تاري س هذه الوةيقة أو على صحة المعلومات الواردة في هذه الوةيقة في أي وقت الحق
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
األخرى ،وال عدالة أو مالءمة أي توقعات أو وجهات نظر أو اآلراء المعبر عنها من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم

األخرى بخصوص عرض األسهم المطروحة للبيع أو الشرتكة .تكما ال يقر المشارتكون بمدى مالءمة ودقة أو اتكتمال
أو موةوقية أية معلومات أو نشرات مةل هذه.
تم تعيين ميريل لينش انترناشيونال ("بنك أوف أميركا ميريل لينش") ،جيه بى مورجان سيتكيوريتيز بي إل سي ("جيه

بي مورجان") ومورجان ستانلي أند تكو انترناشيونال بي إل سي ("مورجان ستانلي") تكمنسقين دوليين مشترتكين

وتكمديري اتكتتا
االتكتتا

مشترتكين (مجتمعين "المنسقين الدوليين المشتركين") .المنسقين الدوليين المشترتكين ومديري

المشترتكين وروةتشيلد ("المستشار المالي") يمةلون الشرتكة بشتكل حصري وليس اى طرف آخر فيما يتعلق

باالتكتتا  ،ولن يعتبر أي شخص آخر (بغض النظر عن تسلمه هذه الوةيقة من عدمه) تكعميل فيما يتعلق باالتكتتا

و لن تتكون هناك مسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشرتكة لتوفير الحماية الممنوحة لعمالء تكل منهم وال لتقديم

المشورة فيما يتعلق باالتكتتا

أو أي معاملة أو الترتي

الدوليين المشترتكين ،ومديري االتكتتا

المشار إليه في هذه النشرة .من المحتمل أن يتكون المنسقين

المشترتكين ،والمستشارين الماليين وأي من الشرتكات التابعة لتكل منها من قد

ابرموا معامالت مع الشرتكة التى قد يتكونوا قد تقاضوا في مقابلها الرسوم المتعارف عليها ،وقدموا مختلف االستشارات
والخدمات المصرفية واالستةمارية واالستشارية المالية وغيرها من الخدمات .لن يشارك المنسقين الدوليين المشترتكين

في عملية تلقي اموال االتكتتا

أو المشارتكة في عملية إدارة االتكتتا

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ستقوم البنوك المرخصة من قبل مصرف االمارات المرتكزي بإدارة عملية االتكتتا

العام داخل الدولة ولن تقوم البنوك

األجنبية الغير مرخصة من قبل مصرف اإلمارات المرتكزي بالمشارتكة في ادارة عملية االتكتتا

العام في الدولة.

وبعيدا عن أي مسؤوليات والتزامات قد تفرض على أي من المنسقين الدوليين المشترتكين أو مديري االتكتتا
المشترتكين أو المستشار ا لمالي ضمن النظام الرقابي في أي إختصاص قضائي يعتبر فيه اإلعفاء من المسؤولية غير
قانوني أو باطل أو غير نافذ ،ال يقبل أي من المنسقين الدوليين المشترتكين أو مديري االتكتتا

المشترتكيين أو

المستشار المالي أية مسؤولية مهما تكانت تكما ال يقدم اية ضمانات أو تعهدات ،صريحة أو ضمنية ،لمدى دقة أو

إتكتمال أو صحة محتويات هذه النشرة أو في أي تصريح صدر أو سيعمل على إصداره من قبلهم أو بالنيابة عنهم
فيما يتعلق بالشرتكة أو األسهم المطروحة للبيع  .تكما أنه ال يجوز اإلعتماد على أي محتويات في هذه النشرة على
أنها وعد أو تعهد في هذا الخصوص سواء في الماضي أو في المستقبل .وعليه ينفي تكل من المنسقين الدوليين
المشترتكين ومديري االتكتتا

المشترتكين والمستشار المالي أية مسؤولية سواء تقصيرية أو تعاقدية أو غيرها (بإستةناء

ما تم اإلشارة إليه أعاله) والتي يمتكن أن تتكون نتيجة لهذه النشرة أو ذلك التصريح.
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التعريفات والختصارات
درهم أو درهم إماراتي

العملة الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

النظام األساسي

النظام األساسي للشرتكة.

الهيئة

هيئة االوراق المالية والسلع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشرتكة.

نظام اإليداع المرتكزي

هو نظام اإليداع المرتكزي لسوق دبي المالي.

تاريس اإلغالق

 00سةةبتمبر  0220وهةةو ت ةةاريس إغ ةةالق شة ةريحة األفة ةراد و  00سةةتمبر  0220وهةةو
تاريس اغالق شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة.

قانون الشرتكات

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

سوق دبي المالي

سوق دبي المالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

توزيع األرباح

يحةةق لمةةالتكي األسةةهم الحصةةول علةةى األربةةاح المعلنةةة لألسةةهم للسةةنة الماليةةة المنتهيةةة
فى  0220والسنوات المالية الالحقة ،في حالة توزيع الشرتكة لألرباح.
اإلهالك واالستهالك.

الةEBITDA

نسبة صافي الربح قبل خصم العائد والضرائ

سعر البيع النهائي

يةةتم تحديةةد سةةعر البيةةع النهةةائي لألسةةهم المطروحةةة للبيةةع بع ةةد إنتهةةاء عمليةةة البنةةاء
السة ةةعري لش ة ةريحة المؤسسة ةةات اإلسة ةةتةمارية المؤهلة ةةة ،عة ةةن طرية ةةق المفاوضة ةةات مة ةةع
المنسةةقيين الةةدوليين المشةةترتكين ومةةدراء االتكتتةةا

المشةةترتكين ويج ة

أن تتكةةون أسةةهم

المؤسسةةات اإلسةةتةمارية المؤهلةةة مةةن البنةةوك ووأو المؤسسةةات الماليةةة ووأو صةةناديق
االسةتةمار ووأو غيرهةا مةةن الشةرتكات المتخصصةة ممةلةةة لغالبيةة األسةهم المخصصةةة
لهذه الشريحة عند احتسا
عق ة

سعر البيع النهائي للسهم.

إغةةالق ش ةريحة األف ةراد ،سةةوف تقةةوم الش ةرتكة بنشةةر إعةةالن يةةنص علةةى سةةعر

البيةةع النهةةائي للسةةهم ("ســعر البيــع النهــائي") والةةذي سينشةةر فةةي جريةةدتين يةةوميتين
محلتة ة ةةين باللغة ة ةةة العربية ة ةةة وجرية ة ةةدة باللغة ة ةةة االنجليزية ة ةةة وعلة ة ةةى الموقة ة ةةع اإلليتكترونة ة ةةي

(.)www.emaar.com
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشرتكة في األول من يناير وتنتهي في  12ديسمبر من تكل عام.

مجلس التعاون الخليجي

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

الشرتكة

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

بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
المعة ة ةةايير الدولية ة ةةة إلعة ة ةةداد

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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التقارير المالية
هةةو أي شةةخص طبيعةةي أو إعتبةةاري يتقةةدم بطل ة

المتكتت

لالتكتتةةا

فةةي األسةةهم المطروحةةة

للبيع.
بطاقة iVestor

في از مدفوعة مسةبقا وبطاقةة ذتكيةة تصةدر للمتكتتبةين المسةجلين لةدى سةوق دبةي المةالي
وتخضع ألحتكةام وشةروط بطاقةة  iVESTORالمتةوفرة علةى موقةع سةوق دبةي المةالي
(.)www.dfm.ae

إدراج األسهم

عق

غلق با

االتكتتةا

والتخصةيص للمتكتتبةين واالنتهةاء مةن تأسةيس الشةرتكة وبعةد

تحولهةةا مةةن ش ةرتكة ذات مسةةئولية محةةدودة الةةى ش ةرتكة مسةةاهمة عامةةة لةةدى السةةلطات
المختصةةة فةةي اإلمةةارات العربيةةة المتحةةدة ،سةةيتم ادارج جميةةع أسةةهمها فةةي سةةوق دبةةي
لألوراق المالية.

وسيتم تفعيل تداول األسهم في سوق دبي المالي من خالل سجل األسهم بسوق دبةي
المالي.
الحد األقصى لإلستةمار

فةةي األسةةهم المطروحةةة للبيةةع .مةةع ذلةةك ،يحظةةر علةةى

ال يوجةةد حةةد أقصةةى لالتكتتةةا

أي مسةاهم بةةأن يمتلةك اتكةةةر مةن  %5مةةن اسةةهم الشةرتكة وذلةةك وفقةاً للنظةةام األساسةةي

للش ةرتكة .يسةةتةنى مةةن ذلةةك المؤسسةةين البةةائعين .وال يجةةوز للمؤسسةةين البةةائعين س ةواء

بشةةتكل مباشةةر او غيةةر مباشةةر او مةةن خةةالل ش ةرتكاتهما التابعةةة االتكتتةةا

فةةي األسةةهم

المطروحةةة للبيةةع ،وتكةةذلك ال يجةةوز للمنسةةقيين الةةدوليين والمحليةةين المشةةترتكين مةةدراء
االتكتتةةا

وتكافةةة االط ةراف المشةةارتكة فةةي عمليةةة االتكتتةةا

االتكتت ة ةةا

ف ة ةةي األس ة ةةهم المطروح ة ةةة لالتكتت ة ةةا  ،ويج ة ةةوز أيض ة ةةا للمنس ة ةةقيين ال ة ةةدوليين

المشترتكين ومدراء االتكتتا

الحد األدنى لإلستةمار

المشترتكيين باالتكتتا

فيمةةا عةةدا متعهةةدوا التغطيةةة

نيابة عن عمالئهم.

ت ةةم وض ةةع الح ةةد األدن ةةي لإلس ةةتةمار لشة ةريحة األفة ةراد بقيم ةةة  220222دره ةةم م ةةع أي
استةمار إضافي يتم بزيةادات ال تقةل عةن  2،222درهةم (لمزيةد مةن التفاصةيل يرجةى
اإلطالع على الجزء الخاص بة"مبال االتكتتا " في القسم األول من هذه النشرة).

رقم المستةمر
االتكتتا

العام

رقم المستةمر الذى يحصل عليه المتكتت
المالي.

االتكتتا

عند تسجيله تكمستةمر جديد في سوق دبي

العام فةي  0.222.222.222سةهم مطةروح للبيةع والتةي يةتم عرضةها للبيةع

مةةن قبةةل المؤسسةةين البةةائعين وفق ةاً لش ةريحة األف ةراد وش ةريحة المؤسسةةات اإلسةةتةمارية
المؤهلة.

سعر البيع

سةةوف يةةتم عةةرض األسةةهم المطروحةةة للبيةةع بسةةعر يتةةرواح مةةا بةةين  0.52درهةةم الةةى
 0.32درهم .السعر الذي يحصل به المتكتتبةين علةى األسةهم المطروحةة للبيةع سةوف

يتكون هو سعر البيع النهائي.
13

سةةوف يبةةدأ االتكتتةةا

مدة االتكتتا

الخةةاص بشةريحة األفةراد فةةي  20سةةبتمبر  0220وسةةينتهي فةةي

 00سبتمبر .0220
سة ةةوف يبة ةةدأ االتكتتة ةةا

الخة ةةاص بش ة ةريحة المؤسسة ةةات اإلسة ةةتةمارية المؤهلة ةةة فة ةةي 20

سبتمبر  0220وسينتهي في  00سبتمبر .0220

األسهم المطروحة للبيع

عة ةةام مة ةةن قبة ةةل

 0.222.222.222سة ةةهم عة ةةادي والتة ةةي سة ةةيتم بيعهة ةةا فة ةةي اتكتتة ةةا
المؤسسين البائعين.

ال يجةةوز أن يمتلةةك غيةةر م ةواطني دولةةة االمةةارات العربيةةة المتحةةدة نسةةبة تزيةةد عةةن

قيود الملتكية

 %03من أسهم الشرتكة.
المش ةةترون م ةةن المؤسس ةةات

تكما هو موضح في القاعدة  200إيه.

المؤهلة
مق ة ة ة ة ةةدموا الطلب ة ة ة ة ةةات م ة ة ة ة ةةن
المؤسسة ة ة ة ةةات اإلسة ة ة ة ةةتةمارية

المؤهلة

تكةةل األشةةخاص االعتباريةةة مةةن المصةةارف والمؤسسةةات الماليةةة وصةةناديق االسةةتةمار،

وغيرهة ةةا مة ةةن الش ة ةرتكات والمؤسسة ةةات التة ةةي تمة ةةت الموافقة ةةة علي ة ةةه مة ةةن قبة ةةل الش ة ةرتكة
والمؤسس ةةين الب ةةائيعن والمنس ةةقين الة ةةدوليين المشةةةترتكين وم ةةدراء االتكتت ةةا

المشة ةةترتكين

والةةذي يعتبةةر واحةةد ممةةا يلةةي ( )2المقةةيم فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريتكيةةة و المشةةترين
مةةن المؤسسةةات المؤهلةة ( )0شةةخص خةةارج الواليةةات المتحةةدة األمريتكيةةة الةةذين يجةةوز
البيةةع لص ةةالحهم اسةةتناداً إل ةةى النظةةام إس ،أو ( )1ش ةةخص فةةي مرتك ةةز دبةةي الم ةةالي
العالمي الذين يجوز البيع لصالحهم وفقاً لالعفاء من التسجيل بموج

نمةوذج قواعةد

السوق الموجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية).

شة ة ة ة ة ة ة ة ة ةريحة المؤسس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
اإلستةمارية المؤهلة

عة ةةرض األسة ةةهم المطروحة ةةة للبية ةةع علة ةةى مقة ةةدموا طلبة ةةات االتكتتة ةةا
اإلس ة ةةتةمارية المؤهل ة ةةة بموجة ة ة

المؤهلة.

مة ةةن المؤسسة ةةات

الوةيق ة ةةة الخاص ة ةةة بشة ة ةريحة المؤسس ة ةةات اإلس ة ةةتةمارية

هذه الشريحة مقتصرة على مقدمي الطلبات من المؤسسات اإلستةمارية المؤهلةة (تكةل
األشة ةةخاص االعتبارية ةةة مة ةةن المصة ةةارف والمؤسسة ةةات المالية ةةة وصة ةةناديق االسة ةةتةمار،
وغيره ةةا م ةةن الشة ةرتكات والمؤسس ةةات الت ةةي تم ةةت الموافق ةةة علي ةةه م ةةن قب ةةل الشة ةرتكة و
المؤسسين البائيعن والمنسقين الدوليين المشترتكين ومدراء االتكتتةا

المشةترتكين والةذي

يعتبةةر واحةةد ممةةا يلةةي ( )2المقةةيم فةةي الواليةةات المتحةةدة األمريتكيةةة و المشةةترين مةةن
المؤسسات المؤهلة ( )0شخص خارج الواليات المتحدة األمريتكية الذين يجةوز البيةع
لصةةالحهم اسةةتناداً إلةةى النظةةام إس ،أو ( )1شةةخص فةةي مرتكةةز دبةةي المةةالي العةةالمي
الذين يجوز البيع لصالحهم وفقاً لالعفةاء مةن التسةجيل بموجة

الموجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية).

وةيقة ة ة ة ةةة اتكتتة ة ة ة ةةا

ش ة ة ة ة ةريحة

المؤسسة ة ة ة ةةات اإلسة ة ة ة ةةتةمارية

نمةوذج قواعةد السةوق

وةييق ةةة ع ةةرض األس ةةهم المطروح ةةة للبي ةةع الخاص ةةة بشة ةريحة المؤسس ةةات اإلس ةةتةمارية
المؤهلة والمتاحة لإلطالع على الموقع اإلليتكتروني (.)www.emaar.com
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المؤهلة
بنوك تلقي االتكتتا

هةةي مجموعةةة البنةةوك برئاسةةة بنةةوك تلقةةي االتكتتةةا

الرئيسةةين (بنةةك أبةةو ظبةةي الةةوطني

ش.م.ع .وبن ةةك اإلمةةةارات دب ةةي ال ةةوطني ش.م.ع ).وبنةةةوك تلقة ةةي االتكتت ةةا

األخةةةرى

المشارتكة وبنةك المشةرق ش.م.ع .و بنةك دبةي اإلسةالمي ش .م .ع .و بنةك الخلةيج

األول ش.م.ع .و دار التموي ة ة ة ةةل ش.م.ع .و بن ة ة ة ةةك اإلتحةة ة ة ةةاد الة ة ة ة ةةوطني ش.م.ع .و
مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.
مقة ة ةةدموا طلبة ة ةةات االتكتتة ة ةةا

أي شخص طبيعي يحمل رقم مستةمر ولديه رقم حسا

مصرفي.

من األفراد
تاريس التسجيل

 22سبتمبر .0220

النظام إس

النظام إس بموج

القاعدة  200إيه

القاعدة  200إيه بموج

شريحة األفراد

عةةرض األسةةهم المطروحةةة للبيةةع علةةى أي شةةخص طبيعةةي يحمةةل رقةةم مسةةتةمر ورقةةم

حسا

قانون االوراق المالية للواليات المتحدة األمريتكية.
قانون االوراق المالية للواليات المتحدة األمريتكية.

مصرفي ولم ولن يشارك في شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة بموجة

هذه النشرة.
األسهم

أسهم الشرتكة.

قة ة ة ة ة ة ةةانون األوراق المالية ة ة ة ة ة ةةة

قانون األوراق المالية للواليات المتحدة األمريتكية لسنة  ،2311وتعديالته.

األمريتكي
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أولا :شروط وأحكام ال كتتاب
التفاصيل الرئيسية لألسهم المطروحة للبيع للجمهور



اسم الشركة :مجموعة إعمار مولز ش.م.ع.
رأس المال :حدد رأس مال الشرتكة بمبل ( )21.220.122.222درهم ةالةة عشر مليار وأربعة عشر

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

حصص عينية و ( )122.222سهماً نقدياً مدفوعة بالتكامل.



نسبة وعدد ونوع األسهم المطروحة للبيع :بيع  0.222.222.222سهم وجميعها أسهم عادية.



نطاق سعر البيع لكل سهم :من  0.52درهم إماراتي الى  0.32درهم إماراتي.



القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة للبيع (بناءا على اعلى سعر لال كتتاب الوارد أعاله) :ما يصل الى



أهلية الفئات المؤهلة من المكتتبين للتقدم بطلب الحصول على األسهم المطروحة للبيع:

 5.022.222.222درهم إماراتي.

شريحة األفراد :يتم فتح االتكتتا
الغالف من هذه النشرة .يج

الخاص بشريحة األفراد الى المتكتتبين تكما هو موضح فى صفحة

على جميع المتكتتبين أن يتكون لديهم رقم مستةمر ورقم حسا

شريحة المؤسسات الستثمارية المؤهلة :يتم فتح االتكتتا

مصرفي.

الخاص بشريحة المؤسسات االستةمارية

المؤهلة تكما هو موضح في صفحة الغالف والجزء الخاص بة"التعريفات واالختصارات" هذه النشرة ،ويج
على جميع المتكتتبين أن يتكون لديهم رقم مستةمر.


ُيحظر ال كتتاب من قبل الجمهور في األسهم المطروحة للبيع على:
ُيحظر االتكتتا العام على أي متكتت تتكون عملية شراؤه لألسهم مقيدة بموج
الوالئي في موطن إقامة المتكتت

ويتحمل المتكتت

أو بموج

قوانين االختصاص

قوانين االختصاص الوالئي الذي ينتمي إليه المتكتت .

المسؤولية عن تحديد ما إذا تكانت عملية الشراء التي قام بها المتكتت

تتوافق مع

قوانين االختصاص الوالئي المعمول بها.


الحد األدنى لإلستثمار :الحد األدني الممتكن لالتكتتا

في األسهم المطروحة للبيع هو  22.222درهم

بخالف الحد األدنى المقرر لشريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة ،أي استةمار إضافي يتم بزيادات ال

تقل عن  2.222درهم.


الحد األقصى لإلستثمار :ال يوجد حد أقصى لإلستةمار في األسهم المطروحة للبيع .مع ذلك ،يحظر
على أي مساهم بأن يمتلك اتكةر من  %5من اسهم الشرتكة وذلك وفقاً للنظام األساسي للشرتكة (يستةنى

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

للمؤسس البائع بيع أو تحويل أو التصرف باألسهم بأي شتكل آخر خالل تلك الفترة إال إلى مؤسس بائع
آخر.


ملكية مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة:

من المتوقع ان يستمر المؤسسين البائعين مالتكين لنسبة  %52على األقل من أسهم الشرتكة ،األمر الذي
من شأنة أن يضمن امتةال الشرتكة لمتطلبات الملتكية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.


ملخص التقييم:

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

للشرتكة ،ووفقا لهذا التقييم فإن القيمة السوقية العادلة لألصول العقارية للشرتكة بلغت  1300مليار درهم
إماراتي بتاريس  12يونيو  .0220إن القيمة السوقية هذه ال تشمل ديون الشرتكة والمبال النقدية التي
بحوزتها ،إذا أخذنا بعين االعتبار جميع مبال الديون والتمويل التي حصلت عليها الشرتكة لهذه العقارات
وقيمة المبال النقدية المتوفرة لدى الشرتكة (وذلك يعني بأن صافي الدين بتاريس  0سبتمبر  0220يبل

 0.50مليار درهم إماراتي) فهذا يعني أن قيمة صافي األصول العقارية للشرتكة ستتكون  11.0مليار
درهم إماراتي .هذا الملخص جزء ال يتج أز من التقرير التكامل وبج

قراءتهم معا .التقرير التكامل متوفر

لجميع المتكتتبين على الموقع االليتكتروني التالي.)www.emaar.com( :
-

التعليمات والغرض من التقييم:
لقد أُعطت شرتكة التقييم تعليمات بتقديم تقييم برأيهم بشأن القيمة السوقية لمختلف العقارات
المملوتكة بشتكل حر ،وذلك لتكي يتم تضمينها في نشرة اإلتكتتا

التي سوف تنشرها شرتكة

مجموعة إعمار مولز ذ.م.م .بخصوص عرض البيع ألسهمها وادراج هذه أسهمها في سوق
دبي المالي.
-

معايير التقييم:
إن آ ارء شرتكة التقييم في ما يخص القيمة وتقرير التقييم قد تم تحضيرها باإلستناد إلى معايير
التقييم المهنية الصادرة عن المؤسسة الملتكية للمساحين المعتمدين ( RICSتكما هي في يناير
"( )0220المعايير") والتي تتوافق مع معايير التقييم الدولية.

-

موضوع التقييم:
تتضمن المحفظة مجموعة من عقارات التجزئة مع اإلستخدامات الملحقة بها في دبي-
ّ

مبين في جدول العقارات في التقرير التكامل ("العقارات").
اإلمارات العربية المتحدة ،تكما هو ّ
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-

أساس التقييم:
معرفة في المعايير
لقد ّ
قدمت شرتكة التقييم رأيها في ما يخص القيمة السوقية للعقارات تكما هي ّ
أي" :المبل التقديري الذي بموجبه يتم تبادل أصل من األصول أو دين من الديون ،بتاريس

ٍ
مشتر مستعد للشراء وبائع مستعد للبيع ،بشروط عادلة ،بعد عملية تسويق
التقييم ،وذلك بين
تصرف عن دراية ووعي ودون أي إتكراه".
ّ
جيدة ،وبشرط أن يتكون تكال الفريقين قد ّ

-

تاريخ التقييم 12 :يونيو 0220

-

القيمة السوقية اإلجمالية 13.003.302.222 :درهم إماراتي (تسعة وةالةين مليار وسبعماية
وتسعة وةمانون مليون وتسعماية وأربعون ألف درهم إماراتي).
المبينة أعاله تمةّل مجموع القيمة السوقية لتكل عقار من العقارات
إن القيمة السوقية اإلجمالية ّ
على حدة ،وهي ال تمةّل بالضرورة القيمة السوقية للعقارات في حال بيعها تكمحفظة واحدة .وتكما

هو معمول به محلياً في السوق ،لم يأخذ تقييمنا بعين اإلعتبار تتكاليف إنجاز عملية البيع التي

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

المزيد من المعلومات حول شريحة األفراد وشريحة المؤسسات الستثمارية المؤهلة
 04طلبات ال كتتاب
يجوز لتكل متكتت

تقديم طل

المتكتتبين أتكةر من طل

اتكتتا

اتكتتا

واحد باسمه (ما لم يتكن وتكيالً لمتكتت

باسمه ،يحق لبنوك تلقي االتكتتا

استبعاد تكل أو بعض طلبات االتكتتا

المقدمة من هذا المتكتت

المطلوبة وتقديمهم إلى بنك تلقي االتكتتا
يج

أن يتكون طل

االتكتتا

ومدراء االتكتتا

المشترتكين

وعدم تخصيص أي أسهم له.

على المتكتتبين استتكمال تكافة الخانات ذات الصلة بنموذج طل
مع مبل االتكتتا

آخر) .واذا قدم أحد

االتكتتا

وارفاق تكافة المستندات

خالل فترة االتكتتا .

المستوفي البيانات واضحاً وبخط مقروء ،وفي حال مخالفة هذا

الشرط ،سيرفض بنك تلقي االتكتتا

استالم الطل

البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق با
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من المتكتت

االتكتتا .

لحين قيام المتكتت

باستتكمال

ويترت

في األسهم الموافقة على عقد تأسيس الشرتكة ونظامها األساسي وااللتزام بتكافة

على االتكتتا

الق اررات الصادرة عن الجمعية العمومية للشرتكة وتعد أي شروط تُضاف إلى الطل
تُقبل أي نسس ضوئية من طلبات االتكتتا  .ويج
االتكتتا

وعقد تأسيس الشرتكة ونظامها األساسي بإمعان ويقدم الطل

لبنوك تلقي االتكتتا
بطل

تعبئة طل

االتكتتا

االتكتتا

على طل

تكأن لم تتكن ،وال

فقط بعد قراءة نشرة
بعد ذلك ألي فروع تابعة

الوارد ذتكرها أدناه  ،ويقر المتكتتبون أو وتكالؤهم بصحة المعلومات المتضمنة

بحضور ممةل عن البنك الذي قُدم االتكتتا
أو ُيصدق عليه بصورة واضحة.

االتكتتا

يحق لبنوك تلقي االتكتتا

عدم قبول طلبات االتكتتا

ويوقع المتكتت
إليه ُ

من أي متكتت

أو من ينو عنه

غير تكامل أو

إذا تكان الطل

غير صحيح فيما يتعلق بالمبل المدفوع أو المستندات المؤيدة ،أو إذا تم تقديم مبل االتكتتا
مغايرة لطرق الدفع المسموحة (على سبيل المةال فإنه ال يسمح بدفع مبل االتكتتا
يتطابق مبل االتكتتا

المبين على الطل

أو مبل االتكتتا

الذي قدمه مع الطل

بطريقة

نقداً) ،أو إذا لم
ال يتوافق مع

شروط الحد االدنى أو المضاعفات المحددة لتكل شريحة.
طلبات ال كتتاب لشريحة المؤسسات الستثمارية المؤهلة
سيتكون من الممتكن لمن يقع تصنيفه من ضمن شريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة أن يتكتت
خالل تقديم طل

اتكتتا

لفروع بنك أبوظبي الوطني وبنك اإلمارات دبي الوطني.

المستندات المصاحبة لطلبات ال كتتاب
يج

أن يقدم جميع المتكتتبون المستندات اآلتية مع طلبات االتكتتا :

فيما يتعلق باألفراد مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى:
-

أصل وصورة من جواز سفر أو بطاقة الهوية اإلماراتية سارية للتحقق.

-

شخصا آخر بخالف المتكتت  ،يتم تقديم ما يلي:
في حالة تكان الموقع
ً
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من

أ -سند وتكالة مصدق عليه أو صورة معتمدة من إحدى الجهاتو الهيئات التنظيمية
في اإلمارات مةل التكات

األصول المرعية في الدولة.

العدل أو حس

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

في حالة تكان الموقع وصي على قاصر ،يتم تقديم ما يلي:
أ -أصل وصورة من جواز السفر الوصي بالتوقيع للتحقق من توقيعه.
 أصل وصورة من جواز سفر القاصر.ج -في حال تكان الوصي معيناً من قبل المحتكمة ،سند وصاية مصدق من المحتكمة
ومن أي جهات مختصة أخرى مةل تكات

العدل وصورة من هذا السند.

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

بخصوص األشخاص االعتبارية المسجلين في الدولة:
أ -أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من
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

االتكتتا

نيابة عنه وقبول الشروط واألحتكام المنصوص عليها في نشرة االتكتتا

وتقديم طل
ونموذج

االتكتتا .
ج -أصل وصورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.
-

بخصوص األشخاص االعتبارية المسجلين خارج الدولة فإن المستندات المطلوبة ستختلف
بناء على طبيعة الشخصية االعتبارية ومتكان تسجيلها ،ولذلك فإنه يرجى مراجعة مدراء

االتكتتا

المشترتكين للحصول على قائمة المستندات المطلوبة.
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 .0طريقة ال كتتاب والدفع
طريقة الدفع لشريحة األفراد :يتعين على المتكتت
االتكتتا

المذتكورة في هذه النشرة وتخصيص رقم حسابه المصرفي باإلضافة إلى سداد قيمة األسهم

المطروحة للبيع التي يرغ


باالتكتتا

فيها  ،ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية:

شيك مصرفي (شيك مدير) مصدق مستحق الصرف من بنك مرخص ويعمل في دولة
اإلمارات العربية المتحدة لصالح حسا
"IPO PJSC؛ أو




تقديم طل

الشراء إلى أي بنك من بنوك تلقي

الخصم من حسا

االتكتتا

المتكتت

الشرتكة تحت إسم " Emaar Malls Group

لدى بنك تلقي االتكتتا ؛ أو

اإلليتكتروني (يرجى اإلطالع على الجزء الخاص باالتكتتا

اإلليتكتروني أدناه).

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

سيتم دفع المبل ذي الصلة من عائدات شراء األسهم المطروحة للبيع  ،بالشتكل المناس  ،الى
المؤسسين البائعين.
ال يجوز ولن يتم قبول سداد قيمة األسهم المطروحة للبيع المرغو
االتكتتا

االتكتتا

فيها من قبل بنك تلقي

بأي من الطرق التالية:



نقدا؛
ً



شيك (غير مصدق)؛ أو



أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذتكور أعاله.

طريقة الدفع لشريحة المؤسسات الستثمارية المؤهلة:
يج
االتكتتا

على تكل متكتت

أن يقوم بتقديم طل

(المبينة أعاله) أن يدفع مبل الطل

المبينة أعاله ولتكن سيتكون باستطاعة المتكتت

اتكتتا

في هذه الشريحة من خالل بعض بنوك تلقي

تكامال في وقت تسليم الطل

وفقاً إلحدى طرق الدفع

أن يدفع فقط من خالل حسابه المصرفي (تكما هو

مبين أعاله) بعد تاريس  00سبتمبر  0220وذلك ليتسنى لبنوك تلقي االتكتتا

واتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص طلباتهم قبل موعد التخصيص.
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استالم ومراجعة

ال كتتاب الليكترونى
سوف يتيح سوق دبي المالي الموقع اإلليتكتروني الرسمي  www.dfm.aeللمتكتتبين الذين لديهم رقم

مستةمر مسجل على الموقع اإللتكتروني ،ويمتلتكون بطاقة أى فيستور سارية لتقديم طل
اإلليتكتروني الخاص بهم لبنوك تلقي االتكتتا  .يجوز لبنوك تلقي االتكتتا

الشراء

ان يتكون لها قنوات

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

باالتكتتا

العام االولي .ويعتبر تقديم العميل لطل

وأحتكام االتكتتا
تلقي االتكتتا

الشراء اإللتكتروني بمةابة موافقة منه على شروط

نيابة عن المتكتت  ،تكما يعتبر ذلك تفويضا للبنك المصدر لبطاقة أى فيستور وبنك
بدفع اجمالى قيمة األسهم التي التي يرغ

المبل من بطاقة أى فيستور أو حسا

فيها ،وذلك عن طريق خصم

باالتكتتا

العميل المصرفي وتحويل المبل لحسا

" Emaar Malls

 "Group PJSC IPOالمفتوح فى بنوك تلقي االتكتتا  ،على النحو الموضح في طل
يج

الشراء.

أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي لألسهم المطروحة للبيع ورد عائدات األسهم المطروحة

للبيع التي لم تخصص (إن وجد) مع العوائد الناجمة عليها عق
األسهم ،ويتم تنفيذ هذا األمر ومعالجته بواسطة بنوك تلقي االتكتتا

إغالق فترة االتكتتا
التي تم تقديم طل

وقبل إدارج
االتكتتا

إليها.
لن يتكون أي من سوق دبي المالي ،وال المؤسسين البائعين ،وال مجلس اإلدارة ،وال بنوك تلقي االتكتتا
وال البنك المصدر لبطاقة أى فيستور مسئوال بأي حال من األحوال عن استخدام خدمة االتكتتا
اإللتكتروني من قبل عميل البنك أو المتكتت

االتكتتا

وال عن الخصم من حسا

وال عن الخصم من بطاقة أى فيستور من قبل البنك المصدر لبطاقة أى فيستور ،وذلك فيما

يتعلق بأي خسائر أو أضرار يتتكبدها المتكتت
االتكتتا

العميل من قبل بنوك تلقي

بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدامه خدمة

اإللتكتروني و و أو بطاقة أى فيستور.

فيما يتعلق بالتقديم اإلليتكتروني ،يعد تكافيا ألغرض تحديد الهوية ولن يتكون مطلوبا أي مستندات

إضافية ،قيام العمالء بتقديم طلبات االتكتتا

إما من خالل ماتكينة الصراف األلي " "ATMأو من

خالل الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ،وذلك بالدخول الى حساباتهم الخاصة سواءا عن طريق
ماتكينة الصراف األلي” “ATMمستخدمين بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم او عبر الخدمات
المصرفية عبر اإلنترنت مستخدمين الرقم السري الخاص بهم وذلك تكاإلجراء تقليدي في معامالت

الخدمات المصرفية اإلليتكترونية.
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مبالغ ال كتتاب
يتعين على المتكتتبين في شريحة األفراد تقديم طلبات شراء األسهم المطروحة للبيع بمبل  22.222درهم
أو أتكةر ،أي استةمار يزيد عن  22،222درهم إمارتي يتم بزيادات ال تقل عن  2،222درهم.
سعر البيع النهائي
سعر البيع الذي سيشتري به المتكتتبون األسهم المطروحة للبيع سوف يتكون هو سعر البيع النهائي .سيتم
تحديد واإلخطار بسعر البيع النهائي الذى يج
االتكتتا

أن يتكون في نطاق سعر البيع بواسطة بنك تلقي

الخاص بتكل من مقدمي الطلبات ،بعد إغالق شريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة .ويج

أن

تتكون أسهم المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة من البنوك ووأو المؤسسات المالية ووأو صناديق االستةمار
ووأو غيرها من الشرتكات المتخصصة ممةلة لغالبية االسهم المخصصة لهذه الشريحة عند احتسا

السعر النهائي السهم.
سوف يتم دعوة مقدمي طلبات االتكتتا

من المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة للمزايدة على األسهم ضمن

النطاق السعري (طلبات ذات سعر دقيق  ،)price sensitive ordersموضحا مبال االتكتتا
المختلفة ضمن النطاق السعري .سوف يعول المنسقين الدوليين المشترتكين و مدراء االتكتتا

وقيمتها

المشترتكين

على الطلبات الواردة من هذه األوامر لتحديد سعر البيع النهائي للمشارتكين في االتكتتا .
يج

على المتكتتبين تعبئة نموذج الطل

الخاص بشريحتهم ،وتوفير تكل التفاصيل المطلوبة .اذا لم يتم

تقديم رقم مستةمر ساري المفعول ورقم حسا

لشراء األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم اتكتتا

مصرفي ففي هذه الحالة لن يتكون هؤالء المتكتتبين مؤهلين
لهم.
في أتكةر

يجوز للمتكتتبين التقدم بطلبات االتكتتا

في شريحة واحدة فقط .في حالة تقدم شخص لالتكتتا

ال تتحمل الشرتكة أو مديرو االتكتتا

المشترتكين أو المؤسسين البائعين أو بنوك تلقي االتكتتا

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

أي

مسؤولية عن أي طلبات مدفوعة بأي طريقة أخرى خالف ماورد أعاله.
سوف يقوم بنك تلقي االتكتتا
والذي يتعين على المتكتت

والذي تتم من خالله عملية الشراء بإصدار إقرار باإلستالم الى المتكتت

الحفاظ عليه حتى تلقيه اشعار التخصيص .و تعتبر النسخة من طل

عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل بنك تلقي االتكتتا
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اق ار اًر بإستالم طل

االتكتتا  .يج

الشراء

ان يتضمن

إيصال الشراء بيانات المتكتت
االتكتتا

المرغو

وعنوانه والمبل المدفوع وطريقة الدفع وتاريس شراء األسهم المطروحة للبيع

فيها .وسوف يتضمن اإلقرارواإليصال ،في حالة الطلبات المقدمة إليتكترونيا عن

طريق الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت و ماتكينات الصراف األلي ،على المعلومات األساسية للطل
االتكتتا

مةل رقم المستةمر والمبل والتاريس ورقم حسا العميل .ال ُيعتبر مجرد إقرار إستالم طل
قبل بنوك تلقي االتكتتا  ،سواءا تكان ذلك من خالل ،موظف البنك أو عن طريق احدى قنوات الدفع
اإلليتكترونية ،بمةابة قبوالً للطل

وقد يتم رفض الطل

من

في وقت الحق.

يمكن ان يتم رفض طلب ال كتتاب لألسباب التالية:
 .2إذا إرتجع شيك المدير ألي سب ؛
البنتكي المذتكور في الطل

 .0إذا تكان الرصيد المتوفر في الحسا

في الطل  ،أو إذا لم يستطيع بنك تلقي االتكتتا
لعدم تطابق التوقيع أو ألي سب

غير تكافي لتغطية المبل المذتكور

تحصيل المبل الواج

تحصيله من الطل

اخر؛

اء
سو ً

 .1إذا تم االتكتشاف الحقاً أن رقم المستةمر غير ساري أو غير صحيح؛
 .0إذا تم االتكتشاف الحقاً أن الطل

متكرر (قبول هذا الطل

المتكرر يخضع فقط لسلطة المؤسسين

البائعين التقديرية) ؛

 .5إذا تكان الطل

يتعارض مع شروط عرض األسهم المطروحة للبيع؛ ووأو
لالتكتتا

 .0اذا تم تقديم طل

في شريحة األفراد وأيضا طل

لالتكتتا

في شريحة المؤسسات

اإلستةمارية المؤهلة والعتكس صحيح.
يحق لبنوك تلقي االتكتتا
االسبا

و المؤسسين البائعين والشرتكة ومديري االتكتتا

المشترتكين رفض الطل

الي من

المشار إليها اعاله في أي وقت إلى حين تخصيص األسهم المطروحة للبيع ،وال يتكونوا ملزمين

باإلبالغ عن ذلك الرفض قبل اإلنتهاء من تخصيص األسهم.
وفي حالة عدم تسجيل عنوان المتكتت
المشترتكين وبنوك تلقي االتكتتا

بشتكل صحيح أو مقروء ،فإن المؤسسين البائعين و مديري االتكتتا

ال يتحملون أي مسئولية عن عدم تلقي المتكتت

إشعار التخصيص الخاص

به.


مدة ال كتتاب :تبدأ في  20سبتمبر  0220وتنتهي في  00سبتمبر  0220وذلك لشريحة األفراد .يبدأ

االتكتتا

الخاص بشريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة في  20سبتمبر  0220وينتهي في  00سبتمبر

.0220
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بنوك تلقي ال كتتاب :بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع (بصفتهم بنتكا
االتكتتا

الرئيسيان) وبنوك تلقي االتكتتا

المشارتكة األخرى هي تكما يلي :بنك المشرق ش.م.ع .و بنك

الخليج األول ش.م.ع .و بنك دبي اإلسالمي ش .م .ع .و دارة التمويل ش.م.ع .و بنك اإلتحاد الوطني
ش.م.ع .و مصرف اإلمارات اإلسالمي ش.م.ع.
طريقة التخصيص لفئات المكتتبين المختلفة :في حال تجاوز الحجم التكلي لالستةمارات عدد األسهم
المطروحة للبيع سيقوم المؤسسين البائعين بتخصيص األسهم المطروحة للبيع وفقاً لسياسة التخصيص

المبينة ادناه وسيقومون ايضاً برد مبال االتكتتا

الفائضة والعوائد الناجمة عنها للمتكتتبين.

 اإلشعار بالتخصيص :سوف يتم إرسال إشعار الى المتكتتبين في شريحة األفراد الذين تم التخصيص لهم عن طريق
رسالة نصية قصيرة تؤتكد للمتكتتبين الناجحين بصورة مبدئية ان طلبات االتكتتا

المقدمه قد تمت الموافقة عليها

وأنهم سوف يستلمون األسهم المطروحة للبيع .تكما سيتم إشعارهم أيضا عن طريق رسالة نصية بعدد األسهم

هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد األسهم المخصصة لتكل متكتت  ،وسوف يتم إرسال

المخصصة لهم ،وسوف يعق

هذا اإلشعار عن طريق البريد المسجل الى تكل متكتت .



طريقة إعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين( :يتعين تخصيص األسهم للمتكتتبين ورد المبال الفائضة والعوائد
المترتبة عليها إلى المتكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم عنها وتكذلك رد قيمة االتكتتا

عليها للمتكتتبين الذين رفضت طالباتهم لالسبا

خمسة ( )5أيام عمل) من تاريس إغالق با
الفائض والعوائد الناجمة عنه إلى نفس حسا

قيام المتكتت

بدفع مبل االتكتتا

المذتكورة اعاله بتاريس أقصاه  2أتكتوبر (أي في غضون
االتكتتا

في األسهم المطروحة للبيع .يتم إعادة المبل

الذي تم من خالله دفع المبل األصلي للطل  ،وفي حال

من خالل شيك مصرفي معتمد سيتم إعادة تلك المبال من خالل شيك مرسل عن

طريق بريد مسجل إلى عنوان المتكتت

وفقا لبنود نشرة االتكتتا

المتكتت

والعوائد الناجمة

الموضح على طل

هذه ،سوف يسترد المتكتت

االتكتتا .

الفرق( ،إن وجد) بين سعر االتكتتا

والذي تمت الموافقة عليه من قبل المؤسسين البائعين لذلك المتكتت

ومبل الطل

ومبل االتكتتا
المدفوع من قبل

المتكتت .


إدراج وتداول األسهم :عق

تخصيص األسهم المطروحة للبيع واالنتهاء من عملية تأسيس الشرتكة ،سوف

يتم إدراج جميع أسهمها في سوق دبي المالي .وسيتم تفعيل التداول في األسهم على أساس إلتكتروني من
خالل سجل األسهم بسوق دبي المالي.



حقوق التصويت :تنتمي جميع األسهم لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها

بالتساوي في جميع الحقوق وااللتزامات األخرى .ويمنح تكل سهم لحامله الحق في اإلدالء بصوت واحد

فيما يتعلق بجميع ق اررات المؤسسين.
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القيود على األسهم:
ال يجوز ألي مساهم (فيما عدا المؤسسين البائعين) في أي وقت من األوقات ،عق

إعتماد النظام

األساسي ان يمتلك ، ،أسهم في الشرتكة تتعدى في مجموعها ( )%5خمسة بالمائة من رأس مال

الشرتكة .ال يطبق هذا القيد على المؤسسين البائعين.
هناك بعض المخاطر الخاصة باإلستةمار في هذا االتكتتا  .ولقد تمت مناقشة هذه المخاطر في الجزء
المعنون ب ة "مخاطر اإلستةمار" في هذه النشرة ويج

باالتكتتا

أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ أي قرار

في األسهم المطروحة للبيع .

 03الحقوق التفضيلية لجهاز اإلمارات لإلستثمار
يحق لجهاز اإلمارات لالستةمار شراء ما يصل الى ( %5خمسة بالمائة) من األسهم المطروحة للبيع،
تخصيص هذه النسبة بالتكامل لجهاز اإلمارات لالستةمار قبل بدء التخصيص ،ونتيجة لذلك يتم

ويج

خفض حجم التخصيص حسبما تقرره لجنة التأسيس .إذا لم يمارس جهاز االمارات لالستةمار حقوقهم

التفضيلية ،عندها تصبح هذه األسهم متاحة بشتكل عام.

 01الجدول الزمني لال كتتاب واإلدراج

توضةةح الت ةواريس المةةذتكورة أدنةةاه الجةةدول الزمنةةي المتوقةةع لالتكتتةةا  .ومةةع ذلةةك ،تحةةتفظ الش ةرتكة بةةالحق فةةي

تغييةةر أي مةةن تةواريسو مواعيةةد االتكتتةةا  ،أو تقصةةير أو تمديةةد الفت ةرات الزمنيةةة المحةةددة بموجة

الحصةةول

عل ةةى موافق ةةة الس ةةلطات المعني ةةة ونش ةةر ذل ةةك التع ةةديل ف ةةي الص ةةحف اليومي ةةة .ويتع ةةين أال يق ةةل ع ةةدد األي ةةام

المخصصة لتقديم طلبات شراء األسهم المطروحة للبيع المرغو

االتكتتا

ألحتكام قانون الشرتكات التجارية لدولة االمارات العربية المتحدة.
أ.

تاريس بداية االتكتتا
.

تاريس غلق با

 20سبتمبر 0220

االتكتتا

لشريحة األفراد

ت.

تاريس غلق با

ج.

تاريس إعالن سعر االتكتتا

ح.

تخصيص شريحة األفراد و شريحة المؤسسات اإلستةمارية

المؤهلة

االتكتتا

فيها عن ( )22عشةرة أيةام وفقةًا

لشريحة المؤسسات اإلستةمارية
النهائي
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 00سبتمبر 0220
 00سبتمبر 0220
 03سبتمبر 0220
 03سبتمبر 0220

المؤهلة
خ.
د.

اإلشعار عن طريق رسالة نصية للتأتكيد على المتكتتبين الذين
تمت الموافقة على طلبات االتكتتا

الخاصة بهم

البدء في ارسال البريد المسجل فيما يتعلق باألسهم

ذ.
ر.

رد الفائض من المبال المدفوعة لشراء أسهم االتكتتا

ز.

 03سبتمبر 0220

المخصصة
عقد الجمعية العمومية التأسيسية في تمام الساعة (0

صباحاً) في فندق العنوان – دبي مول

 03سبتمبر 0220

 12سبتمبر 0220
الى

في موعدأقصاه  2أتكتوبر

المتكتتبين

0220

التاريس المتوقع إلدراج األسهم في سوق دبي المالي

 0أتكتوبر 0220

 0.تحول الشركة

يتعين على جميع المتكتتبين ومقدمي الطبات من المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة مالحظة أن إخطار
إنعقاد الجميعة العمومية التأسيسية للشرتكة ("الجمعية العمومية التأسيسية") سوف يتم تقديمه وفقا لهذة

النشره  .يرجى اإلطالع على القسم الرابع (الجمعية العمومية التأسيسية) .سوف يتكون إجتماع الجمعية
العمومية التأسيسية في تمام الساعة  0:22صباحا من يوم الةالةاء الموافق  12سبتمبر  0220في قاعة
دايموند ( )Diamondفي فندق العنوان – دبي مول.
وبناءا على هذا اإلشعار فإن األفراد والمؤسسات اإلستةمارية المؤهلة الذي تم تخصيص أسهم لهم
مدعوين لحضور الجمعية العمومية التأسيسية في التاريس المنصوص عليه في اإلشعار (يرجي التفضل

بمراجعة القسم الرابع من هذه النشرة) ،وذلك بتقديم مستندات سارية وصحيحة إلةبات الهوية (وتشمل
جواز السفر أو بطاقة الهوية اإلماراتية أو نموذج التوتكيل) .أي متكتت

ناجح يحضر ويصوت في

اإلجتماع يتكون له عدد من األصوات مساوي لعدد األسهم المخصصة لهذا المتكتت
المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة الناجح ،بعد التخصيص.
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أو مقدم الطل

من

 02الشرائح
سوف يتم تقسيم أسهم ال كتتاب الشركة كما يلي:
شريحة األفراد:
ما يصل الى ( )022.222.222سهم (تمةل نسبة  %12من األسهم المطروحة للبيع).
األهلية:
أي شخص طبيعي يحمل رقم مستةمر ورقم حسا

الخاص

بنتكي ولم ولن يشارك في االتكتتا

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

درهم.

سياسة التخصيص .:سوف يتم تخصيص األسهم المطروحة للبيع للمسةمرين االفراد بالتناس

مع مبل

اتكتتابهم بشتكل يتوافق مع الحقوق التفضيلية لمساهمي شرتكة إعمار العقارية على النحو المبين أدناه.
سوف يتم تقليص الطلبات على نفس األساس في حالة الزيادة في حجم االتكتتا

لشريحة األفراد .اي

مستحقات جزئية ناتجة عن التوزيع التناسبي لألسهم المطروحة للبيع ،سيتم تقريبها الى أقل أقر رقم
صحيح .ستخصص األسهم وفقا لسياسية التخصيص سالفة الذتكر وبناءا على سعر البيع النهائي.
شريحة المؤسسات اإلستثمارية المؤهلة:

ما يصل الى ( )2.022.222.222سهم (تمةل نسبة  %02من األسهم المطروحة للبيع).
األهلية :مقدموا طلبات االتكتتا

من المؤسسات المالية المؤهلة (األشخاص االعتبارية من المصارف

والمؤسسات المالية وصناديق االستةمار ،وغيرها من الشرتكات والمؤسسات التي تمت الموافقة عليه من
قبل الشرتكة والمؤسسين البائعين والمنسقين الدوليين المشترتكين ومدراء االتكتتا

المشترتكين والذي هو

واحد مما يلي ( )2في الواليات المتحدة األمريتكية والمشترين من المؤسسات المؤهلة ( )0شخص خارج
الواليات المتحدة األمريتكية الذين يجوز االتكتتا
مرتكز دبي المالي العالمي الذين يجوز االتكتتا

لصالحهم استناداً إلى النظام إس ،أو ( )1شخص في

لصالحهم وفقاً لالعفاء من التسجيل بموج

السوق الموجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات المالية).
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نموذج قواعد

سياسة التخصيص :سوف يتم تحديد التخصيصات الخاصة بشريحة المؤسسات اإلستةمارية المؤهلة من
قبل الشرتكة وشرتكة إعمار العقارية والمنسقين الدوليين المشترتكين ومدراء االتكتتا

من الممتكن للمتكتتبين الذين يقدمون طلبات اتكتتا

المشترتكين ،ولذلك فإنه

في هذه الشريحة أن لن يخصص لهم أي أسهم أو أن

يخصص لهم عدد أسهم أقل من العدد المذتكور في طل

االتكتتا

الخاص بهم.

الحقوق التفضيلية إلى  ٪42من إجمالي األسهم المطروحة للبيع للمساهمين في إعمار العقارية حتى

تاريخ التسجيل:

سيتكون ما نسبته عشرة بالمائة ( )%22من إجمالي األسهم المطروحة ("األسهم المحجوزة") متاحا

للتخصيص للمساهمين في شرتكة إعمار العقارية على سبيل األولوية عن مقدمي طلبات االتكتتا

األخرين .سيتم التعرف علي هؤالء المساهمين عن طريق الفحص المزدوج لرقم المستةمر الخاص بمقدم

الطل

ورقم المستةمر الخاص بمساهمي إعمار العقارية .وسيتم منحهم حقوق تفضيلية بالنسبة إلى

األسهم المحجوزة بالتناس

مع مساهمتهم في شرتكة إعمار العقارية ش.م.ع حتى تاريس غلق التداول في

 22سبتبمر  .10220سيتم التعامل بشتكل منفصل مع بقية طلبات األسهم التي تزيد عن االستحقاق
التناسبي لألسهم المخصصة بصفته طل

اتكتتا

في الشريحة المعنية وعلى اساس حجم الطل

الشاغر.

إذا لم يمارس جميع مقدمي الطلبات الذين لهم الحق في األسهم المحجوزة حقوقهم التفضيلية ،عندها

تصبح األسهم المحجوزة المتبقية متاحة بشتكل عام.
لن يتكون لألشخاص الذين تملتكوا أسهم في شرتكة إعمار العقارية بعد  22سبتمبر  0220أي حقوق

تفضيلية في االتكتتا

في األسهم المحجوزة.

حقوق التخصيص التفضيلية لـ  %.من مجموع األسهم المطروحة للبيع لصالح جهاز اإلمارت لإلستثمار:

يتم حجز اسهم (بما يعادل  %5من االتكتتا ) لصالح جهاز اإلمارات لإلستةمار وفقةًا للمادة ( )02من
القانون االتحادي رقم ( )0لسنة  2300في شأن الشرتكات التجارية وتعديالته .إذا لم يمارس جهاز
االمارات لالستةمار حقوقهم التفضيلية ،عندها تصبح هذه األسهم متاحة بشتكل عام.

 1وعلى سبيل التوضيح ،سيتم تحديد النسبة والتناسب المستحق للمساهم الحالي بشركة إعمار العقارية بناءا على النسبة التي يمتلكها في إعمار
العقارية بنسبة مماثلة في األسهم المحجوزة.

29

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

االتكتتا  ،ولذلك فإن المتكتتبين الذين قدموا طل

اتكتتا

في شريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة قد ال

يحصلوا على أي سهم أو يحصلوا على عدد أسهم أقل من العدد الذي تم طلبه في طل

االتكتتا .

تحتفظ الشرتكة بحقها بطرح أسهم إضافية تكجزء من أي شريحة مذتكورة أعاله بشرط الحصول على أي

موافقات الزمة ويشمل ذلك الحصول على موافقة الهيئة.

سوف يتم إشعار المتكتتبين اذا تمت الموافقة على طلبات االتكتتا

الخاصة بهم عن طريق رسالة نصية

قصيرة.
عند ادراج األسهم بسوق دبي المالي ،سيتم تسجيل األسهم على النظام االلتكتروني تكما هو مطبق بسوق
دبي المالي .المعلومات المدرجة في هذا النظام االلتكتروني ملزمة وال رجعة فيها ،ما لم ينص على خالف
ذلك في القواعد واالجراءات المطبقة التي تحتكم سوق دبي المالي.
وفقا لموافقة الهيئة ،تحتفظ الشرتكة بالحق في تغيير توزيع نسبة شريحتي االفراد والمؤسسات اإلستةمارية

المؤهلة د بحي

ال تقل عن  %02لالفراد

المطروحة للبيع .
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وال تقل عن نسبة  %02للمؤسسات المؤهلة من األسهم

ثانيا :التفاصيل الرئيسية للشركة
 04وصف الشركة

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

ب 0غرض الشركة:

تأسيس وتطوير وادارة المحالت التجارية ،تملك وادارة المراتكز التجارية وتكل النشاطات والخدمات المتعلقة
بهذا المواضيع ،خدمات إدارة المنشأت ،تجارة وتربية والعناية بأسماك الزينة والحيوانات الحية ،إنشاء
وتطوير وادارة وتملك حدائق األحياء المائية والبحرية وتطوير وادارة وتملك قبة تزلج على الجليد وتكذلك
إدارة وتشغيل صاالت األلعا

اإللتكترونية وصاالت ألعا

ت 0المكتب الرئيسي والفروع :ص.

لتسلية األطفال وتصميم وانتاج اإلعالنات.

 ،3002دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

ث 0تفاصيل السجل التجاري وتاريخ مزاولة النشاط :رقم الرخصة  500200بتاريس  23ديسمبر 0225
ج 0مدة الشركة 33 :سنة

ح 0السنة المالية 2 :يناير الى  12ديسمبر

خ 0نظرة عامة على تأسيس وعمل الشركة ،بما في ذلك األنشطة السابقة ،التاريخ ،التقدم ،األغراض،
الملكية ،والجوانب المالية ذات الصلة باإلضافة الى الشركات التابعة له ،إن وجد واستراتيجية الشركة

والرؤية المستقبلية للنمو واإلزدهار:
نظرة عامة على الشركة:
نحن المالك و المشغل الرئيسي لمراتكز التسوق في إمارة دبي ،اإلمارات العربية المتحدة .و تضم محفظتنا
العقارية أربعة مراتكز تسوق و  12مجمع تسوق و غيره من عقارات التجزئة ،والذين يشتكلون معاً مايقر

 5.3مليون قدم مربع من مساحة إجمالية القابلة للتأجير تكما هو في  12يونيو  ،0220ونسبة اشغال
تعادل  %35من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير في االشهر الستة المنتهية في  12يونيو  .0220و
تشتمل عقاراتنا على بعض من مراتكز التسوق و مراتكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتتكاملة األتكةر شهرة
في الشرق األوسط ،بما في ذلك دبي مول الذي يعتبر أصال من أصولنا الرئيسية لتكونه مرتكز التسوق و
الترفيه األتكةر زيارة في جميع أنحاء العالم خالل السنوات الةال

األخيرة .لقد تم تطوير عقاراتنا تكجزء ال

يتج أز من خطة التطوير الرئيسية الموضوعة من قبل مساهمنا الرئيسي شرتكة إعمار العقارية ،و بالتالي
فإنها جميعا ،تتواج د بشتكل استراتيجي ،في المناطق الرئيسية في دبي و التي تستفيد من السياحة
االجتماعية و االقتصادية و الديمغرافية المتزايدة و المتميزة.
إننا ندير عملياتنا بشتكل رئيسي ،من خالل أربعة أقسام :مراتكز تسوق مراتكز تسوق إقليمية متميزة ،مراتكز
تسوق إقليمية ،مجمعات التجزئة المتتكاملة و المجمعات المتخصصة.
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قسم مراتكز التسوق اإلقليمية المتميزة :يضم هذا القسم دبي مول الذي يعتبر الوجهة اإلقليمية و
العالمية للبيع بالتجزئة و األزياء و الذي يقع في وسط دبي ،و فيه أتكةر من  2.222وحدة رئيسية

منها  00وحدة للمستأجرين العالميين ،بما في ذلك بلومينغديلز وغاليري الفاييت .و يوجد من بين

المستأجرين ،مالتكي أتكةر من  02عالمة تجارية عالمية لألزياء الفاخرة تقع في قسم األزياء الذي
يعتبر وجهة التسوق في مول دبي فيما يخص المارتكات و األزياء العالمية الفاخرة .و تشتمل

وحدات التجزئة في مول دبي على ما يناهز  02محل مجوهرات و مارتكات ساعات فاخرة ،و أتكةر
من  022متجر مالبس و اتكسسوارات و تجار تجزئة لإلتكترونيات .و لدينا أيضا أتكةر من 202

مطعم و مقهى منتشرين في جميع أنحاء المول و في داخل صالتي طعام ضخمتين ،بما في ذلك

أتكةر من  05مطعم يطلوا على منتزه الواجهة المائية ،التي تتمتع بإطاللة على نافورة دبي و برج
خليفة ،أطول برج في العالم.
دبي مول هو مرتكز التسوق والترفيه األتكةر زيارة في جميع أنحاء العالم في أعوام  0222و  0220و

 .0221في عام  ،0221اجتذ

المرتكز  05مليون زائر ،بزيادة قدرها  ٪20مقارنة بعام  ،0220متجاوزة

بشتكل تكبير عدد الزوار في العام نفسه في مراتكز التسوق الرائدة األخرى في جميع أنحاء العالم ،مةل ليه تكاتر

تام

( 00مليون) ،مول أوف أمريتكا ( 02مليون) ،حلبة مصارعة الةيران برمنغهام ( 02مليون) ومرتكز

مانشستر ترافورد ( 12مليون) .في عام  ،0221شتكل مول دبي حوالي  ٪52من قيمة جميع السلع الفاخرة
التي تباع في دبي ،ويستمر في تعزيز متكانته باعتباره عاصمة الموضة في الشرق األوسط .مول دبي هو

أتكبر مرتكز تجاري في العالم من حي

المساحة اإلجمالية المبنية (نحو  20.2مليون قدم مربع) ،و سادس

أتكبر مرتكز تسوق في العالم من حي

("المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير") (ما يقر من  1.0مليون قدم

مربع) .تكانت نسبة إشغال المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير في دبي مول تعادل  %33ودخل االيجار

السنوي  2.332مليون درهم اماراتي في .0221

إننا نقوم مع إعمار العقارية حاليا بإجراء توسعة تكبيرة لقسم الموضة واألزياء (واحدة من أعلى
المناطق أداءا والتي ستستضيف مجموعة تكبيرة ومتنوعة من العالمات التجارية الفاخرة والمشهورة).
ومن المتوقع أن يتم إضافة نحو  022ألف قدم مربع من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير إلى ذلك
القسم و الذي من المتوقع أن يتم اإلنتهاء منه في عام  .0220و بإتمام هذه التوسعة ،يمتكن أن
يستوع

مول دبي أتكةر من  022وحدة لبعض من أتكبر العالمات التجارية الفاخرة في العالم ،مما

يساهم في تعزيز حقيبة أزياء دبي مول.



قسم مراتكز التسوق اإلقليمية :يضم هذا القسم دبي مارينا مول .إن دبي مارينا مول هو منشأة
متتكاملة لتجارة التجزئة والتسلية والترفيه ،و يستفيد منها مجمع ستكاني رئيسي ألتكةر من  202ألف
ساتكن و موقع ذا واجهة مائية تكما أنه قري

من اةنين من مجمعات البيع بالتجزئة التابعة لنا ،و

ممشى مارينا و منتزه مارينا ،وتكذلك معالم الواجهة المائية األخرى والتي تعزز من "نمط الحياة" في
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تجربة التسوق .يوجد في مارينا مول دبي ما يقر

من  200وحدة رئيسية .تكانت نسبة إشغال

المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير في مارينا مول دبي تعادل  %30ودخل االيجار السنوي 220
مليون درهم اماراتي في .0221


قسم مجمعات التجزئة المتتكاملة .ويضم هذا القسم  12مرتكز للتسوق و محالت تجزئة أخرى في
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

•

دبي مارينا لتجارة التجزئة ،بما في ذلك ممشى مارينا ،و منتزه مارينا و غيره من محالت
التجزئة األخرى؛ و

•

مراتكز تسوق منتشرة في مجمعات اعمار الستكنية األخرى ،مةل "أرابيان رانشز" و "االروضة"؛ و

•

مراتكز تسوق قيد اإلنشاء حاليا مةل "أرابيان رانشز  "0و "سبريجز فيليدج".

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

والعيادات ،وتلبية احتياجات الستكان في المناطق المحيطة بها .و تحتوي تلك المنشآت على  152وحدة بيع

بالتجزئة تقريبا ويشمل ذلك  200وحدة لألغذية والمشروبات .تكانت نسبة إشغال المساحة اإلجمالية القابلة
للتأجير لمجمعاتنا تعادل  %01ودخل االيجار السنوي  252مليون درهم اماراتي في .0221



قسم المجمعات المتخصصة .يضم هذا القسم سوق البحار و واحة الذه

والماس .تكانت نسبة

إشغال المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير لقسم المجمعات المتخصصة تعادل  %05ودخل االيجار

السنوي  200مليون درهم اماراتي في .0221
•

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

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

بالتجزئة تسهتدف السياح.

•

واحة الذه

والماس هي واحدة من أبرز الوجهات في دبي لتجارة الجملة والتجزئة للذه

والمجوهرات الماسية .تحتوي هذه الواحة على  052وحدة رئيسية تقريبا ،تضم  220محالت

للتصنيع و  31منفذ للبيع بالتجزئة و  022متكتبا.

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
33

شراتكة مع اعمار العقارية و التي بموجبها يحق لنا ،و دون أدنى التزام ،أن نستحوذ على محافظ
أصول إضافية قيد اإلنشاء من قبل اعمار العقارية ،بما في ذلك أصول لتجارة التجزئة مطورة من
قبل إعمار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خالل األعوام العشرة القادمة ،مادامت تمتلك

إعمار العقارية  %12أو أتكةر من أسهم الشرتكة.

أبرمت الشرتكة اتفاقية خدمات تقنية مع شرتكة إعمارالعقارية .بموج

هذه اإلتفاقية ،تقدم شرتكة إعمار

العقارية الخدمات للشرتكة مقابل سداد رسوم.
إضافة إلى ما ذتكر فإن الشرتكة بتاريس إصدار هذه النشرة لديها أربعة عالمات تجارية مسجلة ،وقدمت على

تسجيل ةال

عالمات تجارية أخرى مع سجل العالمات التجارية بو ازرة االقتصاد وتنتظر الشرتكة حاليا انهاء

تسجيل هذه العالمات التجارية وهي تكما يلي )The Dubai Mall( :و ( )the Souk Al Baharو ( the
Mall

Marina

.)Dubai

()www.thedubaimall.com

نحن

نملك
و

(.)www.goldenanddiamondpark.com

أيضا

العناوين

التالية

على

شبتكة

()www.dubaimarinamall.com

االنترنت:

و

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.

 −تستفيد أعمالنا من النمو االستهالتكى المرتفع لسوق التجزئة في دبي ،والتي من المتوقع أن يبل
معدل نموها المرتك

 %22.2ما بين عامي  0221و ( 0220بيزنس مونيتور انترناشونال و

وتقريرالبيع بالتجزئة في اإلمارات العربية المتحدة في الربع السنوي األول من عام )0220
 −اصولنا الرئيسية هى وجهات عالمية شهيرة متتكاملة لبيع التجزئة والترفيه وهي من ضمن عوامل
الجذ

المعلومة والمشهورة في دبي .تعد موالت دبي األتكةر زيارة على مستوى العالم خالل

السنوات الةال

الماضية.

 −طورت إدارتنا مرتكز للتسوق هو األفضل في فئته ويتمتع بسجل أعمال يخلق قيمة مضافة تكبيرة
للمساهمين ،مع نمو في اإليرادات السنوية خالل السنوات الخمس الماضية ،والذي يتمةل بزيادة
خانتين رقميتين لتلك االيرادات.

 −لدينا مساهم رئيسي ذو قوة ،وسمعة عالية االحترام وملتزم ولديه عالقة عمل ممتازة مع
الحتكومة.
 −لدينا منفذ فريد لفرص النمو الجذابة .نتوقع أن يتكون نمو أعمالنا مدفوع بالعوامل التالية :زيادة
إيرادات إيجار األصول الحالية ألن هناك زيادة عامة في اإليجارات المتصلة بإيرادات األصول
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المؤجرة بسب

النمو المتوقع في تجارة التجزئة في دبي ومن خالل نهجنا النشط في إدارة

األصول ،وتطوير وتوسيع إطار مشاريع التنمية ،ومشاريع التطوير والتوسع التي هي قيد التقييم
حاليا ،وانشاء المشاريع المشترتكة.
−

لدينا ميزانية قوية وسياسة استةمار مرنة تسمح لنا باالستفادة من فرص النمو.

35

استراتيجية الشركة
تحقيق نمو على المدى الطويل من خالل إدارة حقيبة المستأجر النشط
تشتمل استراتيجيتنا إلدارة حقيبة المستأجر بشتكل نشط على فهم شامل الحتياجات المستأجرين لدينا وذلك
بغرض تصميم حمالت تسويقية لتشجيع نمو اإليرادات تكما اننا نستمر في السعي حتى نتكون مرتكز
التسوق األول لجل

العالمات التجارية الرائدة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،مةل بلومينغديلز

وغاليري الفاييت في دبي مول.
نسبة اإلشغال العالية لدبي مول تعتكس مستوى الطل

المتزايد على المساحات المخصصة لبيع التجزئة،

خاصةً في قسمنا للموالت االقليمية الفاخرة وقدرتنا الهائلة على التفاوض التي سمحت بزيادة نسبة

االيجارات في عقاراتنا تكما اننا نستمر في إدارة المحافظ االستةمارية النشطة للمستأجر من قبل لمواصلة
المفاوضات الناجحة بخصوص شروط عقود اإليجار .نتوقع الحفاظ على عقود إيجار المستأجرين

الرئيسيين لمدة تتراوح بين  22إلى  02عام وبالنسبة إلى المستأجرين غير الرئيسيين لمدة تتراوح بين 1
إلى  5أعوام.نحن نستهدف تحقيق معدالت تحصيل قوية من خالل تخفيف مخاطر دفع اإليجار
باستخدام شيتكات مؤجلة الدفع لتغطية اإليجار األساسي باإلضافة إلى رسوم الخدمات ،ورسوم المياه
المبردة والمساهمة في الترويج والتسويق للوحدة المعنية لتكامل مدة اإليجار باإلضافة إلى مبل التأمين
أيضا إدارة مخاطر دفع
الذي يغطي الةالةة أشهر األولى من عقد اإليجار لجميع المستأجرين .سنواصل ً
اإليجار بالمحافظة على تنوع فئة المستأجرين بجان نسبة تكبيرة من المستأجرين الرئيسيين ذو العالمات
التجارية الرائدة اقليمياً وعالمياً ومن خالل االستمرار في تحسين اإلجراءات الصارمة الخاصة باختيار
المستأجر واإلدارة االستباقية الخاصة بةالمستأجرين ضعيفي األداء من خالل إبرام عقود إيجار أٌقصر في
المدة لهؤالء المستأجرين وذلك لتحفيز األداء وتقليل المخاطر.
تعظيم العائد الناجم عن حقيبة األصول الحالية من خالل اإلدارة النشطة لألصول والتوسعات باإلضافة

الى تطوير أصول جديدة0

على الرغم من أننا بالفعل المالتكين الرئيسيين والمشغلين لمراتكز التسوق في دبي ،اال اننا نعتقد أن
أساسيات االقتصاد في دبي ،جنبا إلى جن

مع الستكان والسياحة ونمو الناتج المحلي اإلجمالي في

المجمعات الستكانية التي نقدم اليها خدماتنا ،تعني أن هناك فرصة لنا لمواصلة تعزيز موقعنا الرائد في

السوق.

لدينا المشاريع التالية قيد التطوير والتي يتم تنفيذها وبالتنسيق والتتشارو معنا.
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قسم األزياء والموضة :التوسع في مجال األزياء والموضة في دبي مول والتي يمتكن أن

•

تستوع

أتكةر من  022وحدة لبعض من أتكبر العالمات التجارية الفاخرة في العالم .بدأ البناء

في يناير عام  0220ويتوقع أن يتم اإلنتهاء منه في مارس .0220

•

سبريجز فيليدج :إعادة تطوير المرتكز القائم في قرية سبريجز فيليدج والمتوقع االنتهاء منه في

•

ارابيان رانشيز  :0تطوير مجمع تسوق جديد مجاور الرابيان رانشيز القائم حاليا والمتوقع

عام .0225

استتكماله بحلول نهاية عام .0220

باإلضافة إلى ذلك ،فإننا ،و بالتعاون مع شرتكة إعمار العقارية ،نقوم حاليا بتقييم المشاريع التي سيتم
تطويرها من قبل شرتكة إعمار العقارية .وتشمل:
مشروع توسعة البوليفارد :تحويل جزء من مواقف السيارات الموجودة في مول دبي الى مساحات

•

مخصصة لمحالت البيع بالتجزئة وربط المساحات المخصصة للبيع بالتجزئة بتطوير فاونتن

فيو ريذيدنس المجاور لها ،والذي إذا ما تم من شأنه أن يضيف  022ألف قدم مربع إضافية
الى المساحات المخصصة لمحالت البيع بالتجزئة إلى دبي مول .

التوسع في زعبيل :توسعة مول دبي في منطقة زعبيل المجاورة على األرض التي تم توفيرها

•

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

وسيجهز مواقف السيارات في أقر وقت بحلول عام .0225

مشروع الريم :توسعة مرتكز الريم للتسوق بما يقار  05الف قدم مربع من إجمالي المساحة

•

القابلة لإليجار.
فرص نمو التمويل وتوزيعات األرباح مع الحفاظ على هيكل رأس المال
إننا نعمل بحذر ضمن الحدود المالية المرسومة ألي شرتكة تعمل في قطاعنا .لقد تم تصنيفنا االئتماني
من الدرجة االستةمارية من قبل تكل من موديز ( )Baa2وستاندرد اند بورز ( ،)-BBBونحن ملتزمون
بالحفاظ على االستةمار والتصنيفات االئتمانية مع التأتكيد على توازن ديوننا تكما أننا نستخدم العديد من
مصادر التمويل لدعم السيولة لدينا ،بما في ذلك القروض المصرفية وأسواق رأس المال لتمويل الديون
حي

ةبت مؤخ ار قدرتنا على الحصول على تمويل بشروط جذابة من خالل تسهيالت جديده وسندات

الصتكوك.

37

تحسين الوعي بالعالمة التجارية لزيادة عدد الزوار و دعم نمو مبيعات المستأجرين
إننا نهدف إلى تحسين الوعي بالعالمة التجارية من خالل مواصلة الجهود مع أصحا
الرئيسيين بةدبي ،و ذلك من خالل تنظيم أحدا

المصلحة

تسويقية رفيعة المستوى والمشارتكة الفعالة من المستهلك.

تكما انه لدينا شراتكة جارية مع طيران اإلمارات ولقد قمنا بتنظيم أحدا

تسويقية رفيعة المستوى وأنشطة

داعمة للعالمة التجارية وذلك بالتعاون مع طيران اإلمارات ،بما في ذلك افتتاح جهاز محاتكاة الطيران

 A380في دبي مول تكجزء من استراتيجيتنا للمضي قدماً .وسوف نسعى جاهدين إلى مواصلة دعم
عالقتنا مع طيران اإلمارات ،ومجموعات الرفاهية (مةل تكوميته تكولبير) و الوتكاالت السياحة لزيادة الوعي

بإمارة دبي و الشرتكة و عقاراتنا.

نهدف أيضا إلى بناء الوعي بالعالمة التجارية من خالل الترويج بتنظيم األحدا

المتعلقة بةاألزياء والعلوم

والةقافة والفن والترفيه مةل "فوج فايشن دبي اتكسبيرينس" وذلك للترويج للمصممين الجدد وعرض
التشتكيالتوالمجموعات الموسمية لتكبار دور التصميم في العالم ومهرجان االمارات للسيارات التكالسيتكية
ومعرض للساعات الراقية والمجوهرات تكما سنعمل أيضاً على إشراك المستهلتكين من خالل مواصلة
حملتنا في وسائل االعالم االجتماعية الناجحة في جميع أنحاء مول دبي (مع أتكةر من  2.0مليون متابع

على الفيسبوك و 202ألف متابع على تويتر في  12يونيو  )0220ليصبح المرتكز التجاري األتكةر رؤية
على وسائل التواصل اإلجتماعي في العالم ،وسوف نعمل على وضع برنامج من شأنه تعزيز ارتباط
العمالء بدبي مول وغيره من العقارات التي لدينا و عالمتنا التجارية وتجار التجزئة المشارتكين معنا.
التطورات األخيرة
في  02يوليو  ،0220سجلنا زيادة في أسهم رأس المال لدي دائرة التنمية االقتصادية بامارة دبي بقيمة
 21.220.222.222درهم ،والتي تتتكون من  21.220.222سهم بقيمة  2.222درهم لتكل سهم وذلك
من خالل ملحق لعقد التأسيس الخاص بنا .وتتعلق هذه الزيادة في أسهم رأس المال بإصدار أسهم
إضافية في الشرتكة الى مساهميها مقابل نقل ملتكيات قطع أراضي متعلقة بدبي مول و دبي مارينا مول و
سوق البحار .تم هذا بناء على تقييم قامت بها شرتكة تقييم مستقلة لعقارات إعمار العقارية بتاريس
12و20و 0221واتبعت الشرتكة اإلجراءات المعتادة في هذا الشأن بتقديم طل

زايدة رأس المال باإلضافة

إلى رسالة من مدقق حسابات الشرتكة يأتكد عملية التقييم التي قامت بها الشرتكة من خالل شرتكة التقييم
المستقلة إلى الدائرة االقتصادية بدبي.
في  0سبتمبر  0220قمنا بسح

مبل  320مليون درهم من التمويل الجديد واستخدمت الشرتكة هذا

المبل باإلضافة إلى السيولة النقدية المتوفرة لدى الشرتكة لسداد إجمالي المتبقي من قيمة قرض المساهم.

باإلضافة الى ذلك ،في أغسطس  ،0220قمنا بدفع  022مليون درهم من األرباح التي تم احتجازها
بصفتها أرباح نقدية قابلة للتوزيع على مساهمينا.
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غير ما ذتكر في هذا القسم من النشرة والقسم الخاص بة"نظرة عامة عن الشرتكة" والبيانات المالية المدققة
حتى  12يونيو  0220المذتكور فيهما بعض آخر التطورات للشرتكة ،فإنه ال يوجد أي تطورات أخرى
تذتكر وتستمر الشرتكة بالقيام بنشاطاتها بشتكل اعتيادي.
د 0البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة


بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع.



بنك الخليج األول ش.م.ع.



بنك المشرق ش.م.ع.



بنك أبوظبي الوطني ش.م.ع.



بنك نور اإلسالمي ش.م.ع.

ذ 0تفاصيل اإلدارة الحالية:
االسم

المنص

الجنسية

أحمد ةاني راشد المطروشي

مدير

اإلمارات

سيتم تشتكيل مجلس إدارة جديد بعد اإلنتهاء من االتكتتا في ضوء الهيتكل الجديد لرأس مال الشرتكة.

ر 0تفاصيل مجلس اإلدارة الجديد:
السم

المنصب

الجنسية

رئيس مجلس اإلدارة غير مستقل اإلمارات
سعادة /محمد علي راشد العبار
وتنفيذي
عضو مجلس إدارة غير مستقل اإلمارات
أحمد ثاني راشد المطروشي
وغير تنفيذي
عضو مجلس إدارة غير مستقل اإلمارات
عبدهللا سعيد بن ماجد باليوحة
وغير تنفيذي
عبد الرحمن حارب راشد عضو مجلس إدارة غير مستقل اإلمارات
وغير تنفيذي
الحارب
عضو مجلس إدارة مستقل وغير اإلمارات
هالل سعيد المري
تنفيذي
محمد هادي أحمد عبدهللا الحسيني عضو مجلس إدارة مستقل وغير اإلمارات
تنفيذي
عضو مجلس إدارة مستقل وغير لبنان
محمد مراد
تنفيذي
عضو مجلس إدارة مستقل وغير المملكة المتحدة
ريتشارد اكرز
تنفيذي
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 00تفاصيل إستثمارات الشركة في الشركات التابعة لها واإلستثمارات األخرى:
هيكل شركة مجموعة إعمار مولز ذ0م0م

مجموعة إعمار
مولز ذ.م.م

%99
إعمار مولز
لإلعالنات
(فرع)

دبي مارينا
مول
(فرع)

دبي مول ذ.م.م

%99

%99

إعمار الدولية للمراكز
التجارية ذ.م.م

إعمار دبي للمراكز
التجارية ذ.م.م
%99

%99

مجمع الذهب واأللماس
ذ.م.م

مركز الروضة ش.ذ.م.م

 03بيان تطور رأس المال:
أ .تأسست الشرتكة تكشرتكة ذات مسئولية محدودة في عام  0225فيما بين إعمار العقارية (ش.م.ع)
وأميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد .بل رأس مال الشرتكة عند التأسيس مبل  122.222درهم إماراتي
(ةالةمائة ألف درهم إماراتي) موزع فيما بين إعمار العقارية (ش.م.ع) وأميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد
بنسبة  %33و %2على التوالي.
بتاريس  02يوليو  0220قام الشرتكاء في الشرتكة بزيادة رأس مال الشرتكة عن طريق تقديم حصة عينية من قبل
الشريك األول إعمار العقارية (ش.م.ع) بقيمة  21.220.222.222درهم ليصبح رأس المال بعد الزيادة مبل

 21.220.122.222درهم ،وتتكون نسبة مساهمة إعمار العقارية (ش.م.ع ).بعد الزيادة  %33.3ونسبة
مساهمتة أميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد هي .%2.22
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 .الهيتكل الحالي لرأس مال الشرتكة قبل بداية االتكتتا
حدد رأس مال الشرتكة بمبل  21.220.122.222درهم موزع على  21.220.122.222سهم ،قيمة
تكل سهم  2درهم اماراتي منها  21022002220222سهم تقابل حصص عينية و  122.222سهماً نقدي ًا
مدفوعة بالتكامل وتتكون جميع أسهم الشرتكة متساوية مع بعضها البعض من تكافة الحقوق.

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

قبل البيع
إجمالي قيمة األسهم

المؤسسون

جنسية المؤسس

نوع األسهم

عدد األسهم

إعمار العقارية ش.م.ع

االمارات العربية

عادية

و إمريتس بروبرتي

المتحدةو جزر

%222 21.220.122.222 21.220.122.222

هولدنجز ليميتد

العذراء البريطانية

(بناء على
السمي)

نسبة الملكية من

السعر رأس المال

بعد البيع
المؤسسون

جنسية المؤسس

المؤسسين البائعين

االمارات العربية عادية

(إعمار العقارية ش.م.ع المتحدةو

و

إمريتس

نوع

األسهم

عدد األسهم

إجمالي قيمة األسهم

(بناء

السمي)

على

نسبة الملكية من

السعر رأس المال

22.220.122.222 22.220.122.222

الجزر

%00.0

بروبرتي العذراء البريطانية

هولدنجز ليميتد
المسهمين المتكتتبين بعد

عادية

0.222.222.222

إنتهاء عملية االتكتتا
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0.222.222.222

%25.0

ت .هيتكل رأس مال الشرتكة عند اإلنتهاء من البيع.
عند إنهاء عملية البيع ،يصبح أسهم رأس مال الشرتكة المدفوع  21.220.122.22درهم ،مقسمة الى
 21.220.122.222درهم سهم بقيمة اسمية  2درهم للسهم.
استةمر المؤسسين البائعين في  22.220.122.222من أسهم الشرتكة تكما ورد أعاله .قامت الشرتكة
بتقديم خطتها الى الهيئة حتى يطرح للبيع المؤسسين البائعين  0.222.222.222سهم من إجمالي رأس
المال.
-

عدد أسهم المؤسسين 22.220.122.222 :سهم

عدد أسهم المتكتتبين (يرجى المالحظة ان هذا يغطي تكل شرائح األسهم المطروحة

للبيع المنصوص عليها في هذه النشرة) 0.222.222.222 :سهم.
-

المجموع 21.220.122.222 :سهم.

 01بيان األجراءات والنزاعات المتعلقة بالشركة خالل الثالث السنوات األخيرة:
ال يوجد أي إجراءات أو نزاعات حتكومية أو قانونية أو تحتكيم (بما في ذلك ايا من تلك اإلجراءات أو النزاعات
العالقة أو المهددة أو التي نحن على علم بها) ذات طبيعة جوهرية للشرتكة.
 0.بيان عدد ونوع موظفي الشركة والشركات التابعة لها:
من الناحية المحاسبية ،فإن لدى الشرتكة ما يقار من  502موظف ويشمل ذلك  33موظف في المتكت
الرئيس للشرتكة و  102موظف في دبي مول و  15موظف في مجمع الذه

موظفين في المجمعات الستكنية.

واأللماس وسوق البحار و 5

 02السياسات المحاسبية المعتمدة والمعمول بها في الشركة:
باستةناء ما تم ذتكره في التنويه  2-0من البيانات المالية المرفقة ،فإن الشرتكة تعد الحسابات الخاصة بها
مستقبليا وفقا للمعايير المحاسبية العالمية الصادرة عن مجلس المعايير الدولية المحاسبية ومتطلبات القوانين
السارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 07بيان بقروض الشركة ،التسهيالت اإلئتمانية والمديونيات وأهم الشروط المتعلقة بها:
لقد أبرمنا تسهيل تمويل إسالمي جديد مع مجموعة من البنوك في  02مايو "( 0220تسهيل جديد") والذي

يتتكون من تسهيل بالدرهم اإلماراتي بمبل إًرتباط قدره  2.010.522.222درهم و تسهيل بالدوالر األمريتكي
بمبل إرتباط قدره  2.222.222.222دوالر .ال توجد ضمانات مقدمة للتسهيل الجديد .قامت الشرتكة بسح

مبل  2.222.222.222دوالر امريتكي ( 011.1مليون دوالر امريتكي فيما يتعلق بشريحة الدوالر االمريتكي
و 303.5مليون درهم اماراتي فيما يتعلق بشريحة الدرهم االماراتي) بموج

التسهيل الجديد في  00مايو

 0220وقامت باستعمال مبل القرض لسداد تسهيل تقليدي واسالمي حصلت عليه من مجموعة من البنوك
في يوم  0ديسمبر "( 0222تسهيل سابق") ،وايضاً لسداد جزئي لقرض المؤسسين .حتى  12يونيو 0220

تكان مستحق مبل  1.001مليون درهم اماراتي ( 2.222مليون دوالر امريتكي) بموج
 0سبتمبر  0220قمنا بسح

التسهيل الجديد .في

مبل  320مليون درهم من التمويل الجديد واستخدمت الشرتكة هذا المبل

لسداد إجمالي الرصيد المتبقي من قيمة قرض المساهم.
يتضمن التسهيل الجديد العديد من التعهدات المالية التي يج

على الشرتكة أن تلتزم بها وهي تكما يلي ()2

يتعين على الشرتكة أن تتأتكد من أن قيمة دبي مول ال تقل في أي وقت من األوقات عن ضعف إجمالي قيمة
أصل الدين المستحق بموج

التسهيل الجديد باإلضافة الى قيمة المبال المستحقة بموج

الصتكوك الصادرة

من قبل الشرتكة والشرتكات التابعة لها (مجتمعين "المجموعة") (بعد تاريس  02مايو )0220؛ ( )0يح

على

الشرتكة أيضا التأتكد من أن إجمالي قيمة المديونيات المالية للشرتكة ال يزيد عن ستة أضعاف األرباح

المجمعة للمجموعة قبل اقتطاع الضرائ

والفوائد واإلهالك واإلستهالك؛ و ( )1تكما يج

ضمان أن األرباح المجمعة للمجموعة قبل اقتطاع الضرائ

على الشرتكة

والفوائد واإلهالك واإلستهالك ال تقل عن ضعف

قيمة تتكاليف تمويل الديون المستحقة للمجموعة( .مةل األرباح مستحقة السداد على أي تسهيل إسالمي و أي
فائدة مستحقة على أي تسهل تقليدي).
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 ،

واجراء عمليات االندماج واالستحواذ.
وفي حالة وجود إخ الل بموج

التسهيل الجديد ،أو مخالفة لبنود التسهيل الجديد بسب

التوزيع المقترح،

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.
فيما يتعلق بالتسهيل الجديد ،فإن الشرتكة ملزمة أيضا بموج

اتفاقية منفصلة بتوجيه المبال التي تتالقها من

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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 08بيان التعهدات الحالية واألعباء الواقعة على أصول الشركة:
لم تقدم الشرتكة أي رهن أو ضمان فيما يتعلق بالتسهيل الجديد .وقد تم اإلفراج عن تكافة الضمانات التي
تكانت قد قدمتها الشرتكة بموج

التسهيل السابق في  03مايو .0220

 0.لجنة التأسيس:
انتخ

المؤسسون لجنة ("لجنة المؤسسين") لتتولى إتخاذ تكافة الخطوات واإلجراءات الضرورية نيابةً عنهم

أو بالنيابة عن الشرتكة والستيفاء تكافة اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بعملية العرض بما في ذلك التعامل مع
الجهات المعنية.
تتألف لجنة المؤسسين من الشخصين ( )0التالية أسماؤهم:
-

السيدو أحمد ةاني راشد المطروشي  -ممةال عن إعمار العقارية ش.م.ع  -رئيس اللجنة

-

السيدو أحمد جمعة محمد مطر الفالسي  -ممةال عن إميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد  -عضو

 042مخاطر اإلستثمار:
ينطوي االستةمار فى وشراء األسهم المطروحة للبيع على مخاطر مالية .يج

على المتكتتبين المحتملين في

األسهم المطروحة للبيع مراجعة تكافة المعلومات الموجودة بهذه النشرة بعناية ويج
التالية

والمتعلقة باالستةمار معنا وفى األسهم المطروحة للبيع والتي يج

عليهم االلتفات للمخاطر
ان تؤخذ في االعتبار مع

المعلومات الموجودة بهذه النشرة .في حالة إذا ما تحققت أى من تلك المخاطر التالى أةرناها ،فإنه يمتكن أن

تتأةر أعمالنا أو وضعنا المالي أو نتائج عملياتنا أو توقعاتتا المالية أو سعر األسهم المطروحة للبيع بشتكل
مادى جوهرى وقد يخسر المتكتتبين تكل أو جزء من استةماراتهم .المخاطر المنصوص عليها أدناه ليست
شاملة وال تنطوي بالضرورة على تكافة المخاطر المتعلقة باالستةمار معنا أو فى األسهم المطروحة للبيع .قد
تتحق فى المستقبل مخاطر إضافية أو مخاطر غير مؤتكدة الوقوع وغير معروفة لنا فى الوقت الحاضر أو

تعتبر غير مادية لنا حاليا أو تصبح مادية ويتكون لها تأةير جوهرى ضار على أعمالنا أو نتائج عملياتنا أو

وضعنا وتوقعاتتا المالية او سعر األسهم المطروحة للبيع.
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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

تقع تكل عقاراتنا في دبي .باإلضافة إلى ذلك ،فلقد حققنا  ٪01و  ٪00و  ٪01و %00من عائداتنا من

اإليجارات في أعوام  0222و  0220و  0221واألشهر الستة األولى من عام  ،0220على التوالي ،من
دبي مول .ولذلك ،فإن أي حد

من شأنه أن يؤةر سلبا على معدل اإلشغال ،عائدات التأجير أو أداء دبي

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

العربية المتحدة بشتكل عام ،وتأةير هذه التطورات على حجم الطل

على الوحدات في مشاريعنا العقارية،

ومعدالت اإليجار التي بمقدورنا االتفاق عليها مع مستأجرينا بالنسبة لهذه الوحدات وعلى اإلقبال على
عقاراتنا  ،في تكل حالة ،وبخاصة فيما يتعلق بدبي مول .إن الظروف االقتصادية السيئة تؤدي عموما إلى
انخفاض إنفاق المستهلتكين ،و ما الماضي إال أتكبر دليل على ذلك و قد تؤدي مستقبالً إلى قيام المستأجرين
لدينا بالتفاوض على شروط عقود اإليجار لصالحهم .لقد طبقنا فيما مضى ،تعديالت تخفيضية على

االيجارات وقد نقوم بذلك أيضاً بالمستقبل ،وذلك من أجل االحتفاظ ببعض المستأجرين و جذبهم باإلضافة
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
تأةر السوق التجاري وسوق عقارات البيع بالتجزئة بأحدا

اقتصادية تخرج عن سيطرتنا بما في ذلك تأةيرات

التغيرات السلبية لالوضاع االقتصادية العالمية والمحلية ،والوضاع سوق العقارات بشتكل عام ،ومعدالت
الفائدة ،وصرف المستهلك ،ومعدالت التضخم ،والضرائ

المفروضة على العقارات ،والمصاريف التشغيلية

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

شهدت أسواق العقارات التجارية

والتجزئة في دبي انتعاشا قويا ،إال و أنه ليس بمقدورنا أن نضمن استم اررية النمو االقتصادي الحالي أو أداء
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
نحن نقدر بأن السياح يشتكلون ما يقر من  ٪02من زوار دبي مول في عام  ،0221بما في ذلك زوار من
دول مةل الصين والسعودية وروسيا والهند .بناء عليه ،فإن أي تراجع في عوامل جذ

السياح في مول دبي

و تكذلك في بعض عقاراتنا األخرى للزوار الدوليين ،وانخفاض السياحة عموما ،سيتكون له أةر سلبي جوهري
على مستويات اإلقبال لدينا .في حال تدني اإلقبال علينا بشتكل ملحوظ ،فإن األداء التجاري للمستأجرين لدينا
قد يتأةر سلبا ،و إن معدالت اإلشغال لدينا و و أو إيرادات اإليجار يمتكن أن تنخفض أيضاً.
إن قدرتنا على جذ

الزوار الدوليين لعقاراتنا تخضع للعديد من العوامل والتي تتضمن ما يلي:

 −استم اررية دبي في أن تكونها وجهه سياحية جاذبة للسياحة؛
 −استمرار جاذبية عقاراتنا ،وعلى وجه الخصوص ،دبي مول ،وسماته والمعالم المجاورة،
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
الزوار الدوليين ،بما في ذلك شراتكاتنا مع طيران اإلمارات وتكذلك الفنادق في دبي؛
 −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
 −العوامل التي قد تؤةر سلبا على الزيارات السياحية للمنطقة تكتكل أو بشتكل عام ،مةل عدم
االستقرار السياسي أو االجتماعي أو الظروف االقتصادية العالمية ،والهجمات اإلرهابية أو
التكوار الطبيعية.
إذا تسببت أي من تلك العوامل أو عوامل أخرى في انخفاض تكبير في عدد الزوار الدوليين إلى عقاراتنا،

فسيتكون لذلك أةر سلبي و جوهري على أعمالنا ،ونتائج عملياتنا و وضعنا المالي.
قد ل ننجح في تنفيذ استارتيجية العمل الخاصة بنا.

إن التنفيذ الناجح الستراتيجياتنا سيستلزم إدارة نشطة لعقارتنا و أخذ مبادرات تطوير أو تعزيز األصول و
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،

أو إذا اخترنا شراء العقارات التي طورتها شرتكة إعمار العقارية وفقا لبنود اتفاقية العالقة ،فإن قدرتنا على
القيام بذلك تعتمد وبشتكل تكبير على مقدرتنا أو مقدرة شرتكة إعمار العقارية ،وفقا لما قد يتكون عليه الحال،
46

الستتكمال التطورات المخطط لها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وعلى مدى توافر التمويل الخارجي لنا
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

مقدرتنا على تنفيذ استراتيجتنا يعتمد ايضاً على عوامل عدة اخرى ،على سبيل المةال ال الحصر ،المنافسة
التي نشهدها في اعمالنا والتي من شأنها ان تؤةر على مقدرتنا على تأمين المستأجرين وفقاً لشروط مقبولة

لنا ،ومقدرتنا على االحتفاظ بالموظفين الرئيسيين لدينا .ال يوجد هنالك أي ضمانة على مقدرتنا على تنفيذ

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

نحن نواجه منافسة في أصول سوق العقارات في دبي وأماكن أخري في دول مجلس التعاون الخليجي0
أي زيادة في المعروض من قبل مراتكز التسوق المنافسة في دبي أو دول مجلس التعاون الخليجي (إما نتيجة
للتطورات الجديدة أو نقصان في عدد من المستأجرين أو شاغلي الوحدات األخرى بسب

انخفاض في

النشاط االقتصادي) قد تؤةر سلبا على إيرادات اإليجار لدينا.
المستأجرين بناء على معدالت اإليجار وتتكاليف التشغيل،

مشغلي مراتكز التسوق التجارية يتنافسون لجذ

والموقع وحالة العقارات .إذا تكانت إيجارات المنافسين أقل وتتكاليف التشغيل أقل ومواقع العقارات أتكةر مالءمة

أو لديها مرافق أفضل ،فإن قدرتنا على جذ

المستأجرين الى عقاراتنا قد تتأةر سلبا .قد تتقدم العقارات

المنافسة أو التي تم تطويرها مؤخ ار في دبي أو دول مجلس التعاون الخليجي أو على مستوي العالم  ،في
المستقبل بعروض فريدة من نوعها وجذابة سوف تؤدي إلى سح

الزائرين من دبي مول وعقاراتنا األخري.

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

مخاطر التنفيذ الذي قد ال

يتكون ناجحا في نهاية المطاف .نتيجة المنافسة الجديدة أو الحالية أو التجارة األخرى قد ينخفض اإلقبال
على عقاراتنا انخفاضا تكبي ار مما قد يؤةر سلبا على األداء التجاري للمستأجرين لدينا ،بما في ذلك معدالت
اإلشغال و و أو إنخفاض إيرادات اإليجار  ،األمر الذي من شأنه أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على نتائج

عملياتنا ،والظروف والتوقعات المالية.

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

مراتكز التسوق عادة ما ترتتكز على المتاجر وغيرها من العالمات التجارية التكبيرة سواء المحلية أو الدولية.
باإلضافة إلى ذلك ،تعتمد اعمالنا على عالقتنا مع تكبار مجموعات البيع بالتجزئة ذات االمتيازات البارزة أو
العالمات التجارية الفاخرة والتي تستأجر وحدات متعددة في عقاراتنا .إن تجارتنا أو نتائج عملياتنا من الممتكن
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ان تتأةر سلباً في حالة فشل مستأجر رئيسي أو مجموعة رئيسية للبيع بالتجزئة في التزاماتهم التعاقدية،
وطل

تنازالت من أجل مواصلة أعماله ،أو وقف أو الحد منها .باإلضافة إلى أن تكال من المستأجرين

الرئيسيين و مجموعات البيع بالتجزئة لهم قدرة عالية في أغل

اإليجار.

في حالة نشو

الظن على التفاوض على شروط عقد

خالف أو انهيار في العالقات التجارية بيننا وبين واحد من المستأجرين الرئيسيين لدينا أو

مجموعات البيع بالتجزئة ،قد نواجه تأخير في تلقي دفعات اإليجار أو صعوبة في التفاوض على عقود
اإليجار للتكةير من وحداتنا .تكما أننا قد نتتكبد التكةير من الخسائر في حالة أن قرر أو أجبر أحد المستأجرين
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
نتتكلف التكةير إلعادة شغل الوحدات المتضررة بةمستأجرين مناسبين .قد يواجه تكال من مجموعات البيع
بالتجزئة أو المستأجرين الرئيسيين لدينا صعوبات مالية أو قد يخضعوا إلعادة هيتكلة أو تنظيم أو تغيير في
استراتيجية الشرتكة .أي من هذه العوامل يمتكن أن تؤةر على قدرتهم أو استعدادهم لمواصلة أعمالهم في

عقاراتنا  .إن إغالق متاجر رئيسية أو متاجر متعددة من مجموعة البيع بالتجزئة قد يؤدي إلى انخفاض
اإلقبال في عقاراتنا ،مما قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات في المتاجر األخرى ،األمر الذي من شأنه أن
يفقدنا المستأجرين المتضريين من هذا اإلنخفاض في المبيعات .إذا تكان حجم المبيعات من المتاجر العاملة
في عقاراتنا في انخفاض بشتكل ملحوظ ،قد يتسب

هذا األمر في اضطرار التكةير من أصحا

المتاجر الى

إخالء الوحدة وانهاء اإليجار ،مما قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات اإليجار لدينا ووأو معدالت اإلشغال.إن
وجود العديد من المساحات الشاغرة لدينا في مراتكز التسوق  ،يمتكن أن يؤدي إلى انخفاض معدالت
اإليجار لجميع المستأجرين لدينا ،األمر الذي من شأنه أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على نتائج عملياتنا،
والظروف والتوقعات المالية.
قد نكون غير قادرين على تأجير أو إعادة تأجير مساحة في مشاريعنا العقارية بشروط ميسرة أو على
اإلطال ق0
نتائج أعمالنا مرتبطة على قدرتنا على استمرار استراتيجية التأجير في عقاراتنا ،بما في ذلك إعادة تأجير
المساحات في عقاراتنا بعد انتهاء فترة اإليجار ،تحسين الفئات المستأجرة ،وتأجير العقارات بشروط تعود
علينا بالفائدة اإلقتصادية .ال تحتوي اياً من عقود اإليجار لدينا على تجديد تلقائي أو تجديد بموج

.مما يترت

إشعار

عليه ،انه يتعين علينا أن نتفق على شروط العقد الجديدة مع المستأجر الحالي في حالة إنتهاء

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

على الوحدات في عقاراتنا تكبير ،في حالة ان أحد

المستأجرين لدينا اختار عدم تجديد اإليجار ،من الممتكن ان ال نجد بديل مناسبله ومن الممتكن ان يتكون
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اإليجار الجديد على شروط اقل ميزة من تلك التي في العقود المنتهية .باالضافة لذلك ،خسارة مستأجرين
معينين قد يتكون له أةر سلبى جوهرى على قابليتنا على تحسين فئات المستأجرين فى عقاراتنا .وقوع العوامل
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.

إن النتائج المترتبة على ممارسة أعمالنا والتدفقات النقدية تعتمد بشكل أساسي على سيولة المستأجرين

لدينا  ،واألداء المالي وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية0

لقد تعرض العديد من المستأجرين في عقاراتنا النخفاض اإلنفاق االستهالتكي نتيجة لألزمة المالية العالمية

واألوضاع االقتصادية المحلية وغيرها من العوامل .على الرغم من أن مستويات إنفاق المستهلتكين عالمياً و

في اإلمارات العربية المتحدة انتعش مؤخ اًر ،اال أنه ال يوجد أي ضمان بأن هذا االنتعاش سوف يستمر .إن
انخفاض اإلنفاق االستهالتكي من شأنه ان يؤةر على مبيعات المستأجر وقدرته علي تسديد دفعات اإليجار

ويؤدي إلى تزايد الديون المتراتكمة نتيجة عدم دفع اإليجار والرسوم األخرى المستحقة من المستأجرين لدينا.

وعالوة على ذلك  ،فإن العديد من المستأجرين لدينا هي تكيانات قانونية قائمة في دبي لديها امتيازات محلية
من مجموعات التجزئة الدولية وقد ال يتكون لصاحبي اإلمتيا ازت المحلية نفس القدرة على الحصول على
موارد مالية أو قد ال يتكون لديهم القدرة اإلئتمانية مقارنة بصاح

اإلمتيازات.

على هذا النحو ،إن التطورات السلبية للمستأجرين من الناحية المالية واالئتمانية قد يتكون لها تأةير سلبي
جوهري على نتائج عملياتنا ،والظروف والتوقعات المالية.
إن مصروفات التشغيل ومصروفات الصيانة الرأسمالية لدينا قد تكون أعلى مما كان متوقع ا ،وجميع هذه
التكاليف قد ل تكون قابلة لالسترداد0

لغرض الحفاظ على عقاراتنا ،نحن مطالبون بتحمل المصروفات الرأسمالية للتشغيل والصيانة .هذه
المصورفات التي يمتكن ان تزيد ألتكةر من ما هو متوقع وذلك بسب

عدة عوامل ،منها على سبيل المةال ال

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

سبيل المةال ،معدل تغطية رسوم الخدمات في األشهر الستة األولى من عام ( 0220التي تعرف أنها
نسبة عوائد التتكلفة والمساهمات الترويجية والتسويقية التي يدفعها المستأجرين لدينا من مجموع إجمالي
مصروفات التشغيل لدينا (دون مصاريف البحيرة والنافورة) وصافي مصاريف التسويق والمبيعات باستةناء
عتكس حسا

أي مصاريف (وهذا يحد

عادة إذا قامت الشرتكة بسوء تقدير التتكاليف أو حد

خطء في

تقدير المبل )) تكان  ٪ 03لجميع عقاراتنا على الرغم من أننا عادة ما نمتلك الحق التعاقدي في تحميل رسوم
المياه المبردة ورسوم الخدمات على المستأجرين لدينا وفقا لبنود عقود اإليجار الخاصة بهم .ولتكن فإن قدرتنا
محدودة على زيادة رسوم الخدمات بما يتناس

مع هذا الفارق
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إذا تكنا مطالبون بسداد النفقات الرأسمالية للتشغيل أو الصيانة غير المتوقعة والتى لن نتكون غير قادرين على
استردادها من المستأجرين لدينا ،أو إذا لم نستطيع سداد هذه النفقات ،وتكانت النتيجة تأةر القيمة السوقية
لعقاراتنا سلبيا ،يمتكن أن يتكون لذلك تأةير سلبي جوهري على أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا المالي

وتوقعاتنا المالية.

نحن نتعرض لمخاطر التنمية والبناء0
نقوم بعملية توسيع لمنطقة األزياء والموضة في دبي مول ،الذي يتوقع أن تضيف نحو  022ألف قدم مربع
من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير في دبي مول والتي نتوقع استتكمالها بحلول مارس عام  .0220نحن
أيضا ببناء ارابيان رانشيز  0وهو مرتكز تسوق إضافي في مشروع ارابيان رانشيز والذي من المتوقع ان
نقوم ً
يوفر نحو  212ألف قدم مربع من المساحة اإلجمالية القابلة للتأجير و نتوقع استتكماله بحلول مارس عام

 . .0220وباإلضافة إلى ذلك ،إننا نضع اللمسات األخيرة على توسعة سبرينج فليدج سنتر ،والتي سوف

تزيد إجمالي المساحة القابلة للتأجير بما يقار  005ألف قدم مربع و يتوقع االنتهاء منها بحلول نهاية عام
 .0225يخضع التنفيذ الناجح لهذه المشاريع لبعض المخاطر ،والتي تشمل التأخير في البناء وزيادة التتكلفة
عن ما هو متوقع سواء بسب

االختالفات لخطط التصميم األصلي أو ألي سب

آخر ،ونقص وو أو الزيادة

في تتكلفة البناء ومواد البناء والمعدات أو العمل نتيجة الرتفاع أسعار السلع األساسية أو التضخم أو ما الى

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

أو التكافي من البنية

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

نتوقع اتخاذ مبادرات تطوير أو توسعات إضافية في عقاراتنا في المستقبل اال أن أي من هذه المبادرات قد
تتكون عرضة للمخاطر والشتكوك  ،وهذا يتوقف على حجم وتعقيد المشروع ،ال نستطيع أن نؤتكد لتكم أن أي
من مشاريع التنمية الحالية أو المستقبلية أو التكل ستتكتمل في غضون الفترة الزمنية المتوقعة أو الميزانية،

على تكل حال ،سواء تكان ذلك نتيجة للعوامل المذتكورة أعاله أو ألي سب

آخر ،عدم القدرة على احدا

تطو ار تكبي ار بةالمشروع في غضون الفترة الزمنية المتوقعة والميزانية األمر الذي من شأنه أن يتكون له تأةير
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

الذي قد يعطل عمليات عقاراتنا وجمع إيرادات اإليجار أو غير ذلك من التأثيرات السلبية على أعمالنا0

إن جودة وتصميم عقاراتنا تؤةر على طلبات اإليجار للمساحات الشاغرة وتكذلك أسعار اإليجار لدينا،

باإلضافة الى قدرتها على جذ

المزيد من اإلقبال اليها .وعلى الرغم من أن عقاراتنا جديدة نسبياً وتمتلك

عدد من المعالم الفريدة و البارزة ،فإنها سوف تتكون بحاجة الى التطوير والتحسين و تعزيز األصول من وقت
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.

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

هيتكلية ال تتم معالجتها في الوقت المناس

أو على اإلطالق قد يؤةر ذلك سلبا على سمعتنا األمر

الذي من شأنه أن يتكون له تأةير سلبي جوهري على نتائج عملياتنا ،والظروف والتوقعات المالية.
شروط المديونية لدينا تتضمن قيود قد تحد من درجة المرونة لدينا في تشغيل أعمالنا0

لقد أبرمنا في يوم  02مايو عام  ،0220اتفاقية تسهيالت (تسهيل جديد) مع مجموعة من البنوك إلعادة
تمويل الديون غير المسددة لدينا بموج

التسهيل السابق والمبرمة في يوم  0ديسمبر  .0222شروط

التسهيل الجديد تحتوي على تعهدات تحد من قدرتنا على االنخراط في أنواع محددة من المعامالت وتشمل
هذه التعهدات التي تتطل
دبي مول  ،والتناس

منا ،الحفاظ على نس

معينة تكحد أقصى إلجمالي االقتراض تتناس

ما بين مجموع القروض الى  EBITDAونسبة الحد األدنى

مع قيمة

 EBITDAالى صافي

رسوم التمويل وتكذلك التعهدات السلبية التي تحد من قدرتنا على ،من بين أمور أخرى ،أي مديونية مالية

إضافية ،وتكفالة او االستمرار فى تكفالة أى مديونية مالية ألي شخص آخر،أو منح ضمان أو إنشاء أي
ضمان على أصولنا ،أو التخلص من األصول ،أو إجراء تغييرات جوهرية على طبيعة نشاطنا ،أو الدخول
في عمليات االندماج ،أو المعامالت األخرى المماةلة ،أو االستحواذ على المشاريع األخرى من غير أي

مرتكز تجاري أو وحدات البيع بالتجزئة أو المصالح المتعلقة بها ،ومنح القروض إلى الغير ،ودفع أرباح
األسهم إذا تكان هناك استمرار لإلخالل بالتسهيل الجديد أو إذا تكان اإلخالل سينجم عن دفع االرباح ،وسداد
المدفوعات فيما يتعلق ببعض االلتزامات الةانوية أو الدخول في معامالت غير متساوية المراتكز وليست
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

للحفاظ على التأمين على دبي مول .باإلضافة إلى التعهدات وفقا للتسهيل الجديد ،شروط وشهادات حفظ
الدوالر االمريتكى بمبل  052مليون دوالر أمريتكى الصادرين بتاريس  20يونيو  0220بواسطة EMG
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صتكوك ليمتد (في "سند الصتكوك") والتى تحتوي على تعهدات تحد من قدرتنا على إنشاء أو السماح بإنشاء
ضمانات معينة ،والتخلص من أتكةر من  ٪52من إجمالي الموجودات لدينا أو ،إذا توقفنا او توقف سند
الصتكوك بالتمتع بتصنيف ائتماني من الدرجة االستةمارية ،ال نستطيع تتكبد ضمان مديونية مالية إضافية أو

تكفالتها .أي من هذه التعهدات والقيود ،والتعهدات والقيود الواردة في شروط أي مديونية أخرى قد نبرمها في
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

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

فيها اخالل لتلك اإللتزامات  ،سنتكون قادرين على الحصول على تنازل من المقرضين

عن هذا االخالل ،أواعادة الهيتكلة أو تعديل شروط اتفاقيات التمويل أو الحصول على تمويل بديل مقبول.
وعالوة على ذلك ،فإن تكال من سندات الصتكوك والتسهيل الجديد يتضمن أحتكاما لإلخالل الشرطي والسداد

الشرطي .ولذلك فإن عدم االمتةال لهذه اإللتزمات أو الوفاء بديوننا بموج

اتفاقيات التمويل الخاصة بنا قد

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
قيمة االصول العقارية صعبة التتكهن بطبيعتها بسب

الطبيعة المنفردة لتكل عقار والخصائص المحلية،

االقليمية ألسواق العقارات ،التي تتغير مع مرور الوقت ومن الممتكن أن تتأةر بعوامل مختلفة وبطرق التقييم
المستخدمة .قد تتزايد هذه المشتكلة فيما يتعلق بتقييم اصولنا ،تكما ان من الصع

نسبيا تحويل األصول في

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
التقييم بالنيابة عنا سيوةر بشتكل ملحوظ على تحديد القيمة السوقية لعقاراتنا .ونتيجة لذلك ،فإن التقييمات،

والمؤرخة بتاريس محدد هي في حد ذاتها ُعرضة لشتكوك جوهرية حي
ان تتكون خاطئة.

أنها ُبنيت على افتراضات من الممتكن

عقاراتنا من الممكن أن تكون ُعرضة لخطر احداث كارثية أو اعمال ارهاب0
من الممتكن أن تتأةر عملياتنا التجارية سلبا باالحدا
التكوار الطبيعية و اعمال االرها .
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الخارجة عن سيطرتنا ،على سبيل المةال ال الحصر؛

قد ل يكون لدينا التأمين الكافي أو المالئم
نحن نحافظ على سياسات تأمينية بحي

تغطي عملياً أصولنا والموظفين تماشياً مع الممارسات التجارية في

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
والتي بشتكل عام هي غير مؤمنة بسب

المنتجات من السوق ،انفلون از الطيور ،والتأميم

إما أنها غير قابلة للتأمين أو أن تأمينها غير مجدي اقتصاديا،

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

أو دفع التعويض ووأو خسارة رأس المال المستةمر في العقار المتضرر ،إضافة الى ذلك الخسارة المتوقعة
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

أعمالنا و إخفاقنا في ذلك قد يؤثر جوهريا على أعمالنا أو مستقبلها

إخفاقنا في االمتةال للقوانين و اللوائح السارية أو في الحصول على الموافقات أو الشهادات الالزمة و اإلبقاء
عليها ساري ،سوء عمدا أو دون عمد ،قد يعرضنا لعقوبات جسيمة بما في ذلك العقوبات الجزائية أو المدنية
أو اإلدارية أو أو إل لغاء تراخيصنا أو في زيادة الرقابة علينا أو في زيادة مسئوليتنا عن التعويضات .تكما أنها
قد تعرضنا أيضا الن نتكون مخالفين ألحتكام اتفاقيتنا التمويلية أو تؤدي الن تصبح تعاقداتنا األخرى غير

نافذة .و بالنسبة ألتكةر المحالفات جسامة ،قد يسفر عن ذلك أن نؤمر بإيقاف أعمالنا حتى نحصل على
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
بسالمة المواقع الترفيهية أو التسويقية التكائنة بعقاراتنا ،قد يتكون له أة ار جوهريا سلبيا على سمعتنا أو أعمالنا

أو مستقبلهما.

قد نتكبد تكاليف غير متوقعة تتعلق بالمتثال لقوانين الصحة والسالمة والبيئة0
نحن مطالبون باالمتةال لمعايير الصحة والسالمة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دبي .إذا أخفقنا أو
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
لالعتقاد بأننا لسنا ممتةلين لجميع القوانين البيئية الجوهرية ،ال

لدينا بهذه القوانين .بينما ليس لدينا أي سب

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

معالجة المسألة

على نفقتنا ،قد يتكون له أةر سلبي جوهري على الممتلتكات ذات الصلة وعلى أعمالنا ونتائج عملياتنا ووضعنا
المالي ،إما بسب

تعطل العمليات في العقار ذو الصلة .إضافة لذلك ،قد تفرض

التتكاليف المترتبة أو بسب

التعديالت على القوانين واألنظمة القائمة المتعلقة بمعايير السالمة والبيئة متطلبات مرهقة علينا ويجوز أن
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.
التضخم قد يؤثر سلبا على حالتنا المالية ونتائج عملياتنا0
نسبة التضخم السنوي في األسعار االستهالتكية في اإلمارات العربية المتحدة  ٪2.2 ،٪2.0 ،٪2.3و ٪2.0
في عام  0220 ،0222و  ،0221وفى الستة أشهر المنتهية فى  12يونيو  ،0220على التوالي .وفى
حالة زيادة التضخم في المستقبل ،فإن عملنا ،ونتائج العمليات واألحوال والتوقعات المالية يمتكن أن تتأةر
سلبا.
نحن نعتمد على بعض الموظفين الرئيسيين0
نحن نعتمد على اإلدارة العليا لتنفيذ استراتيجية أعمالنا والعمليات اليومية .وفقا لذلك ،فإننا نواجه المخاطر
المرتبطة بقدرتنا على االستمرار في جذ

واستبقاء وتحفيز إدارتنا العليا والموظفين المهرة األخرين في

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

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

انعدام قيمة العالمات التجارية والملكية الفكرية األخرى يمكن أن تؤثر بشكل سلبى مادى على أعمالنا0
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

والعالمات التجارية أساسية لنجاحنا المستمر .اإلنخفاض التكبير في قيمة هذه العالمات التجارية والعالمات
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

ونتائج عملياتنا ،وحالتنا وتوقعاتنا المالية.
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قد نتعرض لمخاطر التقاضي من الغير من قبل الزوار والمقاولين ومستأجرين العقارات لدينا والتي يمكن أن
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
التقاضي أو النزاعات نتيجة لعدم وجود ،أو عدم تكفاية ،عائدات التأمين ،وهذا قد يتكون له أةر سلبي جوهري
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
متعة ار أو غ ير قادر على إستيفاء وتنفيذ التزاماته التعاقدية ،فيج

علينا في هذه الحالة تعيين مقاولون جدد.

ال يوجد أي ضمان أن المقاول الذي سيتم تعيينة لدية الموافقات والتراخيص والموارد الالزمة لتنفيذ هذه

الخدمات ،مما قد يؤدي الى تأةير سلبي جوهري على تلك الخدمات
التغيرات المستقبلية في سعر صرف الدولر األمريكي الدرهم اإلماراتى0
تكل إيرادات اإليجار لدينا بالدرهم اإلماراتى ،في حين أن مديونيتنا وفقا للتسهيل الجديد وسندات الصتكوك هي
بالدوالر األمريتكي .وفقا لذلك ،فإن أي تغييرات في عملية تحديد سعر الصرف الدوالر األمريتكى أو الدرهم
اإلماراتى  ،سواء نتيجة للتغيرات في البيئة االقتصادية في دبي ،أوالتغيرات في سياسة الحتكومة ،أو غير ذلك،
مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدوالر األمريتكي مقابل الدرهم اإلماراتي يمتكن أن يتكون له تأةير جوهري على

النتائج المالية لدينا.

لدينا صفقات مع إعمار العقارية واألطراف األخرى ذات الصلة0
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،
سمفونى ذ.م.م ،.ريتيل اذ ديتيل ذ.م.م RSH ،.الشرق األوسط ذ م م ،و أت ذا تو

ذ.م.م .مجموعة

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

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

من هؤالء في المستقبل.
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لقد تم ابرام عقود إيجار مع إعمار لتجارة التجزئة و غيرها من المستأجرين من األطراف ذات الصلة في
الماضي على أسس تجارية بحتة وفقاً 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.

في سبتمبر  ،0220قمنا أيضا بإبرام اتفاقية الخدمات التقنية مع إعمار العقارية .و مع ذلك ،فإنه ال يوجد أي
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
مع أطراف ذات صلة ستعود بالنفع الزائد لهذه األطراف ،فإنه من المتوقع إن إبرام هذه الصفقات سوف يؤةر
سلبيا على نتائج عملياتنا أو وضعنا المالي أو توقعاتنا المالية.

المخاطر المتعلقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق األوسط
تقع عملياتنا بالتكامل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي ينظر إليها عموما على أنها مستقرة سياسيا
واجتماعيا .ومع ذلك ،استمرار حالة عدم االستقرار واالضطرابات في منطقة الشرق األوسط قد تؤةر تأةي ار
تكبي ار على االقتصادات اإلقليمية واقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبصفة خاصة ،دبي ،بما في ذلك
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

اإلمارات العربية المتحدة لم تتأةر بشتكل مباشر باالضطرابات في المنطقة حتى اآلن ،فإنه من غير الواضح
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
الى خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وانخفاض في السياحة إلى دبي أو عدم االستقرار المحتمل أو
تغيير الحتكومة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

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

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

الرقابة على األسعار؛

•

التصدير وضوابط االستيراد؛

•

الدخل والضرائ

•

قيود على الملتكية األجنبية؛

•

األخرى؛

ضوابط صرف العمالت األجنبية والعملة؛ و
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•

سياسات العمل وسياسة الشئون اإلجتماعية.

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

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

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.
المخاطر المتعلقة بالدعوة لال كتتاب واألسهم
بعد ال كتتاب ،سيستمر وجود بعض المساهمين حتى تكون لهم القدره على إحداث تأثير ملموس علينا و
على إدارتنا و عملياتنا0

ابتداء من تاريس هذه النشرة ،فإن المؤسسين البائعين يمتلتكون  %222من رأسمالنا المصدر .مباشرة ،و بعد
ً
الدعوة لالتكتتا سيمتلك المؤسسين البائعون حوالي نسبة ال تزيد عن  %05تقريبا من رأس مالنا .و نتيجة
لذلك ،فإنه باستطاعة المؤسسين البائعين أن يسيطروا على إدارتنا و عملياتنا و على اجتماعات المؤسسين
لدينا ،تكما هو الحال في ما يتعلق بدفع األرباح وتعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارتنا باإلضافة إلى أمور

أخرى .ال يوجد أي ضمان بأن تتالقى مصالح المؤسسين البائعين مع مصالح المشترين لألسهم.

وعالوة على ذلك ،فإنه بإمتكان المؤسسين البائعين المالتكين ألسهم (أ) أن يؤخروا أو أن يمنعوا تغيير السيطرة
على الشرتكة (بما في ذلك ردع طرف ةال

من تقديم عرضا لالستحواذ على شرتكة)؛ (ج) أن يؤةروا على

سيولة األسهم .يمتكن لتكل من تلك العوامل أن تؤةر بشتكل سلبي جوهري على سعر األسهم في السوق.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن إعمار العقارية ،و التي ستظل مساهمنا المسيطر بعد االنتهاء من االتكتتا

،

مشارتكة ،من بين أمور أخرى ،في االستةمار و تطوير وادارة مجموعة تكبيرة من العقارات ،بما في ذلك عقارات
التجزئة .ونتيجة لذلك ،فقد يتكون هنالك ظروف حي

تتنافس استةماراتنا مباشرة مع غيرها من العقارات

بالتجزئة التي تشغلها إعمار العقارية (بنفسها أو مع شريك في مشروع مشترك) ،وأنه قد تتخذ ق اررات تتعلق
بتلك العقارات بشتكل يضر بمصالح مساهمينا اآلخرين
مبيعات كبيرة من األسهم من قبل المؤسسين البائعين قد يخفض سعر األسهم0
إن بيع عدد تكبير من األسهم من قبل المؤسسين البائعين بعد االنتهاء من الدعوة لالتكتتا

قد تقلل بشتكل

تكبير سعر أسهم الشرتكة بالسوق المالي .وقد وافق المؤسسين البائعون في اتفاقية تغطية االتكتتا

على قيود

معينة على قدرتها على بيع ونقل األسهم و خالفه من التعامل فيها لمدة  202يوما من تاريس اغالق با
االتكتتا .
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قد ل ينتج عن نشاط أو سيوله في سوق األسهم0
ال يوجد أي سوق عام لتداول األسهم قبل الدعوة لالتكتتا  .و إنه ليس بمقدورنا أن نضمن تطور سوق تداول
نشط أو استم ارريته بعد االنتهاء من الدعوة لالتكتتا  ،أو أن سعر األسهم في السوق لن ينخفض بعد ذلك دون
سعر االتكتتا  .إن سعر تداول األسهم قد تتكون عرضة لتقلبات واسعة بناء على العديد من العوامل فضال عن
التقلبات في سوق األسهم والظروف االقتصادية العامة أو التغيرات في العوامل السياسية التي قد تؤةر سلبا

على سعر األسهم في السوق ،بغض النظر عن أدائنا الفعلي أو الشروط في إمارة دبي.

قد ل يكون بامكاننا ان ندفع أرباح نقدية لألسهم 0وبالتالي ،فإنك قد ل تتلقى أي عائد على الستثمار إل
إذا قمت ببيع األسهم الخاصة بك بسعر أكبر من السعر الذي دفعته لها0

بينما نحن ننوي دفع أرباح فيما يتعلق باألسهم ،فإننا ليس بمقدورنا أن نضمن ذلك .سيتم اتخاذ أي قرار

إلعالن ودفع أرباح في المستقبل وفقا لتقدير مجلس إدارتنا وسوف يعتمد ذلك على عدة امور من ضمنها
القانون واللوائح المعمول بها ،ونتائج عملياتنا ،الوضع المالي ،والمتطلبات النقدية ،القيود التعاقدية (بما في
ذلك ،و بشتكل خاص ،تلك الواردة في المرفق الجديد) ،والمشاريع والخطط المستقبلية لدينا وغيرها من العوامل
التي قد يراها مجلس إدارتنا ذات صلة .ونتيجة لذلك ،فإنك قد ال تتلقى أي عائد على االستةمار في األسهم إال

إذا قمت ببيع األسهم الخاصة بك بسعر أتكبر من السعر الذي دفعته في مقابلها.
 044أسباب عرض األسهم المطروحة للبيع
من بين العديد من األسبا

األخرى ،حتى يسمح للمؤسسين ببيع جزء من ملتكيتهم في األسهم وفي نفس الوقت

يضيف سيولة نقدية لتداول األسهم ويرفع من قيمة واسم الشرتكة على الصعيد الدولي.

تصل جميع مصروفات عملية البيع الى ما يقار  212مليون درهم (ويشمل ذلك رسوم تغطية االتكتتا )،
ويتحملها المساهمون البائعون باسةناء رسوم اإلدراج بسوق دبي المالي وهي  222.222درهم إماراتي تقريبا
والتي ستتحملها الشرتكة.
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ثالثا :معلومات مالية حول الشركة
 04المعلومات المالية وبيانات التشغيل المختارة:
إن المعلومات المالية المختارة المبينة أدناه تبين معلوماتنا المالية التاريخية والمعلومات التشغيلية غير المدققة
األخرى تكما في وللسنة المنتهية في  12ديسمبر  0222و  0220و  0221وتكما في ولفترة ستة أشهر

المنتهية في  12يونيو  0221و .0220إن المعلومات المالية التاريخية لفترة الستة أشهر المنتهية في 12
يونيو  0221غير مدققة.
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.
ال يتم قياس األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واطفاء الدين (إيبيتدا )EBITDA-وايبيتداالمعدل وهامش
إيبيتداوهامش إيبيتدا ( )EBITDAالمعدل بمعايير إعداد التقارير المالية الدولية وتم احتسابهم من قبلنا استنادا
إلى البيانات المستمدة من معلوماتنا المالية التاريخية.
بيانات بيان اإليرادات
الستة أشهر المنتهية
في  32يونيو

السنة المنتهية في  34ديسمبر
0244

0240

0243

0243

0241

(مليون درهم)
اإليرادات
إيرادات التأجير2.502 ..........................................

2.300

0.100

2.220

2.052

0

5

22

1

0

2.505

2.352

0.135

2.223

2.050

إيرادات أخرى ...........................................
إجمالي اإليرادات

المصاريف
مصاريف تشغيلية أخرى .................................

150

100

010

233

202

مصاريف البيع والتسويق .................................

05

13

00

20

20

استهالك الموجودات الةابتة ..............................

23

20

50

01

10
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الستة أشهر المنتهية
في  32يونيو

السنة المنتهية في  34ديسمبر
0244

0240

0243

0241

0243

(مليون درهم)
استهالك العقارات االستةمارية ............................

030

030

003

223

200

مصاريف عمومية وادارية ................................

220

220

255

05

01

تتكاليف تمويل ...........................................

050

022

111

200

020

إجمالي المصاريف 40024 ......................................

4004.

400.2

244

214

023

734

402..

1.8

247

األرباح السنوية/للفترة ...................................

بيانات بيان المركز المالي
 34ديسمبر
0244

 32يونيو

0240

0243

0241

(مليون درهم)

الموجودات غير المتداولة
الموجودات الةابتة 012 ......................................

000

121

121

العقارات االستةمارية 0.151 ....................................

0.055

0.112

02.101

2.0

2.0

2.0

-

إجمالي الموجودات غير المتداولة 70.81......................

70282

70233

020277

االستةمار في الشرتكات التابعة...............

الموجودات المتداولة
0

3

25

25

البضاعة ...............................................

مدينون تجاريون 011 ........................................

010

230

30

02

00

15

00

المستحقات من األطراف ذات عالقة 200 ....................

202

200

002

11

002

2.101

2.001

إجمالي الموجودات المتداولة 100 ...........................

40283

40778

408.7

إجمالي الموجودات 80222.....................................

80723

.0140

000.31

سلفيات ومصاريف مدفوعة مقدماً .......................
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ................

حقوق الملتكية
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 34ديسمبر
0244

 32يونيو

0240

0243

0241

(مليون درهم)
رأس المال .............................................

2.1

2.1

2.1

2.1

.......................

–

–

–

21.220

االحتياطي القانوني 2.25 .....................................

2.25

2.25

2.25

اإليرادات غير الموزعة 2.201 .................................

2.030

0.331

050

-

()05

()15

()0

إجمالي حقوق الملكية 40421.................................

4081.

00...

430823

الزيادة المقترحة في رأس المال

()2

احتياطي التحوط .......................................

المطلوبات غير المتداولة
0

0

22

21

متكافأة نهاية الخدمة للموظفين ...........................

تسهيالت تمويل إسالمي – جزء طويل األجل 000 ............

1.001

1.005

1.012

-

-

-

0.011

مستحقات ألطراف ذات عالقة 5.001 ..........................

0.112

2.000

-

–

–

–

0

إجمالي الموجودات غير المتداولة .0.70......................

.0784

.0440

20384

الصتكوك ...............................................

الذمم المحتجزة المستحقة الدفع بعد  20شه اًر ............

المطلوبات المتداولة
مستحقات ألطراف ذات عالقة
تسهيالت تمويل إسالمي – الجزء قصير

األجل ...................................................

-

-

-

2.223

-

32

202

-

الدائنون والمبال مستحقة الدفع 230 .........................

000

110

032

سلفيات وودائع تأمين 111 ...................................

135

003

003

–

–

–

0

إيرادات مؤجلة 100 ..........................................

102

100

020

إجمالي المطلوبات المتداولة 872 ............................

40430

40314

000.2

إجمالي المطلوبات 20813.....................................

20.43

201.3

80274

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 80222.....................

80723

.0140

000.31

الذمم المحتجزة مستحقة الدفع خالل  20شه اًر............

تنويه:

( )2لقد اقترحنا في الستة أشهر المنتهية في  12يونيو  ، 0220إصدار أسهم إضافية للمساهمين الحاليين مقابل تحويل صتكوك مليتكة أراضي

متعلقة بدبي مول ودبي مارينا مول وسوق في 02يوليو  ،0220سجلنا الزيادة في رأس المال لدى السلطات الحتكومية بمبل  21.220مليون
درهم ،والتي تتألف من  21.220.222سهم قيمة تكل سهم  2.222درهم من خالل ملحق عقد تأسيس الشرتكة.
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بيانات بيان التدفقات النقدية

الستة أشهر المنتهية
السنة المنتهية في  34ديسمبر
0240

0244

في  32يونيو
0243

0243

0241

(مليون درهم)
..............
صافي النقد من األنشطة التشغيلية 2.003 ................................

2.121

2.000

2.232

2.205

...................................
()151
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستةمارية

()052

()2.232

()520

()020

.....)................................
(2.232
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()000

()300

()323

()000

......
)4.1
................................
(
الزيادة (النقص) في النقدية وشبه النقدية

388

()010

()337

()422

...........
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 021 ................................

42

3..

3..

4.7

..........
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 42 ................................

3..

4.7

20

.7

معلومات مالية أخرى
السنة المنتهية في  34ديسمبر
0244

0240

الستة أشهر المنتهية في  32يونيو

0243

0243

0241

إيبيتدا (مليون درهم)
مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة ..........................

320

2.000

2.030

021

011

مراتكز التسوق اإلقليمية .................................

51

02

03

10

03

مراتكز التجزئة المتتكاملة ................................

50

02

220

05

02

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

03

00

31

01

03

أخرى(............................................... )2

()02

()10

()10

()00

()1

2.210 00000000000000000000000000000000000000

2.000

2.013

020

333

إجمالي إيبيتدا

هامش إيبيتدا

()1

()0

() %

مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة ...........................

%00
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%00

%05

%00

%02

السنة المنتهية في  34ديسمبر

الستة أشهر المنتهية في  32يونيو

0244

0240

0243

0243

0241

مراتكز التسوق اإلقليمية ..................................

%00

%05

%00

%03

%03

مراتكز التجزئة المتتكاملة ..................................

%05

%00

%00

%01

%02

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

%53

%01

%01

%00

%05

إجمالي هامش إيبيتدا 00000000000000000000000000000000000

%00

%00

%01

%00

%03

إيبيتدا المعدل (مليون درهم)(000000000000000000000000000 )0

-

-

-

-

301

هامش إيبيدتا المعدل (0000000000000000000000000000).()%

-

-

-

-

%05

تنويه:
()2

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

()0

األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واطفاء الدين .يحدد الجدول أدناه تسوية إجمالي إيبيتدا إلى صافي األرباح.

السنة المنتهية في  34ديسمبر
0244

0240

الستة أشهر المنتهية في  32يونيو

0243

0243

0241

(مليون درهم)
001
...........
صافي األرباح ................................

012

2.233

030

020

إضافة:
..........
050
تتكاليف التمويل ................................

022

111

200

020

..............................
23
استهالك الموجودات الةابتة

20

50

01

10

030

003

223

200

40112

4073.

847

...

030

استهالك العقارات االستةمارية

..................
إيبيتدا 40237 ................................
( )1إيبيتدا تكنسبة من إجمالي اإليرادات.

( )0يبين الجدول أدناه تسوية إيبيتدا المعدل (األرباح قبل الفوائد والضريبة واالستهالك واطفاء الدين) وايبيتدا للستة أشهر المنتهية في  12يونيو :0220
إيبيتدا333...........................................................................
ناقصًا:
شط

المصاريف العمومية واإلدارية والتشغيلية05....................................

شط

مخصص الديون المعدومة22.................................................

إيبيتدا المعدل301.....................................................................
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( )5ايبيتدا المعدلة تكنسبة من إجمالي اإليرادات.

بعض البيانات التشغيلية

السنة المنتهية في  34ديسمبر
0240

0244

الستة أشهر المنتهية في  32يونيو

0243

0241

0243

إجمالي المساحة المستأجرة (2222
قدم مربع) تكما في نهاية الفترة
.................
1.502
................................
1.500
مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة

1.503

1.505

1.552

........................
120
121
مراتكز التسوق اإلقليمية ................................

151

100

101

.......................
020
................................
512
مراتكز التجزئة المتتكاملة

025

002

000

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

003

000

003

إجمالي المساحة المستأجرة لجميع
5.035

........
5.250
................................
5.212
المراكز ................................

5.100

5.012

متوسط اإليجار للقدم المربع (درهم)
.................
010
................................
103
مراتكز التسوق اإلقليمية التكبيرة

032

001

520

........................
110
005
مراتكز التسوق اإلقليمية ................................

112

122

150

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

052

000

000

....................
200
................................
200
مراتكز التجزئة المتخصصة

232

200

230

متوسط اإليجار للقدم المربع لجميع
14.

........
384................................
342
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 00سياسة توزيع األرباح
إن قدرتنا على دفع وتوزيع األرباح معتمدة على عدد من العوامل ،بما فى ذلك توفير احتياطيات قابلة للتوزيع
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.
مع مراعاة ما تقدم ،فإننا نتوقع توزيع ما يقر من  %52إلى  ٪02من اإليرادات التشغيلية (ويقصد بهذا مبل
الة  EBITDAناقص إجمالي تتكاليف الفائدة) في شتكل أرباح على جميع مساهمي الشرتكة (شرتكة مجموعة
إعمار مولز ش.م.ع)  ،وذلك بعد أن ينظر مجلس اإلدارة في المتطلبات اإلدارة النقدية فيما يتعلق بمصروفات
التشغيل بما في ذلك الفوائد للسنة المقبلة والنفقات الرأسمالية المقررة للتطوير .باإلضافة إلى ذلك ،فإن المجلس
سوف ينظر أيضا في ظروف السوق ،وبيئة التشغيل الحالية و وتوقعاته المستقبلية لألعمال .أي دفع أو
توزيع ألرباح يعتمد في األساس على األرباح المستقبلية وخطة عمل الشرتكة ،وذلك من بين العديد من العوامل
األخرى ووفقا لتقدير مجلس اإلدارة.
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رابعا :إخطار الجمعية العمومية التأسيسية
يقدم اإلخطار التالي الى جميع المتكتتبين الذين تم تخصيص اسهم لهم والذي يعد دعوة لحضور إجتماع الجمعية
العمومية التأسيسية في التاريس والوقت الموضحين في اإلخطار .يحق لتكافة المتكتتبين الحضور والتصويت في هذا
اإلجتماع .وتتناس
يتملتكها المتكتت

عق

حقوق التصويت ألي متكتت

يحضر إجتماع الجمعية العمومية التأسيسية مع عدد األسهم التي

عملية التخصيص.
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
العربية المتحدة) ("الشرتكة") اليتكم بالشتكر على تقدمتكم لشراء اسهم في الشرتكة.
باإلستناد إلى المادة ( )00من أحتكام القانون اإلتحادي رقم  0لسنة  2300وتعديالته في شأن الشرتكات التجارية،
يسر لجنة مؤسسي الشرتكة أن تدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية التأسسية الذي سيعقد في قاعة دايموند
( )Diamondبفندق العنوان – دبي مول في تمام الساعة  0:22صباحا في يوم الةالةاء الموافق في  12سبتمبر
.0220
وفي حال عدم اتكتمال النصا

القانوني في االجتماع األول للجمعية العمومية التأسيسية ،فإن المساهمين مدعوون

لحضور اإلجتماع الةاني بنفس المتكان يوم األربعاء الموافق في  2أتكتوبر  - 0220في الساعة  0:22صباحا.
وفي حال عدم اتكتمال النصا

مدعوون لحضور اإلجتماع الةال

القانوني في االجتماع الةاني للجمعية العمومية التأسيسية ،فإن المساهمين
بنفس المتكان يوم الخميس الموافق في  0أتكتوبر 0220في الساعة 0:22

صباحا.
ويصح انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية بحضور مالتكي ةالةة ارباع عدد األسهم في الشرتكة أو من ينو عنهم،
ويرأس االجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من بين المؤسسين.
يتمحور جدول أعمال اإلجتماع التأسيسي على التالي :
-2

مراجعة واعتماد تقرير لجنة المؤسسين عن عملية تأسيس الشرتكة والنفقات التي استلزمتها.

-0

المصادقة على عقد التأسيس والنظام األساسي للشرتكة.
66

-1

إعتماد تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشرتكة لمدة ةال

سنوات حس

نص المادة ()01

من النظام األساسي للشرتكة.
-0
-5

المصادقة على تعيين مدقق حسابات الشرتكة.

اإلعالن عن تأسيس الشرتكة.

يحق ألي مساهم وأي مؤسسة إستةمارية مؤهلة تم تخصيص اسهم لهم ان يحضروا االجتماع بشخصه أو عبر
ممةل قانوني ،وفي حال حضور ممةل عن المساهم فعليه أن يحضر وتكالة خطية تخوله الحضور واتخاذ الق اررات
بالنيابة عن الشريك األصيل (مرفق طياه نموذج عن الوتكالة) .علما بأن الوتكالة يج

تصديقها وتوةيقها إذا تكان

الوتكيل من غير المساهمين؛ وال يجوز أن يتكون الوتكيل من بين أعضاء مجلس إدارة الشرتكة؛ وال يجوز أن يزيد

عدد األسهم التي يحملها الوتكيل عن أتكةر من مساهم عن  %5من رأسمال الشرتكة من أسهم رأس مال الشرتكة.
في حال حدو أي تغيير من المواعيد المذتكورة أعاله سيتم اإلعالن عنها بواسطة الصحف المحلية.
لدى حضورتكم شخصياً ،يرجى إبراز دليل على إةبات الهوية (جواز سفر أو بطاقة هوية) واذا تكان حضورتكم من
خالل شخص مخول له بالحضور ،يرجى منه إبراز جواز سفره األصلي باإلضافة إلى صورة من جواز سفرتكم

والتوتكيل المصدق.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام،
لجنة المؤسسين
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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 الق اررات و األمور المطروحة في هذا االجتماع سواء تم عقده في موعده المقرر أو
تم تأجيله إلى موعد الحق .تكما يتكون للوتكيل الحق في توقيع تكافة الق اررات و المستندات في هذا اإلطار.

التوقيع:
_________________
السيدو
التاريس:
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خامسا :تفاصيل أخرى
 04آلية اعتماد نظام حوكمة الشركة
يلتزم المجلس بمعايير حوتكمة الشرتكات التي تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية .تكما في تاريس هذه النشرة،
 ،وعند وبعد إدراج األسهم في سوق دبي المالي ،يمتةل المجلس ويعتزم مواصلة االمتةال لمتطلبات حوتكمة
الشرتكات المطبقة على الشرتكات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي تكما هي منصوص عليها في
قواعد الحوتكمة ومعايير االنضباط المؤسسي الصادرة بتاريس  03أتكتوبر  0223بموج

القرار الوزاري رقم

"( 520قواعد الحوكمة") .وفقا ألحتكام نظام حوتكمة الشرتكة ،فإن الشرتكة ستقوم بتقديم تقري ار لمساهميها و الى
الهيئة حول امتةالها لقواعد الحوتكمة.

على النحو المطلو

فى قواعد الحوتكمة ،فقد أنشأ مجلس اإلدارة لجنتين دائمتين :هما لجنة التدقيق ولجنة

الترشيحات والمتكافآت .إذا تكانت هناك حاجة لذلك ،يجوز للمجلس تشتكيل لجان إضافية وفقا لما يقتضية
األمر .ال يجوز للرئيس أن يتكون عضوا في أي من لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات والمتكافآت.تتطل
الحوتكمة أن تتتكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من أعضاء غير تنفيذيين ،ويج

أن يتكون ةل

قواعد
أعضاء

مجلس اإلدارة على األقل مستقلين وفقا للمعايير المنصوص عليها في قواعد الحوتكمة؛ واعتبا ار من تاريس هذه
النشرة ،يتتكون المجلس من أعضاء جميعهم مديرين غير تنفيذيين (باستةناء رئيس المجلس) ("المديرين غير
التنفيذيين"). .وتعتبر الشرتكة جميع المديرين غير التنفيذيين (باستةناء عبداهلل سعيد بن ماجد باليوحة وأحمد

ةاني ارشةد المطروشي وعبدالرحمن راشد حار راشد الحار ) أعضاء مستقلين في مجلس اإلدارة بالمعنى
المقصود في قواعد الحوتكمة وليس لديهم أي عمل أو عالقة أخرى يمتكن أن تتداخل ماديا مع ممارستهم
لقرارهم المستقل.
تتطل

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

 00هيكل اإلدارة المقترح الخاص بالشركة
يتتكون المجلس من ةمانية أعضاء (تكما هو مبين في هذه النشرة أعاله) ومنهم عضو تنفيذي وهو رئيس
مجلس اإلدارة وباقي األعضاء غير تنفيذيين.
 −اإلدارة التنفيذية
 −ناصر رفيع – الرئيس التنفيذي
ل
عمل السيد رفيع لدى إعمار مدة تسع سنوات ويشغل االن منص

الرئيس التنفيذي لمجموعة

إعمار مولز .يعتبر السيد رفيع المسؤول عن النمو االستراتيجي لمجموعة إعمار مولز ،خاصةً
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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
والتخطيط للتنمية واستراتيجية التسويق العالمية.
يرأس أيضاً السيد رفيع سياسات واجراءات الرقابة الداخلية في الشرتكة وصياغة ومراجعة
الضوابط الرئيسية ونظم تتكنولوجيا المعلومات وعمليات األعمال والتقارير اإلدارية .تكل ذلك

ساهم بشتكل تكبير في تحسين اإلنتاجية العامة والتكفاءة التشغيلية إلعمار مولز.
لدى السيد رفيع سجل حافل في منصبه السابق تكمدير عام لهامتونز إنترناشيونال (الشرق
االوسط) في ما يتعلق بتحديد اتجاهات السوق وتنفيذ استراتيجيات المبيعات الفعالة .وشارك
أيضا في تأسيس العالمة التجارية الخاصة بهامتونز ،باإلضاقة إلى تطوير قطاعات
استهالتكية جديدة ،وتطوير محافظ أعمال متنوعة ،وتعزيز مجموعة من الخدمات ذات القيمة
المضافة لهامتونز.

يحمل السيد رفيع درجة ماجستير العلوم في علوم الحاس

اآللي في مجال الذتكاء االصطناعي

( )AIمن جامعة واشنطن الشرقية ،الواليات المتحدة األمريتكية ،ولديه خبرة واسعة في نظم
تخطيط موارد المؤسسات ،وهو مستشار استراتيجي للمديرين التنفيذيين من المستوى  Cفي

مجال التتكنولوجيا و حلول ذتكاء األعمال.
 −يزن محمد الناصر  -المدير المالي

ل
عمل السيد يزن لدى إعمار مدة تسع سنوات ويشغل االن منص

المدير المالي لمجموعة

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

اتخاذ الق اررات اإلدارية االستراتيجية.

شغل السيد يزن قبل منصبه الحالي منص
ومنص

مدير التدقيق الداخلي لدى شرتكة إعمار العقارية،

مدقق داخلي أول لدى شرتكة ماجد الفطيم .تكان يزن أيضاً مدقق داخلي أول لدى

األمم المتحدة (األونروا).
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يحمل السيد يزن درجة البتكالوريوس في االقتصاد والعلوم اإلدارية من جامعة اليرموك في
األردن .ولديه أيضاً شهادة فاحص معتمد في قضايا االحتيال ،وشهادة مراق

داخلي معتمد،

وشهادة في رقابة المخاطر ونظم المعلومات

 −سالي يعقوب  -مدير أول ورئيس قسم التأجير
تشغل السيدة يعقو حالياً منص

مدير أول ورئيس تأجير ،وتعمل بشتكل مباشر تحت إشراف

الرئيس التنفيذي .تتضمن وظيفة السيدة يعقو

إدارة محفظة التأجير لحوالي  5.3مليون قدم

مربعة من المساحات القابلة للتأجير في عقارات إعمار مولز في دبي ،باإلضافة إلى العمل
مع االستشاريين والمهندسين المعماريين والمصممين على تطوير مشاريع البيع بالتجزئة (بما
في ذلك البيع بالتجزئة من خالل الشوارع واألسواق ومراتكز المجتمع والواجهة المائية والشارع)

فيما يتعلق بالتخطيط الشامل للمشاريع الجديدة ،وحجم المتاجر ،ومناطق ومواقع المستأجرين.
تعتبر السيدة يعقو

مسؤولة أيضا عن وضع استراتيجية وخطط التأجير ،وتطوير تجارة

التجزئة وخليط المستأجرين ،واجراء أبحا

السوق ومراقبة العالمات التجارية واألداء في

المنطقة .وهي حاصلة على درجة في إدارة العالقات العامة من جامعة ماتكجيل ،مونتلاير،
تكيبيك.
 −ناتالي بوجدانوفا  -مدير أول تطوير األعمال والعمليات
بدأت ناتالي حياتها المهنية في إدارة األصول والتأجير في مرتكز دبي التجاري العالمي قبل أن

تنتقل إلى شرتكة مجموعة إعمار العقارية في يناير  .0221تولت ناتالي المسؤولية عن دبي
مول تكمدير عام في يونيو  .0223في عام  0221تم ترقية ناتالي إلى مدير أول لتطوير
األعمال والعمليات مع الترتكيز على توسيعات المول المقبلة ،بما في ذلك دبي مول .تواصل
ناتالي في منصبها الجديد إدارة دبي مول ،والذي يتم توسيعه حاليا بإضافة  2مليون قدم مربع

لقسم األزياء الراقية ،باإلضافة إلى إدارة حمالت التسويق العالمية الرئيسية والشراتكات

االستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز متكانة دبي مول وابراز العالمة التجارية.
تحمل ناتالي درجة البتكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة بورنمو ودبلوم عالي في
التسويق من دبي البوليتتكنيك.
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 −ستيفن كليفر  -المدير العام ،دبي مول
لدى ستيفن أتكةر من  02عاما من الخبرة في مجال تجارة التجزئة الدولية واداراة المراتكز
التجارية وتنميتها في المملتكة المتحدة والصين وايرلندا والمملتكة العربية السعودية وأوروبا
الشرقية واإلمارات العربية المتحدة .ولديه خبرة تكبيرة واسعة النطاق في بيع التجزئة ،ذو الحجم

التكبير وتطوير المرتكز التجارية والتشغيل والتطوير واإلدارة والتخطيط اإلستراتيجي المتعلق
بالمراتكز التجارية في الدول الحديةة.
قبل انتقال ستيفن إلى إدارة المول عمل ما يقر  22أعوام لدى متاجر التجزئة البارزة في
المملتكة المتحدة " ،"Q & Bوشغل لديهم عدة مناص

عليا من ضمنها مدير افتتاح المشروع

الدولي للتطورات الرئيسية في الصين وايرلندا.
 −روبرت ويليامز  -المدير العام ،دبي مارينا مول
انضم روبرت إلى مجموعة إعمار مولز في سبتمبر عام  ،0221ولديه أتكةر من  00عاماً

من الخبرة في قطاع مراتكز التسوق .شغل روبرت سابقا منص

في ألماتي (تكازاخستان) لمدة  0سنوات ،باإلضافة إلى منص

مدير عام مرتكز ميجا للتسوق
مدير عام لمرتكز GUM

للتسوق في موستكو لمدة سنتان .يحمل روبرت درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة
الضيافة من جامعة ولفرهامتون (المملتكة المتحدة) ،ودرجة البتكالوريوس مع مرتبة الشرف في
إدارة األعمال والعمليات من جامعة جلوسيسترشاير (المملتكة المتحدة).
 −محمد طاهر البدري  -مدير عام مجمع الذهب واأللماس
يشغل محمد حاليا منص

المدير العام لمجمع الذه

واأللماس ،وتكذلك مدير عام سوق

البحار وشارع وسط المدينة ومجتمع البيع بالتجزئة .يتعامل محمد مع جميع الجوان

المتعلقة

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،
ودرجة البتكالوريوس في التجارة من جامعة بونا في الهند.
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 −جوزر فورنيتشروال – مدير تكنولوجيا المعلومات
السيد جوزر هو موظف لدى شرتكة إعمار منذ مدة طويلة ،انضم الى الشرتكة في يناير
 . 0221يحمل درجة الماجستير في إدارة التمويل ،درجة البتكالوريوس في هندسة اإلنتاج هذا

باإلضافة الى عدد من المؤهالت األخرى التي تتعلق بتتكونولجيا المعلومات .يمتلك السيد جزر
أتكةر من  05عاما من الخبرة في مجاالت تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة تتكنولوجيا
المعلومات و تطوير تطبيقاتها والتخطيط واإلنتاج.
 −فؤاد جاردك – مدير قانوني
التحق السيد فؤاد بشرتكة اعمار في  0222وهو مسئول عن األمور القانونية المتعلقة بمجموعة
إعمار مولز .هو محام مسجل لدى نقابة المحاميين في بيروت منذ  .2330يمتلك  20عاما
من الخيرة العملية في العديد من متكات
تكبيرة .حاصل على

المحاماة وتكمستشار داخلي لمجموعة بيع بالتجزئة

درجة البتكالوريوس في الحقوق باإلضافة الى أنه ضليع في قانون

الشرتكات والتجارة
 −شروط األهلية ،اإلنتخاب ،العزل و األسماء المقترحة من الشركة لمجلس اإلدارة األول :سيتم
انتخا

أعضاء المجلس من قبل الجمعية العمومية العادية عن طريق االقتراع السري .ومع ذلك،

تم تعيين أعضاء أول مجلس من قبل المؤسسين.
 03لجان مجلس اإلدارة

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

 لجنة التدقيق والمخاطر

تساعد لجنة التدقيق والمخاطر المجلس في تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالتقارير المالية والمراجعات
والضوابط الداخلية والخارجية ،بما في ذلك مراجعة ومراقبة سالمة البيانات المالية السنوية والمرحلية للشرتكة
واستعراض ورصد مدى األعمال التي يقوم بها المدققين الخارجيين غير أعمال التدقيق المحاسبي ،وتقديم
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

الداخلية للشرتكة .ويتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية النهائية عن المراجعة
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واعتماد التقرير السنوي

والحسابات .ستأخذ لجنة المراجعة فى االعتبار الواج

للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة اإلمارات

العربية المتحدة ،والهيئة وسوق دبي المالي ،بما في ذلك أحتكام قواعد الحوتكمة.
تتطل

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

التنفيذيين والتي يج

أن تتكون أغلبية أعضاءها مستقلين .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه من الضروري وجود

عضو واحد على األقل يمتلك الخبرة فى

التدقيق المحسابي والحسابات .وسيرأس لجنة التدقيق أحد

األعضاء المستقليين ،وستضم أعضاء آخرين سيتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة .ستجتمع اللجنة ما ال

يقل عن أربع مرات في السنة.

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

وفق

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

 لجنة المكافآت و الترشيحات

لجنة الترشيحات والمتكافآت تساعد المجلس في تحمل مسؤولياته المتعلقة بتتكوين مجلس اإلدارة وأية لجان

تابعة له .وهي مسؤولة عن تقييم المهارات والمعرفة والخبرة وحجم وهيتكل وتتكوين مجلس اإلدارة واللجان
التابعة له ،وعلى وجه الخصوص ،رصد مدى استقالل أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين المستقلين.
تكما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيتكل المجلس وتحديد المرشحين المحتملين ليتم تعيينهم باإلدارة أو
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

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

واإلدارة العليا.
تتطل

قواعد الحوتكمة في لجنة الترشيحات والمتكافآت ان تتألف من ةالةة على األقل من أعضاء مجلس

اإلدارة غير التنفيذيين ،يج

أن يتكون من بينهم اةنين على األقل مستقلين .يج

أن يتم اختيار رئيس لجنة

الترشيحات والمتكافآت من بين أعضاء اللجنة المستقلين .وسيرأس لجنة الترشيحات والمتكافآت أحد أعضاء

مجلس اإلدارة المستقليين ،وسوف يتكون لها أعضاء آخرين سيتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة .وسوف
تجتمع لجنة الترشيح بما ال يقل عن مرتين في السنة .
 01حقوق ومسئوليات المساهمين

حقوق المساهمين الرئيسية وفقا لقانون الشرتكات والنظام األساسي هي تكما يلي:
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 −الحق في توزيع األرباح المقررة من الجمعية العمومية؛ و
 −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
 −الحق في طل

إبطال أي قرار تم تمريره في الجمعية العمومية ومقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة؛ و

 −الحق في التسمية لعضوية مجلس اإلدارة؛ و
 −الحق في تعيين مدققي حسابات الشرتكة وتحديد اتعابهم.
 −تنحصر مسئولية المساهم في سداد قيمة شراء األسهم  ،وليس مديونيات الشرتكة إال في حدود
القيمة اإلسمية غير المدفوعة لألسهم الخاصة به.

 0.عقد التأسيس والنظام األساسي
مرفق طي نشرة االتكتتا

هذه النص التكامل لعقد التأسيس والنظام األساسي للشرتكة.

 02األمور القانونية

يق أر الملخص التالي في ضوء أحتكام عقد التأسيس والنظام األساسي ومواد قانون الشرتكات ذات الصلة.
 −التحول

قبل اإلدراج ،ستتحول الشرتكة من شرتكة ذات مسئولية محدودة الى شرتكة مساهمة عامة.
عقد التأسيس والنظام األساسي للشرتكة سوف يتم إعتماده من قبل الشرتكة عند التحول.

 −النظام األساسي

ينص النظام األساسي للشرتكة المشار اليه في هذه النشرة على الحقوق واإللتزامات المرتبطة

بملتكية األسهم تفصيال.
 −حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت

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

أسهمه.
 −حقوق األولوية

في حالة زيادة رأس المال ،يتكون للمساهمين الحاليين األولوية في شراء األسهم الجديدة .وعلى

الرغم من ذلك فإن الشرتكة معفاه من المواد  020و  021و 020و  025و  020من قانون
الشرتكات التجارية ،حي

يمتكن للشرتكة زيادة رأس المال الشرتكة من خالل إصدار أسهم جديدة

دون إعمال حق األولية للمساهمين الحاليين ،على أن تتكون تلك الزيادة في رأس المال معتمدة
بموج

قرار من الجمعية العمومية غير العادية للشرتكة من مجلس اإلدارة .ويتكون ذلك اإلعفاء

في حاالت محددة ووفقا للشروط التالية:


دخول شريك استراتيجي تكمساهم في الشرتكة شريطة أن يتكون نشاطه مماةالً أو متكمالً
ٍ
لمنفعة حقيقية ألعمال الشرتكة ومن ذلك مساهمات شرتكة اعمار
لنشاط الشرتكة ويؤدي
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المستقبلية في رأس المال من خالل نقل مراتكز تجارية جديدة الى الشرتكة في شتكل
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


في حالة برامج تحفيز موظفي الشرتكة ،حي

يحق للموظفين إمتالك أسهم في

الشرتكة.
−

سجل األسهم

عق

اإلدراج في سوق دبي المالي ،يقوم السوق بتجريد األسهم من صفتها المادية واالحتفاظ

بسجل األسهم لدى سوق دبي المالي.
 −المعلومات المالية

نسخة من القوائم المالية السنوية المدققة تكما هي للشرتكة

يحق للمساهم طل

 −السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشرتكة في يوم  2يناير وتنتهي في  12ديسمبر من تكل عام .وتبدأ السنة المالية
األولى الشرتكة عق

تأسيس الشرتكة تكشرتكة مساهمة عامة وتنتهي في  12ديسمبر من السنة

التالية.
 −األرباح وناتج التصفية

تقوم الشرتكة بتوزيع األرباح المستحقة لألسهم وفقاً لألنظمة والق اررات الصادرة عن الهيئة ويتكون
للمساهم المستحق الحق في األرباح المستحقة على تلك األسهم.

وفي حالة تصفية الشرتكة ،يتكون لتكل مساهم الحق في جزء من أصول الشرتكة وذلك وفقا لنص
المادة  203من قانون الشرتكات.
 −الجمعية العمومية

يجوز لمجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية للشرتكة متى رأى ذلك الزماً .يمتكن أيضا
للمساهمين طل

انعقاد جمعية عمومية من مجلس اإلدارة اذا تقدم بهذا الطل

يملتكون ما اليقل عن ( %12ةالةون بالمائة) .وفي أي حال من األحوال ،يج
العمومية مرة واحدة سنويا على األقل عق

 22مساهمين
عقد الجمعية

استالم دعوة من مجلس اإلدارة خالل ( )0أشهر من

نهاية السنة المالية في المتكان والزمان المحددين في الدعوة لعقد الجمعية.

يجوز إبطال أي قرار تعتمده الجمعية العمومية العادية والذي يصدر لمصلحة فئة معينه من
المساهمين دون أو اإلضرار بها أو لجل
إعتبار لمصلحة الشرتكة
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نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو لغيرهم دون

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.
وتسقط دعوى البطالن بمضي سنة من تاريس صدور القرار المطعون فية ،وال يترت
الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحتكمة بغير ذلك

على رفع

 −مسئولية مجلس اإلدارة

يتكون مجلس اإلدارة مسئول تجاه الشرتكة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة
استعمال السلطة ،وعن تكل مخالفة للقانون أو لنظام الشرتكة ،باإلضافة الى سوء اإلدارة .يتكون
للشرتكة الحق في رفع دعوى مسئولية ضد أعضاء مجلس اإلدارة مطالبا باألضرار التي لحقت
بالمساهمين بسب

أخطاء مجلس اإلدارة .ويج

من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشرتكة.

ان يصدر قرار من الجمعية العمومية تعين فيه

لتكل مساهم الحق في أن يقيم الدعوى منفردا في حالة عدم قيام الشرتكة برفعها اذا تكان من شأن
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

الشرتكة معفاة من بعض مواد من قانون الشرتكات التجارية تكما هو موضح في النظام األساسي

الخاص بالشرتكة.

تعيين رئيس مجلس اإلدارة والصالحيات المفوضة له
ينص النظام األساسي على انه يج

على مجلس اإلدارة أن ينتخبمن بين أعضائه رئيس ونائ

رئيس .ويمةل رئيس مجلس اإلدارة الشرتكة امام المحاتكم و توقيع جميع الق اررات المعتمدة من
مجلس اإلدارة .في حالة حدو

المجلس الصوت المرجح.

تساوي في األصوات بين أعضاء مجلس اإلدارة يتكون لرئيس

 07المحاسبين المستقلين

قامت شرتكة (إرنست أند يونج الشرق األوسط ،فرع دبي ،ص ،3000 . .برج العطار ،اإلمارات العربية

المتحدة ،بتقديم تقرير عن المعلومات المالية التاريخية الخاصة بالشرتكة عن السنوات المنتهية في 12
ديسمبر  0222و  0220و  0221و  12يونيو  0220باإلضافة الى مدة ال  0أشهر التالية المنتهية
تكما هو موضح في التقرير الخاص بهم الوراد بهذه النشرة.
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 08األحداث المادية والعقود المبرمة من قبل الشركة خالل وقبل فترة التحول0

ان معظم إيرادتنا ناجمة في األساس من أعلى  05عقد إيجار رئيسية ،تلك اإلتفاقيات التي تشتكل التعاقدات

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
يتضمن على بند عدم التجديد يخالف نص المادة  )0( 05من القانون رقم  00لسنة  0220المعدل
بالقانون رقم  11لسنة "( 0220قوانين اإليجارات") والذي ينص على القواعد وبالنود األساسية فيما يتعلق

بإنهاء عقد اإليجار عند إنتهاء مدة سريانه ،من قبل الشرتكة وبالتحديد( :ا) بيع العين المؤجرة ،أو ( )
تجديد أو صيانة تكاملة شريطة الحصول على تقرير فني معد أو معتمد من بلدية دبي ،أو (ج) الهدم أو
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

اإلنهاء عند انتهاء مدة عقد اإليجار ،فيج

أخر له .إذا رغبت الشرتكة في

إرسال أخطار مسبق بالبريد المسجل أو من قبل التكات

مدته أةنا عشر شه اًر للمستأجر يحدد تاريس اإلخالء وسب

العدل

اإلنهاء .يحق للمستأجر التقدم إلى مرتكز دبي

لحل المنازعات االيجارية إذا رفضت الشرتكة تجديد عقد اإليجار عند االنتهاء.

أما فيما يخص التنازل ،فإن المستأجر ال يجوز له التنازل عن أو تأجير العقار المؤجر من الباطن دون
موافقة تكتابية مسبقة من الشرتكة .ومع ذلك فإن للشرتكة مطلق الحرية في التنازل عن فائدتها الى أي طرف
ةال

دون موافقة مسبقة من المستأجر .ويعد هذا مبدأ عام فيما يخص عقود اإليجار وتماشيا مع القوانين

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

بعقود اإليجار وتكذلك امتةاال للمادة  )2( 05من قوانين اإليجارات واللوائح المتعلقة بإنهاء التعاقدات .بينما
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.
تتطل

عقود اإليجار من المستأجر الحصول والمحافظة على أنواع مختلفة من التأمين ويتكون ذلك على

نفقتة الخاصة تكما يج
يج

على المستأجر إضافة الشرتكة تكمؤمن عليه مشارك في وةائق التأمين.

على المستأجر ان يدفع قيمة اإليجار السنوية (اإليجار األساسي ياإلضافة الى رسوم الخدمات الى

أخره )...عن تكامل مدة اإليجار عن طريق شيك مؤجل الدفع عند توقيع عقد اإليجار .باإلضافة الى
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إجمالي قيمة اإليجار السنوي ،فإنه يج

على المستأجر دفع نسبة اإليجار المحسو على أساس اإليرادات

عن تكل سنة إيجارية خالل  12يوما من نهاية السنة اإليجارية ذات الصلة؛ علما بأن نسبة اإليجار
المحسو

على أساس اإليرادات المتفق عليها بين األطرف تتراوح بين ( %0-0من إجمالي صافي أرباح

المستأجر) أقل من اإليجار األساسي ووفقا للحد أدنى إلجمالي القيمة اإليجارية من اإليجاري األساسي على
األقل .ويعد هذا تماشيا مع القواعد العامة لعقود اإليجار وامتةاال للقوانين المعمول بها.
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

عقد اإليجار .تكما يحق لنا مراجعة رسوم الخدمات هذه خالل السنة المالية للشرتكة عن طريق تقديم إخطار
الى المستأجر .يعد هذا األمر تماشيا مع القواعد العامة لعقود اإليجار وامتةاال للقوانين المعمول بها.
عالوة على ذلك ،فإن عقود اإليجار تنص على أن المستأجر يتكون مسئوال عن السداد مقابل العديد من

الخدمات المختلفة مة ل الماء ،والغار والتكهرباء وخدمات اإلتصاالت والى غيره من الخدمات التي يتم قياسها
وحسابها لتكل وحدة مؤجره على حده وبشتكل منفصل .وفي حالة عدم وجود عداد قياس منفصل ،يج

على

المستأجر أن يدفع الى الشرتكة نسبة جزئية من قيمة التتكلفة بما في ذلك رسوم اإلدارة وتتكون بقيمة ما نسبته
 %25من إجمالي قيمة هذه النسبة الجزئية.
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
رغبة المستأجر في التجديد لمدة تالية ،يج
انتهاء عقد اإليجار

عليه ان يخطر الشرتكة قبل  20شهر على األقل من تاريس

أن عقد اإليجار مع مستأجر أخر يوفر للمستأجر خيار تسليم العين المؤجرة قبل نهاية عقد اإليجار شريطة

قيام المستأجر بتنفيذ تكافة شروط المفروضة عليه بالعقد وأن يقدم للشرتكة إخطا اًر مسبقاً مدته ستة أشهر
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
أشهر أيهما أقل .وذلك عند تقديم اإلخطار التكتابي باإلنهاء المبتكر .يتضمن عقد إيجار أخر مع مستأجر

ةال

ال
نص مماة ً

يتضمن عقد اإليجار المبرم مع مستأجر رابع حق الشرتكة في اإلنهاء المبتكر بموج
مسبق بمدة ةالةة أشهر للمستأجر .عند اتكتمال مدة اإلخطار ،يستوج

إرسال إخطار تكتابي

على المستأجر تسليم العين المؤجرة

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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أعمال التوسعات

لقد أبرمت الشرتكة خطا

قبول مع شرتكة دوتتكو بالفور بيتي ذ.م.م في  2يوليو  ،0220فيما يتعلق بتوسعة

قسم األزياء والموضة في دبي مول بقيمة  2020002220222درهم .اإلتفاقيات األخري المتعلقة بتوسعة
قسم األزياء والموضة و توسعات أخري قيد التوقيع ووأو التنازل لصالح الشرتكة.
ملتكية األرض الخاصة بمشروع توسعة قسم األزياء بدبي مول هي مسجلة حالياً بإسم إعمار العقارية وسيتم
نقلها بدون مقابل إلى الشرتكة عند اتكتمال التوسعة المذتكورة وفقاً التفاقية موقعة بين إعمار العقارية والشرتكة.
اتفاقية الخدمات التقنية

في سبتمبر  ،0220قمنا بإبرام اتفاقية مع إعمار العقارية ("اتفاقية الخدمات التقنية") .بموج

اتفاقية

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
والمشتريات( ،ح) تشغيل األعمال وخدمات العالقات الخارجية ،و (ط) خدمات إدارة عالقات العمالء
وتشمل خدمات الدعم الفني واألعمال .تكمقابل لتقديم تلك الخدمات ،سوف نقوم برد جزء مئوي متفق عليه

التتكاليف التي تحملتها أعمار العقارية تتراوح ما بين  25إلى  %05من تتكاليف اإلدارة والموظفين لالقسام
المؤسسية المنخرطة في تقديم الخدمات ،وحتى  %02من تتكاليف إدارة بحيرة دبي والنافورة وحتى  %02من
تتكاليف حمالت الدعاية و  %52من تتكاليف الموظفين المتعلقة بإدارة المنشأت.
ال تشتمل اتفاقية الخدمات التقنية على تاريس انهاء محدد ولتكن يجوز انهائها من قبل إعمار العقارية بموج

تكتابي مدته  32يوماً إلى الشرتكة.

إخطار

اتفاقية تنظيم العالقة

في  0سبتمبر  ،0220قمنا بإبرام اتفاقية مع إعمار العقارية ("اتفاقية تنظيم العالقة") والتي تنص في حال
حدو

أي من األتي ،أيهما يحد

أوالً (ا) مرور عشر سنوات على اإلدراج ) ( ،التاريس الذي تتوقف

إعمار العقارية فيه عن ملتكية  %12على األقل من رأس المال المصدر للشرتكة بصورة مباشرة أو غير
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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االستحواذ على أيه أصول مستقبلية لخدمات التجزئة بأي حجم وفي أي متكان في دول مجلس التعاون
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
معروفة قبل أو بعد اإلدراج ("خيار أصول التطوير") وذلك باستةناء أيه أصول ترفيهية أو أصول متعلقة
بالمأتكوالت والمشروبات أو مرتكز تخصصي يطور من قبل قسم الضيافة في إعمار العقارية.

يجوز تنفيذ خيار أصول التطوير وفق السلطة التقديرية للشرتكة وعلى أساس االختيار بين األصول وذلك
خالل المدة التي تعق

تاريس إخطار إعمار العقارية للشرتكة بأن عقود اإليجار الموقعة أو االلتزام باإليجار

قد تم الحصول عليه في شأن ماال يقل عن  %02من إجمالي المساحة القابلة للتأجير لألصل المعني
("تاريخ البدء") وحتى التاريس الموافق اليوم الةالةمائة خمسة وستون بعد حدو

األتي ،أيهما أبعد( :ا)

تاريس البدء و ( ) تاريس فتح األصل المعني للعمل للعامة .يتم تحديد سعر الشراء الواج

("سعر الشراء") بموج

دفعه من الشرتكة

االتفاق بين الشرتكة واعمار العقارية وفق القيمة السوقية العادلة (تكما هي معرفة في

اتفاقية تنظيم العالقة) لألصل المعني ،واذا لم يتم االتفاق على القيمة السوقية العادلة فإن سعر الشراء يتم
تحديده باألخذ بمتوسط تقيمين عقاريين مستقلين معدين من قبل مقيمي عقارات ذوو سمعة عالمية (والذي

يتم تعينهم من قبل الشرتكة واعمار العقارية مجتمعين) شريطة أن ال يتكون سعر الشراء أقل من تتكلفة
التطوير التي تحملتها إعمار العقارية تكما يتم تحديدها من قبل إحدى الشرتكات األربع التكبرى للتدقيق والتي
تتكون مستقلة عن الشرتكة واعمار العقارية .يستوج

الموافقة على سعر الشراء وتكافة شروط االستحواذ من

قبل مجلس إدارة الشرتكة (متضمنة موافقة أغلبية األعضاء المستقلين غير التنفيذيين).
قبل تنفيذ خيار تطوير األصول واتمام االستحواذ على األصل المعني من قبل الشرتكة ،سوف يتكون للشرتكة
الحق في مساعدة وتوجيه إعمار العقارية في شأن جوان
المعني .أي من هذه الخدمات سوف تقدم من الشرتكة بموج

تطوير معينة والتصميم وتكذا تأجير األصل
شروط عادلة وبموج

اتفاقية استشارات أو

إدارة مستقلة يتم إبرامها فيما بين العضو المعني في المجموعة واعمار العقارية وذلك في الوقت المحدد.
اتفاقية تغطية ال كتتاب

يمولوا طلبات اتكتتابهم مسبقاً إال
ال ّ
يتوج على المتكتتبين في شريحة المؤسسات االستةمارية المؤهلة أن ّ
للمتكتتبين الذين يقدمون طلبات اتكتتا من خالل بنوك تلقي االتكتتا (تكما هو موضح أعاله في هذه
النشرة) .وينتج عن ذلك مخاطر عدم تسديد هؤالء المتكتتبين لقيمة اتكتتابهم أو عدم شرائهم لألسهم التي

تقدموا بطلبات اتكتتا

بشأنها .وبما أن هذا االتكتتا

هو اتكتتا

في األسهم المطروحة للبيع من قبل

يتحملها بشتكل تكامل البائعون وليس المتكتتبين المحتملين.
المؤسسين البائعين ،فإن مخاطر عدم التسوية هذه ّ
وسوف تواجه الشرتكة و البائعون هذه المخاطر من خالل توقيع عقد تغطية اتكتتا (Underwriting
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 )Agreementبين الشرتكة ،البائعون ،ومديري عملية البيع  .وهذا ما هو معمول به دولياً وما اعتاد عليه
عقد عقد تغطية االتكتتا  ،سيقوم عدد من مدراء االتكتتا

الدوليون .وبموج
المستةمرون
ّ
االتكتتا "  ،)Underwriters -بعد تحديد سعر االتكتتا

طو
("مغ ّ

النهائي وشريطة تحقق عدد من الشروط األخرى،

بتغطية شراء األسهم التي تم تخصيصها ضمن الشريحة الدولية .وهذا يعني أنه ،في حال لم يشتر
على

يتوج
المتكتتبون ضمن الشريحة الدولية أي من األسهم التي تم تخصيصها ضمن هذه الشريحة ،فإنه ّ
طي االتكتتا لن يتكونوا ملزمين بشراء وتسديد قيمة
مغطّي االتكتتا شراء األسهم وتسديد قيمتها .إال أن مغ ّ
بشأنها.

يقدم طلبات اتكتتا
أية أسهم لم ّ
اتفق المساهمون البائعون أيضاً بموج

اتفاقية تغطية االتكتتا

على عدة قيود على قدرتهم لبيع أو تحويل

أو التصرف بأي شتكل من األشتكال بأسهمهم لمدة زمنية مدتها  202يوم من تاريس إدراج أسهم الشرتكة.

 .3التعهدات واإلق اررات فيما يتعلق بنشرة ال كتتاب هذه التي تم تقديمها من قبل المؤسسين وأعضاء مجلس
إدارة الشركة

اإلقرار الصادر من لجنة المؤسسين واعضاء مجلس الدارة

أقر أعضاء لجنة التأسيس واعضاء مجلس االدارة لشرتكة مجموعة إعمار مولز (شرتكة مساهمة عامة قيد
التأسيس) ،وبصفتهما منفردين ومجتمعين بتحمل تكامل المسئولية فيما يتعلق بصحة البيانات والمعلومات
الواردة في نشرة االتكتتا  ،وأتكدوا بعد بذل عناية الرجل الحريص أنه ال توجد أي وقائع أو معلومات جوهرية

يؤدي عدم تضمينها بالنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤةرة على القرار االستةماري
للمتكتتبين.
والتزموا بقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة وتعهدوا بإخطار الهيئة بأي أحدا
تغيير يؤةر على الوضع المالي للشرتكة منذ تاريس التقدم بطل

جوهرية أو

طرح بيع األسهم إلي الهيئة وحتى تاريس بدء

عملية االتكتتا  ،وأتكدوا على أنهم بذلوا العناية التكافية في عقد االتفاقيات التي تحدد واجبات ومسؤوليات
األطراف المشارتكة في عملية االتكتتا
الصادرة من الهيئة.

وفقاً ألفضل الشروط المتاحة بتاريس التعاقد وتماشياً مع المتطلبات

وتعهدوا بإبالغ الهيئة فور وقوع أي تغيير أو تعديل في معلومات أو شروط االتكتتا
موافقة الهيئة على اإلعالنات والنشرات والحمالت الترويجية التي قد ترغ
والتعريف بعملية االتكتتا .
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وتكذلك الحصول على

الشرتكة في نشرها للترويج

تكما تعهدوا بعقد الجمعية العامة التأسيسية بعد االنتهاء من عملية االتكتتا
المبين في هذه النشرة واتمام عملية تسجيل وادراج األسهم المتكتت
يتجاوز الفترة الزمنية المحددة من الهيئة.
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في التاريس والوقت والمتكان

بها لدى الجهات المختصة وبما ال

ملحق 4
البيانات المالية التاريخية والبيانات التوضيحية

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ

ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٣و ٢٠١٢و٢٠١١

وﻧﺻف اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺗﯾن ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٠١٣و٢٠١٤

أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة
ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﻣﺑﻧﻰ رﻗم  ،٣اﻟطﺎرق ٤
إﻋﻣﺎر ﺳﻛوﯾر ،داوﻧﺗﺎون دﺑﻲ
ص.ب ١٩١٧٤١
دﺑﻲ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

 ١٤ﺳﺑﺗﻣﺑر ٢٠١٤

ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ وﺑﻌد
ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﻧﻘــدم ﺗﻘرﯾرﻧــﺎ ﺣــول اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ إﻋﻣــﺎر ﻣــوﻟز )ش.ذ.م.م( ﻟﻠﺳــﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾــﺔ ﻓــﻲ  ٣١دﯾﺳــﻣﺑر  ٢٠١٣و ٢٠١٢و٢٠١١
وﻓﺗـرة اﻟﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾــﺔ ﻓــﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾــو  ٢٠١٤واﻟـواردة ﻓــﻲ اﻟﻣﻠﺣــق رﻗــم )") (١اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ"( .أﻋــدت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ
ﻹدراﺟﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻧﺷ ـرة ﺑﺗــﺎرﯾﺦ  ١٤ﺳــﺑﺗﻣﺑر  ٢٠١٤ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ إﻋﻣــﺎر ﻣــوﻟز )ش.م.ع( )"ﻗﯾــد اﻟﺗﺄﺳــﯾس"( ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ
اﻹﯾﺿــﺎح رﻗــم  .١-٢إن ﻫــذا اﻟﺗﻘرﯾــر ﻣطﻠــوب ﻣــن ﻗﺑــل ﻫﯾﺋــﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺳــﻠﻊ وﺗــم ﺗﻘدﯾﻣــﻪ ﻟﻐــرض اﻻﻣﺗﺛــﺎل ﻟﻬــذا اﻟﺷــرط وﻟــﯾس ﻷي ﻏــرض
آﺧر.
ﺑﺧﺻوص أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻧـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻘـدﯾم ﻫـذا اﻟﺗﻘرﯾـر ﻷي ﻓـرد أو ﺟﻬـﺔ وأﯾـﺔ ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﻗـد ﺗﻧـﺗﺞ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻲ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺷراء أﺳﻬم ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ،ﻓﺈﻧﻪ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﯾﺳﻣﺢ ﺑـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون ،ﻧﺣـن ﻻ ﻧﺗﺣﻣـل أي
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،وﻟن ﻧﻘﺑل أي اﻟﺗزام ﺗﺟﺎﻩ أي ﺷﺧص آﺧر ﻋن أﯾﺔ ﺧﺳﺎﺋر ﯾﺗﻛﺑدﻫﺎ أي ﺷﺧص آﺧر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟـ ،أو ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أو ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر.
ﻟم ﻧدﻗق أو ﻧراﺟﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠١٣وﻟذﻟك ﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎً ﺑﺷﺄن ذﻟك.
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
إن أﻋﺿــﺎء ﻣﺟﻠــس إدارة ﻣﺟﻣوﻋــﺔ إﻋﻣــﺎر ﻣــوﻟز )ش.ذ.م.م( ﻣﺳــؤوﻟون ﻋــن إﻋــداد اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻷﺳــس اﻹﻋــداد اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ ﻓــﻲ
اﻹﯾﺿﺎح  ١-٢ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﻫﻲ إﺑداء اﻟرأي ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻋن رأﯾﻧﺎ ﻟﻛم.
أﺳﺎس اﻟرأي
أﺟرﯾﻧﺎ ﻋﻣﻠﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻧﺷـرة اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟـذي
ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﻟﻺﺻدار ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻛﻠﯾﺎً أو ﺟزﺋﯾﺎً ﻟﻠﻘـواﻧﯾن واﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﻌﻣـول ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة .ﯾﺷـﻣل
ﻋﻣﻠﻧﺎ ﺗﻘﯾـﯾم اﻷدﻟـﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻟﻠﻣﺑـﺎﻟﻎ واﻹﻓﺻـﺎﺣﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ .ﻛﻣـﺎ ﺗﺿـﻣن ﺗﻘﯾﯾﻣـﺎ ﻟﻠﺗﻘـدﯾرات واﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻬﺎﻣـﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻣـن
ﻗﺑل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻟظـروف اﻟﻣﻧﺷـﺄة ،اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻣرار واﻟﻣﻔﺻـﺢ
ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻛﺎف.
ﻗﻣﻧــﺎ ﺑﺗﺧطــﯾط وﺗﻧﻔﯾــذ ﻋﻣﻠﻧــﺎ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻹﯾﺿــﺎﺣﺎت اﻟﺗــﻲ رأﯾﻧﺎﻫــﺎ ﺿــرورﯾﺔ ﻟﺗزوﯾــدﻧﺎ ﺑﺄدﻟــﺔ ﺗﻛﻔــﻲ ﻹﻋطــﺎء ﺗﺄﻛﯾــد ﻣﻌﻘــول ﺑــﺄن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺧطﺎء ﺟوﻫرﯾﺔ ﺳواء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎل أو ﻋدم اﻧﺗظﺎم آﺧر أو ﺧطﺄ.

ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق أو ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻣﻣﺎرﺳﺎت أﺧرى ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﻻﯾـﺎت ﻗﺿـﺎﺋﯾﺔ أﺧـرى ،وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﺟـب ﻋـدم اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠﯾﻬـﺎ
ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ﻗد ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت.

اﻟرأي

ﻓــﻲ رأﯾﻧ ــﺎ ،أن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾ ــﺔ ،ﻷﻏـ ـراض اﻟﻧﺷـ ـرة ﺑﺗ ــﺎرﯾﺦ  ١٤ﺳــﺑﺗﻣﺑر  ،٢٠١٤ﺗﻌط ــﻲ ﺻ ــورة ﺻ ــﺣﯾﺣﺔ وﻋﺎدﻟ ــﺔ ﻋ ــن اﻟﻣرﻛ ــز اﻟﻣ ــﺎﻟﻲ
ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ إﻋﻣــﺎر ﻣــوﻟز )ش.ذ.م.م( ﻛﻣــﺎ ذﻛــرت ﻓــﻲ اﻟﺗ ـوارﯾﺦ اﻟﻣﺑﯾﻧــﺔ وأرﺑﺎﺣﻬــﺎ وﺗــدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ واﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻲ ﺣﻘــوق اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﯾن ﻟﻠﺷــرﻛﺔ ﻟﻠﻔﺗ ـرات
اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻓﻘﺎ ﻷﺳس اﻹﻋداد اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  ١-٢ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
وﺗﻘﺑﻠوا ﺑﻘﺑول ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر،،،

ﺛودﻻ ﻫﺎري ﺟوﺑﺎل
ﺷرﯾك
رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ٦٨٩ :
دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
إﯾﺿﺎح

٢٠١٣
أﻟف درﻫم

٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

اﻹﯾرادات

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر

٢,٣٨٥,٦٨٣

١,٩٤٤,١٩٢

١,٥٢٠,٩٨٩

١,٢٥٠,٣٠٦

١,١٠٥,٨٣٨

اﻹﯾرادات اﻷﺧرى

٩,٦٠٠

٥,٣٨٢

٣,٦٠٦

٧,٧٤٧

٢,٨٧١

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات

٢,٣٩٥,٢٨٣

١,٩٤٩,٥٧٤

١,٥٢٤,٥٩٥

١,٢٥٨,٠٥٣

١,١٠٨,٧٠٩

اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

)(٤٣٦,٨٣٤

)(٣٦١,٩٤٨

)(٣٥٤,٢٢٩

)(١٧٩,٦٢٩

)(١٩٩,٤٧٤

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺑﯾﻊ واﻻﻋﻼن

)(٦٣,٧٥٢

)(٣٩,٤٣٢

)(٢٥,٣٤٠

)(١٦,٥٨٨

)(١٦,٥٨٠

اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

٦

)(٥٧,٨٨١

)(١٧,٣٣٨

)(١٨,٧٣٨

)(٣٧,٣٨٨

)(٢٣,١٣٣

اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

٧

)(٢٤٩,١٣٠

)(٢٩٦,٨٠٨

)(٢٩٦,٦٠٧

)(١٢٦,٤١٢

)(١١٩,٠٨٢

)(١٥٥,٣٧٨

)(١٠٢,٣٨٣

)(١٠٨,٢٩٢

)(٦٣,١٥٦

)(٧٥,٤٠٣

)(٣٣٢,٨٦٩

)(٤٠٠,٨٤٢

)(٤٥٨,٠١٢

)(٢١٧,٧٠٤

)(١٧٧,٠٢٠

)(١,٢٩٥,٨٤٤

)(١,٢١٨,٧٥١

)(١,٢٦١,٢١٨

)(٦٤٠,٨٧٧

)(٦١٠,٦٩٢

٦١٧,١٧٦

٤٩٨,٠١٧

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل

٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ /ﻟﻠﻔﺗرة

٥

رﺑﺢ اﻟﺳﻬم )درﻫم(:
 اﻷﺳﺎﺳﻲ -اﻟﻣﺧﻔف

١٦
١٦

١,٠٩٩,٤٣٩

٣,٦٦٤,٧٩٧
٣,٦٦٤,٧٩٧

٧٣٠,٨٢٣

٢,٤٣٦,٠٧٧
٢,٤٣٦,٠٧٧

٣

٢٦٣,٣٧٧

٨٧٧,٩٢٥
٨٧٧,٩٢٥

٢,٠٥٧,٢٥٣
٤٧

١,٦٦٠,٠٥٧
١,٦٦٠,٠٥٧

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
إﯾﺿﺎح
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ /ﻟﻠﻔﺗرة

٢٠١٣
أﻟف درﻫم
١,٠٩٩,٤٣٩

٢٠١٢
أﻟف درﻫم
٧٣٠,٨٢٣

٢٠١١
أﻟف درﻫم
٢٦٣,٣٧٧

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
٦١٧,١٧٦

٤٩٨,٠١٧

اﻹﯾرادات)/اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﯾﺎن
اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ:
اﻹﯾرادات)/اﻟﺧﺳﺎﺋر( اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣوطﺎت
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ

١٠,٢٣٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ /ﻟﻠﻔﺗرة

١,١٠٩,٦٧٣

)(٤٥,٠٩٦
٦٨٥,٧٢٧

٤

٨,٩٤٩

٢٧,٤٧٩

١٠,٦٤٣

٢٧٢,٣٢٦

٦٤٤,٦٥٥

٥٠٨,٦٦٠

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ
إﯾﺿﺎح

اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

٦
٧
٨

اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وﻣﺻﺎرﯾف ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق

٩
١٠
١١
١٢

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
رأس اﻟﻣﺎل
اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر اﻟﻣوزﻋﺔ
اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﺣوط

٢٠١٣
أﻟف درﻫم

١٣
١٤
١٥

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

٣٠٣,٢٠٧
٧,٣٢٩,٨٠٢
٤٤٧

٤٢٤,١٦٥
٧,٢٥٥,٣٦٧
٤٤٧

٢٣١,١٩١
٧,٣٥٢,٧٤٢
٤٤٧

٣١٣,٢٩٤
٢٠,٣٦٣,٣٩٥
-

٧,٦٣٣,٤٥٦

٧,٦٧٩,٩٧٩

٧,٥٨٤,٣٨٠

٢٠,٦٧٦,٦٨٩

١٤,٥٢٤
١٩٤,٣١٢
٣٤,٨٣٠
١٧١,٨٥٤
١,٣٦٢,٧٠٩

٩,١٤٨
٢٣٨,٢٠٣
٤٤,٠١٣
١٢١,٣٥٥
٦٦٩,٩٥١

٧,٤٨٥
٢٣٣,٠٣١
٢٠,٦٧٧
١٢٨,٠٧٣
٣٢,٨٤٢

١٥,٢٩٩
٩٣,٥٩٦
٤٥,٦٤٧
٢١٩,٧١٦
١,٤٨٢,٩٣٤

١,٧٧٨,٢٢٩

١,٠٨٢,٦٧٠

٤٢٢,١٠٨

١,٨٥٧,١٩٢

٩,٤١١,٦٨٥

٨,٧٦٢,٦٤٩

٨,٠٠٦,٤٨٨

٢٢,٥٣٣,٨٨١

٣٠٠
١٥٠
٢,٩٩٣,٣٤٢
)(٣٤,٨٦٢

٣٠٠
١٥٠
١,٨٩٣,٩٠٣
)(٤٥,٠٩٦

٣٠٠
١٥٠
١,١٦٣,٠٨٠
-

٣٠٠
١٣,٠١٤,٠٠٠
١٥٠
٨٥٥,٧٦٨
)(٧,٣٨٣

٢,٩٥٨,٩٣٠

١,٨٤٩,٢٥٧

١,١٦٣,٥٣٠

١٣,٨٦٢,٨٣٥

١٧

١٠,٨٥٢

٨,٠٤٤

٦,٩١٩

١٣,٠٨٦

١٨
١٩
١١

٣,٢٧٥,٠٦٧
١,٨٢٥,٧٩٢
-

٣,٤٤٢,٥٦٧
٢,٣٣٠,٤٤٦
-

٧٢٢,٣١٨
٥,٢٤٣,٤٧٢
-

٣,٦٣١,٠٧٧
٢,٧٣٣,٠٢٧
٤,٠١٠

٥,١١١,٧١١

٥,٧٨١,٠٥٧

٥,٩٧٢,٧٠٩

٦,٣٨١,٢٠٠

١١

-

-

-

١,١١٩,١٥٥

١٨
٢٠

١٨٠,٠٠٠
٣٣٥,٦٠٥
٤٤٨,٩٤٢
٣٧٦,٤٩٧

٩٠,٠٠٠
٢٧٦,٥٨٢
٣٩٤,٨٧٨
٣٧٠,٨٧٥

١٩١,٦٥٥
٣٣٢,٦٨٦
٣٤٥,٩٠٨

٢٩٠,٢٩٨
٤٦٩,٠٧٩
٣,٣٥١
٤٠٧,٩٦٣

١,٣٤١,٠٤٤

١,١٣٢,٣٣٥

٨٧٠,٢٤٩

٢,٢٨٩,٨٤٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت

٦,٤٥٢,٧٥٥

٦,٩١٣,٣٩٢

٦,٨٤٢,٩٥٨

٨,٦٧١,٠٤٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن

٩,٤١١,٦٨٥

٨,٧٦٢,٦٤٩

٨,٠٠٦,٤٨٨

٢٢,٥٣٣,٨٨١

إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
اﻟﺟزء طوﯾل اﻷﺟلﺻﻛوك
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺗﺟزة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌد  ١٢ﺷﻬ ار

اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻗروض وﺳﻠﻔﯾﺎت ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
 اﻟﺟزء ﻗﺻﯾر اﻷﺟلداﺋﻧون وﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ووداﺋﻊ ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺗﺟزة ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ ار
اﻹﯾرادات اﻟﻣؤﺟﻠﺔ

٥

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٣
أﻟف درﻫم

إﯾﺿﺎح

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ /ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﻠﺑﻧود اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
٥٧,٨٨١
٦
اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
٢٤٩,١٣٠
٧
اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻣﺧﺻص)/ﻋﻛس( اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك
٢,٣٥٧
ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ
ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
٣,٦٨٥ ١٧
ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
٣٣٢,٨٦٩
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
)(٤٠
أرﺑﺎح ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
)(٩,٦٠٠
اﻹﯾرادات اﻷﺧرى

١,٠٩٩,٤٣٩

ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻟﻠﻣوظﻔﯾن

٧٣٠,٨٢٣

٢٦٣,٣٧٧

٦١٧,١٧٦

١٧,٣٣٨
٢٩٦,٨٠٨

١٨,٧٣٨
٢٩٦,٦٠٧

٣٧,٣٨٨
١٢٦,٤١٢

٢٣,١٣٣
١١٩,٠٨٢

٤١,٩٢٧

)(١٠,٢٦٩

٣,٠٥٤
٤٥٨,٠١٢
)(٢,٨٩٦

٢,٢٨١
٢١٧,٧٠٤
)(٦٥
)(٤٥,٠٢٥
)(٧,٧٤٧

٢,٣٩٥
١٧٧,٠٢٠
)(٣٧
)(٢,٨٧١

٩٣٧,٨٥٥

٨١٩,٠٣٩

)(٥,٣٧٦
٤١,٥٣٤

)(١,٦٦٣
٣,٥٠١

)(٤,٥٩٤
٥٢,٩٦٩

)(٧٧٥
١١٠,٩٨٥

)(٢,٥٦٥
١٥٥,١٧٩

)(٥٠,٥٤٥

٣,٠٢٠

)(٢٢,٩٥٦

)(٤٧,٨٦٢

)(١٦,٥١٥

)(٥,٨٢٨
٤٤,٢٢٩
)(١١٥,٤٧٦
٢٢٢,٦٠٩

)(١١,١٨٤
٢٧,٤٩٩
٢٣,٦٥٠
٣,٨٤٨
٣١,٤٦٦

)(١١,٠٣٢
٧٠,٥٤١
٢٣,٢٠٩
٦٧٢
٥١,٤٢٦

٢٤,٩٩٩
٧١,١٠١
٥٤,٠٦٤
٥,٦٢٢
١,٨٧٧,١٢٠
(٨٣٠) ١٧

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

٢٠١١
أﻟف درﻫم

٤٩٨,٠١٧

١,٧٣٥,٧٢١

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻷطراف
ذات ﻋﻼﻗﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ وﻣﺻﺎرﯾف
ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ
اﻟداﺋﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ ووداﺋﻊ ﺗﺄﻣﯾن
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺣﺗﺟزة داﺋﻧﺔ
اﻹﯾرادات اﻟﻣؤﺟﻠﺔ

٢٠١٢
أﻟف درﻫم

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

١,٨٧٦,٢٩٠

)(٨,٦٧٣
٢,١٥٩
٤٠٠,٨٤٢
)(٥,٣٨٢
١,٤٣٣,٩١٥

)(٢٢,٠٩٨
)(٢٠٠,٠٦١
٦٢,١٩٢
٢٤,٩٦٧
١,٣٠٣,٧٧٣
)(٩٢٤

١,٠٧٨,٨١٩

١,٢٤٩,٧٧٢
)(٢٩٤

١,٣٠٢,٨٤٩

١,٢٤٩,٤٧٨

١,٠٧٥,٤٨٢
)(٢٨٢
١,٠٧٥,٢٠٠

٢,٣٠٠

١,٠٨٩,٩٥٤
)(١٨٩
١,٠٨٩,٧٦٥

اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺻروﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻓواﺋد ﻣﻘﺑوﺿﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﺳﺗﺑﻌﺎد
ﻣوﺟودات ﺛﺎﺑﺗﺔ
وداﺋﻊ ﻣرﻫوﻧﺔ أو ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر

)(٩٣٤,٩٥٢

)(٢٤٨,٦٢٢

)(٢٢,٥٠٠

)(٢٢٠,١٣٩

)(٣٧٥,٩٣٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

)(١,١٩٠,٩٦١

)(٦٥٠,٦٣٣

)(٣٥٣,٤٤٤

)(٤٠٨,٣٦٢

)(٥٠٨,١٢٨

٦

)(١٥٩,٠١٠

)(٣٣٢,١٦١

)(٢٢٧,٢٨٨

)(٤٩,٧١٨

)(٧٤,٥٩٢

٧

)(١٠٥,٢٥١
٦,٢٨٤

)(٧٣,٩٩٤
٤,١٤٤

)(١٠٦,٥٥٢
٢,٨٩٦

)(١٤٦,٤٠٣
٧,٨١٣

)(٦٠,٢٢٦
٢,٥٨٧

١,٩٦٨

-

-

٦

٨٥

٣٧

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
إﯾﺿﺎح

٢٠١٣
أﻟف درﻫم

٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷطراف
ذات ﻋﻼﻗﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن إﺻدار ﺻﻛوك
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ
اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد – ﺻﺎﻓﻲ
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻣوﯾل ﻣدﻓوﻋﺔ

)(٦٦٤,٢٥٠
-

)(٢,٩١٣,٠٢٦
-

)(٦٧٩,٣٨٤
-

)(٧٤٤,٥٨٩
٢,٧٥٤,٧٥٠
)(٢,٧٥٤,٧٥٠

)(٧٧٩,٣٤٦
-

)(٩٠,٠٠
)(١٧٣,٢٧٣

٢,٨١٠,٢٤٨
)(١٦٠,٩٥١

)(٣٣٨,٨٨٩
)(٧١,٦٢٨

١٦٣,٠٠٠
)(١٨٥,١٦٣

)(٤٥,٠٠٠
)(٩٤,٥٥٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

)(٩٢٧,٥٢٣

)(٢٦٣,٧٢٩

)اﻟﻧﻘص(/اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ

)(١,٠٨٩,٩٠١

)(٧٦٦,٧٥٢

)(٩١٨,٨٩٨

)(٢٤٢,١٩٤

٣٨٨,٤٨٧

)(١٩٣,٨٦٧

)(٩٩,٩١٤

)(٣٣٧,٢٦١

اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر

٣٩٨,٨٢٩

١٠,٣٤٢

٢٠٤,٢٠٩

١٥٦,٦٣٥

٣٩٨,٨٢٩

اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٣٠/ﯾوﻧﯾو

١٥٦,٦٣٥

١٢

٣٩٨,٨٢٩

٧

١٠,٣٤٢

٥٦,٧٢١

٦١,٥٦٨

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
رأس اﻟﻣﺎل
أﻟف درﻫم

اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
أﻟف درﻫم

اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر
اﻟﻣوزﻋﺔ
أﻟف درﻫم

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١١

٣٠٠

-

١٥٠

٨٩٩,٧٠٣

اﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﺗﺣوط
أﻟف درﻫم
)(٨,٩٤٩

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
٨٩١,٢٠٤

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

-

-

٢٦٣,٣٧٧

-

٢٦٣,٣٧٧

اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

-

-

-

٨,٩٤٩

٨,٩٤٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

-

-

-

٢٦٣,٣٧٧

٨,٩٤٩

٢٧٢,٣٢٦

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

٣٠٠

-

١٥٠

١,١٦٣,٠٨٠

-

١,١٦٣,٥٣٠

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

-

-

٧٣٠,٨٢٣

-

٧٣٠,٨٢٣

اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

-

-

-

)(٤٥,٠٩٦

)(٤٥,٠٩٦

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

-

-

-

٧٣٠,٨٢٣

)(٤٥,٠٩٦

٦٨٥,٧٢٧

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢

٣٠٠

-

١٥٠

١,٨٩٣,٩٠٣

)(٤٥,٠٩٦

١,٨٤٩,٢٥٧

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

-

-

١,٠٩٩,٤٣٩

-

١,٠٩٩,٤٣٩

اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﺳﻧﺔ

-

-

-

-

١٠,٢٣٤

١٠,٢٣٤

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

-

-

-

١,٠٩٩,٤٣٩

١٠,٢٣٤

١,١٠٩,٦٧٣

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

٣٠٠

-

١٥٠

٢,٩٩٣,٣٤٢

)(٣٤,٨٦٢

٢,٩٥٨,٩٣٠

٨

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
ﺑﯾﺎن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن
اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
أﻟف درﻫم

رأس اﻟﻣﺎل
أﻟف درﻫم

اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
أﻟف درﻫم

اﻷرﺑﺎح ﻏﯾر
اﻟﻣوزﻋﺔ
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٣

٣٠٠

-

١٥٠

١,٨٩٣,٩٠٣

اﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﺗﺣوط
أﻟف درﻫم
)(٤٥,٠٩٦

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
١,٨٤٩,٢٥٧

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

٤٩٨,٠١٧

-

٤٩٨,٠١٧

اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

-

١٠,٦٤٣

١٠,٦٤٣

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

-

-

-

٤٩٨,٠١٧

١٠,٦٤٣

٥٠٨,٦٦٠

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠١٣ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

٣٠٠

-

١٥٠

٢,٣٩١,٩٢٠

)(٣٤,٤٥٣

٢,٣٥٧,٩١٧

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٤

٣٠٠

-

١٥٠

٢,٩٩٣,٣٤٢

)(٣٤,٨٦٢

٢,٩٥٨,٩٣٠

أرﺑﺎح أﺳﻬم ﻣوزﻋﺔ

-

-

-

-

)(٢,٧٥٤,٧٥٠

اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل )إﯾﺿﺎح (١٤

-

١٣,٠١٤,٠٠٠

-

-

-

١٣,٠١٤,٠٠٠

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

٦١٧,١٧٦

-

٦١٧,١٧٦

اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻔﺗرة

-

-

-

-

٢٧,٤٧٩

٢٧,٤٧٩

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

-

-

-

٦١٧,١٧٦

٢٧,٤٧٩

٦٤٤,٦٥٥

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

٣٠٠

١٣,٠١٤,٠٠٠

١٥٠

٨٥٥,٧٦٨

)(٧,٣٨٣

٩

)(٢,٧٥٤,٧٥٠

١٣,٨٦٢,٨٣٥

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-١

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ

إن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ إﻋﻣــﺎر ﻣــوﻟز)ش.ذ.م.م( )"اﻟﺷــرﻛﺔ"( ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﻛﺷــرﻛﺔ ذات ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣــدودة ﻓــﻲ إﻣــﺎرة دﺑــﻲ ﺑﺗــﺎرﯾﺦ  ١٦ﻧــوﻓﻣﺑر  ٢٠٠٥وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘــﺎﻧون
اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ رﻗم  ٨ﻟﺳﻧﺔ ) ١٩٨٤وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ( ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
إن اﻟﺷرﻛﺔ ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪١٠٠ﻟﺷرﻛﺔ إﻋﻣﺎر اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم"( ،وﻫﻲ ﺷـرﻛﺔ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة
وﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ.
أﻋﻠﻧت اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋزﻣﻬﺎ ﺑﯾﻊ ﻛﺣد أدﻧﻰ  ٪١٥ﻣن أﺳﻬم اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻌﺎم )"اﻻﻛﺗﺗﺎب"( وﻻﺣﻘـﺎ إدراج اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓـﻲ ﺳـوق
دﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻣﻘﺗرح ،ﺗﻌﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋﺎﻣـﺔ )"ش.م.ع"( ﻟﺗﻛـون ﻣﻌروﻓـﺔ ﺑﺈﺳـم ﻣﺟﻣوﻋـﺔ إﻋﻣـﺎر
ﻣوﻟز )ش.م.ع( ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ذات اﻟﺻـﻠﺔ ﻣـن و ازرة اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﻗﺑـل اﻹدراج ﺿـﻣن ﺳـوق دﺑـﻲ اﻟﻣـﺎﻟﻲ ،وﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ،ﺗـم ﻧﻘـل
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن  ٣أﺑرﯾل .٢٠١٤
إن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻫﻲ ﺗطوﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ ٕوادارة ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق.
إن ﻋﻧوان اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺳﺟل ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻫو ص.ب  ،٩٤٤٠دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

 ١-٢أﺳس إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
ﯾرد أدﻧﺎﻩ أﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳﺎت إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ إﻋـداد اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻟﻠﺳـﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔ ﻓـﻲ
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٣و ٢٠١٢و  ٢٠١١و ﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺣﺗﻰ  ٣٠ﯾوﻧﯾـو  ٢٠١٤و .٢٠١٣ﺗـم اﺳـﺗﺧدام ﻫـذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗظـﺎم ﻓـﻲ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ.
أﺳس إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺗﺗﺎب اﻟﻣﻘﺗرح ،ﺗم ﻧﻘل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻋﺗﺑﺎ ار ﻣن  ٣أﺑرﯾل  .٢٠١٤ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ،ﻗﺑـل ﺗـﺎرﯾﺦ  ٣أﺑرﯾـل
 ،٢٠١٤ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ووﻓﻘـًﺎ ﻟﻣﻌﯾـﺎر إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ رﻗـم " ١٠اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣوﺣـدة" ،ﻓـﺈن
اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣﻠزﻣــﺔ ﺑﺗﻘــدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣوﺣــدة .ﻓــﻲ ﺳــﯾﺎق إدراج اﻟﺷــرﻛﺔ ،اﺧﺗــﺎرت اﻟﺷــرﻛﺔ ﻋــدم ﺗوﺣﯾــد اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻋﻧــد إﻋــداد اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت
ـﺎء ﻋﻠﯾـﻪ ،ﻓـﺈن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻫذا ﯾﻌﻛس اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ذو ﻣﻐزى أﻛﺛر ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ .وﺑﻧ ً
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﺗم إﻋدادﻫﺎ ﺧﺻﯾﺻﺎً ﻟﻧﺷرة اﻻﻛﺗﺗﺎب ،ﺗﻣﺛل ﻓﻘط ﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣطﻠوﺑﺎت وﻣوﺟـودات اﻟﺷـرﻛﺔ ﻟﻛـل ﻣـن اﻟﺳـﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔ ﻓـﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر
 ٢٠١٣و ٢٠١٢و  ٢٠١١وﻓﺗـرة اﻟﺳــﺗﺔ أﺷـﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾــﺔ ﻓــﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾـو  ٢٠١٤وﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺗـوارﯾﺦ .ﺗـم ﺗﺿــﻣﯾن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻣــدة
ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺣﺗﻰ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠١٣إﻻ أن ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘﺎرن ﯾﻌرض ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر .٢٠١٣
ﺗم إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺿـواﺑط ﻫﯾﺋـﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺳـﻠﻊ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة ووﻓﻘـﺎً ﻷﺳـﺎس اﻹﻋـداد .ﯾوﺿـﺢ
أﺳﺎس اﻹﻋداد ﻛﯾف ﯾﺗم إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ.
 ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣوﺿــﺢ أﻋــﻼﻩ ،ﯾــﺗم إﻋــداد اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻓــردي وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓــق ﻣــﻊ ﻣﺗطﻠﺑــﺎت ﻣﻌﯾــﺎر إﻋــداداﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم .١٠
 ﻻ ﺗﺷﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘـرة رﻗـم  ٢ﻣـن اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟـدوﻟﻲ رﻗـم) (١وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد أي ﺑﯾـﺎن ﺻـرﯾﺢ وﻏﯾـر ﻣـﺗﺣﻔظ ﻟﻼﻣﺗﺛـﺎل ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻔﻘـرة
 ١٦ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم .١
ﺗم إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻫو اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻋﻣﻠﺔ اﻟﻌرض ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ وﯾﺗم ﺗﻘرﯾـب ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻘـﯾم إﻟـﻰ أﻗـرب أﻟـف
درﻫم إﻻ إذا أﺷﯾر إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك.
ﺗم إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣﺑـدأ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗـم ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ .ﺗﺳـﺗﻧد
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣوﺟودات.
١٠

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ١-٢أﺳس إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗطﻠــب إﻋــداد اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻹﻋــداد اﻟﻣــذﻛور أﻋــﻼﻩ ﻣــن اﻹدارة وﺿــﻊ أﺣﻛــﺎم وﺗﻘــدﯾرات واﻓﺗ ارﺿــﺎت ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ ﺗطﺑﯾــق
اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت واﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟــﺔ ﻟﻠﻣوﺟــودات واﻟﻣطﻠوﺑــﺎت واﻹﯾ ـرادات واﻟﻣﺻــروﻓﺎت .ﺗﺳــﺗﻧد ﻫــذﻩ اﻟﺗﻘــدﯾرات واﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺑ ـرة اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظـروف واﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻛل أﺳـﺎس إﺻـدار اﻷﺣﻛـﺎم ﺣـول اﻟﻘـﯾم اﻟدﻓﺗرﯾـﺔ ﻟﻠﻣوﺟـودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾﺳت واﺿﺣﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدر أﺧرى .ﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘدﯾرات.

 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ:
إن طﺑﯾﻌﺔ وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻔﺳﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة ﻷول ﻣرة ﻓﻲ  ٢٠١٤ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم  ١٠و ١٢واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم (٢٧
ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣول ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺣﯾد ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﯾﺎر إﻋداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ
رﻗــم  ١٠اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣوﺣــدة .ﯾﺗطﻠــب اﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺗوﺣﯾــد ﻣــن اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﺣﺗﺳــﺎب اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺑﯾــﺎن
اﻹﯾرادات .إن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ٣٢
ﺗوﺿﺢ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﻌﻧﻰ "ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺣق ﻣﻠزم ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ" وﻣﻌﺎﯾﯾر آﻟﯾـﺎت اﻟﺳـداد ﻏﯾـر اﻟﻣﺗزاﻣﻧـﺔ ﻟﻐـرف اﻟﻣﻘﺎﺻـﺔ ﻟﺗﻛـون ﻣؤﻫﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺳـوﯾﺔ .إن
ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
اﺳﺗﺑدال اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت وﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط  -اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ٣٩
ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﻋﻔﺎء ﻣن ﺗوﻗف ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﺳﺗﺑدال أداة ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻛﺄداة اﻟﺗﺣـوط ﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧـﺔ .إن ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌـدﯾﻼت
ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ – اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ٣٦
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻودة ﻟﻣﻌﯾﺎر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ رﻗـم  – ١٣ﻗﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﻓﺻـﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ
ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﻲ اﻟــدوﻟﻲ رﻗــم  ٣٦إﻧﺧﻔــﺎض ﻗﯾﻣــﺔ اﻷﺻــول .ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ذﻟــك ،ﺗﺗطﻠــب ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ
ﻟﻠﺗﺣﺻــﯾل ﻟﻠﻣوﺟــودات أو اﻟوﺣ ــدات اﻟﻣوﻟــدة ﻟﻠﻧﻘــد اﻟﺗ ــﻲ ﺗــم ﺗﺛﺑﯾــت ﺧﺳ ــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ أو ﻋﻛﺳ ــﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة .إن ﻫ ــذﻩ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
اﻟﺗﻔﺳــﯾر رﻗــم  ٢١اﻟﺻــﺎدر ﻋــن ﻟﺟﻧــﺔ ﺗﻔﺳــﯾرات إﻋــداد اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ– اﻟﺿ ـراﺋب – )اﻟﺗﻔﺳــﯾر رﻗــم  ٢١اﻟﺻــﺎدر ﻋــن ﻟﺟﻧــﺔ ﺗﻔﺳــﯾرات إﻋــداد
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( ﯾﻘوم اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺑﺗوﺿﯾﺢ ﺑﺄن ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻟﺗزام ﻋـن ﺿـرﯾﺑﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻘـﻊ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟـذي ﯾﺳـﺗدﻋﻲ اﻟﺳـداد ،ﻛﻣـﺎ ﺣـددﺗﻬﺎ
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ.
ﻣﺑﻛر ﻣﻌﯾﺎر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗم  ١٥ﺗﺛﺑﯾت اﻹﯾرادات أو أي ﻣﻌﯾﺎر أو ﺗﻔﺳﯾر أو ﺗﻌدﯾل آﺧر ﺗم إﺻدارﻩ وﻟﻛن ﻟـم ﯾﺳـر
ا
ﻟم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﻔﻌوﻟﻪ ﺣﺗﻰ اﻵن.
ﻓﺗرة إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﻌــرض اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ  ٣١دﯾﺳــﻣﺑر  ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ٢٠١١و  ٣٠ﯾوﻧﯾــو  ،٢٠١٤واﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت
واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٠١٤و .٢٠١٣
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺧﺳﺎﺋر اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ ،إن وﺟدت .ﺗﺣـدد اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻛـل ﺗﻘرﯾـر ﻣـﺎﻟﻲ إذا
ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أي دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ.
ﺗﺣﻘق اﻹﯾرادات
ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس اﻹﯾـرادات ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻘﺑــوض أو اﻟﻣﺳــﺗﺣق اﻟﻘــﺑض ،ﻣــﻊ اﻷﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺑﻧــود اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ اﻟﻣﺣـددة ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺿ ـرﯾﺑﺔ
واﻟرﺳوم .ﺗﻘوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﻘﯾـﯾم ﺗرﺗﯾﺑـﺎت إﯾراداﺗﻬـﺎ ﻣﻘﺎﺑـل ﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد ﻓﯾﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﺗﻌﻣـل ﻛﻣرﻛـز رﺋﯾﺳـﻲ أو وﻛﯾـل .اﺳـﺗﻧﺗﺟت اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ
ﺗﻌﻣل ﻛﻣرﻛز رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت إﯾراداﺗﻬﺎ.
١١

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗﺣﻘق اﻹﯾرادات )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾـت اﻹﯾـرادات ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻹﯾـرادات إﻟـﻰ اﻟﺣـد اﻟـذي ﯾﻛـون ﻓﯾـﻪ ﻣـن اﻟﻣـرﺟﺢ ﺗـدﻓق اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ وأن اﻹﯾـرادات واﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ،إذا
ﻛﺎن ذﻟك ﯾﻧطﺑق ،ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺗوﻗﯾت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدﻓﻌﺔ .إن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎﻩ ﯾﺟب اﻟوﻓـﺎء ﺑﻬـﺎ ﻗﺑـل ﺗﺛﺑﯾـت
اﻹﯾرادات.

إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻣن ﺗﺄﺟﯾر اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،ﺑﻌد اﻟﺧﺻم ،وﻓﻘًﺎ ﻟﺷروط ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر وﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑت.
ﺗﺛﺑﯾت اﻹﯾرادات ﻣن ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات
ِ
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻹﯾرادات ﻣن ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣدﻗﻘﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن .ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم ﺗـوﻓر اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣدﻗﻘـﺔ ،ﺗُﻌـد
اﻹدارة ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أو اﻟﻣﺗﺧطﯾن ﻟﻠﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ آداﺋﻬم اﻟﺳﺎﺑق.
اﻹﯾرادات ﻣن ﺟزاءات ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻔﺗﺢ
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻹﯾرادات ﻣن ﺟزاءات ﺗﺄﺧﯾر اﻟﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﻼم اﻟدﻓﻌﺔ.
إﯾرادات اﻟﻔواﺋد
ﯾــﺗم ﺗﺛﺑﯾــت إﯾ ـرادات اﻟﻔواﺋــد ﻋﻧــد اﺳــﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ وﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ ﻓــﺈن اﻟﺳــﻌر اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﯾﺧﻔــض ﺑﺎﻟﺿــﺑط اﻟﻣﻘﺑوﺿــﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ.
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض
إن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻟﻌﺎﺋدة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﺳﺗﺣواذ أو إﻧﺷﺎء أو إﻧﺗﺎج اﻷﺻول اﻟﻣؤﻫﻠﺔ وﻫﻲ اﻷﺻول اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻓﺗـرة ﻛﺑﯾـرة ﻣـن اﻟوﻗـت ﻟﺗﺻـﺑﺢ
ﺟﺎﻫزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام أو اﻟﺑﯾﻊ ،ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻠك اﻷﺻول إﻟﻰ ﺣﯾن أن ﺗﺻﺑﺢ اﻷﺻول ﺟﺎﻫزة ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام أو اﻟﺑﯾﻊ.
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﻗﺗراض اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﻼﻟﻬﺎ.
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺗداول ﻣﻘﺎﺑل ﻏﯾر اﻟﻣﺗداول
ﺗﻌرض اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻣوﺟـودات واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺗﺻـﻧﯾف اﻟﻣﺗـداول  /ﻏﯾـر اﻟﻣﺗـداول .ﯾﻌﺗﺑـر اﻷﺻـل ﻣﺻـﻧﻔًﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ
ﻣﺗداول ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون:

·
·
·
·

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﻘق أو ﺑﻐرض اﻟﺑﯾﻊ أو اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﻘق ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ار ﺑﻌد ﻓﺗرة إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر؛ أو
اﻟﻧﻘدﯾـﺔ وﺷــﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻣـﺎ ﻟــم ﯾﻛــن ﻋﻠﯾــﻪ ﻗﯾـد ﻣــن أن ﯾــﺗم اﺳــﺗﺑداﻟﻪ أو اﺳـﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺳــداد اﻻﻟﺗـزام ﻟﻣـدة اﺛﻧــﻲ ﻋﺷــر ﺷــﻬ اًر ﻋﻠـﻰ اﻷﻗــل ﺑﻌــد ﻓﺗـرة
اﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر.

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ .ﯾﻌﺗﺑر اﻻﻟﺗزام ﻣﺻﻧﻔﺎً ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗداول ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون:

·
·
·
·

ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺳدادﻩ ﻓﻲ دورة اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻐرض اﻟﻣﺗﺎﺟرة؛
ﻣن اﻟﻣﻘرر ان ﯾﺗم ﺳدادﻩ ﺧﻼل اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ار ﺑﻌد ﻓﺗرة إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر؛ أو
ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺣق ﻏﯾر ﻣﺷروط ﻟﺗﺄﺟﯾل ﺳداد اﻻﻟﺗزام ﻟﻣدة اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﺷﻬ ار ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻌد ﻓﺗرة إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر

ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺗداوﻟﺔ.

١٢

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺗظﻬــر اﻟﻣوﺟــودات اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻷﻋﻣــﺎل اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾــد اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻧﺎﻗﺻ ـﺎً اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗ ـراﻛم وأي اﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ .ﻻ ﯾــﺗم اﺣﺗﺳــﺎب
اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻋﻠــﻰ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾــد اﻟﺗﻧﻔﯾــذ وﺗظﻬــر ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻧﺎﻗﺻــﺎ أي اﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ .ﯾﺣﺗﺳــب اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس طرﯾﻘــﺔ اﻟﻘﺳــط
اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ٤٥ – ١٠ﺳﻧﺔ
 ١٥ -٢ﺳﻧوات
 ٢٠ - ٣ﺳﻧﺔ
 ٥ -٣ﺳﻧوات
 ١٠ -٢ﺳﻧوات

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﺑﺎﻧﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟرة
أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﯾوﺗر وﻣﻌدات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﺳﯾﺎرات
أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت

ﻻ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ .ﯾﺗم ﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻌﻣـر اﻟﻣﻘـدر ﻟﻼﺳـﺗﺧدام وطرﯾﻘـﺔ اﻻﺳـﺗﻬﻼك دورﯾـﺎً ﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن
أن طرﯾﻘﺔ وﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺷﻛل اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟودات.
إن اﻟﻣﺻــﺎرﯾف اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﻔــق ﻹﺣــﻼل أﺣــد ﻋﻧﺎﺻــر ﺑﻧــود اﻟﻣوﺟــودات اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدرج ﻓــﻲ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت ﺑﺻــورة ﻣﻧﻔﺻــﻠﺔ ﯾــﺗم رﺳــﻣﻠﺗﻬﺎ وﺗﺷــطب اﻟﻘﯾﻣــﺔ
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟذي ﺗم إﺣﻼﻟـﻪ .أﻣـﺎ اﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻼﺣﻘـﺔ اﻷﺧـرى ﻓﯾـﺗم رﺳـﻣﻠﺗﻬﺎ ﻓﻘـط ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗزﯾـد ﻣـن اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧـد اﻟﻣﺗﻌﻠـق
ﺑﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ .ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات ﻋﻧد ﺣدوث اﻟﻣﺻﺎرﯾف.
ﯾـﺗم ﺷــطب ﺑﻧـد اﻟﻣوﺟــودات اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ أو أي ﺟــزء ﺟـوﻫري ﻣﺛﺑــت ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﻋﻧـد اﻻﺳــﺗﺑﻌﺎد أو ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻣـن ﻏﯾــر اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣ ازﯾـﺎ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ أو اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ .إن أﯾﺔ أرﺑـﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر ﺗﻧـﺗﺞ ﻋـن ﺷـطب اﻷﺻـل )ﺗﺣﺗﺳـب ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ اﻟﻔـرق ﻣـﺎ ﺑـﯾن ﺻـﺎﻓﻲ ﻋواﺋـد اﻻﺳـﺗﺑﻌﺎد
واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﻟﻸﺻل( ﺗدرج ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻋﻧد ﺷطب اﻷﺻل.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺧﺻـوص اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺷـﯾر اﻷﺣـداث أو اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ اﻟظـروف إﻟـﻰ ﻋـدم إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ
ﺗﺣﺻــﯾل اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣدرﺟــﺔ ﺑﻬــﺎ .ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗزﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣدرﺟــﺔ ﻋــن اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﻣﻛــن ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم ﺗﺛﺑﯾــت ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن
اﻹﯾرادات .إن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻًﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أﯾﻬﻣﺎ أﻋﻠﻰ.
ﯾــﺗم ﺗﺳــﺟﯾل ﻋﻛــس ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧوات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧــد وﺟــود ﻣؤﺷــر أن ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو ﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ.
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
إن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾر أو ﻷﻏراض ﺑﯾﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺑﺳـﻌر أﻓﺿـل ﯾـﺗم ﺗﺻـﻧﯾﻔﻬﺎ ﻛﻌﻘـﺎرات اﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .ﯾـﺗم ﻗﯾـﺎس اﻟﻌﻘـﺎرات اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً أي اﺳﺗﻬﻼك ﻣﺗراﻛم وأي اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗراﻛم ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻗﯾد اﻹﻧﺷﺎء )واﻟﺗـﻲ ﺗـم إدراﺟﻬـﺎ ﺿـﻣن اﻷﻋﻣـﺎل
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ( ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺻًﺎ أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .وﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺳط اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠـﻰ ﻣـدى اﻷﻋﻣـﺎر اﻟﻣﻘـدرة
ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻵﻻت واﻟﻣﻛﺎﺋن
أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت ﺛﺎﺑﺗﺔ
أﺛﺎث وﺗرﻛﯾﺑﺎت ﻣﺗﺣرﻛﺔ

 ٤٥ - ١٠ﺳﻧﺔ
 ١٠ – ٣ﺳﻧوات
 ١٠ - ٤ﺳﻧوات
 ١٠ – ٤ﺳﻧوات

ﻻ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﯾل اﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﯾــﺗم ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﻌﻣــر اﻟﻣﻘــدر ﻟﻼﺳــﺗﺧدام وطرﯾﻘــﺔ اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﺑﺻــورة دورﯾــﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن أن طرﯾﻘــﺔ وﻓﺗ ـرة اﻻﺳــﺗﻬﻼك ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻟﻠﻧﻣــوذج اﻟﻣﺗوﻗــﻊ ﻟﻠﻣ ازﯾــﺎ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺻول.

١٣

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾــﺗم اﻟﺗﺣوﯾــل إﻟــﻰ )أو ﻣــن( اﻟﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻘــط ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك ﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﺧدام .ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾــل ﻣــن اﻟﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ إﻟــﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺣوزة اﻟﻣﺎﻟك ،ﻓﺈن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺣﺗﺳﺎب اﻟﻼﺣق ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣدرﺟـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻓـﻲ اﻻﺳـﺗﺧدام .إذا أﺻـﺑﺣت اﻟﻌﻘـﺎرات
ﺑﺣوزة اﻟﻣﺎﻟك ﻋﻘﺎرات اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،ﺗدرج اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻠـك اﻟﻌﻘـﺎرات ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت وﻓﻘـﺎً ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺻـرح ﻋﻧﻬـﺎ ﺗﺣـت ﺑﻧـد اﻟﻣوﺟـودات اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺳﺗﺧدام.
ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر ﺑﺗﺣدﯾـد ﻓﯾﻣــﺎ إذا ﻛـﺎن ﯾوﺟـد دﻟﯾـل ﻣوﺿـوﻋﻲ ﺑـﺄن اﻟﻌﻘـﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻗـد اﻧﺧﻔﺿـت ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ .ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾزﯾـد اﻟﻣﺑﻠــﻎ
اﻟﻣــدرج ﻟﻠﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋــن اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻣﻛــن ﺗﺣﺻــﯾﻠﻪ ﻓﺈﻧــﻪ ﯾــﺗم ﺗﺛﺑﯾــت ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن اﻹﯾ ـرادات .إن اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣﻣﻛــن
ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﯾﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﯾـﻊ اﻟﻌﻘـﺎرات اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ أﯾﻬﻣـﺎ أﻋﻠـﻰ .إن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎً ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾـﻊ ﻫـﻲ
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﺻﯾﻠﻪ ﻣن ﺑﯾﻊ اﻷﺻل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﺑﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾـﺎس ﻧﺎﻗﺻـًﺎ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾـﻊ ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ
ﻫﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻣرار اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ أﻋﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻘدرة.
ﯾــﺗم ﺗﺳــﺟﯾل ﻋﻛــس ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻧوات اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻧــد وﺟــود ﻣؤﺷــر أن ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣوﺟودة ﺑﻌد اﻵن أو ﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ.
اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
إن اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ ﻣن ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ .ﻗد أدرﺟت اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﻣﻛـن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ أﯾﻬﻣـﺎ أﻗـل ﻣـﻊ
ﻣﺧﺻص أﯾﺔ ﺑﻧود ﻣﺗﻘﺎدﻣﺔ أو ﺑطﯾﺋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ.
ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔق ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﺣﺗﻰ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ وﺷﻛﻠﻪ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻛﻣـﺎ ﺗـم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﻣﺗوﺳـط اﻟﻣـرﺟﺢ.
ﯾﺳﺗﻧد ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻘدﯾري أﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺎً أﯾـﺔ ﺗﻛـﺎﻟﯾف إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗوﻗـﻊ ﺻـرﻓﻬﺎ ﺣﺗـﻰ إﺗﻣـﺎم
اﻟﺻﻧﻊ واﻟﺑﯾﻊ.
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
ﺗــدﺧل اﻟﺷــرﻛﺔ ﻓــﻲ أدوات ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣﺷــﺗﻘﺔ ﻹدارة ﺗﻌرﺿــﻬﺎ ﻟﻣﺧــﺎطر أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة وأﺳــﻌﺎر ﺻــرف اﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ،وﺗﺷــﻣل ﻋﻘــود ﺻــرف اﻟﻌﻣــﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻵﺟﻠـﺔ .ﯾـﺗم ﺗﺛﺑﯾـت اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ إﺑـرام ﻋﻘـد اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت وﯾـﺗم إﻋـﺎدة ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﻻﺣﻘـًﺎ ﺑﻘﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﺑﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻓﺗـرة
إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر .ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻷرﺑـﺎح أو اﻟﺧﺳـﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻹﯾـرادات ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـﺎ ﻟـم ﯾـﺗم ﺗﺻـﻧﯾف اﻟﻣﺷـﺗﻘﺎت ﻛـﺄداة ﺗﺣـوط ،ﻓـﻲ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ
ﯾﻌﺗﻣد ﺗوﻗﯾت اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط.
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻛﺄﺻل ﻣﺎﻟﻲ ،وﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻛﺎﻟﺗزام ﻣﺎﻟﻲ.

ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط
ﺗﺻــﻧف اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﻌــض أدوات اﻟﺗﺣــوط إﻣــﺎ ﺗﺣوطــﺎت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ أو ﺗﺣوطــﺎت اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ .ﯾــﺗم اﺣﺗﺳــﺎب ﺗﺣوطــﺎت ﻣﺧــﺎطر أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة
وﻣﺧﺎطر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣؤﻛـدة ﻛﺗﺣوطـﺎت اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ .ﻋﻧـد ﺑـدء ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺗﺣـوط ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗوﺛﯾـق اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن أداة
اﻟﺗﺣوط واﻟﺑﻧد اﻟﻣﺗﺣـوط ،ﻣـﻊ أﻫـداف إدارة اﻟﻣﺧـﺎطر واﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟـدﯾﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﻣﻌـﺎﻣﻼت ﺗﺣـوط ﻣﺗﻧوﻋـﺔ .ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻟـذﻟك ،ﻋﻧـد ﺑـدء اﻟﺗﺣـوط وﻋﻠـﻰ
أﺳﺎس ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣ اررﯾﺔ ،ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗوﺛﯾق ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت أداة اﻟﺗﺣوط ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓـﻲ اﻟﻘـﯾم اﻟﻌﺎدﻟـﺔ أو اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻟﻠﺑﻧـد
اﻟﻣﺗﺣوط.
ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎً ﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻓﻘط.

ﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إن اﻟﺟزء اﻟﻔﻌﺎل ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ واﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻛﺗﺣوطﺎت ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻹﯾـرادات اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧـرى.
إن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﯾـﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻬـﺎ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻹﯾـ اردات .إن اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻓـﻲ اﻹﯾـرادات اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧـرى
وﺗـم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﯾﻌــﺎد ﺗﺻــﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓـﻲ ﺑﯾــﺎن اﻹﯾـرادات ﻓــﻲ اﻟﻔﺗـرات اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﺛﺑﯾــت اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﻣﺗﺣــوط ﺑﺷــﺄﻧﻪ ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن اﻹﯾـرادات،
ﺑﻧﻔس ﺳطر ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات ﻛﺑﻧد ﻣﺗﺣوط ﻣﺛﺑت .ﻣﻊ ذﻟـك ،ﻓـﺈن ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺗﺣـوط اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﺗﻧـﺗﺞ ﺑﺗﺛﺑﯾـت اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ أو اﻻﻟﺗـزام ﻏﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ،
ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ وﺗـدرج ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎس اﻷوﻟـﻲ ﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻷﺻـل ﻏﯾـر اﻟﻣـﺎﻟﻲ أو
اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ.
١٤

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم إﯾﻘﺎف ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣوط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺣوط أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﻣـدة أداة اﻟﺗﺣـوط أو ﯾـﺗم ﺑﯾﻌﻬـﺎ أو إﻟﻐﺎؤﻫـﺎ أو اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ،أو ﻋﻧـدﻣﺎ
ﻻ ﺗﻌـد ﻣﺳـﺗوﻓﯾﺔ ﻟﺷـروط ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﺗﺣـوط .إن أﯾـﺔ أرﺑــﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أداة اﻟﺗﺣـوط اﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ ﻓــﻲ ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ ﯾـﺗم اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﻬـﺎ ﺿــﻣن
ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺿﻣن ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻـﺑﺢ ﻣـن ﻏﯾـر اﻟﻣﺗوﻗـﻊ ﺣـدوث ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺗﺣـوط ﻓـﺈن
ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات.
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﺳـﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗـﺎﺟرة ﻋﻧـد إﺟـراء ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺷـراء أو ﺑﯾـﻊ أﺻـل ﻣـﺎﻟﻲ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـد ﺗﺗطﻠـب ﺷـروطﻪ ﺗﺳـﻠﯾم
اﻷﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﺧــﻼل إطــﺎر زﻣﻧــﻲ ﻣﻌﻠــن ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺳــوق اﻟﻣﻌﻧــﻲ .ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس اﻟﻣوﺟــودات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑداﯾــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ،ازﺋــدًا ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت
ﺑﺎﺳ ﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﻪ اﻻﺧرى او اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗـم ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻻﺣﻘًﺎ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل اﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗداوﻟﻬﺎ ﺑﻧﺷﺎط ﻓﻲ ٍ
أﺳواق ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻰ أﺳـﻌﺎر اﻟﻌطـﺎءات اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟــودات وأﺳــﻌﺎر اﻟﻌــروض ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑــﺎت وذﻟــك ﻋﻧــد إﻗﻔــﺎل اﻷﻋﻣــﺎل ﺑﺗــﺎرﯾﺦ إﻋــداد اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ .ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم ﺗــوﻓر أﺳــﻌﺎر
اﻟﺗﺟﺎر.
ﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ،ﯾﺗم اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟدى اﻟوﺳطﺎء أو ّ
إن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠوداﺋـﻊ ﻗﺻـﯾرة اﻷﺟـل ﻓـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺳـﺎوي ﺗﻘرﯾﺑـًﺎ اﻟﻘـﯾم اﻟﻣدرﺟـﺔ ﺑﻬــﺎ .إن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟودﯾﻌـﺔ واﻟﻔﺎﺋــدة
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓواﺋـد ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﯾـﺗم ﺗﻘـدﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺻـوﻣﺔ .ﯾـﺗم ﺧﺻـم اﻟﺗـدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻷﻏـراض ﺗﺻــﻧﯾف اﻟﻣوﺟــودات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﺈن اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻫــﻲ "أداة ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ" إذا ﻛﺎﻧــت ﻏﯾــر ﻣﺷــﺗﻘﺔ وﺗﻔــﻲ ﺑﺗﻌرﯾــف "ﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ" ﻟﻠﻣﺻـ َـدر
)ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟــدوﻟﻲ رﻗــم  – ٣٢اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ :اﻟﻌــرض( ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌــض اﻷدوات اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺑﯾـﻊ ﻏﯾــر اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻛﺣﻘــوق
اﻟﻣﺻدر .إن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ اﻷﺧرى ﻫﻲ "أدوات دﯾن".
ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل
َ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
ﻟﻐرض ﺑﯾﺎن اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،ﺗﺗﺄﻟف اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻘد ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧدوق واﻷرﺻـدة ﻟـدى اﻟﺑﻧـوك واﻟوداﺋـﻊ اﻟﻘﺻـﯾرة اﻷﺟـل اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺣق ﻓـﻲ
اﻷﺻل ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو أﻗل ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل رﺻﯾد اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف ﻣن اﻟﺑﻧوك.
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺗظﻬر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔﺎﺗورة اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎً اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺷﻛوك ﻓـﻲ ﺗﺣﺻـﯾﻠﻬﺎ .ﯾـﺗم ﺗﻛـوﯾن ﻣﺧﺻـص ﻟﻠﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺷـﻛوك ﻓـﻲ
ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺻــﺑﺢ ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣــرﺟﺢ ﺗﺣﺻــﯾل ﻛﺎﻣــل اﻟﻣﺑﻠــﻎ .ﻋﻧ ـدﻣﺎ ﺗﻛــون اﻟــذﻣم اﻟﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻏﯾــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻــﯾل ،ﯾــﺗم ﺷــطﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑــل
ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ .ﯾﺗم ﻗﯾد اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺷطوﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات.
أرﺑﺎح وﺧﺳﺎﺋر ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﯾﺟـري ﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺳـﻌر اﻟﺳـﺎﺋد ﻋﻧـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ
ﻓﺗرة إﻋداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر .ﺗﺷـﻛل ﺑﻧـود ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﺟـزء ﻣـن أرﺑـﺎح أو ﺧﺳـﺎﺋر ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟـودات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ،ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت ﺑﻧـود ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻹﯾـرادات .ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟـودات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻹﯾـرادات اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧـرى ﻓﺈﻧـﻪ ﯾـﺗم ﺗﺛﺑﯾـت أي ﻣـن ﺑﻧـود ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻹﯾـرادات اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧـرى .ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ
ﻷدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة  ،ﻓﺈﻧـﻪ ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد أرﺑـﺎح وﺧﺳـﺎﺋر ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﺳـﺗﻧﺎداً إﻟـﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣطﻔـﺄة
ﻟﻸﺻل وﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧد "اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻷﺧرى" ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات.

١٥

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ )أو ﺟزء ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ،أو ﺟزء ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ( ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎدﻩ ﻋﻧدﻣﺎ:
·
·

ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل ،أو
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾل ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬـﺎ اﻻﻟﺗـزام ﺑـدﻓﻊ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل دون ﺗﺄﺧﯾر ﺟوﻫري ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺑﻣوﺟب اﻟﺗزام طﺎرئ؛ ٕواﻣﺎ أن:
 ﺗﺣول اﻟﺷرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻل أوﺣوﻟت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل.
أﻧﻬﺎ
إﻻ
ﺑﺎﻷﺻل،
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
اﯾﺎ
ز
اﻟﻣ
و
اﻟﻣﺧﺎطر
ﺑﺟﻣﯾﻊ
ﺣوﻟت أو اﺣﺗﻔظت ﻓﻌﻠﯾًﺎ
ّ
 -ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد ّ

ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺷرﻛﺔ ﻗد ﺣوﻟت ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻣـن اﻷﺻـل أو دﺧﻠـت ﻓـﻲ اﻟﺗـزام طـﺎرئ ،ﺗﺟـري ﺗﻘﯾﯾﻣـًﺎ ﻓﯾﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﺳـﺗﻘوم
أو اﻟﺣد اﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ ﻗد اﺣﺗﻔظت ﺑﻣﺧﺎطر وﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ .إذا ﻟم ﺗﻘـم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺣوﯾـل أو اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺷـﻛل ﺟـوﻫري ﺑﺟﻣﯾـﻊ ﻣﺧـﺎطر وﻣ ازﯾـﺎ اﻷﺻـل
وﻟم ﺗﺣول اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ،ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﺳﺗﻣر ﻓﯾﻪ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻷﺻل .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ،ﺗﺛﺑـت اﻟﺷـرﻛﺔ أﯾﺿـﺎ
اﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط .ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻷﺻل اﻟﻣﺣول واﻻﻟﺗزام اﻟﻣرﺗﺑط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌﻛس اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﺣﺗﻔظت ﺑﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ
إن اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺷﻛل ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﺻل اﻟﻣﺣول ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺻل أو أﻗﺻـﻰ ﻣﺑﻠـﻎ ﯾﺗوﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ
ﺗﺳدﯾدﻩ أﯾﻬﻣﺎ أﻗل.

اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾوﺟد دﻟﯾل ﻣوﺿوﻋﻲ ﺑﺄن أﺣـد اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺻـول
ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻗـد ﺗﻌرﺿــت ﻻﻧﺧﻔـﺎض داﺋــم ﻓـﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ .ﯾـﺗم اﻋﺗﺑـﺎر أن ﻗﯾﻣــﺔ أﺣـد اﻷﺻــول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ أﺻـول ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻗــد اﻧﺧﻔﺿـت ،ﻓﻘــط ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ
وﺟــود دﻟﯾــل ﻣوﺿــوﻋﻲ ﻻﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻛﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺣــدث أو أﻛﺛــر واﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻠت ﺑﻌــد اﻟﺗﺛﺑﯾــت اﻷوﻟــﻲ ﻟﻠﻣوﺟــودات )ﺣﺻــول "ﺣــدث ﺧﺳــﺎرة"( وﻟﻬــذا
اﻟﺣدث ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻷﺣـد اﻷﺻـول اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋـﺔ أﺻـول ﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـن اﻟﻣﻣﻛـن ﺗﻘـدﯾرﻫﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﻌﻘـول.
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺿﻣن دﻟﯾل اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻘﺗرض أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺗرﺿﯾن ﯾواﺟﻬون ﺻـﻌوﺑﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛﺑﯾـرة أو إﻫﻣـﺎل أو ﺗﻘﺻـﯾر ﻓـﻲ
دﻓﻌﺎت اﻟﻔواﺋد أو اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أﻧﻬم ﺳﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻺﻓﻼس أو إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى وﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺷـﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻠﺣوظـﺔ إﻟـﻰ وﺟـود
اﻧﺧﻔﺎض ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺄﺧرات أو اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﯾر.
ﻓــﻲ ﺣــﺎل وﺟــود دﻟﯾــل ﻣوﺿــوﻋﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻛﺑــد ﺧﺳــﺎرة ﺑﺧﺻــوص اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ،ﯾــﺗم ﻗﯾــﺎس ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺧﺳــﺎرة ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ اﻟﻔــرق ﺑــﯾن اﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻟﻣــدرج
ﻼ وﻓﻘـًﺎ ﻟﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠـﻲ
ﻼ .ﯾـﺗم ﺧﺻـم اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑ ً
ﻟﻸﺻل واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻣﺳـﺗﻘﺑ ً
اﻷﺻــﻠﻲ ﻟﻸﺻــل اﻟﻣــﺎﻟﻲ .ﻓــﻲ ﺣــﺎل وﺟــود ﻣﻌــدل ﻓﺎﺋــدة ﻣﺗﻐﯾــر ﻟﻠﻘــرض ،ﯾﻛــون ﻣﻌــدل اﻟﺧﺻــم ﻟﻘﯾــﺎس أي ﺧﺳــﺎرة ﻟﻼﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻫــو اﻟﻣﻌــدل
اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋدة.
ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ،ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﻟﻸﺻل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎب أﺣد اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت وﯾـﺗم ﺗﺛﺑﯾـت ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺧﺳـﺎرة ﻓـﻲ
ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات .ﯾﺳﺗﻣر اﺳﺗﺣﻘﺎق إﯾرادات اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج اﻟـذي ﺗـم ﺗﺧﻔﯾﺿـﻪ وﯾﺣﺗﺳـب اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣق وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﻌـدل اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ
ﺧﺻم اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣن أﺟل ﻗﯾﺎس اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻣن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾـﺗم ﺗﺳـﺟﯾل إﯾـرادات اﻟﻔواﺋـد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ ﺟـزء ﻣـن
إﯾ ـرادات اﻟﺗﻣوﯾــل ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن اﻹﯾ ـرادات .ﯾــﺗم ﺷــطب اﻟﻘــروض ﻣــﻊ اﻟﻣﺧﺻﺻــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛــون ﻫﻧــﺎك اﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ واﻗﻌﯾــﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻــﯾل ﻓــﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗم ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت أو ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل أﻧﻪ ،ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻻﺣﻘﺔ ،زاد أو اﻧﺧﻔض ﻣﺑﻠـﻎ ﺧﺳـﺎرة اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺻول ﺣدث ﺑﻌد ﺗﺛﺑﯾت اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم زﯾﺎدة أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺑﻠﻎ ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺛﺑـت ﺳـﺎﺑﻘﺎً ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻌـدﯾل
ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻص .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺻول أي ﺷطب ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻻﺣق ،ﯾﺗم ﻗﯾد ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﺻل ﺿﻣن اﻹﯾرادات اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات.

١٦

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺗﺻﻧﯾف ﻛﺄدوات دﯾن أو أدوات ﺣﻘوق ﻣﻠﻛﯾﺔ
ﯾــﺗم ﺗﺻــﻧﯾف أدوات اﻟــدﯾن وﺣﻘــوق اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ إﻣــﺎ ﻛﺎﻟﺗ ازﻣــﺎت ﻣﺎﻟﯾــﺔ أو ﻛــﺄدوات ﺣﻘــوق ﻣﻠﻛﯾــﺔ وﻓﻘـﺎً ﻟﺟــوﻫر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾــﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــﺔ .ﺗﺣــدد اﻟﺷــرﻛﺔ ﺗﺻــﻧﯾف
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻷوﻟﻲ.
أدوات ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ
إن أداة ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫﻲ أي ﻋﻘد ﯾﺛﺑت ﺣﺻﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺟودات ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺎ ﺑﻌد ﺧﺻم ﺟﻣﯾـﻊ ﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬـﺎ .إن أدوات ﺣﻘـوق اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻣـن
ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﺳﺟل ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل ﻣﺻﺎرﯾف اﻹﺻدار اﻟﻣﺑﺎﺷرة.

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻘروض ﻷﺟل ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻘﺎء اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘﺑوض ﻧﺎﻗﺻﺎً ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة.
ﺑﻌد اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد ﻻﺣﻘـﺎً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣطﻔـﺄة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ .ﯾـﺗم ﺗﺛﺑﯾـت
اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺷطب اﻟﻣطﻠوﺑﺎت وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹطﻔﺎء.

اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون واﻵﺧرون
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟﻘﺎء ﺗزوﯾد اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﺿﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﺳواء اﺳﺗﻠﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓواﺗﯾر ﻣن اﻟﻣوردﯾن أو ﻟم ﺗﺳﺗﻠم.
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻷﺧـرى ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ،ﺑﻌـد ﺗﻧزﯾـل ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ وﯾـﺗم ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ ﻻﺣﻘـًﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣطﻔـﺄة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ،وﺗﺛﺑﯾت ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣردود اﻟﻔﻌﻠﻲ.
إن طرﯾﻘــﺔ اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ ﻫــﻲ طرﯾﻘــﺔ اﺣﺗﺳــﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻣطﻔــﺄة ﻻﻟﺗ ـزام ﻣــﺎﻟﻲ وﺗﺧﺻــﯾص ﻣﺻــﺎرﯾف ﻓواﺋــد ﻋﻠــﻰ ﻣــدى اﻟﻔﺗ ـرة ذات ﻋﻼﻗــﺔ .إن ﺳــﻌر
اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻔﻌﻠﯾــﺔ ﻫــو اﻟﺳــﻌر اﻟــذي ﯾﺧﺻــم ﺑﺎﻟﺿــﺑط اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠــدﻓﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌﻣــر اﻟﻣﻘــدر ﻟﻼﻟﺗـزام اﻟﻣــﺎﻟﻲ ،أو ،ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎً ﻓﺗرة أﻗﺻر.

ﺷطب اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘــوم اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺷــطب اﻟﻣطﻠوﺑــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ،وﻓﻘــط ﻋﻧــدﻣﺎ ،ﯾــﺗم إﻋﻔــﺎء اﻟﺷــرﻛﺔ ﻣــن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﻬــﺎ أو اﻧﺗﻬــﺎء ﻓﺗ ـرة ﺻــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ .ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾــﺗم
اﺳــﺗﺑدال اﻟﺗـزام ﻣــﺎﻟﻲ ﺑــﺎﻟﺗزام آﺧــر ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﻣﻘــرض ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺑﻧــود ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺑﺷــﻛل ﺟــوﻫري ،أو أن ﺗﻛــون ﺷــروط اﻻﻟﺗـزام اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻗــد ﺗــم ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ
ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري ،ﻋﻧدﻫﺎ ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات.
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﻛـوﯾن ﻣﺧﺻﺻـﺎت ﻟﻠﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟواﺟﺑـﺔ اﻟـدﻓﻊ ﻟﻘـﺎء ﻣﻛﺎﻓـﺄة ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن .ﺗﺳـﺗﻧد اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ اﻟـدﻓﻊ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﻣ ازﯾـﺎ ﻋﻠــﻰ
اﻟ ارﺗـب اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ وطـول ﻣـدة اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن ﺧﺿـوﻋ ًﺎ ﻹﺗﻣـﺎم اﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ ﻣـن ﻓﺗـرة اﻟﺧدﻣـﺔ .ﯾؤﺧـذ ﻣﺧﺻـص ﻟﻠﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣ ازﯾـﺎ ﻋﻠــﻰ
ﻣدى ﻓﺗرة اﻟﺧدﻣﺔ.
ﺑﺧﺻـوص اﻟﻣـوظﻔﯾن اﻟﻣـواطﻧﯾن ،ﺗﻘــدم اﻟﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت ﻓـﻲ ﺻــﻧدوق ﺗﻘﺎﻋـد ﺗـم ﺗﺄﺳﯾﺳــﻪ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷـﺎت واﻟﺗﺄﻣﯾﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
ﺗﺣﻣل ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ.
وﺗﺣﺗﺳب ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن رواﺗب اﻟﻣوظﻔﯾن .ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت واﻟﺗﻲ ّ
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت
ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﻋﻧد وﺟود اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣدث ﺳﺎﺑق ،وﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻛون اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺟﺳـدة ﻓـﻲ
اﻟﻣ ازﯾـﺎ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺿــرورﯾﺔ ﻣـن أﺟــل ﺗﺳـدﯾد اﻻﻟﺗـزام وﯾﻣﻛــن ﻋﻣـل ﺗﻘــدﯾر ﻣﻌﻘـول ﻟﻣﺑﻠــﻎ اﻻﻟﺗـزام .إذا ﺗوﻗﻌـت اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑـﺄن ﺑﻌــض أو ﻛـل اﻟﻣﺧﺻــص
ﺳﯾﺗم ﺗﺳدﯾدﻩ ،ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳدد ﻛﺄﺻل ﻣﻧﻔﺻل وﻟﻛن ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺗﺳدﯾدات ﺷـﺑﻪ ﻣؤﻛـدة .ﯾـﺗم ﻋـرض اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺻـروف اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑـﺄي
ﻣﺧﺻص ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾ اردات ﺑﻌد ﺧﺻم أﯾﺔ ﺗﺳدﯾدات.
١٧

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺻﺻـﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ اﻟﻣﺗوﺟﺑـﺔ ﻟﺳـداد اﻻﻟﺗـزام ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻓﺗـرة إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ،ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﺳـﻌر اﻟـذي
ﯾﻌﻛس ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺗزام.
ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﺑﯾﺎن ﻣرﻛز ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﻌﻛس أﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .إذا ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ ﺑﺄن ﺗﻛـون اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﺻـﺎدرة ﻟﻠﻣﻧـﺎﻓﻊ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﺳدة ﻣﺗوﺟﺑﺔ ﻟﺳداد اﻻﻟﺗزام ،ﯾﺗم ﻋﻛس اﻟﻣﺧﺻص.
اﻟﺻﻛوك
ﯾـﺗم إدراج اﻟﺻــﻛوك ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣطﻔــﺄة ﺑﺎﺳـﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻔﻌﻠــﻲ .ﯾـﺗم اﺣﺗﺳــﺎب اﻷرﺑـﺎح اﻟﻌﺎﺋــدة ﻟﻠﺻــﻛوك ﺑﺗطﺑﯾـق ﺳــﻌر اﻟـرﺑﺢ اﻟﺳــﺎﺋد ﻓــﻲ
اﻟﺳوق ،ﻓﻲ وﻗت اﻹﺻدار ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷدوات ﺻﻛوك ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ وأﯾﺔ ﻓروﻗﺎت ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻣوزﻋﺔ ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻠﺻﻛوك.
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻻ ﯾــﺗم ﺗﺛﺑﯾــت اﻻﻟﺗ ازﻣــﺎت اﻟطﺎرﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ .ﯾــﺗم اﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧﻬــﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧــت إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗــدﻓق ﻟﻠﺧــﺎرج ﻟﻠﻣﺻــﺎدر اﻟﻣﺟﺳــدة
ﺑﺎﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾــدة .ﻻ ﯾــﺗم ﺗﺛﺑﯾــت اﻷﺻــل اﻟﻣﺣﺗﻣــل ﻓــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻛــن ﯾﻔﺻــﺢ ﻋﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﻛــون اﻟﺗــدﻓق ﻟﻠــداﺧل ﻟﻠﻣ ازﯾــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
ﻣرﺟﺣًﺎ.
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑدرﻫم اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،وﻫو أﯾﺿﺎ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﺗﺳﺟل اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ .وﯾـﺗم إﻋـﺎدة ﺗﺣوﯾـل اﻟﻣوﺟـودات واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺳﻌر اﻟﺳﺎﺋد ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر .ﺗدرج ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات.
إن اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗـوارﯾﺦ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻷوﻟﯾـﺔ .ﯾـﺗم
ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺗم
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻋﺎدة ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﻧود ﻏﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺛﺑﯾت اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧد )أي ﻓروﻗﺎت اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧود ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت أرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى أو ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻷرﺑﺎح
أو اﻟﺧﺳﺎﺋر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻹﯾرادات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى أو اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ(.
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
إن ﺗﺣدﯾــد ﻓﯾﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﺗرﺗﯾــب ﻫــو ،أو ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــد إﯾﺟــﺎر ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺟــوﻫر ذﻟــك اﻟﺗرﺗﯾــب ﻓــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑداﯾــﺔ اﻹﯾﺟــﺎر وﻓﯾﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﺗﺣﻘﯾــق
اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺻل أو أﺻول ﻣﺣددة أو إذا ﻛﺎن اﻟﺗرﺗﯾب ﯾﻌطﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ،ﺣﺗﻰ ﻟـو ﻟـم ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد اﻷﺻـل ﺻـراﺣ ًﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب.

اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺳﺗﺄﺟر
إن ﻋﻘود اﻹﯾﺟـﺎر ﺣﯾـث ﯾﺣـﺗﻔظ اﻟﻣـؤﺟر ﺑﺟﻣﯾـﻊ ﻣﺧـﺎطر وﻣ ازﯾـﺎ ﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﻣوﺟـودات اﻟﻣـؤﺟرة ﯾـﺗم ﺗﺻـﻧﯾﻔﻬﺎ ﻛﻌﻘـود إﯾﺟـﺎر ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾـﺗم ﺗﺳـﺟﯾل دﻓﻌـﺎت
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻛﻣﺻروف ﻓـﻲ ﺑﯾـﺎن اﻹﯾـرادات ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺛﺎﺑـت ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟﺗـﺄﺟﯾر .إن ﺣـواﻓز ﻋﻘـود اﻹﯾﺟـﺎر ،ﻋـﺎدة ﻓﺗـرة اﻟﺗـﺄﺟﯾر اﻟﺣـر ،ﺗﺛﺑـت
ﺑﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﯾﺟﺎرات ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
ﯾﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌض ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻺﯾﺟـﺎرات اﻟطﺎرﺋـﺔ ،واﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﻛﻧﺳـﺑﺔ ﻣﺋوﯾـﺔ ﻣـن إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟ ازﺋـدة ﻋـن ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌـﯾن .ﺗﺳـﺟل
اﻟﺷــرﻛﺔ ﻫــذا اﻹﯾﺟــﺎر ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ،وﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗﺣﻘــق اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣــددة أو ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺣــدد اﻹدارة أن ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣــددة ﻣﺣﺗﻣــل
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.

١٨

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 ٢-٢ﻣﻠﺧص اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣؤﺟر
دﺧﻠت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻘـود إﯾﺟـﺎر ﺿـﻣن ﻣﺣﻔظﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾـﺔ .ﻗـررت اﻟﺷـرﻛﺔ إﺳـﺗﻧﺎدًا إﻟـﻰ ﺗﻘﯾـﯾم ﺷـروط وأﺣﻛـﺎم اﻟﺗرﺗﯾﺑـﺎت ﺑـﺄن
ﺗﺣــﺗﻔظ ﺑﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺧــﺎطر واﻟﻣ ازﯾــﺎ اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــﺎرات ٕواﺣﺗﺳــﺎب اﻟﻌﻘــود ﻛﻌﻘــود إﯾﺟــﺎر ﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ .ﯾــﺗم ﺗﺛﺑﯾــت إﯾ ـرادات اﻹﯾﺟــﺎر ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن
اﻹﯾرادات ﺑﻣوﺟب ﺷروط ﻋﻘـود اﻹﯾﺟـﺎر ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﻓﺗـرة اﻟﻌﻘـد ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺛﺎﺑـت .ﯾـﺗم ﺗﺛﺑﯾـت اﻹﯾﺟـﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻛـﺈﯾرادات ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻘﻘـت
ﺑﻬﺎ.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘﯾس اﻟﺷرﻛﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻋن ﺑﯾﻊ أﺣد اﻷﺻول أو دﻓﻌﻪ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺗزام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﺑﺗـﺎرﯾﺦ
اﻟﻘﯾﺎس .ﯾﺳﺗﻧد ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺗراض ﺑﺄن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﯾﻊ اﻷﺻل أو ﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﺗزام ﺗﺣدث إﻣﺎ:
-

ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام ،أو
ﻼ ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام
ﺗﻔﺿﯾ
اﻷﻛﺛر
ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺳوق
ً
ﻼ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﺷرﻛﺔ.
إن اﻟﺳوق اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻷﻛﺛر ﺗﻔﺿﯾ ً

ﯾـﺗم ﻗﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻸﺻـل أو اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺳـوف ﯾﺳــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷـﺎرﻛون ﻓــﻲ اﻟﺳـوق ﻋﻧــد ﺗﺳـﻌﯾر اﻷﺻــل أو اﻻﻟﺗـزام،
ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق ﯾﺗﺻرﻓون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
إن ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻗـدرة اﻟﻣﺷـﺎرك ﻓـﻲ اﻟﺳـوق ﻋﻠـﻰ ﺗوﻟﯾـد ﻣ ازﯾـﺎ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻷﺻـل ﺑـﺄﻋﻠﻰ
وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻪ أو ﻋن طرﯾق ﺑﯾﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺷﺎرك آﺧر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟذي ﺳوف ﯾﺳﺗﺧدم اﻷﺻل ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻪ.
ﺗﺳــﺗﺧدم اﻟﺷــرﻛﺔ أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﺣﺳــب اﻟظــروف وﺣﯾــث ﺗﺗــوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ،ﻟزﯾــﺎدة اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣــدﺧﻼت
اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺣوظﺔ.
إن ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣوﺟـودات واﻟﻣطﻠوﺑـﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾـﺗم ﻗﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻬـﺎ أو اﻹﻓﺻــﺎح ﻋﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﯾـﺗم ﺗﺻــﻧﯾﻔﻬﺎ ﺿـﻣن اﻟﺗﺳﻠﺳـل اﻟﻬرﻣــﻲ
ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟﻣﺷروﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻛل:
-

اﻟﻣﺳﺗوى  - ١اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ )ﻏﯾر ﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻧﺷط ﻟﻣوﺟودات أو ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ.
اﻟﻣﺳﺗوى  – ٢أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﺎﻟﺣـد اﻷدﻧـﻰ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻟﻘﯾـﺎس اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﻠﺣوظـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر أو ﻏﯾـر
ﻣﺑﺎﺷر.
اﻟﻣﺳﺗوى  - ٣أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣدﺧﻼت ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ.

ﺑﺧﺻوص اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺗﻛرر ،ﺗﺣدد اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﺗﺣـوﯾﻼت ﻗـد ﺗﻣـت ﺑـﯾن ﻣﺳـﺗوﯾﺎت
ﻓـﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳــل اﻟﻬرﻣــﻲ ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺗﺻــﻧﯾف )اﺳــﺗﻧﺎداً إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺳــﺗوى ﻣــن اﻟﻣــدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻘﯾــﺎس اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻛﻛــل( ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻛــل ﻓﺗـرة
ﻹﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻟﻐــرض إﻓﺻــﺎﺣﺎت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ،ﺣــددت اﻟﺷــرﻛﺔ ﻓﺋــﺎت اﻟﻣوﺟــودات واﻟﻣطﻠوﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس طﺑﯾﻌــﺔ وﺧﺻــﺎﺋص وﻣﺧــﺎطر اﻷﺻــل أو اﻻﻟﺗ ـزام
وﻣﺳﺗوى ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ.

١٩

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
٣-٢

اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ

إن إﻋداد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻹدارة إﺟراء اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗ ارﺿـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻟﻺﯾـرادات
واﻟﻣﺻــﺎرﯾف واﻟﻣوﺟــودات واﻟﻣطﻠوﺑــﺎت واﻹﻓﺻــﺎح ﻋــن اﻟﻣطﻠوﺑــﺎت اﻟطﺎرﺋــﺔ .إن ﻋــدم اﻟﺗﺄﻛــد ﺣــول ﻫــذﻩ اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت واﻟﺗﻘــدﯾرات ﻗــد ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ
ﺗﺳﺗﻠزم إﺟراء ﺗﻌدﯾل ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج ﻟﻠﻣوﺟودات أو اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.
اﻷﺣﻛﺎم
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﺈﺟراء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺿـﻣن ﺗﻘـدﯾرات ،واﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﯾر ﺟـوﻫري
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.

ﺗﺛﺑﯾت اﻹﯾرادات ﻣن ﻋواﺋد اﻹﯾﺟﺎرات
ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺛﺑﯾـت اﻹﯾـرادات ﻣـن ﻋواﺋـد اﻹﯾﺟــﺎرات ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت اﻟﻣدﻗﻘـﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻣــن اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن .ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋـدم ﺗـوﻓر اﻟﺗﻘــﺎرﯾر
اﻟﻣدﻗﻘﺔ ،ﺗُ ِﻌ د اﻹدارة ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﯾن أو اﻟﻣﺗﺧطﯾن ﻟﻠﻌواﺋد اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ آداﺋﻬم اﻟﺳﺎﺑق.
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻗــررت اﻟﺷــرﻛﺔ إﺗﺑــﺎع ﻧﻣــوذج اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻟﻠﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .ﺑﻧــﺎء ﻋﻠﯾــﻪ ،ﺗــم إظﻬــﺎر اﻟﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ ﻧﺎﻗﺻ ـًﺎ اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗ ـراﻛم وأﯾــﺔ
ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟﻼﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾـد ﻓﯾﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧـت ﺗﻌﺗﺑـر إﺣـدى اﻟﻌﻘـﺎرات ﺗؤﻫــل ﻟﺗﺻـﻧﯾﻔﻬﺎ ﻋﻘـﺎرات اﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ اﻟـدوﻟﻲ رﻗـم  – ٤٠اﻟﻌﻘــﺎرات
اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .ﻋﻧــد اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬــذا اﻹﺟـراء ،ﺗﺄﺧــذ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻓﯾﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻌﻘـﺎر ﯾوﻟــد ﺗـدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾــﺔ ﺟوﻫرﯾـﺔ ﺑﺷــﻛل ﻣﺳـﺗﻘل ﻋــن اﻟﻣوﺟــودات
اﻷﺧرى اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ.
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻟﺗﺄﺟﯾر – اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣؤﺟر
أﺑرﻣت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎرﯾﺔ وﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﺣﻔظﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ .ﻗررت اﻟﺷـرﻛﺔ اﺳـﺗﻧﺎداً ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﯾـﯾم ﺷـروط اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـﺎت
أن ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺎرات وﻛذﻟك اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻌﻘود ﻛﻌﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ.
اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت
إن اﻻﻓﺗ ارﺿــﺎت اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗﻘﺑل واﻟﻣﺻــﺎدر اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻷﺧــرى ﻟﻠﺗﻘــدﯾرات ﻏﯾــر اﻟﻣؤﻛــدة ﺑﺗــﺎرﯾﺦ إﻋــداد اﻟﺗﻘــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ،اﻟﺗ ـﻲ ﻟــدﯾﻬﺎ
ﻣﺧﺎطر ﻫﺎﻣﺔ ﺗؤدي ﻟﺗﻌدﯾل ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗم ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ أدﻧﺎﻩ:

اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن واﻟﻣدﯾﻧﯾن اﻵﺧرﯾن
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﻣراﺟﻌـﺔ ذﻣﻣﻬـﺎ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎ ﺑﺧﺻـوص اﻻﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺳـﻧوي .إن ﻣﺧـﺎطر اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﺗﻌـود
ﺑﺻــورة أﺳﺎﺳــﯾﺔ إﻟــﻰ اﻟــذﻣم اﻟﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ .ﻋﻧــد ﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﯾﺟــب إدراج ﺧﺳــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن اﻹﯾ ـرادات ﺗﻘــوم اﻟﺷــرﻛﺔ
ﺑﺈﺻــدار اﻷﺣﻛــﺎم ﺣــول ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻫﻧــﺎك أﯾــﺔ ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣﻠﺣوظــﺔ ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ وﺟــود اﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﯾﻣﻛــن ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﻣﻘدرة .وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ،ﯾﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺣـدث أو ﺣﺎﻟـﺔ ﺧﺳـﺎرة ﻣﺣـددة واﻟﺗـﻲ ،ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺧﺑـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ،
ﺗﻛون دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٣ﺑﻠﻎ إﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻟـذﻣم اﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  ٢٥٢,٦١٣أﻟـف درﻫـم ) ٣١دﯾﺳـﻣﺑر  ٣٢٧,٦٨١ – ٢٠١٢أﻟـف درﻫـم ٣١ ،دﯾﺳـﻣﺑر
 ٣٤٢,٣٢٢ – ٢٠١١أﻟــف درﻫــم ،و ٣٠ﯾوﻧﯾــو  ١٤١,١٣٧ –٢٠١٤أﻟــف درﻫــم( وﺑﻠــﻎ ﻣﺧﺻــص اﻟــدﯾون اﻟﻣﺷــﻛوك ﻓــﻲ ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ  ٥٨,٣٠١أﻟــف
درﻫم ) ٣١دﯾﺳـﻣﺑر  ٨٩,٤٧٨ – ٢٠١٢أﻟـف درﻫـم ٣١ ،دﯾﺳـﻣﺑر  ١٠٩,٢٩١ – ٢٠١١أﻟـف درﻫـم ،و ٣٠ﯾوﻧﯾـو  ٤٧,٥٤١ – ٢٠١٤أﻟـف درﻫـم(
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ .إن أﯾﺔ ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺷﺗﻘﺎق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻣـن أﺳـواق ﻧﺷـطﺔ ،ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﻣوذج اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻوﻣﺔ .ﺗؤﺧذ اﻟﻣدﺧﻼت ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ﺣﯾﺛﻣـﺎ أﻣﻛـن
ذﻟــك ،وﻟﻛــن ﻋﻧــدﻣﺎ ﻻ ﯾﻛــون ذﻟــك ﻣﻣﻛﻧــﺎ ،ﯾﺗطﻠــب إﺻــدار درﺟــﺔ ﻣــن اﻟﺣﻛــم ﻟﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ .ﺗﺷــﻣل اﻷﺣﻛــﺎم ﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣــدﺧﻼت ﻣﺛــل ﻣﺧــﺎطر
اﻟﺳﯾوﻟﺔ وﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﻘﻠﺑﺎت .إن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
٢٠

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
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اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻟﺗﻘدﯾرات واﻻﻓﺗراﺿﺎت )ﺗﺗﻣﺔ(

اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﻘدرة ﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺗﻘـوم إدارة اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾــد اﻷﻋﻣـﺎر اﻟﻣﻘــدرة ﻟﻠﻣوﺟــودات اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ واﻟﻌﻘـﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﺣﺳــﺎب اﻻﺳـﺗﻬﻼك .ﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد ﻫــذا اﻟﺗﻘـدﯾر ﺑﻌــد اﻷﺧــذ ﺑﻌــﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣوﺟودات .ﺗﻘـوم اﻹدارة ﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ واﻷﻋﻣـﺎر اﻟﻣﻘـدرة ﺳـﻧوﯾﺎ وﯾﻣﻛـن ﺗﻌـدﯾل رﺳـوم اﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻓـﻲ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺣﯾث ﺗرى اﻹدارة أن اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻣﻘدرة ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﺧﺻﯾص ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
إن إﺟﻣ ــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺻ ــروﻓﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺑﻧ ــﺎء اﻟﻌﻘ ــﺎرات اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗ ــم ﺗﺧﺻﯾﺻ ــﻬﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠ ــف اﻟﻣﻛوﻧ ــﺎت ﻣﺛ ــل اﻟﻬﯾﺎﻛ ــل واﻵﻻت واﻟﻣﻛ ــﺎﺋن واﻷﺛ ــﺎث
واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳب ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن ﻓﻲ وﻗـت إﺗﻣـﺎم اﻟﻣوﺟـودات .ﺗـرى اﻹدارة أن ﻫـذا
اﻷﺳـﻠوب ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎ وﻟﻛـن ﺑﻌـد ﺗﺣدﯾـد اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣوﺟـودات وﺗﺳــدﯾد ﻣطﺎﻟﺑـﺎت اﻟﻣﻘـﺎوﻟﯾن .ﺑﻌـد ﺗﺣدﯾـد اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻷﯾـﺔ ﻣﺷـروﻋﺎت ﻗﺎﺋﻣــﺔ،
ﺳوف ﺗﻌﯾد اﻹدارة ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺧﺻﯾص وﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎ ،إذا ﻟزم اﻷﻣر.
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺗﺳـﺗﻌﯾن اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺧــدﻣﺎت ﻣﺛﻣﻧــﯾن ﻛطــرف ﺛﺎﻟــث ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾرات ﻟﻠﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺳــوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺧدام أﺳــﺎﻟﯾب ﺗﻘﯾــﯾم ﻣﻌﺗــرف ﺑﻬــﺎ
ﻷﻏراض اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك أﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻣوﺟـودات ﻏﯾـر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻛـل ﺗـﺎرﯾﺦ ﻹﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ .ﯾـﺗم
اﺧﺗﺑـﺎر اﻟﻣوﺟــودات ﻏﯾــر اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺧﺻــوص اﻻﻧﺧﻔــﺎض ﻓــﻲ اﻟﻘﯾﻣــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛـون ﻫﻧــﺎك ﻣؤﺷـرات ﺑــﺄن اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣدرﺟــﺔ ﻣــن ﻏﯾــر اﻟﻣﻣﻛــن ﺗﺣﺻــﯾﻠﻬﺎ.
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم إﺟراء اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،ﺗﻘدر اﻹدارة اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣـن اﻟﻣوﺟـودات أو وﺣـدات ﺗوﻟﯾـد اﻟﻧﻘـد وﺗﺧﺗـﺎر ﻣﻌـدل اﻟﺧﺻـم
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ.
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ

ﺗ ارﻗــب اﻹدارة اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷــﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻷﻋﻣــﺎل ﺑﺷــﻛل ﻣﻧﻔﺻــل ﻟﻐــرض اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘ ـ اررات ﺣــول ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣ ـوارد وﺗﻘﯾــﯾم اﻷداء .ﯾــﺗم ﺗﻘﯾــﯾم اﻷداء
اﻟﻘطﺎﻋﻲ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر وﯾﻘﺎس ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ.
ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل
ﻷﻏراض إدارﯾﺔ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺷرﻛﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﻗطﺎﻋﺎت ،وﻫﻲ:

ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة:
ﺗﺗﻛون ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن ﻣراﻛز ﺗﺳوق ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾر أﻛﺛر ﻣن  ٨٠٠أﻟف ﻗدم ﻣرﺑﻊ.
ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ:
ﺗﺗﻛون ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻣراﻛز ﺗﺳوق ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﺟﯾر أﻛﺛر ﻣن  ٤٠٠أﻟف ﻗـدم ﻣرﺑـﻊ وﻟﻛـن
أﻗل ﻣن  ٨٠٠أﻟف ﻗدم ﻣرﺑﻊ.
ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ:
ﺗﺗﻛون ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﻣراﻛز ﺗﺳوق أو ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗـﺄﺟﯾر أﻗـل ﻣـن ٤٠٠أﻟـف
ﻗدم ﻣرﺑﻊ.
ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ:
ﺗﺗﻛــون ﻣ ارﻛــز ﺑﯾــﻊ اﻟﺗﺟزﺋــﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻــﺔ ﻣــن ﻣ ارﻛــز ﺗﺳــوق اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدم أﺳﺎﺳــﺎ ﻣﺗــﺎﺟر ﻣﺗﺧﺻﺻــﺔ ﻟﻠﻣطــﺎﻋم اﻟﻔــﺎﺧرة واﻟﻣطــﺎﻋم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ،أو اﻟﻣﻛﺎﺗــب
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ.
٢١

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋﻣﺎل )ﺗﺗﻣﺔ(

أﺧرى:
ﺗﺗﻛون اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻛﺗب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗوﻓﻲ ﺑﺷـﻛل ﻓـردي ﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﺈﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ رﻗـم  ٨اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ .ﺗـﺗم إدارة ﻣﻬـﺎم اﻟﺧزﯾﻧـﺔ ﻟﻘطﺎﻋـﺎت ﻣ ارﻛـز اﻟﺗﺳـوق واﻟﺗﺟزﺋـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﻛﺗـب
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﺗﺷ ــﻣل اﻟﺟ ــداول اﻟﺗﺎﻟﯾ ــﺔ اﻹﯾـ ـرادات واﻟﻣوﺟ ــودات واﻟﻣطﻠوﺑ ــﺎت واﻟﻧﺗ ــﺎﺋﺞ وﻣﻌﻠوﻣ ــﺎت اﻟﻘطﺎﻋ ــﺎت اﻷﺧ ــرى ﻟﻠﺳ ــﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ  ٣١دﯾﺳ ــﻣﺑر ٢٠١٣
و ٢٠١٢و ٢٠١١وﻟﻔﺗ ــرة اﻟﺳ ــﺗﺔ أﺷ ــﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـ ـﺔ ﻓ ــﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾ ــو  .٢٠١٤ﺑﺎﻟﻧﺳ ــﺑﺔ ﻟﻔﺗـ ـرة  ٣٠ﯾوﻧﯾ ــو  ،٢٠١٣ﯾ ــﺗم ﻋ ــرض اﻹﯾـ ـرادات واﻟﻣوﺟ ــودات
واﻟﻣطﻠوﺑﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧرى.

ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
أﻟف درﻫم

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر :٢٠١٣
اﻹﯾرادات
إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر

١,٩٩١,٤٠٤

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل

١,١٣٤,٦٩١
١٦٧,٧١٥

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

١٧٥,٨٤١

ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ
ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
١١٧,٥٧٤
٤٧,٥٥٧
-

٢,٨١٢

١٤٩,٥٣٨
٨٨,٤٠٨
-

٦٨,٠١٥

١٢٧,١٦٧
٦٦,٨٠٠
-

١٦,٧٦١

أﺧرى
أﻟف درﻫم
)(٢٣٨,٠١٧
١٦٥,١٥٤

٨٣٢

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
٢,٣٨٥,٦٨٣
١,٠٩٩,٤٣٩
٣٣٢,٨٦٩

٢٦٤,٢٦١

اﻻﺳﺗﻬﻼك
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

٢٢٨,٩٦٤

٣٠,٥١٨

١٩,٩١٩

٢٦,٦٦٦

٩٤٤

٣٠٧,٠١١

اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع

٦,٠٣٧,٢٢٨

٩٣٥,٢٥٦

٤١٩,٠١٥

٤٦٣,٨٩٠

١,٥٥٦,٢٩٦

٩,٤١١,٦٨٥

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

٤,٣٠٥,٥٠٥

٧٢,٩٠٧

١١٦,٧٢٤

٦٦,٤٠١

١,٨٩١,٢١٨

٦,٤٥٢,٧٥٥

٢٢

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٣

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
أﻟف درﻫم

ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ
ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر :٢٠١٢
اﻹﯾرادات
إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر

١,٦٣١,٤٨٩

١٠٨,٤٥٨

١٠٥,٥١٥

٩٨,٧٣٠

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل

٨٠٨,٢٢٣
١٩٢,٨٠٧

٤٥,٣٩٦
-

٦٥,٦٠٣
-

٥٢,٦٣٧
-

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

٣٥٢,٥٤٤

٣,٧٣٧

٣٠,٢٣٦

١٨,٨٦١

أﺧرى
أﻟف درﻫم
)(٢٤١,٠٣٦
٢٠٨,٠٣٥

٧٧٧

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
١,٩٤٤,١٩٢
٧٣٠,٨٢٣
٤٠٠,٨٤٢

٤٠٦,١٥٥

اﻻﺳﺗﻬﻼك
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

٢٤٢,٦٦٧

٣٥,٥٩٥

١٥,٦١٨

١٩,٤٥٦

٨١٠

٣١٤,١٤٦

اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع

٦,١١٦,٩٠٣

٩٦٧,١٤٢

٣٨٩,٨٦١

٤٧٩,٣٧٩

٨٠٩,٣٦٤

٨,٧٦٢,٦٤٩

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

٤,٢٩٢,١٩٦

٦٠,٧٩٣

٨٨,١٦٢

٦٦,٣٥٧

٢,٤٠٥,٨٨٤

٦,٩١٣,٣٩٢

٢٣

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٣

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
أﻟف درﻫم

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر :٢٠١١
اﻹﯾرادات
إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر

١,٢٦٧,٤٤١

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل

٢٨٨,٥٧٣
٧٥,٢٤١

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

٦٨,٧٨٥

ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ
ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
٨١,٦٤٦
١٦,٧٧٣
-

١,٤٤٧

٨٩,٤٤٨
٤٧,٥٣٠
-

٢٢٢,٣٢٦

٨٢,٤٥٤
٢٨,٢٨٣
-

٣٩,٦٨٠

أﺧرى
أﻟف درﻫم
-

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
١,٥٢٠,٩٨٩

)(١١٧,٧٨٢
٣٨٢,٧٧١

١,٦٠٢

٢٦٣,٣٧٧
٤٥٨,٠١٢

٣٣٣,٨٤٠

اﻻﺳﺗﻬﻼك
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

٢٤٦,٩٠٣

٣٦,٠٥٨

١٠,٢٧٧

٢٠,٣٠٦

١,٨٠١

٣١٥,٣٤٥

اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع

٥,٩٤٥,٤٩٨

٩٨٣,٣٤٥

٣٧٨,٢٨٠

٥٠٥,٤٨٢

١٩٣,٨٨٣

٨,٠٠٦,٤٨٨

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

١,٣٣٧,٨٢٠

٤٩,٧٧١

٩١,٧٤٢

٩٩,٤٦٦

٥,٢٦٤,١٥٩

٦,٨٤٢,٩٥٨

ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق

ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
أﻟف درﻫم

ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

 ٣٠ﯾوﻧﯾو :٢٠١٤
اﻹﯾرادات
إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر

١,٠٢٥,٨١٧

٧٠,٥٣٩

٨٨,٧٨٢

٦٥,١٦٨

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرة
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل

٦٦٣,٦٦٥
-

٣٣,٤٢٩
-

٦٠,٠٢١
-

٣٥,٢٢٧
-

أﺧرى
أﻟف درﻫم
)(١٧٥,١٦٦
٢١٧,٧٠٤

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
١,٢٥٠,٣٠٦
٦١٧,١٧٦
٢١٧,٧٠٤

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(
اﻻﺳﺗﻬﻼك
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

١٢,٢١٥,٠٣٥

٣٥٤,٤٥٢

٣٩,٠٥٦

٥٩٧,٥٠٥

٤,٠٧٣

١٣,٢١٠,١٢١

١٢٣,١٢٣

١٥,٦٦٤

١١,١١٥

١٣,٤٤١

٤٥٧

١٦٣,٨٠٠

اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع

١٨,٠٤٣,١٢٩

١,٢٨٨,٣١٦

٥٦٧,٢٤٦

١,٢٣٠,٧٩٣

١,٤٠٤,٣٩٧

٢٢,٥٣٣,٨٨١

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

٨٧٢,٣٩٥

٧٤٧,٦٩٣

١٥٨,٨٣٧

١١٢,٢٦٧

٦,٧٧٩,٨٥٤

٨,٦٧١,٠٤٦

٢٤

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٣

اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة
أﻟف درﻫم

ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ
ﻣراﻛز اﻟﺗﺳوق ﻣراﻛز ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺟزﺋﺔ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠١٣ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(:
اﻹﯾرادات
٩٣٠,٩٢٦
إﯾرادات اﻟﺗﺄﺟﯾر

٥٥,١١٠

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟرﺑﺢ ﻟﻠﻔﺗرة
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل

٢٢,٢٠٣
-

٥٣٩,٣٠١
٨٢,٤٢١

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ) ٢٠١٣ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(:
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ أﺧرى
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
٧١,١٣٤
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

٢٧٣

اﻻﺳﺗﻬﻼك
)اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
واﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ(

١٤,١٩٠

-٤

١٠٨,٣٤٤

٦٠,٣٠٨
٣٨,٣٣١
-

٥٣,٨٩٠

٧,٦٩٦

٥٩,٤٩٤
٣١,٥٣٥
-

٩,٠١٧

١١,٥١٨

أﺧرى
أﻟف درﻫم
-

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
١,١٠٥,٨٣٨

)(١٣٣,٣٥٣
٩٤,٥٩٩

٥٠٣

٤٦٧

٤٩٨,٠١٧
١٧٧,٠٢٠

١٣٤,٨١٧

١٤٢,٢١٥

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٣
أﻟف درﻫم

ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم
ﻓواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت
رﺳوم ﺗرﺗﯾب ﻗرض ﻏﯾر ﻣطﻔﺄة ﻣﺷطوﺑﺔ
ﺧﺳﺎﺋر اﻟﺳداد اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺣوط
أﺧرى

٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

١٥٢,٣٦٠
١٦٧,٧١٥
١٢,٧٩٤

٢٢١,٣١٢
١٧٣,٥١٤
٦,٠١٦

٣٨٢,٧٧١
٦٥,٤٣٨
٩,٨٠٣

٥٠,٥٢٠
٦١,٨٠٨
٥٠,٧٣٢
٤٩,٧٨٢
٤,٨٦٢

٧٦,٨٤٩
٩٣,٧٧٣
٦,٣٩٨

٣٣٢,٨٦٩

٤٠٠,٨٤٢

٤٥٨,٠١٢

٢١٧,٧٠٤

١٧٧,٠٢٠

٢٥

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٥

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ/ﻟﻠﻔﺗرة

ﺗم إظﻬﺎر اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ/ﻟﻠﻔﺗرة ﺑﻌد ﺗﺣﻣﯾل:
اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١٣
أﻟف درﻫم

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن

١٢٢,٠٩٩

٩٧,٨٥٩

٨٩,٣٢٨

٦٥,٢٣٢

٦٣,٦٦٩

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ

٢,٣٦٢

٥,٥١٨

٣,٢٨٤

-

١,١٨١

ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟم ﺗﻌد ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ

-

-

-

*٤٥,٠٢٥

-

* ﯾﺗﻌﻠــق ﻫــذا اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎق ﺑﻌﻘــود ﺧــدﻣﺎت ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟطــرف ﺛﺎﻟــث ﺣﯾــث ﺗــم اﻟﺗوﺻــل إﻟــﻰ ﺗﺳــوﯾﺎت ﻣــﻊ اﻟﻣــوردﯾن وﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﺗــم ﻋﻛــس رﺻــﯾد
اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق.
٢٦

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٦

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٣
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺗﻌدﯾﻼت
اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن)/إﻟﻰ( اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٣
ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج:
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
أﻟف درﻫم

١٦٤,٩٤٦
١٣,٧٥٠
-

٢٢,٥٧٤
٣,٠٤٢
٥٧
-

١٧٨,٦٩٦

٢٥,٦٧٣

أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﻛﺑﯾﺔ
أﻟف درﻫم
٧,٨٨٩
٢,٣٧٨
٢٥٢
)(٣
١٠,٥١٦

اﻟﺳﯾﺎرات
أﻟف درﻫم

اﻷﺛﺎث
واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
أﻟف درﻫم

٤,٨٢٧
٥١٤
)(٣,٤٤٨

١٤٤,١٨٠
٧٩,٠٤٦
٨,٠٦٥
)(١٥,٨٦١

١,٨٩٣

٢١٥,٤٣٠

اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
أﻟف درﻫم
١٧٤,٣٨٥
٦٠,٢٨٠
)(١,٨٤٥
)(٢٢٦,٧٢١
٦,٠٩٩

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
٥١٨,٨٠١
١٥٩,٠١٠
)(١,٨٤٥
)(٢١٨,٣٤٧
)(١٩,٣١٢
٤٣٨,٣٠٧

٧,٧٨٦
-

٣,٤١٩
٣,٨٢٧
-

٦,٢٧٢
١,٥٦٦
)(١

٢,٥٥٣
٢٥٨
)(١,٥٤٠

٨٢,٣٩٢
٤٤,٤٤٤
)(٣٣
)(١٥,٨٤٣

-

٩٤,٦٣٦
٥٧,٨٨١
)(٣٣
)(١٧,٣٨٤

٧,٧٨٦

٧,٢٤٦

٧,٨٣٧

١,٢٧١

١١٠,٩٦٠

-

١٣٥,١٠٠

١٧٠,٩١٠

٢,٦٧٩

١٨,٤٢٧

٢٧

٦٢٢

١٠٤,٤٧٠

٦,٠٩٩

٣٠٣,٢٠٧

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٦

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٢
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺗﺣوﯾﻼت
اﻟﺗﺣوﯾل )إﻟﻰ(/ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٢
ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت
اﻟﺗﺣوﯾل )إﻟﻰ(/ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج:
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
أﻟف درﻫم

أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﻛﺑﯾﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﺳﯾﺎرات
أﻟف درﻫم

اﻷﺛﺎث
واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
أﻟف درﻫم

اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

١٦٤,٩٤٦
-

٤٥,١٤٤
٥٧,٦٧٤
)(٨٠,٢٤٤

٧,٤٠١
٤٨٨
-

٤,٤٢٤
٣٢٦
٧٧

٨٦,٢٣٧
٢٦,٨٠٨
٣٠,٨٧٨
٢٥٧

١٦٨,٤١٥
٢٤٦,٨٦٥
)(١٩٥,٨٢٤
)(٤٥,٠٧١

٣١١,٦٢١
٣٣٢,١٦١
)(١٢٤,٩٨١

١٦٤,٩٤٦

٢٢,٥٧٤

٧,٨٨٩

٤,٨٢٧

١٤٤,١٨٠

١٧٤,٣٨٥

٥١٨,٨٠١

-

٤,٧٧١
٢,١٩٨
)(٣,٥٥٠

٤,٨٣٣
١,٤٣٩
-

١,٦١٢
٥١٦
٤٢٥
-

٦٩,٢١٤
١٣,١٨٥
)(٧
-

-

٨٠,٤٣٠
١٧,٣٣٨
٤١٨
)(٣,٥٥٠

-

٣,٤١٩

٦,٢٧٢

٢,٥٥٣

٨٢,٣٩٢

-

٩٤,٦٣٦

١٦٤,٩٤٦

١,٦١٧

١٩,١٥٥

٢٨

٢,٢٧٤

٦١,٧٨٨

١٧٤,٣٨٥

٤٢٤,١٦٥

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٦

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١١
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١١
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟﻣﺣﻣل إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
أﻟف درﻫم

أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﻛﺑﯾﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﺳﯾﺎرات
أﻟف درﻫم

اﻷﺛﺎث
واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
أﻟف درﻫم

اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

-

٢,٢٩٤
٤٢,٨٥٠
-

٥,٣٨٦
٢,٠١٥
-

١,١٠٠
٣,٣٩٣
)(٦٩

٧٦,١٤٢
١٠,٩٢٩
)(٨٣٤

٣١٤
١٦٨,١٠١
-

٨٥,٢٣٦
٢٢٧,٢٨٨
)(٩٠٣

-

٤٥,١٤٤

٧,٤٠١

٤,٤٢٤

٨٦,٢٣٧

١٦٨,٤١٥

٣١١,٦٢١

-

١,٨٥٠
٢,٩٢١
-

٣,٥٤٣
١,٢٩٠
-

٩٤١
٣٢٨
)(١١
٣٥٤

٥٥,٦٧٨
١٤,١٩٩
)(٦٦٣
-

-

٦٢,٠١٢
١٨,٧٣٨
)(٦٧٤
٣٥٤

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

-

٤,٧٧١

٤,٨٣٣

١,٦١٢

٦٩,٢١٤

-

٨٠,٤٣٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج:
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

-

٤٠,٣٧٣

٢,٥٦٨

٢,٨١٢

١٧,٠٢٣

١٦٨,٤١٥

٢٣١,١٩١

٢٩

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٦

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٤
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺗﻌدﯾﻼت
اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن)/إﻟﻰ( اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻻﺳﺗﺑﻌﺎدات
ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٤
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻟﻼﺳﺗﺑﻌﺎدات
اﻟﺗﻌدﯾﻼت

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
أﻟف درﻫم

أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر
واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺗﻛﺑﯾﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﺳﯾﺎرات
أﻟف درﻫم

اﻷﺛﺎث
واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت
أﻟف درﻫم

اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

١٧٨,٦٩٦
١٢٧
)(٢,٦٣٣
-

٢٥,٦٧٣
٤٦٣
٣٩٠
-

١٠,٥١٦
٨٢٠
)(٣
-

١,٨٩٣
)(١٣٩

٢١٥,٤٣٠
٣٥,١٦٣
٣
١,١٨٢
)(٧٣٦

٦,٠٩٩
١٣,١٤٥
)(١,١٨٣
-

٤٣٨,٣٠٧
٤٩,٧١٨
)(٢,٦٣٣
٣٨٩
)(٨٧٥

١٧٦,١٩٠

٢٦,٥٢٦

١١,٣٣٣

١,٧٥٤

٢٥١,٠٤٢

١٨,٠٦١

٤٨٤,٩٠٦

٧,٧٨٦
٣,٩١١
)(١٠٣

ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

١١,٥٩٤

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج:
ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

١٦٤,٥٩٦

٧,٢٤٦
٢,١٥٣
-

٧,٨٣٧
٩٤٦
-

١,٢٧١
١١٨
)(١١٧
-

١١٠,٩٦٠
٣٠,٢٦٠
)(٦٤٨
)(٨

-

١٣٥,١٠٠
٣٧,٣٨٨
)(٧٦٥
)(١١١

٩,٣٩٩

٨,٧٨٣

١,٢٧٢

١٤٠,٥٦٤

-

١٧١,٦١٢

٢,٥٥٠

١٧,١٢٧

٣٠

٤٨٢

١١٠,٤٧٨

١٨,٠٦١

٣١٣,٢٩٤

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٧

اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

اﻵﻻت
واﻟﻣﻛﺎﺋن
أﻟف درﻫم

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وأﺧرى
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٣
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف

٧,٧٧٤,٣٣١
١٠٥,٢٥١
١٥٦,٠٠٣
١٨,١٧٥

٤٣٦,٩٨٨
٣,١٠٠

٣١٤,٦٦٧
)(٢١,٢٧٥

٦٢,٣٤٤
-

٨,٥٢٥,٩٨٦
١٠٥,٢٥١
٢١٨,٣٤٧
-

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

٨,٠٥٣,٧٦٠

٤٤٠,٠٨٨

٢٩٣,٣٩٢

٦٢,٣٤٤

٨,٨٤٩,٥٨٤

اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٣
ﻟﻠﺳﻧﺔ
إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻧﯾف
اﻟﺗﻌدﯾﻼت

٧٨٤,٥٩٤
٢٠٥,٢٩٦
١٢,٧٤٥
٣٣

١٨١,٥٨٠
٤٣,٧٧١
٢٨٥
-

٣٠٤,٤٤٥
٦٣
)(١٣,٠٣٠
-

-

١,٢٧٠,٦١٩
٢٤٩,١٣٠
٣٣

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

١,٠٠٢,٦٦٨

٢٢٥,٦٣٦

٢٩١,٤٧٨

-

١,٥١٩,٧٨٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج:
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

٧,٠٥١,٠٩٢

٢١٤,٤٥٢

١,٩١٤

٦٢,٣٤٤

٧,٣٢٩,٨٠٢

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

اﻵﻻت
واﻟﻣﻛﺎﺋن
أﻟف درﻫم

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وأﺧرى
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٢
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

٧,٥٧٥,٣٥٦
٧٣,٩٩٤
١٢٤,٩٨١

٤٣٦,٩٨٨
-

٣١٤,٦٦٧
-

-

٨,٣٢٧,٠١١
٧٣,٩٩٤
١٢٤,٩٨١

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢

٧,٧٧٤,٣٣١

٤٣٦,٩٨٨

٣١٤,٦٦٧

-

٨,٥٢٥,٩٨٦

٥٩٣,٤٢٨
١٩١,٦٢٤
٣,٥٥٠
)(٤,٠٠٨

١٣٧,٨٧٨
٤٣,٧٠٢
-

٢٤٢,٩٦٣
٦١,٤٨٢
-

-

٧٨٤,٥٩٤

١٨١,٥٨٠

٣٠٤,٤٤٥

-

١,٢٧٠,٦١٩

٦,٩٨٩,٧٣٧

٢٥٥,٤٠٨

١٠,٢٢٢

-

٧,٢٥٥,٣٦٧

اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٢
ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﺗﺣوﯾل )إﻟﻰ(/ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج:
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢

٣١

٩٧٤,٢٦٩
٢٩٦,٨٠٨
٣,٥٥٠
)(٤,٠٠٨

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
-٧

اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

اﻵﻻت
واﻟﻣﻛﺎﺋن
أﻟف درﻫم

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وأﺧرى
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١١
اﻹﺿﺎﻓﺎت

٧,٤٧٣,٢٧١
١٠٢,٠٨٥

٤٣٦,٧٥٨
٢٣٠

٣١٠,٤٣٠
٤,٢٣٧

-

٨,٢٢٠,٤٥٩
١٠٦,٥٥٢

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

٧,٥٧٥,٣٥٦

٤٣٦,٩٨٨

٣١٤,٦٦٧

-

٨,٣٢٧,٠١١

اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١١
ﻟﻠﺳﻧﺔ

٤١٩,٢١٨
١٧٤,٢١٠

٩٤,١٤٨
٤٣,٧٣٠

١٦٤,٢٩٦
٧٨,٦٦٧

-

٦٧٧,٦٦٢
٢٩٦,٦٠٧

٥٩٣,٤٢٨

١٣٧,٨٧٨

٢٤٢,٩٦٣

-

٩٧٤,٢٦٩

٦,٩٨١,٩٢٨

٢٩٩,١١٠

٧١,٧٠٤

-

٧,٣٥٢,٧٤٢

اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

اﻵﻻت
واﻟﻣﻛﺎﺋن
أﻟف درﻫم

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج:
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

اﻷراﺿﻲ
أﻟف درﻫم

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٤
اﻹﺿﺎﻓﺎت
اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن)/إﻟﻰ(
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗراﻛم:
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٤
ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟﺗﻌدﯾﻼت
ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣدرج:
ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

اﻷﺛﺎث واﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
وأﺧرى
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

١٣,٠١٤,٠٠٠

٨,٠٥٣,٧٦٠
٢٤,٨٩٥

٤٤٠,٠٨٨
-

٢٩٣,٣٩٢
-

-

٢,٠٧٢

-

-

٦٢,٣٤٤
١٢١,٥٠٨
)(٢,٤٦١

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم
٨,٨٤٩,٥٨٤
١٣,١٦٠,٤٠٣
)(٣٨٩

١٣,٠١٤,٠٠٠

٨,٠٨٠,٧٢٧

٤٤٠,٠٨٨

٢٩٣,٣٩٢

١٨١,٣٩١

٢٢,٠٠٩,٥٩٨

-

١,٠٠٢,٦٦٨
١٠٤,٤٩٥
٩

٢٢٥,٦٣٦
٢١,٨٨٥
-

٢٩١,٤٧٨
٣٢
-

-

١,٥١٩,٧٨٢
١٢٦,٤١٢
٩

-

١,١٠٧,١٧٢

٢٤٧,٥٢١

٢٩١,٥١٠

-

١,٦٤٦,٢٠٣

١٣,٠١٤,٠٠٠

٦,٩٧٣,٥٥٥

١٩٢,٥٦٧

١,٨٨٢

١٨١,٣٩١

٢٠,٣٦٣,٣٩٥

ﻓـ ــﻲ  ٣١دﯾﺳـ ــﻣﺑر  ،٢٠١٣إن اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ ﻟﻠﻌﻘـ ــﺎرات اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺳـ ــﺎوي ﺗﻘرﯾﺑ ـ ـًﺎ ﻣﺑﻠـ ــﻎ  ٢٢,٦٢٢,٣٨٠أﻟـ ــف درﻫـ ــم  ٣١-دﯾﺳـ ــﻣﺑر -٢٠١٢
 ١٥,١٦٩,٦١٩أﻟف درﻫم ٣١ ،دﯾﺳﻣﺑر  ١٣,٤٥٠,١٣٥ -٢٠١١أﻟف درﻫـم و ٣٠ﯾوﻧﯾـو  ٣٩,٧٨٩,٩٠٠ -٢٠١٤أﻟـف درﻫـم( ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻘﯾﻣـﺔ
اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٧,٣٢٩,٨٠٢أﻟـف درﻫـم  ٣١-دﯾﺳـﻣﺑر  ٧,٢٥٥,٣٦٧ -٢٠١٢أﻟـف درﻫـم ٣١ ،دﯾﺳـﻣﺑر  ٧,٣٥٢,٧٤٢ -٢٠١١أﻟـف درﻫـم و٣٠
ﯾوﻧﯾو  ٢٠,٣٦٣,٣٩٥ -٢٠١٤أﻟف درﻫم.
ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٣و  ٢٠١٢و  ،٢٠١١ﺗم رﻫن ﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل ﻗروض وﺳـﻠﻔﯾﺎت ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ
ﻓواﺋد ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺿﻣن اﻹﯾﺿﺎح رﻗم  .١٨ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﺻﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘـﻊ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
٣٢

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
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اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﺧـﻼل اﻟﺳـﺗﺔ أﺷــﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔ ﻓــﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾـو  ،٢٠١٤ﻗﺎﻣــت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﺑﻧﻘــل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾـﺎت ﺑﺣــق اﻻﻧﺗﻔـﺎع ﻟﻘطــﻊ اﻷ ارﺿـﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ
ﺑــﺑﻌض اﻟﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣــﺗﻔظ ﺑﻬــﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﻘﯾﻣــﺔ  ١٣,٠١٤,٠٠٠أﻟــف درﻫــم .ﺗــم ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﺑﻠــﻎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺗﻘﯾــﯾم ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ٣١
دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٣ﻗﺎم ﺑﻬـﺎ ﻣـﺛﻣن طـرف ﺛﺎﻟـث ﻋـن ﻗطـﻊ اﻷ ارﺿـﻲ داﺧـل ﻧﻔـس ﻣﺷـروع اﻟﺗطـوﯾر .ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺧﺻـوص ،اﻗﺗرﺣـت اﻟﺷـرﻛﺔ إﺻـدار أﺳـﻬم
ﺑﻘﯾﻣﺔ اﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻷم )إﯾﺿﺎح  .(١٤ﺗم ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﻣﺳ ــﺎﺣﯾن ﻣﺳــﺗﻘﻠﯾن ﻣ ــؤﻫﻠﯾن
ﺗــم ﺗﺣدﯾــد اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﻌﻘ ــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷ ــرﻛﺔ ﻣــن ﻗﺑ ــل اﻹدارة اﺳــﺗﻧﺎدًا إﻟ ــﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣــﺎت اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻣــت ﻣ ــن ﻗﺑــل ّ
واﺳﺗﺷﺎرﯾﻲ ﻋﻘﺎرات .ﺗم اﻟﺗﻘﯾﯾم وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﻣﻠﻛـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﺎﺣﯾن اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾﯾن .ﺗـم ﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺳـوﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘـﺎرات ﻣـن ﺧـﻼل
ﻼ ﻣـن اﻹﯾﺟـﺎرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﻗﯾﻣـﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻼت ﺗدﻓﻘﺎت اﻹﯾرادات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻟﻠﻣﺑـﺎﻧﻲ وﺗﺄﺧـذ ﻓـﻲ اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﺳـﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ .إن ﻛـ ً
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻗد ﺗم أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﻊ ﻣﺧﺻص ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻣﻌدل اﻟﻌﻘـﺎرات اﻟﺷـﺎﻏرة وﺗﻛـﺎﻟﯾف أﺧـرى.
ﺗـم رﺳـﻣﻠﺔ ﺻـﺎﻓﻲ اﻹﯾـرادات ﺑﻌﺎﺋـد ﻣﻌـﺎدل ﯾﺗـراوح ﺑـﯾن  ٪٦إﻟـﻰ  ٪٧ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر  ٣١) ٢٠١٣دﯾﺳـﻣﺑر  ٪٨ – ٢٠١٢إﻟــﻰ ٣١ ،٪١٠,٥٠
دﯾﺳـﻣﺑر  ٪٨ – ٢٠١١إﻟـﻰ  ٪١١و ٣٠ﯾوﻧﯾـو  ٪٥ – ٢٠١٤إﻟـﻰ  .(٪٩ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد ﻛـل ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗـرات ،إن ﻣﻌـدل ﻧﻣـو إﯾﺟـﺎر ﺑـﯾن ٪٣
و ٪٥ﺗم اﻓﺗراﺿﻪ ﺑﺳﻌر ﺧﺻم ﺑﯾن  ٪٨و ٪١٠وﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ ﻧوع ﻣوﻗﻊ اﻷﺻل ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.

اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋن طرﯾق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم:
اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم

اﻷول
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺛﺎﻟث
أﻟف درﻫم

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

٢٢,٦٢٢,٣٨٠

-

-

٢٢,٦٢٢,٣٨٠

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢

١٥,١٦٩,٦١٩

-

-

١٥,١٦٩,٦١٩

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

١٣,٤٥٠,١٣٥

-

-

١٣,٤٥٠,١٣٥

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

٣٩,٧٨٩,٩٠٠

-

-

٣٩,٧٨٩,٩٠٠

إن أﯾﺔ ﺣرﻛﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺗرﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﯾﺔ ﻣﺛل أﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم واﻟﻌواﺋد وﻧﻣو اﻹﯾﺟﺎرات وﻣﻌـدل اﻟﻌﻘـﺎرات
اﻟﺷﺎﻏرة ...إﻟﺦ ﺳﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻗل/أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣوﺟودات.
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اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ

اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل:
إﻋﻣﺎر ﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ ش.ذ.م.م^
رﯾل اﻧﺗرﺗﯾﻧﻣﻧت ش.ذ.م.م^
دﺑﻲ ﻣول ش.ذ.م.م*
إﻋﻣﺎر دﺑﻲ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ش.ذ.م.م*
إﻋﻣﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ش.ذ.م.م*
ﻣرﻛز ﺟرﯾﻧز ش.ذ.م.م*
ﺟوﻟد أﻧد داﯾﻣوﻧد ﺑﺎرك ش.ذ.م.م*

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٣
أﻟف درﻫم

٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

٢٠١٤
أﻟف درﻫم

٢٩٧
١٥٠
-

٢٩٧
١٥٠
-

٢٩٧
١٥٠
-

-

٤٤٧

٤٤٧

٤٤٧

-

^ ﻓﻲ  ٣أﺑرﯾل  ،٢٠١٤ﺗم ﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ.
* إن رأس اﻟﻣﺎل ﻟﻬذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻫو أﻗل ﻣن  ١,٠٠٠درﻫم.
٣٣

٣٠ﯾوﻧﯾو

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
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اﻟﻣدﯾﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
٣٠ﯾوﻧﯾو

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
١٩٤,٣١٢

ﻣدﯾﻧون ﺗﺟﺎرﯾون – ﺻﺎﻓﻲ

٢٠١٢
أﻟف درﻫم
٢٣٨,٢٠٣

٢٠١١
أﻟف درﻫم
٢٣٣,٠٣١

٢٠١٤
أﻟف درﻫم
٩٣,٥٩٦

ﺗﺷــﻣل اﻟــذﻣم اﻟﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻣــن أط ـراف ذات ﻋﻼﻗــﺔ ﺑﻣﺑﻠــﻎ  ٩,٥٠٤أﻟــف درﻫــم ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ  ٣١دﯾﺳــﻣﺑر  ٣١ ،٢٠١٣دﯾﺳــﻣﺑر
 ٦,٩٤٨ – ٢٠١٢أﻟف درﻫم ٣١ ،دﯾﺳﻣﺑر  ٤,٧٠١ –٢٠١١اﻟف درﻫم و ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٧,٥٣٩ -٢٠١٤أﻟف درﻫم ]إﯾﺿﺎح ) ١١ب([.
إن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﻋﻼﻩ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٥٨,٣٠١أﻟف درﻫـم ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر ،٢٠١٣
 ٣١دﯾﺳ ــﻣﺑر  ٨٩,٤٧٨ – ٢٠١٢أﻟ ــف درﻫ ــم ٣١ ،دﯾﺳ ــﻣﺑر  ١٠٩,٢٩١ – ٢٠١١أﻟ ــف درﻫ ــم و ٣٠ﯾوﻧﯾ ــو  ٤٧,٥٤١ -٢٠١٤أﻟ ــف درﻫ ــم ﺗﻣﺛ ــل
أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟﻺدارة ﻟﻠذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد وﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
إن اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻص اﻟدﯾون اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻫو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻌﻛوﺳﺎت( اﻟﻣﺣﻣل ﻟﻠﺳﻧﺔ/ﻟﻠﻔﺗرة
اﻟﻣﺷطوب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﻔﺗرة
ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٣٠ /ﯾوﻧﯾو

٨٩,٤٧٨
)(٣٦٥
)(٣٠,٨١٢

١٠٩,٢٩١
٢,٩١٠
)(٢٢,٧٢٣

٧٩,٤٦٦
٤١,٩٢٧
)(١٢,١٠٢

٥٨,٣٠١
)(١٠,٢٩٢
)(٤٦٨

٥٨,٣٠١

٨٩,٤٧٨

١٠٩,٢٩١

٤٧,٥٤١

إن ﺗﺣﻠﯾل أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻫو ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﻣﺗﺄﺧرة وﻏﯾر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ
أﻗل ﻣن ٣٠
ﯾوم
أﻟف درﻫم

٦٠-٣١
ﯾوم
أﻟف درﻫم

٩٠-٦١
ﯾوم
أﻟف درﻫم

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

١٩٤,٣١٢

٨٤,٧٣٩

٧٤,٧١٦

١١,١٤١

٥,٣٥٥

١٨,٣٦١

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢

٢٣٨,٢٠٣

١٠٤,٤٠٢

٣٦,٣٧٢

٢١,١٠٣

٤٤,٠١٦

٣٢,٣١٠

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

٢٣٣,٠٣١

٨٤,٣٨٨

١١,٦٨٤

٢٥,٤١٤

٢٧,٠٧٢

٨٤,٤٧٣

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

٩٣,٥٩٦

٧٢,٩٥٥

٤,١٨٥

٩,٩٥٧

٦,٤٨٣

١٦

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

ﻏﯾر ﻣﺗﺄﺧرة وﻟم
ﺗﻧﺧﻔض ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
أﻟف درﻫم

أﻛﺛر ﻣن
٩٠
ﯾوم
أﻟف درﻫم

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
إن اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ً

٣٤

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١٠اﻟدﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎً واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
اﻟدﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺎ
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ

٢٩,٣٦٣
٥,٤٦٧

٣٧,٠٥٤
٦,٩٥٩

١٢,٥١٩
٨,١٥٨

٢٤,٩٩٦
٢٠,٦٥١

٣٤,٨٣٠

٤٤,٠١٣

٢٠,٦٧٧

٤٥,٦٤٧

 -١١إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺗﻣﺛل اﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ واﻟﻣﻧﺷـﺂت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـت اﻟﺳـﯾطرة أو اﻟﺳـﯾطرة اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ
أو اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺷﻛل ﺟوﻫري ﺑﺗﻠك اﻷطراف.
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم.
)أ(

إن ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻷطـراف ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺟوﻫرﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗــم إﺟراﺋﻬــﺎ أﺛﻧــﺎء ﺳــﯾر اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﺣﺳــب اﻟﺷــروط اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑــﯾن اﻷط ـراف،
ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
إﯾرادات اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻣن ﻗﺑل
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ٨٠,٧٣٢

٣,٧٤٣
٥٦,٨٥٣
١١,٢٦٩

٢٠١٢
أﻟف درﻫم

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(

٢٠١١
أﻟف درﻫم

٩,٥٧٩
٥٦,٦٢١
١٠,٠٢٩

٨,٠٨٦
٤٧,٠٩١
٨,٧٦٢

٦,٠٨٨
١٤,١٨٣
٢٢,٨١٧

٣,٥٤٠
٢٧,٤٨٩
٦,٢١٢

٨١,٣٦٧

٦١,١٢٩

٤٣,٣٠٩

٣٣,٨٦٨

١٥٢,٥٩٧

١٥٧,٥٩٦

١٢٥,٠٦٨

٨٦,٣٩٧

٧١,١٠٩

٧٤,٣٠٣
-

١٦٨,٧١٧
-

١٦٧,٢١٠
-

٤٨,٣٨١
٢٨,٦٤٣

٤٤,١٥٤
-

-

-

٢,٧٠١

-

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻣن ﻗﺑل
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ-

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
٨٦,٦٧٥
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻣن ﻗﺑل
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ٣٣٥
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻣن ﻗﺑل
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ-

١٥٢,٣٦٠

٥٦,٣٦٢
-

٣,٢٨٠
-

٥٧,٦٥٥
٩٢٥

٤٠,٦٧٦
-

-

-

٦٧٩

-

٢٢١,٣١٢

٣٨٢,٧٧١

٥٠,٥٢٠

٧٦,٨٤٩

-

-

١,٤٤٥

-

٣٥

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١١إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
) ب(

إن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣
ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم  -ﻗرض
 ﻓواﺋد أﺧرىاﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣن أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻷطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
أﻟف درﻫم

اﻹﯾرادات
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣدﯾﻧون
اﻟﺗﺟﺎرﯾون
أﻟف درﻫم

-

١,٥٨٣,٤٩٣
٨٦,٢١٢
١٥٥,٣٣٨
٤٤٧
٣٠٢

-

-

-

١,٨٢٥,٧٩٢

-

-

١٦١,٠٧١
١٠,٧٨٣

-

٦٥٥
٥٠٧
٥٢٠

١٨,٥٣٠
١,٥٠٢

-

٧,٨٢٢

٤٠,٩٠٣

-

٩,٥٠٤

٦٠,٩٣٥

اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس
اﻹدارة وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ

١٧١,٨٥٤

ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،٢٠١٣ﺗم ﻧﻘل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣدرﺟﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﺗﺑﻠﻎ  ١٢٠,٨٠٠أﻟف درﻫم ﺑﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم إﻟﻰ ﻟﺷرﻛﺔ.

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢
ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم  -ﻗرض
 ﻓواﺋد أﺧرىاﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ

اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻣن ﻗﺑل
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣن أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻷطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
أﻟف درﻫم

اﻹﯾرادات
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣدﯾﻧون
اﻟﺗﺟﺎرﯾون
أﻟف درﻫم

-

٢,٠٠١,٩٧٣
٢٧,١٣٨
٣٠٠,١٥٧
٤٤٧
٧٣١

-

-

-

٢,٣٣٠,٤٤٦

-

-

١٠٧,٤٥٢
١٣,٩٠٣

-

٤٦٧
٢,٧٦٨

١٣٧
١٧,٩٨١
٨١٢

-

-

٣,٧١٣

٤٢,٧٩٦

١٢١,٣٥٥

-

٦,٩٤٨

٦١,٧٢٦

٣٦

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١١إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣن أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
أﻟف درﻫم

ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم  -ﻗرض
 ﻓواﺋد أﺧرىاﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ

اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة
ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻷطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣدﯾﻧون
اﻟﺗﺟﺎرﯾون
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣدﻓوﻋﺔ
ﻣﻘدﻣﺎ
أﻟف درﻫم

اﻹﯾرادات
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
أﻟف درﻫم

-

٤,٠٩٠,٤٣٨
٦٩٦,٩٣٠
٤٥٤,٩٣٧
٤٤٧
٧٢٠

-

-

-

-

٥,٢٤٣,٤٧٢

-

-

-

١١٧,٩٧٠
١٠,١٠٣

-

٣,٦٦٠
-

٤٥٨
٤٤
١,٣٨٣

٨
١٩,٢٣٧
٢,٠٠٧

-

-

-

٢,٨١٦

٣٣,٩٤٧

١٢٨,٠٧٣

-

٣,٦٦٠

٤,٧٠١

٥٥,١٩٩

٣٧

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١١إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

اﻷرﺻدة ﻟدى
اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد
ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
أﻟف درﻫم

ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة
ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

 ﻗرض ﻓواﺋد -أﺧرى

اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟزﻣﯾﻠﺔ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ أو ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة
ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة
وأطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣن اﻷطراف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت
اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﻟﻰ اﻷطراف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ
أﻟف درﻫم

اﻟﻣدﯾﻧون
اﻟﺗﺟﺎرﯾون
أﻟف درﻫم

اﻟداﺋﻧون
اﻟﺗﺟﺎرﯾون
أﻟف درﻫم

اﻹﯾرادات
اﻟﻣؤﺟﻠﺔ
أﻟف درﻫم

-

-

٧٢٦,٢١٥

-

-

-

-

-

-

٧٢٦,٢١٥

-

-

-

-

-

٢١٩,٧١٦

-

٩٧٢,٣١٥
٢٦,٣٦١
١٢٠,٠٧٩
٤٠٠

٤,٢١٠
٨٠٢

٢,٢٩٥
١٥,٥٨٠

٨,٢٧٤

٤٤,٦٣٧

-

-

-

٢,٥٢٧

٣٣,٥٨٥

٦٠٩

٤٤,٦٣٧

٢١٩,٧١٦

-

١,١١٩,١٥٥

٧,٥٣٩

٥١,٤٦٠

٨,٨٨٣

٣٨

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١١إﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
)ج(

ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٠

ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  ،٢٠١٠أﺑرﻣت اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم ﻟﺗﺣوﯾـل ﻣﺑﻠـﻎ  ٦,٣٧٢,٠٥٩أﻟـف درﻫـم ،ﻣـن اﻟرﺻـﯾد اﻟﻣﺳـﺗﺣق ،إﻟـﻰ ﻗـرض طوﯾـل اﻷﺟـل
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻓواﺋد ﺑﻣﻌدل  ٪٨ﺳﻧوﯾﺎ .ﯾﺳدد ﻫذا اﻟﻘرض ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻷﻣوال ﻣﺗوﻓرة ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ .إن اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ رﺻﯾد اﻟﻘرض ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻫﻲ ﻛﻣـﺎ
ﯾﻠﻲ:

اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
اﻟﺗﺳدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﻔﺗرة

٢,٠٠١,٩٧٣
)(٤١٨,٤٨٠

٤,٠٩٠,٤٣٨
)(٢,٠٨٨,٤٦٥

٥,١٧٥,١٥٤
)(١,٠٨٤,٧١٦

١,٥٨٣,٤٩٣
)(٦١١,١٧٨

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٣٠/ﯾوﻧﯾو

١,٥٨٣,٤٩٣

٢,٠٠١,٩٧٣

٤,٠٩٠,٤٣٨

٩٧٢,٣١٥

ﺷروط وأﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
إن اﻷرﺻدة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗرض ﻣـن اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم( وﯾـﺗم ﺗﺳـدﯾدﻫﺎ ﻧﻘـدًا .ﻟـم ﯾـﺗم ﺗﻘـدﯾم
أو اﺳﺗﻼم أﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻘﺎء أﯾﺔ ذﻣـم ﻣدﯾﻧـﺔ او داﺋﻧـﺔ ﻟطـرف ذات ﻋﻼﻗـﺔ .ﺑﺧﺻـوص اﻟﺳـﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔ ﻓـﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر ٢٠١١ ،٢٠١٢ ،٢٠١٣
وﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٢٠١٤و ،٢٠١٣ﻟم ﺗﺳﺟل اﻟﺷـرﻛﺔ أي اﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـذﻣم اﻟﻣدﯾﻧـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ ﻣـن
اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﯾﺗم إﺟراء ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﻛـل ﻓﺗـرة إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻓﺣـص اﻟﻣرﻛـز اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠطـرف ذو ﻋﻼﻗـﺔ واﻟﺳـوق اﻟـذي
ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻪ ذﻟك اﻟطرف.
اﺣﺗﻔظــت اﻟﺷــرﻛﺔ اﻷم ﺑﺳــﻧدات ﻣﻠﻛﯾــﺔ وﻣﻠﻛﯾ ـﺎت ﺑﺣــق اﻻﻧﺗﻔــﺎع ﻟﻘطــﻊ اﻷ ارﺿــﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﺑﻌض اﻟﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻧــذ ﺗﺄﺳــﯾس اﻟﺷــرﻛﺔ .ﻓــﻲ ٣
أﺑرﯾل  ،٢٠١٤ﺗم ﻧﻘل ﺳﻧدات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾـﺎت ﺑﺣـق اﻻﻧﺗﻔـﺎع ﻫـذﻩ إﻟـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ )إﯾﺿـﺎح  .(٧وﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ،ﺗـم أﯾﺿـﺎً ﻧﻘـل ﺳـﻧدات اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ
ﻟﺑﻌض اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺣـﺗﻔظ ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم إﻟـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ .ﻟـم ﯾﻛـن ﻫﻧـﺎك ﻣﺻـﺎرﯾف ﺗـﺄﺟﯾر ﻣﺣﻣﻠـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم
ﻻﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﻗﺑل ﻫذا اﻟﻧﻘل.
) د(

ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ

ﻛﺎﻧت ﻣﻛﺎﻓﺄة أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻵﺧرﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﻔﺗرة ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
ﻣزاﯾﺎ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل
ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ

٢٠,٧٤٦
٦١٢

٢٠١٢
أﻟف درﻫم
١٥,١١٢
٥٠٤

٣٩

٢٠١١
أﻟف درﻫم
٩,٢١٧
٣٢٩

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
١٢,١٠٨
١,٢٨٥

١٠,٠٧١
٨٣٧

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١٢اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
٢٠١٣
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

اﻟﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺻﻧدوق
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك:
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣت اﻟطﻠب
وداﺋﻊ ﺗﺳﺗﺣق ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر

٢١٣

١٦٩

١٧٤

١٨٠

٢٦,٤٢٢
١٣٠,٠٠٠

١٣٩,٤٢٥
٢٥٩,٢٣٥

١٠,١٦٨
-

٥٦,٥٤١
-

اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷﺑﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
وداﺋﻊ ﻣرﻫوﻧﺔ )إﯾﺿﺎح (١٨
وداﺋﻊ ﺗﺳﺗﺣق ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر

١٥٦,٦٣٥
٦٨,٥٤٢
١,١٣٧,٥٣٢

٣٩٨,٨٢٩
٦٥,٩٨٨
٢٠٥,١٣٤

١٠,٣٤٢
٢٢,٥٠٠
-

٥٦,٧٢١
١٨,٤٢٣
١,٤٠٧,٧٩٠

اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٣٠/ﯾوﻧﯾو

١,٣٦٢,٧٠٩

٦٦٩,٩٥١

٣٢,٨٤٢

١,٤٨٢,٩٣٤

ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد ﻟـدى اﻟﺑﻧـوك ﻓواﺋـد ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ اﻟوداﺋـﻊ اﻟﺑﻧﻛﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة .ﯾـﺗم إﯾـداع اﻟوداﺋـﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻗﺻـﯾرة اﻷﺟـل
ﻟﻔﺗرات ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﯾوم واﺣد وﺛﻼﺛـﺔ أﺷـﻬر ،وﻫـذا ﯾﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻔورﯾـﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ،وﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓواﺋـد ﺑﺄﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ اﻟوداﺋـﻊ
ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ .إن اﻟوداﺋﻊ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌد ﺛﻼﺛـﺔ أﺷـﻬر ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓواﺋـد ﺑﺄﺳـﻌﺎر ﺑـﯾن  ٪١,١و ٪١,٧ﻛﻣـﺎ ﻓـﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر ،٢٠١٣
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٪ ١,٤ – ٢٠١٢إﻟﻰ  ٣١ ،٪٢,٧دﯾﺳﻣﺑر  – ٢٠١١ﻻ ﺷﻲء و ٣٠ﯾوﻧﯾو  ٪٠,٩٥ – ٢٠١٤إﻟﻰ  ٪١,١ﺳﻧوﯾًﺎ.

 -١٣رأس اﻟﻣﺎل
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ
 ٣٠٠ﺳﻬم ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١,٠٠٠ﻟﻛل ﺳﻬم

٣٠٠

٣٠٠

٢٠١٣
أﻟف درﻫم
اﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻓوع ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
 ٣٠٠ﺳﻬم ﺑﻘﯾﻣﺔ  ١,٠٠٠ﻟﻛل ﺳﻬم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٣٠٠

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم
٣٠٠

٢٠١١
أﻟف درﻫم
٣٠٠

٢٠١١
أﻟف درﻫم
٣٠٠

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
٣٠٠

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
٣٠٠

 -١٤اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل
ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠١٤اﻗﺗرﺣت اﻟﺷـرﻛﺔ إﺻـدار أﺳـﻬم إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻻﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣـﺎﻟﯾﯾن ﻣﻘﺎﺑـل ﻧﻘـل اﻟﻣﻠﻛﯾـﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺎت ﺑﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻟﺑﻌض ﻗطﻊ اﻷ ارﺿـﻲ )إﯾﺿـﺎح  .(٧ﻓـﻲ  ٢٠ﯾوﻟﯾـو  ،٢٠١٤ﺳـﺟﻠت اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ رأس اﻟﻣـﺎل ﻣـﻊ اﻟﺳـﻠطﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٣,٠١٤,٠٠٠أﻟف درﻫم ﯾﺗﻛون ﻣن  ١٣,٠١٤,٠٠٠ﺳﻬم ﻗﯾﻣﺔ ﻛل ﺳﻬم  ١,٠٠٠درﻫم ﻣن ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ.

٤٠

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١٥اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
وﻓﻘـﺎً ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﻘــﺎﻧون اﻻﺗﺣــﺎدي ﻟﻠﺷــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ رﻗــم  ٨ﻟﺳــﻧﺔ ) ١٩٨٤وﺗﻌدﯾﻼﺗــﻪ( ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﻣﺗﺣــدة وﻋﻘــد ﺗﺄﺳــﯾس اﻟﺷــرﻛﺔ،
ﯾﺟــب ﺗﺣوﯾــل  ٪١٠ﻣــن ﺻــﺎﻓﻲ أرﺑــﺎح اﻟﺳــﻧﺔ إﻟــﻰ اﻻﺣﺗﯾــﺎطﻲ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﺣﺗــﻰ ﯾﺻــل  ٪٥٠ﻣــن رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻣﺻــدر .إن ﻫــذا اﻻﺣﺗﯾــﺎطﻲ ﻏﯾــر ﻗﺎﺑــل
ﻟﻠﺗوزﯾﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون.

 -١٦أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﻬم ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﻠﻔﺗرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة.
ﯾــﺗم اﺣﺗﺳــﺎب اﻟـرﺑﺢ اﻟﻣﺧﻔــف ﻟﻠﺳــﻬم ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌــدﯾل اﻟﻣﺗوﺳــط اﻟﻣــرﺟﺢ ﻟﻌــدد اﻷﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻓﺗ ـراض ﺗﺣوﯾــل ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺳــﻬم اﻟﻌﺎدﯾــﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠١٤اﻗﺗرﺣـت اﻟﺷـرﻛﺔ إﺻـدار أﺳـﻬم إﺿـﺎﻓﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺎﻫﻣﯾن اﻟﺣـﺎﻟﯾﯾن ﻣﻘﺎﺑـل ﻧﻘـل
اﻟﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾﺎت ﺑﺣق اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻟﻘطﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ )إﯾﺿﺎح  ٧و.(١٤
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﺧﻔف ﻟﻠﺳﻬم ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٣
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

٢٠١٢
أﻟف درﻫم

اﻷرﺑﺎح:
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺳﻧﺔ  /ﻟﻠﻔﺗرة

١,٠٩٩,٤٣٩

٧٣٠,٨٢٣

٢٦٣,٣٧٧

ﻓﺗرة اﻟﺳﺗﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٣
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
٦١٧,١٧٦

٤٩٨,٠١٧

ﻋدد اﻷﺳﻬم:
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ﻻﺣﺗﺳﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺳﻬم
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾف – إﺻدار ﻣﻘﺗرح
)إﯾﺿﺎﺣﺎن  ٧و(١٤

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

-

-

-

١٣,٠١٤,٠٠٠

-

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺧﻔﯾف

٣٠٠

٣٠٠

٣٠٠

١٣,٠١٤,٣٠٠

٣٠٠

رﺑﺢ اﻟﺳﻬم )درﻫم(:
 اﻷﺳﺎﺳﻲ -اﻟﻣﺧﻔف

٣,٦٦٤,٧٩٧
٣,٦٦٤,٧٩٧

٢,٤٣٦,٠٧٧
٢,٤٣٦,٠٧٧

٤١

٨٧٧,٩٢٥
٨٧٧,٩٢٥

٢,٠٥٧,٢٥٣
٤٧

١,٦٦٠,٠٥٧
١,٦٦٠,٠٥٧

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١٧ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن
إن اﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺧﺻص ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١٣
أﻟف درﻫم
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر
اﻟﻣﺧﺻص ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﺣول إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم/أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ/اﻟﻔﺗرة
اﻟرﺻﯾد ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٣٠/ﯾوﻧﯾو

٨,٠٤٤
٣,٦٨٥
)(٤٧
)(٨٣٠
١٠,٨٥٢

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

٦,٩١٩
٢,١٥٩
)(١١٠
)(٩٢٤

٣,٥٠٠
٣,٠٥٤
٦٥٩
)(٢٩٤

١٠,٨٥٢
٢,٢٨١
٢٣٥
)(٢٨٢

٨,٠٤٤

٦,٩١٩

١٣,٠٨٦

ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻣﺧﺻص ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن ﻟﻛﺎﻣـل اﻟﻣﺑﻠـﻎ اﻟﻣﺳـﺗﺣق إﻟـﻰ اﻟﻣـوظﻔﯾن ﻟﻔﺗـرات ﺧـدﻣﺗﻬم ﺣﺗـﻰ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻓﻘـﺎ
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .ﻟم ﯾﺗم إﺟـراء ﺗﻘﯾـﯾم اﻛﺗـواري ﻟﻣﻛﺎﻓـﺄة ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﻘـد اﻹدارة أن ﺻـﺎﻓﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺧﺻم واﻟزﯾﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﻛون ﺟوﻫرﯾﺔ .إن اﻟﻔواﺋد ﻏﯾر ﻣﻣوﻟﺔ.

 -١٨اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
٢٠١٣
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

اﻟﻘروض واﻟﺳﻔﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
ﻧﺎﻗﺻﺎ :اﻟﺟزء ﻏﯾر اﻟﻣطﻔﺄ ﻟرﺳوم ﺗرﺗﯾب اﻟﻘرض

٣,٥١٠,٠٠٠
)(٥٤,٩٣٣

٣,٦٠٠,٠٠٠
)(٦٧,٤٣٣

٨٠١,٤١٢
)(٧٩,٠٩٤

٣,٦٧٣,٠٠٠
)(٤١,٩٢٣

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻔﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد

٣,٤٥٥,٠٦٧

٣,٥٣٢,٥٦٧

٧٢٢,٣١٨

٣,٦٣١,٠٧٧

إن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘروض واﻟﺳﻔﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓواﺋد ﺗﺳدد ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة )ﺗظﻬر ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ(
ﺑﻌد ﺳﻧﺔ واﺣدة )ﺗظﻬر ﺿﻣن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ(

١٨٠,٠٠٠
٣,٢٧٥,٠٦٧

٩٠,٠٠٠
٣,٤٤٢,٥٦٧

٧٢٢,٣١٨

٣,٦٣١,٠٧٧

٣,٤٥٥,٠٦٧

٣,٥٣٢,٥٦٧

٧٢٢,٣١٨

٣,٦٣١,٠٧٧

ﯾﻣﺛــل ﺗﺳــﻬﯾل اﻟﺗﻣوﯾــل ﻓــﻲ  ٢٠١١ﻣﺑﻠــﻎ  ٣,٦٠٠,٠٠٠أﻟــف درﻫــم ) ١ﻣﻠﯾــﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛــﻲ( ﻣــن اﻟﺗﻣوﯾــل اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟــذي ﺗــم اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــن
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﺑﻧــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ،ﻣﺿــﻣوﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑــل ﺑﻌــض اﻟﻌﻘــﺎرات اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ )إﯾﺿــﺎح  (٧وﻣﻣﻠوﻛــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺷــرﻛﺔ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــﺔ
اﻟﻣﺗﺣــدة ،ﯾــﺗم اﺣﺗﺳــﺎب اﻟﻔﺎﺋــدة ﺑﺳــﻌر اﯾﺑــور ازﺋــدا  ٪١,٨٥ﺳــﻧوﯾًﺎ ﻓــﻲ  ٣١دﯾﺳــﻣﺑر  ٣١) ٢٠١٣دﯾﺳــﻣﺑر  ٢٠١٢و - ٢٠١١اﯾﺑــور ازﺋــدا ٪٣,٥٠
ﺳــﻧوﯾﺎ( وﯾﺳــدد اﻟﺗﺳــﻬﯾل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﺑﺣﻠــول ﺳــﻧﺔ  .٢٠١٩ﻟــدى اﻟﺑﻧــك رﻫــن ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــض اﻟﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ ﺑﻣﺑﻠــﻎ  ٦٨,٥٤٢أﻟــف درﻫــم ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ ٣١
دﯾﺳــﻣﺑر  ٣١ ،٢٠١٣دﯾﺳــﻣﺑر  ٦٥,٩٨٨ – ٢٠١٢أﻟــف درﻫــم وﻓــﻲ  ٣١دﯾﺳــﻣﺑر  ٢٢,٥٠٠ -٢٠١١أﻟــف درﻫــم )إﯾﺿــﺎح  .(١٢أﻋطــت اﻟﺷــرﻛﺔ
ﺗﻌﻬدا ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﻪ ﻹﯾداع اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن إﯾراداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﻌﯾن ﻣﺣﺗﻔظ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻣول.

٤٢

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -١٨اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد )ﺗﺗﻣﺔ(
ﺗم ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺳﻬﯾل ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن رﻫن ﻋﻠﻰ دﺑﻲ ﻣول
ﺟﻣﯾﻊ اﻹﯾرادات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ ﻣول
ﺿﻣﺎن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

ﻛﺎن اﻟﺗﺳﻬﯾل ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﺑﻧود اﻟﻣواﺛﯾق ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم )اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ( واﻟﺷرﻛﺔ.
ﺧــﻼل ﻓﺗ ـرة اﻟﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾــﺔ ﻓــﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾــو  ،٢٠١٤ﻗﺎﻣــت اﻟﺷــرﻛﺔ ﺑﺳــداد ﺗﺳــﻬﯾل ﺗﻣوﯾــل ﺑﻣﺑﻠــﻎ  ٣,٦٠٠,٠٠٠أﻟــف درﻫــم ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل واﻟــذي ﺗــم
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ  .٢٠١١ﯾـﺗم اﺳـﺗﺑدال اﻟﺗﺳـﻬﯾل اﻟﺳـﺎﺑق ﺑﺗﺳـﻬﯾﻼت ﺟدﯾـدة ﻟﺗﻣوﯾـل ﻣراﺑﺣـﺔ إﺳـﻼﻣﯾﺔ ﻣﺷـﺗرك ﺑﻣﺑﻠـﻎ  ١,٥ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛـﻲ
) ٥,٥٠٩,٥٠٠أﻟ ــف درﻫ ــم( ﻣﻘدﻣ ــﺔ ﻣ ــن ﺑﻧ ــوك ﺗﺟﺎرﯾ ــﺔ ﻓ ــﻲ دوﻟ ــﺔ اﻹﻣ ــﺎرات اﻟﻌرﺑﯾ ــﺔ اﻟﻣﺗﺣ ــدة .ﺳ ــﺣﺑت اﻟﺷ ــرﻛﺔ ﻣﻧ ــﻪ ﻣﺑﻠ ــﻎ  ١ﻣﻠﯾ ــﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛ ــﻲ
) ٣,٦٧٣,٠٠٠أﻟـف درﻫـم( ﻛﻣــﺎ ﻓـﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾــو  .٢٠١٤إن اﻟﺑﻧـوك ﻟـدﯾﻬﺎ رﻫــن ﻋﻠـﻰ ﺑﻌــض اﻟﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﺑﻣﺑﻠــﻎ  ١٨,٤٢٣أﻟـف درﻫــم ﻛﻣـﺎ ﻓــﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾــو  .٢٠١٤إن اﻟﺗﺳــﻬﯾل اﻟﺟدﯾــد ﻏﯾــر ﻣﺿــﻣون ،ﯾﺧﺿــﻊ ﻟــﺑﻌض اﻟﺑﻧــود اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺑﻧــود اﻟﻣواﺛﯾــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ ﻓﺎﺋــدة ﺑﺳــﻌر ﻟﯾﺑــور +
 ٪١,٧٥ﺳﻧوﯾﺎ وﺳﯾﺗم ﺳداد ﻫذا اﻟﺗﺳﻬﯾل دﻓﻌﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  .٢٠٢١إن اﻟﺣرﻛﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔ ﻓـﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾـو  ٢٠١٤ﻫـﻲ ﻛﻣـﺎ
ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ أدﻧﺎﻩ:
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
٣,٥١٠,٠٠٠
)(٣,٥١٠,٠٠٠
٣,٦٧٣,٠٠٠

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر ٢٠١٤
ﻧﺎﻗﺻﺎ :اﻟﻣﺳدد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
زاﺋدا :اﻟﻣﻘﺗرض ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة

٣,٦٧٣,٠٠٠

اﻟرﺻﯾد ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠١٤ﺗـدرج اﻟﻘـروض واﻟﺳـﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓواﺋـد ﺿـﻣن ﺗﺳـﻬﯾل ﻣﺷـﺗرك ﻟﺗﻣوﯾـل ﻣراﺑﺣـﺔ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺑﻣﺑﻠـﻎ ٧٢٦,٢١٥
أﻟف درﻫم ) ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ٢٠١٣و ٢٠١٢و - ٢٠١١ﻻ ﺷﻲء( ﺗم اﻗﺗراﺿﻪ ﻣن طرف ذو ﻋﻼﻗﺔ )إﯾﺿﺎح .(١١

 -١٩اﻟﺻﻛوك
إي إم ﺟــﻲ ﺻــﻛوك ﻟﯾﻣﺗــد )"اﻟﻣﺻــدر"( ،ﻫــﻲ ﺷــرﻛﺔ ذات ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣــدودة ﻣﺳــﺟﻠﺔ ﻓــﻲ ﺟــزر ﻛﺎﯾﻣــﺎن وﻫــﻲ ﺷــرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻣﻣﻠوﻛــﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــل ﻟﻠﺷــرﻛﺔ،
وأﺻ ــدرت ﺷ ــﻬﺎدات ﺿ ــﻣﺎن )"اﻟﺻ ــﻛوك"( ﺑﻣﺑﻠ ــﻎ  ٧٥٠,٠٠٠أﻟ ــف دوﻻر أﻣرﯾﻛ ــﻲ ) ٢,٧٥٤,٧٥٠أﻟ ــف درﻫ ــم( ﻓ ــﻲ  ١٨ﯾوﻧﯾ ــو  .٢٠١٤ﯾ ــﺗم إدراج
اﻟﺻﻛوك ﻓﻲ ﺑورﺻﺔ ﻧﺎﺳـداك دﺑـﻲ ،وﻣـن اﻟﻣﻘـرر ﺳـدادﻫﺎ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ  .٢٠٢٤ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻛوك ﻣﻌـدل ﺗوزﯾـﻊ أرﺑـﺎح ﺑﺳـﻧﺑﺔ  ٪٤,٥٦٤ﺳـﻧوﯾﺎً
ﺗدﻓﻊ ﺑﺷﻛل ﻧﺻف ﺳﻧوي .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﻟﻠﺻﻛوك ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم
٢,٧٥٤,٧٥٠
)(٢١,٧٨٦

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن إﺻدار اﻟﺻﻛوك
ﻧﺎﻗﺻﺎ :ﺗﻛﻠﻔﺔ إﺻدار اﻟﺻﻛوك
اﻟﺗزام اﻟﺻﻛوك ﻋﻧد اﻟﺗﺛﺑﯾت اﻷوﻟﻲ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٢,٧٣٢,٩٦٤
٦٣

اﻟﺗزام اﻟﺻﻛوك ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة

٢,٧٣٣,٠٢٧
٤٣

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -٢٠اﻟداﺋﻧون واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ذﻣم داﺋﻧﺔ أﺧرى

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

٣٤,٥٣٦
٢٥٣,٠٥٨
١٠,٦٢٢
٣٧,٣٨٩

٣٠,٧٤١
١٧٩,٥٢٩
١٦,١٨٠
٥٠,١٣٢

٢١,١٣٩
١٦٤,٥٢٣
٣,٦١٧
٢,٣٧٦

٤٣,١٨٩
٢٢٣,٥٢١
٥,٨٢٨
١٧,٧٦٠

٣٣٥,٦٠٥

٢٧٦,٥٨٢

١٩١,٦٥٥

٢٩٠,٢٩٨

 -٢١اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ  ٣١دﯾﺳــﻣﺑر ،ﻛــﺎن ﻟــدى اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﺑﻣﺑﻠــﻎ  ٤٠٦,٤٩١أﻟــف درﻫــم ٣١ ،دﯾﺳــﻣﺑر  ١٠٨,١١٤ – ٢٠١٢أﻟــف درﻫــم و ٣١دﯾﺳــﻣﺑر
 ١٠٥,٥٤٧ – ٢٠١١أﻟف درﻫم؛ وﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ١,٨٠٤,٩٩٣ -٢٠١٤أﻟف درﻫم .ﻫذﻩ ﺗﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘود اﻟﺻﺎدرة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ.
اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ  -اﻟﺷرﻛﺔ ﻛﻣؤﺟر
ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗــﺄﺟﯾر ﻋﻘﺎراﺗﻬـﺎ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘــود إﯾﺟـﺎر ﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ اﻟﻣـؤﺟر .إن اﻟﺣـد اﻷدﻧــﻰ ﻟـدﻓﻌﺎت ﻋﻘـود اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﺔ اﻟــدﻓﻊ
)اﻹﯾﺟﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ( ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻺﻟﻐـﺎء اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻟﻛـن ﻟـم ﺗﺛﺑـت ﻛـذﻣم ﻣدﯾﻧـﺔ،
ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠١١
أﻟف درﻫم

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
٢٠١٤
أﻟف درﻫم

١,٣٤٨,٠٨٨
٢,٠٨٨,٨٤٦
٢٦٤,٥١٩

١,٢٦٧,٩١٥
١,٩٢٢,٩٥٤
٣٦٥,٩٢٩

١,٠٠١,٥٩٧
١,٩٠٣,٦٦٩
٣٣٣,٥٠٩

١,٣١٩,٣١٧
٢,٣١٩,٥٥٩
٢١١,٩٣٠

٣,٧٠١,٤٥٣

٣,٥٥٦,٧٩٨

٣,٢٣٨,٧٧٥

٣,٨٥٠,٨٠٦

٢٠١٣
أﻟف درﻫم
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة
ﺑﻌد ﺳﻧﺔ وﻟﻛن ﻟﯾس أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات
أﻛﺛر ﻣن  ٥ﺳﻧوات

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٢
أﻟف درﻫم

ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻹﯾﺟــﺎر اﻷﺳﺎﺳــﻲ ،ﺗﻘــوم اﻟﺷــرﻛﺔ أﯾﺿــﺎ ﺑﺗﺣﻣﯾــل رﺳــوم اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﺳــﻧوﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺄﺟرﯾن .إن إﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠــﻎ رﺳــوم اﻟﺧدﻣــﺔ ﻟﻠﺳــﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﻬﯾـﺔ ﻓـﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر  ٢٠١٣ﺑﻠـﻎ  ٢٢٩,٦٧٥أﻟـف درﻫـم ٣١ ،دﯾﺳـﻣﺑر  ١٩٤,١٧٤ – ٢٠١٢أﻟـف درﻫـم ٣١ ،دﯾﺳـﻣﺑر ١٥٦,٥٠٣ – ٢٠١١
أﻟف درﻫم و ٣٠ﯾوﻧﯾو  ١٢٣,٤٦٤ - ٢٠١٤أﻟف درﻫم.
ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر  ،٢٠١٣ﻫﻧﺎك إﺟـراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺟﺎرﯾـﺔ ﺿـد ﺑﻌـض اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟرﯾن ﻟﺗﺣﺻـﯾل اﻹﯾﺟـﺎ ارت اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﺑﻣﺑﻠـﻎ  ١٦,٠٠٨أﻟـف درﻫـم٣١ ،
دﯾﺳــﻣﺑر  ٥٤,٦٣٦ -٢٠١٢أﻟــف درﻫــم ٣١ ،دﯾﺳــﻣﺑر  ٦,٧١٨ -٢٠١١أﻟــف درﻫــم و ٣٠ﯾوﻧﯾــو  ١٢,٤٦٠ -٢٠١٤أﻟ ـف درﻫــم .إن اﻹدارة واﺛﻘــﺔ
ﻣن أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺳوف ﺗﻛون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرﻛﺔ وﻟن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
٤٤

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -٢٢أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ:
أ(
ب(
ج(

ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ،و
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ

ﯾﻌرض ﻫذا اﻹﯾﺿﺎح اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر أﻋﻼﻩ ،وأﻫداف وﺳﯾﺎﺳـﺎت وﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺷـرﻛﺔ ﻟﻘﯾـﺎس ٕوادارة اﻟﻣﺧـﺎطر ٕوادارة
اﻟﺷرﻛﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل.
ﯾﺗﺣﻣـل ﻣﺟﻠـس اﻹدارة اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻹﻧﺷـﺎء وﻣراﻗﺑـﺔ إطـﺎر ﻋﻣـل ﻹدارة ﻣﺧـﺎطر اﻟﺷـرﻛﺔ .إن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣﺳـؤوﻟﺔ ﻋـن ﺗطـوﯾر وﻣراﻗﺑـﺔ
ﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻧﺗظﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﻋن أﻧﺷطﺗﻬﺎ.
إن إطﺎر ﻋﻣل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻫو ﻣزﯾﺞ ﻣن ﺳﯾﺎﺳـﺎت إدارة ﻣﺧـﺎطر ﻣوﺛﻘـﺔ رﺳـﻣﯾﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧـﺎطق ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﺳﯾﺎﺳـﺎت إدارة ﻣﺧـﺎطر
ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق أﺧرى.
ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣﺧــﺎطر اﻻﺋﺗﻣــﺎن ﻫــﻲ ﻣﺧــﺎطر ﻋــدم ﻗــدرة أﺣــد أطـراف أداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻓــﺎء ﺑﺎﻟﺗ ازﻣــﻪ ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﺳــﺑب ﻓــﻲ ﺗﻛﺑــد اﻟطــرف اﻵﺧــر ﻟﺧﺳــﺎرة ﻣﺎﻟﯾــﺔ .ﺗﺗﻌــرض
اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ٣٠ﯾوﻧﯾو
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر
٢٠١٤
٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

١,٣٦٢,٤٩٦
١٩٤,٣١٢
١٧١,٨٥٤

٦٦٩,٧٨٢
٢٣٨,٢٠٣
١٢١,٣٥٥

٣٢,٦٦٨
٢٣٣,٠٣١
١٢٨,٠٧٣

١,٤٨٢,٧٥٤
٩٣,٥٩٦
٢١٩,٧١٦

١,٧٢٨,٦٦٢

١,٠٢٩,٣٤٠

٣٩٣,٧٧٢

١,٧٩٦,٠٦٦

إن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺧﺻوص اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗدار ﻣن ﻗﺑـل ﺧزﯾﻧـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم وﻓﻘـﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم .ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ
ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋن طرﯾق وﺿﻊ اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟﺑﻧوك اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ذات ﺳـﻣﻌﺔ ﺟﯾـدة .ﻧظـ اًر ﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ أﻋﻣـﺎل اﻟﺑﻧـوك
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ،ﻓﺈن اﻹدارة ﻻ ﺗﺗوﻗﻊ ﻋدم ﻗدرة أي طرف ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ.
ﺗــدار ﻣﺧــﺎطر اﻻﺋﺗﻣــﺎن ﺑﺧﺻ ــوص اﻟــذﻣم اﻟﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻋ ــن طرﯾــق وﺿــﻊ ﺣ ــدود اﺋﺗﻣــﺎن ﻟﻠﻣﺳــﺗﺄﺟرﯾن اﻷﻓ ـراد ،وﻣراﻗﺑ ــﺔ اﻟــذﻣم اﻟﻣدﯾﻧــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ
واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﺗﺄﻣﯾن ﺑﻣوﺟب ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻋﻘـود اﻹﯾﺟـﺎر .ﺗﻘـوم اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﻛـوﯾن ﻣﺧﺻـص اﻧﺧﻔـﺎض ﻓـﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺎرﯾﺦ إﻋـداد اﻟﺗﻘـﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
واﻟذي ﯾﻣﺛل ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗﻛﺑدة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﺗﺗﻌﻠق اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ أﺛﻧﺎء ﺳﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق
ﻣﺧــﺎطر اﻟﺳــوق ﻫــﻲ ﻣﺧــﺎطر أن اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﺳــوق ،ﻣﺛــل ﻣﺧــﺎطر ﺳــﻌر اﻟﻔﺎﺋــدة وﻣﺧــﺎطر اﻟﻌﻣــﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔ ،ﺳــوف ﺗــؤﺛر ﻋﻠــﻰ إﯾ ـرادات
اﻟﺷرﻛﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .إن اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـﺄﺛرت ﺑﻣﺧـﺎطر أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ﺗﺷـﻣل اﻟﻘـروض واﻟﺳـﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ
ﻓواﺋد .إن اﻟﻬدف ﻣن إدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻫو إدارة وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻋﺎﺋد.

٤٥

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -٢٢أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻣﺧــﺎطر أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻫــﻲ ﻣﺧــﺎطر ﺗﻘﻠــب اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻟﻠﺗــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب اﻟﺗﻐﯾ ـرات ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻓــﻲ اﻟﺳــوق.
ﺗﺗﻌرض اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻣﺧﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد )اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد(.
ﯾوﺿـﺢ اﻟﺟــدول اﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺑﯾـﺎن اﻹﯾـرادات ﻟﻠﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﻣﻛﻧــﺔ اﻟﻣﻌﻘوﻟـﺔ ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ،ﻣــﻊ ﺑﻘـﺎء ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻷﺧــرى ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﺑﻌــد ﺗﻧزﯾــل
ﻗﯾﻣﺔ اﻷدوات اﻟﻣﺗﺣوط ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ .إن ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾﺎن اﻹﯾرادات ﻫﻲ ﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﻔﺗرﺿـﺔ ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋﻠـﻰ أرﺑـﺎح اﻟﺷـرﻛﺔ ﻟﺳـﻧﺔ واﺣـدة ،ﺑﻧـﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻻ ﯾوﺟد أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﺄﺛﯾر اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ أدﻧﺎﻩ.

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس

ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ إﯾرادات/
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻔﺎﺋدة
أﻟف درﻫم

١٠٠±

١٠,٥٣٠±

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد

١٠٠±

١٨,٠٠٠±

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد

١٠٠±

٨,٠١٤±

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد

١٠٠±

١١,٩٣٧±

ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺳـﺑب اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت
اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ .إن ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ واﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻫـﻲ إﻣـﺎ ﺑﺎﻟـدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛـﻲ أو ﺑﻌﻣـﻼت ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟـدوﻻر
اﻷﻣرﯾﻛﻲ .وﺣﯾث أن اﻟدرﻫم ﻣـرﺗﺑط ﺣﺎﻟﯾـﺎ ﺑﺎﻟـدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ،ﻓـﺈن اﻷرﺻـدة ﺑﺎﻟـدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛـﻲ وﻋﻣـﻼت أﺧـرى ﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺎﻟـدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛـﻲ ﻻ ﺗﻣﺛـل
ﻣﺧﺎطر ﻋﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ.
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺧﺎطر ﻋدم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ.
ﯾـﺗم ﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ،وﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺗﻣوﯾـل واﻟﺳـﯾوﻟﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﻣرﻛـزي ،ﺑﻣوﺟـب ﺳـﯾطرة ﺧزﯾﻧـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم .إن اﻟﻬـدف ﻣـن اﻟﻧظـﺎم
اﻟﻣرﻛــزي ﻫــذا ﻫــو ﺗﺣﻘﯾــق أﻋﻠــﻰ ﻛﻔــﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻣ ـوارد اﻟ أرﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ .إن ﻫــدف اﻟﺷــرﻛﺔ ﻫــو اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗ ـوازن ﺑــﯾن اﺳــﺗﻣ اررﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾــل
واﻟﻣروﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﻘروض اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ .ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻋن طرﯾـق اﻻﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎت ﻛﺎﻓﯾـﺔ وﺗﺳـﻬﯾﻼت ﻗـروض ،ﻣـن
ﺧﻼل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗوارﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣوﺟودات واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.

٤٦

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -٢٢أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﯾﻠﺧص اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر و ٣٠ﯾوﻧﯾو ،ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺧﺻوﻣﺔ واﻟدﻓﻌﺎت.

ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤

أﻗل ﻣن
 ٣أﺷﻬر
أﻟف درﻫم

ﻣن  ٣إﻟﻰ
 ١٢ﺷﻬر
أﻟف درﻫم

أﻛﺛر
 ٥ﺳﻧوات
أﻟف درﻫم

ﻣن  ١إﻟﻰ
 ٥ﺳﻧوات
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
اﻟﺻﻛوك
اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
داﺋﻧون آﺧرون

١٧,٢٨١
١٢,٩٥٧
٨٩,٤٠٨
١,٢٨٨
١٧,٧٦٠

١,١١٩,١٥٥
٥٥,٧٠٤
١٢٢,٩٣٣
٣٠,٢٣٢
١٣٤,١١٣
٤,٥٤٠
-

٢٩٧,٠٩٠
٥٠٩,٨٩٢
-

٣,٨١٥,٨٣٢
٣,٣٩٢,١١٥
-

١,١١٩,١٥٥
٤,١٨٥,٩٠٧
٤,٠٢٤,٩٤٠
٤٣,١٨٩
٢٢٣,٥٢١
٥,٨٢٨
١٧,٧٦٠

اﻟﻣﺟﻣوع

١٣٨,٦٩٤

١,٤٦٦,٦٧٧

٨٠٦,٩٨٢

٧,٢٠٧,٩٤٧

٩,٦٢٠,٣٠٠

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣

أﻗل ﻣن
 ٣أﺷﻬر
أﻟف درﻫم

ﻣن  ٣إﻟﻰ
 ١٢ﺷﻬر
أﻟف درﻫم

أﻛﺛر
 ٥ﺳﻧوات
أﻟف درﻫم

ﻣن  ١إﻟﻰ
 ٥ﺳﻧوات
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺣﺔ اﻟدﻓﻊ
داﺋﻧون آﺧرون

٦٨,٣٢٠
١٠,٣٦١
١٣٠,٨٨٠
١٠,٦٢٢
٣,٣٨٥

٢٣٤,٢٣٥
٢٤,١٧٥
١٢٢,١٧٨
٣٤,٠٠٤

١,٨٩٧,٣١٥
٣,٦٣٩,٣٠٧
-

-

١,٨٩٧,٣١٥
٣,٩٤١,٨٦٢
٣٤,٥٣٦
٢٥٣,٠٥٨
١٠,٦٢٢
٣٧,٣٨٩

اﻟﻣﺟﻣوع

٢٢٣,٥٦٨

٤١٤,٥٩٢

٥,٥٣٦,٦٢٢

-

٦,١٧٤,٧٨٢

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢

أﻗل ﻣن
 ٣أﺷﻬر
أﻟف درﻫم

ﻣن  ٣إﻟﻰ
 ١٢ﺷﻬر
أﻟف درﻫم

ﻣن  ١إﻟﻰ
 ٥ﺳﻧوات
أﻟف درﻫم

أﻛﺛر
 ٥ﺳﻧوات
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺣﺔ اﻟدﻓﻊ
داﺋﻧون آﺧرون

٧٢,٦٢٤
٣٠,٧٤١
١٢٥,٦٧٠
١٦,١٨٠
٥٠,١٣٢

٢١٥,٩٥٩
٥٣,٨٥٩
-

٢,٤١٧,٠٠١
٣,٦٨٠,٦٣٢
-

٤٦٥,٩٥٠
-

٢,٤١٧,٠٠١
٤,٤٣٥,١٦٥
٣٠,٧٤١
١٧٩,٥٢٩
١٦,١٨٠
٥٠,١٣٢

اﻟﻣﺟﻣوع

٢٩٥,٣٤٧

٢٦٩,٨١٨

٦,٠٩٧,٦٣٣

٤٦٥,٩٥٠

٧,١٢٨,٧٤٨

٤٧

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -٢٢أﻫداف وﺳﯾﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(
ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ )ﺗﺗﻣﺔ(

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١

أﻗل ﻣن
 ٣أﺷﻬر
أﻟف درﻫم

ﻣن  ٣إﻟﻰ
 ١٢ﺷﻬر
أﻟف درﻫم

أﻛﺛر
 ٥ﺳﻧوات
أﻟف درﻫم

ﻣن  ١إﻟﻰ
 ٥ﺳﻧوات
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓواﺋد
اﻟداﺋﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾون
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺳﺗﺣﺔ اﻟدﻓﻊ
داﺋﻧون آﺧرون

١١,٠١٩
٢١,١٣٩
٤٥,٦٣٦
٣,٦١٧
٢,٣٧٦

٣٣,٠٥٨
١١٨,٨٨٧
-

٥,٤٤٠,١٠٢
٩٧٥,٧٦٣
-

-

٥,٤٤٠,١٠٢
١,٠١٩,٨٤٠
٢١,١٣٩
١٦٤,٥٢٣
٣,٦١٧
٢,٣٧٦

اﻟﻣﺟﻣوع

٨٣,٧٨٧

١٥١,٩٤٥

٦,٤١٥,٨٦٥

-

٦,٦٥١,٥٩٧

إدارة رأس اﻟﻣﺎل
ﯾﺷﺗﻣل رأس اﻟﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻲ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم .إن ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﺷـرﻛﺔ ﻫـﻲ اﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس رأس ﻣـﺎل ﻗـوي ﻟﻼﺣﺗﻔـﺎظ ﺑﺛﻘـﺔ اﻟـداﺋﻧون
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطورات اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ .إن ﻫـدف اﻟﺷـرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻣـن إﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة رأس اﻟﻣـﺎل ﻫـو اﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن اﺣﺗﻔـﺎظ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺗﺻـﻧﯾف
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻗوي وﻧﺳب ﺟﯾدة ﻟرأس اﻟﻣﺎل ﻟدﻋم أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وزﯾﺎدة ﻗﯾﻣﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻷﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻫﯾﻛﻠـﺔ رأس اﻟﻣـﺎل ٕواﺟـراء اﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ ﺿـوء ﺗﻐﯾـرات اﻷﻋﻣـﺎل .ﻟـم ﯾـﺗم إﺟـراء ﺗﻐﯾﯾـرات ﻓـﻲ اﻷﻫـداف واﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت
واﻹﺟـراءات ﻹدارة رأس اﻟﻣــﺎل ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧوات اﻟﻣﻧﺗﻬﯾــﺔ ﻓــﻲ  ٣١دﯾﺳــﻣﺑر  ٢٠١٣و ٣١دﯾﺳــﻣﺑر  ٢٠١٢و ٣١دﯾﺳــﻣﺑر  ،٢٠١١وﻓﺗ ـرة اﻟﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر
اﻟﻣﻧﺗﻬﯾﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو .٢٠١٤

 -٢٣اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﺄﻟف اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺗﻘﺎت.
ﺗﺗـﺄﻟف اﻟﻣوﺟـودات اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣـن اﻷرﺻـدة ﻟـدى اﻟﺑﻧـوك واﻟﻧﻘــد ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧدوق واﻟﻣـدﯾﻧﯾن اﻟﺗﺟـﺎرﯾﯾن واﻟـدﻓﻌﺎت ﻣﻘـدﻣﺎ واﻟﻣـدﯾﻧﯾن اﻵﺧـرﯾن واﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ
اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣـن وداﺋـﻊ اﻟﺗـﺄﻣﯾن واﻟﻘـروض واﻟﺳـﻠﻔﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓواﺋـد واﻟـداﺋﻧﯾن
اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن واﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻸطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣﺷﺗﻘﺎت ﻣن ﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.
إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟـذي ﯾﻣﻛـن ﻣﻘﺎﯾﺿـﺔ اﻷداة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺿـﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻷطـراف اﻟراﻏﺑـﺔ ﺑـذﻟك،
ﺑﺧﻼف اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻹﺟﺑﺎر .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺻورة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣدرﺟﺔ ﺑﻬﺎ ،إﻻ إذا أﺷﯾر ﻟﻐﯾر ذﻟك.

٤٨

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -٢٤أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺣوط
ﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ
اﺣﺗﻔظت اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺑﻌض ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻛﺗﺣوطـﺎت ﻟﻠـدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـود اﻻﻗﺗـراض اﻟﻣﺑرﻣـﺔ ﻣـن ﻗﺑـل
اﻟﺷــرﻛﺔ واﻟﺗــﻲ ﻟــدى اﻟﺷــرﻛﺔ ﻧﺣوﻫــﺎ اﻟﺗ ازﻣــﺎت ﺻــﺎرﻣﺔ .ﺗــم اﺳــﺗﺧدام ﻋﻘــود ﻣﻘﺎﯾﺿــﺔ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻟﻠﺗﺣــوط ﻣﻘﺎﺑــل ﻣﺧــﺎطر أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــدة ﻟﻼﻟﺗ ازﻣــﺎت
اﻟﺻﺎرﻣﺔ .إن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘـود ﻓـﻲ  ٣١دﯾﺳـﻣﺑر  ٢٠١٣ﻫـو  ٢,٥٢٠,٠٠أﻟـف درﻫـم ٣١ ،دﯾﺳـﻣﺑر  ١,٨٠٠,٠٠٠ – ٢٠١٢أﻟـف درﻫـم،
 ٣١دﯾﺳﻣﺑر  – ٢٠١١ﻻ ﺷﻲء و ٣٠ﯾوﻧﯾو  ١,٢٨٥,٥٠٠ -٢٠١٤أﻟف درﻫم.

ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

-

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

-

٣٤,٨٦٢

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

٤٥,٠٩٦

-

-

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻣوﺟودات
أﻟف درﻫم
أﻟف درﻫم

-

٧,٣٨٣

ﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﯾﯾﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﻣن اﻟطرف اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﺗطﺎﺑق ﺷروط ﻋﻘود ﺻـرف اﻟﻌﻣـﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ اﻵﺟﻠـﺔ ﺷـروط اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﻣﺗوﻗﻌـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر .وﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟـذﻟك ،ﻟـم ﯾﻧﺷـﺊ ﺗﺣـوط ﻏﯾـر ﻓﻌـﺎل ﯾﺗطﻠـب
اﻟﺗﺛﺑﯾت ﺿﻣن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر.

اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺣدﯾد واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺗﺣوطﺎت اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺣﺳب أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم:
اﻟﻣﺳﺗوى
اﻷول
أﻟف درﻫم

اﻟﻣﺟﻣوع
أﻟف درﻫم

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٣
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

٣٤,٨٦٢

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٢
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

٤٥,٠٩٦

 ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١١
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

-

 ٣٠ﯾوﻧﯾو ٢٠١٤
اﻟﻣطﻠوﺑﺎت
ﻋﻘود ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

٧,٣٨٣

-

-

-

-

٤٩

اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻟف درﻫم
٣٤,٨٦٢

٤٥,٠٩٦

-

٧,٣٨٣

اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺛﺎﻟث
أﻟف درﻫم
-

-

-

-

ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻋﻣﺎر ﻣوﻟز )ش.ذ.م.م(
إﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
 -٢٤أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺣوط )ﺗﺗﻣﺔ(
اﻟﻣﺳــﺗوى  :١إن ﻗﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻣﺷــﺗﻘﺔ ﻣــن اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻣدرﺟــﺔ )ﻏﯾــر اﻟﻣﻌدﻟــﺔ( ﻓــﻲ اﻷﺳ ـواق اﻟﻧﺷــطﺔ ﻟﻣوﺟــودات أو ﻣطﻠوﺑــﺎت
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
اﻟﻣﺳـﺗوى  :٢إن ﻗﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣﺷـﺗﻘﺔ ﻣـن ﻣــدﺧﻼت ﻏﯾـر اﻷﺳـﻌﺎر اﻟﻣدرﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى  ١واﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﻣﻠﺣوظـﺔ ﻟﻸﺻــل أو
اﻻﻟﺗزام إﻣﺎ ﺑطرﯾق ﻣﺑﺎﺷر )أي اﻷﺳﻌﺎر( أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر )أي اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻷﺳﻌﺎر(.
اﻟﻣﺳﺗوى  :٣إن ﻗﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣدﺧﻼت ﻟﻸﺻل أو اﻻﻟﺗزام واﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺳـﺗﻧد إﻟـﻰ ﺑﯾﺎﻧـﺎت
ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق )ﻣدﺧﻼت ﻏﯾر ﻣﻠﺣوظﺔ(.

أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﯾﯾم
ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺎت أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ﻋـن طرﯾـق ﺗﺣدﯾـد اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻠﺟـزء اﻟﺛﺎﺑـت و اﻟﺟـزء اﻟﻣﺗﻐﯾـر ﻣـن ﺗـدﻓﻘﺎت اﻟﻔﺎﺋـدة .إن ﻗﯾﻣـﺔ
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﺑت ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ )اﻟﻛوﺑون( .إن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻐﯾر ﺗم ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟـدﻓﻌﺎت اﻟﻔﺎﺋـدة
)اﻟﻛوﺑــون( اﻟﻣﺗﻐﯾ ـرة اﻟﺗــﻲ ﺗــم ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗ ـوارﯾﺦ اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻛــل دﻓﻌــﺔ .إن ﺳــﻌر اﻟﺻــرف اﻵﺟــل ﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﻛــل دﻓﻌــﺔ ﻣﺗﻐﯾـرة ﯾﺣﺗﺳــب ﺑﺎﺳــﺗﺧدام
ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر اﻵﺟﻠﺔ.

 -٢٥اﻷﺣداث اﻟﻼﺣﻘﺔ
ﻻﺣﻘﺎً ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ  ٣٠ﯾوﻧﯾو  ،٢٠١٤ظﻬرت اﻷﺣداث ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
·

ﺳﺣﺑت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ  ٩١٨,٢٣٨أﻟف درﻫم ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﺟدﯾـد واﺳـﺗﺧدﻣت اﻟﻌﺎﺋـدات ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻧﻘـد اﻟﻣﺗـﺎح ﻓـﻲ
اﻟﺻﻧدوق ﻟﺳداد دﻓﻌـﺎت ﺑﺈﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣﺑﻠـﻎ  ١,٩٥٣,٢٦٥أﻟـف درﻫـم إﻟـﻰ اﻟﺷـرﻛﺔ اﻷم وﯾﺗﻛـون ﻣـن ﺗﺳـدﯾدات ﻟﻠﻘـرض ﺑﻣﺑﻠـﻎ  ٩٧٢,٣١٥أﻟـف
درﻫم ،وﻓواﺋد وﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻠﻰ ﻗرض اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﻣﺑﻠﻎ  ١٨٠,٩٥٠أﻟف درﻫم وﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٨٠٠,٠٠٠أﻟف درﻫم.

٥٠

ملحق 0

عقد التأسيس والنظام األساسي

MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF
Emaar Malls Group
PJSC

عقد التأسيس
شركة
مجموعة إعمار مولز
ع.م.ش

On the
day of
2014 the below
Founders have agreed on the following:

نسبة الملكية
%49.54

عدد األسهم
7701790,410111

%1.111111,

00111

%86.4

77017900110111

4102 من شهر

الجنسية
اإلمارات
العربية
المتحدة
جزر فيرحن
البريطانية

اتفق المؤسسون أدناه في يوم
:على ما يلي
المؤسسون
)ع.م.إعمار العقارية (ش

١

إميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد

2

المجموع

Founders

Nationality

1.

Emaar Propeties PJSC

UAE

7701790,410111 84.59%

2.

Emirates Property
Holdings Limited

Brirtish Virgin
Islands

3,000

TOTAL

Nb Shares

Ownership
Percentage

0.0000002%

77017900110111 84.6%
Article (1)

)1( مادة

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.

بموجب عقد التأسيس المصدق لدى الكاتب العدل
 بتاريخ4115/5/9299 في دبي تحت الرقم
 أسست شركة ذات مسؤولية،4115/00/01
محدودة تحت اسم مجموعة إعمار مولز
) مسجلة لدى دائرة التنمية الإلقتصادية.م.م.ذ.(ش
551025  وتحمل الرخصة التجارية رقم.في دبي
.الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية في دبي

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

وحيث وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة
 على تحويل الشركة4102  اغسطس42 بتاريخ
من شركة ذات مسؤولية محدودة الي شركة
مساهمة عامة وطرح المؤسسين نسبة ال تقل عن
 من رأس مال الشركة لإلكتتاب العام وبعد%05
موافقة الجهات الرسمية على التحول فقد تحرر هذا
) لسنة8( العقد طبقا ً ألحكام القانون االتحادي رقم
 في شأن الشركات التجارية والقوانين0982
.المعدلة له
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amending it.
Article (2)

)4( مادة

The name of the Company is Emaar Malls
Group PJSC (a public joint stock
company).

ع.م.اسم الشركة هو مجموعة إعمار مولز ش
.)(شركة مساهمة عامة

Article (3)

)3( مادة

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.

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة
 ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا و.دبي
.مكاتب وتوكيالت في داخل الدولة وخارجها

Article (4)

)2( مادة

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.

) تسعة99( المدة المحددة لهذه الشركة هي
وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ إشهار الشركة
.في السجل التجاري

Article (5)

)5( مادة

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،تأسيس وتطوير وإدارة المحالت التجارية
وإدارة المراكز التجارية وكل النشاطات والخدمات
، خدمات إدارة المنشأت،المتعلقة بهذا المواضيأ
تجارة وتربية والعناية بأسماك الزينة والحيوانات
 إنشاء وتطوير وإدارة وتملك حدائق األحياء،الحية
المائية والبحرية وتطوير وإدارة وتملك قبة تزلج
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
االنشطة والقيام بكافة األعمال الالزمة لممارسة
انشطتها بشكل سليم في الدولة وخارجها وتشمل بغير
:تحديد لما سبق االتي

وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة
ومماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية
.غير العادية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها
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.أ

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;

تملك واستئجار ورهن االصول المنقولة
وغير المنقولة واقتراض االموال وإقراض
الشركات التابعة والشقيقة وإصدار سندات
الدين والصكوك واالستحواذ على الشركات
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
المنقولة وغير المنقولة وعقارات الشركة؛

c.

opening
and
accounts;

bank

فتح وإدارة الحسابات البنكية؛

.ج

d.

drawing, accepting and negotiating
negotiable instruments;

سحب وقبول والمفاوضة على الصكوك
القابلة للتداول؛

.د

e.

establishing regulations relating to the
hiring, retirement and remuneration of
the Company’s employees;

إصدار لوائح خاصة باستخدام وتقاعد
ومكافئات ورواتب عاملي الشركة؛

.ه

f.

contracting with natural or juridical
persons to sell or purchase goods and
services;

التعاقد مأ االشخاص الطبيعية واالعتبارية
لبيأ وشراء البضائأ والخدمات؛

.و

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
والمشروعات والشركات والمؤسسات من
كافة االنواع سواء منفردة أو مأ اخرين أو
االندماج مأ أو في أو االستحواذ على أي
كيان كما يرى مجلس االدارة أو المساهمين
مالئماً؛

.ز

h.

registering licences over intellectual
property rights of all types;

تسجيل التراخيص الخاصة بحقوق الملكية
الفكرية من كل االنواع؛

.ح

i.

pursuing, defending and settling all
claims, including by means of court,
arbitration or mediation proceedings;

متابعة والدفاع عن وتسوية كافة المطالبات
من خالل االجراءات القضائية والتحكيمية
والتوفيقية؛

.ط

j.

participating
in
and
supporting
projects, businesses and activities
related to the activity of the Company

المشاركة في ومساندة المشروعات
واالعمال واالنشطة ذات الصلة بنشاط

.ي

maintaining
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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

الشركة داخل وخارج الدولة والتي قد
 باإلضافة إلى ذلك.تحسن مركز الشركة
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
ويكون مسموحا ً 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.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن تشترك
 بأي وجه،أو أن تتعاون أو ان تشتري أو ان تلحق
 في داخل الدولة،مأ غيرها من الهيئات أو الشركات
 مادامت تزاول أعماالً شبيهة،أو في خارجها
.بأعمالها

Article (6)

)6( مادة

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.

حةةةةةةةةةةةةةةدد رأس مةةةةةةةةةةةةةةال الشةةةةةةةةةةةةةةركة بمبلةةةةةةةةةةةةةة
 درهةةةم (ثالثةةةة عشةةةر مليةةةار03010203110111
وأربعةةة عشةةر مليةةون وثالثمائةةة الة درهةةم) مةةوزع
)0(  قيمة كل سهم،سهم03010203110111 على
 منهةةةةا.  تقابةةةةل حصةةةةص عينيةةةةة،درهةةةةم امةةةةاراتي
) سهم تقابل حصةص عينيةة03010201110111(
.) سةةةهما ً نقةةةديا ً مدفوعةةةة بالكامةةةل3110111( و
وتكةةون جميةةأ أسةةهم الشةةركة متسةةاوية مةةأ بعضةةها
.البعض من كافة الحقوق

Article (7)

)7( مادة

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

. مةةن القةةانون58 الشةةركة مسةةتثناه مةةن نةةص المةةادة
 يمتلةةةةةةةك المؤسسةةةةةةةون فةةةةةةةي الشةةةةةةةركة،ولةةةةةةةذلك
 درهم0  سهم بقيمة اسمية00010203110111
 وتةةم. مةةن رأسةةمال الشةةركة%82.1 تمثةةل نسةةبة
 فةةةي المائةةةة مةةةن رأس مةةةال%05.2 بيةةةأ نسةةةبة
الشةةركة مةةن خةةالل الكتتةةاب العةةام وال يجةةوز ألي
مسةةاهم فةةي أي وقةةت بعةةد إعتمةةاد النسةةام األساسةةي
للشةةةركة إمةةةتالك أسةةةهم فةةةي الشةةةركة تتجةةةاوز فةةةي
 مةةةةن رأس مةةةةال الشةةةةركة وذلةةةةك%5 مجموعهةةةةا
 األسةةةهم المملوكةةةة للمؤسسةةةين.بإسةةةتثناء المؤسسةةةين
وكةةةذلك األسةةةهم التةةةي تةةةم طرحهةةةا لإلكتتةةةاب العةةةام
 ويعتبةةةر أصةةةحاب.جميعهةةةا تقابةةةل حصةةةص عينيةةةة
الحصةةص العينيةةةة أنهةةم قةةةاموا بسةةداد كامةةةل القيمةةةة
االسةةمية ألسةةهمهم بعةةد نقةةل ملكيةةة هةةذه الحصةةص
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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

Emaar
Properties
PJSC
setarimE
Property
Holdings Limited

UAE
British
Islands

Virgin

عدد األسهم

 وال يجةةوز قبةةل ذلةةك تسةةليمهم،كاملةةة إلةةى الشةةركة
 وقةةد تةةم توزيةةأ.األسةةهم التةةي تمثةةل تلةةك الحصةةص
-: األسهم العينية بين المؤسسين كما يلي

Value of Shares

No. of Shares

11,014,297,000

11,014,297,000

3,000

3,000

نسبة التملك في
رأس المال
49.54 %

قيمة األسهم

7701790,410111

7701790,410111

1.111111, %

00111

00111

Ownership
percentage in
the capital
84.59 %
0.0000002 %

الجنسية

اإلسم

اإلمارات العربية
المتحدة
جزر العذراء
البريطانية

ع.م.إعمار العقارية ش
إميريتس بروبرتي
هولدنجز ليمتد

Article (8)

)8( مادة

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.

 من50  و51 الشركة مستثناه من نص المواد
 تعهد المؤسسون إعمار العقارية، ولذلك.القانون
 وإميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد.ع.م.ش
("المؤسسون") بالقيام بجميأ االجراءات الالزمة
 يكون أي، ولهذا الغرض.التمام تأسيس الشركة
عضو مجلس إدارة للشركة أو أي ممثل قانوني عنه
مفوض بموجبه بتقديم طلب تأسيس الشركة والقيام
باالجراءات القانونية واعداد المستندات المطلوبة
والقيام بالتعديالت المطلوبة التي تراها الجهات
المختصة ضرورية فيما يخص النسام االساسي أو
عقد التأسيس المرفق والقيام بكافة االشياء االخرى
.الالزمة لغرض تأسيس الشركة

Article (9)

)9( مادة

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.

التأسيس باللغة العربية واإلنجليزية وفي
حُرِّ ر عق ُد
ِ
حالة وجود أي تعارض بين نص اللغة العربية
والنص اإلنجليزي فإنه يجري العمل بالنص
.المكتوب باللغة العربية في جميأ الحاالت
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Article (10)

)11( مادة

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.

حُرِّ ر هذا العقد من ● نسخ أصلية حيث أعطيت
نسخة واحدة لكل مؤسس من المؤسسين بينما جرى
االحتفاس بالنسخ المتبقية لغايات التوثيق ولتقديمها
للجهات المعنية عند طلب التراخيص الالزمة
 وتحفس نسخة أصلية في المقر.لتأسيس الشركة
.الرئيسي للشركة

-6-

ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
EMAAR MALLS GROUP
PJSC

النظام األساسي
لشركة
مجموعة إعمار مولز
ع.م.ش

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.

بموجب عقد التأسيس المصدق لدى الكاتب العدل في دبي
،4115/00/01  بتاريخ4115/5/9299 تحت الرقم
أسست شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم مجموعة
م) وتم تسجيلها من قبل دائرة.م.ذ.اعمار مولز (ش
التنمية اإلقتصادية في دبي وتحمل الرخصة التجارية رقم
 الصادرة عن دائرة التنمية االقتصادية في551025
.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.

42 وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ
على تحويل الشركة من شركة ذات4102 اغسطس
مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة وطرح
 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:

 فقد تم االتفاق على النسام األساسي التالي،وعليه
:للشركة
الباب األول
في تأسيس الشركة

PART ONE

ESTABLISHING THE COMPANY
The following terms and expressions, when
mentioned in the provisions of these Articles,
shall have the following meanings:
State: means United Arab Emirates.

 عند ورودها في النسام،يقصد باأللفاس والمعاني أدناه
: المعاني المراد لكل منها،األساسي
. دولة اإلمارات العربية المتحدة:الدولـــة

Law: means Federal Law No. 8 of 1984
concerning Commercial Companies and its
amendments.
Minister: means the Minister of Economy.

 بشأن0982 ) لسنة8(  القانون االتحادي رقم:القانــون
.الشركات التجارية وتعديالته
. وزير االقتصاد:الوزير
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Authority:
means
the
Commodities Authority.

Securities

and

 هيئة األوراق المالية والسلأ:الهيئـــة

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.

 دائرة التنمية االقتصادية المحلية:السلطة المختصة
.المختصة بإصدار ترخيص مزاولة النشاط بإمارة دبي

Company: means Emaar Malls Group PJSC.

.ع.م. مجموعة إعمار مولز ش:الشركـــــة

Dirham: means the official currency in the
State.

. العملة الرسمية للدولة:درهم

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
.قبل الهيئة والتي سو يتم ادراج أسهم الشركة به

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
التنفيذي للشركة أو العضو المنتدب المعينين من قبل
.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:عضو (أعضاء) مجلس اإلدارة
االعتباري الذي يتم انتخابه لشغل عضوية مجلس إدارة
.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.

 أو/  اإلدارة التنفيذية للشركة وتشمل المدير العام:اإلدارة
أشخاص أخرى مخولين من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
.ونوابهم بإدارة الشركة

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
الشركة وفقا ً للقوانين والتشريعات المطبقة وذلك من
خالل تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة
وإدارة الشركة مأ األخذ في االعتبار حماية حقوق
.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
 واللوائح،القانون واألنسمة والقرارات الصادرة بمقتضاه
.الداخلية الخاصة بالسوق

Disclosure Rules: mean the rules and
requirements of disclosure under the Law, the

 قواعد ومتطلبات اإلفصاح الواردة في:قواعد اإلفصـاح
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regulations
and
resolutions
accordance thereof.

issued

in

.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.

 أن يكون لكل مساهم عدد من:التصويت التراكمي
 بحيث يقوم،األصوات يساوي عدد األسهم التي يملكها
بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس اإلدارة أو
توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على أن ال
يتجاوز عدد األصوات التي يمنحها للمرشحين الذين
اختارهم عدد األصوات التي بحوزته بأي حال من
.األحوال

Article (1)
The name of the Company is Emaar Malls
Group PJSC (a public joint stock company).

)1( المادة
ع.م.اسم هذه الشركة هو مجموعة إعمار مولز ش
.)(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.

.مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة دبي
ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا و مكاتب
.وتوكيالت في داخل الدولة وخارجها

Article (3)

)3( المادة
) تسعة وتسععون سعنة99( المدة المحددة لهذه الشركة هي
ميالديعععة تبعععدأ معععن تعععاري إشعععهار الشعععركة فعععي السعععجل
.التجاري

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.
Article (4)
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.
The objectives of the Company are as follows:

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
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وتجدد هذه المدة بعد ذلع تلقائيعا لمعدد متعاببعة ومماةلعة معا
لم يصدر برار من الجمعية العمومية غيعر العاديعة بتععديل
.مدة الشركة أو إنهائها
)4( المادة
تكون األغراض التي أسست من أجلهعا الشعركة متفقعة مع
.أحكام القوانين والقرارات المعمول بها داخل الدولة
:االغراض التي أسست من أجلها الشركة هي
 وتمل وإدارة،تأسيس وتطوير وإدارة المحالت التجارية
مراكز التسوق وجمي الخدمات والنشاطات المتعلقة
 تجارة وتربية وتجارة، خدمات إدارة المنشأت، بذل
 إنشاء وتطوير،وتربية أسماك الزينة والحيوانات الحية
وإدارة وتمل حدائق األحياء المائية والبحرية وتطوير
وإدارة وتمل ببة تزلج على الجليد وحلبات التزلج وكذل
إدارة وتشغيل صاالت األلعاب اإللكترونية وصاالت

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
:في الدولة وخارجها وتشمل بغير تحديد لما سبق االتي

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
المنقولة وابتراض االموال وإبراض الشركات
التابعة والشقيقة إصدار سندات الدين والصكوك
واالستحواذ على الشركات التى تقوم بأنشطة
ذات صلة بنشاط الشركة؛

.أ

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
واصدار الضمانات واعطاء الضمانات االخرى
وتشمل الرهون على االصول المنقولة وغير
المنقولة وعقارات الشركة؛

.ب

c.

opening and maintaining bank accounts;

فتح وإدارة الحسابات البنكية؛

.ج

d.

drawing, accepting and
negotiable instruments;

negotiating

سحب وببول والمفاوضة على الصكوك القابلة
للتداول؛

.د

e.

establishing regulations relating to the
hiring, retirement and remuneration of the
Company’s employees;

إصدار لوائح خاصة بتشغيل وتقاعد ومكافئات
ورواتب عاملي الشركة؛

.ه

f.

contracting with natural or juridical
persons to sell or purchase goods and
services;

التعابد م االشخاص الطبيعية واالعتبارية لبي
وشراء البضائ والخدمات؛

.و

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 وتمل الكيانات واالعمال
والمشروعات والشركات والمؤسسات من كافة
االنواع سواء منفردة أو م اخرين أو االندماج
م أو في أو االستحواذ على أي كيان كما يرى
مجلس االدارة أو المساهمين مالئماً؛

.ز

h.

registering licences over
property rights of all types;

تسجيل التراخيص الخاصة بحقوق الملكية
الفكرية من كل االنواع؛

.ح

intellectual

-10-

i.

pursuing, defending and settling all
claims, including by means of court,
arbitration or mediation proceedings;

متابعة والدفاع عن وتسوية كافة المطالبات من
خالل االجراءات القضائية والتحكيمية
والتوفيقية؛

.ط

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
واالنشطة ذات الصلة بنشاط الشركة داخل
.وخارج الدولة والتي بد تحسن مركز الشركة
باإلضافة إلى ذل تقديم التبرعات واالعانات
والدعم الفني والمالي لمبادرات البحث
والتطوير؛ و

.ي

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
ً  مسموحا.أعاله بشكل غير مقيد وفي أوس الحدود
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.

ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن
 بأي وجه م غيرها،تتعاون أو ان تشتري أو ان تلحق
، في داخل الدولة أو في خارجها،من الهيئات أو الشركات
.مادامت تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها

Article (5)

)5( المادة

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 القانون50  و51 الشركة مستثناه من نص المواد
ع.م. تعهد المؤسسون إعمار العقارية ش،ولذلك
)"وإميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد ("المؤسسون
الموقعون علي عقد التأسيس بالقيام بجميأ االجراءات
 يكون أي، ولهذا الغرض.الالزمة التمام تأسيس الشركة
عضو مجلس إدارة للشركة أو أي ممثل قانوني عنه
مفوض بموجبه بتقديم طلب تأسيس الشركة والقيام
باالجراءات القانونية واعداد المستندات المطلوبة والقيام
بالتعديالت المطلوبة التي تراها الجهات الرسمية
االتحادية والمحلية المختصة مطلوبة فيما يخص النسام
االساسي والقيام بكافة االشياء االخرى لغرض تأسيس
.الشركة

PART TWO

الباب الثاني
في رأسمال الشركة

THE CAPITAL OF THE COMPANY
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Article (6)

)6( المادة

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.

03010203110111 حةةةةدد رأس مةةةةال الشةةةةركة بمبلةةةة
درهم (ثالثة عشةر مليةار وأربعةة عشةر مليةون وثالثمائةة
 قيمة،سهم03010203110111 ال درهم) موزع على
 منهةا. تقابةل حصةص عينيةة،) درهم اماراتي0( كل سهم
) سةةةهم تقابةةةل حصةةةص عينيةةةة و03010201110111(
 وتكةون جميةأ.) سهما ً نقديا ً مدفوعة بالكامل3110111(
أسةةةهم الشةةةركة متسةةةاوية مةةةأ بعضةةةها الةةةبعض مةةةن كافةةةة
.الحقوق

Article (7)

)7( مادة

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:

، ولةذلك. من القةانون58 الشركة مستثناه من نص المادة
 سهم00010203110111 يمتلك المؤسسون في الشركة
 مةةن رأسةةمال%82.1  درهةةم تمثةةل نسةةبة0 بقيمةةة اسةةمية
 فةةي المائةةة مةةن رأس%05.2  وتةةم بيةةأ نسةةبة.الشةةركة
مةةال الشةةركة مةةن خةةالل الكتتةةاب العةةام وال يجةةوز ألي
مساهم في أي وقت بعةد إعتمةاد النسةام األساسةي للشةركة
 مةن%5 إمتالك أسهم في الشركة تتجاوز فةي مجموعهةا
 األسةةةهم.رأس مةةةال الشةةةركة وذلةةةك بإسةةةتثناء المؤسسةةةين
المملوكةةةة للمؤسسةةةين وكةةةذلك األسةةةهم التةةةي تةةةم طرحهةةةا
 ويعتبةةةر.لإلكتتةةاب العةةةام جميعهةةةا تقابةةل حصةةةص عينيةةةة
أصحاب الحصص العينية أنهةم قةاموا بسةداد كامةل القيمةة
االسمية ألسهمهم بعد نقل ملكية هذه الحصص كاملةة إلةى
 وال يجةوز قبةل ذلةك تسةليمهم األسةهم التةي تمثةل،الشةركة
 وقةةةد تةةةم توزيةةةأ األسةةةهم العينيةةةة بةةةين.تلةةةك الحصةةةص
-: المؤسسين كما يلي

Name
Emaar Properties
PJSC
setarimE Property
Holdings Limited

Nationality
UAE
British
Islands

Virgin

Value of Shares

No. of Shares

11,014,297,000

11,014,297,000

Ownership
percentage in the
capital
84.59%

3,000

3,000

0.0000002%

نسبة التملك في رأس
المال
49.54%

عدد األسهم

قيمة األسهم

الجنسية

اإلسم

7701790,410111

7701790,410111

ع.م.إعمار العقارية ش

1.111111,%

00111

00111

اإلمارات العربية
المتحدة
جزر العذراء البريطانية
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إميريتس بروبرتي
هولدنجز ليمتد

Article (8)

)8( المادة

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%50 طوال مدة بقاء الشركة عن

Article (9)

)9( المادة

100% of the total nominal value of the shares
shall be paid on subscription.

 من كامل القيمة االسمية للسهم عند%011 تدف
.االكتتاب
)11( المادة

Article (10)
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
.التزامات المساهمين إال بموافقتهم الجماعية

)11( المادة

Article (11)
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
 وال يجوز للمساهم.األساسي وبرارات جمعياتها العمومية
.أن يطلب استرداد ما دفعة للشركة كحصة في رأس المال

)11( المادة

Article (12)
The shares are not divisible (i.e. shares may
not be divided among more than one person).

يكون السهم غير بابل للتجزئة (بمعنى انه ال يجوز تجزئة
.)السهم على أكثر من شخص

Article (13)

)13( المادة

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
بال تمييز (أ) في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها و
(ب) في األرباح المبينة فيما بعد و (ج) في حضور
جلسات الجمعيات العمومية و (د) في التصويت على
.براراتها

Article (14)

)14( المادة
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.أ

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 القانون51 الشركة مستثناه من نص المادة
وسيتم ادراج أسهم الشركة بالسوق المالي بالدولة
بعد صدور القرار الوزاري باالعالن عن تأسيس
الشركة كشركة مساهمة ويحق لمجلس اإلدارة
.إدراج االسهم في أسواق مالية أخرى في الخارج
وعندما تكون األسهم مدرجة في سوق مالي في
 فيجب على الشركة االلتزام،الدولة أو الخارج
بالقوانين واللوائح والقواعد المطبقة في هذا السوق
من ضمن ذلك تلك القوانين واللوائح والقواعد
المتعلقة باصدار وتسجيل االسهم وتداول األسهم
ونقل ملكيتهم وأيه حقوق ناشئة عن تلك األسهم
بغير الحاجة لتعديل هذا النسام وحتى إن تعارضت
.نصوصه مأ القوانين واللوائح المطبقة

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.ب
أو التصر أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى
 ويتم تسجيل أي.وطبقا ألحكام هذا النسام األساسي
من هذه التعامالت في األسهم في سجل خاص
 وعند إدراج أسهم."يسمى "سجل المساهمين
الشركة في سوق مالي مرخص في الدولة أو في
 فان تسجيل أي من التعامالت المذكورة،الخارج
أعاله في هذه المادة في أسهم الشركة يت َم وفقا
ألنسمة البيأ والشراء والمقاصة والتسويات والقيد
.المتبعة لدى ذلك السوق

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.

 يكون وريثه هو، في حالة وفاة أحد المساهمين.ج
الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق
ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى ويكون له الحق
في األرباح واالمتيازات األخرى التي كان للمتوفى
 ويكون للوريث بعد تسجيله في الشركة.حق فيها
وفقا ألحكام هذا النسام ذات الحقوق كمساهم في
الشركة التي كان يتمتأ بها المتوفى فيما يخص هذه
 وال تعفى تركة المساهم المتوفي من أي.األسهم
.التزام فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة
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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
بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة
:أن يقوم خالل ثالثين يوما



produce evidence of such right to the
Board of Directors; and

بتقةةديم البينةةة علةةى هةةذا الحةةق إلةةى مجلةةس
 و، اإلدارة





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



.د

)15( المادة

Article (15)
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.

سيكون لدى الشركة عند تأسيسها نسام إلكتروني لتسجيل
األسهم وقيد نقل ملكيتها وفقا للنسام المعمول به في
 وتعتبر البيانات الواردة في.السوق المدرجة به أسهمها
هذا النسام اإللكتروني نهائية وملزمة وال يجوز الطعن
فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إال وفقا للنسم واإلجراءات
.المتبعة في السوق المعني

Article (16)

)16( المادة

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.

 أن، ألي سبب كان،ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه
يطلبوا وضأ األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال
أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال
 ويجب.أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة
 التعويل على قوائم جرد، لدى استعمال حقوقهم،عليهم
الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها
.العمومية

Article (17)

)17( المادة

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
ويكون لحامل السهم وحده الحق في استالم المبال
المستحقة عن ذلك السهم سواء كانت حصصا في األرباح
.أو نصيبا في موجودات الشركة

Article (18)

)18( المادة
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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.

 يجوز زيادة رأسمال الشركة،مأ مراعاة أحكام القانون
بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اإلسمية لألسهم األصلية
 كما يجوز.أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة اإلسمية
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،وإذا تم إصدارها بإضافة عالوة إصدار
 ولو جاوز االحتياطي القانوني،إلى االحتياطي القانوني
.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 preemptive 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.

تكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من
الجمعية العمومية غير العادية بناءا على اقتراح من
 وبعد مراجعة تقرير مدقق،مجلس اإلدارة في الحالتين
 يبين، في حالة الزيادة.الحسابات في حالة التخفيض
القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار األسهم الجديدة وحق
المساهمين القدامى في أولوية االكتتاب في هذه الزيادة
 ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا.)(إن وجدت
 وبموجب استثناء الشركة من.التخفيض وكيفية تنفيذه
 من411  و415  و412  و413 و414 أحكام المواد
 يجوز إصدار أسهم جديدة،قانون الشركات التجارية
بدون اعمال حق االولوية على أن تكون أي زيادة في
رأس المال معتمدة بموجب قرار من الجمعية العمومية
غير العادية للشركة وفق توصية من مجلس اإلدارة وذلك
في حاالت محددة تكون في مصلحة الشركة ومساهميها
: وهي
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 دخول شريك استراتيجي كمساهم في الشركة.0
شريطة أن يكون نشاطه مماثالً أو مكمالً لنشاط
الشركة ويؤدي لمنفع ٍة حقيقية لها ومن ذلك
)ع.م.مساهمات شركة اعمار العقارية (ش
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
والمؤسسات العامة في الدولة و البنوك
.وشركات التمويل الى أسهم في رأس مالها

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
الباب الثالث

PART THREE

LOAN DEBENTURES

في سندات القرض

Article (19)

)19( المادة

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،  بعد موافقة الهيئة و السلطة المختصة،للشركة
إصدار سندات قرض من أي نوع وأي قيمة (بما في ذلك
قيمة تتجاوز رأس مال الشركة في وقت إصدار تلك
 ويبين القرار قيمة السندات وشروط إصدارها.)السندات
ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم وال تطبق أحكام المواد
 للجمعية. من القانون080  و081 و059  و058
العمومية أن تصدر قرارا بتخويل مجلس اإلدارة بتحديد
موعد وشروط هذا اإلصدار حسبما يراه مجلس اإلدارة
مناسبا في هذا الصدد على أن يؤشر بالقرض في السجل
.التجاري وتخطر الهيئة والسلطة المختصة

PART FOUR

الباب الرابع

BOARD OF DIRECTORS

في مجلس االدارة

Article (20)

)11( المادة

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.

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد يصل
) ثمانية اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية8( الي
للمساهمين بالتصويت السري التراكمي ومأ مراعاة ان
) من قانون011( الشركة مستثناة من أحكام المادة
الشركات التجارية ويجب أال يقل عدد أعضاء مجلس
االدارة من مواطني الدولة عن النص وأن يكون من
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:

 عين المؤسسون،واستثناءاً من طريقة التعيين سالفة الذكر
) ثالث سنوات تبدأ من تاريخ3( أول مجلس ادارة لمدة
-: وهم،صدور قرار الوزير باعالن تأسيس الشركة

Name – Nationality – Passport/ID No. – Capacity
1.
H.E./ Mohamad Ali Rashed Al Abbar –

الهوية – الصفة/االسم – الجنسية – رقم جواز السفر
-  محمد علي راشد العبار – اإلمارات/ سعادة.0
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UAE – Chairman - Non Independent
Executive

رئيس مجلس االدارة غير مستقل تنفيذي

2.

Mr. Ahmed Thani Rashid Al Matrooshi –
UAE – Board Member – Non Independent
Non-Executive

-  أحمد ثاني راشد المطروشي – اإلمارات/السيد
عضو مجلس إدارة – غير مستقل غير تنفيذي

.4

3.

Mr. Abdullah Saeed Bin Majed Belyoahah
- UAE – Board Member - Non
Independent Non-Executive

 عبدهللا سعيد بن ماجد باليوحة – اإلمارات/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 NonExecutive

 عضو-  هالل سعيد المري – اإلمارات/السيد
 مستقل غير تنفيذي- مجلس إدارة

.5

6.

Mr. Mohammed Hadi Ahmed Al HussainiUAE- Independent Non-Executive Board
Member

-  محمد هادي أحمد عبدهللا الحسيني/السيد
 عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي-اإلمارات

.1

7.

Mr. Mohamad Murad - Lebanon Independent Non Executive Board
Member

 عضو مجلس إدارة-  محمد مراد – لبنان/السيد
مستقل غير تنفيذي

.5

8.

Mr. Richard Akers - UK – Independent
Non-Executive Board Member

 عضو-  ريتشارد اكرز – المملكة المتحدة/السيد
مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي
)11( المادة

.8

Article (21)
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.

يتةةةولى كةةةل عضةةةو مجلةةةس اإلدارة منصةةةبه لمةةةدة ثةةةالث
. يعاد تشكيل مجلةس اإلدارة، وفي نهاية هذه المدة.سنوات
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
التعيين على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لهةا
 وإذا بلغةةةت المراكةةةز.إلقةةةرار تعييةةةنهم أو تعيةةةين غيةةةرهم
الشاغرة في أثناء السةنة ربةأ عةدد أعضةاء مجلةس اإلدارة
 وجةةةةب علةةةةى مجلةةةةس اإلدارة دعةةةةوة الجمعيةةةةة،أو أكثةةةةر
العمومية العادية لالجتماع خالل ثالثةة أشةهر علةى األكثةر
مةةن تةةاريخ شةةغر كخةةر مركةةز النتخةةاب مةةن يمةةأل المراكةةز
 يكمل عضو مجلس اإلدارة، وفي جميأ األحوال.الشاغرة
الجديد مدة سةلفه ويكةون هةذا العضةو قةابال لالنتخةاب مةرة
.أخرى
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)11( المادة

Article (22)
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 vicechairman shall act on behalf of the
chairman in his/her absence or if the latter
is otherwise incapacitated.

ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسةا ونائبةا
 يمثةةل رئةةيس مجلةةس اإلدارة الشةةركة أمةةام.للةةرئيس
 وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس،القضاء
 ويقةةةوم نائةةةب رئةةةيس مجلةةةس اإلدارة مقةةةام.اإلدارة
.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.
Article (23)

يحق لمجلس اإلدارة أن يعين عضوا منتةدبا أو أكثةر
 و يُحدد مجلةس،)لإلدارة (ويشمل ذلك مدير الشركة
اإلدارة اختصاصةةةاته ومكاف تةةةه كمةةةا يكةةةون لمجلةةةس
اإلدارة أن يشةةكل مةةن بةةين أعضةةائه لجنةةه أو أكثةةر
يمنحهةةا بعةةض اختصاصةةاته أو يعهةةد اليهةةا بمراقبةةة
.سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس

.ب

)13( المادة

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
بكافة األعمةال والتصةرفات نيابةة عةن الشةركة حسةبما هةو
مصةةرح للشةةةركة القيةةةام بةةه وممارسةةةة كافةةةة الصةةةالحيات
 وال يحةةد مةةن هةةذه السةةلطات.المطلوبةةة لتحقيةةق أغراضةةها
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
 وبيأ أصول،قرض تتجاوز آلجال ثالث سنوات
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.

ويضأ مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية
 كما يضأ.والمالية وشئون الموسفين ومستحقاتهم المالية
مجلس اإلدارة لوائح خاصة بتنسيم أعماله واجتماعاته
.وتوزيأ االختصاصات والمسئوليات

Article (24)

)14( المادة
-19-

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
ًحدود التفويض الممنوح من مجلس اإلدارة التوقيأ منفردا
.عن الشركة

Article (25)

)15( المادة

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.

يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي
للشركة أو في أي مكان كخر يوافق عليه أعضاء مجلس
. اإلدارة

Article (26)

)16( المادة

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
 و يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب.أغلبية أعضائه
 وفي.عنه غيره من أعضاء مجلس اإلدارة في التصويت
 وال يجوز أن. يكون لهذا العضو صوتان،هذه الحالة
ينوب عضو مجلس اإلدارة عن أكثر من عضو مجلس
 يكون عضو مجلس اإلدارة حاضراً إذا.اإلدارة واحد
شارك شخصيا ً 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
 وإذا تساوت.مجلس اإلدارة الحاضرين والممثلين
 رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم،األصوات
.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
تفاصيل المسائل التي نسر فيها والقرارات التي تم اتخاذها
بما في ذلك أية تحفسات ألعضاء مجلس اإلدارة أو كراء
 ويجب توقيأ كافة أعضاء مجلس.مخالفة عبروا عنها
اإلدارة الحاضرين على مسودات محاضر اجتماعات
 على أن ترسل نسخ من هذه،مجلس اإلدارة قبل اعتمادها
المحاضر ألعضاء مجلس اإلدارة بعد االعتماد لالحتفاس
 وتحفس محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه من.بها
 وفي حالة امتناع أحد أعضاء.قبل مقرر مجلس اإلدارة
 يُثبت اعتراضه في المحضر،مجلس اإلدارة عن التوقيأ
.و ُتذكر أسباب االعتراض في حال إبدائها

Article (27)

)17( المادة

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
 وقرر،في مسألة يجب أن ينسر فيها مجلس االدارة
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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.

 فيجب أن يصدر،مجلس اإلدارة أنها مسألة جوهرية
 وال يجوز.قراره بحضور أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة
لعضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة االشتراك في
.التصويت على القرار

Article (28)

)18( المادة

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
 اعتبر ذلك،ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس
.ًالعضو مستقيال

Article (29)

)19( المادة

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.

لمجلس اإلدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أو عدة
مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم
 وال يجوز للمدير،وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكاف تهم
.العام للشركة ان يكون مديراً عاما ً لشركة أخرى

Article (30)

)31( المادة

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.

 ال،) من هذا النسام األساسي32( مأ 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)

)31( المادة

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
الشركة والمساهمين والغير عن الغش وإساءة استعمال
السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للقانون أو لهذا
.النسام
الباب الخامس

PART FIVE

THE GENERAL ASSEMBLY

في الجمعية العمومية

Article (32)

)31( المادة

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)

)33( المادة
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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
 ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد،للمساهمين
.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
مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العمومية بمقتضى
 ويجب أال يكون الوكيل حائزا.توكيل خاص ثابت بالكتابة
) خمسة بالمائة من أسهم%5( بهذه الصفة على أكثر من
.رأس مال الشركة

Shareholders lacking legal capacity shall be
represented by their legal representatives.

.ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا

Individuals representing juristic entities are
exempted from the foregoing percentile
limitation.

.ويستثني من هذه النسبة ممثلو األشخاص االعتبارية

Article (34)

1.

)34( المادة

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;

 جميأ المساهمين إلى اجتماع،يدعو المؤسسون
الجمعية العمومية التأسيسية في نشرة االكتتاب
 وبإعالن في صحيفتين محليتين يوميتين، العام
:تصدران باللغة العربية للنسر في المسائل التالية
 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
 المصادقة على تعيين مدقق حسابات.د
.الشركة وتحديد اتعابه
. اإلعالن عن تأسيس الشركة.ه

.0

النصاب القانوني لالجتماع األول للجمعية
) من عدد% 55( العمومية التأسيسية هو
 وفي حالة عدم اكتمال.األسهم المكتتب بها
 وجب،النصاب القانوني في االجتماع األول
على المؤسسين الدعوة الجتماع ثان خالل
 ويصح.) أيام من تاريخ االجتماع األول7(
هذا االجتماع بحضور مالكي نص عدد

.4

.و

D- appointing of the Company’s
auditor; and
E- announcing the incorporation of
the Company.

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
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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.

 وفي حالة عدم اكتمال.األسهم المكتتب بها
 فإنه،النصاب القانوني لالجتماع الثاني
) يوما من05( يدعى الجتماع ثالث خالل
تاريخ االجتماع الثاني ويكون النصاب
.القانوني فيه بمن حضر
)35( المادة

Article (35)
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.

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية
العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران
 وذلك قبل،باللغة العربية وعن طريق البريد المسجل
،الموعد المحدد لالجتماع بواحد وعشرين يوما على األقل
 ويجب أن تتضمن.وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة
الدعوة جدول أعمال ذلك االجتماع وترسل صورة من
.أوراق الدعوة إلى الهيئة والسلطة المختصة
)36( المادة

Article (36)
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.

 كلما رأى وجها ً لذلك أو،مجلس اإلدارة
 أو إذا،بناء على طلب مدقق الحسابات
طلب عشرة من المساهمين على األقل
) من رأس المال كحد%31( يملكون
أدنى وألسباب جدية عقد الجمعية
 وجب على مجلس اإلدارة دعوة،العمومية
 يوما05 الجمعية 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
يوما من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب
.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.

 إذا مضةةةى ثالثةةةون يومةةةا ً علةةةى الموعةةةد.أ
المحةةةدد النعقادهةةةا ( وهةةةو مضةةةي أربعةةةة
أشةةهر علةةى انتهةةاء السةةنة الماليةةة ) دون أن

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
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Directors sending an invitation;

يقوم مجلس اإلدارة بدعوتها لالنعقاد؛

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% 31( يمثلون

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% 31 ( مةةن
.اجتماع الجمعية العمومية

Article (37)

)37( المادة

The following matters shall be included on the
agenda of the Annual General Assembly:

يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجتماعها
: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.

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة
وعن مركزها المالي خالل السنة وتقرير مدقق
.الحسابات والتصديق عليهما

.0

2.

Discussing and approving the financial
statements of the Company.

.مناقشة القوائم المالية للشركة والتصديق عليها

.4

3.

Electing the members
3
of the Board of
Directors when. necessary, appointing
auditors and determining their fees.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء
2
.وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم
.

.3

4.

Reviewing the recommendations of the
Board of Directors regarding distribution
of profits.

النسر في مقترحات مجلس اإلدارة بشأن توزيأ
5
.األرباح
.

.2

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
1
من المسؤولية أو تقرير رفأ دعوى المسؤولية
.
.عليهم حسب األحوال

.5

Article (38)

)38( المادة
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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
 ويجب أن يتضمن السجل اسم المساهم أو من. بوقت كا
ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها أو عدد األسهم التي
 و يستخرج.يمثلها وأسماء مالكيها مأ تقديم سند الوكالة
من هذا السجل خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت
في االجتماع ونسبة الحضور ويتم إلحاقها بمحضر
اجتماع الجمعية العمومية بعد توقيعها من قبل كل من
.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
 وال يجوز،النصاب المحدد لذلك االجتماع أو عدم اكتماله
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)

)39( المادة

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
بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفس
األوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق المالي
.المدرج فيه اسهم الشركة

Article (40)

)41( المادة

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)

)41( المادة

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.

 وعند،يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة
 يرأسها نائب رئيس مجلس اإلدارة أو عضو،غيابه
.مجلس اإلدارة الذي يعينه مجلس اإلدارة لذلك

If the said individuals are not present, the
General Assembly shall appoint one of the

 تعين،وفي حالة تخل المذكورين عن حضور االجتماع
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 جامعا ً 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
محاضر االجتماعات مسئولين عن صحة البيانات الواردة
.فيها

Article (42)

)41( المادة

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
 و إذا تعلق األمر بانتخاب.طريقة معينة للتصويت
 فان ذلك،أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم
.يكون بالتصويت السري التراكمي

Article (43)

)43( المادة

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
تتعلق بمنفعة خاصة أو بخال قائم بين ذلك المساهم
.والشركة

Article (44)

)44( المادة

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
 وعلى.بناء على دعوة من مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه
ذلك عدد من المساهمين يمثلون على األقل
 فإذا لم يقم. ) من رأس مال الشركة% 21(
مجلس اإلدارة بتوجيه الدعوة خالل خمسة
 جاز للطالبين أن،عشر يوما من هذا الطلب
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
صحيحا ً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثالثة
 فإذا لم.أرباع رأس مال الشركة على األقل

.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.

 وجب دعوة هذه الجمعية،يتوفر هذا النصاب
إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما ً التالية
لالجتماع األول ويعتبر االجتماع الثاني
صحيحا ً إذا حضره مساهمون يمثلون نص
 وإذا لم يتوفر هذا النصاب.رأس مال الشركة
 توجه الدعوة إلى اجتماع،في االجتماع الثاني
ثالث يعقد بعد انقضاء ثالثين يوما ً من تاريخ
االجتماع الثاني ويكون االجتماع الثالث
 وال تكون.صحيحا ً مهما كان عدد الحاضرين
قرارات الجمعية في الحالة األخيرة نافذة إال
.بعد موافقة السلطة المختصة عليها

)45( المادة

Article (45)

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.

.زيادة رأس المال أو تخفيضه

.0

2.

Dissolution of the Company or its merger
with another company.

.حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى

.4

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.

.إطالة مدة الشركة

.2

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 مطلقا ً وانما هو مقيد بالقيود التالية

.5

a.

The amendment
increase
the
obligations;

 أال يةةةةؤدي التعةةةةديل إلةةةةى زيةةةةادة أعبةةةةاء.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

should not
shareholders’

Article (46)

)46( المادة
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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
)47( المادة

Article (47)
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
 إال إذا تعلق القرار بزيادة،األسهم الممثلة في االجتماع
رأس مال الشركة أو تخفيضه أو بإطالة أو تقصير مدة
الشركة أو بحلها قبل الميعاد المعين في النسام أو بإدماج
 فال يكون القرار،الشركة في شركة أخرى أو بتحويلها
صحيحا ً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة
 وتكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة.في االجتماع
ملزمة لجميأ المساهمين بمن فيهم الغائبون والمخالفون
 وعلى رئيس مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات.في الرأي
الجمعية العمومية غير العادية وإبالغ صورة منها إلى كل
من الهيئة والسلطة المختصة خالل خمسة عشر يوما ً من
.تاريخ صدورها

)48( المادة

Article (48)
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.
PART SIX

 ال يجوز،) من القانون049( مأ مراعاة حكم المادة
للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في
 ومأ ذلك يكون.جدول األعمال المرفق بإعالن الدعوة
للجمعية العمومية الحق في مداولة الوقائأ الخطيرة التي
.قد تتكش أثناء ذلك االجتماع

AUDITORS

مدقق الحسابات

Article (49)

)49( المادة

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

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يتم تعيينه بواسطة
الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب تسمية
من مجلس اإلدارة وتوصية من لجنة التدقيق و تحدد
 ويتوجب على مدقق.أتعابه من قبل الجمعية العمومية
.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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الباب السادس

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.

 عين المؤسسون إرنست أند يونج،واستثناءا مما تقدم
مدققا أول لحسابات الشركة بحيث يتولى مهمته إلى حين
.انعقاد الجمعية العمومية األولى

Article (50)

)51( المادة

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
ً وال يجوز له أن يكون شريكا ً أو وكيال.ومجلس إدارتها
ألحد مؤسسي الشركة أو ألحد أعضاء مجلس إدارتها أو
 على الشركة أن تتخذ.قريبا ً له حتى الدرجة الرابعة
خطوات معقولة للتأكد من استقاللية مدقق الحسابات
 وأن كافة األعمال التي يقوم بها تخلو من أي،الخارجي
.تضارب للمصالح
)51( المادة

Article (51)
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
، وبوجه خاص.بااللتزامات المنصوص عليها في القانون
 في جميأ،يكون لمدقق الحسابات الحق في اإلطالع
 على جميأ دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها،األوقات
وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب اإليضاحات التي
يراها الزمة ألداء مهامه وله كذلك أن يتحقق من
 وإذا لم يتمكن مدقق.موجودات الشركة والتزاماتها
 فإنه يتوجب،الحسابات من استعمال هذه الصالحيات
.عليه إثبات ذلك في تقرير كتابي يقدم الى مجلس اإلدارة
،فإذا لم يقم مجلس اإلدارة بتمكين المدقق من أداء مهمته
وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى الهيئة
.والسلطة المختصة و الجمعية العمومية

Article (52)

)51( المادة

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
)051( يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة
 وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية.من القانون
ليعرض تقريره على المساهمين موضحا ً أية معوقات أو
،تدخالت من مجلس اإلدارة واجهته أثناء تأدية أعماله
وأن يتسم تقريره باالستقاللية والحيادية وأن يدلي برأيه
في كل ما يتعلق بواجباته وبوجه خاص في ميزانية
. ومركزها المالي وأية مخالفات بها،الشركة

The auditor, who acts in the capacity of an

 والذي يعمل بصفته وكيال عن المساهمين،يكون المدقق
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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.

 ولكل.مسئوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره
مساهم أثناء إنعقاد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير
المدقق وأن يطلب المزيد من التوضيحات حول
..المسائل الوارده فيه/األمور
الباب السابع

PART SEVEN

THE FINANCE OF THE COMPANY

مالية الشركة

Article (53)

)53( المادة

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
عن وضأ الشركة المالي وفقا لمباديء المحاسبة المتوافق
 وال يحق ألي مساهم في.عليها والمعمول بها دوليا
اإلطالع على تلك الدفاتر إال بموجب/الشركة فحص
.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.

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في كخر
.يوم من شهر ديسمبر من كل سنة
)54( المادة

Article (54)
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
وعلى مجلس اإلدارة أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط
الشركة خالل السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام
السنة ذاتها و باإلضافة الى التوصيات التي يقترحها
 ترسل صورة من الميزانية.لتوزيأ صافي األرباح
وحساب األرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات
وتقرير مجلس اإلدارة إلى الهيئة مرفقة مأ جدول أعمال
الجمعية العمومية العادية السنوية للموافقة على نشر
الدعوة في الصح اليومية قبل الموعد المحدد إلنعقادها
.بواحد وعشرون يوما

Article (55)

)55( المادة

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
السنوية يحددها الستهالك موجودات الشركة أو التعويض
 ويتم التصر في هذه األموال بناءا،عن انخفاض قيمتها
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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)

)56( المادة

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.

) عشرة بالمائة%01(  يتم إقتطاع نسبة.0
من صافي األرباح وتخصص هذه النسبة
 ويتوق هذا.لحساب االحتياطي القانوني
االقتطاع متى بل إجمالي قيمة االحتياطي
) خمسين%51( القانوني ما يساوي
.بالمائة كحد أدنى من رأس مال الشركة
وفي حالة إنخفاض هذا اإلحتياطي الى ما
 تعين العودة إلى،هو أقل من الحد األدني
.االقتطاع

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.

) عشععرة بالمائععة أخععرى%01(  يععتم ابتطععاع.2
معععن صعععافي األربعععاح لحسعععاب االحتيعععاطي
النظععامي ويقععا هععذا االبتطععاع بقععرار مععن
الجمعية العمومية العادية بناءا على ابتراح
) خمسعون%01( مجلس اإلدارة أو إذا بلغ
.بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع
ويسععتخدم هععذا االحتيععاطي فععي األغععراض
التعععي تقررهعععا الجمعيعععة العموميعععة العاديعععة
. بناءا على ابتراح من مجلس اإلدارة

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.

) خمسة بالمائة من%0(  يقتط 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
. المطالبة بها من أرباح السنوات التالية

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
.توصيات مجلس اإلدارة
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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.

 تحعععدد الجمعيعععة العموميعععة مكافعععأة اعضعععاء.0
 ويجععععب اال تزيععععد مكافععععأة،مجلععععس االدارة
 مععععن الععععربح%01 مجلععععس االدارة علععععى
الصعععععععافي بععععععععد خصعععععععم االسعععععععتهالكات
%0 واالحتياطي وتوزي ربعح ال يقعل ععن
.من رأس المال على المساهمين

)57( المادة

Article (57)
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
، على الرغم من ذلك.االحتياطي القانوني على المساهمين
) خمسين بالمائة من%51( فإن أي مبل يتعدى نسبة
إجمالي رأس المال المدفوع يجوز توزيعه كأرباح على
 كما ال يجوز استخدام االحتياطي النسامي في.المساهمين
غير األغراض المخصص لها إال بقرار من الجمعية
.العمومية العادية

Article (58)

)58( المادة

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.
PART EIGHT

تدفأ حصص األرباح إلى المساهمين طبقا ً للوائح الخاصه
بالتةةةداول والمقاصةةةة والتسةةةويات فةةةي نقةةةل ملكيةةةة وحفةةةس
األوراق المالية واللوائح المعمةول بهةا فةي السةوق المةالي
. المدرج فيه أسهم الشركة

Article (59)

)59( المادة

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
 وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على.اإلدارة
الجمعية العمومية بتقرير من مجلس اإلدارة أو مدقق
 فإن دعوى المسئولية تسقط،الحسابات وصادقت عليه
 إذا كان، ومأ ذلك.بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية
،الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس اإلدارة جريمة جنائية
.فال تسقط دعوى المسئولية إال بسقوط الدعوى العمومية

DISPUTES
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الباب الثامن

المنازعات

except by the lapse of the public case.

الباب التاسع

PART NINE

في حل الشركة وتصفيتها

Article (60)

)61( المادة

DISSOLUTION OF THE COMPANY

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.

تحقيةةةق األغةةةراض الةةةذي أسسةةةت الشةةةركة مةةةن
.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.

.اندماج الشركة في شركة أخرى



Article (61)

)61( المادة

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.

 وجب على،إذا بلغت خسائر الشركة نص رأس المال
مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية
 للنسر في استمرار الشركة أو حلها قبل مدتها،لإلنعقاد
.المحددة في هذا النسام

Article (62)
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.

)61( المادة
 يجب،عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل المحدد
 بناءا على توصية من مجلس،على الجمعية العمومية
 تحديد طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر،اإلدارة
 وتنتهي كافة صالحيات مجلس اإلدارة.وتحديد سلطتهم
بتعيين المصفين وتسل صالحيات الجمعية العمومية قائمة
.طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخالء عهدة المصفين

PART TEN

الباب العاشر

FINAL PROVISIONS

األحكام الختامية

Article (63)

)63( المادة

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
الشركة الي من المواد االتية من القانون أو أي مواد
 و52  و50  و51 :أخرى أو أحكام ذات نفس المعنى
 و89  و85  و81  و85  و59  و58  و51  و55
080  و081  و059  و058  و053  و059  و011
 و413  و414  و092  و089  و088  و085 و
.452  و411  و415  و412

Article (64)

)64( المادة

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
. يغلب جانب النص العربي،واإلنجليزية

Article (65)

)65( المادة

These Articles of Association shall be
deposited and published in accordance with
the Law.

-34-

.يودع هذا النسام األساسي وينشر طبقا للقانون

