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  بيان اإليرادات 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية

  
  درهم) ٣,٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(  

  
  أشهر المنتهيةالثالثة   ر المنتهيةأشهالستة   

    يونيو ٣٠في       يونيو ٣٠في     
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  إيضاح  
  اإليرادات

  
    ٥٨٣,٩٠٤    ٦٤٩,٤٣٨    ١,١٠٥,٨٣٨    ١,٢٥٠,٣٠٦    التأجير إيرادات

  
    ٦٠٧,١    ٨٣٢,٣    ٢,٨٧١    ٧,٧٤٧    األخرى اإليرادات

  
    ٥١١,٥٨٥    ٦٥٣,٢٧٠    ١,١٠٨,٧٠٩    ٠٥٣,١,٢٥٨    اإليراداتإجمالي 

  
  المصاريف

  
    ٩٨,٩٥٧    ٩٤,٦١٥    ١٩٩,٤٧٤    ١٧٩,٦٢٩    المصاريف التشغيلية

  
    ٥,١٣٣    ٥,٤٢٣    ١٦,٥٨٠    ١٦,٥٨٨    البيع واالعالنمصاريف 

  
    ١٢,٨٢٦    ١٩,١٢٣    ٢٣,١٣٣    ٣٧,٣٨٨    الموجودات الثابتةاستهالك 

  
    ٥٩,٤٣٨    ٦٤,٦١٣    ١١٩,٠٨٢    ١٢٦,٤١٢    استهالك العقارات االستثمارية

  
    ٣٣,٧٤٠    ٢٦,٣٨١    ٧٥,٤٠٣    ٦٣,١٥٦    المصاريف العمومية واإلدارية

  
    ١٢٩,٨٨    ١٥٤,٩٨٥    ١٧٧,٠٢٠    ٢١٧,٧٠٤  ٢  تكاليف التمويل

  
    ٢٢٣,٢٩٨    ٣٦٥,١٤٠    ٦١٠,٦٩٢    ٦٤٠,٨٧٧    إجمالي المصاريف

  
    ٢٨٨,٢٨٧    ٢٨٨,١٣٠    ٤٩٨,٠١٧    ٦١٧,١٧٦  ٣  األرباح للفترة

  
  

  ٤  :(درهم) ربح السهم
    ٩٥٧,٦٢٣    ٩٦٠,٤٣٣    ١,٦٦٠,٠٥٧    ٢,٠٥٧,٢٥٣    األساسي - 
    ٢٢    ٢٢    ٣٨    ٤٧    المخفف - 
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  األخرى بيان اإليرادات الشاملة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

  
  

  درهم) ٣,٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(  
  

  الثالثة أشهر المنتهية  ر المنتهيةالستة أشه  
    يونيو ٣٠في       يونيو ٣٠في     

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  

  
    ٢٨٧,٢٨٨    ٢٨٨,١٣٠    ٤٩٨,٠١٧    ٦١٧,١٧٦  لفترةلاألرباح 

  
  التي سيتم إعادةالشاملة األخرى  /(الخسائر)اإليرادات

  في الفترات الالحقة:بيان اإليرادات  إلىتصنيفها  
  

  اإليرادات/(الخسائر) الشاملة األخرى:
  

    ١٦,٤٧٦    ٢٢,٠٩٩    ١٠,٦٤٣    ٢٧,٤٧٩  صافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدية
  

    ٧٦٤,٣٠٣    ٣١٠,٢٢٩    ٥٠٨,٦٦٠    ٦٤٤,٦٥٥  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
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٥ 

  بيان المركز المالي 
  ٢٠١٤يونيو  ٣٠في كما 

    )درهم ٣,٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
  الموجودات
  غير المتداولة الموجودات

    ٣٠٣,٢٠٧     ٣١٣,٢٩٤   ٥  ثابتةالموجودات ال
    ٧,٣٢٩,٨٠٢     ٢٠,٣٦٣,٣٩٥   ٦  ستثماريةاالعقارات ال

                                                  
                                                                 

     ٠٠٩,٧,٦٣٣     ٢٠,٦٧٦,٦٨٩    
  المتداولة الموجودات

    ١٤,٥٢٤     ١٥,٢٩٩     البضاعة
    ١٩٤,٣١٢     ٩٣,٥٩٦   ٧  تجاريونالمدينون ال

    ٣٤,٨٣٠     ٤٥,٦٤٧     ومصاريف مدفوعة مقدما ادفعات مقدم
    ١٧١,٨٥٤     ٢١٩,٧١٦   ١٦  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

    ١,٣٦٢,٧٠٩     ١,٤٨٢,٩٣٤   ٨  نقد في الصندوقالرصدة لدى البنوك و األ
  

     ١,٧٧٨,٢٢٩     ١,٨٥٧,١٩٢    
  

    ٢٣٨,٩,٤١١     ٢٢,٥٣٣,٨٨١     إجمالي الموجودات
  

  المطلوبات وحقوق المساهمين
  حقوق المساهمين

    ٣٠٠     ٣٠٠   ٩  رأس المال
    -     ١٣,٠١٤,٠٠٠   ١٠  مالالرأس الزيادة المقترحة في 
    ١٥٠     ١٥٠     االحتياطي القانوني

    ٢,٩٩٣,٣٤٢     ٨٥٥,٧٦٨     موزعةالرباح غير األ
    )٣٤,٨٦٢(    )٧,٣٨٣(    احتياطي التحوط

  
    ٢,٩٥٨,٩٣٠     ١٣,٨٦٢,٨٣٥     إجمالي حقوق المساهمين

  
  غير المتداولةالمطلوبات 

    ١٠,٨٥٢     ١٣,٠٨٦     مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
    ٣,٢٧٥,٠٦٧     ٣,٦٣١,٠٧٧   ١٣  قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد

    -     ٢,٧٣٣,٠٢٧   ١٤  صكوك
    ١,٨٢٥,٣٤٥     -   ١٦  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

    -     ٤,٠١٠     شهرا ١٢الدفع بعد مبالغ محتجزة مستحقة 
  

     ٢٦٤,٥,١١١     ٦,٣٨١,٢٠٠    
  المتداولةالمطلوبات 

    -     ١,١١٩,١٥٥   ١٦  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
    ١٨٠,٠٠٠     -   ١٣  قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد

    ٣٣٥,٦٠٥     ٢٩٠,٢٩٨   ١٢  ومبالغ مستحقة الدفعدائنون 
    ٤٤٥,٤٢٩     ٤٦٩,٠٧٩     وودائع تأمين ادفعات مقدم

    ٣,٥١٣     ٣,٣٥١     شهرا ١٢مبالغ محتجزة مستحقة الدفع خالل 
    ٣٧٦,٤٩٧     ٤٠٧,٩٦٣     اإليرادات المؤجلة

  
     ١,٣٤١,٠٤٤     ٢,٢٨٩,٨٤٦    

  
    ٣٠٨,٦,٤٥٢     ٨,٦٧١,٠٤٦     إجمالي المطلوبات

  
    ٢٣٨,٩,٤١١     ٢٢,٥٣٣,٨٨١     إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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   التدفقات النقديةبيان 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

    )درهم ٣,٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
  لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
  األنشطة التشغيلية

    ٤٩٨,٠١٧     ٦١٧,١٧٦     للفترةرباح األ
  التالية:التعديالت للبنود 

    ٢٣,١٣٣     ٣٧,٣٨٨     الموجودات الثابتة استهالك 
    ١١٩,٠٨٢     ١٢٦,٤١٢     العقارات االستثمارية استهالك 
    ٢,٣٠٠     )١٠,٢٩٢(    مخصص الديون المشكوك في تحصيلها(عكس) /  
    -     ٢٣     ديون معدومة مشطوبة 
    ٢,٣٩٥     ٢,٢٨١     مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
    ١٧٧,٠٢٠     ٢١٧,٧٠٤     تكاليف التمويل 
    )٣٧(    )٦٥(    أرباح من استبعاد موجودات ثابتة 
    -     )٤٥,٠٢٥(  ٣  مطلوبات لم تعد مستحقة الدفع 
    )٢,٨٧١(    )٧,٧٤٧(    خرىاأليرادات اإل 

     ٨١٩,٠٣٩     ٩٣٧,٨٥٥    
  التغيرات في رأس المال العامل:

    )٢,٥٦٥(    )٧٧٥(    البضاعة 
    ١٥٥,١٧٩     ١١٠,٩٨٥     التجاريون المدينون 
    )١٦,٥١٥(    )٤٧,٨٦٢(    المبالغ المستحقة من األطراف ذات عالقة 
    )١١,٠٣٢(    )١١,١٨٤(    دفعات مقدما ومصاريف مدفوعة مقدما 
    ٧٠,٥٤١     ٢٧,٤٩٩     الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 
    ٢٣,٢٠٩     ٢٣,٦٥٠     دفعات مقدما وودائع تأمين 
    ٦٧٢     ٣,٨٤٨     محتجزة مستحقة الدفعمبالغ  
    ٥١,٤٢٦     ٣١,٤٦٦     اإليرادات المؤجلة 
  

    ١,٠٨٩,٩٥٤     ١,٠٧٥,٤٨٢     من العمليات يةالنقدصافي التدفقات 
    )١٨٩(    )٢٨٢(    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  
    ١,٠٨٩,٧٦٥     ٢٠٠,٠٧٥,١     من األنشطة التشغيلية يةالنقدصافي التدفقات 

  
  األنشطة االستثمارية
    )٧٤,٥٩٢(    )٤٩,٧١٨(    شراء موجودات ثابتة

    )٦٠,٢٢٦(    )١٤٦,٤٠٣(    مبالغ مصروفة على العقارات االستثمارية
    ٢,٥٨٧     ٧,٨١٣     فوائد مقبوضة

    ٣٧     ٨٥     المبالغ المحصلة من استبعاد موجودات ثابتة
    )٣٧٥,٩٣٤(    )٢٢٠,١٣٩(    أشهر ثالثة ودائع مرهونة أو مستحقة بعد

  
    )٥٠٨,١٢٨(    )٣٦٢,٤٠٨(    األنشطة االستثمارية في ةالمستخدم يةالنقدصافي التدفقات 

  
  األنشطة التمويلية

    )٧٧٩,٣٤٦(    )٧٤٤,٥٨٩(    الحركة في المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة، صافي
    -     ٣,٦٧٣,٠٠٠   ١٣  المبالغ المحصلة من القروض والسلفيات التي يترتب عليها فوائد

    )٤٥,٠٠٠(    )٣,٥١٠,٠٠٠(  ١٣  سداد قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد
    -     ٢,٧٥٤,٧٥٠   ١٤  المبالغ المحصلة من إصدار صكوك

    -     )٢,٧٥٤,٧٥٠(  ١١  توزيعات أرباح مدفوعة
    )٩٤,٥٥٢(    )١٨٥,١٦٣(    مدفوعة تمويلتكاليف 

  
    )٩١٨,٨٩٨(    )٧٥٢,٧٦٦(    في األنشطة التمويلية ةالمستخدم يةالنقدصافي التدفقات 

  
    )٣٣٧,٢٦١(    )٩٩,٩١٤(    النقدية وشبه النقديةالنقص في 

  
    ٣٩٨,٨٢٩     ١٥٦,٦٣٥   ٨  يناير ١في  النقدية وشبه النقدية

  
    ٦١,٥٦٨     ٥٦,٧٢١   ٨  يونيو ٣٠في  النقدية وشبه النقدية

  
  معلومات غير نقدية إضافية

    -     ١٣,٠١٤,٠٠٠   ٦  المالالزيادة المقترحة في رأس أرض مقابل  ملكية نقل
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٧ 

   بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

  )درهم ٣,٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(  
  

  احتياطي  األرباح غير  االحتياطي  الزيادة المقترحةْ     
  المجموع  التحوط  الموزعة  القانوني  في رأس المال  رأس المال  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  
    ٢,٩٥٨,٩٣٠     )٣٤,٨٦٢(    ٢,٩٩٣,٣٤٢     ١٥٠    -    ٣٠٠  ٢٠١٤يناير  ١في 

  
    ٦١٧,١٧٦     -     ٦١٧,١٧٦     -    -    -  األرباح للفترة

  
    )٢,٧٥٤,٧٥٠(    -     )٢,٧٥٤,٧٥٠(    -    -    -  )١١(إيضاح  أرباح مدفوعةتوزيعات 

  
    ١٣,٠١٤,٠٠٠     -     -     -    ١٣,٠١٤,٠٠٠    -  )١٠(إيضاح  هرأس مال مقترحزيادة 

  
    ٢٧,٤٧٩     ٢٧,٤٧٩    -     -    -    -  للفترة اإليرادات الشاملة األخرى

  
    ١٣,٨٦٢,٨٣٥     )٧,٣٨٣(    ٨٥٥,٧٦٨     ١٥٠    ١٣,٠١٤,٠٠٠    ٣٠٠  ٢٠١٤يونيو  ٣٠الرصيد في 

  
  

  احتياطي  األرباح غير  االحتياطي  الزيادة المقترحة    
  المجموع  التحوط  الموزعة  القانوني  في رأس المال  رأس المال  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  
    ١,٨٤٩,٢٥٧    )٤٥,٠٩٦(    ١,٨٩٣,٩٠٣    ١٥٠    -    ٣٠٠  ٢٠١٣يناير  ١في 

  
    ٤٩٨,٠١٧    -     ٤٩٨,٠١٧    -    -    -  للفترةاألرباح 

  
    ١٠,٦٤٣    ١٠,٦٤٣     -    -    -    -  للفترة اإليرادات الشاملة األخرى

  
    ٢,٣٥٧,٩١٧    )٣٤,٤٥٣(    ٢,٣٩١,٩٢٠    ١٥٠    -    ٣٠٠  ٢٠١٣يونيو  ٣٠الرصيد في 
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٨ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠في كما 

  
  
  
  المعلومات القطاعية  -١
  

يــتم تقيــيم األداء القطــاعي . وتقيــيم األداء المــواردتراقــب اإلدارة النتــائج التشــغيلية لوحــداتها بشــكل منفصــل لغــرض اتخــاذ القــرارات حــول توزيــع 
إن القطاعــات . الداخليــة الماليــة التقــاريرالتشــغيلية فياســتنادًا إلــى األربــاح أو الخســائر التشــغيلية ويقــاس بمــا يتماشــى مــع األربــاح أو الخســائر 

أن الحـد  باسـتثناء ٢٠١٤ مـارس ٣١ فـي المنتهيـة للفتـرة المدققـة غيـر التقـارير الماليـة الداخليـة  مـع تتماشـىالتي تقوم بإعداد التقارير الماليـة 
 إلــى مربــع قــدم ألــف ٥٠٠ مــن ارتفــع قــد اإلقليميــة التســوق ومراكــزالكبيــرة  اإلقليميــةلمراكــز التســوق  للتــأجير القابلــة لمســاحةاجمــالي األدنــى إل

  .التوالي على مربع قدم ألف ٤٠٠ إلى مربع قدم ألف ٣٠٠من و  مربع قدم ألف ٨٠٠
  

  قطاعات األعمال
  :وهي قطاعات، خمسة في الشركة تنظيم تم إدارية ألغراض

  
  الكبيرة:اإلقليمية مراكز التسوق 
  .مربع قدمألف  ٨٠٠ من أكثر للتأجيرقابلة إجمالية  مساحةيحتوي كل منها على  تسوق مراكزعلى  الكبيرة التسوق اإلقليميةتشمل مراكز 

  
  مراكز التسوق اإلقليمية:

 ولكـن مربـع قـدمألـف  ٤٠٠ مـن أكثـر للتـأجيرإجماليـة قابلـة  مسـاحةيحتـوي كـل منهـا علـى  تسـوق مراكـز علـى قليميـةاإلالتسوق  مراكزتشمل 
  .مربع قدمألف  ٨٠٠ من أقل
  
  :ةمحليالبيع التجزئة كز امر 
 مــن أقــل للتــأجيرإجماليــة قابلــة  مســاحةيحتــوي كــل منهــا علــى  بالتجزئــة البيــع منافــذ أو تســوق مراكــزعلــى  مراكــز بيــع التجزئــة المحليــة شــملت

  .مربع قدمألف  ٤٠٠
  
  :بيع التجزئة المخصصةكز امر 
 مكاتـبال وأ ،للمطـاعم الفـاخرة والمطـاعم العاديـة متخصصـة متاجر أساسا تقدم التي تسوق مراكزعلى  مراكز بيع التجزئة المخصصة شملت
  .المصنعة لشركاتل بالتجزئة البيع منافذ أو تجاريةال
  

  أخرى:
إعــداد  لمعــايير وفقــاالقطاعــات التــي تقــوم بإعــداد التقــارير الماليــة  معــايير فــردي بشــكل تســتوفي ال التــيالشــركات  األخــرى القطاعــات شــملت

    .الرئيسيالمركز  وأرصدة يةالتشغيل قطاعاتال ٨رقم  الدولية المالية التقارير



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

٩ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  
  (تتمة) المعلومات القطاعية  -١
  

  (تتمة) قطاعات األعمال
 ٢٠١٤ يونيـو ٣٠ فـي تـينالمنتهي و الثالثـة اشـهر السـتة أشـهر تـيلفتر  األخـرى القطاعـات ومعلومات والنتائج اإليرادات التالية الجداول تشمل

 ديســـمبر ٣١و ٢٠١٤ يونيـــو ٣٠ فــي كمـــا األعمـــال بقطاعــات المتعلقـــة والمطلوبــات الموجـــوداتمعلومـــات  عــرض يـــتم. ٢٠١٣ يونيــو ٣٠و
٢٠١٣.  

  
  مراكز بيع  مراكز بيع  مراكز التسوق  مراكز التسوق  
  المجموع  أخرى  التجزئة المخصصة  المحلية التجزئة  اإلقليمية  الكبيرةاإلقليمية   

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  الستة أشهر المنتهية

  :٢٠١٤يونيو  ٣٠في  
  اإليرادات

    ١,٢٥٠,٣٠٦    -    ٦٥,١٦٨    ٨٨,٧٨٢    ٧٠,٥٣٩    ٨١٧٠٢٥,١,  إيرادات التأجير
  

  النتائج
    ٦١٧,١٧٦    )١٧٥,١٦٦(    ٣٥,٢٢٧    ٦٠,٠٢١    ٣٣,٤٢٩    ٦٦٣,٦٦٥  للفترةالمساهمات 

  
  أخرى يةمعلومات قطاع

  الرأسمالية فالمصاري
  (الموجودات الثابتة 

    ١٣,٢١٠,١٢١    ٤,٠٧٣    ٥٩٧,٥٠٥    ٣٩,٠٥٦    ٣٥٤,٤٥٢    ١٢,٢١٥,٠٣٥  والعقارات االستثمارية)  
  

  االستهالك
  (الموجودات الثابتة

    ١٦٣,٨٠٠    ٤٥٧    ١٣,٤٤١    ١١,١١٥    ١٥,٦٦٤    ١٢٣,١٢٣  والعقارات االستثمارية)  
  

  أشهر المنتهية الثالثة
  :٢٠١٤يونيو  ٣٠في  

  اإليرادات
    ٤٣٨,٦٤٩    -    ١٩٩,٣٣    ٩٠٤١,٤    ٤١,٢٩٤    ٥٣٢,٦٦٣  إيرادات التأجير

  
  النتائج

    ٢٨٨,١٣٠    )١١٤٠,٧٧(    ١٨,٦٢٣    ٧٢٥,٧٠    ١٩,٤٤٤    ٧٣٦٥,١٢  المساهمات للفترة
  

  أخرى يةمعلومات قطاع
  الرأسمالية فالمصاري

  (الموجودات الثابتة 
    ١٣,١٣٥,٦٩١    ١,٠٨١    ٥٩٥,٤٤٢    ٣٧,٥٢٧    ٣٥٣,٠٥٨    ١٢,١٤٨,٥٨٣  والعقارات االستثمارية)  
  

  االستهالك
  (الموجودات الثابتة

    ٨٣,٧٣٦    ٢٢٧    ٦,٣٧٤    ٥,٤٩٥    ٨,٧٤٧    ٦٢,٨٩٣  والعقارات االستثمارية)  
  

  الموجودات والمطلوبات
  ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
    ٢٢,٥٣٣,٨٨١    ١,٤٠٤,٣٩٧    ٧٩٣٢٣٠,١,    ٥٦٧,٢٤٦    ٣١٦٢٨٨,١,    ١٢٩١٨,٠٤٣,  موجودات القطاع

  
    ٨,٦٧١,٠٤٦    ٥,١٥٣,٥٦٧    ١١٢,٢٦٧    ١٥٨,٨٣٧    ٧٤٧,٦٩٣    ٢,٤٩٨,٦٨٢  مطلوبات القطاع



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٠ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  
  (تتمة) المعلومات القطاعية  -١
  

  (تتمة) قطاعات األعمال
  

  مراكز بيع  مراكز بيع  مراكز التسوق  مراكز التسوق  
  المجموع  أخرى  التجزئة المخصصة  التجزئة المحلية  اإلقليمية  اإلقليمية الكبيرة  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  أشهر المنتهيةالستة 

  :٢٠١٣يونيو  ٣٠في  
  اإليرادات

    ١,١٠٥,٨٣٨    -    ٥٩,٤٩٤    ٦٠,٣٠٨    ٥٥,١١٠    ٩٣٠,٩٢٦  إيرادات التأجير
  

  النتائج
    ٤٩٨,٠١٧    )١٣٣,٣٥٣(    ٣١,٥٣٥    ٣٨,٣٣١    ٢٢,٢٠٣    ٥٣٩,٣٠١  المساهمات للفترة

  
  أخرى يةمعلومات قطاع

  الرأسمالية فالمصاري
  (الموجودات الثابتة 

    ١٣٤,٨١٧    ٥٠٣    ٩,٠١٧    ٥٣,٨٩٠    ٢٧٣    ٧١,١٣٤  والعقارات االستثمارية)  
  

  االستهالك
  (الموجودات الثابتة

    ١٤٢,٢١٥    ٤٦٧    ١١,٥١٨    ٧,٦٩٦    ١٤,١٩٠    ١٠٨,٣٤٤  والعقارات االستثمارية)  
  

  الثالثة أشهر المنتهية
  :٢٠١٣يونيو  ٣٠في  

  اإليرادات
    ٥٨٣,٩٠٤    -    ٢٩,٥٤٣    ٣٠,١٧٤    ٢٩,١٥٣    ٤٩٥,٠٣٤  إيرادات التأجير

  
  النتائج

    ٢٨٨,٢٨٧    )٦٤١,٦٥(    ١٥,٥١٧    ٢٠,٥٣٨    ١٢,٨١٠    ٣٠٤,٠٦٤  المساهمات للفترة
  

  أخرى يةمعلومات قطاع
  المصاريف الرأسمالية

  (الموجودات الثابتة 
    ٤٧,٥١٢    -    ٥,٣١٩    ١١,٧٢٤    -    ٣٠,٤٦٩  والعقارات االستثمارية)  
  

  االستهالك
  الثابتة(الموجودات 

    ٧٢,٢٦٤    ٢٧٤    ٦,٣٤٢    ٤,٤٨٦    ٧,١١٧    ٥٤,٠٤٥  والعقارات االستثمارية)  
  

  الموجودات والمطلوبات
  ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

  
    ٢٣٨,٩,٤١١    ٥,٨٤٩١,٥٥    ٤٦٣,٨٩٠    ٤١٩,٠١٥    ٩٣٥,٢٥٦    ٨٦,٠٣٧,٢٢  موجودات القطاع

  
    ٣٠٨,٦,٤٥٢    ٠,٧٧١١,٨٩    ٦٦,٤٠١    ١١٦,٧٢٤    ٧٢,٩٠٧    ٤,٣٠٥,٥٠٥  مطلوبات القطاع

  



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١١ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  
  تكاليف التمويل  -٢
  

  أشهر المنتهيةالثالثة   أشهر المنتهيةالستة   
    يونيو ٣٠في       يونيو ٣٠في     

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  
    ٣٧,٩٨٦    ٢١,٦٩٢    ٧٦,٨٤٩    ٥٠,٥٢٠  المستحقة للشركة األمفوائد على المبالغ 

    ٤٦,٩٤٧    ٣١,١١٤    ٩٣,٧٧٣    ٦١,٨٠٨  فوائد على القروض والسلفيات
    -    ٥٠,٧٣٢    -    ٥٠,٧٣٢  رسوم ترتيب قرض غير مطفأة مشطوبة

    -    ٤٩,٧٨٢    -    ٤٩,٧٨٢  تحوطالمبكر لعقد السداد الخسائر 
    ٣,١٩٦    ١,٦٦٥    ٦,٣٩٨    ٤,٨٦٢  أخرى

  
  ١٢٩,٨٨    ١٥٤,٩٨٥    ١٧٧,٠٢٠    ٢١٧,٧٠٤    

  
  
  األرباح للفترة  -٣
  

  :تحميل بعد لفترةتم إظهار األرباح ل
  

  الثالثة أشهر المنتهية  الستة أشهر المنتهية  
    يونيو ٣٠في       يونيو ٣٠في     

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  
    -    ٢٠,١٣٥    -    ٤٥,٠٢٥  مطلوبات لم تعد مستحقة الدفع

  
  
  ح السهمبر   -٤
  

 القائمــة العاديــة األســهم لعــدد المــرجح المتوســط علــى للفتــرةالخســائر  أواألربــاح  صــافيتقســيم  خــالل مــن للســهم األساســيالــربح  احتســاب يــتم
  .الفترة خالل

  
 العاديـة األسـهم جميـع تحويـل افتـراض علـى القائمـة العاديـة األسهم لعدد المرجح المتوسط تعديل خالل من للسهمالربح المخفف  احتساب يتم

لقطـــع معينـــة مـــن  األراضـــي ملكيـــة نقـــلمقابـــل  الحـــاليين للمســـاهمين الشـــركة فـــي إضـــافية أســـهم إصـــدار الشـــركة اقترحـــت. مخففـــةال المحتملـــة
  ).١٠و  ٦ إيضاح( األراضي

  
  :يلي كما لسهموالمخفف ل األساسيالربح  لحساب الالزمة المعلوماتإن 
  

  الثالثة أشهر المنتهية  الستة أشهر المنتهية  
    يونيو ٣٠في       يونيو ٣٠في     

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  األرباح:
    ٢٨٧,٢٨٨    ٢٨٨,١٣٠    ٤٩٨,٠١٧    ٦١٧,١٧٦  صافي األرباح للفترة

    -    -    -    -  تعديل على تخفيف األرباح
  

    ٢٨٨,٢٨٧    ٢٨٨,١٣٠    ٤٩٨,٠١٧    ٦١٧,١٧٦  المعدل لتأثير التخفيفصافي األرباح للفترة 
  
  



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٢ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  
  ح السهم (تتمة)رب  -٤
  

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  عدد األسهم

    ٣٠٠  لسهماألساسي ل لربحل العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
    ١٣,٠١٤,٠٠٠  )٠١و  ٦ (إيضاحمقترح إصدار –تأثير التخفيف 

  
    ١٣,٠١٤,٣٠٠  لتأثير التخفيف المعدلة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

  
  الثالثة أشهر المنتهية  الستة أشهر المنتهية  

    يونيو ٣٠في       يونيو ٣٠في     
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  درهم  درهم  درهم  درهم  
  ربح السهم:

    ٩٥٧,٦٢٣    ٩٦٠,٤٣٣    ١,٦٦٠,٠٥٧    ٢,٠٥٧,٢٥٣  األساسي - 
    ٢٢    ٢٢    ٣٨    ٤٧  المخفف - 

  
  
  الموجودات الثابتة  -٥
  

  اإلضافات
فـي المنتهيـة السـنة ( درهـمألـف  ٤٩,٧١٨موجـودات ثابتـة بمبلـغ  بشـراء الشـركة قامـت ،٢٠١٤ يونيـو ٣٠ في المنتهية أشهر الستة فترة خالل
  ).ألف درهم ١٥٩,٠١٠ – ٢٠١٣ ديسمبر ٣١
  
  
  االستثماريةالعقارات   -٦
  

  اإلضافات
 ٣١ فــي المنتهيــة الســنة( درهــم ألــف ١٣,١٦٠,٤٠٣بمبلــغ  إضــافات الشــركةلــدى  ،٢٠١٤ يونيــو ٣٠ فــي المنتهيــة أشــهر الســتة فتــرة خــالل

  .العقارات االستثمارية في) درهمألف  ١٠٥,٢٥١ – ٢٠١٣ ديسمبر
  

 األم الشـركةقامـت . الشـركةإلـى  الشـركة بهـا تحـتفظ التـي االسـتثمارية العقـارات لجميـع القانونيـة الملكيـة نقـلب األم الشـركةقامـت  الفترة، خالل
 درهـمألـف  ١٣,٠١٤,٠٠٠مقابـل مبلـغ  الشركة بها تحتفظ التي ستثماريةاال عقاراتمتعلقة ببعض ال أراضي لقطع القانونية الملكيةبنقل  أيضا

 ثالـث طـرف مـثمن بـه قـامالـذي  ٢٠١٣ ديسـمبر ٣١كمـا فـي  التقيـيم أسـاس علـىتم تحديـد المبلـغ . الشركة فيمقابل إصدار األسهم المقترح 
  ).١٠ إيضاح(ضمن نفس الموقع لقطع أراضي 

  
  
  
  
  



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٣ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  
  المدينون التجاريون  -٧
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  

  
    ١٩٤,٣١٢    ٩٣,٥٩٦  صافي –مدينون تجاريون 

  
ألـــف درهـــم) وهـــو مســـتحق مـــن األطـــراف ذات عالقـــة ضـــمن المـــدينون  ٩,٥٠٤ – ٢٠١٣ديســـمبر  ٣١ألـــف درهـــم ( ٧,٥٣٩تـــم إدراج مبلـــغ 

  .)١٦(إيضاح  التجاريون
  

 ٢٠١٣ديسـمبر  ٣١ألـف درهـم ( ٤٧,٥٤١بعـد تنزيـل مخصـص الـديون المشـكوك فـي تحصـيلها بمبلـغ  ،إن الذمم المدينة التجارية أعاله هـي
  .ألف درهم) تمثل أفضل تقدير لإلدارة للذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها وهي متأخرة السداد ومنخفضة القيمة ٥٨,٣٠١ –
  

  هو كما يلي:إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درهمألف   ألف درهم  

  
    ٨٩,٤٧٨     ٥٨,٣٠١   بداية الفترة / السنة في

    )٣٦٥(    )١٠,٢٩٢(  للسنة /العكوسات للفترة  صافي
    )٣٠,٨١٢(    )٤٦٨(  الفترة / السنةالمبالغ المشطوبة خالل 

  
    ٥٨,٣٠١     ٤٧,٥٤١   الفترة / السنة نهايةفي 

  
  
  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  -٨
  

  :التالية المالي لمركزمبالغ ا من النقدية التدفقات بيان في يةالنقدشبه و  يةالنقدتتألف 
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  

  
    ٢١٣    ١٨٠  النقد في الصندوق

  األرصدة لدى البنوك:
    ٢٦,٤٢٢    ٥٦,٥٤١  الحسابات الجارية وتحت الطلب 
    ١٣٠,٠٠٠    -  ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر 
  

    ١٥٦,٦٣٥    ٥٦,٧٢١  يةالنقدشبه و  يةالنقد
  

    ٦٨,٥٤٢    ١٨,٤٢٣  )١٣(إيضاح  ودائع مرهونة
    ١,١٣٧,٥٣٢    ١,٤٠٧,٧٩٠  ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر

  
    ١,٣٦٢,٧٠٩    ١,٤٨٢,٩٣٤  نهاية الفترة / السنةفي الرصيد 



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٤ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  
  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق (تتمة)  -٨
  

كرصـيد محـتفظ بـه فـي الصـندوق  والنقـد البنـوك لـدى رصدةضمن األ) ألفي درهم – ٢٠١٣ ديسمبر ٣١(ألف درهم  ٤٤,٦٣٧تم إدراج مبلغ 
  ).١٦إيضاح ( عالقة ذي طرف لدى

  
 قصـيرة الثابتـةالودائـع  إيـداعيـتم . السـائدةالبنكيـة  الودائـع علـى الفائـدة أسـعار أسـاس علـىفوائـد بأسـعار متغيـرة  البنـوك لـدى النقـديترتب على 

 علـى الفائـدة أسعارويترتب عليها فوائد ب للشركة، الفورية النقديةالمتطلبات  على يتوقف وهذا أشهر، وستة واحد يوم بين تتراوح لفترات األجل
 ٢٠١٣( سـنويا ٪١,١و ٪٠,٩٥ بـينيترتـب عليهـا فوائـد بأسـعار  أشـهر ثالثـة بعـدالمسـتحقة  ثابتـةال ودائعالإن . المعنية األجل قصيرة الودائع

  ).٪ ١,٧ و ٪ ١,١ -
  
  
  رأس المال  -٩
  

درهــم لكــل ســهم  ١٠٠٠ بمبلــغ) ســهم ٣٠٠  - ٢٠١٣ ديســمبر ٣١( بالكامــل ومــدفوع ومصــدر ســهم مصــرح بــه ٣٠٠ مــن المــال رأسيتــألف 
  ).درهم ألف ٣٠٠  - ٢٠١٣ ديسمبر ٣١( درهمألف  ٣٠٠ بقيمة

  
  

  مالال رأسالزيادة المقترحة في   -١٠
  

مقابــل مبلــغ  األراضــيبعــض قطــع  ملكيــة نقــلمقابــل  الحــاليين للمســاهمين الشــركة فــي إضــافية أســهم إصــدار الشــركة اقترحــت الفتــرة، خــالل
 درهـم ألـف ١٣,٠١٤,٠٠٠بمبلغ  الحكومية السلطات مع المال رأس في زيادةال الشركة سجلت، ٢٠١٤يوليو  ٢٠في . درهم ١٣,٠١٤,٠٠٠

  .إلى نظامها األساسي إضافةدرهم من خالل  ١,٠٠٠قيمة كل سهم  سهم ١٣,٠١٤,٠٠٠ من تكوني
  
  

  توزيعات أرباح مرحلية  -١١
  

غيــر  األربــاح مــن ٢٠١٤ يونيــو ١٧ فــي الشــركة مســاهمي قبــل مــن درهــم ألــف ٢,٧٥٤,٧٥٠بمبلــغ  نقديــة أربــاحتوزيــع  علــى الموافقــة تمــت
  خالل تلك الفترة. توزيعهاوتم  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ في كماألف درهم  ٢,٩٩٣,٣٤٢الموزعة بمبلغ 

  
  

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  -١٢
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  

  
    ٣٤,٥٣٦    ٤٣,١٨٩  الدائنون التجاريون

    ٢٥٣,٠٥٨    ٢٢٣,٥٢١  المصاريف المستحقة الدفع
    ١٠,٦٢٢    ١,٢٨٧  الفوائد المستحقة الدفع

    ٣٨٩,٣٧    ٢٢,٣٠١  ذمم دائنة أخرى
  

  ٦٠٥,٣٣٥    ٢٩٠,٢٩٨    
  

 ذات ألطـــرافوهــو مســتحق  التجاريــة الدائنـــة الــذممضــمن ) ألــف درهــم ١,٦٣٨ – ٢٠١٣ ديســـمبر ٣١(ألــف درهــم  ٨,٨٨٣تــم إدراج مبلــغ 
    ).١٦إيضاح ( عالقة



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٥ 

   الداخليةالتقارير المالية إيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  

  القروض والسلفيات التي يترتب عليها فوائد  -١٣
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  

  
    ٣,٥١٠,٠٠٠     ٣,٦٧٣,٠٠٠   القروض والسفليات التي يترتب عليها فوائد (أ)
    )٥٤,٩٣٣(    )٤١,٩٢٣(  ناقصا: الجزء غير المطفأ لرسوم ترتيب القرض

  
    ٣,٤٥٥,٠٦٧     ٣,٦٣١,٠٧٧   صافي القروض والسفليات التي يترتب عليها فوائد

  
  إن صافي القروض والسفليات التي يترتب عليها فوائد تسدد كما يلي:

  
    ١٨٠,٠٠٠     -   خالل سنة واحدة (تظهر ضمن المطلوبات المتداولة)

    ٣,٢٧٥,٠٦٧     ٣,٦٣١,٠٧٧   المتداولة)بعد سنة واحدة (تظهر ضمن المطلوبات غير 
  

   ٣,٤٥٥,٠٦٧     ٣,٦٣١,٠٧٧    
  

  ٢٠١٤  
  ألف درهم  الحركة للفترة:  )أ(
  

    ٣,٥١٠,٠٠٠   يناير ١في كما الرصيد   
    )٣,٥١٠,٠٠٠(  ناقصا: المسدد خالل الفترة  
    ٣,٦٧٣,٠٠٠   الفترة خالل المقترضزائدا:   

  
    ٣,٦٧٣,٠٠٠   يونيو ٣٠الرصيد في   

  
 يــتم. ٢٠١١ســنة  فــيتــم الحصــول عليــه  الــذيو  بالكامــل درهــمألــف  ٣,٦٠٠,٠٠٠بمبلــغ  تمويــلتســهيل  ســدادب الشــركة قامــت الفتــرة، خــالل

مقدمـة  )درهـمألـف  ٥,٥٠٩,٥٠٠( مليار دوالر أمريكـي ١,٥ بمبلغمشترك  إسالمية مرابحة تمويلجديدة ل تسهيالتالتسهيل السابق ب استبدال
 فــي كمــا )درهــمألــف  ٣,٦٧٣,٠٠٠مليـار دوالر أمريكــي ( ١مبلــغ منــه ســحبت الشــركة . المتحــدة العربيـة اإلمــارات دولــةفــي  تجاريــة بنــوك مـن
 ةواحـد دفعـةالتسـهيل  هـذاسيتم سداد و  سنويا ٪١,٧٥+  ليبور بسعر فائدة ويترتب عليه مضمون غير جديدالتسهيل الإن . ٢٠١٤ يونيو ٣٠
) ألـف درهـم ٦٨,٥٤٢ – ٢٠١٣ ديسـمبر ٣١( ألـف درهـم ١٨,٤٢٣لـغ بمب النقديـة الضـمانات بعـض علـىرهـن  البنـكلـدى  .٢٠٢١سـنة  في

  ).٨ إيضاح( الدفع المستحقة الفوائدمقابل 
  

 ديســـمبر ٣١) (درهـــم ألـــف ٧٣٤,٦٠٠(أمريكـــي  دوالر ألـــف ٢٠٠,٠٠٠بمبلـــغ والســـلفيات التـــي يترتـــب عليهـــا فوائـــد  القـــروض مـــن اً جـــزءإن 
  ).١٦إيضاح ( عالقة ذي طرف منتم اقتراضه ) ال شيء - ٢٠١٣

  
  

  الصكوك  -١٤
  

 لشـركة،ل بالكامـل مملوكةتابعة  شركةهي و  كايمان جزر في مسجلة محدودة مسؤولية ذات ةشرك هي ،")المصدر("ليمتد  صكوك إي إم جي
إدراج  يــتم. ٢٠١٤يونيــو  ١٨ فــي) درهــمألــف  ٢,٧٥٤,٧٥٠( ألــف دوالر أمريكــي ٧٥٠,٠٠٠بمبلــغ ") الصــكوك("ضــمان  شــهادات وأصــدرت
 ٪٤,٥٦٤بســنبة  أربــاح توزيــع معــدل الصــكوك هــذهيترتــب علــى . ٢٠٢٤ســنة  فــي ســدادها المقــرر ومــن دبــي، ناســداك بورصــة فــي الصــكوك

  :المدرجة للصكوك هي كما يلي القيمةإن . سنوي نصف بشكل تدفع سنويا



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٦ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  

  الصكوك (تتمة)  -١٤
  

  ٢٠١٤  
  ألف درهم  

  
    ٢,٧٥٤,٧٥٠   المبالغ المحصلة من إصدار الصكوك

    )٢١,٧٨٦(  تكلفة إصدار الصكوكناقصا: 
  

    ٢,٧٣٢,٩٦٤   التزام الصكوك عند التثبيت األولي
    ٦٣   األرباح المستحقة حتى نهاية الفترة

  
    ٧٣٣,٠٢٧,٢   التزام الصكوك كما في نهاية الفترة

  
  

  المطلوبات الطارئةااللتزامات و   -١٥
  

  االلتزامات
) درهـــمألــف  ٤٠٦,٤٩١  - ٢٠١٣ديســمبر  ٣١( درهــمألـــف  ١,٨٠٤,٩٩٣بمبلــغ  التزامــات الشــركة لـــدى كــان ،٢٠١٤ يونيــو ٣٠ فــي كمــا

 العقــود قيمــة مثــلت ههــذ). درهــمألــف  ١٨٠,٢١٤  - ٢٠١٣ديســمبر  ٣١( درهــمألــف  ١,٥٧٦,٣٦٩بمبلــغ  مشــروع التزامــات تضــمنوالتــي ت
  .التاريخ ذلك في كماالمبالغ المستحقة الدفع المحققة و  المستلمة الفواتيرإعداد التقارير المالية بعد تنزيل  تاريخب كما الصادرة

  
  الشركة كمؤجر -التزامات عقود اإليجار التشغيلية 

 المســتحقة المســتقبلية اإليجــارعقــود  لــدفعات األدنــى لحــدإن ا. المــؤجر باعتبارهــا تشــغيلية إيجــار عقــود بموجــببتــأجير عقاراتهــا  الشــركةتقــوم 
تثبــت  لــم ولكــنالمــالي  التقريــرإعــداد  تــاريخب عليهــا المتعاقــد لإللغــاء القابلــة غيــر التشــغيلية اإليجــار عقــود بموجــب) األساســي اإليجــار(الــدفع 

  :هي كما يلي ،كذمم مدينة
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  

    ١,٣٤٨,٠٨٨    ١,٣١٩,٣١٧  سنة واحدةخالل 
    ٢,٠٨٨,٨٤٦    ٢,٣١٩,٥٥٩  سنوات ٥بعد سنة ولكن ليس أكثر من 

    ٢٦٤,٥١٩    ٢١١,٩٣٠  سنوات ٥أكثر من 
  

  ٣,٧٠١,٤٥٣    ٣,٨٥٠,٨٠٦    
  

 للفتـرة الخدمـة رسـوممبلـغ  إجمـاليإن . لمسـتأجرينعلـى ا السـنوية الخدمـة رسـومأيضـا بتحميـل  الشـركةتقـوم  األساسي، اإليجار إلى باإلضافة
  ).ألف درهم ٢٢٩,٦٧٥ – ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(ألف درهم  ١٢٣,٤٦٤بلغت  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ في المنتهية

  
  كمستأجرالشركة  -التزامات عقود اإليجار التشغيلية 

 المسـتقبلية اإليجـارعقـود  لـدفعات األدنـى لحـدإن ا. لهـا مكتبيـة مسـاحات السـتئجارالعقاريـة ش.م.ع  إعمـار شـركة مـع اتفاقيـة الشـركةأبرمت 
  :كما يلي هو لإللغاء القابلة غير التشغيلية اإليجار عقود بموجبالدفع  المستحقة

  



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٧ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  

  المطلوبات الطارئة (تتمة)االلتزامات و   -١٥
  

  (تتمة) االلتزامات
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  

  
    -    ٩٠١  خالل سنة واحدة

    -    ١,٤٤٧  سنوات ٥بعد سنة ولكن ليس أكثر من 
    -    -  سنوات ٥أكثر من 

  
  ٢,٣٤٨    -    

  
  مطالبات قانونية

ألــف درهــم  ١٢,٤٦٠ بمبلــغالقائمــة  اإليجــاراتلتحصــيل  المســتأجرين بعــض ضــد جاريــة قانونيــة إجــراءاتهنــاك  ،٢٠١٤ يونيــو ٣٠ فــي كمــا
 الهــولــن يكــون  الشــركة صــالحل كــونت ســوف المطالبــات هــذه نتــائج أن مــن واثقــة دارةإن اإل). ألــف درهــم ١٦,٠٠٨  - ٢٠١٣ديســمبر  ٣١(

  .للشركة التقارير المالية الداخلية على سلبي تأثير
  
  

  عالقةالإفصاحات األطراف ذات   -١٦
  
 المتفـق الشـروطالعادية حسب  األعمالتم إجرائها أثناء سير  والتي ،العالقة ذات األطراف معالجوهرية  المعامالتفإن  الفترة، خالل  )أ(

  :كما يليكانت األطراف،  بين عليها
  

    في الستة أشهر المنتهية    
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درهم  ألف درهم  

  إيرادات اإليجار
    ٣,٥٤٠    ٦,٠٨٨  الشركة األم 
    ٣٣,٧٠١    ٣٧,٠٠٠  الشركات الشقيقة 
    ٣٣,٨٦٨    ٤٣,٣٠٩  اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة المنشآت المملوكة من قبل أعضاء مجلس 
  

  ٧١,١٠٩    ٨٦,٣٩٧    
  المصاريف التشغيلية

    ٤٤,١٥٤    ٤٨,٣٨١  الشركة األم 
    -    ٢٨,٦٤٣  الشركات الشقيقة 
    -    ٢,٧٠١  اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة المنشآت المملوكة من قبل أعضاء مجلس 
  

  المصاريف العمومية واإلدارية
    ٤٠,٦٧٦    ٥٧,٦٥٥  الشركة األم 
    -    ٩٢٥  الشركات الشقيقة 
    -    ٦٧٩  اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة المنشآت المملوكة من قبل أعضاء مجلس 
  
  

  تكاليف التمويل
    ٧٦,٨٤٩    ٥٠,٥٢٠  الشركة األم 
    -    ١,٤٤٥  وأطراف أخرى ذات عالقةاإلدارة  المنشآت المملوكة من قبل أعضاء مجلس 
  



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٨ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  

  إفصاحات األطراف ذات العالقة (تتمة)  -١٦
  
  :يلي كما هي المالي المركز بيان في المدرجة العالقة ذات األطراف مع األرصدةإن   )ب(
  

  المبالغ المستحقة  القروض والسلفيات  المبالغ المستحقة  لدىاألرصدة   
  الدائنون  اإليرادات  المدينون  إلى األطراف ذات  التي يترتب  من األطراف ذات  البنوك والنقد  
  التجاريون  المؤجلة  التجاريون  العالقة  عليها فوائد  العالقة  في الصندوق  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٤يونيو  ٣٠
  

  غير المتداولة
    -    -    -    -    -    -    -  قرض  -  الشركة األم

    -    -    -    -    -    -    -  فوائد  -  
    -    -    -    -    -    -    -  أخرى  -  
    -    -    -    -    -    -    -  الشركات الشقيقة

  المنشآت المملوكة من قبل أعضاء مجلس
    -    -    -    -    ٧٢٦,٢١٥    -    -  اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة 
  

  -    -    ٧٢٦,٢١٥    -    -    -    -    
  

  المتداولة
    -    -    -    ٩٧٢,٣١٥    -    -    -  قرض  -  الشركة األم

    -    -    -    ٢٦,٣٦١    -    -    -  فوائد  -  
    -    ٢,٢٩٥    ٤,٢١٠    ١٢٠,٠٧٩    -    -    -  أخرى  -  
    ٨,٢٧٤    ١٥,٥٨٠    ٨٠٢    ٤٠٠    -    ٢١٩,٧١٦    -  الشركات الشقيقة

  المملوكة من قبل أعضاء مجلسالمنشآت 
    ٦٠٩    ٣٣,٥٨٥    ٢,٥٢٧    -    -    -    ٤٤,٦٣٧  اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة 
  

  ٨,٨٨٣    ٥١,٤٦٠    ٧,٥٣٩    ١,١١٩,١٥٥    -    ٢١٩,٧١٦    ٤٤,٦٣٧    
  



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

١٩ 

   التقارير المالية الداخليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  

  العالقة (تتمة)إفصاحات األطراف ذات   -١٦
  

  المبالغ المستحقة  القروض والسلفيات  المبالغ المستحقة  األرصدة لدى  
  الدائنون  اإليرادات  المدينون  إلى األطراف ذات  التي يترتب  من األطراف ذات  البنوك والنقد  
  التجاريون  المؤجلة  التجاريون  العالقة  عليها فوائد  العالقة  في الصندوق  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١
  

  غير المتداولة
    -    -    -    ١,٥٨٣,٤٩٣    -    -    -  قرض  -  الشركة األم

    -    -    -    ٨٦,٢١٢    -    -    -  فوائد  -  
    -    -    -    ١٥٥,٣٣٨    -    -    -  أخرى  -  
    -    -    -    ٣٠٢    -    -    -  الشركات الشقيقة

  أعضاء مجلسالمنشآت المملوكة من قبل 
    -    -    -    -    -    -    -  اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة 
  

  -    -        ٣٤٥,٨٢٥,١    -    -    -    
  

  المتداولة
    -    -    -    -    -    -    -  قرض  -  الشركة األم

    -    -    -    -    -    -    -  فوائد  -  
    -    -    ٦٥٥    -    -    -    -  أخرى  -  
    ١,٠٥١    ١,٥٠٢    ٥٢٠    -    -    ١٠,٧٨٣    -  الشركات الشقيقة
    -    ١٨,٥٣٠    ٥٠٧    -    -    ١٦١,٠٧١    -  الشركات التابعة

  المنشآت المملوكة من قبل أعضاء مجلس
    ٥٨٧    ٤٠,٩٠٣    ٧,٨٢٢    -    -    -    ٢  اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة 
  

  ١,٦٣٨    ٦٠,٩٣٥    ٥٠٤,٩    -    -    ١٧١,٨٥٤    ٢    
  
  



 مولز (ش.ذ.م.م)إعمار مجموعة 

٢٠ 

   الداخليةالتقارير المالية إيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 

  
  

  إفصاحات األطراف ذات العالقة (تتمة)  -١٦
  
  .بالتكلفة للشركةوالموجودات الثابتة المحولة  االستثمارية للعقاراتالدفع  المستحقة المبالغ األم الشركةتمثل المبالغ المستحقة من   )ج(
  

 طويــل قــرض إلــى المســتحق، الرصــيد مــن درهــم،ألــف  ٦,٣٧٢,٠٥٩ مبلــغ لتحويــل األم الشــركة مــع يــةاتفاق الشــركةأبرمــت  ،٢٠١٠ ســنة فــي
 خـالل القـرض رصـيد فـي الحركـةإن . الشـركة مـعمتـوفرة  األمـوال تكـون عنـدما القـرض هذايسدد  .سنويا ٪٨يترتب عليه فوائد بمعدل  األجل
  :يلي كماهي  الفترة

  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درهمألف   ألف درهم  

  
    ٢,٠٠١,٩٧٣     ١,٥٨٣,٤٩٣   يناير ١الرصيد في 
    )٤١٨,٤٨٠(    )٦١١,١٧٨(  / السنة خالل الفترةالتي تمت التسديدات 

  
    ١,٥٨٣,٤٩٣     ٩٧٢,٣١٥   / السنة الرصيد في نهاية الفترة

  


