
�إعالن هام بخ�سو�ص نطاق �سعر بيع �أ�سهم
 �سركة جمموعة �إعمار مولز �ص.م.ع )قيد �لتاأ�سي�ص( 

و �إدر�ج �أ�سهمها يف �سوق دبي �ملايل

�إحلاقا �لى بيان �الإعالن عن نية عر�س �ال�شهم �ملطروحة للبيع �لذي من ن�شره بتاريخ 31 �أغ�شط�س 2014، تعلن �شركة 

جمموعة �إعمار مولز �س.م.ع. )قيد �لتاأ�شي�س()ال�شركة( عن �لنطاق �ل�شعري للبيع.

مت حتديد نطاق �ل�شعر ما بني 2.50 درهم و 2.90 درهم لل�شهم �لو�حد.

�أ�شهم  بيع  خالل  من  ذلك  و�شيتم  �ملال  ر�أ�س  من  �شهم   )2.000.000.000( بـ  للبيع  �ملطروحة  �ال�شهم  حجم  يتمثل 

�ملوؤ�ش�شني.

�شوف يتم حتديد �شعر �لبيع �لنهائي بناء على عملية �لبناء �ل�شعري. و�شتقوم �ل�شركة بن�شر �إعالن ين�س على �شعر �لبيع 

�لنهائي و�لذي �شين�شر بو��شطة و�شائل �الإعالنات �ل�شحفية �ملتعارف عليها يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

ولغايات �إدر�ج �أ�شهم �ل�شركة يف �شوق دبي �ملايل و�ملقرر بتاريخ 2 �أكتوبر 2014، ي�شر جمل�س �إد�رة �ل�شركة �أن يعلن عن 

�لبيانات �ملالية �ملدققة لل�شركة حتى 30 يونيو 2014 باالإ�شافة �إلى ملخ�س عن تقرير جمل�س �الإد�رة.

�إلى قانون  ��شتنادً�  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمار�ت  �لتاأ�شي�س يف  �إعمار مولز هي �شركة م�شاهمة عامة قيد  )�شركة جمموعة 

�ل�شركة  مال  ر�أ�س  يبلغ  له،  �ملنفذة  �لوز�رية  و�لقر�ر�ت  له  �ملعدلة  و�لقو�نني   1984 ل�شنة   8 رقم  �لتجارية  �ل�شركات 

13.014.300.000 درهم. �شتعمل �ل�شركة على تاأ�شي�س وتطوير و�إد�رة �ملحالت �لتجارية، متلك و�إد�رة �ملر�كز �لتجارية 

وكل �لن�شاطات و�خلدمات �ملتعلقة بهذه �ملو��شيع، خدمات �إد�رة �ملن�شاآت، جتارة وتربية و�لعناية باأ�شماك �لزينة و�حليو�نات 

�حلية، �إن�شاء وتطوير و�إد�رة ومتلك حد�ئق �الأحياء �ملائية و�لبحرية وتطوير و�إد�رة ومتلك قبة تزلج على �جلليد وكذلك 

�إد�رة وت�شغيل �شاالت �الألعاب �الإلكرتونية و�شاالت �ألعاب لت�شلية �الأطفال وت�شميم و�إنتاج �الإعالنات؛ ولل�شركة يف �شبيل 

حتقيق �أغر��شها �لقيام بكافة �الأن�شطة و�لقيام بكافة �الأعمال �لالزمة ملمار�شة �أن�شطتها ب�شكل �شليم يف �لدولة وخارجها؛ 

ويجوز �أن يكون لل�شركة م�شلحة �أو �أن ت�شرتك �أو �أن تتعاون �أو �أن ت�شتحوذ، باأي طريقة، مع �أي هيئة �أو �شركة �أخرى، د�خل 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أو يف خارجها، ماد�مت هذه �لهيئة �أو �ل�شركة تز�ول �أعمااًل �شبيهة باأعمال �ل�شركة.(

تقرير جلنة امل�ؤ�ش�شني

�ل�شادة/�مل�شاهمني 

�شركة جمموعة �إعمار مولز

�شركة م�شاهمة عامة

دبي- �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تقرير جلنة امل�ؤ�ش�شني

ي�شر جلنة �ملوؤ�ش�شني يف �شركة جمموعة �إعمار مولز �س.م.ع. )قيد �لتاأ�شي�س(- يف ما يلي )ال�شركة( �أن تقّدم تقريرها 

و�لبيانات �ملالية �ملدققة لل�شركة لغايات �الإدر�ج حتى 30 يونيو 2014 باالإ�شافة �إلى بيانات مقدمة من مدققي �حل�شابات 

تاريخ 10 �شبتمرب 2014 تو�شح �أي تغري�ت جوهرية بالقو�ئم �ملالية تتعلق باالأمور �لتالية: )�أ( �لديون �خلارجية )ب( و�أي 

توزيعات للم�شاهمني )�شو�ء كان ذلك من خالل توزيعات �الأرباح �أو �شد�د قرو�س قدمت لل�شركة من قبل �مل�شاهمني(. 

الأن�شطة الرئي�شية ومراجعة تطّ�ر الأعمال:

�إن �ل�شركة هي قيد �لتاأ�شي�س ك�شركة م�شاهمة عامة وفقًا للقانون �الإحتادي رقم )8( ل�شنة 1984، على �إثر حتّولها من 

�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �إلى �شركة م�شاهمة عامة مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية تاريخ 24 �أغ�شط�س 

2014. يبلغ ر�أ�س مال �ل�شركة 13.014.300.000 درهم موزع على 13،014،300،000 �شهم بحيث تبلغ قيمة �ل�شهم 

لعدد )2.000.000.000(  �ملوؤ�ش�شني  �أ�شهم  بيع  �لى �شركة م�شاهمة عامة من من خالل  �لتحول  �شيتم  و�حًد.  درهًما 

�شهم من ر�أ�س مال �ل�شركة. و�إن �أحد �أهد�ف �ل�شركة، من بني �لعديد من �الأهد�ف �الأخرى، �ل�شماح للموؤ�ش�شني �لبائعني 

ببيع جزء من ملكيتهم يف �الأ�شهم ويف نف�س �لوقت ي�شيف �شيولة نقدية لتد�ول �الأ�شهم ويرفع من قيمة و�إ�شم �ل�شركة على 

�ل�شعيد �لدويل. تعترب �ل�شركة �ملالك و �مل�شغل �لرئي�شي ملر�كز �لت�شوق يف �إمارة دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وت�شم 

حمفظتها �لعقارية �أربعة مر�كز ت�شوق و 30 جممع ت�شوق و غريه من عقار�ت �لتجزئة، و�لذين ي�شكلون معًا ما يقرب 5.9 

مليون قدم مربع من م�شاحة �إجمالية �لقابلة للتاأجري كما هو يف 30 يونيو 2014، ون�شبة �إ�شغال تعادل 95% من �مل�شاحة 

�الإجمالية �لقابلة للتاأجري يف �الأ�شهر �ل�شتة �ملنتهية يف 30 يونيو 2014.

�إن �أرباح ما قبل �لتاأ�شي�س للفرتة �ملبينة �أعاله مدرجة يف �لبيانات �ملرفقة.

بالنيابة عن جلنة امل�ؤ�ش�شني

تاريخ: 14 �شبتمرب 2014

 تقرير مدققي احل�شابات اإلى ال�شادة امل�شاهمني يف

 جمم�عة اإعمار م�لز �س.م.ع. )قيد التاأ�شي�س( مرفق ربطا

 البيانات املالية املدققة لل�شركة لغايات الدراج 
حتى 30 ي�ني� 2014 مرفقة ربطا

 اإي�شاحات ح�ل البيانات املالية املدققة لل�شركة لغايات الدراج 
حتى 30 ي�ني� 2014 مرفقة ربطا

بيانات مقدمة من مدققي احل�شابات تاريخ 10 �شبتمرب 2014 ت��شح اأي تغريات 
ج�هرية بالق�ائم املالية تتعلق بالأم�ر التالية: )اأ( الدي�ن اخلارجية )ب( واأي 

ت�زيعات للم�شاهمني )�ش�اء كان ذلك من خالل ت�زيعات الأرباح اأو �شداد قرو�س 
قدمت لل�شركة من قبل امل�شاهمني( مرفقة ربطا

البيانات املالية الفتتاحية )قائمة املركز املايل الإفتتاحية( ل�شركة اإعمار 
م�لز �شركة م�شاهمة عامه وذلك بي�م اإعالن تاأ�شي�س ال�شركة كم�شاهمة عامة 

)2014/09/30(، اإ�شافة اإلى تقرير مدقق احل�شابات اخلارجي ب�شاأن البيانات 
املالية الفتتاحية، والإي�شاحات ح�ل البيانات املالية الإفتتاحية.

ملخ�س عن تقرير جمل�س الإدارة

نبذة خمت�شرة عن تاأ�شي�س ال�شركة و اأغرا�شها. 1

لقد مت تاأ�شي�س �شركة جمموعة �إعمار مولز �س.م.ع. )قيد �لتاأ�شي�س( يف ما يلي )ال�شركة(بد�يًة ك�شركة ذ�ت م�شوؤولية 
بلغ  مال  بر�أ�س  دي�شمرب 2005،   28 بتاريخ  دبي  �إمارة  �لرئي�شي يف  ومقرها  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  حمدودة يف 
300،000 درهم. وبتاريخ 20 يوليو 2014 �شجلت �ل�شركة من خالل ملحق لعقد �لتاأ�شي�س �خلا�س بها زيادة يف ح�ش�س 
بقيمة  ح�شة   13.014.000 من  تتكون  و�لتي  درهم،   13.014.000.000 بقيمة  �حلكومية  �ل�شلطات  مع  �ملال  ر�أ�س 
 ،2014 �أغ�شط�س   24 وبتاريخ  درهم.   13.014.300.000 �ل�شركة  مال  ر�أ�س  �أ�شبح  بحيث  ح�شة  لكل  درهم   1.000
و�فقت �جلمعية �لعمومية غري �لعادية للم�شاهمني يف �ل�شركة على حتويل �ل�شركة �إلى �شركة م�شاهمة عامة من خالل بيع 
�ملوؤ�ش�شني ما ال يقل عن ن�شبة )15%( من ر�أ�س �ملال لالكتتاب �لعام. و�إدر�ج �الأ�شهم يف �شوق دبي �ملايل. وقد و�فقت هيئة 
�الأور�ق �ملالية و�ل�شلع على ن�شرة �الكتتاب �ملعدة بهذ� �خل�شو�س. و�إن �أحد �أهد�ف �ل�شركة ، من بني �لعديد من �الأهد�ف 
لتد�ول  نقدية  �شيولة  ي�شيف  �لوقت  نف�س  ويف  �الأ�شهم  يف  ملكيتهم  من  جزء  ببيع  �لبائعني  للموؤ�ش�شني  �ل�شماح  �الأخرى، 

�الأ�شهم ويرفع من قيمة و�إ�شم �ل�شركة على �ل�شعيد �لدويل.

وكل  �لتجارية  �ملر�كز  و�إد�رة  ومتلك  �لتجارية،  �ملحالت  و�إد�رة  وتطوير  تاأ�شي�س  يف  �لرئي�شية  �ل�شركة  �أغر��س  تتمثل 
�لن�شاطات و�خلدمات �ملتعلقة بهذه �ملو��شيع، خدمات �إد�رة �ملن�شاآت، جتارة وتربية و�لعناية باأ�شماك �لزينة و�حليو�نات 
�حلية، �إن�شاء وتطوير و�إد�رة ومتلك حد�ئق �الأحياء �ملائية و�لبحرية وتطوير و�إد�رة ومتلك قبة تزلج على �جلليد وكذلك 
�إد�رة وت�شغيل �شاالت �الألعاب �الإلكرتونية و�شاالت �ألعاب لت�شلية �الأطفال وت�شميم و�إنتاج �الإعالنات؛ ولل�شركة يف �شبيل 
حتقيق �أغر��شها �لقيام بكافة �الن�شطة و�لقيام بكافة �الأعمال �لالزمة ملمار�شة �أن�شطتها ب�شكل �شليم يف �لدولة وخارجها؛ 
ويجوز �أن يكون لل�شركة م�شلحة �أو �أن ت�شرتك �أو �أن تتعاون �أو �أن ت�شتحوذ، باأي طريقة، مع �أي هيئة �أو �شركة �أخرى، د�خل 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أو يف خارجها، ماد�مت هذه �لهيئة �أو �ل�شركة تز�ول �أعمااًل �شبيهة باأعمال �ل�شركة.

ال�شرتاتيجية امل�شتقبلية. 2

تعتزم �ل�شركة �إلى )1( حتقيق منو على �ملدى �لطويل من خالل �إد�رة حقيبة �مل�شتاأجر ب�شكل ن�شط، )2( وتعظيم �لعو�ئد 
�لناجمة عن حقيبة �الأ�شول �حلالية من خالل �الإد�رة �لن�شطة لالأ�شول و�لتو�شعات باالإ�شافة �لى تطوير �أ�شول جديدة، 
)3( وفر�س منو �لتمويل وتوزيعات �الأرباح مع �حلفاظ على هيكل ر�أ�س �ملال، )4( وحت�شني �لوعي بالعالمة �لتجارية لدفع 

�الإقبال و دعم منو مبيعات �مل�شتاأجرين.



�إعالن هام بخ�سو�ص نطاق �سعر بيع �أ�سهم
 �سركة جمموعة �إعمار مولز �ص.م.ع )قيد �لتاأ�سي�ص( 

و �إدر�ج �أ�سهمها يف �سوق دبي �ملايل

عالقة ال�شركة باأية �شركات اخرى )�ش�اء كانت اما او تابعة او �شقيقة او حليفة(. 3

فيما يلي هيكل �ل�شركة يبني عالقة �ل�شركة بال�شركات �الأخرى:

التط�رات الأخرية و الأحداث الهامة التي مرت بها ال�شركة. 4

تتمثل �الأحد�ث �لهامة �لتي مرت بها �ل�شركة منذ تاأ�شي�شها باالآتي:

يف 28 دي�شمرب2005: تاأ�ش�شت �ل�شركة يف دبي ك�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة.   -

�ل�شلطات �حلكومية بقيمة 13.014.000.000  �ملال مع  ر�أ�س  �أ�شهم  �ل�شركة زيادة يف  يوليو 2014، �شجلت  يف 20   -
درهم، و�لتي تتكون من 13.014.000 �شهم بقيمة 1.000 درهم لكل �شهم وذلك من خالل ملحق لعقد �لتاأ�شي�س 
�خلا�س بال�شركة. وتتعلق هذه �لزيادة يف �أ�شهم ر�أ�س �ملال باإ�شد�ر �أ�شهم �إ�شافية يف �ل�شركة �لى م�شاهميها مقابل 

نقل ملكيات قطع �أر��شي متعلقة بدبي مول و دبي مارينا مول و �شوق �لبحار.

يف 24 �أغ�شط�س 2014، و�فقت �جلمعية �لعمومية غري �لعادية للم�شاهمني يف �ل�شركة على حتويل �ل�شركة �إلى �شركة   -
م�شاهمة عامة من خالل خالل بيع �أ�شهم �ملوؤ�ش�شني ما ال يقل عن ن�شبة )15%( من ر�أ�س �ملال يف �كتتاب  عامو�إدر�ج 

�الأ�شهم يف �شوق دبي �ملايل.

�ملبلغ  هذ�  �ل�شركة  و��شتخدمت  �جلديد  �لتمويل  من  درهم  مليون   918 مبلغ  ب�شحب  قمنا   2014 �شبتمرب   2 يف   -
باالإ�شافة �إلى �ل�شيولة �لنقدية �ملتوفرة لدى �ل�شركة ل�شد�د �إجمايل �ملتبقي من قيمة قر�س �مل�شاهم. باالإ�شافة �لى 
ذلك، يف �أغ�شط�س 2014، قمنا بدفع 800 مليون درهم من �الأرباح �لتي مت �حتجازها ب�شفتها �أرباح نقدية قابلة 

للتوزيع على م�شاهمينا.

الأوراق املالية التي �شبق لل�شركة اإ�شدارها: . 5

قامت �ل�شركة باإ�شد�ر �شكوك بقيمة 750 مليون دوالر �أمريكي بتاريخ 18 يونيو 2014.

اأع�شاء جمل�س الدارة . 6

�جلن�شية �ملن�شب �ال�شم 
�الإمار�ترئي�س جمل�س �الإد�رة�شعادة/ حممد علي ر��شد �لعبار 

�الإمار�تع�شو جمل�س �إد�رة غري تنفيذي�أحمد ثاين ر��شد �ملطرو�شي
�الإمار�تع�شو جمل�س �إد�رة غري تنفيذيعبد�هلل �شعيد بن ماجد باليوحة

�الإمار�تع�شو جمل�س �إد�رة غري تنفيذيعبد �لرحمن حارب ر��شد �حلارب
�الإمار�تع�شو جمل�س �إد�رة م�شتقل وغري تنفيذيهالل �شعيد �ملري

�الإمار�تع�شو جمل�س �إد�رة م�شتقل وغري تنفيذيحممد هادي �أحمد عبد�هلل �حل�شيني
لبنان ع�شو جمل�س �إد�رة م�شتقل وغري تنفيذيحممد مر�د

�ململكة �ملتحدةع�شو جمل�س �إد�رة م�شتقل وغري تنفيذيريت�شارد �كرز

ن�شبة ملكية اأع�شاء جمل�س الإدارة و املدراء التنفيذيني مع اأقاربهم من الدرجة الأولى يف ال�شركة . 7
وال�شركات التابعة لها

�أي  �أو  �ل�شركة  يف  �أ�شهم  �أي  �الأولى  �لدرجة  من  و�أقاربهم  �لتنفيذيني  �ملدر�ء  و  �الإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  من  �أي  ميلك  ال 
�شركات تابعة لها.

لئحة مبالكي اكرث من 5% من ا�شهم ال�شركة و عدد ال�شهم اململ�كة. 8

99.9%�شركة �إعمار �لعقارية �س.م.ع 

تقييم جمل�س الإدارة لأداء ال�شركة و اإجنازاتها مقارنة باخلطة امل��ش�عة. . 9

تاأكد �ل�شركة �أن �أد�ءها و�إجناز�تها يتو�فق مع توقعات �الإد�رة �لعليا لل�شركة.

ت�شتمر �ل�شركة يف حتقيق منو تدريجي مع تطور�ت �يجابية يف خمتلف �لقطاعات:

�إجمايل �لعو�ئد يف �لن�شف �الأول من عام 2014 �أعلى بـ 13% من مقابل �إجمايل �لعو�ئد يف �لعام �لفائت �إذ بلغت   -
�لعو�ئد 1،258 مليون درهم �إمار�تي )343 مليون دوالر �أمريكي(

هام�س �شايف �لربح قبل خ�شم �لعائد و�ل�شر�ئب و�الإهالك و�ال�شتهالك )EBITDA( )كما مت �إعالنه( ز�د من %74   -
�لى 79% كن�شبة من �إجمايل �الأرباح، بربح قبل خ�شم �لعائد و�ل�شر�ئب و�الهالك و�ال�شتهالك )EBITDA( يبلغ 

999 مليون درهم �إمار�تي )272 مليون دوالر �أمريكي( يف �لن�شف �الأول من عام 2014

بلغ 617 مليون درهم  �ذ  �لفائت  �لعام  �الأرباح يف  �إجمايل  بن�شبة 24% مقابل  ز�د  �لفرتة  نف�س  �الأرباح عن  �إجمايل   -
�إمار�تي )168 مليون دوالر �أمريكي(

�شهدت �ل�شركة �أد�ء قوي عرب حمافظها:  -

قبل خ�شم  �لربح  وهو�م�س  �مل�شتاأجرين  ومبيعات  �ملربع  للقدم  �اليجار  معدل  ومتو�شط  �الإيجار  عائد  معدل  �رتفاع   •
�لعائد و�ل�شر�ئب و�الهالك و�ال�شتهالك )EBITDA( عرب كافة �لقطاعات �الأ�شا�شية

قامت �إعمار مولز بنجاح بتجديد و��شتبد�ل وتوقيع عقود �يجار لـ 18% من �مل�شاحة �الجمالية �لقابلة للتاأجري خالل   •
�لن�شف �الأول من عام 2014

�رتفاع معدل �الإيجار �لتعاقدي �الأ�شا�شي للعقود �ملجددة �أو �مل�شتبدلة و�ملنتهية مدتها يف عام 2014 بن�شبة %32   •
)كما يف 30 يونيو 2014( مقابل ما مت حتقيقه �لعام �لفائت

ن�شبة م�شاهمة غري امل�اطنني يف را�شمال ال�شركة. 10

ن�شبة م�شاهمة غري �ملو�طنني يف ر�أ�س مال �ل�شركة هي %0.01.

البيانات املالية التي �شيتم ن�شرها. 11

�شتقوم �ل�شركة بتاريخ 1 �أكتوبر 2014 بن�شر توقعات �الإد�رة للمو�زنة )و�لتي �شتعك�س �ملركز �ملايل �الفتتاحي( كما هو بتاريخ 
30 �شبتمرب 2014 ملجموعة �إعمار مولز �س.م.ع. و�شتقوم �ل�شركة �أي�شًا بتاريخ 31 �أكتوبر 2014 بن�شر �حل�شابات �ملالية 

�ملر�جعة كما هي ولفرتة 9 �أ�شهر و�ملنتهية بتاريخ 30 �شبتمرب 2014، و�شيقوم مدقق ح�شابات �ل�شركة مبر�جعتها.

جمم�عة اإعمار م�لز 

دبي مول ذ.م.م دبي مارينا مول فرع �إعمار مولز 
للدعالنات-فرع

�إعمار �لدولية للمر�كز 
�لتجارية ذ.م.م

�إعمار دبي للمر�كز 
�لتجارية ذ.م.م

جممع �لذهب و�الملا�س 
مركز �لرو�شة ذ.م.مذ.م.م

 %99  %99  %99

 %99  %99


