
 
 مجموعة إعمار مولز ( ش.م.ع.)

 

التقدیري االفتتاحي بیان المركز المالي   

٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في   
 

كما في                  
٢٠١٤سبتمبر ٣٠  

الحركة صافي   
 ملیون درھم

سحوبات من  
 القرض البنكي

 دفعات 
 للمساھمین

كما في                   
٢٠١٤یونیو  ٣٠  

 

درھم  ملیون
تقدیرات اإلدارة)(  

اإلدارة)(تقدیرات    
)٣إیضاح (  

  درھم ملیون 
)٢إیضاح (  

درھم ملیون   
)١إیضاح (  

درھم    ملیون    

 الموجودات         
غیر المتداولة الموجودات           

ثابتةالموجودات ال ٣١٣  -  -  ٩  ٣٢٢  

٤٤٢٫٢٠ ستثماریةاالعقارات ال ٢٠٫٣٦٣  -  -  ٧٩    

٧٦٤٫٢٠   ٢٠٫٦٧٦  -  -  ٨٨  

المتداولة الموجودات           

 البضاعة ١٥  -  -  -  ١٥

٥(  ٨٨(   -  -  ٣٩ تجاریونالمدینون ال   

٦٨   ٦٤  -  -  ٤٠ ومصاریف مدفوعة مقدما ادفعات مقدم   

١٧٢   )٣(   -  -  ٢٠٢  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
١٫٩٥٣(  ٩١٨  ٤١٧  ٨٦٥(   ٣١٫٤٨ الصندوقاألرصدة لدى البنوك والنقد في    

١٫٩٥٣(  ٩١٨  ٤٤٩  ١٫٢٧١(   ١٫٨٥٧  
١٫٩٥٣(  ٩١٨  ٥٣٧  ٢٢٫٠٣٥(   ٣٢٢٫٥٣  إجمالي الموجودات 

         
 

 المطلوبات وحقوق المساهمین

 حقوق المساهمین         

)٤(إیضاح  رأس المال ١٣٫٠١٤  -  -  -  ١٣٫٠١٤  

٨٠٠(  -  ٣٢١  ٣٧٧(   ٦٨٥ موزعةالرباح غیر األ   

)١(   ٧(  -  -  ٦(  اإلحتیاطي 

٨٠٠(  -  ٣٢٧  ١٣٫٣٩٠(   ٣١٣٫٨٦  إجمالي حقوق المساهمین 

غیر المتداولةالمطلوبات            

 مكافأة نهایة الخدمة للموظفین ١٣  -  -  ١  ١٤

 قروض وسلفیات یترتب علیها فوائد         

٧(  ٤٫٥٤٢( الفئة طویلة االجل - ٣٫٦٣١  -  ٩١٨    

 صكوك ٢٫٧٣٣  -  -  -  ٢٫٧٣٣

شهرا ١٢مبالغ محتجزة مستحقة الدفع بعد  ٤  -  -  ٨  ١٢  

٦٫٣٨١  -  ٩١٨  ٢  ٧٫٣٠١  

المتداولةالمطلوبات            

١٫١٥٣(  -  ٥٦  ٢٢(  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة ١٫١١٩  

ومبالغ مستحقة الدفعدائنون  ٢٩٠  -  -  ١١٥  ٤٠٥  

وودائع تأمین امقدم دفعات ٤٦٩  -  -  ١٤  ٤٨٣  

شهرا ١٢مبالغ محتجزة مستحقة الدفع خالل  ٣  -  -  ١  ٤  

٨٤٠  -  -  ٢٢  ٤٣٠  اإلیرادات المؤجلة 

١٫١٥٣(  -  ٢٠٨  ١٫٣٤٤(   ٢٫٢٨٩  

١٫١٥٣(  ٩١٨  ٢١٠  ٨٫٦٤٥(   ٠٨٫٦٧  إجمالي المطلوبات 

١٫٩٥٣(  ٩١٨  ٥٣٧  ٢٢٫٠٣٥( المساهمینإجمالي المطلوبات وحقوق  ٢٢٫٥٣٣    
 



 

 إیضاحات

دفعات تمت للمساھمین       )١(   

ملیون  ٨٠٠ھذه الدفعات تمثل أرباح بمبلغ خالل الفترة.   (إعمار العقاریة ش.م.ع.)ملیون درھم تمت للمساھمین  ١٫٩٥٣دفعات رئیسیة بمبلغ 
ملیون درھم و تسدید الفائدة و المصاریف األخرى العائدة لقرض  ٩٧٢و تسدید قرض المساھمین بمبلغ  ,باح غیر الموزعة درھم من األر

ملیون درھم. ١٨١المساھمین بمبلغ   

 إن الغرض من ھذه الدفعات كان للتأكد بان المبلغ المستحق إلعمار العقاریة ش.م.ع. قد تم تسدیده بالكامل.

السحب من القرض البنكي       )٢(  

ملیون دوالر امریكي) خالل الفترة من التسھیالت البنكیة الغیر مستخدمة والمتاحة للشركة. ٢٥٠ملیون درھم ( ٩١٨تم سحب مبلغ  قد  

صافي الحركة      )٣(  

.استثناء المعامالت السابقةب ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠الى  ٢٠١٤یولیو  ١تمثل صافي الحركة في الرصید خالل الفترة من   

المالس أر     )٤(  

 ٢٠الف درھم . في  ١٣٫٠١٤٫٠٠٠الزیادة المقترحة في رأس المال  درھم والف  ٣٠٠كان رأس المال المسجل  ٢٠١٤ یونیو ٣٠كما في 
قامت الشركة بتسجیل الزیادة في رأس المال لدي السلطات الحكومیة من خالل ملحق لعقد التأسیس. ٢٠١٤یولیو   

علي  بناءً  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠تقدیرات اإلدارة فقط لمركز المیزانیة العمومیة كما في  مبني على االفتتاحي التقدیري للمركز المالي ذا البیانإن ھ
لم  االفتتاحي التقدیري إن ھذا البیان للمركز المالي عرضة لتعدیالت معینة . ھو , و٢٠١٤سبتمبر  ٢٨میزان المراجعة المتوفر للشركة كما في 

مدقق الشركة المستقل , إیرنست و یونغ الشرق األوسط , فرع دبي ("إیرنست و الموافقة علیھ من قبل  ه اووال تقریر عتھ،مراجیتم تدقیقھ و ال 
 كما للشركة المراجعة المالیة البیانات ٢٠١٤ أكتوبر ٣١ یومیتین بتاریخ صحیفتین فينشر بستقوم الشركة یونغ") , او أي طرف ثالث .   و 

.من قبل إیرنست و یونغ ستتم مراجعتھا التي  و ،٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ بتاریخ المنتھیة و أشھر ٩ ولفترة ھي  


