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إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد
للفترة المنتهية في  31مارس ( 2021غير مدققة)
( 1دوالر أمريكي =  3.673درهم)
فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2020
 31مارس 2021
ألف درهم
ألف درهم
(غير مراجعة)

إيضاحات
اإليرادات

4

901,444

998,994

تكلفة المبيعات

5

()252,030
----------------------649,414

()253,653
----------------------745,341

مصروفات البيع والتسويق

()103,133

()101,604

المصروفات العمومية واإلدارية

()63,281

()107,494

االستهالك واإلطفاء
األرباح التشغيلية للفترة

()119,227
---------------------363,773

()115,077
---------------------421,166

إيرادات التمويل

1,347

1,051

()46,898
-----------------318,222

()43,805
-----------------378,412

-----------------318,222
========

-----------------378,412
========

318,222
-----------------318,222
========

378,412
-----------------378,412
========

إجمالي األرباح

تكاليف التمويل

6

أرباح الفترة

7

اإليرادات الشاملة األخرى
إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
المنسوب إلى:
مساهمي الشركة األم

ربحية السهم (درهم):
ربحية السهم األساسية والمخففة لمساهمي
الشركة األم

0.02
======
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تُشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
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إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للفترة المنتهية في  31مارس ( 2021غير مدققة)

( 1دوالر أمريكي =  3.673درهم)

إيضاحات
األنشطة التشغيلية
أرباح الفترة
التعديالت على:
استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
استهالك عقارات استثمارية
إطفاء موجودات غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة
استهالك موجودات حق االستخدام
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
رصد( /عكس) مخصص برنامج خيار األسهم للموظفين
تكاليف التمويل
إيرادات التمويل

9
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11
12
13
6

التغيرات في رأس المال العامل:
المخزون
ذمم مدينة تجارية
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
مبالغ ومصروفات مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
ذمم دائنة واستحقاقات
مبالغ مدفوعة مقدما ً وودائع ضمان
ذمم محتجزات دائنة
إيرادات مؤجلة
صافي التدفقات النقدية من العمليات
تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
مبالغ متكبدة من عقارات استثمارية
مبالغ مستثمرة في ودائع ثابتة
فوائد مقبوضة

9
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صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
المتحصالت من القروض والسلفيات التي يترتب عليها فوائد
سداد قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد
تكاليف تمويل مدفوعة
سداد التزامات عقود اإليجار

12

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في  1يناير
15

النقد وما يعادله في  31مارس
معلومات إضافية غير مالية
مستحقات تكلفة مشاريع العقارات االستثمارية

تُشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
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 1يناير 2021
إلى  31مارس
2021
ألف درهم

 1يناير 2020
إلى  31مارس
2020
ألف درهم

318,222

378,412

5,267
102,939
2,522
8,499
1,111
3,000
46,898
()1,347
---------------------------487,111

5,385
96,537
2,903
10,252
44,025
686
1,200
43,805
()1,051
------------------------------582,154

()114,508
()50,160
()25,143
()11,214
()72,884
92,957
76,998
3,064
150,099
---------------------------536,320
()34
---------------------------536,286
----------------------------

()126,473
()122,746
18,084
()28,357
55,141
414,114
25,003
1,530
27,359
-----------------------------845,809
()1,255
-----------------------------844,554
------------------------------

()493
()112,129
878
---------------------------()111,744
----------------------------

()6,210
()73,628
()934,600
4,017
-----------------------------()1,010,421
------------------------------

()7,365
()122
---------------------------()7,487
---------------------------417,055

1,836,500
()661,140
()73,067
()48
-----------------------------------1,102,245
-----------------------------------936,378

558,949
--------------------------976,004
---------------------------

195,202
-----------------------------1,131,580
----------------------------

22,615
========

32,515
========

إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للفترة المنتهية في  31مارس ( 2021غير مدققة)
حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
رأس
المال
ألف درهم

االحتياطيات
ألف درهم

األرباح المحتجزة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

كما في  1يناير ( 2021مدققة)

13,014,300

2,343,554

3,702,118

19,059,972

أرباح الفترة

--------------------------------------------------13,014,300
===========

----------------------------------------------2,343,554
==========

318,222
------------------------318,222
------------------------4,020,340
===========

318,222
-------------------------318,222
-------------------------19,378,194
===========

 1يناير  2021إلى  31مارس 2021

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
كما في  31مارس 2021

حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم
رأس
المال
ألف درهم

االحتياطيات
ألف درهم

األرباح المحتجزة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

كما في  1يناير ( 2020مدققة)

13,014,300

2,202,832

3,143,781

18,360,913

أرباح الفترة

--------------------------------------------------13,014,300
===========

----------------------------------------------2,202,832
==========

378,412
------------------------378,412
------------------------3,522,193
==========

378,412
-------------------------378,412
-------------------------18,739,325
===========

 1يناير  2020إلى  31مارس 2020

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
كما في  31مارس 2020

ت ُشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
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إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
1

معلومات حول الشركة
تم تأسيس شركة إعمار مولز ش.م.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها معا ً بـ"المجموعة") كشركة مساهمة عامة بتاريخ 31
مارس  2014بموجب المرسوم الوزاري رقم  922لسنة .2014
إن الشركة هي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية ش.م.ع ("الشركة األم") وهي شركة تم تأسيسها في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومدرجة في سوق دبي المالي .خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2014قامت الشركة األم بتغيير الوضع القانوني للشركة من كونها
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة وقامت ببيع  ٪15 .37من أسهمها في الشركة من خالل الطرح العام األولي .إن
الشركة مدرجة في سوق دبي المالي وتم تداول أسهمها اعتبارا ً من  2أكتوبر .2014
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في تطوير تجارة التجزئة وإدارة مراكز التسوق وتجارة التجزئة عبر اإلنترنت.
إن عنوان المكتب المسجل للمجموعة هو ص.ب  ،191741دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
خالل الفترة ،أوصى مجلس إدارة الشركة والشركة األم بدمج كافة أسهم مساهميها المعنيين .في إطار هذه المعاملة ،ستتم إعادة تشكيل
األعمال الحالية للشركة في شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة األم والتي ستستمر في تطوير محفظة من مراكز التسوق المتميزة وأصول
التجزئة واالحتفاظ بها .تتوقف هذه المعاملة على اكتمال اإلجراءات واالعتمادات القانونية والتنظيمية الالزمة بما في ذلك من موافقة
المساهمين المعنيين .الحقا ً إلتمام المعاملة ،سيتم شطب أسهم الشركة من سوق دبي المالي.
تم التصريح بإصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بتاريخ  10مايو .2021
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أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة للفترة المنتهية في  31مارس  2021وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم
" ،34التقارير المالية المرحلية" والمتطلبات ذات الصلة من قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبيانات المالية الكاملة والتي يتم إعدادها وفقا ً
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ويتعين قراءتها جنبا ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  31ديسمبر
.2020
إن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2021ال تعتبر بالضرورة مؤشرا ً للنتائج المتوقعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
.2021
وفقا للتعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع ،لم يتم إصدار البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس  .2020وعليه ،لم تتم مراجعة األرقام المقارنة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس .2020
تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") وهو العملة الرسمية وعملة
عرض البيانات المالية للشركة .تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب عدد صحيح باآلالف ،ما لم يذكر خالف ذلك.
تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية.
أساس التوحيد
تتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من البيانات المالية للشركة والمنشآت التي تخضع لسيطرة الشركة (شركاتها التابعة) كما
في  31مارس  .2021تتواجد السيطرة عند استيفاء جميع المعايير التالية:
(أ) عندما تسيطر الشركة على منشأة ما؛
(ب) عندما تتعرض الشركة إلى ،أو يكون لها حقوق في ،إيرادات متغيرة من ارتباطها مع المنشأة؛ و
(ج) عندما يكون لدى الشركة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على قيمة إيرادات الشركة.
عندما يكون لدى المجموعة حقوق أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار
جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت تتمتع بنفوذ على الشركة المستثمر فيها ،بما في ذلك:
-

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها؛
الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
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أساس اإلعداد (تابع)
أساس التوحيد (تابع)
تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تتمتع بسيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال ،إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك
تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة
التابعة ويتوقف ذلك التوحيد عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات
الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة ضمن بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد بدءا ً من تاريخ حصول
المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

الشركات التابعة
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل بدءا ً من تاريخ االستحواذ أو التأسيس باعتباره التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة
ويستمر توحيدها حتى تاريخ توقف تلك السيطرة .يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالشركة ،وذلك
باستخدام سياسات محاسبية مماثلة .يتم حذف كافة األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت فيما بين
شركات المجموعة وتوزيعات األرباح بالكامل.
يتم قياس الحصص غير المسيطرة وفقا ً لحصتها التناسبية من صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة ال ُمستحوذ عليها في تاريخ
االستحواذ .أي تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليها فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.
إن حصة اإليرادات( /الخسائر) الشاملة ضمن الشركة التابعة تعود إلى الحصص غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد.
إن التغير في حصة ملكية شركة تابعة ،دون فقدان السيطرة ،يتم احتسابه على أنه معاملة حقوق ملكية .في حال فقدت المجموعة السيطرة
على الشركة التابعة ،فإنها تقوم بـ:
-

إيقاف االعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشهرة التجارية) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة؛
إيقاف االعتراف بالقيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطرة؛
إيقاف االعتراف بفروق تحويل العملة المتراكمة ،المدرجة في حقوق المساهمين؛
االعتراف بالقيمة العادلة للثمن المقبوض؛
االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات ُمحتفظ بها؛
االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح والخسائر؛ و
إعادة تصنيف حصة المجموعة من المكونات المعترف بها سابقا ً في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح والخسائر أو األرباح
المحتجزة ،حيثما يكون مناسباً ،على النحو المطلوب في حال قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات
ذات الصلة.

فيما يلي تفاصيل الشركات التابعة الجوهرية للشركة:

اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس األنشطة الرئيسية

نسبة الملكية القانونية
2020
2021

دبي مول ش.ذ.م.م

إ.ع.م

تــأجير الوحــدات التــي تملكهــا وشــراء وبيــع
العقارات وخدمات اإلدارة

٪99

٪99

إعمار دبي للمراكز التجارية ش.ذ.م.م

إ.ع.م

تــأجير الوحــدات التــي تملكهــا وشــراء وبيــع
العقارات وخدمات اإلدارة

٪99

٪99

إعمار الدولية للمراكز التجارية ش.ذ.م.م

إ.ع.م

تــأجير الوحــدات التــي تملكه ـا وشــراء وبيــع
العقارات وخدمات اإلدارة

٪99

٪99

نمشي القابضة المحدودة

إ.ع.م

الشــركة القابضــة لشــركات مجموعــة نمشــي
وتعمـــل فـــي بيـــع التجزئـــة عبـــر اإلنترنـــت
والخدمات ذات العالقة

٪100

٪100

إن هذه المنشآت مملوكة بنسبة  ٪100للشركة.

المنشآت ذات األغراض الخاصة
إن المنشآت ذات األغراض الخاصة هي منشآت يتم إنشاؤها لتحقيق هدف محدد وواضح .يتم إدراج المعلومات المالية للمنشآت ذات
األغراض الخاصة في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة حيث يكمن مضمون العالقة في أن المجموعة تسيطر على
المنشأة ذات األغراض الخاصة ،وبالتالي ،يتم التعامل معها محاسبيا ً كشركات تابعة.
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إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
السياسات المحاسبية الهامة

2-2

قامت المجموعة بصورة متسقة بتطبيق السياسات المحاسبية على النحو المطبق من قبل المجموعة في البيانات المالية السنوية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
األحكام والتقديرات الهامة

3-2

عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ،كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية
والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات لدى المجموعة هي نفسها التي تم تطبيقها عند إعداد البيانات المالية الموحدة كما في 31
ديسمبر  2020وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
المعايير والتعديالت الجديدة

4-2

تسري بعض المعايير الجديدة على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  ،2020ويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ ،إال أن المجموعة لم تقم
بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.
ليس من المتوقع أن يكون للتفسيرات والمعايير المعدلة التالية تأثير جوهري على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
3

مراجع اإلطار المفاهيمي – تعديالت على المعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية؛
العقد المثقل بالتزامات :تكلفة الوفاء بالعقد (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )37؛
التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2020-2018؛
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المزمع (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )16؛
تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )1؛ و
تعريف التقديرات المحاسبية (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم .)8
معلومات حول قطاعات
تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لقطاعات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء .يتم تقييم أداء
القطاع استنادا ً إلى األرباح أو الخسائر ويتم قياسه بصورة متسقة مع صافي األرباح أو الخسائر في البيانات المالية المرحلية الموجزة
الموحدة.
القطاعات الجغرافية
تعمل المجموعة حاليا ً فقط في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبالتالي ،فإن النتائج التشغيلية والموجودات والمطلوبات المدرجة في
البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتعلق بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
قطاعات األعمال
ألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في ستة قطاعات أعمال ،هي:

مراكز التسوق اإلقليمية الكبرى:
تشتمل مراكز التسوق اإلقليمية الكبرى على مراكز تسوق يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قابلة للتأجير أكثر من  800ألف قدم مربع.

مراكز التسوق اإلقليمية:
تشتمل مراكز التسوق اإلقليمية على مراكز تسوق يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قابلة للتأجير أكثر من  400ألف قدم مربع ولكن
أقل من  800ألف قدم مربع.

مراكز بيع التجزئة المحلية:
تشمل مراكز بيع التجزئة المحلية على مراكز تسوق أو منافذ البيع بالتجزئة يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قابلة للتأجير أقل من
 400ألف قدم مربع.

مراكز بيع التجزئة المخصصة:

تشمل مراكز بيع التجزئة المخصصة على مراكز تسوق التي تقدم أساسا ً متاجر متخصصة للمطاعم الفاخرة والمطاعم العادية ،أو المكاتب
التجارية أو منافذ البيع بالتجزئة للشركات المصنعة.

بيع التجزئة عبر اإلنترنت
نمشي عبارة عن متجر إقليمي لبيع األزياء عبر اإلنترنت ويمثل قطاع بيع التجزئة عبر اإلنترنت في المجموعة.

أخرى:

تشمل القطاعات األخرى الشركات التي ال تستوفي بشكل فردي معايير القطاعات التي تقوم بإعداد التقارير المالية وفقا ً للمعيار رقم  8من
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "القطاعات التشغيلية" وأرصدة المركز الرئيسي.
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
3

معلومات حول القطاعات (تابع)
قطاعات األعمال (تابع)
تشتمل الجداول التالية على اإليرادات والنتائج ومعلومات أخرى حول القطاعات من  1يناير  2021حتى  31مارس  ،2021ومن  1يناير  2020حتى  31مارس  .2020يتم عرض معلومات
الموجودات والمطلوبات المتعلقة بقطاعات األعمال كما في  31مارس  2021و 31ديسمبر .2020

 1يناير  2021حتى  31مارس :2021
اإليرادات:
إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة
تجارة التجزئة عبر اإلنترنت
إجمالي اإليرادات
النتائج:
أرباح( /خسائر) الفترة
معلومات أخرى حول القطاعات
المصروفات الرأسمالية:
(ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية)
االستهالك واإلطفاء:
(ممتلكات وآالت ومعدات ،وعقارات استثمارية ،وموجودات
حق االستخدام وموجودات غير ملموسة)
تكاليف التمويل

مراكز التسوق
اإلقليمية الكبرى
ألف درهم

مراكز التسوق
اإلقليمية
ألف درهم

التجزئة
المحلية
ألف درهم

التجزئة
المتخصصة
ألف درهم

التجزئة
عبر اإلنترنت
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

527,191
------------------------527,191
==========

40,699
-------------------40,699
========

52,301
---------------------52,301
=========

20,877
--------------------20,877
========

258,377
---------------------258,377
=========

1,999
-------------------1,999
========

643,067
258,377
------------------------901,444
==========

332,158
==========

23,720
========

27,730
========

8,991
========

()25,230
=========

()49,147
==========

318,222
==========

87,037
========
89,609
========
6,569
========

3,321
========

2,815
========

11,515
=======
=======

8,305
=======
=======

41,490
========
5,066
========
=======

47
========
4,043
========
56
========

527
========
689
========
40,273
========

135,237
========
119,227
=========
46,898
========

الموجودات والمطلوبات
كما في  31مارس :2021
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

20,549,704
============
2,546,247
==========

947,662
==========
213,762
==========

1,283,869
==========
99,940
==========
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1,417,138
==========
99,867
==========

662,699
==========
1,205,493
==========

764,976
==========
2,082,545
==========

25,626,048
============
6,247,854
===========

إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
3

معلومات حول القطاعات (تابع)
قطاعات األعمال (تابع)
مراكز التسوق
اإلقليمية الكبرى
ألف درهم

مراكز التسوق
اإلقليمية
ألف درهم

التجزئة
المحلية
ألف درهم

التجزئة
المتخصصة
ألف درهم

التجزئة
عبر اإلنترنت
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 1يناير  2020حتى  31مارس :2020
اإليرادات:
إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة
تجارة التجزئة عبر اإلنترنت
إجمالي اإليرادات
النتائج:
أرباح( /خسائر) الفترة
معلومات أخرى حول القطاعات
المصروفات الرأسمالية:
(ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية)
االستهالك واإلطفاء:
(ممتلكات وآالت ومعدات ،وعقارات استثمارية،
وموجودات حق االستخدام وموجودات غير ملموسة)
تكاليف التمويل

620,960
---------------------620,960
========

42,704
------------------42,704
========

47,812
-----------------47,812
=======

22,416
------------------22,416
========

257,769
---------------------257,769
=========

7,333
-------------------7,333
========

741,225
257,769
--------------------998,994
========

391,734
========

24,470
=======

18,906
=======

8,001
=======

()18,906
=========

()45,793
=========

378,412
=========

92,752
========

87,558
========
451
========

841
========

8,108
========
========

15,915
========

9,101
========
========

2,015
========

5,168
========
========

83
========

4,519
========
86
========

746
========

623
========
43,268
========

112,352
========

115,077
========
43,805
========

الموجودات والمطلوبات
كما في  31ديسمبر ( 2020مدققة):
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع

20,502,640
============
1,625,471
==========

1,270,364
==========
92,222
==========

947,041
==========
198,170
==========
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1,411,392
==========
99,075
==========

561,000
==========
1,076,906
==========

299,052
==========
2,839,673
==========

24,991,489
============
5,931,517
===========

إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
4

اإليرادات

إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة
إيجار أساسي
إيرادات إيجار عن مبيعات المستأجرين
رسوم خدمات
مساهمات ترويج وتسويق
إيجار المراكز المتخصصة
الوسائط المتعددة
أخرى
تجارة التجزئة عبر اإلنترنت

5

492,054
81,799
14,491
28,037
7,366
19,320
--------------------643,067
258,377
--------------------901,444
=========

512,392
21,777
92,840
15,324
52,243
13,950
32,699
--------------------741,225
257,769
--------------------998,994
=========

تكلفة المبيعات

التكلفة التشغيلية للنشطة اإليجارية
التدبير الشؤون الداخلية وإدارة المرافق
تكاليف الموظفين المباشرة
الخدمات ،صافي
خدمات أمن
أخرى
تكلفة مبيعات تجارة التجزئة عبر اإلنترنت
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 1يناير  2021حتى
 31مارس 2021
ألف درهم

 1يناير  2020حتى
 31مارس 2020
ألف درهم
(غير مراجعة)

 1يناير  2021حتى
 31مارس 2021
ألف درهم

 1يناير  2020حتى
 31مارس 2020
ألف درهم
(غير مراجعة)

39,397
13,274
11,445
7,888
16,040
--------------------88,044
163,986
--------------------252,030
=========

41,152
15,558
7,828
8,680
16,915
--------------------90,133
163,520
--------------------253,653
=========

تكاليف التمويل

الفائدة على القروض والسلفيات
الفائدة على الصكوك
مصروفات الفائدة على التزامات اإليجار
أخرى

12

 1يناير  2021حتى
 31مارس 2021
ألف درهم

 1يناير  2020حتى
 31مارس 2020
ألف درهم
(غير مراجعة)

7,366
31,660
6,624
1,248
--------------------46,898
=========

10,905
31,811
537
552
--------------------43,805
=========

إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
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أرباح الفترة
يتم بيان أرباح الفترة بعد تحميل ما يلي:

تكاليف الموظفين غير المباشرة
8

 1يناير  2021حتى
 31مارس 2021
ألف درهم

 1يناير  2020حتى
 31مارس 2020
ألف درهم
(غير مراجعة)

30,456
=========

28,198
=========

ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة صافي األرباح للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
يتم احتساب ربحية السهم المخففة من خالل تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة على افتراض تحويل كافة األسهم العادية
المحتملة المخففة.
فيما يلي المعلومات الالزمة لحساب ربحية السهم األساسية والمخففة:

الربحية:
األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة األم الحتساب ربحية السهم األساسية والمخففة
عدد األسهم:
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الحتساب ربحية السهم األساسية والمخففة
ربحية السهم (درهم):
 األساسية والمخففة9

 1يناير  2021حتى
 31مارس 2021
ألف درهم

 1يناير  2020حتى
 31مارس 2020
ألف درهم
(غير مراجعة)

318,222
===========

378,412
==========

13,014,300
===========

13,014,300
==========

0.02
===========

0.03
==========

الممتلكات واآلالت والمعدات
خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2021اشترت المجموعة ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ  493ألف درهم (الفترة المنتهية في 31
مارس  6.210 :2020ألف درهم) ،وقامت بتحميل مصروفات االستهالك في بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد بمبلغ 5.267
ألف درهم (الفترة المنتهية في  31مارس  5.385 :2020ألف درهم) .تم خالل الفترة إعادة تصنيف استهالك متراكم بمبلغ  27ألف
درهم من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى العقارات االستثمارية.

10

العقارات االستثمارية
خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2021كان لدى المجموعة إضافات بمبلغ  134.744ألف درهم (الفترة المنتهية في  31مارس
 106.142 :2020ألف درهم) ،وقامت بتحميل مصروفات االستهالك في بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد بمبلغ 102.939
ألف درهم (الفترة المنتهية في  31مارس  96.537 :2020ألف درهم) .تم خالل الفترة إعادة تصنيف استهالك متراكم بمبلغ  27ألف
درهم من الممتلكات واآلالت والمعدات إلى العقارات االستثمارية.
بنا ًء على تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر  ،2020كانت القيمة العادلة لهذه العقارات االستثمارية أكبر من
القيمة الدفترية بشكل كبير .قامت اإلدارة بتحديد القيمة العادلة لحصص المجموعة في العقارات االستثمارية المملوكة تملك حر في 31
ديسمبر  2020بقيمة  45.296ألف درهم ،وذلك استنادا ً إلى أعمال التقييم التي تم تنفيذها بواسطة شركة تقييم مستقلة .بنا ًء على التقييم
الذي تم بواسطة اإلدارة ،لم يكن هناك تغيير مادي في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة للفترة المنتهية في  31مارس
.2021
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الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

الشهرة التجارية
الموجودات غير الملموسة األخرى

 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

365.012
178.888
---------------------------543.900
============

365.012
181.410
--------------------------546.422
============

خالل الفترة المنتهية في  31مارس  ،2021قامت المجموعة بتحميل مصروفات إطفاء في بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد
بمبلغ  2.522ألف درهم (الفترة المنتهية في  31مارس  2.903 :2020ألف درهم).
12

موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار
فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لدى المجموعة والحركات فيها خالل الفترة /السنة:

 31مارس 2021
ألف درهم

موجودات حق االستخدام
كما في  1يناير
تعديالت خالل الفترة /السنة
إضافات خالل الفترة /السنة
مصروفات االستهالك
الرصيد كما في نهاية الفترة /السنة

التزامات االيجار
كما في  1يناير
تعديالت خالل الفترة /السنة
إضافات خالل الفترة /السنة
مصروفات الفائدة (راجع إيضاح )6
التزامات االيجار المؤجل (راجع إيضاح (14ب))
مدفوعات خالل الفترة /السنة
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

التزامات االيجار مستحقة الدفع على النحو التالي:
التزامات ايجار مستحقة الدفع بعد  12شهر
التزامات ايجار مستحقة الدفع خالل  12شهر
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
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 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

519,415
()8,499
-------------------------510,916
===========

9,012
()4,650
544,502
()29,449
------------------------519,415
===========

530,200
6,624
()22,761
()122
-------------------------513,941
===========

10,229
()2,333
544,502
27,295
()45,521
()3,972
------------------------530,200
===========

464,858
49,083
-------------------------513,941
===========

480,996
49,204
------------------------530,200
===========

إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
12

موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار (تابع)
فيما يلي القيم المعترف بها في بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد:

مصروفات استهالك موجودات حق االستخدام
مصروفات الفائدة على التزامات االيجار

 1يناير  2021حتى
 31مارس 2021
ألف درهم

 1يناير  2020حتى
 31مارس 2020
ألف درهم
(غير مراجعة)

8,499
6,624
-----------------15,123
========

10,252
537
-----------------10,789
========

الحقا ً لتاريخ التقرير ،وافقت المجموعة على تعديل اتفاقية اإليجار مع طرف ذي عالقة .ستقوم المجموعة باحتساب التعديل أعاله كتعديل
لعقد اإليجار وفقا ً للمعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار" .وعليه ،ستتم إعادة قياس التزام اإليجار بنا ًء
على عقود اإليجار المعدلة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في التاريخ الفعلي لتعديل عقد اإليجار.
عالوة على ذلك ،أبرمت المجموعة الحقا ً لتاريخ التقرير اتفاقية إيجار جديدة مع طرف ذي عالقة بغرض تأجير مرفق آخر لمواقف
السيارات.
13

الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يتم إصدار فواتير بشأنها

الذمم المدينة التجارية – صافي
والذمم المدينة التي لم يتم إصدار فواتير بشأنها

 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

152,573
276,156
-----------------428,729
========

78,064
300,505
-----------------378,569
========

تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ  32.945ألف درهم ( 31ديسمبر  47.173 :2020ألف
درهم) (راجع إيضاح ( 14ب)).
إن الذمم المدينة التجارية أعاله صافية من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ  203.078ألف درهم ( 31ديسمبر :2020
 203.078ألف درهم) بما يمثل أفضل تقدير لإلدارة بشأن الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها التي تأخر موعد استحقاقها
وتعرضت النخفاض القيمة.
فيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

الرصيد في  1يناير
صافي المحمل للفترة /السنة
الشطب /التعديالت خالل الفترة /السنة  -صافي
الرصيد في نهاية الفترة /السنة
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 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

203,078
-------------------203,078
=========

115,843
220,694
()133,459
-------------------203,078
=========

إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
14

إفصاحات حول األطراف ذات عالقة

(أ)

فيما يلي المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة ،والتي تم إجرائها في سياق األعمال االعتيادية حسب الشروط المتفق
عليها بين األطراف:

 1يناير  2021إلى
 31مارس 2021
ألف درهم

 1يناير  2020إلى
 31مارس 2020
ألف درهم
(غير مراجعة)

الشركة األم
شركات زميلة
منشآت مملوكة أو تحت سيطرة أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة

859
15,192
24,289
=======

365
35,154
29,837
=======

الشركة األم
شركات زميلة
منشآت مملوكة أو تحت سيطرة أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة

9,161
48,267
()549
=======

9,742
50,378
()1,096
=======

منشآت مملوكة أو تحت سيطرة أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة

8,174
=======

7,867
=======

الشركة األم
شركات زميلة
منشآت مملوكة أو تحت سيطرة أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة

861
89
22,327
=======

436
218
16,751
=======

الشركة األم
شركات زميلة
منشآت مملوكة أو تحت سيطرة أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة

11,978
385
428
======

14,772
565
22
======

منشآت مملوكة أو تحت سيطرة أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة

======

31
======

الشركة األم
منشآت مملوكة أو تحت سيطرة أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة

1,105
======

1,636
======

شركات زميلة

======

2,871
======

اإليرادات

تكلفة المبيعات

تكلفة إيرادات تجارة التجزئة عبر اإلنترنت
مصروفات المبيعات والتسويق

مصروفات عمومية وإدارية

إيرادات التمويل
تكاليف التمويل

مصروفات رأسمالية
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إفصاحات حول األطراف ذات عالقة (تابع)

(ب)

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد:

 31مارس 2021

النقد واألرصدة
المصرفية
ألف درهم

المستحق
من أطراف
ذات عالقة
ألف درهم

الذمم المدينة
التجارية
والذمم المدينة
التي لم يتم
إصدار فواتير
بشأنها
ألف درهم

قروض
وسلفيات
يترتب عليها
فائدة
ألف درهم

المستحق إلى
أطراف ذات
عالقة *
ألف درهم

إيرادات مؤجلة
ألف درهم

الذمم الدائنة
واالستحقاقات
ألف درهم

موجودات حق
االستخدام
ألف درهم

التزامات
االيجار
ألف درهم

غير المتداولة
الشركة األم
منشآت مملوكة أو تحت سيطرة
أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف
أخرى ذات عالقة

متداولة
الشركة األم
شركات زميلة
منشآت مملوكة أو تحت سيطرة
أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف
أخرى ذات عالقة

-

-

-

-

-

-

-

506,239

463,755

-----------------========

-----------------========

-----------------========

------------------========

-----------------========

-----------------========

------------------

------------------

2,319
-----------------2,319
========

-----------------========

506,239

463,755

========

========

-

-

-

46,066

1,323

-

-

45,521

188,327

-

-

49,401

21,702

-

-

-

-

32,945

-

-

14,134

39

-

-

------------------

------------------

-----------------========

------------------

-----------------37,159
========

-----------------39
========

-----------------========

-----------------45,521
========

188,327

32,945

========

========

95,467

========

* يتضمن ذلك التزامات ايجار مؤجلة تستحق الدفع للشركة االم بقيمة  22.761ألف درهم.
تم خالل الفترة تسجيل مصروفات فوائد بمبلغ  6.624ألف درهم (الفترة المنتهية في  31مارس  537 :2020ألف درهم) كعكس التزام إيجار.
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إفصاحات حول األطراف ذات عالقة (تابع)

(ب)

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي المرحلي الموحد (تابع):

 31ديسمبر ( 2020مدققة)

النقد واألرصدة
المصرفية
ألف درهم

المستحق من
أطراف ذات
عالقة
ألف درهم

الذمم المدينة
التجارية والذمم
المدينة التي لم
يتم إصدار
فواتير بشأنها
ألف درهم

قروض
وسلفيات
يترتب عليها
فائدة
ألف درهم

المستحق إلى
أطراف ذات
عالقة *
ألف درهم

إيرادات مؤجلة
ألف درهم

الذمم الدائنة
واالستحقاقات
ألف درهم

موجودات حق
االستخدام
ألف درهم

التزامات
االيجار
ألف درهم

غير المتداولة
الشركة األم
منشآت مملوكة أو تحت سيطرة
أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف
أخرى ذات عالقة

متداولة

-

-

-

-

-

-

-

513,784
-

479,948
-

-----------------========

-----------------========

-----------------========

-------------------=========

-----------------========

-----------------========

-----------------========

-----------------513,784
========

-----------------479,948
========

163,184
-

47,173

-

92,980
52,313
-

1,333
22,789
13,646

120

-

45,521
-

---------------163,184
=======

--------------47,173
======

-----------------========

-----------------145,293
========

-----------------37,768
========

------------120
======

-----------------========

-----------------45,521
========

الشركة األم
لة
زمي
شركات
منشــآت مملوكــة أو تحــت ســيطرة 2,187
أعضــاء مجلــس اإلدارة وأطــراف
أخرى ذات عالقة
--------------2,187
======

* يتضمن ذلك التزامات ايجار مؤجلة تستحق الدفع للشركة االم بقيمة  45.521ألف درهم.
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إفصاحات حول األطراف ذات عالقة (تابع)

(ج)

تعويضات موظفي اإلدارة العليا
فيما يلي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا اآلخرين خالل الفترة:

امتيازات قصيرة األجل
تعويضات نهاية الخدمة
برنامج األسهم الممتازة

 1يناير  2021حتى
 31مارس 2021
ألف درهم

 1يناير  2020حتى
 31مارس 2020
ألف درهم
(غير مراجعة)

2,882
146
1,200
========

4,075
203
1,200
=======

كما في  31مارس  ،2021كان عدد موظفي اإلدارة العليا  14موظف ( 31مارس  14 :2020موظف).
15

النقد واألرصدة المصرفية

النقد في الصندوق
األرصدة المصرفية:
الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب
ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر
الرصيد في نهاية الفترة /السنة

 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

1,100

205

179,904
795,000
-------------------976,004
=========

248,744
310,000
------------------558,949
========

يترتب على النقد لدى البنوك فائدة بأسعار ثابتة وفقا ً ألسعار الفائدة على الودائع المصرفية السائدة لدى السوق .يتم إيداع الودائع الثابتة
قصيرة األجل لفترات تقل عن ثالثة أشهر ،ويتوقف ذلك على المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة ،وتترتب عليها فائدة وفقا ً ألسعار الفائدة
على الودائع قصيرة األجل ذات الصلة.
تم قياس انخفاض قيمة النقد وما يعادله على أساس الخسائر المتوقعة لمدة  12شهر وهي الفترة التي تعكس فترات االستحقاق قصيرة
األجل للتعرض .ترى المجموعة أن األرصدة الخاصة بها لدى البنوك ذات مخاطر ائتمان منخفضة وذلك بنا ًء على التصنيفات االئتمانية
الخارجية لألطراف المقابلة وبالتالي ،لم تكن هناك ضرورة لالعتراف بخسائر انخفاض ائتماني كما في تاريخ التقرير.
تم إدراج مبلغ  2.319ألف درهم ( 31ديسمبر  2.187 :2020ألف درهم) ضمن النقد واألرصدة المصرفية كرصيد محتفظ به لدى
طرف ذي عالقة (إيضاح (14ب)).
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رأس المال

رأس المال المصرح به –  13.014.300.000سهما ً بقيمة  1درهم لكل سهم
( 13.014.300.000 :2020سهم بقيمة  1درهم لكل سهم)
المصدر والمدفوع بالكامل –  13.014.300.000سهما ً بقيمة  1درهم لكل سهم
( 13.014.300.000 :2020سهم بقيمة  1درهم لكل سهم)
17

 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

13.014.300
===========

13.014.300
===========

13.014.300
===========

13.014.300
===========

االحتياطيات
فيما يلي الحركة في االحتياطيات

 1يناير  2021حتى  31مارس :2021
كما في  1يناير ( 2021مدققة)
و 31مارس ( 2021غير مدققة)

 1يناير  2020إلى  31مارس :2020
كما في  1يناير ( 2020مدققة)
و 31مارس ( 2020غير مدققة)

احتياطي نظامي
ألف درهم

احتياطي قانوني
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

1,218,770
=========

1,124,784
==========

2,343,554
==========

احتياطي نظامي
ألف درهم

احتياطي قانوني
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

1,148,409
==========

1,054,423
==========

2,202,832
==========

وفقا ً لمتطلبات قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015والمادة رقم  57من النظام
األساسي للشركة ،يتعين تحويل  ٪10من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال.
عالوة ً على ذلك ،يتم تحويل  ٪10من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال المدفوع.
إن هذه االحتياطيات غير قابلة للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها القانون.
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القروض والسلفيات التي يترتب عليها فائدة

القروض والسلفيات التي يترتب عليها فائدة
ناقصا ً :االستحقاق غير المطفأ من رسوم ترتيب القرض
صافي القروض والسفليات التي يترتب عليها فائدة

 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

7,346
()2,844

7,346
()3,796

----------------

--------------

4,502

3,550

=======

======

فيما يلي الحركة خالل الفترة /السنة
الرصيد كما في  1يناير
ناقصا ً :المسدد خالل الفترة /السنة
زائداً :المبالغ المقترضة خالل الفترة /السنة
الرصيد كما في نهاية الفترة  /السنة

7,346
-

789,695
()2,618,849
1,836,500

-----------------

------------------

7,346

7,346

=======

=======

حصلت المجموعة على تسهيل تمويل إسالمي متجدد بمبلغ  2مليار دوالر أمريكي ( 7.346.000ألف درهم) من بنوك تجارية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .ال يخضع هذا التسهيل لضمان ويترتب عليه معدل فائدة وفقا ً لمعدالت الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) لمدة ثالثة
أشهر زائدا ً  ٪1.25سنويا ً.
19

الصكوك
أصدرت إي إم جي صكوك ليمتد ("المصدر") ،شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل
للمجموعة ،شهادات ضمان ("الصكوك") بمبلغ  750.000ألف دوالر أمريكي ( 2.754.750ألف درهم) في  18يونيو  .2014إن
الصكوك مدرجة في بورصة ناسداك دبي ،ومن المقرر سدادها في سنة  .2024يترتب على هذه الصكوك معدل توزيع أرباح بنسبة
 ٪4 .564سنويا ً تدفع بشكل نصف سنوي .فيما يلي القيمة الدفترية للصكوك:

المبالغ المحصلة من إصدار الصكوك
ناقصا ً :تكلفة إصدار الصكوك
التزامات الصكوك عند االعتراف المبدئي
إطفاء تكلفة إصدار
التزامات الصكوك كما في نهاية الفترة/السنة
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 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

2,754,750
()21,587
-----------------------2,733,163
13,529
------------------------2,746,692
===========

2,754,750
()21,587
----------------------2,733,163
12,955
----------------------2,746,118
==========

إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
20

الذمم الدائنة واالستحقاقات

ذمم دائنة تجارية
مصروفات مستحقة الدفع
فوائد مستحقة الدفع
ذمم دائنة أخرى

 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

390,254
941,130
36,564
12,920
------------------------1,380,868
===========

224,516
950,859
5,478
53,357
---------------------1,234,210
==========

تتضمن الذمم الدائنة التجارية مبلغ  39ألف درهم ( 31ديسمبر  120 :2020ألف درهم) يستحق الدفع ألطراف ذات عالقة (إيضاح
(14ب)).
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االرتباطات وااللتزامات الطارئة
االرتباطات
في  31مارس  ،2021لدى المجموعة التزامات بمبلغ  391.451ألف درهم ( 31ديسمبر  417.707 :2020ألف درهم) والتي تتضمن
التزامات مشروع بمبلغ  366.306ألف درهم ( 31ديسمبر  404.513 :2020ألف درهم) .تمثل هذه االلتزامات قيمة العقود الصادرة
كما في تاريخ التقرير بعد خصم الفواتير المستلمة واالستحقاقات التي تم دفعها في ذلك التاريخ.
التزامات عقود اإليجار التشغيلي  -المجموعة بصفتها الطرف المؤجر
تقوم المجموعة بتأجير عقاراتها بموجب عقود إيجار تشغيلي باعتبارها الطرف المؤجر .فيما يلي الحد األدنى لدفعات عقود اإليجار
المستقبلية مستحقة القبض (اإليجار األساسي) بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء المتعاقد عليها في تاريخ التقرير ولكن لم
يتم االعتراف بها كذمم مدينة:

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من  5سنوات
أكثر من  5سنوات

 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

2,416,886
4,204,819
867,752
------------------------7,489,457
===========

1,792,918
4,297,220
810,333
----------------------6,900,471
===========

باإلضافة إلى اإليجار األساسي ،تقوم المجموعة أيضا ً بتحميل رسوم خدمة سنوية على المستأجرين .إن إجمالي قيمة رسوم الخدمة للفترة
المنتهية في  31مارس  2021بلغ  81.799ألف درهم (الفترة المنتهية في  31مارس  92.840 :2020ألف درهم).
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إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
في  31مارس ( 2021غير مدققة)
21

االرتباطات وااللتزامات الطارئة (تابع)
التزامات عقود اإليجار التشغيلي  -المجموعة بصفتها الطرف المستأجر
تقوم المجموعة باستئجار بعض العقارات بموجب عقود إيجار تشغيلي باعتبارها الطرف المستأجر .فيما يلي تحليل استحقاق التدفقات
النقدية التعاقدية غير المخصومة:

خالل سنة واحدة
أكثر من سنة وأقل من  5سنوات
أكثر من  5سنوات

 31مارس 2021
ألف درهم

 31ديسمبر 2020
ألف درهم
(مدققة)

64,942
308,002
667,110
------------------------1,040,054
===========

49,204
228,654
517,507
-------------------795,365
=========

الدعاوى القانونية
كما في  31مارس  ،2021هناك دعاوى قانونية قائمة ضد بعض المستأجرين لتحصيل إيجارات مستحقة بمبلغ  16.695ألف درهم (31
ديسمبر  34.694 :2020ألف درهم) .بنا ًء على رأي المستشارين القانونيين ،لن يكون لنتائج هذه الدعاوى أي تأثير سلبي على البيانات
المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
22

المعلومات المقارنة
تمت إعادة تجميع /تصنيف أرقام الفترة السابقة ،حيثما قضت الضرورة ،لتتوافق مع العرض المتبع في الفترة الحالية .ليس من شأن عملية
إعادة التجميع أن تؤثر على صافي الموجودات وإجمالي حقوق الملكية وبيان الدخل الشامل المعلن عنه سابقا ً.
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