
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اتها التابعةوشرك إعمار مولز ش.م.ع
 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة
  

   ٢٠١٩ يونيو ٣٠
  
  
  
  
 
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة المنتهية في ل

  
  المحتوياتجدول 

  
   صفحاتال      

  
   ٢ -  ١      الموجزة الموحدةالمالية المرحلية  البياناتحول مراجعة تقرير ال
  

  ٣      الموحد الدخل المرحليبيان 
 

  ٤      بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد
  

  ٥       المركز المالي المرحلي الموحدبيان 
  

  ٦      بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد 
  

  ٧      الموحد  المرحليغيرات في حقوق الملكية بيان الت
  

   ٢٩ – ٨       المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتحول إيضاحات 
  
  
  
  







  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

٣ 

  الموحد المرحلي الدخل الشاملبيان 
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في  للفترة

  
  

    درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(      

    

  
 ٢٠١٩يناير  ١

يونيو  ٣٠ إلى
٢٠١٩  

 ٢٠١٨يناير  ١
يونيو  ٣٠ إلى

٢٠١٨  

 ٢٠١٩أبريل  ١
يونيو  ٣٠ إلى

٢٠١٩  

 ٢٠١٨أبريل  ١
يونيو  ٣٠ إلى

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  اتإيضاح  
            

  ١٫٠٦٥٫٢٨٩  ١٫١٥٢٫٧١٤ ٢٫١٠٣٫١٦٤  ٢٫٢٢٧٫٣٤٨  ٤  اإليرادات
            

  )٢٦٤٫٩٢٠(  )٣٠٤٫٥١٧(  )٤٩٠٫١٠٨(  )٥٢٩٫٠٥٤(  ٥ تكاليف اإليرادات
     ---------------------- -  ---------------------- -  ---------------------- -  ---------------------- - 

  ٨٠٠٫٣٦٩  ٨٤٨٫١٩٧  ١٫٦١٣٫٠٥٦  ١٫٦٩٨٫٢٩٤   إجمالي األرباح
            

  )٧٣٫٤٠٤(  )٨٣٫٣٦١(  )١٣٦٫٨٢٢(  )١٤٩٫٦٨٧(    والتسويق مصروفات البيع
            

  )٥٢٫٢١٣(  )٥٥٫٠٠٩(  )٩٩٫٥٨١(  )١١٤٫٢٣٩(    المصروفات العمومية واإلدارية
            

  )١١٧٫١٦٦(  )١٠٩٫٧٨٤(  )٢٢٠٫٨٠٤(  )٢١٨٫٩٢١(    االستهالك واإلطفاء
     ---------------------- -  -------------- -------- -  ----------------------  --- -- --------------- - 

  ٥٥٧٫٥٨٦  ٦٠٠٫٠٤٣  ١٫١٥٥٫٨٤٩  ١٫٢١٥٫٤٤٧    األرباح التشغيلية للفترة
            

  ٢١٫٦٠٣  ٦٩٣  ٤٤٫٤٦٨  ٢٫٢٣٨   إيرادات التمويل
           

  )٨١٫٥٥٠(  )٥٤٫٤٨٢(  )١٥٩٫٤٧٩(  )١٠٩٫٤٨٦(  ٦ تكاليف التمويل
            

  وجودات محتفظ أرباح من استبعاد م
  ٤٨٫٨٧٧  -   ٤٨٫٨٧٧  -     بها للبيع

            
أرباح من تسوية خيار البيع على الحصص 

  -   -   -   ١٥٫٦٨٩  ٢٠ غير المسيطرة
     ---------------------- -  ---------------------- -  --- - ------------- -  ----------------- - 

  ٥٤٦٫٥١٦  ٥٤٦٫٢٥٤  ١٫٠٨٩٫٧١٥  ١٫١٢٣٫٨٨٨  ٧  أرباح الفترة
    ========== ========== ======== ======== 

            المنسوبة إلى:
  ٥٥٣٫٧٤٤  ٥٤٦٫٢٥٤  ١٫١٠٢٫٠٢٠  ١٫١٢٩٫٧٥٨    مساهمي الشركة األم

  )٧٫٢٢٨(  -   )١٢٫٣٠٥(  )٥٫٨٧٠(   غير المسيطرة صالحص
     ---------------------- -  --- ---------- -------- -  -- --------------- -  --- - ------------- - 
   ٥٤٦٫٥١٦  ٥٤٦٫٢٥٤  ١٫٠٨٩٫٧١٥  ١٫١٢٣٫٨٨٨  
    ========= ========== ======== ======== 

        :(درهم) ربحية السهم
مساهمي ل ةوالمخفف ةاألساسي ربحية السهم 
  ٠. ٠٤  ٠. ٠٤  ٠. ٠٨  ٠. ٠٩  ٨  الشركة األم

    ===== ====== ====== ====== 
  
  
  
  
  

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٢إلى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

٤ 

  المرحلي الموحد ة األخرىالشامل اإليراداتبيان 
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في  للفترة

  

    درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(      

    

  
 ٢٠١٩يناير  ١

يونيو  ٣٠ إلى
٢٠١٩  

 ٢٠١٨يناير  ١
يونيو  ٣٠ إلى

٢٠١٨  

 ٢٠١٩ريل أب ١
يونيو  ٣٠ إلى

٢٠١٩  

 ٢٠١٨أبريل  ١
يونيو  ٣٠ إلى

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  اتإيضاح  
            

  ٥٤٦٫٥١٦  ٥٤٦٫٢٥٤  ١٫٠٨٩٫٧١٥  ١٫١٢٣٫٨٨٨    أرباح الفترة
            

األخرى التي سيتم  اإليرادات الشاملةبنود 
 المرحلي إلى بيان الدخل إعادة تصنيفها

           :الحقة ةفتر فيالموحد 
           

التدفقات  تحوطاتصافي الحركة في 
  )١٫٠٥٦(  -   ١١٫٤٨٥  -   ١٧ النقدية

     -- ---- ---------- -------  ----- -- -- ------------  ----- - --------------  -- ----------------- 
  ٥٤٥٫٤٦٠  ٥٤٦٫٢٥٤  ١٫١٠١٫٢٠٠  ١٫١٢٣٫٨٨٨    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

    ========== ========= ========= ======== 
            المنسوبة إلى:

  ٥٥٢٫٦٨٨  ٥٤٦٫٢٥٤  ١٫١١٣٫٥٠٥  ١٫١٢٩٫٧٥٨    مساهمي الشركة األم
  )٧٫٢٢٨(  -   )١٢٫٣٠٥(  )٥٫٨٧٠(   غير المسيطرة صالحص

     -- ---- ---------- -------  ----- - ----------------  ------- - -----------  ------------------- 
   ٥٤٥٫٤٦٠  ٥٤٦٫٢٥٤  ١٫١٠١٫٢٠٠  ١٫١٢٣٫٨٨٨  
    ========== ========== ========= ======== 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٢إلى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

٦ 

  الموحد المرحليبيان التدفقات النقدية 
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
      

    

  ٢٠١٩اير ين ١
  يونيو ٣٠إلى 

 ٢٠١٩   

  ٢٠١٨يناير  ١
  يونيو ٣٠إلى 

 ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  اتإيضاح  

        األنشطة التشغيلية
  ١٫٠٨٩٫٧١٥  ١٫١٢٣٫٨٨٨    أرباح الفترة

        
        :علىالتعديالت 
  ١٧٫٧١٩  ١٢٫٩٠٤  ٩  ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 

  ١٩٧٫٣١١  ١٩٦٫٠٩٣  ١٠  استهالك عقارات استثمارية 
  ٥٫٧٧٤  ٥٫٧٧٤  ١١  إطفاء موجودات غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة 
  -   ٤٫١٥٠  (أ)٢  استهالك موجودات حق االستخدام 
  )٦٫٥٦١(  ١٢٫١٧٥  ١٢  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
  ٢٫٥٧٠  ٥٫٣٩٩    نهاية الخدمة للموظفين تعويضاتمخصص  
  -   )١٫٣٣٠(    مخصص برنامج خيار األسهم للموظفينعكس  
  ١٥٩٫٤٧٩  ١٠٩٫٤٨٦  ٦  تمويلال مصروفات 
  -   )١٥٫٦٨٩(  ٢٠  المسيطرة غير الحصص على البيع خيارأرباح من تسوية  
  )٤(  -     ممتلكات وآالت ومعداتمن استبعاد  أرباح 

  )٤٨٫٨٧٧(  -     أرباح من استبعاد موجودات مصنفة على أنها محتفظ بها للبيع
  )٤٤٫٤٦٨(  )٢٫٢٣٨(    إيرادات التمويل 

     --------------- - ------ --- ---- --  --------------------- --- ---- -- 
    ١٫٣٧٢٫٦٥٨  ١٫٤٥٠٫٦١٢  

        التغيرات في رأس المال العامل:
  )٢٥٫٧٣٩(  )٤٦٫٨٨٧(    المخزون 
  )٨٢٫٣٦٦(  )١١٦٫٨٨١(    ذمم مدينة تجارية 
  )٥٨٫٦٤٠(  ١٧٫٤٤٢    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
  )٣٧٫٩٢٠(  ١٢٫٣٧٢    اً وذمم مدينة أخرىمدفوعة مقدم غ ومصروفاتمبال 
  ١٤١٫٨٩٦  ٥٦٫٩٧٥    طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة  
  ٥١٫٠٦٥  )٣٤٫٢٦٠(    االستحقاقات والذمم الدائنة 
ً مقدم وعةمبالغ مدف    )١١٧٫٢٠٦(  ٦٢٫٩٠٦    ضمانوودائع  ا

  ٤٫٦١٥  )١٫٥٣٢(    ذمم محتجزات دائنة
  ٤٦٫٥٨٩  )١٣٫٩٢٦(    ةمؤجل إيرادات 

     --------------------- --- ---- --  --------------------- --- ---- -- 
 ١٫٢٩٤٫٩٥٢ ١٫٣٨٦٫٨٢١    صافي التدفقات النقدية من العمليات

  )١٫٨٧٢(  )٨٦٠(    نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين تعويضات 
     --------------------- --- ---- --  --------------------- --- ---- -- 

  ١٫٢٩٣٫٠٨٠  ١٫٣٨٥٫٩٦١    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     --------------------- --- ---- --  --------------------- --- ---- -- 

        األنشطة االستثمارية
  )٦٫٥٠٠(  )٩٫٩٤٨(  ٩  ممتلكات وآالت ومعداتشراء 
  )٣٠٠٫٧٤١(  )١٦١٫٦٥٤(  ١٠  عقارات استثمارية متكبدة منمبالغ 

  ٣٨٫١٤٥ ٢٫٢٤٤    فوائد مقبوضة
 ١٥٫٨٦٣  -     موجودات مصنفة على أنها محتفظ بها للبيعمبالغ محصلة من استبعاد 
  ٤  -    ممتلكات وآالت ومعداتمبالغ محصلة من استبعاد 

  ٤٦٢٫٣٩٨ -    ودائع مرهونة أو مستحقة بعد ثالثة أشهر
     --------------------- --- ---- --  --------- -------- --- ---- -- 

  ٢٠٩٫١٦٩  )١٦٩٫٣٥٨(    األنشطة االستثمارية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
     --------------------- --- ---- --  ------------- ---- --- ---- -- 

        ةاألنشطة التمويلي
  -  )٤٩٦٫٨٧٢(    االستحواذ على حصص غير مسيطرة

  -  ١٫١٠٩٫٢٤٦    فوائدالقروض والسلفيات التي يترتب عليها  المتحصالت من
  -  )٤٨٤٫٨٣٦(    سداد قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد

  )١٤٥٫١٣٣(  )٩٨٫٥٧٧(    تمويل مدفوعة مصروفات
 - )٤٫٨٢٨(  (أ)٢  سداد التزامات عقود اإليجار
  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  ١٦  توزيعات األرباح المدفوعة

  )٤٫٩٠٠(  )٤٫٥٥٠(  (ج)١٣  عالوة مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
     ------------------ ------ --- --- ---- --  --------------- --- ------ --- ---- -- 

  )١٫٤٥١٫٤٦٣(  )١٫٢٨١٫٨٤٧(    ةالتمويلي األنشطةصافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
     ------------- -- - ---- ------- --- ---- --  ------------ --- --------- --- ---- -- 

  ٥٠٫٧٨٦  )٦٥٫٢٤٤(    نقد وما يعادلهالفي (النقص)/الزيادة 
        

  ١٤٢٫٦٢٦  ٢٦٥٫٥٦٤    يناير ١النقد وما يعادله في 
     -------- ---------- --- ---- --  ------------ ---- --- ---- -- 

  ١٩٣٫٤١٢  ٢٠٠٫٣٢٠  ١٤  ونيوي ٣٠في  النقد وما يعادله
    ========== ========= 

        معلومات إضافية غير مالية 
  ٣٨٣٫١٦٢  ٧٫٥٢٠    ة مشاريع العقارات االستثماريةمستحقات تكلف

    ======== ========= 
  

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٢إلى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



  م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.
  

٧ 

  الموحد  المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

      قوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األمح  

  
  رأس
  حصص غير المسيطرة الــ  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  االحتياطيات  المال

  إجـــــــــــمالي 
  حقوق الملكية

  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              ٢٠١٩يونيو  ٣٠إلى  ٢٠١٩يناير  ١
              

  ١٧٫٤٠٨٫١٢٤  ١٤٧٫٠٤٠  ١٧٫٢٦١٫٠٨٤  ٢٫٩٦٩٫٧٣٢  ١٫٢٧٧٫٠٥٢  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  (مدققة) ٢٠١٩يناير  ١في  كما
              

  ١٫١٢٣٫٨٨٨  )٥٫٨٧٠(  ١٫١٢٩٫٧٥٨  ١٫١٢٩٫٧٥٨  -   -   الفترة / (خسائر) أرباح
              

  -   -   -   -   -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   ------------- ----- -- --  ------------- - ---- -- --  ---------- --- --- ----- -- --  -------- --- ----- ----- -- --  --------- - ----- -- --  -------- --- ----- ----- -- -- 

  ١٫١٢٣٫٨٨٨  )٥٫٨٧٠(  ١٫١٢٩٫٧٥٨  ١٫١٢٩٫٧٥٨  -   -   الشاملة للفترة  / (الخسائر)إجمالي اإليرادات
              

  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  -   )١٫٣٠١٫٤٣٠(  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  -   -   )١٦توزيعات األرباح المدفوعة (إيضاح 
              

  )٤٫٥٥٠(  -   )٤٫٥٥٠(  )٤٫٥٥٠(  -   -   (ج)١٣(إيضاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
          

  )٢٠٫٩٧٢(  )١٤١٫١٧٠(  ١٢٠٫١٩٨  )٣٤٨٫٤٦٠(  ٤٦٨٫٦٥٨  -   )١االستحواذ على حصص غير مسيطرة (إيضاح 
   --------------- --- ----- -- ---- --  ---- -- ------------ --- --- - --  ------ --------- --- ---- --- --  ---------- ---- ---- --- --- ---- --  ------ --------- --- ---- --  -------- ---- - - ------- --- ---- -- 

  ١٧٫٢٠٥٫٠٦٠  -   ١٧٫٢٠٥٫٠٦٠  ٢٫٤٤٥٫٠٥٠  ١٫٧٤٥٫٧١٠  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠في  كما
  ============ =========== =========== ============ ========== ============ 
              

      حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة األم  

  
  رأس
  حصص غير المسيطرة الــ  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  االحتياطيات  المال

  إجـــــــــــمالي 
  حقوق الملكية

  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              ٢٠١٨يونيو  ٣٠إلى  ٢٠١٨يناير  ١
              

  ١٦٫٥٢٦٫٣٦٩  ١٧٦٫٨٩٤  ١٦٫٣٤٩٫٤٧٥  ٢٫٤٩٢٫١٠٧  ٨٤٣٫٠٦٨  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  (مدققة) ٢٠١٨يناير  ١في  كما
              

  ١٫٠٨٩٫٧١٥  )١٢٫٣٠٥(  ١٫١٠٢٫٠٢٠  ١٫١٠٢٫٠٢٠  -   -   الفترة أرباح
              

  ١١٫٤٨٥  -   ١١٫٤٨٥  -   ١١٫٤٨٥  -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   ----- -------- ----- -- --  ---------- ----- -- --  ------------ ---- - ----- -- --  ---- ---- --------- ----- -- --  ---- -- ------- ---- -- --  --------- --- ---- ----- -- -- 

  ١٫١٠١٫٢٠٠  )١٢٫٣٠٥(  ١٫١١٣٫٥٠٥  ١٫١٠٢٫٠٢٠  ١١٫٤٨٥  -   الشاملة للفترة  إجمالي اإليرادات
              

  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  -   )١٫٣٠١٫٤٣٠(  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  -   -   )١٦(إيضاح توزيعات األرباح المدفوعة 
              

  )٤٫٩٠٠(  -   )٤٫٩٠٠(  )٤٫٩٠٠(  -   -   (ج)١٣(إيضاح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
   ------------- ------ --- -- -- --  ------------ ----- -- --  ---------- ---- --- ----- -- --  ------- - ------ - ----- ---- -- --  ---------- -- - --- -- --  ------ ---- --- -- ---- ----- -- -- 

  ١٦٫٣٢١٫٢٣٩  ١٦٤٫٥٨٩  ١٦٫١٥٦٫٦٥٠  ٢٫٢٨٧٫٧٩٧  ٨٥٤٫٥٥٣  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ٢٠١٨يونيو  ٣٠في  كما
  =========== ========= ========== =========== ========= =========== 
  
  

  مرحلية الموجزة الموحدة. جزءاً من هذه البيانات المالية ال ٢٢إلى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

٨ 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 

  
   معلومات حول الشركة  ١

  
ً (التابعة  هاشركاتو ("الشركة") ش.م.عإعمار مولز  تم تأسيس شركة  ٣٠بتاريخ  عامة مساهمة كشركة") المجموعة"بـ يشار إليها معا

  .٢٠١٤لسنة  ٩٢٢ رقم وزاريال مرسومال بموجب ٢٠١٤ر سبتمب
  

في دولة اإلمارات العربية المتحدة  تم تأسيسها") وهي شركة األم الشركة(" ع.م.ش العقارية إعمار لشركةإن الشركة هي شركة تابعة 
كونها  من للشركة القانوني الوضع ربتغيي األم الشركةقامت  ،٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في السنة المنتهية خاللومدرجة في سوق دبي المالي. 

إن . الطرح العام األولي خالل من الشركة في اأسهمه من ٪١٥ .٣٧ وقامت ببيع عامة مساهمة شركةإلى  محدودة مسؤولية ذات ةشرك
  .٢٠١٤ أكتوبر ٢ مناعتباراً  أسهمها تداول تمو المالي دبي سوق فيالشركة مدرجة 

  
  .وتجارة التجزئة عبر اإلنترنت تطوير تجارة التجزئة وإدارة مراكز التسوق في للمجموعةاألنشطة الرئيسية  تتمثل

  
  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.١٩١٧٤١هو ص.ب  للمجموعةإن عنوان المكتب المسجل 

  
، شركة نمشي لتابعةا من أسهم شركتها ٪٤٩ البالغة، استحوذت الشركة على حصة الملكية المتبقية ٢٠١٩فبراير  ٢٥الفترة، بتاريخ خالل 

 فاشون جلوبال لمجموعةألف درهم. تتضمن قيمة االستحواذ إجمالي المبالغ المدفوعة  ٤٩٦٫٨٧٢القابضة المحدودة ("نمشي")، بمبلغ 
مساهمون آخرون لنمشي بمبلغ المبالغ المدفوعة ل) و٢٠ألف درهم (إيضاح  ٤٧٥٫٩٠٠("مجموعة جلوبال فاشون") بمبلغ  جروب

ألف درهم في بيان  ٣٤٨٫٤٦٠ والبالغوالحصص غير المسيطرة  االعتراف مباشرة بالفرق بين الثمن المدفوعهم. تم ألف در ٢٠٫٩٧٢
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ١٠لمتطلبات المعيار رقم التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي وفقاً 

  
  الهامة السياسات المحاسبية ص حوللخم  ٢

  
  ساس اإلعدادأ

  
، ٣٤المحاسبي الدولي رقم  وفقاً للمعيار ٢٠١٩ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في  الموحدة للمجموعةتم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة 

  .ومتطلبات القانون السارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة "التقارير المالية المرحلية"
  

ً التي يتم إعدادها وكاملة والمالية البيانات لل الالزمةالمعلومات واإلفصاحات كافة الموحدة المرحلية الموجزة ت المالية البيانا ال تتضمن  فقا
ديسمبر  ٣١في  كماجنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة ويتعين قراءتها معايير الدولية إلعداد التقارير المالية لل

٢٠١٨.  
 

   .٢٠١٩ ديسمبر ٣١ في نتهيةمللنتائج المتوقعة للسنة ال مؤشراً بالضرورة  تعتبر ال ٢٠١٩ يونيو ٣٠في المنتهية  أشهر الستة فترةنتائج  نإ
  

ة وعمل الرسميةالعملة وهو  ("الدرهم اإلماراتي") بدرهم اإلمارات العربية المتحدةالموحدة المرحلية الموجزة تم إعداد البيانات المالية 
  .عدد صحيح باآلالف، ما لم يذكر خالف ذلك إلى أقرب كافة المبالغتقريب . تم لشركةعرض البيانات المالية ل

 
  أساس التوحيد

  
(شركاتها التابعة) كما  من البيانات المالية للشركة والمنشآت التي تخضع لسيطرة الشركةالموحدة المرحلية الموجزة تتألف البيانات المالية 

  المعايير التالية: جميع السيطرة عند استيفاء تتواجد. ٢٠١٩ ويوني ٣٠في 
  
  ؛منشأة ماالشركة على تسيطر عندما   )أ(
  و ؛عندما تتعرض الشركة إلى، أو يكون لها حقوق في، إيرادات متغيرة من ارتباطها مع المنشأة  )ب(
  يرادات الشركة.إ قيمةلدى الشركة القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة للتأثير على عندما يكون   )ج(

  
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار  غالبيةأقل من حقوق عندما يكون لدى المجموعة 

  تقييم إذا كان لها سلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: عندذات الصلة جميع الحقائق والظروف 
  
 خرين في الشركة المستثمر فيهاع حاملي حقوق التصويت اآلالترتيبات التعاقدية م - 
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى - 
  حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة - 



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

٩ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  (تابع) الهامة المحاسبيةالسياسات  ص حوللخم  ٢

  
  (تابع) أساس التوحيد

  

إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك  ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال
تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة . يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما ةالثالث لسيطرةاعناصر أو أكثر من  في واحدتغيرات 

 وإيرادات ومصروفاتموجودات ومطلوبات  يتم إدراجالمجموعة السيطرة على الشركة التابعة.  تفقدالتابعة ويتوقف ذلك التوحيد عندما 
حصول المجموعة على  بدءاً من تاريخالموحد بيان الدخل ضمن الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة 

   السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
  

  الشركات التابعة
  

من تاريخ االستحواذ أو التأسيس باعتباره التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة  يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل بدءاً 
وذلك  ،الشركةب الخاصةالبيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير  يتم إعدادطرة. السيتوقف تلك ويستمر توحيدها حتى تاريخ 

فيما بين األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت  كافة يتم حذفباستخدام سياسات محاسبية مماثلة. 
  المجموعة وتوزيعات األرباح بالكامل. شركات

  
  الحصص غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد. إلىضمن الشركة التابعة تعود الشاملة  )الخسائر( /اإليراداتحصة إن 
  

المجموعة السيطرة  فقدتعلى أنه معاملة حقوق ملكية. في حال يتم احتسابه السيطرة،  فقدانإن التغير في حصة ملكية شركة تابعة، دون 
  :تقوم بـ فإنها على الشركة التابعة،

  
  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؛ - 
 لعادلة للثمن المقبوض؛االعتراف بالقيمة ا - 
 االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات ُمحتفظ بها؛ - 
 االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح والخسائر؛ و - 
الخسائر أو األرباح وإعادة تصنيف حصة الشركة األم من المكونات المعترف بها سابقاً في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح  - 

يكون مناسباً، على النحو المطلوب في حال قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات والمطلوبات المحتجزة، حيثما 
  ذات الصلة.

  
  للشركة: الجوهرية تفاصيل الشركات التابعة فيما يلي

  
  القانونية نسبة الملكية  األنشطة الرئيسية  بلد التأسيس  اسم الشركة التابعة

      ٢٠١٨  ٢٠١٩  
          

ع   إ.ع.م  ل ش.ذ.م.مدبي مو راء وبي ا وش ي تملكه دات الت أجير الوح ت
  العقارات وخدمات اإلدارة

٩٩  ٪٩٩٪  

          
ع   إ.ع.م  إعمار دبي للمراكز التجارية ش.ذ.م.م راء وبي ا وش ي تملكه دات الت أجير الوح ت

  العقارات وخدمات اإلدارة
٩٩  ٪٩٩٪  

          
أ  إ.ع.م  إعمار الدولية للمراكز التجارية ش.ذ.م.م ع ت راء وبي ا وش ي تملكه دات الت جير الوح

  العقارات وخدمات اإلدارة
٩٩  ٪٩٩٪  

         
ي   إ.ع.م نمشي القابضة المحدودة ة نمش ركات مجموع ة لش ركة القابض الش

ي  ل ف ت وتعم ر اإلنترن ة عب ع التجزئ بي
  والخدمات ذات العالقة

٥١  ٪١٠٠٪  

  
  للشركة. ٪١٠٠إن هذه المنشآت مملوكة بنسبة 

  
  األغراض الخاصةذات  المنشآت

  

ذات  للمنشآتالمعلومات المالية  يتم إدراج. وواضحيتم إنشاؤها لتحقيق هدف محدد  منشآتذات األغراض الخاصة هي  إن المنشآت
طر على تسي العالقة هي أن المجموعة أن مضمونللمجموعة حيث  الموحدة الموجزة المرحليةاألغراض الخاصة في البيانات المالية 

ً خاصة، وبالتالي، يتم الغراض األ ذات المنشأة   .شركة تابعةك معالجتها محاسبيا
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٠ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  الهامة (تابع) السياسات المحاسبية ص حولخلم  ٢

  
 مجموعةالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها من قبل ال  )أ

  
إعداد البيانات  عندالمتبعة  متوافقة مع السياساتالموحدة إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة  عندإن السياسات المحاسبية المتبعة 

لمفعول المعايير والتفسيرات الجديدة السارية ا تطبيق، باستثناء ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في ة لسنة المنتهيالموحدة السنوية للمجموعة لالمالية 
، إال أنها ليس لها أي تأثير ٢٠١٩. على الرغم من أن هذه المعايير والتعديالت الجديدة تطبق ألول مرة في ٢٠١٩يناير  ١ اعتباراً من

ار طبيعة وتأثير كل معي فيما يليجوهري على البيانات المالية الموحدة السنوية أو البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. 
  أو تعديل جديد:

 
  "اإليجار عقودمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ١٦ رقم المعيار

  
 ٤والتفسير رقم  ،"عقود اإليجار" ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل ١٦يحل المعيار رقم 

 ١٥، والتفسير رقم "تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على إيجار"لدولية إلعداد التقارير المالية الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير ا
تقييم "الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير  ٢٧، والتفسير رقـم "الحوافز –عقود اإليجار التشغيلي "الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير 

 عن واإلفصاح والعرض والقياس االعتراف مبادئ المعيار ويوضح. "ني لعقد اإليجارجوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانو
  .عموميةال ميزانيةال واحد في نموذج ضمن اإليجار عقود غالبية باحتساب المستأجرين ويطالب اإليجار، عقود

  
 المعيار بموجب المحاسبة عن جوهري بشكلٍ الية من المعايير الدولية إلعداد التقارير الم ١٦ رقم المعيار بموجب المؤجر محاسبة تتغير ال

 نفس باستخدام تمويلي إيجار كعقود أو تشغيلي إيجار كعقود إما اإليجار عقود تصنيف في المؤجرون يستمر .١٧ رقم الدولي المحاسبي
المعايير الدولية إلعداد التقارير  من ١٦ رقم المعيار لتطبيق يكن لم ،وبالتالي .١٧ رقم الدولي المحاسبي المعيار في كما التصنيف مبادئ

  .المؤجر الطرف المجموعة فيها تكون التي اإليجار عقود على تأثيرالمالية 
  

 تطبيقال تاريخ في منهجية استرجاعية معدلة باستخداممن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦ رقم المعيار بتطبيق المجموعة قامت
 تم التي العقود على فقط المعيار بتطبيق تسمح بدائل التحول العملية التي استخدام المجموعة اختارت .٢٠١٩ يناير ١ في أي مبدئيال

ً  تحديدها  في المعايير تفسيرات لجنة عن الصادر ٤ رقم والتفسير ١٧ رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب إيجار عقود أنها على مسبقا
ً  عةالمجمو اختارت .المبدئي التطبيق تاريخ  ١٢ إيجار مدة لها يكون البدء، تاريخ في التي، اإليجار عقودب االعتراف إعفاءات استخدام أيضا
 قيمة ذو الصلة ذو الموجودات بند فيها يكون التي اإليجار وعقود") األجل قصيرة إيجار عقود(" الشراء خيار تتضمن وال أقل أو شهراً 

  ").القيمة منخفضة الموجودات(" منخفضة
  
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦ رقم المعيار تأثير تطبيق طبيعة  )أ

  
ت قام ،من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦ رقم تطبيق المعيار قبل. تستأجر المجموعة مكاتب ومخازن بموجب عقود إيجار

 عقد أنه على اإليجار عقد تصنيف تم .تشغيلي إيجار كعقد البدء يختار في) كمستأجر( الديه اإليجار عقود من عقد كل بتصنيفالمجموعة 
 عقد أنه على تصنيفه تم ذلك، وبخالف المجموعة؛ إلى المؤجر األصل ملكية وامتيازات مخاطركافة  تحويل بموجبه تم إذا تمويلي إيجار
بيان الدخل  في تأجير اتكمصروف اإليجار دفعاتب ترافاالع وتم المؤجر العقار رسملة يتم لم التشغيلي، اإليجار عقد في .تشغيلي إيجار

ً  ةمدفوع إيجار دفعات أياالعتراف ب تم .اإليجارعقد  فترة مدى على الثابت القسط أساس على الموحد  ةمستحقال ودفعات اإليجار مقدما
ً  المدفوعة المصروفات ضمن   .التوالي على ،الدائنة التجارية واألخرى الذممو مقدما

  
 عقود لكافة والقياس لالعتراف واحد منهج بتطبيقالمجموعة  تقام ،من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦المعاير رقم  تطبيق عند

 .القيمة منخفضة للموجودات اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار عقود باستثناء المستأجر، التي تكون فيها المجموعة الطرف اإليجار
ذات  الموجودات استخدام حق تمثل والتي االستخدام حق وموجودات اإليجار دفعات لسداد اإليجار بالتزامات االعترافالمجموعة ب تقام

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦ووفقاً لطريقة المنهجية االسترجاعية المعدلة، قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم  .الصلة
البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ويتم  هذه معلومات المقارنة في إعادة بيانبدئي. وبناًء عليه، لم يتم في تاريخ التطبيق الم

  .المحتجزة لألرباح االفتتاحي الرصيد على كتعديل ُوجد، إن للمعيار، المبدئي للتطبيق المتراكم التأثيرب االعتراف
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١١ 

  رحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الم
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  الهامة (تابع) السياسات المحاسبية ص حولملخ  ٢

  
 (تابع) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة  )أ

  
  (تابع) "اإليجار عقودمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ١٦ رقم المعيار

  
  الجديدة المحاسبية السياسات حول ملخص  )ب

  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:  ١٦ رقم المعيار تطبيق عند لمجموعةالمتبعة من قبل ا الجديدة المحاسبية السياسات فيما يلي

  
  االستخدام حق موجودات

  
 األصل ذو الصلة متوفر الذي يكون فيه تاريخال أي،( اإليجار عقد بدء تاريخ في االستخدام حق موجوداتب باالعتراف المجموعة تقوم 

ً  بالتكلفة، االستخدام حق موجودات قياس يتم ).لالستخدام  إعادة لغرض تعديلهايتم و القيمة، انخفاض وخسائر متراكم استهالك أي ناقصا
 األولية المباشرة والتكاليف المعترف بها اإليجار اتقيمة التزام على االستخدام حق موجودات تكلفة تشتمل .اإليجار دوعق التزامات قياس

ً  البدء، تاريخ قبل أو في تمت التي اإليجار عقد ودفعات المتكبدة  معقول بشكل متأكدة المجموعة تكن لم إذا .مستلمة إيجار حوافز أي ناقصا
 القسط أساس على المعترف بها االستخدام حق موجودات استهالك يتم اإليجار، عقد مدة نهاية في المؤجر األصل ملكية على الحصول من

  .القيمة انخفاض إلى االستخدام حق موجودات تخضع .أقصر أيهما اإليجار، عقد ومدة اإلنتاجية المقدرة األعمار مدى على الثابت
  

  اإليجار عقود التزامات
  

 يتوجب التي اإليجار عقد عاتلدف الحالية بالقيمة مقاسةال اإليجار دوعق بالتزامات باالعتراف المجموعة تقوم اإليجار، عقد بدء تاريخ في
ً ) جوهرية ثابتة دفعات ذلك في بما( ثابتة دفعات اإليجار عقد دفعات تتضمن .اإليجار عقد مدى فترة على سدادها  إيجار حوافز أية ناقصا
 دفعات وتشمل .المتبقية القيمة ضمانات بموجب دفعها المتوقع والمبالغ المعدل، أو المؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار ودفعات مدينة

ً  اإليجار  مدة كانت إذا اإليجار، عقد إنهاء غرامات ودفع المجموعة تمارسه أن معقول بشكل المؤكد الشراء لخيار الممارسة سعر أيضا
 في كمصروف المعدل أو المؤشر على عتمدت ال التي المتغيرة اإليجار دفعات تثبيت يتم .اإلنهاء خيار تمارس المجموعة أن تعكس اإليجار
  .الدفعة لحدوث يؤدي الذي الشرط أو الحدث فيها يحدث التي الفترة

  
 سعر كان إذا اإليجار عقد بدء تاريخ في المتزايدة االقتراض نسبة المجموعة تستخدم اإليجار، عقد لدفعات الحالية القيمة احتساب عند

 الفائدة ازدياد لتعكس اإليجار دوعق التزامات مبلغ زيادة تتم العقد، بدء تاريخ بعد .بسهولة للتحديد ابلق غير اإليجار عقد في الضمني الفائدة
 مدة في تغيير أو تعديل هناك كان إذا اإليجار دوعق اللتزامات الدفترية القيمة قياس إعادة تمت ذلك، إلى باإلضافة .اإليجار دفعات وتخفيض

  .األصل ذو الصلة لشراء التقييم في تغيير أو والجوهرية الثابتة اإليجار عقد تدفعا في تغيير أو اإليجار عقد
  

  القيمة منخفضة الموجودات إيجار وعقود األجل قصيرة اإليجار عقود
  

ترة ذات ف اإليجار عقود أي( لديها األجل قصيرة اإليجار عقود على األجل قصيرة اإليجار عقودب االعتراف إعفاء بتطبيق المجموعة تقوم
ً  يطبق كما ).الشراء خيار تتضمن وال العقد بدء تاريخ من ابتداءً  أقل أو شهراً  ١٢ إيجار  منخفضة الموجوداتب االعتراف إعفاء أيضا
 عقودب الخاصة اإليجار عقد دفعاتب االعتراف يتم ).درهم ٥٬٠٠٠ من أقل أي( القيمة منخفضة تعتبر التي يجاراإل عقود على القيمة

  .اإليجار عقد فترة مدى على الثابت القسط أساس على كمصروفات القيمة منخفضة الموجودات إيجار وعقود األجل قصيرة اإليجار
  

  التجديد خيارات ذات للعقود بالنسبة اإليجار عقد مدة تحديد في جوهري حكم
  

 اإليجار عقد تمديد بخيار المشمولة الفترات إلى فةباإلضا اإليجار، لعقد لإللغاء القابلة غير المدة أنها على اإليجار عقد مدة المجموعة تحدد
  .ذلك حدوث عدم معقول بشكل المؤكد من كان إذا اإليجار، عقد إنهاء خيار يشملها فترات أي أو تنفيذه، معقول بشكل المؤكد من كان إذا
  

 تطبق .سنوات وخمس ثالث بين تتراوح إضافية لفترات الموجودات إيجار خيار المجموعة لدى يوجد اإليجار، عقود بعض بموجب
 والتي العالقة ذات العوامل كافة يراعي أنه يعني، وهذا .التجديد خيار تنفيذ معقول بشكل المؤكد من كان إذا ما تقييم حول حكم المجموعة

ً  حافزاً  لوجود تؤدي  تغير أو حدث هناك كان إذا اإليجار عقد مدة تقييم بإعادة المجموعة تقوم البدء، تاريخ بعد .التجديد لتنفيذ اقتصاديا
  .التجديد خيار) تنفيذ عدم أو( تنفيذ على قدرتها على تؤثر والتي لسيطرتها الخاضعة الظروف في جوهري



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  الهامة (تابع) السياسات المحاسبية ص حولملخ  ٢

  
 (تابع) ير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها من قبل المجموعةالمعاي  )أ

  
  (تابع) "اإليجار عقودمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ١٦ رقم المعيار

  
  مبالغ تم االعتراف بها في البيانات المرحلية الموحدة للمركز المالي والدخل الشامل  )ج
  

  :الفترة خالل والحركة بالمجموعة الخاصة اإليجار والتزامات االستخدام حق لموجودات يةالدفتر القيم فيما يلي
  
  اإليجار التزامات  موجودات حق االستخدام  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٥٫٤٦٨  ٢٩٫٧٣٩  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
  ٥٩٦  ٥٩٦  إضافات خالل الفترة

  -   ٤٫١٥٠  مصروفات االستهالك
  ٥٠٤  -   مصروفات الفائدة

  )٤٫٨٢٨(  -   مبالغ تم دفعها
   ----------------  ----------------  

  ٢١٫٧٤٠  ٢٦٫١٨٥  ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 
  ======= =======  

  اإليجار على النحو التالي: التزاماتيستحق دفع 
  

  ١٠٫٨٤٢    شهراً  ١٢الدفع بعد  مستحقةيجار اإل التزامات
  ١٠٫٨٩٨   هراً ش ١٢ خاللالدفع  مستحقةيجار اإل التزامات

    ----------------  
  ٢١٫٧٤٠    الرصيد كما في نهاية الفترة

   =======  
 

   :المرحلي الموحد الدخل بيان في المعترف بها المبالغ فيما يلي
  
   ٢٠١٩يناير  ١    

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠إلى 
  ألف درهم    
      

  ٤٫١٥٠      استهالك موجودات حق االستخدام مصروفات
  ٥٠٤    عقود اإليجار التزاماتعلى  الفائدة مصروفات

    ----------------  
  ٤٫٦٥٤    الغ المعترف بها في بيان الدخل المرحلي الموحدإجمالي المب

   =======  
  

 ضريبة معالجة حول المؤكدة غير التقديرات" المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تفسيرات لجنة عن الصادر ٢٣ رقم التفسير
  "الدخل

  
ً  الدخل ضرائب معالجة التفسير يتناول  المعيار تطبيق على يؤثر الذي اليقين عدم على الضريبية المعامالت تنطوي عندما محاسبيا

   ".ضرائب الدخل" ١٢ رقم الدولي المحاسبي
  

  . للمجموعة الموحدةالموجزة  المرحلية المالية البيانات على تأثير أي لتفسيرل لم يكن
  
  
  
  
  
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٣ 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  

  الهامة (تابع) السياسات المحاسبية ص حولملخ  ٢
  

 (تابع) المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة  )أ
  

  السالب التعويض ذات السداد مزايا -  ارير الماليةمن المعايير الدولية إلعداد التق ٩ رقمالمعيار  على التعديالت
  

 ً  اإليرادات خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة الدين أداة قياس يمكن ،من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩ رقم للمعيار وفقا
 يتمو" القائم األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ دفعات على تقتصر"  التعاقدية النقدية التدفقات تكون أن شريطة األخرى، ةالشامل

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩ رقم المعيار على التعديالت توضح .التصنيف لذلك المناسب العمل نموذج ضمن األداةب االحتفاظ
 أو الحدث عن النظر بغض" القائم األصلي المبلغ على ئدةوالفا األصلي المبلغ دفعات" معيار متطلبات يستوفي المالي األصل أن المالية

لم  .للعقد المبكر اإلنهاء عن معقول تعويض يقبض أو يدفع الذي الطرف عن النظر وبغض للعقد المبكر اإلنهاء إلى يؤدي الذي الظرف
  .للمجموعة الموحدةالموجزة  المرحلية المالية البيانات علىلهذه التعديالت تأثير مادي  يكن

  
  تسويتها أو تقليصها أو الخطة تعديل -  ١٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت

  

 فترة خالل تسويتها أو تقليصها أو للخطة تعديل حدوث عند المحاسبة طريقة تتناول ١٩ رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت إن
 المنشأة على يتعين فإنه السنوية، المالية التقارير فترة خالل للخطة تسوية أو تقليص وأ تعديل حدوث حالة في بأنه التعديالت تحدد .التقرير
 إلعادة المستخدمة االكتوارية االفتراضات باستخدام تسويتها، أو تقليصها أو الخطة تعديل بعد المتبقية للفترة الحالية الخدمة تكاليف تحديد
 .الحدث هذا بعد الخطة وموجودات الخطة بموجب المقدمة المزايا تعكس التي حددةالم المزايا خطة) موجودات( مطلوبات صافي قياس
 مطلوبات بند صافي باستخدام تسويتها أو تقليصها أو الخطة تعديل بعد المتبقية للفترة الفائدة صافي بتحديد كذلك المنشأة تطالب كما

 إلعادة المستخدم الخصم ومعدل الحدث، هذا بعد الخطة وموجودات طةالخ بموجب المقدمة المزايا يعكس الذي المحدد الفائدة) موجودات(
 الموحدةالموجزة  المرحلية الماليـة البيانـات على تأثير أي التعديالت لهذه ليس .المحدد الفائدة) موجودات( مطلوبات بند صافي قياس

  للمجموعة
  

  المشتركة واالئتالفات الزميلة الشركات في جلاأل طويلة الحصص -  ٢٨ رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت
  

 الشركة في األجل طويلة الحصص على من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩ رقم المعيار تطبّق المنشأة أن التعديالت توضح
 في االستثمار صافي من جزءاً  تشكل الجوهر، حيث من ولكن، الملكية حقوق طريقة عليها تنطبق ال التي المشترك االئتالف أو الزميلة
 المتوقعة االئتمان خسائر نموذج أنيعتبر هذا التوضيح مناسباً ألنه يعني  ).األجل طويلة حصص( المشترك االئتالف أو الزميلة الشركة

 عند بأنه، التعديالت حتوض كما .األجل طويلة الحصصينطبق على هذه  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩ رقم المعيار في
 االئتالف أو الزميلة للشركة خسائر أي اعتبارها في المنشأة تضع ال ،من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩ رقم المعيار تطبيق

 الزميلة الشركة في االستثمار صافي على كتعديالت االعتراف بها يتم االستثمار، صافي على القيمة في انخفاض خسائر أي أو المشترك،
ليس لهذه  .المشتركة واالئتالفات الزميلة الشركات في االستثمارات ٢٨ رقم الدولي المحاسبي المعيار تطبيق عن تنشأ المشترك واالئتالف

ي الشركة نظراً ألن المجموعة ال تمتلك حصص طويلة األجل ف التعديالت تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
  .الزميلة واالئتالف المشترك

 

  ٢٠١٧- ٢٠١٥ دورة -  السنوية التحسينات
  

  "األعمال دمجمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ٣ رقم المعيار
  

 بما مراحل ىعل تتم التي األعمال دمج متطلبات تطبق فإنها مشتركة، عمليات في أعمال على ما منشأة تسيطر عندما أنه التعديالت توضح
  .العادلة بالقيمة المشتركة العملية ومطلوبات موجودات في سابقًا بها المحتفظ الحصص قياس إعادة ذلك في
  

  "المشتركة الترتيباتمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ١١ رقم المعيار
  

 المشتركة العملية على مشتركة سيطرة على يحصل أن عليها، مشتركة سيطرة لديه ليس لكن المشتركة العملية في المشارك للطرف يمكن
ً  عمالً  المشتركة العملية نشاط فيها يشكل التي   .المعيار في موضح هو كما تجاريا

  

  "الدخل ضرائب" ١٢ رقم الدولي المحاسبي المعيار
  

ً  أنتجت سابقة أحداث أو بمعامالت مباشر بشكل ترتبط األرباح لتوزيعات الدخل ضريبة نتائج أن التعديالت توضح  للتوزيع قابلة أرباحا
  .المالكين على األرباح بتوزيعات ارتباطها من أكثر

  

  "االقتراض تكاليف" ٢٣ رقم الدولي المحاسبي المعيار
  

 كافة اكتمال عند العام االقتراض من كجزء مؤهل أصل لتطوير األساس في يتم اقتراض أي مع تتعامل المنشأة أن التعديالت توضح
  .البيع أو المقصود لالستخدام األصل لتجهيز الضرورية ألنشطةا
  

  .للمجموعة الموحدةالموجزة  المرحلية الماليـة البيانـات على تأثير أي التحسينات لهذه ليس



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٤ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  

  الهامة (تابع) ةالسياسات المحاسبي حول ملخص  ٢
  

 لم يتم تفعيلها  ولكنالصادرة المعايير   )ب
 

المرحلية الموجزة  المالية البيانات إصدار تاريخ حتى ،التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد والمعدلة الجديدة المعاييرو التفسيرات إن
 سارية تصبح عندما االقتضاء، عند والمعدلة، الجديدة اييرالمع هذه تطبيق المجموعة تعتزم .أدناه عنها اإلفصاح تم للمجموعة الموحدة
  .المفعول

  

من المعايير الدولية  ١٠ رقم المعيار
 والمعيارإلعداد التقارير المالية 

  ٢٨ رقم الدولي المحاسبي

 تاريخ تأجيل تم( المشترك ائتالفه أو الزميلة وشركته المستثمر بين بالموجودات مساهمة أو بيع  
 تطبيقها يلزم فإنه للتعديالت المبكر التطبيق حالة في لكن مسمى، غير ألجلٍ  لالمفعو سريان

  ؛)بأثر مستقبلي
من المعايير الدولية  ١٧ رقم المعيار

   إلعداد التقارير المالية
   ؛)٢٠٢٠ يناير ١ بعد أو في تبدأ التي السنوية فتراتلل التعديالت مفعول يسري( دمج األعمال  

 ١ رقم دوليال المحاسبي المعيار
  ٢٨ رقم الدولي المحاسبي المعيارو

والمعيار المحاسبي  "عرض البيانات المالية" ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   
لمواءمة تعريف "المادة" من خالل المعايير ولتوضيح بعض جوانب التعريف  ٢٨الدولي رقم 

  و ؛)٢٠٢٠يناير  ١د يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بع(

من المعايير الدولية  ١٧ رقم المعيار
  إلعداد التقارير المالية

  .)٢٠٢١ يناير ١التي تبدأ في أو بعد  التقاريرلفترات  همفعول يسري( عقود التأمين  

  

  حول قطاعات معلومات   ٣
  

يتم تقييم أداء ارات حول توزيع الموارد وتقييم األداء. بشكل منفصل لغرض اتخاذ القر لقطاعات أعمالهاتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية 
المرحلية الموجزة  األرباح أو الخسائر في البيانات الماليةصافي  ويتم قياسه بصورة متسقة معاستناداً إلى األرباح أو الخسائر  القطاع

  .الموحدة
  

  الجغرافية القطاعات
  

ً  المجموعة تعمل  في المدرجة والمطلوبات والموجودات التشغيلية النتائج فإن وبالتالي، المتحدة، يةالعرب اإلمارات دولة في فقط حاليا
  .المتحدة العربية اإلمارات دولة في بعملياتها تتعلق المرحلية الموجزة الموحدة المالية البيانات

  

  قطاعات األعمال
  

  هي:، أعمال قطاعات ستةفي المجموعة ألغراض إدارية تم تنظيم 
  

  اإلقليمية الكبيرة: مراكز التسوق
  

  ألف قدم مربع. ٨٠٠مل مراكز التسوق اإلقليمية الكبيرة على مراكز تسوق يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قابلة للتأجير أكثر من تتش
  

  مراكز التسوق اإلقليمية:
  

ألف قدم مربع ولكن  ٤٠٠أجير أكثر من مل مراكز التسوق اإلقليمية على مراكز تسوق يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قابلة للتتتش
  ألف قدم مربع. ٨٠٠أقل من 

  

  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 
  ألف قدم مربع. ٤٠٠

  

  :مراكز بيع التجزئة المخصصة
  

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

  

  بيع التجزئة عبر اإلنترنت
 

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

  أخرى:
  

 ً من  ٨رقم  للمعيار تشمل القطاعات األخرى الشركات التي ال تستوفي بشكل فردي معايير القطاعات التي تقوم بإعداد التقارير المالية وفقا
  الرئيسي. وأرصدة المركز "القطاعات التشغيلية"المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٥ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ٣
  

  ات األعمال (تابع)قطاع  
  

 ٣٠إلى  ٢٠١٨يناير  ١ومن ، ٢٠١٩يونيو  ٣٠ إلى ٢٠١٩أبريل  ١ومن  ،٢٠١٩يونيو  ٣٠إلى  ٢٠١٩يناير  ١حول القطاعات من أخرى معلومات اإليرادات والنتائج وعلى مل الجداول التالية تتش
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩يونيو  ٣٠. يتم عرض معلومات الموجودات والمطلوبات المتعلقة بقطاعات األعمال كما في ٢٠١٨يونيو  ٣٠إلى  ٢٠١٨ابريل  ١ومن  ٢٠١٨يونيو 

  

      زئةالتج  التجزئة  التجزئة  مراكز التسوق  مراكز التسوق  
  اإلجمالي  أخرى  عبر اإلنترنت  خصصةتالم  المحلية  اإلقليمية  اإلقليمية الكبيرة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                :٢٠١٩ يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٩يناير  ١
                

                :اإليرادات
  ١٫٨٠٥٫١٣٢  ١٫١٢٥  -  ٦٠٫٤٥٧  ١٢٤٫٤٤٧  ٩٠٫٨٠٧  ١٫٥٢٨٫٢٩٦  اإليجار من العقارات المؤجرة إيرادات

  ٤٢٢٫٢١٦  -  ٤٢٢٫٢١٦  -  -  -  -  مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت
   --------------------------  -------------------  ---------- ------------  ---------------------  ------ ----------------  --------- -------  ---------------------- ---- 

  ٢٫٢٢٧٫٣٤٨  ١٫١٢٥  ٤٢٢٫٢١٦  ٦٠٫٤٥٧  ١٢٤٫٤٤٧  ٩٠٫٨٠٧  ١٫٥٢٨٫٢٩٦  إجمالي اإليرادات
  ========== ======== ========= ======== ========= ======= ========== 

                :النتائج
  ١٫١٢٣٫٨٨٨  )١١٣٫٦٠٨(  )٢٧٫٩٨٦(  ٣٢٫٦٨٦  ٦٨٫٦٦٨  ٥٠٫٧٥٨  ١٫١١٣٫٣٧٠  لفترةاأرباح/(خسائر) 

  ========== ======== ======== ======== ========= ========== ========== 
                حول القطاعات خرىأمعلومات 

                المصروفات الرأسمالية:
  ١٧٩٫١٢٢  ٢٫٧٨١  ١٫٤٤٨  ٤٫١٢٣  ٤٫٣٦٩  ٩٫٠٣٦  ١٥٧٫٣٦٥  ومعدات وعقارات استثمارية)وآالت ممتلكات (
                

                االستهالك واإلطفاء:
  ، وموجودات وعقارات استثمارية ،ومعداتوآالت متلكات م(

  ٢١٨٫٩٢١  ١٫٠٥٣  ١١٫٦٦٢  ١٠٫٧٩٩  ٢٢٫٧٧٥  ١٥٫٠٧٢  ١٥٧٫٥٦٠  )وموجودات غير ملموسة حق االستخدام،
  ======== ======= ======= ======== ======== ======== ========= 

  ١٠٩٫٤٨٦  ١٠٨٫١٤٠  ١٫٣٤٦  -  -  -  -  تمويلالتكاليف 
  ======== ======= ======= ======= ======== ======== ======== 



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ٣
  

  ات األعمال (تابع)قطاع  
  
      التجزئة  التجزئة  التجزئة  مراكز التسوق  مراكز التسوق  
  اإلجمالي  أخرى  عبر اإلنترنت  خصصةتالم  المحلية  اإلقليمية  الكبيرة اإلقليمية  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                :٢٠١٩ يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٩ ابريل ١
                

                :اإليرادات
  ٨٩٧٫٠٥٨  ١٫١٢٥  -  ٢٩٫٨٧٠  ٦٥٫٠٣٠  ٤٥٫٠٧٧  ٧٥٥٫٩٥٦  اإليجار من العقارات المؤجرة إيرادات

  ٢٥٥٫٦٥٦  -  ٢٥٥٫٦٥٦  -  -  -  -  مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت
   ------------ ----------  -------------------  ------- -----------  --- ----------------  -------- ---------------  ----------- -----------  ------------------------- 

  ١٫١٥٢٫٧١٤  ١٫١٢٥  ٢٥٥٫٦٥٦  ٢٩٫٨٧٠  ٦٥٫٠٣٠  ٤٥٫٠٧٧  ٧٥٥٫٩٥٦  إجمالي اإليرادات
  ======== ======== ======= ======== ========= ========== ========== 

                :النتائج
  ٥٤٦٫٢٥٤  )٦١٫٤٠١(  )١٦٫٠٥١(  ١٥٫٦٥٨  ٣٦٫٤٢٥  ٢٦٫١٣٥  ٥٤٥٫٤٨٨  لفترةاأرباح/(خسائر) 

  ======== ======= ======= ======= ========= ========= ========= 
                حول القطاعات خرىأمعلومات 

                المصروفات الرأسمالية:
  ١٠٦٫٧٥٠  ٩٩٩  ٩٤٠  ٢٫٧٠٦  ٢٫١٦٥  ٥٫٣٨٧  ٩٤٫٥٥٣  ومعدات وعقارات استثمارية)وآالت ممتلكات (
                

                االستهالك واإلطفاء:
، وعقارات استثمارية ،ومعداتوآالت ممتلكات (

  ١٠٩٫٧٨٤  ٥١٠  ٦٫١٩٨  ٥٫٤٠٦  ١١٫٢٧٧  ٧٫٣٥٠  ٧٩٫٠٤٣  )ت غير ملموسةوموجودا
                

  ٥٤٫٤٨٢  ٥٤٫٠٦٣  ٤١٩  -  -  -  -  تمويلالتكاليف 
                

                الموجودات والمطلوبات 
                :٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

                
  ٢٤٫١٧٢٫٧٥٧  ٥٠٫٦٩٢  ٥١٧٫٢٠٤  ١٫٣٨١٫٤٦٦  ٩٦٩٫٥٣٥  ١٫٢٧٠٫١٦٧  ١٩٫٩٨٣٫٦٩٣  موجودات القطاع

  ============ ========== ========== ========== ========= ========== ============ 
  ٦٫٩٦٧٫٦٩٧  ٤٫٠٣٢٫٣٦٢  ٩٣٤٫٠٩٤  ٨٣٫٦٣٨  ٢٢٧٫٥٧١  ٨٦٫١٩٠  ١٫٦٠٣٫٨٤٢  مطلوبات القطاع

  ========== ========= ========== ========== ========= ========== ========== 
        



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٧ 

  احات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيض
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ٣
  

  ات األعمال (تابع)قطاع  
  

      التجزئة  التجزئة  التجزئة  مراكز التسوق  مراكز التسوق  
  جمالياإل  أخرى  عبر اإلنترنت  خصصةتالم  المحلية  اإلقليمية  اإلقليمية الكبيرة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                :٢٠١٨ يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٨يناير  ١
                

                :اإليرادات
  ١٫٧١٩٫٤٣٤  -  -  ٦٩٫٥٠٤  ١١١٫٦١٧  ٩٢٫٩٢٨  ١٫٤٤٥٫٣٨٥  اإليجار من العقارات المؤجرة إيرادات

  ٣٨٣٫٧٣٠  -  ٣٨٣٫٧٣٠  -  -  -  -  مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت
   -------------------------  ----- ------------  ------ -------------  ------- ----------  - --------------------  ------- -----------  ------------------------- 

  ٢٫١٠٣٫١٦٤  -  ٣٨٣٫٧٣٠  ٦٩٫٥٠٤  ١١١٫٦١٧  ٩٢٫٩٢٨  ١٫٤٤٥٫٣٨٥  إجمالي اإليرادات
  ========== ======= ======== ======= ======== ======== ========== 

                :النتائج
  ١٫٠٨٩٫٧١٥  )١١٨٫٩٥٧(  )٢٤٫٢٥١(  ٤٠٫١٤١  ١١٣٫٠٥٢  ٥٢٫٦٢٤  ١٫٠٢٧٫١٠٦  لفترةاأرباح/(خسائر) 

  ========== ======= ======== ======= ======== ========== ========== 
                حول القطاعات خرىأمعلومات 

                المصروفات الرأسمالية:
  ٦٩٠٫٤٠٣  ١٫٢٨٧  ١٫٦٠٧  ١٫٦٥٨  ١١٥٫٣٥١  ٤٫٥٥٨  ٥٦٥٫٩٤٢  ومعدات وعقارات استثمارية)وآالت ممتلكات (
                

                االستهالك واإلطفاء:
وموجودات ، وعقارات استثمارية ،ومعداتوآالت ممتلكات (

  ٢٢٠٫٨٠٤  ١٫٩٩١  ٧٫٥٧٦  ١١٫٦١٦  ١٩٫٣٩٦  ١٩٫٤١٤  ١٦٠٫٨١١  )غير ملموسة
                

  ١٥٩٫٤٧٩  ١٥٩٫١٩٦  ٢٨٣  -  -  -  -  تمويلالتكاليف 
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٨ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  (تابع) معلومات حول القطاعات  ٣
  

  ات األعمال (تابع)قطاع  
  
      تجزئةال  التجزئة  التجزئة  مراكز التسوق  مراكز التسوق  
  اإلجمالي  أخرى  عبر اإلنترنت  خصصةتالم  المحلية  اإلقليمية  اإلقليمية الكبيرة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                :٢٠١٨ يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٨ ابريل ١
                

                :اإليرادات
  ٨٥٧٫٢٩٤  -  -  ٣٢٫٩٦٥  ٥١٫٤٥٤  ٤٤٫٩٧٤  ٧٢٧٫٩٠١  اإليجار من العقارات المؤجرة إيرادات

  ٢٠٧٫٩٩٥  -  ٢٠٧٫٩٩٥  -  -  -  -  مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت
   -------- ------------  ------------------  ------------ -------  -------- ----------  ------------ ---------  -------------------------  ------------------------- 

  ١٫٠٦٥٫٢٨٩  -  ٢٠٧٫٩٩٥  ٣٢٫٩٦٥  ٥١٫٤٥٤  ٤٤٫٩٧٤  ٧٢٧٫٩٠١  اإليراداتإجمالي 
  ======== ======= ======== ======= ========= =========== ========== 

                :النتائج
  ٥٤٦٫٥١٦  )٥٧٫٤٩١(  )١٤٫٣٥٢(  ١٦٫٨١٢  ٧٥٫٠٩٨  ٢٤٫٧٨٣  ٥٠١٫٦٦٦  لفترةاأرباح/(خسائر) 

  ======== ======= ======== ======= ======== ======== ========= 
                حول القطاعات خرىأمعلومات 

                المصروفات الرأسمالية:
  ٢٦٠٫٥٥٤  ٥٥٦  ١٫٣٣٠  ٤٣٥  ٧٦٫٩٢٣  ٢٫١٦٥  ١٧٩٫١٤٥  ومعدات وعقارات استثمارية)وآالت ممتلكات (
                

                االستهالك واإلطفاء:
، ةوعقارات استثماري ،ومعداتوآالت ممتلكات (

  ١١٧٫١٦٦  ٩٣٠  ٣٫٧٩٠  ٥٫٧٤٣  ١٠٫١٢٣  ٩٫٨٢٥  ٨٦٫٧٥٥  )وموجودات غير ملموسة
                

  ٨١٫٥٥٠  ٨١٫٢٦٧  ٢٨٣  -  -  -  -  تمويلالتكاليف 
                

  الموجودات والمطلوبات 
               (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

                
 ٢٤٫١٣١٫٥٢٠  ١٢٠٫٧٢٦  ٤٧٩٫٦٥٩  ١٫٣٦١٫٦٢٩  ٩٦١٫١١٣  ١٫٢٥٩٫٠٢٥  ١٩٫٩٤٩٫٣٦٨  القطاع موجودات

  =========== ========== ======== ========== ======== ========== =========== 
  ٦٫٧٢٣٫٣٩٦  ٤٫٣٥٧٫٩٠٦  ٣٨٩٫٧٤١  ٧٨٫٤٢٨  ٢٠٦٫٩٨٧  ٨٤٫٣٦٧  ١٫٦٠٥٫٩٦٧  مطلوبات القطاع

  ========== ======= ======== ======== ======== ========== ========== 



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

١٩ 

  حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات 
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  اإليرادات  ٤
  

  

 ٢٠١٩يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  

 ٢٠١٩ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

         المؤجرةإيرادات اإليجار من العقارات 
  ٦٦١٫٩٢٦  ٦٦٨٫٧٥٨  ١٫٢٩١٫١٠٠  ١٫٣٥١٫١٧٩  إيجار أساسي

  ١٤٫٣٤٤  ٢٨٫٣٦٧  ٦٠٫٩٧٠  ٤٩٫٠٨٩  إيرادات إيجار عن مبيعات المستأجرين
  ٨٥٫٥٧١  ٩١٫٦٢١  ١٦٩٫٢٠١  ١٨٤٫٨٢٨  رسوم خدمات

  ١٤٫٩١٢  ١٥٫٤٥٩  ٢٨٫٥٥٣  ٣٠٫٦٣٦  مساهمات ترويج وتسويق
  ٤٣٫١٨٨  ٤٩٫٢٩٣  ٩١٫٣٠٨  ٩٩٫٩١٤  المتخصصة لمراكزا إيجار

  ١٧٫٨١٠  ١٥٫٦٨٦  ٣٢٫٧٩٩  ٣١٫٤٥٤  متعددةال الوسائط
  ١٩٫٥٤٣  ٢٧٫٨٧٤  ٤٥٫٥٠٣  ٥٨٫٠٣٢  أخرى

   ------ ------------------  ------- ---------------  -------- - ----------  ----- - ------------ 
  ٨٥٧٫٢٩٤  ٨٩٧٫٠٥٨  ١٫٧١٩٫٤٣٤  ١٫٨٠٥٫١٣٢  

  ٢٠٧٫٩٩٥  ٢٥٥٫٦٥٦  ٣٨٣٫٧٣٠  ٤٢٢٫٢١٦  ة التجزئة عبر اإلنترنتتجار
   ------ ------------------  ------- ---------------  -------- -------------  ----- --------------- 
  ١٫٠٦٥٫٢٨٩  ١٫١٥٢٫٧١٤  ٢٫١٠٣٫١٦٤  ٢٫٢٢٧٫٣٤٨  
  =========== ========== ========== ========== 
  

  تكلفة اإليرادات  ٥
  

  

 ٢٠١٩يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  

 ٢٠١٩ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

         التكلفة التشغيلية لألنشطة اإليجارية
          

  ٤٤٫٩٧٩  ٤٨٫٦٦٦  ٨٨٫٥٣٦  ٩٦٫٣٩٠  التدبير اإلداري وإدارة المرافق
  ٢٥٫٩١٧  ١٩٫١١٧  ٤٨٫٢٧٨  ٣٦٫٦٢٠  تكاليف الموظفين المباشرة

  ١٥٫٣٠٢  ١٣٫٦٤٠  ٢٣٫٢٩١  ٢٤٫٩٨٩  الخدمات، صافي
  ٩٫٩٠٩  ٩٫١٥٢  ١٧٫٩٧٨  ١٨٫٥٩٢  خدمات أمن

  ١٧٫٣٢٩  ١٧٫٦٤٣  ٣٤٫٢٩٠  ٣٤٫٥٨١  أخرى
   ----- -----------------  ------- -- ----------  -------- -------------  ----- --------------- 
  ١١٣٫٤٣٦  ١٠٨٫٢١٨  ٢١٢٫٣٧٣  ٢١١٫١٧٢  

  ١٥١٫٤٨٤  ١٩٦٫٢٩٩  ٢٧٧٫٧٣٥  ٣١٧٫٨٨٢  تكلفة إيرادات تجارة التجزئة عبر اإلنترنت
   ------- --- ----------  ----- -------------  -------- -------------  ----- --------------- 
  ٢٦٤٫٩٢٠  ٣٠٤٫٥١٧  ٤٩٠٫١٠٨  ٥٢٩٫٠٥٤  
  ========= ======== ========= ========= 
  

  تكاليف التمويل  ٦
  

  

 ٢٠١٩يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  

 ٢٠١٩ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٧٤٫٣٩٧  ٥٣٫٤٩٤  ١٤٥٫٣٥٧ ١٠٣٫٩٥٨  الفائدة على القروض والسلفيات
  ٧٫١٥٣  ٩٨٨  ١٤٫١٢٢  ٥٫٥٢٨  أخرى

   ------- - - ----------  ------- -- ---------  -----------------  ---------------- 
  ٨١٫٥٥٠  ٥٤٫٤٨٢  ١٥٩٫٤٧٩  ١٠٩٫٤٨٦  
  ======== ======== ======== ======== 



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

٢٠ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  أرباح الفترة  ٧

  
  يتم بيان أرباح الفترة بعد تحميل ما يلي:

  

  

 ٢٠١٩يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  

 ٢٠١٩ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ١٩٫٩٣٢  ٢٧٫١٧٩  ٤٠٫٤٤٩ ٥٢٫٥٢٧  تكاليف الموظفين غير المباشرة
  ======= ======= ======= ======= 
  

  السهم يةربح  ٨
  

على المتوسط المرجح لعدد  األم الشركة العائدة إلى مساهميصافي األرباح للفترة  قسمةمن خالل  ربحية السهم األساسيةيتم احتساب 
  ل الفترة.األسهم العادية القائمة خال

  
من خالل تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة على افتراض تحويل جميع األسهم العادية  ربحية السهم المخفضةيتم احتساب 

  .المخفضةالمحتملة 
  

  :ربحية السهم األساسية والمخفضةالالزمة لحساب  المعلوماتفيما يلي 
  

  

 ٢٠١٩يناير  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨اير ين ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  

 ٢٠١٩ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٩  

 ٢٠١٨ابريل  ١
يونيو  ٣٠إلى 

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          األرباح:
ى  ة السهم األساسية  نمساهميالاألرباح العائدة إل لربحي

  ٥٥٣٫٧٤٤  ٥٤٦٫٢٥٤  ١٫١٠٢٫٠٢٠  ١٫١٢٩٫٧٥٨  والمخفضة
  ========= ========= ========= ========= 

          
          عدد األسهم:

  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الحتساب
  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ربحية السهم األساسية والمخفضة

  =========== ========== =========== =========== 

          ربحية السهم (درهم)
  ٠ .٠٤  ٠ .٠٤  ٠ .٠٨  ٠ .٠٩  ة والمخفضةاألساسي -  

  ====== ====== ====== ====== 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات  ٩

  
 ٣٠(الفترة المنتهية في  ألف درهم ٩٫٩٤٨بمبلغ  ، اشترت المجموعة ممتلكات وآالت ومعدات٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في فترة الخالل 
لت مصرو ٦٫٥٠٠: ٢٠١٨يونيو  ألف درهم (الفترة  ١٢٫٩٠٤فات استهالك إلى بيان الدخل الموحد المرحلي بمبلغ ألف درهم) وحمَّ

 ألف درهم). ١٧٫٧١٩: ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في 
 

  العقارات االستثمارية  ١٠
  

و يوني ٣٠(الفترة المنتهية في  ألف درهم ١٦٩٫١٧٤بمبلغ  ، كان لدى المجموعة إضافات٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في فترة الخالل 
لت مصروفات استهالك إلى بيان الدخل الموحد المرحلي بمبلغ  ٦٨٣٫٩٠٣: ٢٠١٨ ألف درهم (الفترة  ١٩٦٫٠٩٣ألف درهم) وحمَّ

  ألف درهم). ١٩٧٫٣١١: ٢٠١٨يونيو  ٣٠المنتهية في 
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

٢١ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  (تابع) الستثماريةالعقارات ا  ١٠

  
بمبلغ  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١قامت اإلدارة بتحديد القيمة العادلة لحصص المجموعة في العقارات االستثمارية المملوكة تملك حر كما في 

ناك تغير ألف درهم وذلك بناًء على التقييم الذي تم القيام به من قبل شركة تقييم مستقلة. بناًء على تقييم اإلدارة لم يكن ه ٥٣٫٢٨٤٫٩٧٧
  .٢٠١٩يونيو  ٣٠جوهري في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة للفترة المنتهية في 

  
  الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة  ١١

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
      

  ٣٦٥٫٠١٢  ٣٦٥٫٠١٢  الشهرة التجارية
  ٢٠٤٫٢٣٧  ١٩٨٫٤٦٣  ات غير الملموسة األخرىالموجود

   - -------------------  ------ ------------ 
  ٥٦٩٫٢٤٩  ٥٦٣٫٤٧٥  
  ========= ======== 

  
إطفاء إلى بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد بمبلغ  اتفو، قامت المجموعة بتحميل مصر٢٠١٩ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في 

  الف درهم). ٥٫٧٧٤ :٢٠١٨ يونيو ٣٠لفترة المنتهية في ألف درهم (ا ٥٫٧٧٤
  

  ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة لم يصدر بها فواتير  ١٢

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

  ٣١٢٬١٧٩  ٤٠٣٬٨٤٠  صافي –الذمم المدينة التجارية 
  ٩٢٬٠٠١  ١٠٥٬٠٤٦  الذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير

   ----------- --------  ------------------ 
  ٤٠٤٬١٨٠  ٥٠٨٬٨٨٦  
  ======== ======== 
  

ألف  ٧٫٧٩١ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٣٠٫٤٨٠تشتمل الذمم المدينة التجارية على مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ 
  (ب)]. ١٣) [إيضاح درهم

  
: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ١٠١٫٧٢٠مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ  صافية منأعاله  إن الذمم المدينة التجارية

  تمثل أفضل تقدير لإلدارة للذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها.وألف درهم)  ٨٩٫٥٨١
  

  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:فيما يلي 

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

  ٨٥٬٣٥٦  ٨٩٬٥٨١  يناير  ١الرصيد في 
  ١٥٬٦٩٣  ١٢٬١٧٥  السنة / صافي المحمل للفترة

  )١١٬٤٦٨(  )٣٦(  صافي -  السنة / الشطب/التعديالت خالل الفترة
   ----- --------------  --- ---------------- 

  ٨٩٬٥٨١  ١٠١٬٧٢٠  السنة / الرصيد في نهاية الفترة
  ========= ======= 
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

٢٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  إفصاحات حول األطراف ذات عالقة  ١٣

  
لشروط المتفق حسب ا االعتياديةاألعمال  في سياقالمعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة، والتي تم إجرائها  فيما يليخالل الفترة،   )أ(

 عليها بين األطراف:
  

  
إلى  ٢٠١٩يناير  ١

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠
إلى  ٢٠١٨يناير  ١

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      اإليرادات
      اإليجار من العقارات المؤجرة إيرادات

  ٩٫١٨٢  ١٧٫٤٥٥  الشركة األم 
  ٣٠٫٢١٨  ٤٧٫٧٧٦  زميلةشركات  
      عضاء مجلس اإلدارةأ أو تحت سيطرة منشآت مملوكة 

  ٤٢٫٢٩٦  ٤٥٫١٠٠  وأطراف أخرى ذات عالقة  
   ------- ------------  --- ------------- 
  ٨١٫٦٩٦  ١١٠٫٣٣١  
  ========= ======== 

      تكلفة اإليرادات
      صافي - لألنشطة اإليجارية  تشغيليةالتكلفة ال

  ٢١٫٨٠٦  ١٩٫٨٨٠  الشركة األم 
  ١٠٩٫٠٥٠  ١٢٠٫٠٧٠  زميلةشركات  
      أعضاء مجلس اإلدارة أو تحت سيطرة منشآت مملوكة 

  )١٫٤٨٠(  )٩٦٩(  وأطراف أخرى ذات عالقة  
  ======= ======= 

      المبيعات والتسويق مصروفات
  ٤٫٧٣٧  ٣٫١٣٩  الشركة األم 
  ١٫٥٨٦  ٣٨٠  زميلةشركات  
      أعضاء مجلس اإلدارة أو تحت سيطرة منشآت مملوكة 

  ٢٫١٥٠  ١٣٫٦٠٥  عالقةوأطراف أخرى ذات   
  ======= ====== 

      مصاريف عمومية وإدارية
  ٤٠٫٠٧٤  ٣١٫٤٩٧  الشركة األم 
  ١٫٣٤٧  ٨٦٧  زميلةشركات  
      أعضاء مجلس اإلدارة أو تحت سيطرة منشآت مملوكة 

  ٧٠٥  ٦٣٩    وأطراف أخرى ذات عالقة  
  ====== ===== 

      إيرادات التمويل
      أعضاء مجلس اإلدارة أو تحت سيطرة منشآت مملوكة

  ٦٫٩٨١  ٣٣٨  وأطراف أخرى ذات عالقة  
  ====== ====== 

      مصروفات التمويل
  -   ٥٫٨٢٨  أعضاء مجلس اإلدارة أو تحت سيطرة منشآت مملوكة

  ====== ====== 
      مصروفات رأسمالية

  ٣٫٢٦١  -   زميلةشركات  
  ====== ====== 

  
  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

٢٣ 

  رحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية الم
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  إفصاحات حول األطراف ذات عالقة (تابع)  ١٣

  
 :الموحد المرحلياألرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي  فيما يلي  )ب(
  

  
النقد واألرصدة 

  المصرفية
المستحق من 

  أطراف ذات عالقة

الذمم المدينة 
الذمم التجارية و

المدينة التي لم يتم 
  إصدار فواتير بشأنها

سلفيات وقروض 
يترتب عليها 

  فائدة

المستحق من 
أطراف ذات 

  إيرادات مؤجلة  عالقة
الذمم الدائنة 

  التجارية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                ٢٠١٩يونيو  ٣٠
                

                المتداولةغير 
 أعضاء أو تحت سيطرة منشآت مملوكة
  -   -   -   ٢٧٢٫٧٢٠  -   -   -   وأطراف أخرى ذات عالقة مجلس اإلدارة

   ------------------  ------------------  ------------------  -------- -- ----------  ------------------  ------------------  ------------------ 
   -   -   -  ٢٧٢٫٧٢٠   -   -   -  
  ======== ======== ======== ========= ======== ======== ======== 

                متداولة
  -   ١٫٦١٥  ٨٩٫١٥٧  -   -   -   -   الشركة األم 
  -   ٢٤٫٢٩٤  ٨٦٫٢٥٨  -   -   ١٤١٫٣٢٦  -   زميلةشركات  

 أعضاء أو تحت سيطرة منشآت مملوكة
  ١٦١  ٢٥٫٦٠٩  -   -   ٣٠٫٤٨٠  -   ٣٥٫١٩٥  وأطراف أخرى ذات عالقة مجلس اإلدارة

   --------- ---------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------ 
  ١٦١  ٥١٫٥١٨  ١٧٥٫٤١٥  -   ٣٠٫٤٨٠  ١٤١٫٣٢٦  ٣٥٫١٩٥  
  ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
  

 المدينة الذمم قيمة في انخفاض أي المجموعة تسجل لم ،٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في المنتهية والسنة ٢٠١٩ يونيو ٣٠ في المنتهية للفترة بالنسبة. فائدة عليها ترتبيو لضمان القائمة رصدةاأل تخضع
  .عالقة ذات أطراف من المستحقة بالمبالغ المتعلقة

  
  
  
  
  

  



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

٢٤ 

  لموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية ا
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  إفصاحات حول األطراف ذات عالقة (تابع)  ١٣

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

  

  
النقد واألرصدة 

  المصرفية
المستحق من 

  أطراف ذات عالقة

الذمم المدينة 
ية والذمم التجار

المدينة التي لم يتم 
إصدار فواتير 

  بشأنها
سلفيات وقروض 

  فائدةيترتب عليها 
المستحق من 

  إيرادات مؤجلة  أطراف ذات عالقة
الذمم الدائنة 

  التجارية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
                

                المتداولةغير 
س  أعضاء أو تحت سيطرة منشآت مملوكة مجل

  -   -   -   -   -   -   -   وأطراف أخرى ذات عالقة اإلدارة
   -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- 
   -   -   -   -   -   -   -  
  ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 

                متداولة
  -   -   ٦٤٫٩٣٤  -   -   -   -   الشركة األم 
  -   ٤٠٫٩٩٥  ٥٣٫٥٠٦  -   -   ١٥٨٫٧٦٨  -   زميلةشركات  

س  أعضاء أو تحت سيطرة منشآت مملوكة مجل
  ١٦٣  ٢٨٫١١٧  -   -   ٧٫٧٩١  -   ١٣٤٫٦٨٢  وأطراف أخرى ذات عالقة اإلدارة

   ------------------  ------------------  ---- ---------- -  ------------------  ------------------  ------------------  ------------- 
  ١٦٣  ٦٩٫١١٢  ١١٨٫٤٤٠  -   ٧٫٧٩١  ١٥٨٫٧٦٨  ١٣٤٫٦٨٢  
  ======== ======== ====== ======== ======== ======== ====== 
  
  
  
  
  
  



  ر مولز ش.م.ع وشركاتها التابعةإعما
 

٢٥ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  إفصاحات حول األطراف ذات عالقة (تابع)  ١٣

  
  العلياتعويضات موظفي اإلدارة   (ج)

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

 

  
إلى  ٢٠١٩يناير  ١

  ٢٠١٩يونيو  ٣٠
إلى  ٢٠١٨يناير  ١

  ٢٠١٨يونيو  ٣٠
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٢٫٦٠٧  ١٤٫٣٢٤  قصيرة األجل امتيازات
  ٣٧٤  ٢٫٢٦٣  نهاية الخدمة تعويضات

  ====== ===== 
  

ً  ١٧ :٢٠١٨ يونيو ٣٠(موظفاً  ١٨ العليا اإلدارة موظفي عدد ان، ك٢٠١٩ يونيو ٣٠كما في    ).موظفا
  

رة (بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدالكل عضو من ألف درهم  ٦٥٠قامت الشركة خالل الفترة بدفع عالوة بمبلغ 
حيث تم اعتماد دفع ذلك المبلغ من قبل المساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية  ٢٠١٨ونائب رئيس مجلس اإلدارة) لسنة 

  .٢٠١٩أبريل  ٢٣بتاريخ  دالمنعق
  

  النقد واألرصدة المصرفية  ١٤
  

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  رهمألف د  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

  ٢٣٣  ٣٢٩  النقد في الصندوق
      :المصرفيةاألرصدة 

  ١٢٦٫٣٦١  ١٦٧٫٦٧٢  تحت الطلبالحسابات الحسابات الجارية و 
  ١٣٨٫٩٧٠  ٣٢٫٣١٩  ثالثة أشهر خاللودائع تستحق 

   ------ ---------------  ------ - ------------ 
  ٢٦٥٫٥٦٤  ٢٠٠٫٣٢٠  السنة / الرصيد في نهاية الفترة

  ========= ======== 
  

كرصيد محتفظ به لدى  النقد واألرصدة المصرفيةدرهم) ضمن  ألف ١٣٤٫٦٨٢ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٣٥٫١٩٥تم إدراج مبلغ 
  .(ب)]١٣ إيضاح[طرف ذي عالقة 

  
ً ثابتة بأسعار  فائدةيترتب على النقد لدى البنوك  . يتم إيداع الودائع الثابتة لدى السوق ائدةالس المصرفيةسعار الفائدة على الودائع أل وفقا

وفقاً  فائدةترتب عليها ت، وللمجموعةأشهر، وهذا يتوقف على المتطلبات النقدية الفورية  ستةقصيرة األجل لفترات تتراوح بين يوم واحد و
  . ذات الصلةالفائدة على الودائع قصيرة األجل  ألسعار

  
فترات االستحقاق قصيرة شهراً وهي الفترة التي تعكس  ١٢على أساس الخسائر المتوقعة لمدة  تم قياس انخفاض قيمة النقد وما يعادله

لدى البنوك ذات مخاطر ائتمان منخفضة وذلك بناًء على التصنيفات االئتمانية الخاصة بها األجل للتعرض. ترى المجموعة أن األرصدة 
  ائر انخفاض قيمة كما في تاريخ التقرير.سلالعتراف بخ الخارجية لألطراف المقابلة وبالتالي لم تكن هناك ضرورة

  
  
  

 
  



  ر مولز ش.م.ع وشركاتها التابعةإعما
 

٢٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  رأس المال  ١٥

  

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

  درهم لكل سهم ١سهماً بقيمة  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠ –رأس المال المصرح به 
  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  درهم لكل سهم) ١سهماً بقيمة  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠ :٢٠١٨(
  =========== =========== 
      

  درهم لكل سهم ١سهماً بقيمة  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠ –المصدر والمدفوع بالكامل 
  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  درهم لكل سهم) ١سهماً بقيمة  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠ :٢٠١٨(
  =========== =========== 
  

 توزيعات األرباح  ١٦
  
من قبل مساهمي ) الواحد للسهمدرهم  ٠ .١٠: ٢٠١٧( ٢٠١٨لسنة درهم للسهم الواحد  ٠ .١٠ بقيمةأرباح نقدية  اعتماد توزيعات تم

  .٢٠١٩يونيو  ٣٠دفعها خالل الفترة المنتهية في  ، وتم٢٠١٩أبريل  ٢٣بتاريخ  دالشركة في االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعق
  

  االحتياطيات  ١٧
  

  فيما يلي الحركة في االحتياطيات
  

  احتياطي قانوني  احتياطي نظامي  
احتياطي 

  التحوط

خيار البيع على 
الحصص غير 

  اإلجمالي  المسيطرة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 يونيو ٣٠إلى  ٢٠١٩يناير  ١

٢٠١٩:            
            

  ١٫٢٧٧٫٠٥٢  )٤٦٨٫٦٥٨(  -   ٨٢٥٫٨٦٢  ٩١٩٫٨٤٨  (مدققة)  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
            

  -   -   -   -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  --------------------- 

  -   -   -   -   -   اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي
            

حيازة حصص غير مسيطرة 
  ٤٦٨٫٦٥٨  ٤٦٨٫٦٥٨  -   -   -   )٢٠(إيضاح 

   ---- - --------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  --------------------- 
  ١٫٧٤٥٫٧١٠  -   -   ٨٢٥٫٨٦٢  ٩١٩٫٨٤٨  ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

  ======== ========== ========== ========== ========== 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ر مولز ش.م.ع وشركاتها التابعةإعما
 

٢٧ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  االحتياطيات (تابع)  ١٧

  

 احتياطي التحوط  احتياطي قانوني  احتياطي نظامي  

خيار البيع على 
الحصص غير 

  جمالياإل  المسيطرة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
يونيو  ٣٠إلى  ٢٠١٨يناير ١

٢٠١٨:            
            

  ٨٤٣٫٠٦٨  )٤٦٨٫٦٥٨(  ١٢٫٠٠٤  ٦٠٢٫٨٦٨  ٦٩٦٫٨٥٤  (مدققة)  ٢٠١٨يناير  ١كما في 
            

  ١١٫٤٨٥  -   ١١٫٤٨٥  -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   ---------- --------  ------ ----- -------  ------ ----------  ---------------------  ----- - ----------- 

  ١١٫٤٨٥  -   ١١٫٤٨٥  -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
   ---- --------------  ---- --------------  -------- --------  ------------ - ---------  ---------- --------- 

  ٨٥٤٫٥٥٣  )٤٦٨٫٦٥٨(  ٢٣٫٤٨٩  ٦٠٢٫٨٦٨  ٦٩٦٫٨٥٤  ٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في 
  ======== ======== ======= ========== ========= 
  

، يجب الشركةعقد تأسيس من  ٥٧ والمادة رقم ،)٢(رقم  دولة اإلمارات العربية المتحدةل االتحادي لشركات التجاريةاقانون بات وفقاً لمتطل
على ذلك، يتم تحويل  عالوةً  من رأس المال. ٪٥٠ هذا االحتياطي نوني حتى يصلمن صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القا ٪١٠تحويل 

غير  اتاالحتياطي هإن هذ من رأس المال المدفوع. ٪٥٠ هذا االحتياطي حتى يصلالنظامي السنة إلى االحتياطي  أرباحمن صافي  ٪١٠
  للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها القانون. ةقابل
  

  لفيات التي يترتب عليها فائدةالقروض والس  ١٨
  

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

  ٤٫٥٩١٫٢٥٠  ١٫١٩٣٫٧٢٥  يناير ١الرصيد كما في 
      

      الحركة خالل الفترة/ السنة
      

  )٤٫٥٩١٫٢٥٠(  )٤٨٤٫٨٣٦(  ناقصاً: المسدد خالل الفترة/ السنة
  ١٫١٩٣٫٧٢٥  ١٫١٠٩٫٢٤٦  لفترة/ السنةزائداً: المقترض خالل ا

   ------------------------  ------------------------ 
  ١٫١٩٣٫٧٢٥  ١٫٨١٨٫١٣٥  الفترة/ السنة نهاية الرصيد كما في

  )١١٫٣٥٥(  )١٠٫٦٠٩(  ناقصاً: الجزء غير المطفأ لرسوم ترتيب القرض
   ------------------------  ------------------------ 

  ١٫١٨٢٫٣٧٠  ١٫٨٠٧٫٥٢٦  الفترة/ السنة نهاية في فائدةترتب عليها يافي القروض والسفليات التي ص
  =========== ========== 
      

      :فائدةترتب عليها يالقروض والسفليات التي فترات استحقاق 
      

  ١٫١٨٢٫٣٧٠  ١٫٨٠٧٫٥٢٦  ضمن المطلوبات غير المتداولة) يتم بيانهابعد سنة واحدة (
   ------------------------  ------------------------ 

  ١٫١٨٢٫٣٧٠  ١٫٨٠٧٫٥٢٦  الرصيد كما في نهاية الفترة/ السنة
  =========== =========== 
  



  ر مولز ش.م.ع وشركاتها التابعةإعما
 

٢٨ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  ئدة (تابع)القروض والسلفيات التي يترتب عليها فا  ١٨

  
مليار دوالر أمريكي  ١ .٢٥بمبلغ  ةتمويل مرابحة إسالمية مشترك لتسهيالت ، قامت المجموعة بسداد كامل٢٠١٨خالل سنة 

بتسهيل تمويل إسالمي تم استبدال التسهيل السابق  ألف درهم) مقدمة من بنوك تجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ٤٫٥٩١٫٢٥٠(
ال . ألف درهم) تم الحصول عليه من البنوك التجارية في اإلمارات العربية المتحدة ٧٫٣٤٦٫٠٠٠مليار دوالر أمريكي ( ٢متجدد بمبلغ 

ً سنوي ٪١ .٢٥بمعدل  ربحمعدل ويترتب عليه  لضمانالتسهيل  يخضع هذا أشهر وفقاً لمعدالت الفائدة السائدة لدى  ٣زائداً معدل فائدة لمدة  ا
  .بنوك لندن

  
  الصكوك  ١٩

  
إي إم جي صكوك ليمتد ("المصدر")، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل إن 

 يونيو ١٨ألف درهم) في  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠ألف دوالر أمريكي ( ٧٥٠٫٠٠٠، أصدرت شهادات ضمان ("الصكوك") بمبلغ للمجموعة
. يترتب على هذه الصكوك معدل توزيع أرباح ٢٠٢٤ومن المقرر سدادها في سنة في بورصة ناسداك دبي، مدرجة الصكوك إن . ٢٠١٤
ً  ٪٤ .٥٦٤ بنسبة   للصكوك: الدفتريةالقيمة  فيما يليتدفع بشكل نصف سنوي.  سنويا

  

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  المبالغ المحصلة من إصدار الصكوك
 ً   )٢١٫٥٨٧(  )٢١٫٥٨٧(  : تكلفة إصدار الصكوكناقصا

   ------------- -----------  ------ ----------------- 
  ٢٫٧٣٣٫١٦٣  ٢٫٧٣٣٫١٦٣  االعتراف المبدئيالصكوك عند  التزامات

  ٨٫٥٧٣  ٩٫٦٢٦  /السنةاألرباح المستحقة حتى نهاية الفترة
   ----------------- --------  -- ----------- --------- 

  ٢٫٧٤١٫٧٣٦  ٢٫٧٤٢٫٧٨٩  /السنةالصكوك كما في نهاية الفترة التزامات
  =========== ========== 
  

  خيار البيع على الحصص غير المسيطرة  ٢٠
  

فيما يتعلق باالستحواذ على  ٢٠١٨أغسطس  ١٦بين الشركة ومجموعة جلوبال فاشون جروب بتاريخ  المبرمةوفقاً التفاقية المساهمين 
مشي، منحت الشركة خيار البيع لمجموعة جلوبال فاشون جروب فيما يتعلق بحصتها في نمشي. وبناًء عليه، يكون من حق مجموعة ن

  جلوبال فاشون جروب مطالبة الشركة بشراء كامل حصة مجموعة جلوبال فاشون جروب في نمشي.
  

مقابل ثمن لمتبقية لمجموعة جلوبال فاشون جروب في نمشي ، استحوذت الشركة على الحصة ا٢٠١٩فبراير  ٢٥الفترة، بتاريخ خالل 
  ).١ألف درهم (إيضاح  ٤٧٥٫٩٠٠ قدره

  
تم خالل الفترة الحالية إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية االستحواذ على الحصة المتبقية لمجموعة جلوبال فاشون جروب في نمشي، بعد 

 ً تسوية خيار بيع على الحصص غير  باالعتراف بأرباحكز المالي الموحد. قامت المجموعة في بيان المر غير المتداولة المعترف بها سابقا
  الموحد.المرحلي ألف درهم في بيان الدخل  ١٥٫٦٨٩المسيطرة بمبلغ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ر مولز ش.م.ع وشركاتها التابعةإعما
 

٢٩ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٩يونيو  ٣٠في 

  
  لدائنةاالستحقاقات والذمم ا  ٢١

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

  ٩٩٫١٢٦  ١٧٢٫٨٧٦  ذمم دائنة تجارية
  ٧٧٩٫٤٤٥  ٧٠٢٫٤١٠  مستحقة الدفع مصروفات

  ٧٫٦١٦  ١٢٫٠٣٢  فوائد مستحقة الدفع
  ٥١٫٢٧٤  ٢٧٫٣١٥  ذمم دائنة أخرى

   ---- ----------------  -- ---------------- 
  ٩٣٧٫٤٦١  ٩١٤٫٦٣٣  
  ========= ======== 
  

 إيضاح[ألطراف ذات عالقة  الدفع مستحق المبالغألف درهم) ضمن  ١٦٣ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ١٦١تم إدراج مبلغ 
  .(ب)]١٣
  

  االلتزامات الطارئةاالرتباطات و  ٢٢
  

  االرتباطات
  

ألف درهم) والتي  ٨٧٨٫٧٢٩ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ف درهم (أل ٩٢٣٫٦٢٧التزامات بمبلغ المجموعة ، كان لدى ٢٠١٩ يونيو ٣٠في 
قيمة العقود  االلتزامات هذه ألف درهم). تمثل ٥٠٠٫٤٧٨ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٦٢٨٫٧٣٥تتضمن التزامات مشروع بمبلغ 

  ك التاريخ.الفواتير المستلمة والمبالغ المستحقة الدفع المحققة كما في ذل خصمبعد  التقريرفي تاريخ الصادرة كما 
  

  كمؤجر المجموعة - التزامات عقود اإليجار التشغيلية 
  

دفعات عقود اإليجار المستقبلية الحد األدنى ل فيما يليباعتبارها المؤجر.  قاراتها بموجب عقود إيجار تشغيليبتأجير عالمجموعة تقوم 
يتم تاريخ التقرير ولكن لم في لإللغاء المتعاقد عليها  غير القابلة سي) بموجب عقود اإليجار التشغيلي(اإليجار األسا القبضمستحقة 

  كذمم مدينة: االعتراف بها
  

  
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

  ٢٫٥٣٣٫٤٧٢  ٢٫٤٩٣٫٨٦٢  خالل سنة واحدة
  ٤٫٩٢٢٫٨٠٠  ٤٫٥٩٠٫٤٢٩  سنوات ٥من  أكثر من سنة وأقل

  ٦٧٧٫٢٠٤  ٧٠٧٫٢١٧  سنوات ٥أكثر من 
   -------------------------  ---------- ------------- 
  ٨٫١٣٣٫٤٧٦  ٧٫٧٩١٫٥٠٨  
  =========== ========== 
  

ً المجموعة باإلضافة إلى اإليجار األساسي، تقوم  بتحميل رسوم خدمة سنوية على المستأجرين. إن إجمالي مبلغ رسوم الخدمة للفترة  أيضا
 ألف درهم).١٦٩٫٢٠١ :٢٠١٨ يونيو ٣٠الفترة المنتهية في ألف درهم ( ١٨٤٫٨٢٨بلغت  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في 

  
  قانونية دعاوى

  
 ٣١ألف درهم ( ١٣٫٧٤٣، هناك إجراءات قانونية جارية ضد بعض المستأجرين لتحصيل إيجارات قائمة بمبلغ ٢٠١٩ يونيو ٣٠كما في 
 جوهري سلبي تأثير اله يكون لنالدعاوى  هذه نتائجفإن  القانونيين، تشارينالمس نصيحة على بناءً  ألف درهم). ٢٫٢٦٥ :٢٠١٨ديسمبر 

  .للمجموعة الموحدة الموجزةالمرحلية  المالية البيانات على
 




