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 الماليسوق دبي في و إدراج أسهمها  إعمار للتطوير ش.م.ع قيد التحولشركة  بخصوص نطاق سعر بيع أسهمإعالن هام 

( قيد التحولللتطوير ش.م.ع. )عن نيتها لطرح "أسهم بغرض البيع"، تعلن شركة إعمار  2017أكتوير  26عقب اإلعالن في 

 "( عن نطاق سعر البيع.الشركة)"

 

 درهم إماراتي. 6.9درهم إماراتي و  5.7تَحدّد نطاق السعر للسهم الواحد بين 

 

)ثمانمائة مليون( سهم من رأس مال الشركة وذلك عن طريق بيعها من قبل  800،000،000حجم األسهم المطروحة للبيع هو 

 إعمار العقارية ش.م.ع.المؤسس الرئيسي، 

 

سيتم تحديد السعر النهائي للطرح بناء على آلية البناء السعري للسهم حيث ستقوم الشركة بنشر إعالن يحدد السعر النهائي للطرح 

 الصحفية المتعارف عليها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.اإلعالن وسائل  وسيتم اإلعالن عنه بواسطة

باإلضافة إلى ملخص لتقرير مجلس اإلدارة الذي  2017سبتمبر  30ركة نشر القوائم المالية للشركة حتى ويسر مجلس إدارة الش

 .2017نوفمبر  22تم تقديمه ألغراض اإلدراج والمتوقع حدوثه لدى سوق دبي المالي بتاريخ 

"( وفقاً لما هو دولة اإلمارات( داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة )"قيد التحول)إن الشركة هي شركة مساهمة عامة )

بشأن الشركات التجارية والنظم ذات العالقة. إن رأس مال الشركة هو  2015لسنة  2منصوص عليه في القانون اإلتحادي رقم 

)أربعة مليار( درهم إماراتي وأغراضها هي التطوير العقاري، شراء األراضي والعقارات وبيعها، وتأجير  4،000،000،000

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بكافة العمليات وإتخاذ جميع اإلجراءات لتحقيق عقارات الخاصة. وإدارة ال

أو تشترك أو تستحوذ بكافة األشكال مع/على أي  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أغراضها داخل وخارج دولة اإلمارات.

 .(ن أغراض ذلك الكيان أو الشركة مماثلة ألغراض الشركة.داخل وخارج دولة اإلمارات شريطة أن تكوكيان أو شركة  

 لجنة المؤسسينتقرير 

 السادة المساهمين

 شركة إعمار للتطوير ش.م.ع.

 شركة مساهمة عامة 

 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

 تقرير لجنة المؤسسين

 30تقريرها والبيانات المالية المدققة للشركة حتى يسر لجنة المؤسسين لشركة إعمار للتطوير ش.م.ع. )"الشركة"( أن تقدّم 

أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي وكذلك تقارير مدقق الحسابات والقوائم المالية للشركة  وذلك ألغراض إدراج 2017سبتمبر 

 . 2017سبتمبر  30؛ و اإليضاحات المتعلقة بالقوائم المالية حتى 2017سبتمبر  30حتى 

 

 ومراجعة تطّور األعمال: األنشطة الرئيسية

. وقد منحت حكومة دبي لشركة إعمار العقارية المكونات 1997تعمل الشركة كجزء من شركة إعمار العقارية منذ إنشائها في عام 

، أطلقت شركة إعمار العقارية مشروع "روعة اإلمارات"، 1999. وفي عام 1998األولى لرصيد األراضي الخاص بها في عام 

كامل للحياة العصرية يسمح بالتملك الحر في دبي. أما المشروع الثاني، فهو مرسى دبي، الذي تم إطالقه في عام أول مجمع مت

تم إطالق مجمع المرابع العربية وهو أبرز المجمعات المتكاملة للحياة  2004و  2002. وبعد ذلك بوقت قصير في عامي 2000



2 

 

طابع الصحرواي عليه، ذلك باإلضافة إلى وسط مدينة دبي، وهو مجمع شركة العصرية لشركة إعمار العقارية حيث تم إضفاء ال

إعمار العقارية الرائد الذي يجمع مشاريع تجارية وسكنية وفندقية وترفيهية باإلضافة الى التسّوق. وقد تم إعادة هيكلة أعمال 

رية والتنازل عنهم للشركة بصفتها أحد إعمار العقارية بحيث تم فصل قطاع ونشاط التطوير العقاري عن نشاط إعمار العقا

 الشركات التابعة لمجموعة إعمار العقارية.

وبعد إكتمال عملية الفصل بنجاح وتنازل إعمار العقارية عن قطاع ونشاط التطوير العقاري لصالح الشركة، أصبحت الشركة 

ر نمط حياة عصري متكامل يتميز بمستوى هي شركة التطوير العقاري الرائدة في مجال تطوير المجمعات في دبي والتي توف

عالمي من العقارات السكنية والتجارية ومراكز التسوق وغيرها من أصول التجزئة والضيافة الراقية ومناطق الجذب السياحي 

اسعة من الترفيهية. وتتميز مجمعات الشركة المتكاملة بالتصاميم العالمية وبجودة نوعية البناء والتشطيبات إلى جانب مجموعة و

ً منها إلعادة تعريف اإلتجاهات التقليدية في تطوير العقارات. وتجمع مجمعات الحياة العصرية المتكاملة  وسائل الراحة سعيا

الخاصة بالشركة بين محالت التجزئة والضيافة والترفيه وغيرها من متطلبات سكانها الذين يعيشون في مجتمعات آمنة مستقرة. 

الشركة تضمن من خالل تعاونها مع الجهات التنظيمية المحلية وشركات المرافق والهيئات الحكومية البنية  باإلضافة إلى ذلك، فإن

التحتية الالزمة لدعم هذه المجمعات السكنية، مثل الطرق والطاقة والمياه والصرف الصحي والمناظر الطبيعية والمساحات 

وبدعم من شركتها األم، إعمار العقارية، قامت بتطوير بعض أرقى  الترفيهية المفتوحة، متاحة وسليمة وبالشكل المطلوب.

المجمعات السكنية المتكاملة في دبي، بما في ذلك مجمع "روعة اإلمارات"، أول مجمع يسمح بالتملك الحر في دبي، ووسط مدينة 

 دبي التي تعد إحدى أكثر الوجهات زيارةً في العالم.

مليون قدم مربع إجمالي مساحة  170ولدى الشركة أيضاً عدد من المشاريع في مواقع رئيسية ويتوقع تنفيذها قريباً، بما في ذلك 

 30مليون قدم مربع إجمالي مساحة طابقية( حتى  213طابقية )"مساحة طابقية"( كرصيد أراضي، لألصول بغرض البيع )

المزيد من النمو في سوق العقارات السكنية في دبي. وباإلضافة الى إمتالك الشركة  ، يتيح للشركة اإلستفادة من2017سبتمبر 

عاماً من إطالق للمشاريع  12حالياً لرصيد كبير من األراضي والذي يسمح لها وبحسب تقديرها من إطالق مشاريع جديدة لمدة 
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ى منافسيها اآلخرين في السوق الذين يجب عليهم استثمار عاماً من تنفيذ للمشاريع، مما يمنحها أفضلية تنافسية تتفوق بها عل 16و

 رأس مال كبير لتأمين قطعة األرض الالزمة للمشروع.

 

 المرفقة.  البياناتمدرجة في  للفترة المبينة أعاله التحولإن أرباح ما قبل 

 بالنيابة عن لجنة المؤسسين

 2017نوفمبر  2التاريخ 

 

 تم إرفاق التالي:

 

  الحسابات التي سيتم تقديمها لمساهمي الشركة؛تقارير مدقق 

 ؛ و 2017سبتمبر  30لية للشركة حتى القوائم الما 

  2017سبتمبر  30حتى اإليضاحات المتعلقة بالقوائم المالية . 

 

وذلك  ركة مساهمة عامةإعمار للتطوير ش( لشركة اإلفتتاحية البيانات المالية االفتتاحية )قائمة المركز الماليسوف يتم نشر 

جي بشأن ، إضافة إلى تقرير مدقق الحسابات الخار2017نوفمبر  21في  إعالن تأسيس الشركة كمساهمة عامة  في يوم

 البيانات المالية االفتتاحية، واإليضاحات حول البيانات المالية اإلفتتاحية.

 دارةإلملخص عن تقرير مجلس ا

 صرة عن تاسيس الشركة و اغراضهاتنبذة مخ .1

 شركة إعمار للتطوير  ش.م.ع. الشركة:اسم 

 التطوير العقاري؛  − أغراض الشركة:

 شراء األراضي والعقارات وبيعها؛ و  −

 تأجير وإدارة العقارات الخاصة. −

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 48882ص.ب  :المكتب الرئيسي والفروع

 2. تاريخ بدء مزاولة النشاط 543667رخصة تجارية رقم  تفاصيل السجل التجاري وتاريخ مزاولة النشاط:  

 . 2003أبريل 

 سنة 99 مدة الشركة:

 ديسمبر 31يناير الى  1  السنة المالية:

 بنك أبوظبي األول  البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:

 

 اإلستراتيجية المستقبلية .2

الخصوص  وآمنة على المدى الطويل من مشاريعها. وتعتزم على وجهإن هدف الشركة الرئيسي هو إيجاد عائدات مستدامة 

 ما يلي:

 دبي الحفاظ على مكانتها الريادية في سوق العقارات السكنية الرئيسية في
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تحتل الشركة مكانة رائدة في مجال العقارات السكنية في دبي، وتتمتع بسمعة طيبة في تقديم مجمعات متكاملة للحياة العصرية 

ل مستويات جودة الحياة في بعض من أكثر المواقع المرغوبة في دبي. وتتمسك الشركة بمعاييرها وإجراءاتها توفر أفض

الدقيقة في جميع مراحل التطوير. وتؤمن الشركة بأن الحفاظ على تركيزها اإلستراتيجي لتسليم مشاريعها الحالية والمستقبلية 

ار" وتوفير تجربة إستثنائية للعمالء سيساهم في تعزيز مكانتها الرائدة في بمعايير الجودة المتميزة المرتبطة بعالمة "إعم

 السوق.

 

 تقديم قيمة للعمالء
 

تسعى الشركة جاهدة لتقديم عقارات سكنية مبتكرة وعالية الجودة هدفها توفير تجربة متميزة للعمالء. ويتم تصميم مجتمعات 

ً إلى إضافة قيمة لمواقعها. مدى إتساع  الحياة العصرية المتكاملة لديها واضعة السكان في عين اإلعتبار حيث تسعى دائما

معرفة الشركة بالسوق يسمح لها بتحسين األسعار وتوفير وحدات سكنية تتوافق مع متطلبات السوق وتفصيل وتكييف وسائل 

 تطوير دبي كوجهة عالمية.الراحة في المجمعات  لتلبية إحتياجات عمالئها. وتلتزم الشركة بمواصلة لعب دور مركزي في 

 

 االستفادة من رصيد األراضي الكبير الخاص بالشركة والشراكة مع كيانات مرتبطة بالحكومة
 

مليون قدم مربع في دفع النمو المستقبلي لمحفظة مشاريعها. إن  170سيساهم رصيد األراضي الخاص بالشركة والبالغ 

عوامل التي ستتيح للشركة مواصلة والمضي في تنفيذ أكثر المشاريع تعقيداً الحجم الكبير والموقع الرئيسي لعقاراتها من ال

والمبنية حول معالم مثل برج خور دبي، والذي سيتجاوز عند اكتماله إرتفاع برج خليفة ليحقق بذلك رقماً قياسياً كأطول مبنى 

ستفادة من رؤيتها السوقية لتحديد نطاق في العالم. وستسعى الشركة إلى تحقيق أقصى قيمة لمحفظة مشاريعها من خالل اإل

 إطالق منتجاتها ولتحسين الطلب والتسعير.

 

وقد قامت الشركة بتأسيس عالقة عمل ممتازة مع حكومة دبي من خالل المسيطر الرئيسي، شركة إعمار العقارية، ، حيث 

كة إعمار العقارية. إن الدعم القوي من شر 29.2أن مؤسسة دبي لإلستثمار، وهي الذراع اإلستثماري لحكومة دبي، تملك ٪

من الحكومة ألعمال الشركة وتوافقها مع األهداف التنموية لمؤسسة دبي لإلستثمار قد نتج عنه منح مؤسسة دبي لإلستثمار 

وروعة اإلمارات الخاصة  1األراضي لمشروع الشركة في وسط مدينة دبي، وكذلك مشاريع دبي مارينا، والمرابع العربية 

ة. وتعتزم الشركة مواصلة االستفادة من شراكاتها مع الكيانات المرتبطة بالحكومة من أجل الحصول على مزيد من بالشرك

 ِمنح األراضي في مواقع رئيسية وبأقل النفقات الرأسمالية من خالل ترتيبات المشاريع المشتركة وغيرها.

 

 إدارة المخاطر المالية
 

لبناء يخفف بشكل كبير من المتطلبات النقدية لتطوير مشاريع الشركة. عادة ما تقوم إن نموذج التمويل الذي يسبق مرحلة ا

في المائة من  40و  30في المائة من الوحدات السكنية في المشروع وتحصيل ما بين  70الشركة بالبيع المسبق لمتوسط 

يجية المبيعات والتسويق المرنة للشركة على إجمالي قيمة مبيعات تلك الوحدات السكنية قبل منح عقود البناء. وتساعد إسترات

ضمان نسب جيدة  لمبيعات الوحدات السكنية بإستمرار، مما يعزز التدفقات النقدية المجانية ويوفر لها اإلرشاد الالزم 

لتخصيص اإليرادات ويدعم نموذج أعمالها. وتتمتع كوادر فريق عمل قسم المبيعات لدى الشركة بخبرات كبيرة في أسواق 

الشركة الرئيسية واألسواق المستهدفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والهند والمملكة المتحدة وروسيا والصين. 

ويستفيد كادر المبيعات من العالمة التجارية إلعمار لتحقيق أسعار مبيعات متميزة مما يدعم هوامش التشغيل لديها. وسوف 

لتحسين قاعدة (value engineering initiative) فيذ مبادرات الهندسة القيمية تستمر الشركة في تقليل التكاليف وتن

 التكاليف لديها.

 

 تحسين هيكل رأس المال وتعزيز العائدات للمساهمين
 

( ولكن يتمتع في نفس الوقت conservative capital structureتعتزم الشركة أن تحافظ على هيكل رأس مال محافظ )

وبالقدر الكافي التي تمكن الشركة من اإلستفادة من فرص النمو المستدام عند ظهورها مع الحفاظ  على  بالمرونة الالزمة 

مستويات الدين والمالئة المالية والتي من المتوقع أن تمكن الشركة من تمويل توزيع األرباح لتعزيز القيمة للمساهمين على 
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مليار دوالر أمريكي على أن يتم دفعها الى  1.7في مجموعها عن  المدى الطويل. تهدف الشركة إلى توزيع أرباح ال تقل

، مع دفع أول أرباح قابلة للتوزيع عقب عملية 2020ديسمبر  31المستثمرين فيما يتعلق بالثالثة سنوات المالية المنتهية في 

مجلس إدارة الشركة فيما  . وسوف يخضع سداد أي أرباح الى ما يراه2018الطرح العام األولي في الربع الثالث من عام 

يتعلق بإدارة النقد ومتطلبات مصاريف التشغيل الالزمة ألعمال الشركة. وتنتوي الشركة العمل في حدود مستويات الدين 

من  %60والمالئة المالية ألي شركة تعمل في قطاع أعمالها، وتهدف إلى المحافظة على مستويات صافي دين أقل من 

 مةإجمالي األرباح المتراك

 او تابعة او شقيقة او حليفة( شركات اخرى )سواء كانت اما بأيةعالقة الشركة  .3

 :عالقة الشركة بالشركات األخرى يبين قيد التحول –شركة مساعمة عامة   أعمار للتطويرفيما يلي هيكل شركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطورات االخيرة و االحداث الهامة التي مرت بها الشركة .4

 1.2"( تشمل تسهيالت لمدة محددة بقيمة البنكإتفاقية تسهيالت إسالمية مع بنك أبوظبي األول ش.م.ع. )"دخلت الشركة في 

"(. البنك هو الوكيل اإلستثماري التسهيالتمليون دوالر أمريكي )" 100مليار دوالر أمريكي وتسهيالت ائتمانية بقيمة 

دير السجل وبنك تغطية للتسهيالت البنكية وإعتباراً من تاريخ ووكيل الضمان وبنك الحسابات والمرتب الرئيسي الُمفوض وم

 هذا اإلعالن يكون البنك الممول الوحيد للتسهيالت. مدة التسهيالت هي خمس سنوات.

 

سيتم إستخدام حصيلة مبالغ التسهيالت من قبل الشركة لدفع األرباح وشراء األراضي لتطويرها وتسديد السلف الممنوحة من 

"( ومصاريف وأتعاب البنك بشأن التسهيالت. ويجب على سلف الشركة األم المرحليةرية لصالح الشركة )"إعمار العقا

 الشركة تسديد تلك التسهيالت بشكل دوري أثناء مدتها.

 

"( هذه التسهيالت لفترة محدودة وقد يتم تحرير الضمان بناء على طلب الشركة الشركة األمتضمن شركة إعمار العقارية )"

"(. إن مستند اللشروط تعهدات الشركة األمإستلم البنك التعهدات المكتوبة بالصيغة المتفق عليها من الشركة األم )"متى 

مليار درهم إلى الشركة وإذا لم  11الخاص بالتسهيالت يشير إلى أنه على الشركة أن تثبت للبنك أنه تم تحويل أصول بقيمة 

هذا اإلثبات، فإن الشركة األم ستكون إما ملزمة بتعويض  2017سبتمبر  30لمنتهية في تدعم القوائم المالية المدققة للفترة ا

 أي نقص في األصول المحولة أو سيتوجب عليها دفع التسهيالت بالكامل.

 

"(  التي نقلت إلى الشركة من قبل المشاريع المخصصةسوف تضمن الحقوق واإليرادات من بعض المشاريع المحددة )"

سداد التسهيالت. ويجب نقل تلك المشروعات باإلضافة إلى األصول التابعة والحقوق المتعلقة بحصيلة مبالغ الشركة األم 

الحسابات المضمونة للمشاريع ذات الصلة من الشركة األم لصالح الشركة خالل ستة أشهر من إبرام التسهيالت. وسوف 

التي ال يتم إيداعها في الحسابات المضمونة للمشاريع المخصصة  تتأكد الشركة من إيداع كافة اإليرادات والتأمينات المحددة

في الحسابات التي سيتم رهنها لصالح البنك. وعلى الشركة أو الشركة األم )كما قد تكون الحالة( إيداع حصيلة مبالغ الحسابات 

لعائدات التي تتلقاها الشركة من المضمونة في الحسابات المرهونة الموجودة لدى البنك حال حصولهم عليها. سيتم إستخدام ا
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اإليرادات والتأمينات )الغير المستخدمة في اإلصالح أو اإلستبدال أو اإلعادة( والحسابات المضمونة، والتي سيتم إيداعها 

 في الحسابات، لغرض وفاء الشركة بالسداد وبإلتزامات الدفع المسبق بموجب إلتزاماتها المحددة في التسهيالت.

 

ث معينة، يجب على الشركة دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب التسهيالت، ومن هذه األحداث، أن تقل ملكية بحدوث أحدا

أو تصبح الشركة األم غير مسيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر  %51الشركة األم المباشرة أو الغير مباشرة في الشركة عن 

المستحقة بموجب التسهيالت عندما ينخفض التصنيف االئتماني  على الشركة. باإلضافة الى ذلك، يجب دفع جميع المبالغ

 للشركة األم إلى أقل من حدود معينة إال إذا وافق األطراف على حل بديل، عندها يمكن إلغاء التسهيالت والدفع المسبق.

 

الشركة من أرصدتها تخضع الشركة لثالثة تعهدات مالية بموجب شروط التسهيالت: يجب أال يتجاوز صافي الدين )أي ديون 

النقدية وغير النقدية(  األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء بأكثر من أربع مرات ويجب أن تكون األرباح 

قبل الفوائد والضرائب واإلستهالك واإلطفاء في الشركة أكثر من خمسة أضعاف جميع الرسوم المالية المستحقة من غير أي 

مرة على األقل  1.5يراً، يجب أن تكون السيولة النقدية المستلمة والمتوقعة من المشروعات المخصصة فائدة مستحقة. وأخ

من التسهيالت. في حالة تم خرق هذا الضمان المالي األخير الوارد في الجملة السابقة، يجوز للشركة تصحيح موقفها من 

  تلبية الحد األدنى المطلوب.خالل تخصيص إيرادات مشروع آخر أو الدفع المسبق للتسهيالت ل

 

مع مراعاة بعض اإلستثناءات، تفرض التسهيالت عدة قيود على سير أعمال الشركة بما في ذلك، على سبيل المثال ال 

الحصر، القدرة على تحمل ديون جديدة أو إعالن أرباح أو توزيع أي أموال على المساهمين من األموال المضمونة للبنك 

كة بإلتزاماتها، التصرف في األصول، منح ضمانة للغير، القيام بالدمج واإلستحواذ أو تغيير أعمال في حال إخالل الشر

الشركة. تُطبق بعض التعهدات على المشاريع المخصصة والمرهونة للبنك لضمان ملكية الشركة لهم وإنها بالفعل المالك 

بيعها. وال يجوز للشركة سداد أو إبراء ذمة )كما ال  الحقيقي لألصول وأن نصف الوحدات على األقل في كل مشروع قد تم

يجوز للشركة األم السماح بسداد أو إبراء ذمة( أي من اإللتزامات التي على الشركة األم والناجمة جميعها عن طريق 

ا هو مذكور التسهيالت. وفي حال عدم الوفاء الشركة أو الشركة بتلك التعهدات أو اإللتزامات لصالح البنك أو اإلخالل بم

بالتسهيالت أو الضمانات والكفاالت ووثائق التمويل الخاصة بالتسهيالت فإن ذلك سيؤدي إللغاء التسهيالت وسداد كافة 

المستحقات والواجب سدادها لصالح البنك وممارسة البنك لحقوقه المنصوصة في مستندات الضمان والكفاالت المقدمة من 

 الشركة األم.

 

 طراف على أن تكون المشاريع التالية هي المشاريع المخصصة التي سيتم نقلها:ومبدأياً وافق األ

 

 داونتاون فيوز" الذي سيتم تطويره في وسط مدينة دبي في إمارة دبي؛“المشروع المعروف بـ  (أ)

 " الذي سيتم تطويره في وسط مدينة دبي في إمارة دبي؛2داونتاون فيوز “المشروع المعروف بـ  (ب)

 فورته" الذي سيتم تطويره في وسط مدينة دبي في إمارة دبي؛“بـ المشروع المعروف  (ت)

 الذي سيتم تطويره في مرسى دبي في إمارة دبي؛  "52 | 42“المشعروع المعروف بـ  (ث)

 الذي سيتم تطويره في مرسى دبي في إمارة دبي؛  فيدا رسيدنسز دبي مارينا"“المشعروع المعروف بـ  (ج)

 تو" الذي سيتم تطويره في وسط مدينة دبي في إمارة دبي؛آكت ون | آكت “المشروع المعروف بـ  (ح)

 العنوان دبي اوبرا" الذي سيتم تطويره في وسط مدينة دبي في إمارة دبي؛“المشروع المعروف بـ  (خ)

 فيدا دبي مول" الذي سيتم تطويره في وسط مدينة دبي في إمارة دبي؛ و“المشروع المعروف بـ  (د)

 ي سيتم تطويره في وسط مدينة دبي في إمارة دبي.ال بريمو" الذ“المشروع المعروف بـ  (ذ)

كضمان وذلك فوائدها الناتجة عن الحقوق المتعلقة بحصيلة مبالغ حسابات ضمان المشروع   وافقت الشركة على التنازل عن

م وقبل عملية النقل قامت شركة الشركة األ  لصالح البنك فور نقل المشاريع المخصصة من الشركة األم لصالح الشركة.

بالتنازل لصالح البنك عن فوائدها الناتجة عن الحقوق المتعلقة بحصيلة مبالغ حسابات ضمان المشاريع المخصصة. كما أن 
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كافة األرباح والتأمينات والحقوق المتعلقة بحصيلة المبالغ المودعة في حسابات الشركة لدى البنك قد تم رهنها لصالح البنك 

 يتم تقديم أي ضمانات أخرى للبنك فيما يتعلق بالتسهيالت. وفقا إلتفاقية رهن منفصلة. ولم

علق بنقل أعمال "( تتإتفاقية النقل الرئيسيةبإبرام إتفاقية مع الشركة األم )" 2017سبتمبر  29كما قامت الشركة بتاريخ 

 "( إلى الشركة.األعمالمشاريع التطوير العقاري الخاصة بالشركة األم )"

وقامت الشركة األم بموجب إتفاقية النقل الرئيسية بنقل جميع األصول واإللتزامات المتعلقة باألعمال إلى الشركة )أو قامت 

قطع أراضي معينة وعقود  –على سبيل المثال ال الحصر  -بالنقل إلى الشركة عبر عضو من أعضاء مجموعتها( بما في ذلك 

 . 2017سيبتمبر  1وظفين وذلك في جميع الحاالت من تاريخ وترتيبات شراكة وحقوق ملكية فكرية وم

في حال لم يتم نقل أي من أصول األعمال إلى الشركة على نحو سليم وفقاً لشروط وأحكام إتفاقية النقل الرئيسية )أو أي وثيقة 

عتها( اإلستمرار باإلحتفاظ تم إبرامها وفقاً لها(، توافق الشركة األم على )أو توافق على أن تجعل أي عضو من أعضاء مجمو

بتلك األصول لصالح الشركة وأن تقوم بإدراة تلك األصول وفقاً لتعليمات الشركة إلى حين أن يتم نقل تلك األصول إلى 

 الشركة على نحو سليم.  

)أربع  4،000،000،000سوف تقوم الشركة مقابل نقل األعمال من قبل الشركة األم بإصدار أسهم في رأسمالها تبلغ قيمتها 

، وسوف تبدأ بتحمل 2017أكتوبر  17مليارات( درهم إماراتي بقيمة درهم إماراتي للسهم الواحد لصالح الشركة األم بتاريخ 

 . 2017سيبمبر  1اإللتزامات المترتبة عن األعمال من تاريخ 

األحكام المتفق عليها ما بين الشركة باإلضافة إلى بيان شروط وأحكام نقل األعمال، تبين إتفاقية النقل الرئيسية الشروط و

والشركة األم فيما يتعلق بتطوير المشاريع التي تشكل جزء من األعمال وملكية الوحدات )التي تتضمنها المشاريع عند 

 اإلنتهاء( والمخصصات الجارية لنفقات التطوير والبنية التحتية. 

كة إلى الشركة األم عن أي إلتزامات يتحملها المشتري وفقاً تتضمن إتفاقية النقل الرئيسية تعويضات تمنح من قبل الشر

 1لشروط وأحكام إتفاقية النقل الرئيسية وعن أي خسائر تتكبدها الشركة األم ناتجة عن تسيير الشركة لألعمال بعد تاريخ 

 .2017سيبتمبر 

"( إتفاقية تنظيم العالقةعمار العقارية )"بإبرام إتفاقية مع شركة إ 2017أكتوبر  16باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة بتاريخ 

تصبح نافذة بتاريخ اإلقرار. ويكمن الغرض الرئيسي إلتفاقية تنظيم العالقة هو التأكيد على قدرة الشركة على تسيير أعمالها 

 في جميع األوقات بشكل مستقل عن شركة إعمار العقارية.

بشكل مباشر أو  -( إنخفاض نسبة ملكية شركة إعمار العقارية 1أسبق: )أيهما  -وتبقى إتفاقية تنظيم العالقة نافذة إلى حين 

على األقل، وفي هذه الحالة تنتهي وتتوقف حقوق وإلتزامات شركة إعمار العقارية  %10في الشركة عن  -غير مباشر 

( اإلتفاق المتبادل بين 3( التوقف عن إدراج األسهم في سوق دبي المالي؛ و)2المنصوص عليها في إتفاقية تنظيم العالقة؛ و)

الشركة وشركة إعمار العقارية على إنهاء إتفاقية تنظيم العالقة )بالكامل أو جزء منها(، بشرط موافقة أعضاء مجلس اإلدارة 

المستقلين غير التنفيذين المسبقة )وفي حال كان عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين غير التنفيذين إثنين أو أقل، فيجب 

 ما أو موافقته في هذه الحالة(.موافقته

توافق إعمار العقارية بموجب شروط وأحكام إتفاقية تنظيم العالقة على إبرام كافة الصفقات والعالقات والترتيبات واإلتفاقيات 

مع الشركة بشكل عادل ووفقاً لشروط تجارية عادية. وتتعهد شركة إعمار العقارية بممارسة حقوق التصويت الخاصة بها 

( أن يكون أغلب 2( أن يتكون مجلس إدارة الشركة في كافة األوقات من سبعة أعضاء؛ )1الشركة لغايات التأكد من: )في 

( أن يكون على األقل ثلث أعضاء مجلس اإلدارة، في كافة األوقات، أعضاء 3أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين؛ )

ملياً، أن يظل كالً من أعضاء اإلدارة العليا بتاريخ اإلقرار في وظيفة ( إلى أقصى حد ممكن ع4مستقلين غير تنفيذين؛ و)
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قيادية لدى الشركة وحتى ثماني سنوات الحقة على تاريخ اإلقرار. ولن تسعى شركة إعمار العقارية إلى توظيف أي من 

 أعضاء اإلدارة العليا للشركة.

قرار. وفي وذلك لمدة ثالث سنوات الحقة على تاريخ اإل وتوافق إعمار العقارية على منح خدمات مشتركة محددة للشركة

 ة السنوية.بالمائة من إجمالي عوائد الشرك 3مقابل تلك الخدمات، سوف تدفع الشركة رسوم خدمات إدارية سنوية تساوي 

اتها التابعة، ركويكون للشركة الحق في اإلستحواذ على أي أصول تطوير مستقبلية تكون مملوكة إلعمار العقارية أو أي من ش

ل في تاريخ سواء تتملكها إعمار العقارية وحدها أو عن كجزء من مشاريع مشتركة مع الغير، وسواء تم تحديد تلك األصو

 اإلقرار أو بعد ذلك.

"( عن طريق اإلتفاقية بين الشركة وإعمار سعر الشراءويتم تحديد المبلغ التي ستدفعه الشركة لمشروع التطوير ذا الصلة )"

قارية مقابل القيمة السوقية العادلة )كما تم تعريفها في إتفاقية تنظيم العالقة( لألصول ذات الصلة، والتي في حال لم يتم الع

تحديدها يتم حينئٍذ حساب متوسط تقييمين عقاريين مستقلين يقوم بهما مكتبين تقييم عقاري ذو سمعة دولية )يتم تعيينهما عن 

مجتمعين(، بشرط أن ال يكون سعر الشراء أقل من تكلفة الشراء التي تكبدتها إعمار العقارية.  طريق الشركة وإعمار العقارية

ويتطلب سعر الشراء وكافة شروط وأحكام اإلستحواذ موافقة مجلس إدارة الشركة )متضمناً ذلك موافقة أغلبية أعضاء مجلس 

 اإلدارة المستقلين غير التنفيذيين(.

العالقة قيود على أنشطة الشركة وستكون للشركة الحرية في اإلستحواذ من الغير في أي مرحلة ولن تفّرض إتفاقية تنظيم 

 على أصول ألغراض التطوير، وتطويرها لألصول بنفسها.

دوالر أمريكي وفقاً لشروط وأحكام إتفاقية تنظيم  300،000،000وستتيح إعمار العقارية للشركة تسهيالت ائتمانية حتى 

"(. وستستخدم الشركة التسهيل االئتماني ألغراض تحقيق متطلبات السيولة النقدية للشركة من هيل االئتمانيالتسالعالقة )"

حين آلخر. ويكون معدل الفائدة المستحق على الشركة لصالح إعمار العقارية لكل قرض تمنحه إعمار العقارية بموجب 

( فيما يتعلق بالقرض التي تكون مدته ثالث سنوات 1"( هو: )ضالقرالتسهيل االئتماني )ويشار إلى كالً منهم على حده بـ"
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 3( فيما يتعلق بالقرض التي تكون مدته أكثر من ثالث سنوات، 2في المائة سنوياً؛ أو ) 1،4شهور ليبور زائد  3أو أقل، 

 في المائة سنوياً. 2شهور ليبور زائد 

ستقل عن مقة سوف تمكن الشركة من ممارسة أعمالها بشكل ويعتقد مجلس اإلدارة أن شروط وأحكام إتفاقية تنظيم العال

لشريك االمساهم الرئيسي وشركاته التابعة وستتيح للشركة التأكد من أن جميع الصفقات والعالقات ما بينها وبين 

 مبنية وسوف تُبنى على أسس تجارية عادية.  الرئيسي

 االوراق المالية التي سبق للشركة اصدارها:  .5

 ، كونها شركة مساهمة عامة قيد التحول. صدرت اية اوراق ماليةأن أ للشركةيسبق لم 

 مجلس االدارة عضاء أ .6

 يتكون مجلس اإلدارة من األعضاء التالية أسماءهم وتكون مدة واليتهم ثالث سنوات:

 المنصب الجنسية اإلسم #

 رئيس مجلس اإلدارة إماراتي سعادة/ محمد علي راشد العبار  .1

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي سعودي أحمد بن جمال بن حسن جاوهالسيد/   .2

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي إماراتي السيد/ جمال ماجد خلفان بن ثنيه  .3

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي إماراتي السيد/ عارف عبيد سعيد الدحيل  .4

تنفيذي  عضو مجلس إدارة غير إماراتية سعادة الدكتورة/ عائشة بطي حميد بن بشر  .5

 مستقل

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  إماراتي السيد/ عبد هللا محمد عبد هللا محمد العور  .6

 مستقل

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي  إماراتي السيد/ عدنان عبدالفتاح كاظم عبدالفتاح  .7

 مستقل

 

 المتحدة.، دبي، اإلمارات العربية 48882عنوان العمل لكل من أعضاء مجلس اإلدارة هو ص.ب  

 لهاالتابعة  تالشركاالشركة و فيمع اقاربهم من الدرجة االولى   التنفيذيين المدراءاعضاء مجلس االدارة و  ملكيةنسبة   .7

ة أو أي شركات أي أسهم في الشرك و المدراء التنفيذيين وأقاربهم من الدرجة األولى ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة

 تابعة لها.

 من اسهم الشركة و عدد االسهم المملوكة %5اكثر من الئحة بمالكي  .8

 شركة إعمار العقارية  ش.م.ع  99%

 تقييم مجلس االدارة الداء الشركة و انجازاتها مقارنا بالخطة الموضوعية.  .9

إيجابية ها بتطورات إن أداء وإنجارات الشركة منسجم مع تطلعات وتوقعات اإلدارة التنفيذية للشركة. وتتابع الشركة نمو

 تطال كل قطاعات األعمال بالشركة مع توقع استمرار هذا التطور.

 نسبة مساهمة غير المواطنين في راسمال الشركة .10

 .%1الشركة هي رأسمال نسبة مساهمة غير المواطنين في 

 2017سبتمبر  30حتى البيانات المالية  .11

 بيان الدخل الموحد

 

 2014و  2015و  2016ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

  درهم( 3.673دوالر أمريكي =  1)  
  2016 2015 2014 
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 ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 

   5.252.842   6.898.599  4 اإليرادات

3.139.694 

 

 (2.857.976)  (4.037.246) 4 تكاليف اإليرادات

 (1.298.740)  

 

   2.394.866   2.861.353   إجمالي األرباح

1.840.954  

 

مصاااااااااااااااااااااااااااارياااااااااااااااااااااف باااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااعاااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااة وعاااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااوماااااااااااااااااااااياااااااااااااااااااااة 

(492.749)  (611.189)  (577.148) 5 وإدارية

  

   60.754   124.388  6 دخل التمويل

140.247  

 (35.811)  (16.486)  (13.865)  تكاليف التمويل

 157.940   134.010   59.744   دخل آخر

-   -   (2.575) 12 حصة من نتائج المشروع المشترك

  

 

   1.961.955   2.451.897   األرباح للسنة

1.610.581  

-   -   -    بنود الدخل الشامل األخرى

  

 

   1.961.955   2.451.897   إجمالي الدخل الشامل للسنة

1.610.581  

 العائد إلى:

   1.742.045   2.112.403   مساهمي الشركة األم

1.275.647  

   219.910   339.494   حصة غير مسيطرة

334.934  

 

   2.451.897   1.961.955   

1.610.581  

 ربح السهم العائد إلى مساهمي الشركة األم:

   5.806.817   7.041.343  20 الربح األساسي والمخفف للسهم )درهم( -

4.252.157  

 

 بيان المركز المالي الموحد

 2014و  2015و  2016ديسمبر  31كما في 

 3.673دوالر أمرررررررررررررررريررررررررررررررركررررررررررررررري =  1) 
  درهم(

  2016 2015 2014 



11 

 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 الموجودات

            9.460.972   9.753.544  7 أرصدة لدى البنوك

7.394.38 

   1.472.280  8 مدينون تجاريون وذمم مدينة لم تصدر بها فواتير

1.053.979              719.782 

 موجودات ومدينون وتأمينات 

              909.206   1.777.140  9 أخرىومصاريف مدفوعة مقدماً  

591.901 

            4.482.829   6.022.305  10 عقارات لغرض التطوير

4.801.55 

                   -   13.016  11 قروض للمشروع المشترك

- 

                   85.554   81.615  13 موجودات ثابتة

4  

 

                   15.992.540   19.119.900   إجمالي الموجودات

13.507.633 

 

 المطلوبات وحقوق الملكية

 المطلوبات

   2.830.206   3.032.355  14 دائنون تجاريون وآخرون

2.699.342 

   7.876.668   8.135.670  15 دفعات مقدمة من العمالء

7.323.532 

 407.796   431.960   418.745  16 مبالغ محتجزة دائنة

   15.005   17.390  17 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة

10.448  

 

   11.153.839   11.604.160   إجمالي المطلوبات

10.441.118  

 

 حقوق الملكية

 الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

 300   300   300  18 رأس المال

 150   150   150  19 احتياطي قانوني

   4.289.227   6.751.772  23 حصة المساهم

2.736.951  

 

   6.752.222   4.289.677   

2.737.401 

   549.024   763.518   حصص غير مسيطرة

329.114  

 

   4.838.701   7.515.740   إجمالي حقوق الملكية

3.066.515  
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   15.992.540   19.119.900   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

13.507.633  

 

 من قبل:  2017أكتوبر  17تم اعتماد البيانات المالية الموحدة لإلصدار في 

 

________________________ 

 المدير العام

  10إيضاح رقم 

 

 عقارات لغرض التطوير

 2016 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 

4.123.935   4.801.557   4.482.829  الرصيد في بداية السنة

  

 

   2.662.006   5.625.822  تكاليف مصروفة خالل السنةزائداً: 

1.993.097  

-   (85.516)  -  (13ناقصاً: تكاليف محولة إلى موجودات ثابتة )إيضاح 

  

نااااااااااااقصاااااااااااااااااً: تاااااااااااكاااااااااااالاااااااااااياااااااااااف ماااااااااااحاااااااااااولاااااااااااة إلاااااااااااى تاااااااااااكااااااااااالااااااااااافاااااااااااة اإليااااااااااارادات خاااااااااااالل 

(1.298.740)  (2.857.976)  (4.037.246) السنة

  

ة ناااااااااااااااقصاااااااااااااااااااااً: مااااااااااااااحااااااااااااااول إلااااااااااااااى الشااااااااااااااااااااركااااااااااااااة األم الاااااااااااااانااااااااااااااهااااااااااااااائااااااااااااااياااااااااااااا

(1) (49.100)  (37.242)  (16.735)

  

 

   4.482.829   6.022.305  الرصيد في نهاية السنة

4.801.557  

 

يمثل تكلفة البنية التحتية لبناء الموجودات المخصاااصاااة لإليجار / للتشاااغيل والتي تحمل على الشاااركة األم النهائية ومنشااا تها   - 10إيضررراح 

الرئيساااية. وكما هو متفق عليه في تلك االتفاقية، سااايتم تنفيذ كامل البنية التحتية المتعلقة بالمشااااريع، بما في ذلك التابعة وفقاً التفاقية التحويل 

 الموجودات المخصصة لإليجار / للتشغيل من قبل الشركة وتحويلها إلى الشركة األم النهائية ومنش تها التابعة وفقاً للسعر المتفق عليه.
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(

 2014و  2015و  2016ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 

 درهم( 3.673دوالر أمريكي =  1)     
  العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

 إجمالي الحصص  حصة االحتياطي   
 حقوق الملكية غير المسيطرة المجموع المساهم القانوني رأس المال  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 

   549.024   4.289.677   4.289.227   150    300   2016يناير  1الرصيد في 

4.838.701  

 

   339.494   2.112.403   2.112.403   -   -   األرباح للسنة

2.451.897   

 

-   -   -   -   -   -   نود الدخل الشامل األخرى للسنةب

  

 

   339.494   2.112.403   2.112.403   -   -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

2.451.897  

 

    -   350.142   350.142   -   -   الحركة في حصة المساهم

350.142  

 

-   -   -   -   توزيعات أرباح الشركة التابعة

  (125.000)  (125.000)  

 

   763.518   6.752.222   6.751.772   150   300   2016ديسمبر  31الرصيد في 

7.515.740  

 

 

   329.114   2.737.401   2.736.951   150   300   2015يناير  1الرصيد في 

3.066.515  

 



14 

 

   219.910   1.742.045   1.742.045   -   -   األرباح للسنة

1.961.955   

 

-   -   -   -   -   -   بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

  

 

   219.910   1.742.045   1.742.045   -   -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

1.961.955  

 

-   (189.769)  (189.769)  -   -   الحركة في حصة المساهم

  (189.769)  

 

   549.024   4.289.677   4.289.227   150   300   2015ديسمبر  31الرصيد في 

4.838.701  
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(

 2014و  2015و  2016ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 

 درهم( 3.673دوالر أمريكي =  1)     
  العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

 إجمالي الحصص  حصة االحتياطي   
 حقوق الملكية غير المسيطرة المجموع المساهم القانوني رأس المال  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 

   (5.820)  671.811   671.361   150   300   2014يناير  1الرصيد في 

665.991  

 

   334.934   1.275.647   1.275.647   -   -   األرباح للسنة

1.610.581   

 

-   -   -   -   -   -   بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

  

 

   334.934   1.275.647   1.275.647   -   -   إجمالي الدخل الشامل للسنة

1.610.581  

 

   -   789.943   789.943   -   -   الحركة في حصة المساهم

789.943  

 

   329.114   2.737.401   2.736.951   150   300   2014ديسمبر  31الرصيد في 

3.066.515  

 

 

 .23و اإليضاح  1-2اح تمثل الحركة في حصة المساهم التغير في صافي الموجودات المخصصة ألعمال تطوير قطاع العقارات المخصصة للبيع. يرجى الرجوع أيضاً لإليض
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 بيان التدفقات النقدية الموحد

 2014و  2015و  2016ديسمبر  31للسنوات المنتهية في 
 درهم( 3.673دوالر أمريكي =  1)

  2016 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 1.610.581   1.961.955   2.451.897   األرباح للسنة

 

 التعديالت للبنود التالية:

 -   -   2.575  12 حصة من نتائج المشروع المشترك 

 3   34   11.344  5 االستهالك 

 1.623   4.557   2.385  17 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، الصافي 

 )عكس(/مخصص الديون المشكوك في  

 -   19.007   (8.347) 8 تحصيلها  

 35.811   16.486   13.865   تكاليف التمويل 

  (140.247)  (60.754)  (124.388) 6 دخل التمويل 

 

 1.507.771   1.941.285   2.349.331   النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل:

 (149.423)  (353.204)  (409.954)  مدينون تجاريون وذمم مدينة لم تصدر بها فواتير 

 موجودات ومدينون وتأمينات ومصاريف  

 (433.680)  (313.731)  (865.150)  عة مقدماً أخرىمدفو  

 (966.651)  233.212   (1.539.476)  عقارات لغرض التطوير 

 3.366.240   553.136   259.002  15 دفعات مقدمة من العمالء 

 130.556   115.163   188.894   دائنون تجاريون وآخرون 

  3.7687   24.164   (13.215)  مبالغ محتجزة دائنة 

 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/من 

  3.528.581   2.200.025   (30.568)  األنشطة التشغيلية 

 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 43.044   57.180   121.604   دخل تمويل مقبوض

 -   -   (15.441)  قرض لمشروع مشترك

 -   (68)  (7.405) 13 الثابتةمبالغ مصروفة على الموجودات 

 -   -   (150)  استثمار في مشروع مشترك

  (2.473.800)  182.138   (561.169)  ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر

 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/من 

  (2.430.756)  239.250   (462.561)  األنشطة االستثمارية 

 

 التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (31.549)  (785)  (610)  تكاليف تمويل مدفوعة

 (760.220)  -   -   سداد القروض للمؤسسات المالية

 توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة 

 -   -   (125.000)  للحصص غير المسيطرة 

  789.943   (189.769)  350.142   الحركة في حصة المساهم
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 (190.554)  224.532   ة من/)المستخدمة في( األنشطة التمويليةصافي التدفقات النقدي

 (1.826)  

 

 1.095.999   2.248.721   (268.597)  )النقص(/الزيادة في النقدية وشبه النقدية

  3.524.590   4.620.589   6.869.310   النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 

  4.620.589   6.869.310   6.600.713  7 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
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 بيان الدخل الشامل الموحد المرحلي

 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

 درهم( 3.673دوالر أمريكي =  1) 

 

  الستة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30 سبتمبر 30 

 2017 2016 
 درهم ألف ألف درهم إيضاح 

 

  5.129.772   6.508.387  4 إيرادات

 

  (2.980.696)  (3.758.283) 4 تكاليف إيرادات

 

  2.149.076   2.750.104   إجمالي األرباح

 

  (404.023)  (438.459) 5 مصاريف بيع وعمومية وإدارية

  87.065   90.155  6 دخل التمويل

  (10.588)  (10.950)  تكاليف التمويل

  46.577   54.976   دخل آخر

  (1.627)  (3.548)  حصة من نتائج المشروع المشترك

 

  1.866.480   2.442.278   األرباح للفترة

 

  -   -   بنود الدخل الشامل األخرى

 

  1.866.480   2.442.278   إجمالي الدخل الشامل للفترة

 

 العائد إلى:

  1.596.915   2.105.773   مساهمي الشركة األم

  269.565   336.505   مسيطرةحصة غير 

 

   2.442.278   1.866.480  

 

 :ربح السهم العائد إلى مساهمي الشركة األم

  5.323.050   7.019.243   الربح األساسي والمخفف للسهم )درهم( - 
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 بيان المركز المالي الموحد المرحلي

  درهم( 3.673دوالر أمريكي =  1)  2017سبتمبر  30كما في 

 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30  
  2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 )مدققة( ()غير مدققة  

 الموجودات

  9.753.544   10.167.361 7 أرصدة لدى البنوك

  1.472.280   1.346.284 8 مدينون تجاريون وذمم مدينة لم يصدر بها فواتير

  1.777.140   2.855.042 9 موجودات ومدينون وتأمينات ومصاريف مدفوعة مقدماً أخرى 

  6.022.305   6.491.784  10 عقارات لغرض التطوير

  13.016   378.939  11 قروض لمشاريع مشتركة

  81.615   70.808   موجودات ثابتة

 

  19.119.900   21.310.218   إجمالي الموجودات

 

 وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 المطلوبات 
  3.032.355   3.548.033  13 دائنون تجاريون وآخرون

  8.135.670   8.031.798   دفعات مقدمة من العمالء

  418.745   473.174   مبالغ محتجزة دائنة

  17.390    20.784   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 

  11.604.160    12.073.789   إجمالي المطلوبات

 

 حقوق الملكية

 حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
  300   300   رأس المال

  150   150   احتياطي قانوني

  6.751.772   8.355.956  17 حصة المساهم

 

8.356.406    6.752.222  

  763.518   880.023   حصص غير مسيطرة

 

  7.515.740    9.236.429   إجمالي حقوق الملكية

   

  19.119.900    21.310.218   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 

 من قبل:  2017أكتوبر  17تم اعتماد البيانات المالية الموحدة المرحلية لإلصدار في 

 

 

 

________________________ 

 المدير العام
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المرحلي

 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في للفترة 

 

  العائدة إلى مساهمي الشركة األم  
 إجمالي الحصص  حصة االحتياطي   
 حقوق الملكية غير المسيطرة المجموع المساهم القانوني رأس المال  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 

   763.518   6.752.222   6.751.772   150    300   )مدققة( 2016ديسمبر  31الرصيد في 

7.515.740  

 

   336.505   2.105.773   2.105.773   -   -   األرباح للفترة

2.442.278   

 

-   -   -   -   -   -   بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

  

 

   336.505   2.105.773   2.105.773   -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة

2.442.278  

 

  (220.000)  -   -   -   -   توزيعات أرباح الشركة التابعة

 (220.000)  

 

-   (501.589)  (501.589)  -   -   الحركة في حصة المساهم

  (501.589)  

 

   880.023   8.356.406   8.355.956   150   300   2017سبتمبر  30الرصيد في 

9.236.429  

 

   549.024   4.289.677   4.289.227   150   300   )مدققة( 2015ديسمبر  31الرصيد في 

4.838.701  
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   269.565   1.596.915   1.596.915   -   -   األرباح للفترة

1.866.480   

 

-   -   -   -   -   -   بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

  

 

   269.565   1.596.915   1.596.915   -   -   إجمالي الدخل الشامل للفترة

1.866.480  

 

   -   57.336   57.336   -   -   الحركة في حصة المساهم

57.336  

 

   818.589   5.943.928   5.943.478   150   300   2016سبتمبر  30الرصيد في 

6.762.517   

 

 .17و اإليضاح  1-2المخصصة ألعمال تطوير قطاع العقارات المخصصة للبيع. يرجى الرجوع أيضاً لإليضاح تمثل الحركة في حصة المساهم التغير في صافي الموجودات 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30للفترة المنتهية في 

  درهم( 3.673دوالر أمريكي =  1) 
  
  

 سبتمبر 30 سبتمبر 30  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   2.442.278   األرباح للفترة

1.866.480  

 التعديالت للبنود التالية:

   3.548  12 حصة من نتائج المشروع المشترك 

1.627  

   10.863  5 االستهالك 

7.722  

   3.394   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي 

3.929  

   10.950   تكاليف التمويل 

10.588  

دخل  

(87.065)  (90.155) 6 التمويل

   

 

   2.380.878   النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل

1.803.281  

   مدينون تجاريون وذمم مدينة لم يصدر بها فواتير 

125.996  (299.510)  

موجودات ومدينون وتأمينات ومصاريف مدفوعة مقدماً  

(351.403)  (1.078.399)  أخرى

  

عقارات لغرض  

(999.789)  (469.479)  التطوير

  

   (103.872)  دفعات مقدمة من العمالء 

288.802  

 406.516   515.678   دائنون تجاريون وآخرون 

   42954.   مبالغ محتجزة دائنة 

94.750   

 

   1.425.231   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
942.647   

 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

   90.652   دخل تمويل مقبوض

81.937  
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 اريعقرض لمش

(7.022)  (369.321)  مشتركة

  

مبالغ مصروفة على الموجودات 

(7.747)  (56)  الثابتة

  

استثمار في مشروع 

(150)  (150)  مشترك

  

   ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر

1.091.666  (328.901)   

 

   صافي التدفقات النقدية من/)المستخدمة في( األنشطة االستثمارية

812.791  (261.883)   

 

 من األنشطة التمويلية التدفقات النقدية

تكاليف تمويل 

(10.588)  (10.950)  مدفوعة

  

 توزيعات أرباح مدفوعة من قبل شركة تابعة 

-   (220.000)  للحصص غير المسيطرة 

  

   (501.589)  الحركة في حصة المساهم 

57.336  

 

   (732.539)  صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(/من األنشطة التمويلية
46.748   

 

   1.505.483   الزيادة في النقدية وشبه النقدية
727.512  

   6.600.713   النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

6.869.310  

 

   8.106.196  7 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

7.596.822  

 

شركة مساهمة عامه وذلك  للتطوير( لشركة إعمار اإلفتتاحية كما ستقوم الشركة بنشر البيانات المالية االفتتاحية )قائمة المركز المالي

، إضافة إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية 2017نوفمبر  21 في بيوم إعالن تأسيس الشركة كمساهمة عامة

 االفتتاحية، واإليضاحات حول البيانات المالية اإلفتتاحية.
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