
مخازن زي ش.م.خ

المختصرةالموحدةالمرحلیةالبیانات المالیة 
٢٠٢١یونیو٣٠الفترة المنتھیة في 





ش.م.خ مخازن زي 

٢

(غیر مدقق)الموحدبیان الدخل الشامل المرحلي
٢٠٢١یونیو ٣٠في للفترة المنتھیة

یونیو ٣٠الستة أشھر المنتھیة في فترة 
٢٠٢١٢٠٢٠

درھمدرھمإیضاحات

٥٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣١٣٧٫٣٦٥٫٤٠٩اإلیرادات من العقود مع العمالء  
)١٢٣٫٢٠٥٫١٧٨()٢٤٢٫٧٩٨٫٩٥٠(تكلفة المبیعات 

٣٨٫٣٦٧٫٤٢٣١٤٫١٦٠٫٢٣١إجمالي الربح  

)٥٫٧١٦٫٢٥٤()١٩٫٣٦٢٫٦٩١(المصاریف العمومیة واإلداریة 
)٢٣١٫٧١٨()١٫١٤٢٫٩٨٣(تكلفة التمویل 

دلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمةالتغیر في القیمة العا 
-٨٤٫٢٣٠٫٠٠٠العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٦٠٦٫٥٤١١١٠٫٦٩٣إیرادات أخرى 

٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠٨٫٣٢٢٫٩٥٢الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة  

العائد إلى: 
٢٠٫٩٤٧٫٦١٥٨٫٣٢٢٫٩٥٢مالك الشركة

-١٫٧٥٠٫٦٧٥الحصص غیر المسیطرة

٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠٨٫٣٢٢٫٩٥٢الربح للفترة

١٣٠٫٢١٠٫٠٨العوائد األساسیة للسھم الواحد 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة.١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 





ش.م.خ مخازن زي 

٤

(غیر مدقق)الموحدالمرحلي المساھمینبیان التغیرات في حقوق 
٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في للفترة

العائدة إلى حقوق مساھمي الشركة 
اإلجمالي غیر المسیطرة الحصص  اإلجمالي األرباح المحتجزة االحتیاطي النظامي رأس المال الُمساھم بھرأس المال 

درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

١٣٩٫٦٣٠٫٣٥٩- ١٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٩٤٫١٩٣٥٠٠٫٠٠٠١٢٥٫٨٣٦٫١٦٦١٣٩٫٦٣٠٫٣٥٩(مدققة) ٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 
٨٫٣٢٢٫٩٥٢- ٨٫٣٢٢٫٩٥٢٨٫٣٢٢٫٩٥٢- - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

١٤٧٫٩٥٣٫٣١١- ١٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٩٤٫١٩٣٥٠٠٫٠٠٠١٣٤٫١٥٩٫١١٨١٤٧٫٩٥٣٫٣١١(غیر مدققة) ٢٠٢٠یونیو ٣٠الرصید في 

١٦١٫٤٠١٫٠٨٩- ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٩٤٫١٩٣١٫٧٢٩٫٥٢٧٤٧٫٣٧٧٫٣٦٩١٦١٫٤٠١٫٠٨٩(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
٢٢٫٦٨٥٫٦٠٠٢٢٫٦٨٥٫٦٠٠- - - - - ) ١٥(إیضاح استحواذ على الشركات التابعة
٢٠٫٩٤٧٫٦١٥٢٠٫٩٤٧٫٦١٥١٫٧٥٠٫٦٧٥٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠- - - إجمالي الدخل الشامل للفترة  

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٩٤٫١٩٣١٫٧٢٩٫٥٢٧٦٨٫٣٢٤٫٩٨٤١٨٢٫٣٤٨٫٧٠٤٢٤٫٤٣٦٫٢٧٥٢٠٦٫٧٨٤٫٩٧٩(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠الرصید في 

جزءًا من ھذه البیانات المالیة ١٨إلى ١المرفقة من تشكل اإلیضاحات 



ش.م.خ مخازن زي 

٥

(غیر مدقق)الموحدیان التدفقات النقدیة المرحلي ب
٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةاللفترة 

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھمإیضاحات

األنشطة التشغیلیة  
٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠٨٫٣٢٢٫٩٥٢الربح للفترة 

تعدیالت للبنود التالیة: 
٦١٫٩٤١٫٨٦٢٩٠٠٫٧٠٨استھالك ممتلكات وآالت ومعدات  

-١٫٦١١٫٢٧٨الموجودات الغیر ملموسةإطفاء 
٢٣٥٫٠٨٦٧٨٫٣٥٣استھالك موجودات حق االستخدام  

ربح من التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة
-)٤٫٢٣٠٫٠٠٠(٨العادلة من خالل الربح أو الخسارة
-١٫٤٤٥٫٢١٠الذمم التجاریة المدینةعلىمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
المبالغ المستحقة منعلىمخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

-١٤٤٢٫٥٨٥األطراف ذات العالقة 
٦٢٧٫٠٢٧١٩٤٫٢٤١مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

١٫١٤٢٫٩٨٣٢٣١٫٧١٨تكالیف التمویل

٢٥٫٥١٤٫٣٢١٩٫٧٢٧٫٩٧٢
التغیرات في رأس المال العامل:

)٨٫١٧٢٫١٢٥()٨٫٦٥٣٫٤٩٩(المخزون
)٢٫٦٩٧٫٤٠١()١٧٫٣٨١٫٢٧١(الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى
٥٫٠٨٨٫٠٣٨)٥٤٫٦٥٩٫٩٩١(المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
)١٦٫٨٣٥٫٠٩٣()١٦٫٥٧٧٫٩٣٩(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى
)١٫١٤٤٫٢٤٠()٢١٦٫٢٤٩(المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة

)١٤٫٠٣٢٫٨٤٩()٧١٫٩٧٤٫٦٢٨(النقد المستخدم في العملیات 
)٧٣٫١٢٢()٥٫٩١٧(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

)١٤٫٣٥٥()٩١٠٫٩٩٣(تكلفة التمویل المدفوعة 

)١٤٫١٢٠٫٣٢٦()٧٢٫٨٩١٫٥٣٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة 

األنشطة االستثماریة  
)١٫٥٠٢٫٠٩٣()٧٫٩١٧٫٩٢٤(٦شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
-)٣٤٫٤٥٦٫٦١٠(١٥استحواذ على شركات تابعة

شراء موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو
-)٤٫٢٥٠٫٠٠٠(٨الخسارة

)١٫٥٠٢٫٠٩٣()٤٦٫٦٢٤٫٥٣٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة  
)٢٩٢٫٤٨٤()١٧٥٫٠٠٠(سداد التزام عقد اإلیحار

-١٢٤٫٥٨٦٫٤٤٤متحصالت من القروض  

)٢٩٢٫٤٨٤(٤٫٤١١٫٤٤٤(المستخدمة في) األنشطة التمویلیةصافي التدفقات النقدیة من 

)١٥٫٩١٤٫٩٠٣()١١٥٫١٠٤٫٦٢٨(صافي النقص في النقد وما یعادلھ للفترة 
١٦٠٫٨٧٨٫٤٥٩٦٢٫٣٤٩٫٦٠٥ینایر١النقد وما یعادلھ في 

١٦٤٥٫٧٧٣٫٨٣١٤٦٫٤٣٤٫٧٠٢النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة  

.جزءًا من ھذه البیانات المالیة١٨إلى ١المرفقة من تشكل اإلیضاحات 



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

معلومات عامة ١

في دولة اإلمارات ٢٠١٥) لسنة ٢("الشركة") ھي شركة مساھمة خاصة تأسست بموجب القانون رقم (ش.م.خ مخازن زي إن
.، أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة٥٣٣١٤ب إن العنوان المسجل للشركة ھو صالعربیة المتحدة. 

تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا 
تجارة واستیراد المواد االستھالكیة الطازجة واألغذیة المعلبة للمجموعةاألنشطة الرئیسیة تتضمنمعًا بـ "المجموعة"). 
وتقدیم خدمات إعادة التعبئة والتغلیف.والمحفوظة والمجمدة

إن الشركة العالمیة القابضة ش.م.خ (سابقًا الشركة العالمیة القابضة ش.م.خ) ھي الشركة األم، ومجموعة رویال القابضة ذ.م.م 
.ةالشركة األم النھائیھي

.٢٠٢١یولیو ٢٩المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الموحدة تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة 

أساس اإلعداد٢

االلتزام بیان ٢٫١

.التقاریر المالیة المرحلیة٣٤المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم الموحدةتم إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة

الضروریة إلعداد البیانات المالیة السنویة واإلفصاحاتالمختصرة كافة المعلومات الموحدةال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في السنویة للمجموعةع البیانات المالیةوفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ویجب قراءتھا م

٣١بالضرورة إلى النتائج للسنة المنتھیة في ٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في ستةباإلضافة لذلك، قد ال تشیر نتائج فترة ال
.٢٠٢١دیسمبر 

، باستثناء االستثمارات في الموجودات المالیة تكلفة التاریخیةالمختصرة وفقًا لمبدأ الالموحدةتم إعداد البیانات المالیة المرحلیة
والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة.من خالل الربح أو الخسارة

للشركة.وعملة العرضللمجموعةالعملة الوظیفیةوھوتم عرض البیانات المالیة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("درھم") 

التوحید أساس ٢٫٢

تتكون البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة.

یتم تحقیق السیطرة في حال أن للمجموعة:

سیطرة على الجھة المستثمر فیھا؛
تثمر فیھا؛ والتعرض، أو الحقوق في العوائد المتغیرة الناجمة عن تعاملھا مع الجھة المس
 المقدرة على استخدام سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائدھا.



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

٧

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أن الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغییرات 
السیطرة الثالثة المذكورة أعاله. عناصرفي أحد أو أكثر من 

سیطرة على الشركة المستثمر فیھا یھا دعندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت للشركة المستثمر فیھا، یكون ل
عندما تكون حقوق التصویت كافیة لمنح قدرة عملیة على إدارة األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فیھا من طرف واحد.

الجھة حقوق تصویت كافیة لمنح السیطرة فيقوم المجموعة باألخذ باالعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقییم ما إذا كان لدیھا ت
المستثمر فیھا أم ال، ویشمل ذلك:

 فرق ملكیة حاملي حقوق التصویت اآلخرین؛تحجم ولبالنسبةحجم حقوق التصویت التي تحملھا المجموعة
محتملة المحتفظ بھا من قبل المجموعة، حاملي حقوق التصویت اآلخرین أو األطراف األخرى؛حقوق التصویت ال
الحقوق الناتجة من االتفاقیات التعاقدیة األخرى؛ و
 في أیة حقائق أو ظروف إضافیة تشیر إلى أن المجموعة لدیھا، أو لیس لدیھا، قدرة حالیة على إدارة األنشطة ذات الصلة

التصویت في اجتماعات المساھمین السابقة.أنماطوقت اتخاذ القرارات، بما فیھا 

وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سیطرة على الشركة التابعة
الشركة التابعة. یتم إدراج موجودات ومطلوبات وإیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل السنة 

المجموعة عن في بیان الدخل الشامل الموحد منذ التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ 
السیطرة على الشركة التابعة.

. ینسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر في الشركات التابعة إلى مساھمي الشركة والحقوق غیر المسیطرة
لو كانت النتیجة في الحقوق غیر إجمالي الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة والحقوق غیر المسیطرة حتىینسب

المسیطرة ستؤدي إلى عجز في الرصید.

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت للبیانات المالیة للشركات التابعة بھدف توافق سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة 
للمجموعة. 

) إجمالي القیمة العادلة ١أو الخسارة ویحتسب كالفرق بین (عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، یتم إدراج الربح 
القیمة الدفتریة السابقة للموجودات والمطلوبات للشركة التابعة وأیة ) ٢لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألي فائدة مستردة و (

ما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن حقوق غیر مسیطرة. یتم احتساب جمیع المبالغ المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر فی
المجموعة تخلصت مباشرة من الموجودات والمطلوبات ذات الصلة بالشركة التابعة (أي، تعید تصنیف الربح أو الخسارة أو 

یر المالیة المعاییر الدولیة إلعداد التقارعلى النحو المحدد/ المسموح بھ من قبلتحولھا إلى فئة أخرى من فئات حقوق المساھمین 
في الشركة التابعة السابقة بتاریخ فقدان السیطرة كقیمة عادلة عند اإلدراج محتفظ بھالمطبقة). تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار 

دئي ، عند إمكانیة التطبیق، التكلفة عند اإلدراج المب٩المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
لالستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف.

، والمصاریف، والتدفقات النقدیة ذات الصلة بالمعامالت واإلیراداتیتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات، وحقوق المساھمین
بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید.



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

٨

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

(تتمة) أساس التوحید ٢٫٢

:٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١یونیو ٣٠فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

األنشطة الرئیسیة  التأسیس والعملیات  مكاناسم الشركة التابعة 
وحقوق  نسبة الملكیة

المحتفظ بھا التصویت 
٢٠٢١٢٠٢٠

-٪ ٦٠شركة قابضة  اإلمارات العربیة المتحدة ) ١رویال ھورایزون ھولدینج ذ.م.م (

شركة –أوفرسیز فودستف تریدینج 
) ١الشخص الواحد ذ.م.م (

استیراد األغذیة المعلبة والمحفوظة بالجملة  اإلمارات العربیة المتحدة 
والمتاجرة بھا 

٦٠ ٪-

شركة –رویال ھورایزون للتجارة العامة 
) ١الشخص الواحد ذ.م.م (

التجارة العامة، والبیع بالتجزئة ألنظمة  اإلمارات العربیة المتحدة 
الحاسب اآللي وبرامجھ، واستیراد األغذیة  
المعلبة والمحفوظة بالجملة والمتاجرة بھا،  

واستیراد وتصدیر األغذیة وتعبئتھا وتغلیفھا 

٦٠ ٪-

-٪ ٦٠البیع بالتجزئة والجملة للمخازن االستھالكیة اإلمارات العربیة المتحدة ) ١رویال ھورایزون مخازن فزاع ذ.م.م (

شركة – األفق الملكي للتجارة العامة 
) ١الشخص الواحد ذ.م.م (

والبیع  التجارة العامة، واالستیراد، والتصدیر،  اإلمارات العربیة المتحدة 
بالتجزئة للمنتجات الخشبیة 

٦٠ ٪-

) ١٥الشركات التابعة المستحوذ علیھا خالل الفترة (إیضاح ) ١(

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المحاسبیة المطبقة إن السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة متوافقة مع السیاسات 
، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في  إعدادمن قبل المجموعة عند

ر . لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخ ٢٠٢١ینایر ١والتعدیالت الجدیدة التالیة الفعالة كما في 
صادر ولم یصبح فعال بعد.

 ومعیار المحاسبة الدولي رقم ٩اإلصالح المعیاري لمعدل الفائدة: تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ،
ي إلعداد ، والمعیار الدول٤، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧، والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٩

١٦التقاریر المالیة رقم 

تشمل التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:

وسیلة عملیة تتطلب تغییرات تعاقدیة أو تغییرات على التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلصالح مباشرًة، والتي سوف یتم -
الحركة في معدل الفائدة في السوق؛التعامل معھا على أنھا تغییرات على معدل الفائدة المتغیر، بما یعادل 

تغییرات التصاریح التي یتطلبھا إصالح معدل إیبور والتي سوف یتم إجراؤھا على تصنیفات التحوط وتوثیق التحوط دون -
وقف عالقة التحوط؛ و

تخصیص أداة بمعدل تقدیم إعفاء مؤقت للمنشآت من لزوم استیفاء المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم -
خاٍل من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر.



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

٩

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

النیة في المجموعة. لدى للمجموعةالمختصرة الموحدة لم یكن لھذه التعدیالت تأثیر جوھري على البیانات المالیة المرحلیة 
استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلًة للتطبیق.

، قامت ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١باإلضافة للسیاسات المحاسبیة المطبقة من قبل المجموعة في بیاناتھا المالیة كما وفي للسنة المنتھیة في  
الستحواذ على ابسببالبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة عند إعداد 

شركات تابعة جدیدة خالل الفترة.

دمج األعمال والشھرة 
االعتبار المحول، والذي یتم على أساس إجماليیتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم قیاس تكلفة الشراء 

قیاسھ بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ، وقیمة أي حقوق غیر مسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل عملیة دمج 
إذا ما كان سیتم قیاس الحقوق الغیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا بالقیمة العادلة أو بنسبة أعمال، تقوم المجموعة باختیار

الحصة من صافي الموجودات القابلة للتحدید في الشركة المستحوذ علیھا. تدرج تكالیف االستحواذ المتكبدة كمصاریف وتدرج 
ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة.

، عندما تستحوذ على عدد من األنشطة والموجودات والمطلوبات التي تتضمن مدخالت شركةاستحوذت على  تحدد المجموعة أنھا 
للقدرة على مخرجات. تعتبر العملیة المستحوذة جوھریة في حال كانت ھامةإنتاجوعملیة جوھریة تساھم بشكل كبیر على القدرة  

، وتتضمن المدخالت المستحوذة قوى عاملة منظمة بالمھارات الالزمة والمعرفة والتجربة ألداء االستمرار في إنتاج المخرجات
تلك العملیة أو تساھم بشكل جوھري في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات وتعتبر ممیزة ونادرة أو ال یمكن استبدالھا 

أو مجھود أو تأخر في القدرة لالستمرار في إنتاج المخرجات.دون تكلفة جوھریة

صیص اجل التصنیف والتخ من  تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة المفترضة  فأنھا شركة،تستحوذ المجموعة على  عندما  
. یتضمن ذلك فصل تاریخ االستحواذذات الصلة كما في والظروف االقتصادیة والشروطالمناسبین وفقا للشروط التعاقدیة 

من قبل الشركة التي تم شراؤھا.في العقود االصلیة في العقود االصلیة المشتقات المتضمنة 

المفترضة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید بقیمتھا العادلة، باستثناء:والمطلوباتفي تاریخ االستحواذ، یتم إدراج الموجودات 

 موجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة، والموجودات أو المطلوبات ذات الصلة باتفاقیات مكافآت الموظفین التي تم إدراجھا
مكافآت الموظفین، على ١٩ي رقم ضرائب الدخل ومعیار المحاسبة الدول١٢وقیاسھا وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

التوالي؛
 للشركة المستحوذ علیھا وفقًا یتم قیاس المطلوبات أو حقوق المساھمین ذات الصلة باتفاقیات المدفوعات على أساس األسھم

المدفوعات على أساس األسھم بتاریخ االستحواذ؛ و٢للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 ٥ودات (أو مجموعات االستبعاد) كمحتفظ بھا للبیع وفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم یتم تصنیف الموج

الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة التي یتم قیاسھا وفقاً لذلك المعیار.

االعتبار الطارئ الذي تم تاریخ االستحواذ. فية العادلة سیتم إدراج أي اعتبار طارئ یتوجب تحویلھ من قبل المستحوذ بالقیم
یتم تصنیف االلتزامات الطارئة تصنیفھ ضمن حقوق الملكیة ال یعاد قیاسھ أو تسویتھ الحقًا ویتم احتسابھ ضمن حقوق الملكیة. 

األدوات المالیة، ویتم قیاسھ ٩المالیة رقم كأصل أو التزام الذي یعتبر أداة مالیة ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر 
وفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة بالقیمة العادلة وإدراج التغییرات في القیمة العادلة في بیان الربح أو الخسارة الموحد

بالقیمة العادلة في ٩یر المالیة رقم . یتم قیاس االعتبار الطارئ اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق لمعیار الدولي إلعداد التقار٩رقم 
تاریخ كل تقاریر مالیة مع التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في بیان الربح أو الخسارة الموحد.



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٠

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٣

دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
یتم قیاس الشھرة مبدئیًا بالتكلفة (والتي تمثل الزیادة في إجمالي االعتبار المحول والمبلغ المدرج للحقوق الغیر مسیطرة وأي 
حقوق محتفظ بھا سابقًا تتجاوز صافي األصول القابلة للتحدید المستحوذة وااللتزامات المفترضة). في حال أن القیمة العادلة 

قامت بتحدید كافة ما لیھا تتجاوز إجمالي االعتبارات المحولة، تقوم المجموعة بإعادة تقییم إذا لصافي األصول المستحوذ ع
الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة بشكل صحیح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي یجب 

نتج عن زیادة القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیھا على إدراجھا بتاریخ االستحواذ. في حال أن إعادة التقییم ال تزال ت
إجمالي االعتبارات المحولة، یتم عندھا إدراج الربح في بیان الربح أو الخسارة الموحد.

حصة مالئمة من صافي موجودات الشركة حالیة تخول أصحابھا في  حصص ملكیة  تمثلقد یتم قیاس الحقوق غیر المسیطرة التي  
ال حدوث تصفیة مبدئیاً إما بالقیمة العادلة أو بحصة مالئمة من الحقوق غیر المسیطرة للمبالغ المدرجة من صافي الموجودات في ح

القابلة للتحدید للشركة المستحوذ علیھا. یتم تحدید خیار القیاس بناًء على أساس كل معاملة على حدة. یتم قیاس األنواع األخرى 
في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المحددیمة العادلة، أو عندما یكون مالئماً، على األساس للحصص غیر المسیطرة بالق

األخرى.

بعد اإلدراج المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصًا أي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ألغراض اختبار االنخفاض في 
القیمة، یتم تخصیص الشھرة المستحوذ علیھا في دمج األعمال منذ تاریخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات المولدة للنقد 

للشركة المستحوذ األخرى تااللتزاما كانت األصول اوعملیة دمج األعمال، بغض النظر إذا والتي من المتوقع أن تستفید من
لھذه الوحدات.تخصیصھا علیھا قد تم

عندما تشكل الشھرة جزء من الوحدة المولدة للنقد وجزء من العملیات ضمن تلك الوحدة التي تم استبعادھا، فإن الشھرة المرتبطة 
تدرج ضمن القیمة الدفتریة للعملیات عند تحدید االرباح والخسائر من االستبعاد. یتم قیاس الشھرة المستبعدة بالعملیات المستبعدة 

في ھذه الظروف استنادًا إلى القیمة المرتبطة بالعملیة المستبعدة والجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بھا.

األعمال غیر مكتملة بنھایة فترة التقاریر المالیة التي حدث فیھا الدمج، تدرج المجموعة في حال كانت المحاسبة المبدئیة لدمج 
أو المطلوباتمبالغ إضافیة لبنود المحاسبة غیر المكتملة. یتم تعدیل ھذه المبالغ اإلضافیة خالل فترة القیاس، أو الموجودات

ل علیھا حول الحقائق والظروف الموجودة بتاریخ االستحواذ، والتي التي یتم إدراجھا لتعكس المعلومات الجدیدة المتحصاإلضافیة
تؤثر على المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ. 

المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات األحكام٤

المختصرة وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من اإلدارة وضع األحكام الموحدةیتطلب إعداد البیانات المالیة المرحلیة
والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المالیة واالفصاح 

تراضات على اإلیرادات والمصاریف والمخصصات باإلضافة عن المطلوبات الطارئة. كما تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالف
إلى التغیرات في القیمة العادلة. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

م قد تؤثر ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات على المبالغ المدرجة في السنوات المالیة الالحقة. یتم حالیًا تقییم التقدیرات واألحكا 
ھي تعتمد على الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى.و



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١١

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٤

المختصرة، كانت األحكام الجوھریة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق الموحدةعند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة
السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مماثلة للتي تم تطبیقھا عند إعداد البیانات المالیة كما في 

بسببحاسبیة الھامة التالیة، والتي طبقتھا اإلدارة ، باستثناء التقدیرات واألحكام الم٢٠٢٠دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في 
الستحواذ على الشركات التابعة الجدیدة خالل الفترة.ا

دمج األعمال
بالنسبة . علیھا المستحوذللشركةتخصیص سعر الشراء لعدة موجودات ومطلوبات على شركة ما الستحواذ اتتطلب محاسبة 

. یتطلب تحدید القیمة المقدرةالعادلةبقیمتھللموجودات والمطلوبات، یتم تحدید سعر الشراء من خالل قید األصل أو االلتزام 
العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذة المفترضة اتخاذ أحكام من قبل اإلدارة، ویتضمن أحیانًا استخدام التقدیرات 

المحاسبیة، بما فیھا االفتراضات المتعلقة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة الداخلة والخارجة، ومعدالت الخصم، واألعمار واالفتراضات  
اإلنتاجیة للموجودات والمطلوبات، واألسواق المتعددة. تستخدم إدارة المجموعة جمیع المعلومات المتاحة لتحدید القیمة العادلة.

١٩تأثیر كوفید 
) التفشي والتطور، مما یتسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. كانت ھناك ١٩روس كورونا المستجد (كوفید یواصل فی

شكوك حول االقتصاد الكلي فیما یتعلق باألسعار والطلب على السلع. ومع ذلك، ال یزال حجم ومدة ھذه التطورات غیر مؤكدین 
وسوف تواصل ١٩النقدیة ووضعنا المالي. تراقب الشركة مستجدات جائحة كوفید ولكن یمكن أن یؤثران على أرباحنا وتدفقاتنا 

تقییم المزید من التأثیرات في المستقبل.

على الشركة في التأخیرات الطفیفة في تحصیل المبالغ من العمالء نتیجًة لكوفید ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لوباء كوفید 
مراقبة الوضع عن كثب واالحتفاظ بمخصصات كافیة لخسائر االئتمان المتوقعة. ومع ذلك، لم تؤثر ولكن تعمل اإلدارة على١٩

، بسبب الطبیعة المحددة ألعمال ٢٠٢١یونیو ٣٠ھذه العوامل بشكٍل كبیر على نتائج الشركة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
الوباء على البیانات المالیة للشركة في ھذه المرحلة.الشركة. ال تتوقع اإلدارة تأثیرًا مادیاً مستقبلیاً لتفشي 

اإلیرادات من العقود العمالء  ٥

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھم

أنواع البضائع أو الخدمات  
بیع البضائع 

٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣١٣٧٫٣٦٥٫٤٠٩

جمیع عملیات البیع في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتم إدراجھا في نقطة زمنیة.تم إجراء



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٢

ممتلكات وآالت ومعدات ٦

٣٠درھم (فترة الستة أشھر المنتھیة في  ٧٫٩١٧٫٩٢٤خالل الفترة، بلغت اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات ما قیمتھ  
وبلغت باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال،درھم)،١٫٥٠٢٫٠٩٣: ٢٠٢٠یونیو 

درھم (فترة الستة أشھر المنتھیة في ١٫٩٤١٫٨٦٢ما قیمتھ ٢٠٢١یونیو ٣٠رسوم االستھالك لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
).١٥(إیضاح درھم١٢٫١٢١٫٢١٨: ٢٠٢٠یونیو ٣٠

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى٧

) مدققة() غیر مدققة(
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

٢٩٫٨٣٠٫٦٠٥٥٫٩٨١٫١٨٩الذمم التجاریة المدینة
)٨٤٧٫٨٨٥()٢٫٤٨٨٫٨٨٥(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٢٧٫٣٤١٫٧٢٠٥٫١٣٣٫٣٠٤
٤٫٠٦١٫٤١٦١٫٥١٦٫٠٣٣مبالغ مدفوعة مقدماً إلى الموردین

٥٫٩٣٤٫٥٨١١٫٢١٨٫٤٥٩الودائع والذمم المدینة األخرى
٣٫٨٢٦٫٥٨٧٤٩٣٫٧٥٨المصاریف المدفوعة مقدماً 

٣٫٤٢٨٫٤٩٥٣٢٫٣٠٧ذمم الموظفین المدینة

٤٤٫٥٩٢٫٧٩٩٨٫٣٩٣٫٨٦١

٨٤٧٫٨٨٥: ٢٠٢٠دیسمبر ٣١درھم (٢٫٤٨٨٫٨٨٥، انخفضت قیمة الذمم التجاریة المدینة بقیمة ٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 
خسائر االئتمان المتوقعة كما یلي:مخصص درھم). إن الحركة في 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٨٤٧٫٨٨٥٧٥٣٫٠٠٢ینایر ١كما في 
-٩١١٫٩٦٩المستحوذ في دمج األعمال

١٫٤٤٥٫٢١٠٩٤٫٨٨٣المحمل للفترة/ السنة

٢٫٤٨٨٫٨٨٥٨٤٧٫٨٨٥دیسمبر٣١كما في 

٣١و٢٠٢١یونیو ٣٠بالدرھم اإلماراتي وتقارب قیمھا العادلة كما في مقومةللذمم التجاریة المدینة للشركة إن القیم الدفتریة
. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقاریر المالیة ھي القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة ٢٠٢٠دیسمبر 

أعاله. ال تحتفظ المجموعة بأي تعھد كضمان.



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٣

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالموجودات المالیة  ٨

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

-٨٫٤٨٠٫٠٠٠داخل اإلمارات العربیة المتحدةمدرجة

یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة للمتاجرة بنیة إعادة إدراج التقلبات قصیرة األجل في ھذه االستثمارات. 
من خالل الرجوع لعروض األسعار الصادرة في سوق نشط.المدرجةیتم تحدید ھذه القیم العادلة لالستثمارات 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي كما یلي:إن الحركة في االستثمار في 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

--في بدایة الفترة/ السنة
-٤٫٢٥٠٫٠٠٠إضافات خالل الفترة/ السنة

-٤٫٢٣٠٫٠٠٠التغیر في القیمة العادلة

-٨٫٤٨٠٫٠٠٠نھایة الفترة/ السنةفي 

النقد واألرصدة البنكیة ٩

) مدققة() غیر مدققة(
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

٨٧٦٫٣١٢٣٣٫٠٤٠النقد في الصندوق 
٤٤٫٨٩٧٫٥١٩١٦٠٫٨٤٥٫٤١٩الحساب الجاري –النقد لدى البنوك 

٤٥٫٧٧٣٫٨٣١١٦٠٫٨٧٨٫٤٥٩وما یعادلھالنقد 

رأس المال ١٠

) مدققة() غیر مدققة(
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
ألف درھمدرھم

صرح بھ والصادر والمدفوع بالكامل  المُ 
١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠دراھم لكل سھم ١٠سھم بقیمة ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٤

(تتمة) رأس المال١٠

بھ المال الُمساھمرأس 
یمثل رأس المال الُمساھم بھ سلفة طویلة األجل بال فوائد من المساھمین بدون شروط سداد محددة. أكد المساھمون أنھ لن یتم  

ھذه السلفة في المستقبل المنظور، وأنھ عند حل الشركة، فإن الحقوق والمزایا وااللتزامات في صافي الموجودات استردادطلب 
متساویة في المرتبة مع تلك تظلسوفوالمطلوبات المتبقیة، المرتبطة بالرصید في حساب مساھمة المساھمین اإلضافیة، 

، وبالتالي تم عرض الرصید اً فة أقرب إلى كونھا أداة حقوق ملكیة ولیس التزامالمرتبطة برأس مال الشركة. لذلك، تعتبر ھذه السل
.ضمن حقوق الملكیة

حتیاطي النظامي اال١١

من أرباح ٪١٠یتم تحویل  والنظام األساسي للشركة،  ٢٠١٥) لسنة  ٢وفًقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
٪ من رأس٥٠إلى أن یساوي  السنة إلى االحتیاطي القانوني، وھو غیر قابل للتوزیع. یجب إجراء التحویالت إلى ھذا االحتیاطي

.الشركةمال

القروض ١٢

ھي كما یلي:الفترةإن الحركة في القروض البنكیة خالل 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

--ینایر ١الرصید في 
-٩٫٢٠٧٫٤١٤)١٥دمج األعمال (إیضاح في المستحوذ علیھا 
-٤٫٥٨٦٫٤٤٤الفترةالسحوبات خالل 

١٣٫٧٩٣٫٨٥٨-

مفصح عنھا في بیان المركز المالي كما یلي:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

-٢٫٥٢٠٫٠٠٠الجزء المتداول
-١١٫٢٧٣٫٨٥٨الجزء غیر المتداول

١٣٫٧٩٣٫٨٥٨-



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٥

القروض (تتمة) ١٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠

درھم درھماالستحقاق نسبة الفائدة الضمان مؤسسات مالیة قروض من  

-٢٠٢٨٢٫٩٤٠٫٠٠٠مایو ٪ ٣ایبور + محمي ١قرض ألجل 
-٢٠٢١١٠٫٨٥٣٫٨٥٨أغسطس ٪ ٥ایبور + محمي قرض قصیر األجل 

١٣٫٧٩٣٫٨٥٨-

١قرض ألجل 
، عجمان، اإلمارات العربیة ٣التسھیل من مصرف عجمان لتمویل شراء مبنى في منطقة الجرف الصناعیة تم الحصول على

بضمانة شركة درھم لكل قسط. أن القرض مضمون  ١٠٥٫٠٠٠المتحدة. إن القرض مستحق السداد على أقساط ربع سنویة بقیمة  
للمجموعة ومرھون على المبنى الذي تم شراؤه.تابعة

األجلقرض قصیر 
یوماً ویجدد عند ١٥٠تم الحصول على ھذا القرض من مصرف اإلمارات اإلسالمي لتمویل شراء مخزون. إن مدة القرض ھي 

ومرھون على الذمم التجاریة المدینة والمخزون.بضمان شركة تابعة للمجموعةاالستحقاق. إن القرض مضمون 

الواحد العوائد األساسیة للسھم ١٣

قید اإلصدارإلى مالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العائدربح الفترة بتقسیمالعوائد األساسیة للسھمیتم احتساب 
:على النحو التاليعلى مدار الفترة

أشھر المنتھیة ستةالفترة 
)مدققة(غیر ) غیر مدققة(

٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠

٢٠٫٩٤٧٫٦١٥٨٫٣٢٢٫٩٥٢العائد إلى مالك الشركة (درھم) الربح 

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم (أسھم)*

٠٫٢١٠٫٠٨العوائد األساسیة للسھم للفترة (درھم) 

األسھم خالل السنة.* یأخذ عدد المتوسط المرجح في الحسبان تأثیر المتوسط المرجح للزیادة في عدد 



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٦

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ١٤

تمثل األطراف ذات العالقة المساھمون والشركات الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للشركة، والشركات 
المسیطرة، والشركات ذات السیطرة المشتركة أو التي یمارس علیھا ھؤالء األطراف نفوذًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات وشروط 

ل إدارة الشركة. التسعیر لھذه المعامالت من قب

ھي كما یلي:المرحلي الموحدإن األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: 
شركات خاضة لسیطرة مشتركة
-٤٢٫٧٤٧٫٧٦٩الدولیة لألوراق المالیة ذ.م.م

٢٫٧٢٧٫٧٧٦١٫٣٠٦٫٠٩١الیاسات للتموین وتجھیز المطاعم ذ.م.م
١٫٥٨٤٫٩٥٧٢٫٨٣١٫٤٣٢صرحا للسفن

٢١٧٫٦١٨٦٩٫٥٢٤سیني رویال سینما ذ.م.م
٥٫٧٨٢٫٦٣٧٤٫٦٢٥٫٧٥١شركات أخرى

٥٣٫٠٦٠٫٧٥٧٨٫٨٣٢٫٧٩٨
أطراف ذات عالقة أخرى

٩٦٫٥٥٠٫٣١٥٧٣٫٢٢٩٫١٤٨دائرة األعمال الخاصة للشیخة فاطمة
١٥٫٠٨٥٫٧٠١٢٢٫٨١٤٫٦٦٤مینا باالس 

٤٧٣٫١٥٢١٫٠٨٣٫٠٤٣صاحب السمو الشیخ حمدان بن زاید آل نھیان
٢٠٤٫٨٧٠٤٤٦٫٩٦١صاحب السمو الشیخ عبد هللا بن زاید آل نھیان

١١٫٠٤٧٨٫٨٤٦نھیانمكتب صاحب السمو الشیخ طحنون بن زاید آل 
-١١٤٫٥٤٩المیسرة لنقل البضائع

-٩٤٫١١٧المھنیة المتحدة لألعمال الكھربائیة والمیكانیكیة 

١٦٥٫٥٩٤٫٥٠٨١٠٦٫٤١٥٫٤٦٠
)٦٥١٫٧٣٧()٤٨٣٫٣٦٣(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٦٥٫١١١٫١٤٥١٠٥٫٧٦٣٫٧٢٣



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٧

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٤

مبین أدناه الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٦٥١٫٧٣٧٦٥١٫١٦٩ینایر١في 
)٤٥٫٤٢٩()٢١٠٫٩٥٩(السنةالفترة/شطب خالل

٤٢٫٥٨٥٤٥٫٩٩٧المحمل للسنة 

٤٨٣٫٣٦٣٦٥١٫٧٣٧في نھایة الفترة/السنة

٣٧٫٢٤٣٫٠١٩١٦٠٫٨٤٥٫٤١٩(طرف ذو عالقة آخر) األرصدة مع مؤسسة مالیة

ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي ھي كما یلي:المستحقة ألطرافإن األرصدة 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة: 
شركات خاضعة لسیطرة مشتركة

١٫٤١٠٫٧٦٦٢٫٢٣٨٫٠٩٩شركة الیانس للمأكوالت ذ.م.م 
٥١٠٫٢٠٨٣٠١٫٣٤٦شركات أخرى

١٫٩٢٠٫٩٧٤٢٫٥٣٩٫٤٤٥
أطراف ذات عالقة أخرى

٤٠٠٫٠٠٠٤٠٠٫٠٠٠صاحب السمو الشیخ طحنون بن زاید آل نھیان

٢٫٣٢٠٫٩٧٤٢٫٩٣٩٫٤٤٥

ذو عالقة  من طرفقرض 
٨٠٫٤٠٢٫٢٢٢٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠الشركة العالمیة القابضة للمواد الغذائیة ش.م.ع*

الشركة العالمیة القابضة للمواد الغذائیة ش.م.ع (الشركة األم المباشرة)منالشركة على قرض، حصلت٢٠٢٠دیسمبر  ٢٩في  *  
القرض مستحق السداد عند الطلب، وغیر . إن درھم لتمویل االستثمار والعملیات التجاریة المستقبلیة٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقیمة 

.٪ سنویاً ١مضمون ویحمل فائدة بمعدل 



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٨

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٤

:كما یليمع األطراف ذات العالقة خالل السنة المبرمةكانت المعامالت

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

تحویل مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین من طرف ذو عالقة 
٧٫٧٦٧-آخر

إیرادات
١٨٫٨٢٤٫٥٠١٢٫٧٤٦٫٨٤٩شركات خاضعة لسیطرة مشتركة

١٥٩٫٠٦٢٫٨٦٨١٢٠٫١١٣٫٦٩٠أطراف ذات عالقة أخرى

١٧٧٫٨٨٧٫٣٦٨١٢٢٫٨٦٠٫٥٣٩

مشتریات
٦٫٧٣١٫٣٩٨٤٫٣٧١٫٧٣٠شركات خاضعة لسیطرة مشتركة

٤٠٫٣٧٠١٩٫٠٨٠أطراف ذات عالقة أخرى

٦٫٧٧١٫٧٦٨٤٫٣٩٠٫٨٠٩

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین 
فیما یلي تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین خالل السنة:

مدققة)غیر ((غیر مدققة) 
٢٠٢٠یونیو ٢٠٢١٣٠یونیو ٣٠
درھمدرھم

٧٢٠٫٨٩٧٩٨٥٫١٥٥تعویضات اإلدارة
٤٢٫٠٥٧٤٢٫٢٩٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

٧٦٢٫٩٥٤١٫٠٢٧٫٤٤٥



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

١٩

دمج األعمال ٣بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  االستحواذات ١٥

المجموعة على الشركات التالیة، والتي تم احتسابھا باستخدام طریقة االستحواذ بموجب المعیار الدولي استحوذتخالل الفترة، 
دمج األعمال:٣إلعداد التقاریر المالیة رقم 

رویال ھورایزون ھولدینج ذ.م.م. 
ذ.م.م ("رویال من حصة رویال ھورایزون ھولدینج٪٦٠، استحوذت مخازن زي ش.م.خ على ٢٠٢١ینایر ١ابتداًء من 

ھورایزون") وشركاتھا التابعة، شركات رویال ھورایزون التابعة ھي كما یلي: 

األنشطة الرئیسیة  التأسیس والعملیات  مكاناسم الشركات التابعة 

شركة الشخص  –أوفرسیز فودستف تریدینج 
المعلبة والمحفوظة بالجملة والمتاجرة بھا استیراد األغذیة اإلمارات العربیة المتحدة الواحد ذ.م.م  

شركة  -رویال ھورایزون للتجارة العامة 
اإلمارات العربیة المتحدة الشخص الواحد ذ.م.م  

التجارة العامة، والبیع بالتجزئة ألنظمة الحاسب اآللي وبرامجھ،  
واستیراد األغذیة المعلبة والمحفوظة بالجملة والمتاجرة بھا، واستیراد  

تصدیر األغذیة وتعبئتھا وتغلیفھا و

البیع بالتجزئة والجملة للمخازن االستھالكیة اإلمارات العربیة المتحدة رویال ھورایزون مخازن فزاع ذ.م.م  

شركة  – األفق الملكي للتجارة العامة 
اإلمارات العربیة المتحدة الشخص الواحد ذ.م.م  

واالستیراد، والتصدیر، والبیع بالتجزئة للمنتجات  التجارة العامة، 
الخشبیة 

٤٫٣٧٦٫٦٨٦درھم و ٨٩٫٥٤٤٫٩٢٩من تاریخ االستحواذ، ساھمت رویال ھورایزون بإیرادات وأرباح إلى المجموعة بقیمة 
على التوالي.



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

٢٠

دمج األعمال (تتمة) ٣بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  االستحواذات ١٥

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 
إن القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید للشركات المستحوذ علیھا كما في تاریخ االستحواذ ھي كما یلي:

اإلجمالي
ألف درھم

الموجودات 
١٢٫١٢١٫٢١٨المممتلكات واآلالت والمعدات

٣٤٫١٠٠٫٠٠٠الموجودات غیر الملموسة
١٫٠٤٧٫٧٢٤حق االستخدامموجودات
١٧٫٧٢٥٫٠٤٩المخزون

٤٫٧٣٠٫٠١٣المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
١٨٫٨١٧٫٦٦٧الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

٥٫٥٤٣٫٣٩٠النقد واألرصدة البنكیة

٩٤٫٠٨٥٫٠٦١إجمالي الموجودات 
المطلوبات 

٦٥١٫٣٨٧مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
٩٫٢٠٧٫٤١٤القروض

٩٧٢٫٨٧٩مطلوبات عقود اإلیجار
٢٦٫٥٣٨٫٥٩٠الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٣٧٫٣٧٠٫٢٧٠إجمالي المطلوبات 

٥٦٫٧١٤٫٧٩١إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلة 
٣٤٫٠٢٩٫١٩١تقسیم حصة صافي الموجودات القابلة للتحدید المستحوذ علیھا 

٥٫٩٧٠٫٨٠٩الشھرة الناتجة عند االستحواذ

٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠اعتبار الشراء 

٢٢٫٦٨٥٫٦٠٠الحقوق غیر المسیطرة  

یعتمد صافي الموجودات المدرجة على تقییم إضافي لقیمتھم العادلة كما في تاریخ االستحواذ. ستقوم المجموعة بإتمام تخصیص 
.٢٠٢١سعر الشراء قبل نھایة 

١٣٫٩٩٨٫٦٣١إجمالي مبلغ الذمم التجاریة المدینة  درھم. بلغ  ١٣٫٠٨٦٫٦٦٢بلغت القیمة العادلة للذمم التجاریة المدینة ما قیمتھ  
درھم، ومن المتوقع تحصیل المبالغ التعاقدیة بالكامل.



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

٢١

دمج األعمال (تتمة) ٣االستحواذات بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٥

ألف درھم كنتیجة لالستحواذات المذكورة سابقاً، والتي تتكون بشكل ٣٤٫١٠٠٫٠٠٠تم إدراج الموجودات غیر الملموسة بقیمة 
كبیر من االسم التجاري، وعالقات العمالء، والعالمات التجاریة، والتراخیص.

اإلجمالي
ألف درھم

اعتبارات الشراء: 
٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠(النقد المدفوع لالستحواذ) إجمالي اعتبارات الشراء

التدفق عند االستحواذ  تحلیل 
٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠النقد المدفوع لالستحواذ

)٥٫٥٤٣٫٣٩٠(صافي النقد المستحوذ عند دمج األعمال

(المدرجة في التدفقات النقدیة منالمستحوذصافي النقد –استحواذ األعمال التشغیلیة 
٣٤٫٤٥٦٫٦١٠األنشطة االستثماریة)

١٥٦٫٠٠٠االستحواذ (المدرجة في التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة)تكالیف المعاملة عند 

٣٤٫٦١٢٫٦١٠م عند االستحواذصافي النقد المستخد

درھم خالل الفترة، وتم إدراجھا في المصاریف العمومیة واإلداریة.١٥٦٫٠٠٠تكالیف االستحواذ بقیمة إنفاقتم 

المطلوبات الطارئة ١٦

) مدققة() غیر مدققة(
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

١٫٥٤٧٫٩٢٦٨٢٣٫٨٠٣ضمانات بنكیة

سنویاً.٪١االعتیادیة وتتحمل الشركة علیھا رسوم بنسبة تم إصدار الضمانات أعاله من بنك محلي في سیاق األعمال 



ش.م.خ مخازن زي 

المختصرةالموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو ٣٠

٢٢

قیاس القیم العادلة ١٧

القیمة العادلة لموجودات المجموعة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس متكرر 
تم قیاس بعض الموجودات المالیة للمجموعة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقاریر المالیة. یقدم الجدول التالي تحلیل األدوات 

درجة التي البناًء على  ٣إلى  ١اإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة ضمن المستویات  المدرجة بعدالمالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة  
القیمة العادلة ملحوظة، وتعطي معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لھذه الموجودات المالیة.تكون فیھا 

 المطلوبات المماثلة.وأللموجودات النشطة سواق األ(غیر المعدلة) في المدرجة: األسعار ١المستوى
 العادلة المدرجة القابلة للمالحظة، إما مباشرة أو غیر : طرق أخرى للمدخالت ذات التأثیر الجوھري في القیمة ٢المستوى

مباشرة.
 على بیانات السوق ال تستندالتي ولقیمة العادلة المدرجة على اتأثیر جوھري التي لھا مدخالت الطرق تستخدم : ٣المستوى

.التي یمكن مالحظتھا 

العادلة:تحتفظ المجموعة باألدوات المالیة التالیة المقاسة بالقیمة 

الموجودات المالیة 

العالقة بین المدخالت  القیمة العادلة كما في 
غیر القابلة للمالحظة  

والقیمة العادلة 
یونیو  ٣٠

٢٠٢١
دیسمبر  ٣١

٢٠٢٠
تراتبیة القیمة  

العادلة 
طرق تقییم ومدخالت  

رئیسیة 
مدخالت جوھریة  

غیر قابلة للمالحطة 
(مدققة) (غیر مدققة) 

درھم درھم 

الموجودات المالیة بالقیمة  
العادلة من خالل الربح أو  

الخسارة 

أسعار المناقصة  ١المستوى- ٨٫٤٨٠٫٠٠٠
في سوق  المدرجة

نشط

ال ینطبق ال یوجد 

تحویالت بین المستویات خالل الفترة.لم یكن ھناك

موسمیة النتائج  ١٨

٣٠جوھریة للطبیعة الموسمیة في بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر للستة أشھر المنتھیة في لم یتم إدراج إیرادات 
.٢٠٢٠یونیو ٣٠و٢٠٢١یونیو 
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