
 

 

 

 

 

 

 2022فبراير  09 التاريخ:  

 ع(. م.اإلمارات للمرطبات )ششركة  اسم الشركة املدرجة:

 2021ديسمبر  31إلى  2021من يناير  تحديد فترة البيانات املالية: 

 درهم إماراتي  9,672,967 الخسائر املتراكمة 

 % 32.24 املال الخسائر املتراكمة لنسبة رأس 

األسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه 

 الخسائر املتراكمة وتاريخها 

سنوات   لثالث  التشغيلية  الخسائر  إجمالي    25.23  مبلغ  2020-2018  من بلغ 

رئيس ي   إماراتي بشكل  نظًرا  مليون درهم  املبيعات    أحجامفي  نخفاض  ال لوذلك 

وكذلك   سنوي  أساس  البيع  في  نخفاض  ال على  سعر  لمنافسة  لجة  ي نتصافي 

 .  السعرية

املرور  ضريبة رسوم  ل  2018في الربع الرابع من عام  أدى تطبيق بلدية الشارقة  

التصنيع   وحدات  من  البضائع  نقل  بنا  على  من  إلى  الخاصة  تدهور  المزيد 

 .  خالصة امليزانية

العمومية     22املنعقد في  السنوي  بعد موافقة املساهمين في اجتماع الجمعية 

 . ، تم دمج الحتياطيات القانونية واإللزامية مع الخسائر املتراكمة2020يونيو 
 

األعمال   املبيعات وأنشطة  اضطراب  في  كورونا  فيروس  انتشار جائحة  تسبب 

كبير   نظًرا  بشكل  مما  لوذلك  القتصادي  املبيعات  لتباطؤ  انخفاض  إلى  أدى 

مقارنة بالفترة نفسها من    2020٪ في األرباع الثالثة األخيرة من عام  46بنسبة  

 للمعيار الدولي للتقارير املالية  و عالوة على ذلك،    العام السابق. 
ً
،  9رقم  امتثال

الشركة أخذ مخصص خسارة الئتمان املتوقعة، مما أدى إلى  فقد توجب على  

النقل املحلي  فقد  . باإلضافة إلى ذلك،  زيادة في املخصص نظًرا  ارتفعت تكلفة 

لقد  .  رأس الخيمة أثناء نقل البضائع من منشأة التصنيعإمارة  زيادة الرسوم في  ل

أثرت الزيادة املستمرة في أسعار الوقود واملنافسة السعرية القوية مع كبار قادة  

أصبح   حيث  التجارية  األعمال  على  أكبر  بشكل  بالعالمات  السوق  الحتفاظ 

لقد كان لرتفاع أسعار النفط على مستوى   .بيًراك التجارية للعمالء يمثل تحدًيا

تأثيرً  البالستيكية    ا كبيرً   ا العالم  واملواد  الراتنج   
ً
خاصة الخام  املواد  أسعار  في 

 ٪.30-٪ 10األخرى ذات الصلة التي ارتفعت بنسبة 

اكمة  تحليل مفصل للخسائر املتر



 

 

اإلجراءات الواجب اتخاذها ملعالجة  

 ئر املتراكمة: الخسا

، شهدت الشركة  2021والربع األول من عام    2020خالل الربع الرابع من عام  

التعاقدي   والتصنيع  والصادرات  الغذائية  الخدمات  على  الطلب  في  انخفاًضا 

نتشار فيروس كورونا املستجد وأوضاع اإلغالق في جميع  السلبي ل تأثير  لنظًرا ل

 أنحاء العالم. 

 

من تقليل الخسائر من خالل   اإلمارات للمرطباتشركة  ، تمكنت  2021في عام  

ألحجام املستمر  أحجام  مبيعاتها    التحسين  زادت  العام.  مدار  على  وإيراداتها 

 2021٪ في النصف الثاني من عام  35٪ واإليرادات بنسبة  48بنسبة  املبيعات  

٪ في  14دير بنسبة  زادت مبيعات التص .  مقارنة بالنصف األول من العام نفسه

على خفض التكلفة وتحسينها من  باستمرار    هاتركيز ب الشركة  ص  ت.  2021عام  

   .خالصة امليزانيةأجل تحسين 

 

ساهم القرار الستراتيجي بالستثمار في األوراق املالية الستثمارية بشكل كبير  

الشركة نمو  الصعبة  .  في  القتصادية  الظروف  من  الرغم  املتزايدة  على 

أرباًحا صافية بلغت   اإلمارات للمرطباتشركة  والضغوط التنافسية، سجلت  

مليون درهم    7.18مقابل صافي خسارة )  2021مليون درهم إماراتي في عام    1.87

  .2019مليون درهم إماراتي( في عام    10.11وصافي خسارة )  2020إماراتي( في عام  

 

أثناء تقييم الخيار األفضل ملعالجة السيولة والوضع الرأسمالي للشركة، قام  

ال  وتقييم  األمر  لدعم  مالي  مستشار  بتعيين  اإلدارة  )الخيارات(  ختيار  مجلس 

 . في مصلحة الشركة ومساهميهاصب األفضل الذي سي

 

 

 املفوض بالتوقيع

 
 نادر الحمادي 

 رئيس مجلس اإلدارة 


