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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية إلى السادة أعضاء مجلس إدارة
 اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.

 
 مقدمـة

 
)"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.    لـقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق 

ــ "المومو"ة"(   معا   البيانات الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  الدخل الشامل  التغيرات في حقوق و   2021مارس   31كما في  بـ
ــهر المنتهية ب لل التار  الملكية والتدفقات النقدية   ــير ة.   لفترة الثالثة أشـ ــاحات التفسـ ــةولة "ع إ"داد وبعض اإليضـ إن اإلدارة مسـ

. إن مســــةوليتنا هي "التقار ر المالية المرحلية"  34لدولي رقم  ه ه المعلومات المالية المرحلية و"رضــــها وفقا  للم يار الميااــــبي ا
 إلى مراجعتنا. ااتناداحول ه ه المعلومات المالية المرحلية  ااتنتاجإبداء 

 
 نطاق المراجعـة

 
ي يقوم بـها  "مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية الت  2410المراجـعة رقم  المتعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقا  للم ـيار اـلدولي  

  بشــ ل رسيســي مع االاــتفســارات. تتضــمع مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء مدقق اليســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل  األشخاص المسةوليع "ع األمور المالية والمياابية  وإتباع إجراءات تيليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

لايام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي  فرنها ال تم ننا مع اليوــول "لى ت  يد حول جمي  جوهر ا مع نطاق ا
 األمور الهامـة التي يم ع أن يبينها التدقيق. ل ا  فرننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.

 
 االاتنتاج

 
ــتنادا  إلى مراجعتنا  لم يتبيع لنا ما يد"ونا إلى   ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة لم يتم إ"دادها  مع جمي    اال"تقادااــ

 ".المالية المرحلية التقار ر " 34النواحي الووهر ة  وفقا  للم يار المياابي الدولي رقم 
 

 أمر آخر
 

ـل ي أههر تقر ره  مع قـبل ـمدقق حســــــــــــــاـبات آخر وا  2021ديســــــــــــــمبر   31في كـما تم ـتدقيق البـياـنات المـالـية الموحـدة للمومو"ـة  
 31تم مراجعة المعلومات المالية المرحلية لفترة الثالثة أشــــــــهر المنتهية في    رأي غير معدل حولها.  2021مارس   4المةرخ في  

 .ااتنتاجا  غير معدل حولها 2021يونيو  17مع قبل مدقق حسابات آخر وال ي أههر تقر ره المةرخ في  2020مارس 
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 

 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في     
   2021  2020 
 درهم  درهم  اتإيضاح 
 ( مدقق)غير   (مدقق)غير    
      

 8,098,690  4,570,073   إيرادات 
       68,136) ) (3,815 )  ينزل: للم  

      
 8,030,554  4,566,258   )صافي( إيرادات 

       ( 4,540,421 ) (2,697,246 )  تةلفة مبيعات 
      

 3,490,133  1,869,012   إجمالي الربح 
 2,726,244) ) (2,282,572 )  ملار ف بيو وتوز و 

       1,432,439)  ) (3,124,312 )  ملار ف  مومية وإدار ة  
      

 ( 668,550 ) 3,537,872)  )  لسارة تشريلية للفترة 
 178,884) ) 138,639) )  تةلفة تمو   

 102,642  41,110   إيرادات تمو   
 -  125,372) ) 5 ابتهالك آالت وم اسإ ملجرة 

 -  110,413)  ) 6 لسارة الايمة العادلة البتثمارات  قار ة 
  53,750   664,694   6 إيرادات إي ار  

       10,965  4,588) )  )ملار ف(/ إيرادات ألرى 
      

       ( 680,077 ) 3,211,080) )  صافي خسارة للفترة 
      

       ( 0,02 ) (0,11 ) 17 للسهم    ةوالمخفض ةاألساسي الخسارة
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في     
   2021  2020 
 درهم  درهم  إيضاح 
 ( مدقق)غير   (مدقق)غير    
      
 ( 680,077 ) (3,211,080 )  للفترةسارة خ
      

      :اآلخر الشامل الدخل
      

      الخسارة: أوإلى الربح  ها الحقا  لن يتم إعادة تصنيف البنود التي
      

 أدوات حقوا  في م سب/ )لسارة( الايمة العادلة البتثمارات 
 الملةية الملنفة بالايمة العادلة مإ لالل الدل  الشام  اآللر  

 
8  83,245 ( 120,280 )       

      
       ( 800,357 ) (3,127,835 )  للفترة ةالشامل الخسارةمجموع 
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 الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 

  
 رأس  
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني 

 إحتياطي 
  عام

القيمة إحتياطي 
  العادلة

 الخسائر 
  المتراكمة  

 مجموع
 حقوق الملكية

 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   
             

 18,970,496  ( 11,357,066 ) 327,562  -  -  30,000,000  )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 
             

 ( 3,211,080 ) ( 3,211,080 ) -  -  -  -  لسارة للفترة 
                           83,245  -  83,245  -  -  -  للفترة اآللر  الدل  الشام 

                           ( 3,127,835 ) ( 3,211,080 ) 83,245  -  -  -  م موع الخسارة الشاملة للفترة 
              15,842,661  ( 14,568,146 ) 410,807  -  -  30,000,000  )غير مدقق( 2021مارس  31في الرصيد 

             
 26,110,166  ( 16,304,094 ) 911,984  1,500,000  10,002,276  30,000,000  )مدقق(  2020يناير  1الرصيد في 

             
 ( 680,077 ) ( 680,077 ) -  -  -  -  لسارة للفترة 

 ( 120,280 ) -  ( 120,280 ) -  -  -  للفترة ة اصلرى الشامل الخسارة
 تاو   إلى احتياطي الايمة العادلة للموجودات  

 المالية بالايمة العادلة مإ لالل الدل  الشام     
                           -  627,613  ( 627,613 ) -  -  -  اآللر   

                           ( 800,357 ) ( 52,464 ) ( 747,893 ) -  -  -  م موع الخسارة الشاملة للفترة 
              25,309,809  ( 16,356,558 ) 164,091  1,500,000  10,002,276  30,000,000  )غير مدقق( 2021مارس  31في الرصيد 
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 الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 

 مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في    
  2021 

 درهم
 2020 

 درهم
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 680,077) ) 3,211,080) ) لفترة ل لسارة

     تعديالت لـ:
 423,757  414,715   ومعداتوآالت ممتلةات  ابتهالك

 460,508  479,676  ابتهالك حق ابتخدام الموجودات 
 15,250  110,413  لسارة الايمة العادلة البتثمارات  قار ة 
 90,339  67,681   مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيإ

 178,884  138,639   تةلفة تمو  
 102,642) ) 41,110)  ) إيرادات تمو  

 84,475  30,378   مخلص لسارة استمان متوقعة 
 36,799  112,433   مخلص مخزون متقادم 

 278,815) ) -    س مخللات فاسضة لمخزون متقادم 
           3,580) ) -  بيو ابتثمارات   مإ م سب

 224,898  1,898,255) ) التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 
 860,123  361,820) ) في مخزون  (/ نقصز ادة)

 451,127  386,239  في ذمم مدينة ت ار ة وألرى  نقص
 4,445) ) 129,708) ) ز ادة في مبلغ مستاق مإ جهة ذو  القة  
 49,570) ) -  نقص في مبلغ مستاق ل هة ذو  القة  

           1,522,702) ) 2,475,262  في ذمم داسنة ت ار ة وألرى  (نقصز ادة/ )
 40,569) ) 471,718  العمليات الناتج من/ )المستخدم في( النقد 

           119,459) ) 173,081) ) للموظفيإ  خدمة المدفو ةالم افآت نهاية 
      160,028) ) 298,637    األنشطة التشغيليةالناتج من/ )المستخدم في(  صافي النقد

     االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 
 390,168) ) 129,523) ) ومعدات وآالت مشتر ات ممتلةات 

 863,081  -   اسدات مإ بيو ابتثمارات 
      102,642  41,110  إيرادات تمو   مستلمة 

     
      575,555  88,413) ) االستثمارية األنشطة  (/ الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
 178,884) ) 138,639)  ) تةلفة تمو   مدفو ة 

      824,126) ) 628,590)  ) تسديد ال ز  الرسيسي لمطلوبات  قود اإلي ار 
     

           1,003,010) ) 767,229) ) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
 587,483) ) 557,005) ) صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 

     
      6,812,170) ) 6,709,913) ) الفترة النقد ومرادفات النقد في بداية 

     
      (7,399,653 ) (7,266,918 ) ( 12نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح  ال
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  المعلومات المالية الموجزة الموحدةبإيضاحات تتعلق 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 
)"الشـركة"( هي شـركة مسـاهمة  امة  ت بـسـت في دبي  اإلمارات العربية المتادة بموجب مربـوم   .اإلمارات للمرطبات ش.م.ع  إن

 ( لســنة26)الشــركة مدرجة في بــوا دبي المالي. صــدر المربــوم بقانون اتاادي رقم إن  صــادر  إ صــاحب الســمو حاوم دبي. 
بشـ ن الشـركات الت ار ة   2015 ( لسـنة2)متادة رقم  بشـ ن تعدي  بعض أح ام القانون االتاادي لدولة اإلمارات العربية ال  2020
 حتىلألح ام  وفقا  . وهو يتطلب مإ الشــركات تعدي  وضــعها 2021يناير  2في   بــاري المفعولوأصــبح    2020بــبتمبر   27في  
 . تعم  الم مو ة  لى تقييم الت ثير حيثما ينطبق ذلا لضمان االمتثال للترييرات في القانون.2022يناير  2
 

. تمتلا الشـــــــركة القوار ر والعبوات البالبـــــــتي يةالمعدنية وككلا تلـــــــنيو  وبيو الميااتتمث  اصنشـــــــطة الرسيســـــــية للشـــــــركة في تعب ة 
اإلمارات  دولة  ملــــــــــنعيإ في دبا وحتا  اإلمارات العربية المتادة. تقوم الشــــــــــركة بتســــــــــو ق وتوز و وبيو منت اتها في جميو أناا  

 اصوبط اصلرى وأفر ايا. العربية المتادة ودول الشرا 
 

   دبي  اإلمارات العربية المتادة.5567العنوان المس   للشركة هو  . إن 
 

اإلمارات    دولة  في  ذ.م.م.اإلمارات للمرطبات و   ذ.م.م.جيما للمرطبات وهما تمتلا الشــــــــــركة شــــــــــركتيإ تابعتيإ مملوكتيإ بالةام   
 .الةربونيةالعربية المتادة. تعم  هكا الشركات التابعة في ت ارة المياا المعدنية والعلاسر والمشروبات الراز ة والمشروبات 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
المـاليـة   المعلومـاتبيقهـا وليس لهـا تـرثير هـام على المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة الجـديـدة والمعـدلـة التي تم تط  2/1

 الموجزة الموحدة 
 

المعايير الدولية للتقار ر المالية ال ديدة والمعدلة والتعديالت التالية بــــار ة المفعول للفترات الســــنو ة التي تبدأ في أو بعد لقد كانت 
للفترة   المعلوـمات المـالـية الموجزة الموحـدة. لم ي إ لتطبيق هـكا المعـايير اـلدولـية للتـقار ر المـالـية المعـدـلة ـت ثير  لى  2021يـناير  1

 .لثر  لى المعامالت المااببية أو الترتيبات المستقبليةت  ولةإ قد 2021مارس  31 المنتهية في

المييار الماابـبي الدولي    9 لى المييار الدولي للتقار ر المالية رقم )تعديالت 2المرحلة رقم   -  إ ادة تشـ ي  مييار بـعر الفاسدة
 (16والمييار الدولي للتقار ر المالية رقم  4رقم المييار الدولي للتقار ر المالية   7المييار الدولي للتقار ر المالية رقم   39رقم 
 المييار  9  رقم  لتقار ر الماليةلالدولي   المييار)تعديالت  لى    2المرحلة    -مييار بــــعر الفاسدة إ ادة تشــــ ي  التعديالت في  تقدم 

لتقـار ر لالـدولي   والمييـار 4الـدولي للتقـار ر المـاليـة  المييـار  7 رقم الـدولي للتقـار ر المـاليـة المييـار  39 رقم  الـدوليي الماـابــــــــــــــب
إ ادة  نتي ةيتم إيقافها فقط  ال  وتوضـيح أن ماابـبة التاو  إ ادة التشـ ي ( وبـيلة  ملية للتعديالت التي يتطلبها 16  رقم  المالية

الكي  إيبورإ ادة تشـــــ ي   إ   النات ةفلـــــاحات التي تســـــمح للمســـــتخدميإ بفهم طبيعة ومدى المخاطر    وإدلال اإلإيبورتشـــــ ي  
إلى معدالت مرجيية  إيبورزفي التاول مإ  المنشـــــ ةلتلا المخاطر باإلضـــــافة إلى تقدم  المنشـــــ ةوكيفية إدارة  المنشـــــ ةتعرض له  ت

 .التاولهكا  المنش ةدير تبديلة  وكيف 
 

 للم مو ة. المعلومات المالية الموجزة الموحدةديالت أي ت ثير  لى لم ي إ لهكا التع
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  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 )يتبع( الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  2
 
  لم تصبح سارية المفعول المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي 2/2
 

ــ   مب رلم تقم  ــدرة التالية والتي لم   الم مو ة بشــــ ــار ة بتطبيق المعايير الدولية للتقار ر المالية ال ديدة والمعدلة الملــــ ــبح بــــ تلــــ
 :بعد المفعول

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

ــبي الدولي رقم   10للتقار ر المالية رقم  تعديالت  لى المييار الدولي   والمييار الماابـــ
ــتثمر والشــــــركات الزميلة أو المشــــــار و   28 ــول بيإ المســــ ــاهمة في اصصــــ بيو أو المســــ

 المشتركة

 لم يتم بعد تاديد تار   التطبيق 

   
والميـيار الماـابــــــــــــــبي   10تتـناول التعـديالت  لى الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم 

الااالت التي ي ون فيها بيو أو المســاهمة في اصصــول بيإ المســتثمر   28الدولي رقم  
وشـــركاته الزميلة أو المشـــار و المشـــتركة.  لى وجه التاديد  تنص التعديالت  لى أن 

ــاسر النات ة ــركة تابعة ال تاتوي  لى   اصرباح أو الخســــ ــيطرة  لى شــــ ــارة الســــ  إ لســــ
ــبة  نه  ــترك يتم الماابـــــ ــروع مشـــــ ــركة زميلة أو مشـــــ ــا  ت اري في معاملة مو شـــــ نشـــــ

لســــــاسر الشــــــركة اصم   أوبابــــــتخدام طر قة حقوا الملةية  يتم اال تراف بها في أرباح 
 فقط في حدود ملـــــــــالح المســـــــــتثمر إ غير ذات اللـــــــــلة في تلا الشـــــــــركة الزميلة أو
المشــــــــــــــروع المشــــــــــــــترك. وبـالمثـ   فـرن اصربـاح والخســـــــــــــــاسر النـات ـة  إ إ ـادة قيـاس  
االبـــتثمارات الماتفظ بها في أي شـــركة تابعة بـــابقة )والتي أصـــبات شـــركة زميلة أو 
ــتخدام طر قة حقوا الملةية( يتم اال تراف بها  ــبة  نه بابـ ــترك يتم الماابـ ــروع مشـ مشـ

فقط إلى مدى ملـالح المسـتثمر إ غير ذات   في أرباح أو لسـاسر الشـركة اصم السـابقة
ــترك ال ديدة. لم يتم بعد تاديد تار    ــروع المشـــــ ــركة الزميلة أو المشـــــ ــلة في الشـــــ اللـــــ
تطبيق التعـــــديالت مإ قبـــــ  م لس اإلدارة  ومو ذلـــــا  يلســــــــــــــمح بـــــالتطبيق المب ر  

 للتعديالت.

  

   
 رض البيانات المالية: تلـــــــــــــنيف  1تعديالت  لى المييار الماابـــــــــــــبي الدولي رقم  

 المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 2023يناير  1 

   
تهـدف التعـديالت إلى تعز ز االتســـــــــــــــاا في تطبيق المتطلبـات مإ لالل مســـــــــــــــا ـدة 

تاـدـيد مـا إذا كـان  في بـيان المركز المـالي  ي ـب تلــــــــــــــنيف اـلديون  فيالشــــــــــــــركـات 
والمطلوبات اصلرى التي لها تار   تســــــو ة غير ملكد  لى أنها متداولة )مســــــتاقة أو 

 .متداولة( أو غير ةواحد بنةياتم  أن يتم تسو تها لالل 
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  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع( لم تصبح سارية المفعول المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي 2/2

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

اص ـمال: ـباإلشــــــــــــــارة إلى  اـندـما  3تعـديالت  لى الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم 
 اإلطار المفاهيمي

 2022يناير  1 
   

بايث يشـــــــــير إلى  3تهدف التعديالت إلى تاديث المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  
ــنة   ــنة   2018اإلطار المفاهيمي لســـــ تضـــــــيف إلى . كما أنها 1989بدال  مإ إطار بـــــ

متطلبـات  بـالنســــــــــــــبـة لاللتزامـات التي تقو في  3المييـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رقم 
  أن يقوم المســــــــــــــتاوذ بتطبيق المييــار 37نطــاا المييــار الماــابــــــــــــــبي الــدولي رقم 

لتاديد ما إذا كان هناك التزام حالي في تار   االبـــــــتاواذ   37الماابـــــــبي الدولي رقم 
نســـــــبة للضـــــــر بة التي بـــــــتةون ضـــــــمإ نطاا تفســـــــير ل نة نتي ة صحداث بـــــــابقة. بال

الضــــــراسب  يقوم المســــــتاوذ بتطبيق تفســــــير    21تفســــــيرات التقار ر المالية الدولية رقم  
ــيرات التقار ر المالية الدولية رقم   لتاديد ما إذا كان الادث الملزم الكي   21ل نة تفســــــــ

أليرا   تضـــيف التعديالت و  ينشـــ   نه التزام بدفو الضـــر بة قد حدث بتار   االبـــتاواذ.
ــتاوذة مإ  ــتاوذ ال يقوم باال تراف بالموجودات الطارسة المســــ ــر اا  ب ن المســــ بيانا  صــــ

   ملية اندما  اص مال.

  

   
تســري التعديالت  لى إندماجات اص مال التي ي ون تار   االبــتاواذ فيها في أو بعد 

 .2022يناير  1بعد بداية الفترة السنو ة اصولى التي تبدأ في أو 
  

   
المتعلق ممتلـةات وآالت ومـعدات   16تعـديالت  لى الميـيار الماـابــــــــــــــبي اـلدولي رقم 

 بالعاسدات قب  االبتخدام المقلود
 2022يناير  1 

   
تمنو التعديالت أن تخلم مإ تةلفة أي بند مإ بنود الممتلةات واآلالت والمعدات أي 
ــار ذلا اصصــــــــ  إلى الموقو والاالة  ــناف المنت ة أثنا  إحضــــــ  اسدات مإ بيو اصصــــــ

 لى العم  بالطر قة المقلودة مإ قب  اإلدارة. وبدال  مإ ذلا    قادرا  الالزمة له لي ون  
تعترف المنشــــــــــــــــ ة بعـــاســـدات بيو هـــكا البنود  وتةلفـــة إنتـــا  تلـــا البنود  في الربح أو 

 الخسارة. 
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  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع( لم تصبح سارية المفعول المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي 2/2

   

  والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

المخللات  المطلوبات الماتملة  37تعديالت  لى المييار المااببي الدولي رقم 
 تةلفة تنفيك العقد -والموجودات الماتملة المتعلق بالعقود المثقلة باإللتزامات 

 2022يناير  1 
   

ــرة بالعقد".   ــم  "التةاليف التي تتعلق مباشـــ تادد التعديالت أن "تةلفة الوفا " بالعقد تشـــ
ــا ية للوفا  بهكا  يم إ أن تةون التةاليف التي تتعلق مباشــــــــــرة بالعقد إما تةاليف إضــــــــ
ــبي  المثال العمالة والمواد المباشــــــــرة( أو تخلــــــــيص التةاليف اصلرى  العقد ) لى بــــــ

لبند  االبـتهالكالعقود ) لى بـبي  المثال تخلـيص ملـار ف المرتبطة مباشـرة بتنفيك 
 مإ الممتلةات واآلالت والمعدات المستخدمة في تنفيك العقد(. 

  

   
 لى المعايير الدولية للتقار ر المالية التي   2020-2018دورة التاســــــــينات الســــــــنو ة 

المييــار الــدولي   1تتضــــــــــــــمإ التعــديالت  لى المييــار الــدولي للتقــار ر المــاليــة رقم 
والميـيار الماـابــــــــــــــبي  16  الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم  9للتـقار ر المـالـية رقم 

 41الدولي رقم 

تســــري التعديالت  لى المعايير   
  1  أرـقام اـلدولـية للتـقار ر المـالـية

والمييار الماابـــــــــــبي الدولي   9
ــار   41رقم  ــاير  1مإ  ا تبـــ ينـــ

ولم يتم بعد تاديد تار     2022
طبيق التعــديالت  لى المييــار ت

 16الـدولي للتقـار ر المـاليـة رقم 
     قود اإلي ار.

 8 رقم  الدولي المييار المااببيتعديالت  لى  -تعر ف التقديرات المااببية 
 

تستبدل التعديالت تعر ف التريير في التقديرات المااببية بتعر ف التقديرات المااببية. 
بموجب التعر ف ال ديد  فرن التقديرات المااببية هي "المبالغ النقدية في البيانات 

بتطو ر تقديرات  المنشآتمإ الاياس". تقوم لاالة غير ملكدة المالية التي تخضو 
بات المااببية تتطلب قياس بنود في البيانات المالية بطر قة مااببية إذا كانت السيا

مإ الاياس. توضح التعديالت أن التريير في التقدير  حالة غير ملكدة  لى  تتضمإ
 . لخط  تلاياا  المااببي الناتج  إ معلومات جديدة أو تطورات جديدة ال يعد 

 2023يناير  1 

 
 المعلومـات المـاليـة الموجزة الموحـدةمإ غير المتوقو أن ي ون للمعـايير والتعـديالت ال ـديـدة المـككورة أ الا أي تـ ثير جوهري  لى 

 .للم مو ة
 

ال توجد معايير وتعديالت جديدة ألرى تم تطبيقها  لى المعايير المنشـــــورة أو تفســـــيرات ل نة تفســـــيرات المعايير الدولية والتي مإ 
 .للم مو ة المعلومات المالية الموجزة الموحدةأن ي ون لها ت ثير هام  لى المتوقو 

 
الموحدة للم مو ة  ندما تةون قابلة   تطبيقها في البيانات المالية هكا المعايير والتفســـــيرات والتعديالت بـــــوف يتمتتوقو اإلدارة أن 

المعلومـات المـاليـة الموجزة  لى تعـديالت أي تـ ثير جوهري للتطبيق  وقـد ال ي ون لتطبيق هـكا المعـايير والتفســــــــــــــيرات ال ـديـدة وال
 .للم مو ة في فترة التطبيق المبدسي الموحدة
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  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 ملخص برهم السياسات المحاسبية 3
 
 االلتزام  بيان 3/1
 

وـككـلا  "التـقار ر المـالـية المرحلـية" 34بـنا    لى الميـيار الماـابــــــــــــــبي اـلدولي رقم    المعلوـمات المـالـية الموجزة الموحـدةتم إ ـداد هـكا 
وال تتضــــــــــــــمإ جميو المعلومـات الالزمـة للبـياـنات المـالـية  صح ـام القوانيإ الواجـبة التطبيق في دوـلة اإلمـارات العربـية المتاـدة. تمـت 

للســنة المنتهية في و   في كماالموحدة الســنو ة الةاملة و نبري أن تقرأ جنبا  إلى جنب مو البيانات المالية الموحدة المدققة للم مو ة  
ال تعتبر بالضــــرورة ملشــــر   2021 مارس  31أشــــهر المنتهية في   الثالثةباإلضــــافة لكلا  فرن النتاسج لفترة   .2020ديســــمبر   31

 .2021ديسمبر  31 لى النتاسج التي يم إ توقعها للسنة المالية التي بتنتهي في 
 
 أساس اإلعداد  3/2
 

 . العملة الوظيفية للم مو ةبالدرهم اإلماراتي )الدرهم( با تبارا  المعلومات المالية الموجزة الموحدةلقد تم  رض 
 

 لى أبـاس التةلفة التار خية  بابـتثنا  الموجودات المالية المدرجة بالايمة العادلة  لمالية الموجزة الموحدةالمعلومات اتم إ داد هكا  
 المدرجة بالايمة العادلة. العقار ةواالبتثمارات مإ لالل الدل  الشام  اآللر 

 
  أهم السياسات المحاسبية  3/3
 

مو تلا المســـتخدمة في إ داد البيانات  المعلومات المالية الموجزة الموحدةتتوافق الســـيابـــات الماابـــبية المســـتخدمة في إ داد هكا  
التي   بابتثنا  تطبيق المعايير والتفسيرات ال ديدة والمعدلة  2020ديسمبر   31المالية الموحدة السنو ة المدققة للسنة المنتهية في  

 .2/1في إيضاح  المبينة 2021يناير  1 أصبات بار ة المفعول مإ
 
  مبدأ االستمرارية  3/4
 

مليون درهم(   0,68:  2020مارس   31)  2021مارس   31للفترة المنتهية في  مليون درهم    3,21بمبلغ لســـــــارة   تةبدت الم مو ة
ــاسر متراومة  ــمبر   31٪ مإ رأس المال )48,61 مليون درهم والتي تمث   14,6 بمبلغوتةبدت لســ لالل ٪(.  37,86:  2020ديســ

رأس المال واصبـبا  الرسيسـية التي   ونسـبتها إلىاومة ومقدارها قامت الم مو ة باإلفلـاح  إ تالي  مفلـ  للخسـاسر المتر الفترة  
ــيتم اتخاذها لمعال تها. قامت الم مو ة بتخطيط إجرا ات التخفيف  ــاسر المتراومة وتار خها واإلجرا ات التي بـ أدت إلى هكا الخسـ

 لتقلي  التةاليف.
  

ــتمرار ة في إ داد   ــتقب  المنلور  وبالتالي فقد تبنت مبدأ االبــ ــيولة كا ية للمســ المعلومات  قامت اإلدارة بتقييم أن الم مو ة لديها بــ
قادرة  لى الوفا  بالتزاماتها المســتاقة لمدة ال تق   إ اثني  شــر  بــوف تةون التي تفترض أن الم مو ة   المالية الموجزة الموحدة

 .المعلومات المالية الموجزة الموحدةكا مإ تار   ه شهرا  
 
 
 استخدام األحكام والتقديرات  4
 

ــات  أح اممإ اإلدارة اتخاذ  المعلومات المالية الموجزة الموحدةيتطلب إ داد   ــيابــــــــــ ــات تلثر  لى تطبيق الســــــــــ وتقديرات وافتراضــــــــــ
ــبية والمبالغ   للموجودات والمطلوبات واإليرادات والملـــــــــروفات. قد تختل  النتاسج الفعلية  إ هكا التقديرات. تتم   المدرجةالماابـــــــ

الفترة التي يتم فيها    مراجعة التقديرات واالفتراضـــــات اصبـــــابـــــية بشـــــ   مســـــتمر. يتم اال تراف بمراجعات التقديرات الماابـــــبية في
تعـديـ  التقـدير إذا كـان التعـديـ  يلثر فقط  لى تلـا الفترة أو في فترة المراجعـة والفترات المســــــــــــــتقبليـة إذا كـان التعـديـ  يلثر  لى 

  الفترات الاالية والمستقبلية.
 

 للتقديرات غير الملكدةدر الرسيســـية وانت اصح ام الهامة التي اتخكتها اإلدارة في تطبيق الســـيابـــات الماابـــبية للم مو ة والملـــا
بابـــتثنا  ما  2020ديســـمبر   31هي نفســـها التي تم تطبيقها  لى البيانات المالية الســـنو ة للم مو ة كما في وللســـنة المنتهية في 

ــاح  مبيإهو  ــتها في    3في اإليضــ ــات الهامة كما تمت مناقشــ ــاحوإ ادة تقييم اصح ام والتقديرات واالفتراضــ ــ  وال  20 اإليضــ تي تنشــ
 (."19ووفيد بش   أبابي  إ تفشي باللة جديدة مإ فيروس كورونا )"
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12  
  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 معداتآالت ممتلكات و  5

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
      ممتلةات ومعدات بلافي الايمة المدرجة   4,196,215  4,481,408

 
 : إضافات

 
مليون درهم )فترة   0,13موجودات بمبلغ   ابـــــــــــــتاوذت الم مو ة  لى  2021مارس   31لالل فترة الثالثة أشـــــــــــــهر المنتهية في 

 مليون درهم(. 0,39: 2020مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 :ابتهالك
 

)فترة الثالثة أشهر المنتهية   2021مارس   31مليون درهم لالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في    0,41االبتهالك بلرت ملار ف 
 مليون(.درهم  0,42: 2020مارس  31في 

 
 :معدات ملجرة

 
ــ ألفا تةنولوجي ليمتد   قامت الم مو ة بت جير بعض المعدات الخاصـة بملـنو دبا ل2020أبر     9  في وما صـلة(.  ذو)جهة ـــــــــــــ

مدة  قد اإلي ار بــنة واحدة مو ليار الت ديد بــنة واحدة. قامت الم مو ة بتلــنيف  قد اإلي ار هكا كعقد إي ار تشــريلي حيث 
أنها ال تنق  بشـ   جوهري جميو المخاطر والم افآت المتعلقة بملةية اصصـ  اصبـابـي وليس لدى المسـت جر ليار شـرا  المعدات 

ديســـــــــــمبر  31درهم )مليون   1,05بلرت   2021مارس   31للمعدات الملجرة كما في  مدرجة  الايمة الإن    ند انتها  فترة اإلي ار.
ــتهالك وملــــار فمليون درهم(   1,17:  2020 مارس    31مليون درهم )  0,125بمبلغ   2021مارس   31للفترة المنتهية في   االبــ
 : ال شي (.2020

 
 
 استثمارات عقارية  6
 

 مإ مستود ات  لى أرض مست جرة تقو في الف يرة ومبنى لملنو دبا. االبتثمارات العقار ةتتةون 
 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     )معاد بيانه(
     

 يناير 1في   12,085,461  3,693,000
 تاو   مإ موجودات غير متداولة ماتفظ بها للبيو  -  4,650,376 
 ( 23و  7إ ادة تلنيف حق ابتخدام الموجودات )إيضاحات   -  3,653,461

      عادلة البتثمارات  قار ة الايمة ال)لسارة(/ م سب  ) (110,413  88,624
     

12,085,461  11,975,048        
 
 
 



 اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.

 

13  
  المالية الموجزة الموحدةالمعلومات إيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 
 استثمارات عقارية )يتبع( 6
 

مإ قب  اإلدارة  لى أبـاس طر قة التدفقات النقدية المخلـومة  يتم    دالليا  تم تاديد الايمة العادلة لالبـتثمارات العقار ة للم مو ة  
 . تشــــــــــــم  هكا المدلالت: التدفقات النقدية المســــــــــــتقبليةللمالحلةتقدير الايمة العادلة  لى أبــــــــــــاس المدلالت الهامة غير قابلة  

سم  معـدالت الخلــــــــــــــم التي تع س بنـا    لى الموقو الفعلي ونوع وجودة العقـارات ومـد ومـة بشــــــــــــــرو  أي  قـد إي ـار ـقا لإلي ـار
تقييمات السـوا الاالية لعدم اليقيإ في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية  والايمة النهاسية مو اصلك في اال تبار االفتراضـات المتعلقة 

 .3المستوى  ضمإالبتثمارات العقار ة ابتةاليف الليانة وإي ارات السوا. صغراض اإلفلاح  تعتبر هكا 
 

: 2020درهم ) 664,694مبلغ  2021مــارس  31حققــت الم مو ــة إيرادات إي ــار ــة لالل فترة الثالثــة أشــــــــــــــهر المنتهيــة في 
 درهم( 53,750

 
 
 حق استخدام الموجودات  7

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     )معاد بيانه(
     

 يناير 1في   2,481,732  6,356,975
 إضافات لالل الفترة/ السنة    -  1,702,023

 ابتهالك لالل الفترة/ السنة  ) (479,676 ) 1,901,650)
 إنها   قود إي ار لالل الفترة/ السنة   - ) 22,155)

      ( 23و  6ابتثمارات  قار ة )إيضاحات إلى إ ادة تلنيف   - ) 3,653,461)
     

2,481,732  2,002,056        
 

 المستخدمة في  ملياتها.اصرض والمركبات لدى الم مو ة  قود إي ار لمختل  بنود 
 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  8

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير 1في   722,511  1,538,818

 في الايمة العادلة   تريير  83,245   43,191
      ابتبعاد ابتثمار   - ) 859,498)

     
722,511  805,756        

 
 ااالحتفاظ بههكا االبـــتثمارات في اصوراا المالية مدرجة في أبـــواا دبي المالية وغير ماتفظ بها للتداول. وبدال  مإ ذلا  يتم إن  

لكلا  التارت الم مو ة تلنيف هكا االبتثمارات في أدوات حقوا الملةية  وفقا  صغراض ابتراتي ية متوبطة إلى طو لة اصج .  
 الدل  الشام  اآللر.بالايمة العادلة مإ لالل 
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14  
  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 مخزون  9

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مواد لام    1,972,548   1,389,001
 جاهزة   بضاسو  998,427   1,191,665
 قطو غيار   3,690,517   3,716,307
      ألرى   186,655   189,354

     
6,486,327  6,848,147   

      ينزل: مخلص مخزون بطي  الاركة  ) 2,410,836)  ) 2,298,403)
     

4,187,924  4,437,311        
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذمم مدينة ت ار ة   6,265,397  7,004,454

      لخساسر استمان متوقعة  ينزل: مخلص  ) 3,576,930) ) 3,546,552)
     

 ذمم مدينة ت ار ة  صافي  2,688,467  3,457,902
 ذمم مدينة ألرى   526,327  469,308
 ملار ف مدفو ة مقدما    1,149,206  799,340
      دفعات مقدمة لمورديإ   19,090  73,157

     
4,799,707  4,383,090        

 



 اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.

 

15  
  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 جهات ذات عالقة 11
 
للم مو ة  والمنشــآت الخاضــعة موظفي اإلدارة الرسيســييإ و   م لس اإلدارة  المســاهميإ الرسيســييإتمث  ال هات ذات العالقة في ت

 للسيطرة أو تخضو للسيطرة المشتركة أو الت ثير ال وهري مإ قب  هكا ال هات.
 

 الي الموجز الموحد: يما يلي اصرصدة مو ال هات ذات العالقة كما هي مدرجة في بيان المركز الم
 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

   

    درهم  درهم
    )غير مدقق(  )مدقق(

 عالقة  ذومبالغ مستحقة من جهة      
       ألفا تةنولوجيز ليمتد    257,250  127,542

 
  يما يلي المعامالت الهامة مو جهات ذات  القة:

   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020  2021   
   درهم  درهم

   )غير مدقق(  )غير مدقق( 
     

      مبيعات إلى جهة ذو  القة    5,224  12,450
     

      مشتر ات بضاسو ولدمات مإ جهة ذو  القة   - ) ( 247,919
     

      دفعات لملار ف مإ قب  جهة ذو  القة    - ) ( 168
     

      دفعات لملار ف بالنيابة  إ جهة ذو  القة    330,772  10,050
     
      )بما في ذلا ضر بة الايمة المضافة( إيرادات إي ار مإ جهة ذو  القة   661,500  -
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16  
  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12
 

 ومرادفات النقد مما يلي: النقد يتةون  الموحد  الموجز النقدية التدفقات بيان لررض
 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   درهم  درهم
   مدقق()غير   )مدقق(

     
 نقد في اللندوا    66,946  45,513
 نقد ألرى  تمرادفا  60,401  67,518
 حسابات جار ة  –نقد لدى البنوك   495,025  282,560

      وداسو قليرة اصج   15,329,495  15,329,495
     

 نقد وأرصدة لدى البنوك   15,951,867  15,725,086
 ينزل: وداسو ثابتة بتوار   ابتاقاا صوثر مإ ثالثة أشهر  ) 15,329,495) ) 15,329,495)
      حسابات بنةية م شوفة  ) 7,889,290) ) 7,105,504)

     
      نقد ومرادفات النقد في بيان التدفقات النقدية  ) (7,266,918 ) ( 6,709,913

 
 15,33فاسدة بسعر الفاسدة الساسد في السوا وهي مضمونة مقاب  وداسو ثابتة لدى البنوك بمبلغ   الاسابات البنةية الم شوفةتام  

 مليون درهم(. 15,33: 2020ديسمبر  31) 2021مارس  31مليون درهم كما في 
 
 

 رأس المال  13
 

بالتســــاوي . جميو اصبــــهم ملهلة للســــهمدرهم   1يتةون رأس مال الشــــركة اصم مإ أبــــهم  ادية مدفو ة بالةام  بايمة ابــــمية تبلغ 
 في اجتماع المساهميإ للم مو ة. صوت واحداصرباح وبداد رأس المال وتمث   البتالم أنلبة

 
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الصادر والمدفوع بالكامل    

      درهم للسهم    1مليون بهم  ادي بايمة  30  30,000,000  30,000,000
 

ــاهمون في    لى ز ادة رأس مال الشــــــــركة الملــــــــرح به إلى   2020ديســــــــمبر  6المنعقد في  اجتماع ال ميية العمومية وافق المســــــ
 درهم. 600,000,000
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17  
  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين  14
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير   1في    2,019,752    2,075,602 

 مام  للفترة/ السنة    67,681    316,194 
      دفعات لالل الفترة/ السنة   ) 173,081)  ) 372,044) 

     
2,019,752  1,914,352        

 
 

  مطلوبات عقود اإليجار   15
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد االفتتاحي    7,312,364   7,501,074
 إضافات لالل الفترة/ السنة    -  1,702,023
 تةلفة تمو     104,694  388,511
 إنها   قود إي ار لالل الفترة/ السنة   - ) 22,155)

      دفعات لالل الفترة/ السنة   ) 733,284)  ) 2,257,089)
     

7,312,364  6,683,774        
     
 يتم  رضها كـ:    

 متداولة    1,408,910   1,862,320
      غير متداولة    5,274,864   5,450,044

 
 



 اإلمارات للمرطبات ش.م.ع.

 

18  
  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  16
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذمم داسنة ت ار ة   5,954,375   3,445,151
 ملار ف مستاقة وذمم داسنة ألرى   1,765,286   1,761,263
   دفعات مقدمة مإ  مال  3,898,002   3,884,890

      ضر بة الايمة المضافة المستاقة  60,853   111,95
     

9,203,254  11,678,516        
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  17
 

 لالل الفترة.لفترة  لى المتوبط المرجح لعدد اصبهم القاسمة ا لسارةللسهم بقسمة مبالغ الخسارة اصبابية  احتسا يتم 
 

 للسهم هي نفس الخسارة اصبابية للسهم. المخفضة  وبالتالي فرن الخسارة مخفضةال توجد أوراا مالية 
 

 العاسد للسهم: احتسا  في المستخدمة واصبهم الربح بيانات التالي ال دول يوضح
 

   مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020  2021   

   مدقق()غير   )غير مدقق( 
     

      )درهم(لفترة ل لسارة ) (3,211,080 ) ( 680,077
     

      المتوبط المرجح لعدد اصبهم العادية الملدرة    30,000,000  30,000,000
     

      للسهم الواحد )درهم(  ةوالمخفض  ةاصبابي الخسارة ) (0,11 ) ( 0,02
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19  
  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  مطلوبات طارئة والتزامات   18
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   درهم  درهم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
      ا تمادات مستندية   955,550  1,023,804

     
      ضمانات بنةية   55,000  73,000

     
      التزامات رأبمالية   120,853  242,875

 
 

 إدارة المخاطر المالية  19
 

 عوامل المخاطر المالية
 

الايمة لم مو ة متنو ة مإ المخاطر المالية: مخاطر السوا )بما في ذلا مخاطر العملة ومخاطر  عرضهاتأنشطة الم مو ة  إن  
 بعار الفاسدة ومخاطر معدل الفاسدة للتدفقات النقدية ومخاطر اصبعار( ومخاطر االستمان ومخاطر السيولة.العادلة ص

 
 .السنة لم تةإ هناك ترييرات في بيابات إدارة المخاطر للشركة منك نهاية

 
 مخاطر السيولة

 
  لم تةإ هـناك ترييرات جوهرـ ة في الـتدفـقات النـقدـية 2020ديســــــــــــــمبر   31مـقارـنة ـبالبـياـنات المـالـية الموحـدة للســـــــــــــــنة المنتهـية في 

 لمطلوبات المالية.لالتعاقدية غير المخلومة الخارجة 
 

 تقدير القيمة العادلة
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 

 المالية مإ الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتةون اصدوات
 

ــدة لدى البنوك ومبالغ  ــتثمارات في أوراا مالية وذمم مدينة ت ار ة وألرى ونقد وأرصـ ــتم  الموجودات المالية للم مو ة  لى ابـ تشـ
 .ية م شوفةوحسابات بنةصلة. تتضمإ المطلوبات المالية للم مو ة ذمم داسنة ت ار ة وألرى  جهة ذومستاقة مإ 

 
.المدرجةال تختل  الايم العادلة لألدوات المالية بش   جوهري  إ قيمتها 
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  المعلومات المالية الموجزة الموحدةإيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال
 
 

 إدارة المخاطر المالية )يتبع(  19
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

 تستخدم الم مو ة التسلس  الهرمي التالي لتاديد واإلفلاح  إ الايمة العادلة لألدوات المالية مإ لالل تقنية التقييم:
 

 لموجودات أو مطلوبات متطابقة. أبواا نشطة: المدرجة )غير المعدلة( في 1المستوى 
 

ــتوى  ــوا  لمالحلة  لل تةون قابلةاصلرى التي   التقنيات:  2المسـ ــ لة  بـ  ميو مدلالتها التي لها ت ثير هام  لى الايمة العادلة المسـ
 بش   مباشر أو غير مباشر.

 
: التقنيات التي تســـتخدم المدلالت التي لها ت ثير هام  لى الايمة العادلة المســـ لة والتي ال تســـتند إلى بيانات الســـوا 3المســـتوى  
 .الحلةالقابلة للم

 
 المجموع  3المستوى     2المستوى   1المستوى   
 درهم  درهم  درهم  درهم  

         2021مارس  31في 
 موجودات مالية بالايمة العادلة مإ 

 )غير لالل الدل  الشام  اآللر   
 مدقق(  

 

805,756 

 

- 

 

- 

 

805,756          
         2020ديسمبر  31في 

 موجودات مالية بالايمة العادلة مإ 
  لالل الدل  الشام  اآللر  
  )مدقق(  

 

722,511 

 

- 

 

- 

 

722,511          
 

 قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية
 

مإ قب  اإلدارة  لى أبــــــــاس طر قة   دالليا   6في إيضــــــــاح   مبيإتم تاديد الايمة العادلة لالبــــــــتثمارات العقار ة للم مو ة كما هو 
ــاس المدلالت الهامة غير  ــومة  يتم تقدير الايمة العادلة  لى أبـ ــم  هكا المدلالت: قابلة للمالحلةالتدفقات النقدية المخلـ . تشـ

ــوا الاالية لعدم اليقيإ في مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية  والايمة النهاسية مو اصلك في اال تبار ة المستقبلية بنا    لى الموقو الفعلي ونوع وجودة العقارات ومد ومة بشرو  أي  قد إي ار قاسم  معدالت التدفقات النقدية اإلي ار  ــم التي تع س تقييمات السـ الخلـ
 .3المستوى  ضمإالبتثمارات العقار ة اي ارات السوا. صغراض اإلفلاح  تعتبر هكا االفتراضات المتعلقة بتةاليف الليانة وإ

  
 

 19 -وباء كوفيد  ترثير 20
 

جتماعية واالقتلـادية في تلا وما نتج  نها مإ اضـطرابات في اصنشـطة اال  حيث تعم  الم مو ة  19  -كوفيد ابـت ابة النتشـار 
بشـــــ   ابـــــتباقي  لى  ملياتها واتخكت بـــــلســـــلة مإ اإلجرا ات الوقاسية لضـــــمان   ذلا بتقييم آثاراصبـــــواا  قامت إدارة الم مو ة  

ــتهلةيإ والم تمو  ــاة وبـــالمة موظفيها و مالسها والمسـ ــتمرار ة تور د منت اتها في جميو أناا     امةصـ ــمان ابـ ــافة إلى ضـ باإلضـ
 أبواقها.

 
ــبب ت ثير   2020مارس   31٪ مقارنة بالفترة المنتهية في  43بة بنا    لى تقييم الم مو ة  انخفض إجمالي اإليرادات بنـســــــــــ  بســـــــــ

 الضيافة والسياحة. قطاع لى  19 ووفيد
 

ــاد  ند تقديرات اال تبار  بعيإوقد ألكت الم مو ة   ــي  لى توقعات االقتلــ ــاسر االستمان المتوقعة ت ثير هكا التفشــ مخلــــص لســ
 الةلي.
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  المعلومات المالية الموجزة الموحدةتتعلق بإيضاحات 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 )يتبع( 19 –ترثير وباء كوفيد  20
 

تواصـ  الم مو ة مراقبة جميو متطلبات السـيولة والتمو   واالبـت ابة لها مإ لالل لطتها التي تع س السـينار وهات االقتلـادية 
 الاالية.

 
ماتملـة قـد تلثر  لى اص مـال في  جوهر ـةومخـاطر  أمور غير ملكـدةفي التطور  وبـالتـالي هنـاك  19 -كوفيـد مر تـ ثير يســــــــــــــت

ــتقب . قد ال تنع س ت ثيرات  ــتقبلية.   19  -كوفيد المســـــــ  بـــــــــوف تواصـــــــــ بالةام  في النتاسج المالية للم مو ة حتى الفترات المســـــــ
 لى  مليــاتهــا   19 -كوفيــد  إ كثــب مو تقــدم الموق  إلدارة التــ ثير الماتمــ  لتفشــــــــــــــي  19 -كوفيــد الم مو ــة مراقبــة تــ ثير 

 واالبـتثمارات العقار ةالعالقة والمخزون    وذ ال هةالتوقعات بشـ ن تقديرات لسـاسر االستمان المتوقعة  انخفاض قيمة المسـتاق مإ  
 أو بعدا. 2021والممتلةات واآلالت والمعدات في 
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 2021مارس   31لفترة الثالثة أشــــهر المنتهية في    الموجز الموحدفي بيان الربح أو الخســــارة  ةموبــــمي  إيراداتلم يتم تســــ ي  أي 
 .2020و
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ــدار تقار ر له  واحد تعم  الم مو ة في قطاع ــاح  يشــــــم  يتم إصــــ تعب ة وتوز و وت ارة المياا المعدنية والاليب المبخر. تم اإلفلــــ
القطاع التشـــــــــريلي في بيان المركز المالي   /القطاع الكي يتم إصـــــــــدار تقار ر له إ جميو المعلومات ذات اللـــــــــلة المتعلقة بهكا 

 .المرحليةالية المعلومات المحول واإليضاحات  الموجز الموحد الربح أو الخسارةوبيان  الموجز الموحد
 

 أدناا: 8لتقار ر المالية رقم لالمييار الدولي  باسبتم اإلفلاح  إ المعلومات اإلضا ية المطلوبة 
 

 القطا ات ال ررا ية حولمعلومات 
 

اإلمارات العربية دولة الشــــــــــــــركة )  تواجد  بلرت اإليرادات مإ العمال  المايميإ في بلد  2021مارس   31لالل الفترة المنتهية في  
دولــــة  مليون درهم( واإليرادات مإ العمال  لــــار  7,90: 2020مــــارس  31مليون درهم )الفترة المنتهيــــة في  4,51المتاــــدة( 

 مليون درهم(. 0,30: 2020مارس  31هية في مليون درهم )الفترة المنت 0,05(  مال  أجانباإلمارات العربية المتادة )
 

 العمال  الرسيسييإ
 

ــركة تز د 2020مارس   31و  2021مارس   31لالل الفترة المنتهية في   ٪ مإ 10 إ   اإليرادات منهم  لم ي إ هناك  مال  للشـــ
 إجمالي إيرادات الشركة.
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  الموجزة الموحدةالمعلومات المالية إيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة   23
 

   قامت اإلدارة بر ادة تقييم مدى مال مة  رض ما يلي:2021مارس  31لالل الفترة المنتهية في 
 

للوصـــول  الســـابقغير مطف ة مإ اصموال الرسيســـية التي تم دفعها للمســـت جر  جز الدفو المســـبق طو   اصج  الكي يمث   (أ
   باالبـــتثمار العقاري اإلدارة إلى أن هكا المبلغ عبارة  إ تةلفة معاملة مرتبطة  ابـــتنت تإلى ابـــتخدام اصرض الملجرة  
ــنيفها إلى   ــتثمارات العوبالتالي أ يد تلـ  16لتقار ر المالية رقم  لالمييار الدولي   بتطبيق  الم مو ة قامت ندما   قار ةاالبـ

 .2019في 
 

 2020أبر    9في    ل هة ذو  القةملجر  الو  مســــــت جرةأرض  تم إنشــــــا ا  لى   الكي بالملــــــنوحق االبــــــتخدام المتعلق  ( 
ــاح  ــتنت ت(   6)إيضــــ ــتخدام يتوافق مو تعر ف  ابــــ ــتثمار العقاري اإلدارة إلى أن حق االبــــ ــبيفي  االبــــ  المييار الماابــــ
 .2020في  االبتثمارات العقار ةوأ يد تلنيفه إلى  40الدولي 

 
ــنيف أرقام المقارنة للبنود التالية في بيان المركز المالي ــابقة ل  الموحد  تم إ ادة تلــــــ ــابقة وبداية الفترة الســــــ تتوافق مو في الفترة الســــــ

  رض الفترة الاالية.
 

كما تم بيانه   
 سابقا  

 إعادة 
 تصنيف 

 معاد 
 تصنيفه 

 درهم  درهم  درهم  
       

 الموحدبيان المركز المالي 
 2020يناير  1كما في   

      

 -  ( 793,000 ) 793,000  تسديدات طو لة اصج  
 2,693,000  793,000  2,900,000  ابتثمارات  قار ة 

       
 الموحد بيان المركز المالي

 2020ديسمبر  31كما في   
      

 12,085,461  4,385,461  7,700,000  ابتثمارات  قار ة 
 2,481,732  (3,653,461 ) 6,135,193  حق ابتخدام الموجودات 
 -  ( 732,000 ) 732,000  تسديدات طو لة اصج  

 
الموجز الموحد وبيان  التلــــنيف أ الا أي ت ثير جوهري  لى صــــافي الخســــارة المدرجة في بيان الربح أو الخســــارةلم ي إ إل ادة 
ــام    ــارةو   2020يناير   1  وحقوا الملةية االفتتاحية كما في  2020مارس   31للفترة المنتهية في   الموجز الموحدالدل  الشــ  الخســ

 .2020مارس  31المنتهية في للفترة  للسهم ةوالمخفض ةاصبابي


