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   المرحليةتقرير مراجعة المعلومات المالية 
 مجموعة أغذية ش.م.ع.  إلى السادة أعضاء مجلس إدارة

 

 مقدمـة
)"الشــركة"و ركــركاالا الةابعة )يشــاا ملًلا مع ا  ش.م.ع. لمجموعة أغذيةقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

ــ "المجموعة"و      الةغًرات في حقوق الدخل الشــــاملالبيانات الموجزة الموحدة للربح أر الخســــااة   ر   2021  يونًو  30كما في  بــــــــــــــــ
ــةةلفةرة الالملكية رالةدفقات النقدية   ــنرلة عد معداة  ذ  ال سـ ــلر المنةلية بذلل الةاا إ. من ارةااة مسـ معلومات المالية المرحلية  أكـ

ــبي الدرلي اق    ــلا رفقا  للمبياا الميارـــــــــ ــةنةا  حو   ذ  "الةقاا ر المالية المرحلية"  34رعرضـــــــــ ــنرلًةنا  ي مبداو مرـــــــــ . من مســـــــــ
 المعلومات المالية المرحلية مرةناةا  ملى مراجعةنا.

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية الةي يقوم بـلا    2410المراجـعة اق    بعملـياتالمةعلق  لـقد قمـنا بمراجعةـنا رفـقا  للمبـياا اـلدرلي  

. اةضــمد مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراو اررــةفســااات  بشــ ل ا يســي مد مدقق اليســابات المســةقل للمنشــ ة "
ــل  اباع مجراوات ايلًاعد األموا المالية رالمياربية  ر األكخاص المسنرلًد   لية رإجراوات مراجعة أخرى. من نطاق المراجعة أقــــ

مد نطاق الايام بالةدقًق رفقا  للمعايًر الدرلًــــــــــــــــة للةدقًق  ربالةالي  فرنلا ص ام ننا مد اليوــو  على ا  ًد حو  جمي   جو ر ا  
 األموا اللامـة الةي يم د أن يبًنلا الةدقًق. لذا  فرننا ص نبدي اأي ادقًق بش نلا.

 ـا اررةنة
ــةناةا  ملى مراجعةنا  ل  يةبًد لنا ما يدعونا ملى ارعةقاة ب ن المعلومات المالًــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  ية  معداة ا  مد جمي   ارــ

 ".المالية المرحلية الةقاا ر " 34النواحي الجو ر ة  رفقا  للمبياا المياربي الدرلي اق  
 

  ةيلو ت آند اوش )الشرق األررطو
  
  
  

  موق  مد قبل:
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 ارمااات العربية المةيدة

 

 



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 الموجزة الموحدة. البيانات الماليةرش ل اايضاحات المرفقة جزنا  ن ياجزأ مد اذ  

5 
 

 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
   2021 يونيو 30كما في 

 
 إيضاحات 

 يونيو  30 
2021 

 ريسمبر  31 
2020 

 )مدققه   )غير مدقق(    
 ألف ر اـ    ألف درهـم   
      

      الموجودات 
      

      الموجودات غير المتداولة
 73,087  83,351   حق  ساخدام الموجورات
 1,049,990  1,363,503  6 ممالكات  آنت  معدات

 -  5,325  7  ساثما  في مشر ع مشارك
 275,933  805,818  8 الش رة

       79,510  246,152  9 ملموسةموجورات غ ر 
      

       1,478,520  2,504,149   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 346,014  440,161  10 مخز ن 

 527,769  674,852  11 ذم  مدينة رجا .ة  أخرى 
 12,451  60,797  12 رعو.ضات ح ومية مساحقة

 408  592  18 مساحق مد ج ات ذات عالقة
       775,509  916,647  13 نقد  أ صدة لدى البنوك

      
       1,662,151  2,093,049   مجموع الموجودات المتداولة 

      
       3,140,671  4,597,198   مجموع الموجودات
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد )غير مدقق(  
  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 

 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 2020  2021  2020  2021  إيضاح 
 ألف ر ا    ألف درهم   ألف ر ا    ألف درهم    
          

 1,089,672  1,318,367  518,775  652,843    يرارات 
           ه 756,111 ) ( 928,285)  ه 355,672 ) ( 467,046)   ركلفة المبيعات

          
 333,561  390,082  163,103  185,797   إجمالي الربح  

          
 ه 187,396 ) ( 206,359)  ه90,421 ) ( 106,105)   ملا .ف بيو  روز.و

 ه 103,373 ) ( 127,100)  ه55,236 ) ( 63,080)   ملا .ف عمومية  إرا .ة 
 ه 3,900 ) ( 4,525)  ه 1,853 ) ( 2,421)   ركاليف بحث  رطو.ر

حلة في الخسا ة مد  ساثما  في مشر ع 
 -   ( 2,742)  -   ( 2,430)   مشارك 

           1,615  22,868  509  10,944   ، صافي يرارات أخرى 
          

 40,507  72,224  16,102  22,705   الربح التشغيلي 
          

 11,138  8,017  4,549  4,264    يرارات رمو.ل
           ه 8,065 ) ( 7,662)  ه 4,068 ) ( 4,819)   ملا .ف رمو.ل

          
 43,580  72,579  16,583  22,150   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والزكاة 

          
           ه 601 ) ( 1,837)  ه 405 ) ( 1,444)   ملا .ف ضر.بة الدخل  الزكاة 

          
           42,979  70,742  16,178  20,706   ربح الفترة  

          
          عائد إلى: 

 42,263  67,920  15,626  18,336   مالكي الشركة 
           716  2,822  552  2,370   حقوق الملكية غ ر المسيطرة 

          
   20,706  16,178  70,742  42,979           
          

           0,070  0,095  0,026  0,025  19 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(  
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق( 
  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
  2021  2020  2021  2020 
 ألف ر ا    ألف درهم   ألف ر ا    ألف درهم   
         

          42,979  70,742  16,178  20,706  الفترةربح  
         

         الدخل الشامل اآلخر: 
         

قد يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو    الذي  البند
 الخسارة  

        

 ه 5,727 ) ( 3,369)  ه 787 ) ( 957)  فر قات رحو.ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية 
         

البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو  
 الخسارة: 

        

          ه 4,988 ) 1,670  ه 4,988 ) ( 1,578)   عارة قياس رعو.ضات ن اية الخدمة للموظف د 
         

          ه10,715 ) ( 1,699)  ه 5,775 ) ( 2,535)  الخسارة الشاملة األخرى  
         

          32,264  69,043  10,403  18,171  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
         

         عائد إلى: 
 32,027  65,898  9,329  15,674  مالكي الشركة 

          237  3,145  1,074  2,497  حقوق الملكية غ ر المسيطرة 
         
  18,171  10,403  69,043  32,264          
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
  

 رأس  
  المـال

 عالوة  
  األسهم  إصدار

 إحتياطي  
  قانوني 

 احتياطي  
  تحويل عمالت 

 أرباح 
  مستبقاة

 عائد  
  لمالكي الشركة

 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 
 المجموع

 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم    
                 

 1,989,720  28,535  1,961,185  1,216,448  ه 57,475 ) 202,212  -  600,000  )مدققه 2019ريسمبر  31الرص د في 
                                  

 42,979  716  42,263  42,263  -  -  -  -   بح الفارة  
                 الدخل/ )الخسا ةه الشاملة ا خرى للفارة:

 ه 5,727 ) ه 443 ) ه 5,284 ) -  ه 5,284 ) -  -  -  فر قات رحو.ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية
 ه 4,988 ) ه 36 ) ه 4,952 ) ه 4,952 ) -  -  -  -   عارة قياس رعو.ضات ن اية الخدمة للموظف د

                                  
                  32,264  237  32,027  37,311  ه 5,284 ) -  -  -  مجموع الدخل/ )الخسا ةه الشاملة للفارة

 ه 90,000 ) -  ه 90,000 ) ه 90,000 ) -  -  -  -  ه 24) يضاح  2019روز.عات أ باح لسنة 
                                  

 1,931,984  28,772  1,903,212  1,163,759  ه 62,759 ) 202,212  -  600,000  )غ ر مدققه 2020 يون و 30الرص د في 
                 
                 

 1,928,171  29,662  1,898,509  1,157,104  ه 64,254 ) 205,659  -  600,000  )مدققه 2020ريسمبر  31الرص د في 
                                  

 70,742  2,822  67,920  67,920  -  -  -  -   بح الفارة  
                 للفارة: ا خرى   ةالشامل )الخسا ةه /الدخل

 ه 3,369 ) 317  ه 3,686 ) -  ه 3,686 ) -  -  -  فر قات رحو.ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية
 1,670  6  1,664  1,664  -  -  -  -   عارة قياس رعو.ضات ن اية الخدمة للموظف د

                                  
 69,043  3,145  65,898  69,584  ه 3,686 ) -  -  -  للفارة ةالشامل )الخسا ةه الدخل/ مجموع

                                  
 ه118,800 ) -  ه118,800 ) ه118,800 ) -  -  -  -  ه 24) يضاح  2020روز.عات أ باح لسنة 

                                  
 843,674  -  843,674  -  -  -  652,097  191,577  ه 14) يضاح   عال ة  صدا  ا س    صدا   أس المال

                                  
 129,902  129,902  -  -  -  -  -  -  ه 25ااساحواذ على حقوق الملكية غ ر المسيطرة ) يضاح 

                                  
 2,851,990  162,709  2,689,281  1,107,888  ( 67,940 ) 205,659  652,097  791,577  )غير مدقق( 2021 يونيو 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق( 
 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 يونيو  30المنتهية في فترة الستة أشهر    
 2021  إيضاحات 

 ألف درهم 
 2020 

 ألف ر ا 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 42,979  70,742    بح الفارة 
      رعديالت لـ:

 55,528  66,817  6 اسا الك ممالكات  آنت  معدات 
 1,231  3,976  9  طفان موجورات غ ر ملموسة

 -  5,656  6 ماعلقة بمنح ح ومية  اسا الك ممالكات  آنت  معدات
 12,333  15,670    طفان حق  ساخدام الموجورات 

 11,138) ) ( 8,017)    يرارات رمو.ل 
 7,938  5,990   ملا .ف رمو.ل

 6,189  7,263   مخلص رعو.ضات ن اية الخدمة للموظف د
 19,955  3,699  11 ، صافيللذم  المدينة الايمةالحركة في مخلص خساار  نخفاض 

 320  (81)  6 مد بيو ممالكات  آنت  معدات  خسا ة /) بحه
 601  1,837   ملا .ف ضر.بة الدخل  الزكاة

 1,599  1,657   فوااد على مطلوبات عقور اايجا  
 9,786  4,443  10 الحركة في مخلص مخز ن بطين الحركة، صافي 

 -  2,742   الخسا ة مد  ساثما  في مشر ع مشاركحلة في 
            

 147,321  182,394   صافي النقد من األنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
      الاغ ر في:  

 ه 8,203 ) 77,219   المخز ن 
 82,285) ) 227,866   ذم  مدينة رجا .ة  أخرى 

 714  7,900   ذات عالقة   ات مساحق مد ج 
 2,600) ) ( 48,346)   رعو.ضات ح ومية مساحقة 

 -  ( 5,715)   منح ح ومية م جلة
 3,480) ) ( 4,895)   ذات عالقة ةمساحق  لى ج 

 50,505  ( 185,466)   ذم  راانة رجا .ة  أخرى 
            

 101,972  250,957   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 ه 6,127 ) ( 7,025)   رعو.ضات ن اية الخدمة المدفوعة للموظف د

 -  (390)   ضر.بة الدخل المدفوعة
            

 95,845  243,542   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 39,157) ) ( 48,017)  6  معدات  ساحواذ ممالكات  آنت 

 ه 63,609 ) ( 129,540)   ، صافي  ساثما  في  رااو ثاباة
 -  ( 166,670)   رابعة، صافي النقد  اتاساثما  في ارك

 14,561  12,652   فوااد مقبوضة 
 314  373   عوااد مد بيو ممالكات  آنت  معدات 

            
 ه 87,891 ) ( 331,202)   األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ه 90,000 ) ( 118,800)  24 روز.عات أ باح مدفوعة 
 ه119,004 ) 90,537   قر ض بنكية، صافي 

 ه 10,077 ) ( 4,935)   فوااد مدفوعة 
 223,463  150,000  15 ا جل  ةض طو.ل  عاادات مد قر 

 ه 12,900 ) ( 17,338)   المبلغ ا ساسي المسدر مد مطلوبات عقور اايجا 
            

 ه 8,518 ) 99,464   األنشطة التمويلية  (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد 
            

 ه 564 ) 11,804   في النقد ومرادفات النقد (النقصالزيادة/ )
 ه 960 ) ( 1,645)   صرف عمالت أجنبيةر ث ر 

 28,833  155,471   يناير  1النقد ومرادفات النقد كما في 
            

 27,309  165,630  13 يونيو  30النقد ومرادفات النقد كما في 
      

      معاملة غير نقدية:
 -  843,674  14 عال ة  صدا  ا س    انساحواذ على اركات رابعة جديدة مد خالل  صدا   أس المال 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

في  ما ة   2004لســــــنة   324ر ســــــســــــت مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــــــركة"ه كشــــــركة مســــــاامة عامة بموج  القرا  الوزا ي  ق   
 قرا    2018ه لسـنة  2بموج  القانون  ق  )  .٪ مد أسـ   الشـركة62,9أبوظبي. رمالا الشـركة القابضـة العامة )صـناعاته نسـبة 

صــناعاته مملوكة بالكامل مد اــركة أبوظبي الانمو.ة القابضــة )ش.م.ع.ه ، أصــبحت )2020ه لســنة  33المجلس الانف ذي  ق  )
  المملوكة بالكامل مد قبل ح ومة أبوظبي. )"القابضة"ه 

 
في الد ل الاي رما س المجموعة ف  ا أعمال ا  ما ناج عنه مد اضـــــــــطرابات في ا نشـــــــــطة   19 –نناشـــــــــا  ف ر س كوف د  نايجة  

على عمليار ا  ارخذت ســـــلســـــلة مد ااجرانات   ذلا ا ســـــواق، قامت  را ة المجموعة باق ي  آثا انجاماعية  انقالـــــارية في رلا 
ــ ل عام  كذلا  ــا لك د  المجامو بشــ ــحة  ســــالمة موظف  ا  عمالا ا  المســ ــمان صــ ــو خطة طوا م لضــ الوقااية، بما في ذلا  ضــ

موعة في الوقت الحالي  لى حد كب ر، ح ث ر  اسـاثنان عمليات المج  ل  را ثرضـمان اسـامرا .ة رو .د مناجار ا في جميو أسـواق ا.  
صــــــناعة ا غذية  المشــــــر بات بشــــــ ل عام مد عمليات الحظر  الق ور المخالفة الاي رفرضــــــ ا الســــــلطات المخالــــــة بما في ذلا 

 –بان كوف د ااعفان مد ســــــاعات حظر الاجول  الق ور على اــــــحد البضــــــااو. بنان  على اذ  العوامل، رعاقد  را ة المجموعة أن   
.  رواصــــــــــــــل  2021  يون و  30المنا ـية في   للفارةلمجموعـة  ل  الموجزة  ل  ي د ـله أي آـثا  جوارـ.ة على النـاااج المـالـية الموحـدة 19

  را ة المجموعة مراقبة الوضو عد كث .
 

 ااساثما   رجا ة  رشغ ل الشركات رامثل ا نشطة الرايسية للشركة  اركار ا الاابعة )يشا   ل  ا معا  بــــــ "المجموعة"ه في ر سيس  
  المشا .و المرربطة بقطاع ا غذية  المشر بات.

 
ااما ات العربية  ،، أبوظبي37725،  . ب.: 17 ن عنوان الم ا  المســــــجل للشــــــركة او جز.رة الر. ، ســــــ اي رو ز، الطابق 

 الماحدة.
 

 أرنا : مب نة،  حلة الشركة في الشركات الاابعة  العمليات ن ا نشطة الرايسية، بلد الا سيس 
 

 
 الرئيسية   األنشطة نسبة حقوق الملكية )%( بلد التأسيس والعمليات  إسم الشركة التابعة 

 يونيو  30  
2021 

 ريسمبر  31
2020 

 

     
ااما ات العربية   اركة المطاحد الكبرى ش.م.ع.

 الماحدة 
ــلـــف   100 100 ــ ـــق  عـ ــدقـ الـــــ ــيـــو  ــاا  بـ ــاـــــ  نـ

 . الح وانات
     

ااما ات العربية   اركة الع د لألغذية  المشر بات ش.م.ع.  
 الماحدة 

ــ ة   100 100 ــمــعــبـــــ ال ــا   ــمــيـــــ ال ــيــو  ــاا  ب ــاـــــ  ن
ــات ــاري     الـمشـــــــــــــــر بـــــ الـزبـــــ  لـبـد 

 معجون الطماط   الخضـــــــــــرا ات  
اـلمـخــبوزات   ــات  ــدة  مــنـاجـــــ اـلمـجـمـــــ

 .  سلو رجا .ة أخرى   المجمدة
     

الطماط    100 100 ملر مجموعة أغذية ملر ش.ذ.م.م.   معجون  رلنيو  بيو 
المركزة   الحا   العلاار   الفلفل 

  الخضر ات المجمدة.
     

سنايا  ي   راج اي   في  آسيسيا  أغذية  مجموعة 
 ري ا .ت ليماد س ركاي  

  نااا  رعبئة  بيو الميا  المعب ة. 100 100 رركيا

     
ااما ات العربية   اركة البيان لاناية  رلفية الميا  ذ.م.م.

 الماحدة 
  نااا  رعبئة  بيو الميا  المعب ة. 100 100

     
ااما ات العربية   البالسايا ذ.م.م.اركة ا الن للناعة 

 الماحدة 
الزجاجات  العبوات   100 100  نااا 

 البالساي ية.
     

  نااا  رعبئة  بيو الميا  المعب ة. 100 100 عمان سلطنة  اركة المنال لاناية  رعبئة الميا  المعدنية ذ.م.م. 
     

العربية  المملكة  ا غذية للالنيو ذ.م.م. رلاا  اركة
 السعورية 

  نااا  رعبئة  بيو الميا  المعب ة. 100 100
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  1
 

 
 األنشطة الرئيسية  نسبة حقوق الملكية )%( التأسيس والعمليات بلد  إسم الشركة التابعة 

 يونيو  30  
2021 

 ريسمبر  31
2020 

 

     
العامة  المقا نت   للاجا ة  الوطنية  الرماح  اركة 

 ذ.م.م.
  نااا  رعبئة  بيو الميا  المعب ة. 50 50 الكو.ت 

     
العربية  ااما ات  اركة جلف نااونال لألعالف ذ.م.م.

 الماحدة 
  سا رار  بيو ا عالف بالجملة   51 51

     
ااما ات العربية   ه25) يضاح  اركة الفوعة ذ.م.م.

 الماحدة 
الماعلقة   - 100 المناجات  رلنيو  رجا ة 

 بالامو  
     

) يضاح    اركة مخابز  حلو.ات الفيلل ذ.م.م.
 ه 25

المخابز   - 100 الكو.ت   الموار  رلنيو  رجا ة 
 الغذااية 

     
ذ.م.م.   اركة النب ل لللناعات الغذااية

 ه25) يضاح 
الغذااية   - 80 ا  رن المناجات  رلنيو  رجا ة 

 البر ر نية الملنعة 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
المـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـتأثير ـهام على البـياـنات الـمالـية الموجزة    2/1

 الموحدة 
 

ا باطب ق الاعديالت الاالية على المعاي ر الد لية للاقا .ر المالية   ــ  ــار ة  في الفارة الحالية، قامت المجموعة أيضـــ مد قبل مجلس اللـــ
الة بشـ ل  لزامي للفارة المحاسـبية الاي ربدأ في أ  بعد  .  ن رطب ق اذ  2021يناير   1المعاي ر المحاسـبية الد لية  الاي رلـبح فعل

المعـاي ر الـد ليـة للاقـا .ر المـاليـة ل  ي د ل ـا أي رـ ث ر مـاري على المبـالغ المـد جـة للفارات الحـاليـة  لكد قـد ر ثر   الاعـديالت على
 .على المعامالت المحاسبية أ  الارر بات المساقبلية للمجموعة

 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

رعديالت على المعيا  ) 2المرحلة  - عارة رش  ل معيا  سعر الفاادة
المالية  ق    للاقا .ر  الد لي  ق   9الد لي  المحاسبي  المعيا    ،39،  

 المعيا  الد لي للاقا .ر المالية    7المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق   
 ه 16 ق  

 2021يناير  1 

 
باســــــــــــــاثـنان مـما ذكر أعال ، ن روجد أية مـعاي ر اامة أخرى مد المـعاي ر الد لـية للاـقا .ر الـمالـية أ  رـعديالت كانت ســــــــــــــا .ة للمرة  

 .2021يناير  1ا  لى للسنة المالية الاي بدأت في أ  بعد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل    قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2/2

 مبكر
 

 ل  رق  المجموعة باطب ق المعاي ر الد لية للاقا .ر المالية الجديدة  المعدلة الملد ة الاالية  الاي ل  يحد موعد رطبيق ا بعد: 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  عقور الا م د: 17المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  

ــانــات   1رعــديالت على المعيــا  المحــاســــــــــــــبي الــد لي  ق  عرض البي
 رلنيف المطلوبات كمادا لة أ  غ ر مادا لة المالية:

 2023يناير  1 
   

ــة  ق    ــاليــ المــ ــا .ر  ــد لي للاقــ الــ ــا   المعيــ ــديالت على  ــاا   3رعــ ــدمــ انــ
 باااا ة  لى ااطا  المفاهيمي ا عمال:

 2022يناير  1 
   

ممالكـات  آنت   16رعـديالت على المعـيا  المحـاســــــــــــــبي اـلد لي  ق  
 العاادات قبل انساخدام المقلورب  الماعلق  معدات

 2022يناير  1 
   

ــبي الد لي  ق    ــات،   37رعديالت على المعيا  المحاســـــ المخلـــــــلـــــ
المطلوبــات المحاملــة  الموجورات المحاملــة الماعلقــة بــالعقور المثقلــة 

  ركلفة رنف ذ العقد -باالازامات  

 2022يناير  1 

   
لاقـا .ر المـاليـة  لر  ة الاحســــــــــــــ نـات الســــــــــــــنو.ـة على المعـاي ر الـد ليـة  

لاـقا .ر المـالـية أ ـقام  لرعـديالت على المعـاي ر اـلد لـية    2018-2020
 41 المعيا  المحاسبي الد لي  ق   16، 9، 1

يســــــــــــــري رطب ق الاعــديالت على المعــاي ر الــد ليــة   
 المعـيا  المحـاســــــــــــــبي  9، 1لاـقا .ر المـالـية أ ـقام ل

 ل  يا    2022يناير    1 عابا ا  مد    41الد لي  ق  
رحــديــد رــا .  رطب ق الاعــديالت على المعيــا  بعــد  

    عقور اايجا  16لاقا .ر المالية  ق  لالد لي 
ــة  ق    ــاليـ ــا .ر المـ ــد لي للاقـ ــا  الـ ــديالت على المعيـ ــات   10رعـ ــانـ البيـ

اســــــــاثما ات في  28 المعيا  المحاســــــــبي الد لي  ق    المالية الموحدة
 ه 2011)  اركات زم لة  مشا .و مشاركة

ر ج ل ســـــــر.ان الاطب ق  لى أجل غ ر مســـــــمى. ن  
 يزال الاطب ق مسموح به.

 
ديدة  الافســـــــــــــ رات  الاعديالت ســـــــــــــ ا  رطبيق ا في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في أ  راوقو اارا ة أن اذ  المعاي ر الج

ــانات المالية الموجزة  عندما يا  رطبيق ا،  ان رطب ق اذ  المعاي ر الجديدة  الاعديالت، قد ن ي ون ل ا ر ث را  جوار.ا  على الب ــــــــــــــــــــــــــ
 الموحدة للمجموعة في فاـرة الاطب ق ا  لي.

 
 
 اإلعدادأساس  3
 

ــبي الد لي  ق   ــار   المرحليةالمالية   الاقا .ر  34ر   عدار اذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة بنان  على المعيا  المحاســـ عد    اللـــ
 ااما ات العربية الماحدة. ر لة المعمول ب ا فينظمة  ا مجلس المعاي ر المحاسبية الد لية  راوافق أيضا  مو ماطلبات القوان د 

 
في غــالبيــة معــامالت   العملــة المســــــــــــــاخــدمــة  ي )الــد ا ه بــرعابــا  د ا  اامــا ارالــلقــد ر  عرض البيــانــات المــاليــة الموجزة الموحــدة بــ

 .  ن  ذا أا ر  لى غ ر ذلالمجموعة  .ا  رقر.  جميو الاي   لى أقرب ألف )ألف ر ا ه ا
 

 . ن  ذا أا ر  لى غ ر ذلار   عدار البيانات المالية الموجزة الموحدة بنان  على مبدأ الاكلفة الاا .خية، 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

  
 اإلعداد )يتبع(أساس  3
 

 ن اذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة ن راضـــــمد جميو المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســـــنو.ة الكاملة  .نبغي أن  
. بااضـــــــافة لذلا،  ن  2020ريســـــــمبر   31رقرأ جنبا   لى جن  مو البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للســـــــنة المنا ية في  

ن رعابر بالضـر  ة م اـر على الناااج الاي يم د روقع ا للسـنة المالية الاي    2021  يون و  30أاـ ر المنا ية في  سـاةناااج فارة ال
 .2021ريسمبر  31سانا ي في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4
 

المســــــاخدمة في  عدار البيانات   ن الســــــياســــــات المحاســــــبية المابعة في  عدار اذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة ماوافقة مو رلا 
 باساثنان ما او مب د أرنا . ب ا،  اايضاحات المرفقة 2020 ريسمبر 31المالية السنو.ة للمجموعة للسنة المنا ية في 

 إستثمارات في مشاريع مشتركة
ــاركة على الارر   حقوقا  في ــافي موجورات  المشــــر ع المشــــارك او ررر   مشــــارك ح ث ي ون للج ات الاي لدي ا ســــيطرة مشــ صــ

الارر   المشــارك.  ن الســيطرة المشــاركة اي المشــا كة المافق عل  ا رعاقديا  للســيطرة على الارر   الاي رظ ر فقط عندما رســالزم 
  القرا ات حول ا نشطة ذات العالقة موافقة  جماعية مد الج ات الاي راشا ك السيطرة.

الموحدة باســـــاخدام طر.قة حقوق  الموجزة  المشـــــاركة يا   ر اج ا في اذ  البيانات المالية ن ناااج  موجورات  مطلوبات المشـــــا .و 
ــابه  فقا   ــاثما  أ  جزن منه كمحافي به للبيو،  في اذ  الحالة، يا  احاســـــ ــنيف انســـــ ــاثنان عندما يا  رلـــــ ــبية باســـــ الملكية المحاســـــ

لكية، يا  انعاراف بانســــــاثما  في مشــــــر ع مشــــــارك مبدايا  في بيان .  فقا  لطر.قة حقوق الم5للمعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  
الموحد بالاكلفة  .ا  رعديل ا نحقا  لالعاراف بحلــة المجموعة في الربح أ  الخســا ة  الدخل الشــامل ا خر الموجز  المركز المالي  

شـــــارك، فرن حلـــــة المجموعة في  للمشـــــر ع المشـــــارك. عندما رز.د حلـــــة المجموعة في الخســـــاار عد حلـــــا ا في المشـــــر ع الم
المشــر ع المشــارك )الاي راضــمد أية حلــص طو.لة ا جل، الاي  فقا  لطبيعا ا، رشــ ل جزنا  مد صــافي اســاثما  المجموعة في  
ــاذية أخرى  لى الحد الذي ي ون ذيه لدى المجموعة الازامات  ــاار  ضـــ ــاركه راوقف المجموعة عد ااعاراف ب ية خســـ ــر ع مشـــ مشـــ

  ادنلية ماوقعة أ  قدمت رفعات بالنيابة عد المشر ع المشارك.قانونية أ   س
يا  احاســاب انســاثما  في المشــر ع المشــارك باســاخدام طر.قة حقوق الملكية مد الاا .  الذي أصــبحت ذيه الج ة المســاثمر ف  ا 

 ي فااض لاكلفة انسـاثما  على  مشـر ع مشـارك، يا  انعاراف باـركة زم لة أ  مشـر ع مشـارك. عند انسـاحواذ على اسـاثما  في 
ــاثمر ف  ا القابلة للاحديد كشـــــ رة  الاي يا   ر اج ا  ــافي الايمة العارلة لموجورات  مطلوبات الج ة المســـ ــة المجموعة مد صـــ حلـــ
ضــمد الايمة المد جة لتســاثما . يا  انعاراف ب ي فااض لحلــة المجموعة على صــافي الايمة العارلة للموجورات  المطلوبات 

  قابلة للاحديد على ركلفة انساثما ، بعد  عارة الاق ي ، مباارة في الربح أ  الخسا ة في فارة انساحواذ على انساثما .ال
لاحديد ذيما  ذا كان مد الضــر  ي انعاراف ب ي خســا ة ننخفاض الايمة   36يا  رطب ق ماطلبات المعيا  المحاســبي الد لي  ق   

ذيما ياعلق باســاثما  المجموعة في مشــر ع مشــارك. عندما ي ون ذلا ضــر  .ا ، يا  اخابا   جمالي المبلغ المد ا لالســاثما  )بما 
انخفاض قيمة الموجورات ك صــــــــل فرري   36بانخفاض الايمة  فقا  للمعيا  المحاســــــــبي الد لي  ق  في ذلا الشــــــــ رةه ذيما ياعلق  

ــا  ركاليف البيو أي ما أعلىه مو المبلغ  ــاخدام  الايمة العارلة ناقلـــــ ــ له له )قيمة انســـــ  ذلا مد خالل مقا نة المبلغ المم د رحلـــــ
ــا ة معارف ب ا ننخفاض ال ايمة على أي أصـــل بما في ذلا الشـــ رة  الاي رشـــ ل جزنا  مد المبلغ المد ا له. ن يا  روز.و أية خسـ

ــبي الد لي  ق   ــا ة انخفاض الايمة  فقا  للمعيا  المحاسـ ــاثما . يا  انعاراف ب ي ع س لخسـ ــمد النطاق الذي    36المد ا لالسـ ضـ
  يز.د ذيه المبلغ القابل للاحل ل لالساثما  نحقا . 

ــاخدام طر.قة ــارك راوقف المجموعة عد اســ ــر ع مشــ ــاثما  عد كونه مشــ أ  عندما   حقوق الملكية مد الاا .  الذي ياوقف ذيه انســ
. عندما رحافي المجموعة بحلـة في المشـر ع المشـارك السـابق  كانت الحلـة المسـابقاة  يا  رلـنيف ااسـاثما  كمحافي به للبيو

ــابقاة بالايمة العارلة ف ــة المســــــــ ــل مالي، رقوم المجموعة باياس الحلــــــــ ي ذلا الاا .   .ا  اعابا  الايمة العارلة كايما ا اي أصــــــــ
ــارك باا .  9العارلة عند انعاراف ا  لي  فقا  للمعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق    ــر ع المشـــــــ .  ن الفرق ب د المبلغ المد ا للمشـــــــ

د اســــــابعار حلــــــة جزاية في  الاوقف عد اســــــاخدام طر.قة حقوق الملكية  الايمة العارلة  ية حلــــــة مســــــابقاة  أية رحلــــــ الت م
بااضـــــافة لذلا، رقوم المجموعة  المشـــــر ع المشـــــارك يا   ضـــــافاه عند رحديد الربح أ  الخســـــا ة مد اســـــابعار المشـــــر ع المشـــــارك.  

المشر ع المشارك على نفس ا ساس الذي قد   بذلاباحاساب كافة المبالغ المعارف ب ا سابقا  في الدخل الشامل ا خر ذيما ياعلق 
الموجورات أ  المطلوبات ذات العالقة. بنان  على ذلا، في حال كان   باســابعارالمشــر ع المشــارك مبااــرة   قامي ون نزما  ذيما  ذا  

شـــارك في الربح أ  المشـــر ع الم  ذلاســـ ا   عارة رلـــنيف الربح أ  الخســـا ة المعارف ب ا ســـابقا  في الدخل الشـــامل ا خر مد قبل  
اســــــابعار الموجورات أ  المطلوبات ذات العالقة، فرن المجموعة رقوم برعارة رلــــــنيف الربح أ  الخســــــا ة مد حقوق  عندالخســــــا ة  

 .طر.قة حقوق الملكية الاوقف عد اساخدامالملكية  لى الربح أ  الخسا ة )واعديل اعارة الالنيفه عندما يا  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4

 )يتبع( إستثمارات في مشاريع مشتركة
 لى انســـاثما  في مشـــر ع مشـــارك أ  رســـامر المجموعة باســـاخدام طر.قة حقوق الملكية عندما ياحول انســـاثما  في اـــركة زم لة 

ــركة زم لة. ــاثما  في اـ ــارك  لى انسـ ــر ع مشـ ــاثما  في مشـ ن يوجد  عارة قياس  لى الايمة العارلة عند حد ث  عندما ياحول انسـ
 مثل اذ  الاغ رات في حلص الملكية.

 
طر.قة حقوق الملكية، فرن المجموعة    عندما رقوم المجموعة باخفيض حلة ملك ا ا في مشر ع مشارك  لكن ا رسامر في اساخدام

رقوم برعارة الالـنيف ضـمد الربح أ  الخسـا ة الحلـة مد الربح أ  الخسـا ة الاي ر  انعاراف ب ا سـابقا  في الدخل الشـامل ا خر 
عند اســابعار الماعلقة بذلا اننخفاض في حلــة الملكية ذيما لو كان ســ ا   عارة رلــنيف الربح أ  الخســا ة  لى الربح أ  الخســا ة 

 الموجورات أ  المطلوبات ذات العالقة.
 

عندما رقوم احدى منشــــلت المجموعة بالاعامل مو مشــــر ع مشــــارك لدى المجموعة، فرن ا  باح  الخســــاار النارجة مد المعامالت 
مو المشـر ع المشـارك يا  انعاراف ب ا في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط ضـمد نطاق الحلـص في المشـر ع المشـارك 

 غ ر المرربطة بالمجموعة. 

 والمنح الحكومية  التعويضات
بيان  فيأبوظبي    ما ة في مدعمة ب ســـــعا  الح وانات  علف بيو الدق ق عد واعو.ض للمجموعة المدفوعة بالمبالغ يا  ااعاراف

 البيو. معاملة ف  ا را ثر الاي الفارة نفس في مناظ  أساس على ،المبيعات ركلفة مد وخل  الموحدالربح أ  الخسا ة 
 

يا  رـقدي  المنح مد ح ومـة أبوظبي  لى المجموعـة لاموـ.ل بعض النفـقات الاشــــــــــــــغ لـية  الرأســــــــــــــمـالـية للمجموعـة  .ا  انعاراف ب ـا 
ــمية  ــمية اي الاكلفة الاي ياحمل ا   باســـــاالمر و د معقول  عند  جوربايما ا انســـ . ن روجد اـــــر    المانحالمنح. رعابر الايمة انســـ

 صر.حة مرربطة بالمنح الح ومية المسالمة ذيما عدا أنه ينبغي للمجموعة اساخدام ا للغرض المنلو  عليه.
 

ا  يمجموعة  لى الفارة الالحقة.  يا  ر ج ل أي فااض مد المنح الح ومية الاي ل  يا  اســــــــاخدام ا في الســــــــنة الاي اســــــــالمت ب ا ال
ــالمة   ر اا اذ  المنحة الح ومية الم جلة في المطلوبات المادا لة. يا  رســــــــج ل أي فااض في اانفاق على المنح الح ومية المســــــ

 ورص د مساحق مد الح ومة في بيان المركز المالي الموحد.

 المنح الماعلقة بالموجورات
كمنحة ح ومية م جلة   عرضــــــــ ا .ا   للموجورات  بالايمة المد جة بالموجوراتالماعلقة   الماليةر يا  انعاراف بالمنح الح ومية غ 

ــا الك المنحة على مدى عمر  الموجزفي بيان المركز المالي   ــاالقابلة لت الموجوراتالموحد. يا  اســــــــــ ــ ا  ســــــــــ  الك  .ا  رعو.ضــــــــــ
 .بالموجوراتبملر فات انسا الك ذات الللة 

 بالعملياتالمنح الماعلقة 
ــا ة   الماعلقةيا  انعاراف بالمنح الح ومية ا خرى  ــغ لية في بيان الربح أ  الخســــــ الموحد على مدى الفارات  الموجزبالنفقات الاشــــــ

الملا .ف   بعد خل على أساس مناظ . رظ ر المنح الماعلقة بالدخل  الالزمة لمطابقا ا مو الاكاليف الاي ر دف  لى رعو.ض ا،  
 في الربح أ  الخسا ة. عرض ذلاذات الللة عند 

 
 
 محاسبية الحكام التقديرات واأل 5
 

ــاخدمة في  عدار   ــاخدمة في  عدار اذ  البيانات المالية الموجزة الموحدة ماوافقة مو رلا المســـــــــ  ن ا ح ام  الاقديرات ال امة المســـــــــ
ــنة المنا ية في   ــنو.ة الموحدة للمجموعة للســـ ــاح    .2020ريســـــمبر    31البيانات المالية الســـ   1 مو ذلا، كما او موضـــــح في  يضـــ

ــية  أعال ، قامت المجموعة بمراجعة   ــار  الرايســــــ ــنو.ة الموحدة    بيان االاي ر   للاقديرات غ ر الم كدةالملــــــ في البيانات المالية الســــــ
، فرن  المالية  الموجوراتعد   النارجة. رعاقد اارا ة أنه بخالف الخســــــاار اناامانية الماوقعة  19 –كوف د  ضــــــون  بانا خ رة على  

مماثلة لالا الاي ر  اافلــــــاح عن ا في البيانات المالية الموحدة الســــــنو.ة.   ن رزالا خرى غ ر الم كدة جميو ملــــــار  الاقديرات  
  في فارات  عدار الاقا .ر المساقبلية.سوف رنع س  أي رغ  رات مطلوبة   ساسامر اارا ة في مراقبة الوضو 
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 حول البيانات المالية الموجزة الموحدة   إيضاحات 
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات   6
 

ألف    222,379 بمبلغ، اسـاحوذت المجموعة على ممالكات  آنت  معدات  2021يون و    30خالل فارة السـاة أاـ ر المنا ية في  
ــاحواذاا  ألف ر ا      181,259. بمبلغ  م.م.ذ.  اـــــــركة الفيلـــــــل للمخابز  الحلو.ات  م.م.ذعلى اـــــــركة الفوعة  ر ا  راعلق باســـــ

ــاح  بما في ذلا منحة ا  ضه )ألف ر ا    41,120 ا على الممالكات  ا نت 25على الاوالي ) اجو  يضــ ــ  ــاحواذ أيضــ                                          ه. ر  انســ
ألف ر ا  ذيما ياعلق بانســـــــاحواذ على اـــــــركة النب ل لللـــــــناعات الغذااية ذ.م.م    117,458 المعدات على أســـــــاس م قت بمبلغ  

 ه.25) اجو  يضاح 
 

ــ ر المنا ية في   ــاة أاــــ   30ألف ر ا  )  48,017  الممالكات  ا نت  المعدات ضــــــافات  ، بلغت  2021يون و    30خالل فارة الســــ
 ألف ر ا ه. 39,157 :2020يون و  

 
ــابعار موجورات ر   ــاةخالل فارة الألف ر ا    292  بايمة مد جة بمبلغ ســــــــ ــ ر    ســــــــ  يون و 30)  2021  يون و  30المنا ية في أاــــــــ

الذي ر   ألف ر ا ه  320  بايمة خســــــاار:  2020  يون و  30) ر ا ألف    81  بايمة  م اســــــ ، ناج عن ا ألف ر ا ه  634:  2020
 .لافيبال،  ر اجه ضمد  يرارات أخرى 

 
  72,473مبلغ   2021  يون و  30أاــــ ر المنا ية في    ســــاةبلغ ااســــا الك المحمل على الممالكات  ا نت  المعدات خالل فارة ال

 ه. ر ا ألف  55,528: 2020 يون و 30) ر ا ألف 
 
 
   إستثمار في مشروع مشترك 7
 

ــبة   ــة بنسـ ــارك حلـ ــر ع مشـ ــاثما  في مشـ ــركة بالم را لز اعة الامو   الاجا ة   أس مال ٪ في50يمثل انسـ ــســـت في    ..م.مذاـ )ر سـ
ــنةا  رنه ر  انســـاحواذ عل  ا في   ــبة 25 يضـــاح  اجو )  ..م.مذمد خالل انســـاحواذ على اـــركة الفوعة    2021 سـ ه. يا  المحاسـ

 الموحدة. الموجزةعد المشر ع المشارك باساخدام طر.قة حقوق الملكية في اذ  البيانات المالية 
 
 
  الشهرة 8
 

ــ رة روز.و يا  الايمة،  خابا   نخفاض  غراض ــ رة مراقبة ح ث يا  للنقد في المجموعة المناجةعلى الوحدات   الاجا .ة الشــ  الشــ
أ  عندما ي ون اناك م اـر على  نخفاض  سـنوي على أسـاس   الايمة في اننخفاض اخابا   جران يا  الداخلية. اارا .ة لألغراض

ــل ــاة. خالل فارة القيمة ا صـ ــ ر المنا ية في    سـ ــ رة على جميو 2021  يون و  30أاـ ، ل  ركد اناك م اـــرات انخفاض قيمة الشـ
 للنقد. المناجةالوحدات 

 
راعلق باســــاحواذاا  ر ا ألف    199,770بمبلغ    ، اعارفت المجموعة بشــــ رة2021  يون و  30أاــــ ر المنا ية في  ســــاةخالل فارة ال

على   ر ا ألف    97,305    ر ا ألف    102,465 اــــــركة الفيلــــــل للمخابز  الحلو.ات ذ.م.م. بمبلغ    م..م.ذعلى اــــــركة الفوعة  
نب ل الاعلق بانســــــاحواذ على اــــــركة ر ر ا ألف    330,115بمبلغ   ةم قا  بشــــــ رةر  انعاراف  كذلاه.  25  اجو  يضــــــاحالاوالي )

 ه.25  اجو  يضاحلللناعات الغذااية ذ.م.م )
 
 
 الموجودات غير الملموسة  9
 

ــاةخالل فارة ال ــ ر المنا ية في    ســـــ ــة  2021  يون و  30أاـــــ ألف ر ا    51,400  بمبلغ، اعارفت المجموعة بموجورات غ ر ملموســـــ
ألف ر ا   مبلغ   18,400   اـــــــــــركة الفيلـــــــــــل للمخابز  الحلو.ات ذ.م.م. بمبلغم.  .م.ذعلى اـــــــــــركة الفوعة  راعلق باســـــــــــاحواذاا 

ــاح    33,000 ألف ر ا    119,071بمبلغ   ةر  انعاراف بموجورات غ ر ملموســــــة م قا كذلا  ه.25ألف ر ا  على الاوالي ) يضــــ
 ه.25) اجو  يضاح  .راعلق بانساحواذ على اركة النب ل لللناعات الغذااية ذ.م.م

 
ألف    3,976مبلغ    2021  يون و  30أاـ ر المنا ية في    سـاةفارة ال بلغت ملـا .ف ااطفان على الموجورات غ ر الملموسـة خالل

 ألف ر ا ه. 1,231: 2020 يون و 30ر ا  )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 المخزون  10
 

ــاةخالل فارة ال ــافي ، قامت المجموعة باســـــــج ل2021  يون و  30المنا ية في  أاـــــــ ر    ســـــ مخلـــــــص للمخز ن بطين الحركة    صـــــ
 ضمد ركلفة المبيعات. المحمل ألف ر ا ه. ر   ر اا المخلص 9,786: 2020 يون و 30ألف ر ا  ) 4,443 بايمة الماقارم 

 
ألف ر ا    8,023  ةـــبايمارم  ـــة  الماقـــين الحركـــز ن بطــــــللمخق ـــص سابــــــ  مخلـــــــــوعة بشطـــــــــت المجمـــا، قامــــــى ذلـــة  لــــــبااضاف

 ألف ر ا ه. 6,668: 2020 يون و 30)
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   يونيو  30  ريسمبر 31

2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا  
     

 ذم  مدينة رجا .ة  664,897  550,638
      مخلص خساار  نخفاض الايمة   ( 131,135) ) ه 116,345

     
434,293  533,762   

 ذم  مدينة أخرى   75,993  61,349
      ملا .ف  رفعات مدفوعة مقدما     65,097  32,127

     
527,769  674,852        

 
 السنة: /أا ر ساةال بالذم  المدينة الاجا .ة خالل فارةذيما يلي الحركة في مخلص خساار  نخفاض الايمة ذيما ياعلق 

 
   يونيو  30  ريسمبر 31

2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

        ألف درهم  ألف ر ا  
 الرص د في بداية الفارة/ السنة  116,345  55,865

 الفارة ر  انساحواذ عل  ا مد خالل عمليات انساحواذ خالل   21,716  -
 محمل للفارة/ السنة  3,818  62,066

           مبالغ مشطوبة خالل الفارة/ السنة  (10,744) ) ه 1,586
      الرص د في ن اية الفارة/ السنة  131,135  116,345
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 تعويضات حكومية مستحقة 12
 

  ما ة في مدعومة ب ســــعا  الح وانات  علف الدق ق بيو عد  يا  رفع ا للمجموعةب موال   المســــاحقة راعلق الاعو.ضــــات الح ومية
 .أبوظبي

 
 :السنة فارة الساة أا ر/ الحركة في الاعو.ضات الح ومية المساحقة خاللذيما يلي 

 
   يونيو  30  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ر ا  

   )غير مدقق(   )مدققه
     

 الرص د اافاااحي   12,451  27,782
 رعو.ضات للفارة/ السنة  63,153  120,440
           المبالغ المسالمة  (14,807) ) ه 135,771

      الرص د الخاامي  60,797  12,451
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  13
   يونيو  30  يون و  30  ريسمبر 31

2020  2020  2021   
   )غير مدقق(   مدققه غ ر )  )مدققه

          ألف درهم  ألف ر ا    ألف ر ا  
 اللند ق نقد في   4,716  3,683  2,992

               حسابات جا .ة  حسابات روف ر   187,349  80,734  177,475
        نقد  أ صدة لدى البنوك  192,065  84,417  180,467

 مق لد  نقد   (26,435) ) ه 25,032 ) ه 24,996
               حسابات بنكية م شوفة   - ) ه 32,076  -

155,471  27,309  165,630  
 في بيان التدفقات النقدية    النقد ومرادفات النقد

        الموجز الموحد  
       

 نقد  أ صدة لدى البنوك  192,065  84,417  180,467
               ثاباة رااو   724,582  625,199  595,042

775,509  709,616  916,647  
 نقد وأرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي  

        الموجز الموحد  
 

ــنة  احدة   ــ ر ن الورااو البنكية اي ثاباة لفارة ن رز.د عد سـ ــنة  احدة2020  يون و  30)  ن رقل عد ثالثة أاـ  ن   : ن رز.د عد سـ
ــاادة،  رقا ب الاي  المد جة ل ذ  اي ه.  ن الفوااد المحققة على اذ  الورااو  أاــــــــــــ ر ثالثةرقل عد    فقا   ســــــــــــعا  الســــــــــــوق الســــــــــ

 الموجورات قيما ا العارلة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 )يتبع(  نقد وأرصدة لدى البنوك 13
 

ر  رســـج ل مبلغ مســـا ي كرلازام   .2014 لى ســـنة   2009مد ســـنة   يمثل الحســـاب المق د المبلغ المخلـــص لدفو روز.عات ا  باح
النقدية   ل  يا   ر اا اذا الرصــــ د النقدي المق لد في النقد  مرارفات النقد  غراض بيان الادفقات  في الذم  الداانة الاجا .ة  ا خرى.

 الموجز الموحد.
 

ر  رق ي  ا  صـدة لدى البنوك ب ن ل ا مخاطر ااامانية منخفضـة للاخلف عد السـدار. بنان  على ذلا، قامت  را ة المجموعة باقدير  
ــا ة اااامانية الماوقعة لمدة  ــدة لدى البنوك في ن اية فارة الاقر.ر بمبلغ يعارل الخســ ــا ة على ا  صــ  اــــ را. ن  12مخلــــص الخســ

مو ا خذ بانعابا  الخبرة الاا .خية في الاخلف عد    يوجد أي مد ا  صــــــــــدة لدى البنوك في ن اية فارة الاقر.ر ما خرة الســــــــــدار،  
الســدار  الالــنيفات اناامانية الحالية للبنا، قامت  را ة المجموعة باق ي  أنه ن يوجد  نخفاض في الايمة،  بالاالي ل  رق  باســج ل 

 اار على اذ  ا  صدة.أية مخللات خس
 
 

  رأس المال 14
 

  بايمة اســمية  هألف ســ    600,000  :2020ريســمبر   31ألف ســ   )  791,577مد    أس المال اللــار   المدفوع بالكامل  ياكون 
 .للس   الواحدر ا   1 قد اا

 
  2021 

 درهمألف 
 2020 

 ر ا  ألف 
     الملرح به  أس المال 

      1,200,000  1,200,000  ه للس   الواحدر ا    1بايمة ة عاري )أس  
     

      600,000  791,577   المدفوع بالكامل أس المال اللار   
 

كســـــــعر  لكل من ا   للســـــــ   الواحدر ا    1ألف ســـــــ   جديد بايمة اســـــــمية قد اا   191,577  برصـــــــدا  الشـــــــركة قامتخالل الفارة،  
ــناعات الغذااية    .ذ.م.م  انســـاحواذ على اـــركة الفوعة ــل  م..م.ذ النب ل لللـ ألف ر ا  )بســـعر   450,000 يبلغ جمالي    يبمبلغ أصـ

ه،  25ه على الاوالي ) اجو  يضـاح  لكل سـ  ر ا    5,5ألف ر ا  )بسـعر رحو.ل    393,674  مبلغ  ر ا  لكل سـ  ه    3,75رحو.ل 
 ألف س  . 791,577ألف س    لى  600,000 أس مال الشركة الملد   المدفوع بالكامل مد  ا رفو

 
 وانت حركة عال ة  صدا  ا س   خالل الفارة كما يلي:

     يونيو  30
2021     

     )غير مدقق( 
     ألف درهم

     
 الرص د اافاااحي     -

 ه 25) يضاح  . .م.مذلالساحواذ على اركة الفوعة   ا س   صدا   عال ة     330,000

322,097    
  . .م.م ذ  النب ل لللناعات الغذاايةلالساحواذ على اركة    ا س   صدا   عال ة  

      ه 25) يضاح 
     

      الرص د الخاامي    652,097
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 بنكيةقروض  15
 

 : بح/  فاادةالاي رحمل للمجموعة  للقر ض  السلف الشر   الاعاقديةذيما يلي 
 

   يونيو  30  ريسمبر 31
2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا  
 مطلوبات متداولة:    

 رس  الت  اامانية   332,530  230,651
 ا جل ةض قل ر   قر   57,537  55,936
      ض  جل   قر   24,283  11,971

     
298,558  414,350        

 مطلوبات غير متداولة:     
      قر ض  جل   416,426  237,488

     
 مطلوبات متداولة:    

 راخل ر لة ااما ات العربية الماحدة  362,283  260,031
      ااما ات العربية الماحدةخا ا ر لة   52,067  38,527

     
298,558  414,350        

     
 متداولة:  غير مطلوبات    

 راخل ر لة ااما ات العربية الماحدة  333,670  183,670
      خا ا ر لة ااما ات العربية الماحدة  82,756  53,818

     
237,488  416,426        

 
ــاةخالل فارة ال ــافارت المجموعة مد قرض طو.ل ا جل بايمة  2021  يون و  30أاــــ ر المنا ية في   ســ ألف ر ا    150,000، اســ

عند را .  انســــاحقاق. يحمل القرض معدل   اي رفعة  احدةمدة ســــدار القرض  ن  .  2026 ســــنةفي   يســــاحقلمدة خمس ســــنوات 
 القرض مضمون بضمان الشركة. ن . ا  أا ر  يبو  + اامش سنو. 3فاادة 

 من خالل االستحواذ على األعمال المقبولةالقروض 
 بنكيةقر ض عد  مســـــــ  لية  اله، رحملت المجموعة  25  يضـــــــاح)  م..م.ذعند انســـــــاحواذ على اـــــــركة النب ل لللـــــــناعات الغذااية 

 ٪  3.  رحـمل القر ض ـفاـادة رارا ح ب د  2021يون و    30 كـما فير ا    ألف  46,623  بمبلغـباـلديـنا  ا  رني  اـلد ن  ا مر. ي  
مساورع بمبلغ  ىأ ض  مبنمد خالل القر ض مضمونة  ن  ا را.   60 لى    48على مدى فارة رارا ح ب د    رساحق السدار٪  6,5

 مبنى على أ ض    ةن عقـا .ـو للـــــــــــــــالح البنـا المركزي ا  رني،  ا  رفور ا ه، أ  اق    ألف 22,791)أ رني  رينـا     ألف  4,400
ــنو بمبلغ  ر ا ه.    ألف  5,180)  أ رني على آنت بمبلغ مل ون رينا   اد ر ا ه،   ألف  20,720)أ رني  رينا    ألف  4,000ملــــــ

  حوالي   ثيقة ر م د "جميو المخاطر" بمبلغعلى   م..م.ذاـــــــــركة النب ل لللـــــــــناعات الغذااية  بملـــــــــارقةاذ  الاســـــــــ  الت    اقارنت
 .المقرضةبنوك الر ا ه للالح  ألف 160,574) أ رني رينا  ألف 31,000

 
نفس اــــــــر    لااواا  مو ن المجموعة بلــــــــدر رق ي   إعارة الافا ض بشــــــــ ن اــــــــر   انقاراض مو البنوك المقرضــــــــة في ا  رن  

 .انقاراض للمجموعة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 منحة حكومية مؤجلة 16
 

معامدة. يا  رســـــــــج ل المنح الرأســـــــــمالية الم قاة كمنح   لموازنةســـــــــنو.ة للنفقات الرأســـــــــمالية  فق ا   باقدي  موازنةح ومة أبوظبي  رقوم
 ه.25كمطلوبات مادا لة  غ ر مادا لة ) يضاح   .ا  رلنيف اح ومية م جلة في بيان المركز المالي الموحد، 

 
 

 تجارية وأخرى  ذمم دائنة 17
   يونيو  30  ريسمبر 31

2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا  
     

 ذم  راانة رجا .ة  220,534  150,031
 ملا .ف مساحقة  275,403  222,231
           ذم  راانة أخرى   156,164  145,839
518,101  652,101        

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   18
 

مجموعة مانوعة مد المعامالت  فق ا لشــــــــــــــر    أح ام مافق عل  ا، مو  بربرام، ااعاياريةالمجموعة، في ســــــــــــــياق ا عمال  قامت
ــلتاـــــــركات أ   ــمد رعر.ف   الاي رقوأ  أفرار   منشـــــ ــبالمحدر في  كما او  ذات العالقة  الج ةضـــــ   24الد لي  ق     يمعيا  المحاســـــ
 ".العالقةذات  الج ات" فلاحات 

 
رعابر الج ات أن ا ذات عالقة  ذا كان  حد ا طراف القد ة على الســيطرة على الطرف ا خر أ  مما ســة ر ث ر اام على الطرف  

 ا خر عند ارخاذ القرا ات المالية أ  الاشغ لية. 
 

 . الاابعة اركار    موظفي اارا ة الرايس  د  أعضان مجلس اارا ة   دالرايس   درا لف الج ات ذات العالقة مد المساام
 

 أ( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

 :للفارةذيما يلي رعو.ضات موظفي اارا ة الرايس  د 
 
 فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  
 يونيو  30

2021  
 يون و 30

2020  
 يونيو  30

2021  
 يون و 30

2020 
 ألف ر ا    ألف درهم   ألف ر ا    ألف درهم   
 )غ ر مدققه  )غير مدقق(   )غ ر مدققه  )غير مدقق(   
         

 9,352  10,290  4,120  5,180  رعو.ضات الموظف د قل رة ا جل 
                   2,445  2,981  1,235  1,343  رعو.ضات الموظف د طو.لة ا جل 

  6,523  5,355  13,271  11,797          
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   18
 
 ذات عالقة لجهة( مبالغ مستحقة ب

   يونيو   30  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ر ا  
   )غير مدقق(   )مدققه

     

4,895  -  
،  اجو 2021)اركة رابعة في سنة  اركة حليفة -اركة الفوعة ذ.م.م. 

      ه 25 يضاح 
 
 ( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقةج

   يونيو   30  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ر ا  
   )غير مدقق(   )مدققه

     
 اركة حليفة  -اركة ربي للكابالت )الخاصةه المحد رة   162  172
 اركة حليفة  –اركة ااما ات للناعات الحديد ذ.م.م.   148  165

      ا م شركة ال – القابضة العامة )صناعاتهشركة ال  282  71
     

408  592        
 
 جهات ذات عالقة معامالت مع ( د

   يونيو   30  يون و  30
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ر ا  
   )غير مدقق(   مدققه غ ر )

     
 مبيعات   411  823

 مشار.ات   -  4,194
 ملا .ف معار رحم ل ا   -  15

 
ج ة مد    م..م.ذ٪ مد أســـ   اـــركة الفوعة  100، اســـاحوذت الشـــركة على  2021يون و    30خالل فارة الســـاة أاـــ ر المنا ية في  

 .عالقة ج ة ذات٪ مد 60نب ل لللناعات الغذااية ذ.م.م. من ا ال٪ مد أس   اركة 80 عالقة  ذات
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  19
 فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

2021 
 يون و 30 

2020 
يونيو  30 

2021 
 يون و 30 

2020 
 )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  
         

  بح الفارة العااد لمالكي الشركة  
          42,263  67,920  15,626  18,336  )ألف ر ا ه  
         

الماوسط المرجح لعدر ا س   العارية  
          600,000  717,731  600,000  720,795  الملد ة خالل الفارة )آنف ا س  ه

         
العااد ا ساسي  المخفض للس   الواحد  

          0,070  0,095  0,026  0,025  )ر ا ه
 

للســـــ   بقســـــمة الربح للفارة العااد لمالكي الشـــــركة على الماوســـــط المرجح لعدر ا ســـــ   ا ســـــاســـــي  المخفض  يا   حاســـــاب العااد 
 .الفارةالملد ة خالل 

 
 

 القطاعات    تحاليل 20
 

  را  مانوعة،   خدمات مناجات يقدمان القطاعان أرنا . اذان موضــــــــــــحان رقا .ر حول ما  عدار يا  قطاع د المجموعة لدى
ــ ل    را ر ما ــاراريجيات رقنيات ياطلبان وون ما منفلــــل بشــ ــو.ق  اســ ــغ لية رســ  المجموعة لدى الانف ذية اارا ة رقوم مخالفة.  رشــ
 .ا قل على أا ر ساة ول مرة انساراريجية الانظيمية الوحدات مد  حدة لكل الداخلية اارا .ة الاقا .ر بمراجعة

 
 :لألغراض الاشغ لية كل قطاع مد قطاعات المجموعة عملياتالملخص الاالي  يوضح

  الزراعية األنشطة قطاع
 الح واني.  العلف الدق ق  روز.و  نااا  .اضمد الح واني،  العلف الدق ق -

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
 . المشر بات الشرب  ميا    روز.و   رجا ة   رعبئة رلنيو  راضمد  المشر بات المعب ة الميا  -
 
زة   الفاو ة    الحا   الفلفل   الطماط معجون    رجا ة  روز.و   رعبئة  رلـــــــــــنيو الغذااية  الموار  رشـــــــــــمل  -  المجمدة   الخضـــــــــــر اتالمركل

 لنعة  الامو .الم البر ر د   مناجات المجمدة  المخبوزات  مناجات الطازجة ا لبان   مناجات
 

ــغ لي قطاع ول بناااج الماعلقة المعلومات  ن ــانارا   ا ران قياس يا  أرنا . مب نة رشــ  بيانه في يا  لما  فقا   القطاع أ باح  لى اســ
 ررى  ح ث قياس ا ران في القطاع أ باح للمجموعة. ُرسـاخدم اارا ة الانف ذية قبل مد مراجعا ا را  الاي الداخلية اارا .ة الاقا .ر
 في العاملة المنشـــــلت ا خرى في القطاعات بناااج مقا نة القطاعات ناااج لاق ي  مالنمة ا وثر اي المعلومات اذ  أن اارا ة

 العمل. قطاع نفس
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 20
 

   قطاع األنشطة الزراعية   قطاع األنشطة اإلستهالكية     
                     

  اإلجمالي
 إجمالي قطاع  

  المواد الغذائية   األنشطة اإلستهالكية 
 المياه المعبأة 
  والمشروبات 

 الدقيق  
   والعلف الحيواني 

   يونيو  30  يون و 30  يونيو  30  يون و 30  يونيو  30  يون و 30  يونيو  30  يون و 30  يونيو  30  يون و 30
2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021   

   ألف درهم  ألف ر ا    ألف درهم  ألف ر ا    ألف درهم  ألف ر ا    ألف درهم  ألف ر ا    ألف درهم  ألف ر ا  
   )غير مدقق(   )غ ر مدققه  )غير مدقق(   )غ ر مدققه  )غير مدقق(   )غ ر مدققه  )غير مدقق(   )غ ر مدققه  )غير مدقق(   )غ ر مدققه

                     
 اايرارات    476,841  522,953  407,102  428,470  481,395  180,487  888,497  599,271  1,365,338  1,131,910

 ما ب د المجموعة  ( 13,331) ) ه 17,238  ( 17,197) ) ه 16,852  ( 16,443) ) ه 8,148  ( 33,640) ) ه 15,314  ( 46,971) ) ه 42,238
                     
                     

  يرارات خا جية  463,510  505,715  389,905  411,618  464,952  172,339  854,857  583,957  1,318,367  1,089,672
                     
                     

  جمالي الربح  98,146  120,295  180,275  186,907  117,222  32,206  297,497  219,113  395,643  339,408
                     
                     

  بح القطاع الخاضو للاقر.ر  53,444  68,181  20,165  320  41,186  12,858  61,351  13,178  114,795  81,359
                     
 بند مادي غير نقدي؛                    
                     

20,472  3,818  16,013  2,331  -  104  16,013  2,227  4,459  1,487  

خساار  نخفاض الايمة على  
الذم  المدينة الاجا .ة،  

 صافي
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 20
 

  :الخاضعة للاقر.ر موجورات  مطلوبات القطاعات ،القطاعات خساار أ  أ باح رسو.ةذيما يلي 
 

   أشهر المنتهية في ستة ال        
 يون و  30

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   )غ ر مدققه 
   ألف درهم  ألف ر ا  

     
 مجموع أ باح القطاعات الخاضعة للاقر.ر  114,795  81,359

     
 مبالغ غ ر مخللة     

 ملا .ف رشغ لية أخرى   (48,050) ) ه 44,460
      يرارات الامو.ل صافي   3,997  6,080

     
 الربح الموحد للفارة  70,742  42,979

      حقوق الملكية غ ر المسيطرة   (2,822) ) ه 716
     

      العائد إلى مالكي الشركة  الموحدة للفترة الربح  67,920  42,263
 

   يونيو  30  ريسمبر 31
2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ر ا  ألف 
     
 موجودات القطاع     

 قطاع ا نشطة الز اعية  573,884  526,521
      قطاع ا نشطة ااسا الوية  2,308,260  1,506,557

     
 مجموع موجورات القطاعات الخاضعة للاقر.ر  2,882,144  2,033,078
      غ ر مخللة  مبالغ أخرى   1,715,054  1,107,593

     
      الموجودات  مجموع   4,597,198  3,140,671

     
 مطلوبات القطاع     

 قطاع ا نشطة الز اعية  191,590  184,334
      قطاع ا نشطة ااسا الوية  777,817  505,710

     
 الخاضعة للاقر.رمجموع مطلوبات القطاعات   969,407  690,044
      غ ر مخللة  مبالغ أخرى   775,801  522,456

     
      مجموع المطلوبات   1,745,208  1,212,500
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 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 نتائج موسمية 21
 

ــان الربــــح أ  الخسا ة الموجز الموحد لفارة ال ــة  يــــرارات اامــــة ذات طبيعــــة موسم ــــة في ب ــ أا ر المنا ية في    ساةل  يا  رسج ل أيــ
ــا الوية،   ضــــــــمدرخضــــــــو أعمال رمو  المجموعة، المد جة في قطاع ا غذية    .2020    2021  يون و  30 ــ  ا عمال انســــــ قســــــ

،  بالاالي رم ل  لى الذ  ة خالل الفارة مد سبامبر  لى أبر.ل في ااما ات العربية  الجموللموسمية الاي رازامد مو موس  الحلار  
 الماحدة  غ راا مد المناطق الجغراذية الرايسية.

 
 

 والتزامات  طارئةات  مطلوب 22
 ريسمبر 31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   )مدققه
   ألف درهـم  ألف ر اـ 

     
      بنكيةضمانات   74,448  73,648

     
       عامارات مساندية  242,712  129

     
       لازامات  أسمالية   38,581  59,913

 
ــمانات  صـــدا  ر  ــاندية  انعامارات الضـ ــياق في أعال  المسـ ــمد انعايارية. ا عمال سـ ــ  الت  راضـ  الســـدار ااامانية بنظام رسـ

 ال امشية. الورااو  ضمانات الوا رة  الكمبيانت الم جل الدفو  كمبيانت المناقلات  كفانت ا ران ُحسد  ضمانات الم جل
 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  23
 

الموجز  لدى المجموعة أي أر ات مالية ر  قياســــــ ا بالايمة العارلة في كل فارة / ســــــنة معر ضــــــة في بيان المركز المالي   ن يوجد
 .الموحد

 
.   ن الايمة العارلة اي الســعر الســااد لبيو أصــل أ  رفعه لاحو.ل الازام في معاملة منظمة ب د المشــا ك د في الســوق كما في را  

 الاياس. يساند قياس الايمة العارلة  لى افاراض أن المعاملة لبيو ا صل أ  رحو.ل انلازام را   ما:
 
 ؛ ا االازامفي السوق الرايسي لألصل أ   •
 االازملألصل أ   فاادةغياب السوق الرايسي، في السوق ا وثر  •
 

 :كما يليمساو.ات الاسلسل ال رمي للايمة العارلة  ر  رحديد
 
 للموجورات)غ ر المعدلةه في ا ســواق النشــطة    المد جةقياســات الايمة العارلة اي رلا المســامدة مد ا ســعا   -1 ى المسـتو  •

 ماماثلة؛ المطلوباتأ  
ــعا    -2 ى المســـــتو  • ــامدة مد مدخالت غ ر ا ســـــ ــات الايمة العارلة اي رلا المســـــ ــاوي   المد جةقياســـــ الاي يم د   1في المســـــ

  سعا ه أ  بش ل غ ر مباار )اي مشاقه مد ا سعا ه؛    ك، بش ل مباار )اي االازاممالحظا ا لألصل أ  
ــامدة مد   – 3  ى المســتو  • ــال  قياســـات الايمة العارلة اي رلا المسـ الاي ن  االازاملاي رشـــمل مدخالت لألصـــل أ   الاق ي  ا أسـ

 رساند  لى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غ ر القابلة للمالحظةه.
 

لاياسـات   3،  ن يوجد أي رحو.الت راخل أ  خا ا المسـاوى 2 المسـاوى    1خالل الفارة، ل  ي د اناك أي رحو.الت ب د المسـاوى  
 الايمة العارلة خالل الفارة. 

 
 ب قيما ـا  رعابر  را ة المجموعـة أن الاي  العـارلـة للموجورات المـاليـة  المطلوبـات المـاليـة الاي ن يا  قيـاســــــــــــــ ـا بـالايمـة العـارلـة رقـا

 كما او موضح في بيان المركز المالي الموجز الموحد. المد جة
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 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 توزيعات أرباح  24
 

ــنو.ة المنعقد في   ــاام2021 أبر.ل 8في اجاماع الجمعية العمومية الســــــ   118,800روز.و أ باح نقدية بايمة ن على  و ،  افق المســــــ
  16المنعقد في    ة ر  رفع ا خالل الفارة )في اجاماع الجمعية العمومية الســــنو.  2020ريســــمبر   31ألف ر ا  للســــنة المنا ية في 

ه  2019ريســـــــمبر   31ألف ر ا  للســـــــنة المنا ية في    90,000 بايمةروز.عات أ باح نقدية  على  ،  افق المســـــــاامون  2020أبر.ل 
  600,000٪ مد  15:  2019 عالن روز.عات ا  باح )  عندُملـــــــــــد   المال  ال أس   ر ا   ألف  720,000٪ مد 16,5 الاي رمثل  

  عالن روز.عات ا  باحه. عندُملد  المال ال أس  ر ا  ألف
 
 

 إندماج األعمال 25
 

 اإلستحواذ على شركة الفوعة ذ.م.م.أ( 
 

)"الفوعة"ه،  اي اـركة ذات مسـ  لية محد رة   .٪ مد أسـ   اـركة الفوعة ذ.م.م100، اسـاحوذت الشـركة على  2021يناير  5في  
ــلة ــنيو  رجا ة الامو   المناجات ذات اللـــ ــة في رلـــ ــلـــ ــاحوذت المجموعة على  مقراا في ااما ات العربية الماحدة  ماخلـــ . اســـ

ــركة الفوعة   ــيو  انو.و  ن ا رقوم باـ ــواق جديدة.   روسـ ــاحمحفظا ا في أسـ ــاخدام طر.قة انسـ ــاحواذ باسـ ــبة عد انسـ .  واذ رمت المحاسـ
ــاحواذ.  اـــــــــــــركة  الموحدة مبالغ   الموجزةراضـــــــــــــمد البيانات المالية   الاي  العارلة للموجورات  ذيما يلي الفوعة للفارة مد را .  انســـــــــــ

 لشركة الفوعة كما في را .  انساحواذ: القابلة للاحديد المطلوبات 
 

 القيمة العادلة   
 عند اإلستحواذ 

 )غير مدقق(   
 ألف درهم  

    الموجودات 
 181,259  ممالكات  آنت  معدات 

 12,400  العالمات الاجا .ة
 6,000  عقور العمالن 

 118,969  مخز ن 
 147,225  ذم  مدينة رجا .ة  أخرى 
 46,494  نقد  أ صدة لدى البنوك 

 144,767  مساحق مد ج ات ذات عالقة 
    10,228  موجورات أخرى 

   
    667,342  الموجودات مجموع 

   
    المطلوبات 

 (34,043)  م افلت ن اية الخدمة للموظف د
 (41,267)  منح ح ومية م جلة 

 (242,229)  ذم  راانة رجا .ة  أخرى 
    (2,268)  مطلوبات أخرى 

   
    ( 319,807)  المطلوبات مجموع 

   
    347,535  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد صافي مجموع
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 إندماج األعمال )يتبع( 25
 القيمة العادلة   

 عند اإلستحواذ 
 مدقق( )غير   
 ألف درهم  
   

    102,465  الش رة النارجة عد ااساحواذ )الم قاةه
   

    450,000  ( 14)إيضاح  ألف سهم عادي 120,000من خالل إصدار  المحقق الشراء بدل
   

   رحل ل الادفق النقدي عند انساحواذ: ذيما يلي
في التدفقات النقدية من  تم إدراجهمع الشركة التابعة ) المستحوذصافي النقد 

    46,494  األنشطة االستثمارية( 
 

 .م.م.مخابز وحلويات الفيصل ذشركة االستحواذ على ب( 
 

،  اي  بز الفيلل"ها)"مخ  ذ.م.م.  في اركة مخابز  حلو.ات الفيلل٪  100  حلة  ، اساحوذت الشركة على2021يناير    26في  
اركة ذات مسئولية محد رة مقراا ر لة الكو.ت  راخلص في رلنيو  رجا ة المخابز  الموار الغذااية. اساحوذت المجموعة على  

كل مد محفظة مناجار ا الحالية  قاعدة عمالا ا. رمت المحاســــــبة عد انســــــاحواذ باســــــاخدام طر.قة   رقوم باوســــــيوالفيلــــــل  ن ا  
ــاحواذ. راضـــــمد البيانات ا ــاحواذ.انســـ الاي  العارلة   ذيما يلي لمالية الموجزة الموحدة المبالغ لشـــــركة الفيلـــــل للفارة مد را .  انســـ

 كما في را .  انساحواذ: الفيلللشركة  القابلة للاحديدللموجورات  المطلوبات 
 

 القيمة العادلة   
 عند اإلستحواذ 

 )غير مدقق(   
 ألف درهم  

    الموجودات 
 14,120   آنت  معدات ممالكات 

 9,000  العالمات الاجا .ة
 24,000   خص 

 27,000  أ ض ممنوحة 
 4,886  مخز ن 

 12,579  ذم  مدينة رجا .ة  أخرى 
 16,118  نقد  أ صدة لدى البنوك 

    6,327  موجورات أخرى 
   

    114,030  مجموع الموجودات 
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 إندماج األعمال )يتبع( 25
 

 )يتبع( .م.م.مخابز وحلويات الفيصل ذشركة االستحواذ على ب( 
 القيمة العادلة   

 عند اإلستحواذ 
 )غير مدقق(   
 ألف درهم  

    المطلوبات 
 (7,614)  م افلت ن اية الخدمة للموظف د

 (4,142)  قر ض
 (10,835)  ذم  راانة رجا .ة  أخرى 

 (22,000)  البدل المحامل*
    (5,839)  مطلوبات أخرى 

   
    ( 50,430)  المطلوبات مجموع 

   
    63,600  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد صافي مجموع

   
    97,305  الش رة النارجة عد ااساحواذ 

   
    160,905    المحقق الشراء بدل
   

   رحل ل الادفق النقدي عند انساحواذ: ذيما يلي
 16,118  صافي النقد المساحوذ مو الشركة الاابعة

    ه 160,905)  النقد المدفوعبدل 
   

في التدفقات النقدية من  تم إدراجهمع الشركة التابعة ) المستحوذصافي النقد 
    ( 144,787)  األنشطة االستثمارية( 

 
على    البدل، ر  رحديد جزن مد  2020نوفمبر    25* كجزن مد ارفاقية البيو  الشــران مو المالك د الســابق د لشــركة الفيلــل باا .   

ــر  ، بنان  على أران   ــ ةأنه مشـــ ــاحوذ عل   المنشـــ   22,000المحامل   للبدل، بلغت الايمة العارلة  2021  يون و  30. كما في  االمســـ
 .ا ران المسا دفالفيلل مقابل اركة ران ألف ر ا  بالنظر  لى م ارات أ
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 إندماج األعمال )يتبع( 25
 

 ج( شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة
 

)"النب ل"ه،  اي    .٪ مد أســـــ   اـــــركة النب ل لللـــــناعات الغذااية ذ.م.م80  حلـــــة  اســـــاحوذت الشـــــركة على،  2021أبر.ل  1في  
في رلــنيو  رجا ة مناجات البر ر د الملــنعة. اســاحوذت المجموعة على    راخلــصاــركة ذات مســ  لية محد رة مقراا ا  رن  

ــيو قاعدة عمالا ا الحن ا رقوم باـــــــــركة النب ل   ــاخدام طر.قة انو.و محفظا ا  روســـــــ ــاحواذ باســـــــ ــبة عد انســـــــ ال  د. رمت المحاســـــــ
 انســاحواذ. راضــمد البيانات المالية الموجزة الموحدة الاي  العارلة الم قاة للموجورات  المطلوبات القابلة للاحديد لشــركة النب ل كما

 ركة النب ل كما في را .  انساحواذ:لش القابلة للاحديدالاي  العارلة للموجورات  المطلوبات ذيما يلي في را .  انساحواذ. 
 

 القيم المؤقتة  
 عند اإلستحواذ 

 )غير مدقق(   
 ألف درهم  

    الموجودات 
 117,458  ممالكات  آنت  معدات 

 104,003  العالمات الاجا .ة
 15,068  العمالن عالقات 
 51,954  مخز ن 

 81,546  ذم  مدينة رجا .ة  أخرى 
 57,558  البنوك نقد  أ صدة لدى 

 5,662  موجورات غ ر مادا لة أخرى 
    4,180  موجورات مادا لة أخرى 

   
    437,429  مجموع الموجودات 

    المطلوبات 
 ه 48,612)  قر ض بنكية

 ه 63,900)  ذم  راانة رجا .ة  أخرى 
 ه 2,802)  مطلوبات غ ر مادا لة أخرى 

    ه 2,719)  مطلوبات مادا لة أخرى 
   

    ( 118,033)  المطلوبات مجموع 
   

    319,396  )المؤقتة( بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد مجموع صافي
   

 330,115  الش رة  
    ه 129,902)  حقوق الملكية غ ر المسيطرة 

   
    519,609    المحقق الشراء بدل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 إندماج األعمال )يتبع( 25
 

 )يتبع(  ج( شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة
 

 مد أس   اركة النب ل:٪ 80الساحواذ على المحقق ل ذيما يلي  جمالي بدل الشران
 ألف درهم  
   

 393,674  ه 14ألف س   عاري ) يضاح  71,577حقوق الملكية مد خالل  صدا   بدل
    125,935  النقدي  الشران بدل
   

    519,609    المحقق الشراء بدلمجموع 
 

 (تد( اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي والصناعي )فرا
 

ــاحواذ  على  مجلس  را ة الشـــــــــركة   افق،  2021أبر.ل  7في   ــاثما  الز اعي  75,02  على انســـــــ ٪ مد أســـــــــ   ااســـــــــماع لية لالســـــــ
 ألف ر ا .  564,290قا ب رنقدية  بدنت اللناعي )الفراته )ااسماع ليةه مقابل 

 
،  رامثل أاداف ا الرايســية في  نااا مناجات لحوم البقر  الدجاا  2004 ســنةااســماع لية اي اــركة مســاامة ر ســســت في ملــر 

 الملنعة المجمدة بمحفظة مد أ بو عالمات رجا .ة )أطياب م االند،  اي ا اا،  فراته.


