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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الـــرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لمجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بــ "المجموعة"( والت   

ــار 2021ديســـــمبر    31تشـــــمن بيار المركا المال  الموحد كما      ــامن  و ة الموحد  ، وكن من بيار الربح أو الخســـ بيار الدخن الشـــ
، واإليضــــاحات حو   الموحد وبيار التغيرات    حقوق الملكية الموحد وبيار التد قات النقدية الموحد للســــنة المنتهية بذلت التار  

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. البيانات المالية الموحدة الت  تشمن
 

ر قــة ترهر برــــــــــــــورة عــادلــة، من ةميا النواح  الجوار ــة، المركا المــال  الموحــد     رأينــا، إر البيــانــات المــاليــة الموحــدة الم
وأدائها المال  الموحد وتد قاتها النقدية الموحدة للسـنة المنتهية بذلت التار   و قًا للمعايير   2021ديسـمبر    31للمجموعة كما     

 الدولية للتقار ر المالية.

 اساس الـــــرأي
 مســــاولية مدقق الحســــاباتلقد قمنا بتدقيقنا و قًا للمعايير الدولية للتدقيق. إر مســــاولياتنا بموةك تلت المعايير موفــــحة     قرة 

حو  تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقر رنا. كما أننا مستقلور عن المجموعة و ق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين 
ةنبا إلى ةنك ما متطلبات الســــــــلوك اخخىق  اخخرة    دولة اإلمارات العربية المتحدة   بين المهنيينقواعد الســــــــلوك للمحاســــــــ

ولقواعد   المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة. اذا، وقد التامنا بمســــاولياتنا اخخىقية اخخرة و قا لهذم المتطلبات
. ونعتقد بأر بّينات التدقيق الثبوتية الت   مجلس المعايير اخخىقية الدولية للمحاســبين  الســلوك للمحاســبين المهنيين الرــادرة عن

 حرلنا عليها كافية ومىئمة لتو ر أساسا لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
ــية بموةك تقديرنا المهن ، ا  اخ ثر أامية    تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة لل تر  ة الحالية. وتم تناو  إر أمور التدقيق الرئيسـ

 اذم االمور    سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككن، و   تكو ن رأينا حولها، وال نبدي رأيا من رى بشأر اذم اخمور.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 )يتبع(  إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

 التدقيق الرئيسية )يتبع(أمور 
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية  أمور التدقيق الرئيسية

 إندماج األعمال
 

 حو  البيانات المالية الموحدة. 37 وإيضاح 4وإيضاح  3يرةى مراةعة إيضاح 
 
 

المجموعة خمس عمليات اســـــــــتحوا     أبرمتخى  الســـــــــنة،  
ــا  ــن  أعمـ ــابـ ــد  بمبل   مقـ ألف درام. راةا   565,347,2  بـ

ــاح  ــة   3إيضــــــــــــ حو  البـياـنات المـالـية الموحـدة للســـــــــــــــياســــــــــــ
لألحكام الرئيســــــية حو  عمليات   4المحاســــــبية، اإليضــــــاح  
بشـــــــــأر اإل رـــــــــاح عن اندما    37االســـــــــتحوا  وإيضـــــــــاح  

ن خى  اخعما . تمت المحاسبة عن عمليات االستحوا  م
، المســـــــــــتحو ةتحديد القيمة العادلة للموةودات والمطلوبات 

بما     لت الموةودات غير الملموســـة والشـــهرة، ونت  عن 
مليور   374  بمبل  لت االعتراف بموةودات غير ملموســــة 

مليور درام. قامت المجموعة    370,1  بمبل درام وشـــــــــهرة  
مطلوب بموةـك الميـيار   كمـا اوبتوز ا ســــــــــــــعر الشــــــــــــــرا  

اخعمـا " لكـن عملـية   إـندـما " 3دول  للتـقار ر المـالـية رقم اـل
تدقيق ال من أموراو مر اخاذا  أر    لقد إعتبرنااســـــــــــــتحوا .  

نرًرا العتبارات التقييم المعقدة، واســتخدام تقديرات   ةرئيســيال
قمنا على وةه الخرـو،،  .اخخرـائيينمتعددة واسـتخدام  

 على:  بالتركيا
 
 سعر الشرا ؛ توز ا •
بيار المركا المال  اال تتاح ، ما اخخذ    االعتبار  •

 ؛ و .تعديىت القيمة العادلة المعترف بها
 و ؛ غير الملموسة الموةوداتتحديد  •
االقترادي المستخدم    إط ا   اإلنتاة  العمر •

وتعقيد غير الملموسة. نرًرا لحجم  الموةودات
أمور التدقيق   عمليات االستحوا ،  قد اعتبرنا  لت من

 الرئيسية.
 
 
 
 

 
لقد قمنا بإةرا ات تتعلق بالمحاســبة واإل رــاح عن عمليات االســتحوا  

 من: وتتكور أعمالناالتجار ة، 
 
الضــــــــــــــواب  على محـاســـــــــــــــبة   وتطبيقتقييم ـمدة كـ اـية ترــــــــــــــميم   ( 1)

 ؛اإلستحوا 
موقف اإلدارة و   لإلســــــــــــــتحوا اتمراةعـة ات ـاقيـات البيا والشــــــــــــــرا   ( 2)

 ؛والمستندات الداعمة  ات الرلة
ــبة  ( 3) ــتحوا تقييم محاســـــ ــحة وا تما   اإلســـــ لكن معاملة، واختبار صـــــ

ا مراةعة حسـابالبد  المحتمن لتحديد   البد  ات؛ يتضـمن  لت أيضـً
ــات  ــرا  والبيا وأر اال ترافــــــــ ما إ ا كار متوا ًقا ما ات اقيات الشــــــــ

ــلةالبيانات   ماتوا ق  تالموفــــــــــوعة   ، مثن أدا  التداو    ات الرــــــــ
 المعتمدة للمستقبن لل ترة  ات الرلة؛ والموازناتللسنة الحالية 

ــتحوا تار   أر  تحديد  ( 4) ــتحوا  قد تم تحديدم   اإلســـــــــــ لكن عملية اســـــــــــ
 ناسك؛بشكن م

التقييم لدينا لدعم مراةعتنا لمحاســبة االســتحوا ،   أخرــائي إشــراك  ( 5)
؛  المحددة  المســـــــتحو ةغير الملموســـــــة    الموةوداتوال ســـــــيما تقييم  

غير   الموةوداتوشـــــــــــــــمن  ـلت تقييم المنهجـية المطبـقة على تقييم  
ــات والمدخىت   ــة المحددة وتقييم ما إ ا كانت اال ترافـــــــ الملموســـــــ

  تعكس الحقائق والرروف كما    تار   المســـــــــتخدمة    النمو 
توقعاتنا    مقابناال ترافــــــــــــات المســــــــــــتخدمة    مراةعةاالســــــــــــتحوا ؛  

المســـــتقلة، والت  كانت مبنية على معر تنا وخبرتنا    الرـــــناعة؛  
ــاق البيـانـات المتوقعـة المـدرةـة    النمو   ما  وتقييم مـدة اتســــــــــــ
المعتمــــدة من قبــــن مجلس  المجموعــــة وخط  اخعمــــا   توقعــــات 

 اإلدارة؛ و
ــاحات  ( 6) ــاح   المدرةةتقييم اإل رــ حو  البيانات المالية    37   إيضــ

 لتقار ر المالية.لالموحدة مقابن متطلبات المعايير الدولية 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 )يتبع(  إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

 الرئيسية )يتبع(أمور التدقيق 
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية  أمور التدقيق الرئيسية
  القيمة المدرجة للشهرة

 
 .حو  البيانات المالية الموحدة 8وإيضاح  3يرةى مراةعة إيضاح 

 
 
 

ــمبر   31 ما      ــهرة ،  2021ديســ بقيمة لدة المجموعة شــ
٪ من إةمــال   25,7  أومليور درام    61,64بمبل     مـدرةـة
 .8ت كما او موفح    إيضاح رقم الموةودا

 
ا للمييـار المحـاســــــــــــــب  الـدول  رقم   "انخ ـا  قيمـة   36و قـً

الموةودات"، يتطلك من المنشـــأة اختبار الشـــهرة المســـتحو   
انـاـلت أي ماشــــــــــــــر على  اخقـن بغ  النرر عمـا إ ا كـار عليهـا من إـندمـا  اخعمـا  إلنخـ ا  القيمـة ســــــــــــــنو ـًا على  

 .إنخ ا  القيمة
 

  المنتجةوحدات  المراقبة الشـــــهرة على مســـــتوة ب تقوم اإلدارة
انخ ـا  القيمـة كمـا      إختـبارـبإةرا   اإلدارة    ـقامـتلنـقد. ل
فيما يتعلق بالشـــهرة المخرـــرـــة لكن   2021ديســـمبر    31
منتجــة للنقــد من خى  تحــديــد المبل  من الوحــدات الوحــدة  

االســـــتخدام المشـــــتقة    القابن لىســـــترداد بناً  على القيمة  
من نمو   التد قات النقدية المخرـومة، والت  كانت تسـتند 
إلى أحـد  خطـة عمـن رســــــــــــــميـة تم إعـداداـا من قبـن إدارة 

 .19-لكو يد العالمية جائحةالالمجموعة وتضمنت آثار 
 
ــاإليتم   ــإنخ ـ ــةعتراف بـ ــال    ا  القيمـ ــار المركا المـ    بيـ
عندما يكور المبل  القابن لىسـترداد أقن من صـا      الموحد
،  36للميـيار المحـاســــــــــــــب  اـلدول  رقم   و قًـا  الـمدرةـةالقيـمة 

ــاح   المـالـية    حو  البيـاـنات 3 مـا او موفــــــــــــــح    إيضــــــــــــ
الموحـدة. يعتمـد تحـدـيد القيمـة الـقابـلة لىســــــــــــــترداد بشــــــــــــــكـن 

 قدية المستقبلية المخرومة.رئيس  على التد قات الن
 

، أمر تدقيق رئيس   اونخ ا  قيمة الشهرة  إأر    لقد إعتبرنا
 الحسـابلىسـترداد وأامية   ةالقابل القيمةنرًرا لطر قة تحديد 
بـاإلفـــــــــــــــا ـة إلى للمجموعـة.    الموحـدة   البيـانـات المـاليـة  

 إلى إستخدام إ ترافات  القابلة لإلسترداد  القيمةتستند  ،   لت
وعلى وةــه ،  من قبــن اإلدارة  تقييمــات اــامــةأو    تقــديراتأو  

وتقـدير معـدالت  ،  المتوقعـة  التـد قـات النقـديـة  الخرــــــــــــــو،
 .طو لة اخةن الخرم ومعدالت النمو

 

 
المجموعــة لتحــديــد المبل    قــامــت بهــاعلى العمليــة الت     قمنــا بــاإلطىع

ــهرة   ــترداد من الشـــــــــــ لنقد. ل  المنتجةوحدات  ال  الموزعة علىالقابن لىســـــــــــ
 من: تتكور اعمالنا
 
ــميم  ( 1) الضــــواب  على االعتراف اخول  للمجموعة    وتطبيقتقييم ترــ

 واختبار الشهرة النخ ا  القيمة؛
ــاليــك المســــــــــــــتخــدمـة لتحــديـد   ( 2) القــابلـة    القيمــةتقييم المبــادو واخســـــــــــــ

ــهرة  ــترداد من الوحدة المنتجة للوحدة الت  تم تخرـــــيص الشـــ لىســـ
مييار التتوا ق ما متطلبات  بانها  المسـتخدمة   اخسـاليكلها وتقييم  
 ؛36 رقم الدول   المحاسب

 المنتجةوحدة  لللشــهرة المخرــرــة ل  المدرةةصــا   القيمة   تســو ة ( 3)
 ما السجىت المحاسبية للمجموعة.  مطابقتهالنقد الت  تم ل
ـلديـنا لتقييم معـد  الخرــــــــــــــم    نياإلســــــــــــــتـعاـنة بخبرا  التقييم اـلداخلي ( 4)

 المطبق من خى  مقارنته ما بيانات مستقلة؛
ــية، بما     لت تقديرات الموازنة الت   مراةعة  ( 5) ــات الرئيسـ اال ترافـ

بما ، ترتكا عليها التد قات النقدية المســــــــــــــتخدمة    تقييم النما  
. ولهـذا  19-كو يـد  العـالميـة لجـائحـة  ال    لـت تلـت الت  تـأثرت بـ

ــا بمـقارـنة تقـديرات الـتد ـقات النقـدـية المتوقعـة  الغر ، قمـنا أيضــــــــــــ
ئ  ال علـية المـقابـلة، لتقييم ـمدة مى ـمة لل ترات الســــــــــــــابـقة ما النـتا

 وموثوقية عملية إعداد التوقعات؛
بها اإلدارة فيما يتعلق   قامتمراةعة تحليىت الحســـــــــــاســـــــــــية الت    ( 6)

بالمدخىت الرئيســية المســتخدمة    نمو   اختبار إنخ ا  قيمة 
 و ؛المستخدمة من قبلنامن خى  مقارنتها ما تلت الشهرة، 

ــابيــة للتقييمــات المســــــــــــــتخــدمــة من قبــن التحقق من الــدقــة ال ( 7) حســـــــــــــ
 .المجموعة

 
 ما قمنا بمراةعة مدة ك اية إ راحات المجموعة المدرةة    إيضاح 

و قــًا لمتطلبــات المعــايير الــدوليـة    حو  البيــانــات المــاليــة الموحــدة  8رقم  
 .للتقار ر المالية
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 معلومات أخرى 
عن المعلومات اخخرة. تتكور المعلومات اخخرة من تقر ر مجلس اإلدارة الذي حرلنا   ينالمساول  ماواإلدارة  إر مجلس اإلدارة  

ي نتوقا الحرو  عليه بعد  لت التار  .  ذال ، 2021التقر ر السنوي لسنة باإلفا ة إلى  ،عليه قبن تار   تقر ر مدقق الحسابات
 قيقنا حولها.  إر المعلومات اخخرة ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقر ر تد

 
 إر رأينا حو  البيانات المالية الموحدة ال يشمن المعلومات اخخرة، وال نعبر بأي شكن عن تأ يد أو استنتا  بشأنها. 

 
تتمثن مساوليتنا بالنسبة خعما  تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة    االطىع على المعلومات اخخرة، و   سبين  لت نقوم بتحديد  

كانت اذم المعلومات اخخرة غير متوا قة ةوارً ا ما البيانات المالية الموحدة أو المعلومات الت  حرلنا عليها أثنا   ا  فيما إ
 قيامنا بأعما  التدقيق، أو إ ا اتضح بطر قة أخرة أنها تتضمن أخطاً  ةوار ة.  

 
اإل راح عن  لت، استناًدا إلى اخعما  الت     إ ا استنتجنا وةود أي أخطا  ةوار ة    المعلومات اخخرة،  إنه يتعين علينا

 قمنا بها فيما يتعلق بهذم المعلومات اخخرة الت  حرلنا عليها قبن تار   اذا التقر ر. ليس لدينا ما ُن ِرح عنه    اذا الشأر.  
 

عند اإلطىع عليه،  إنه يتعين علينا إخطار القائمين على ،  2021التقر ر السنوي لسنة  إ ا إستنتجنا وةود أخطا  ةوار ة     
 الحوكمة بذلت وتحديد ما إ ا كانت اناك مخال ات ينبغ  اإل راح عنها و ًقا لمعايير التدقيق. 

 مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة  
ــورة عادلة و قًا للمعايير الدولية للتقار ر المالية وطبقًا  ــها برــــ ــاولة عن إعداد اذم البيانات المالية الموحدة وعرفــــ إر اإلدارة مســــ

، )وتعديىته(  2015( لســنة  2ة اإلمارات العربية المتحدة رقم )للنرام اخســاســ  للشــركة ولألحكام الســار ة للقانور االتحادي لدول
ــا نرام الرقابة الداخلية الت  تجداا اإلدارة  عنوكذلت  ــورة عادلة   وفـــــ فـــــــرور ة لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة برـــــ

 خالية من أخطا  ةوار ة، سوا  كانت ناشئة عن احتيا  أو خطأ.
 

مســاولة عن تقييم قدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واال رــاح متى  البيانات المالية الموحدة، ار اإلدارةعند إعداد 
ــة المحاسب ، ما لم تنوي اإلدارة تر ية المجموع ــ ــ ــ ــ ــدأ االستمرار  ــ ــ ــ ــة واعتماد مب ــ ــ ة أو  ار مناسبًا، عن المسائن المتعلقة باالستمرار 

  يوةد لديها بدين واقع  اال القيام بذلت.وقف عملياتها، أو ال
 

 مساولين عن االشراف على مسار إعداد التقار ر المالية للمجموعة. القائمين عن الحوكمةو عتبر  

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
البيانات المالية الموحدة خالية برورة عامة من أخطا  ةوار ة،  إر غايتنا تتمثن بالحرو  على تأ يد معقو  فيما إ ا كانت  

سوا  كانت ناشئة عن احتيا  أو عن خطأ، وإصدار تقر ر المدقق الذي يشمن رأينا. ار التأ يد المعقو  او مستوة عاٍ  من  
ًما أي خطأ ةواري    حا  وةودم. التأ يد، وال يضمن أر عملية التدقيق الت  تّمت و قا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائ

وقد تنشأ االخطا  عن االحتيا  أو عن الخطأ، وتعتبر ةوار ة بشكن  ردي أو مجما فيما إ ا كار من المتوقا تأثيراا على 
 القرارات االقترادية المتخذة من قبن المستخدمين بناً  على اذم البيانات المالية الموحدة.



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 )يتبع(  إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )يتبع(
 جا  من عمليــة التــدقيق و قــا لمعــايير التــدقيق الــدوليــة،  ــإننــا نمــارا التقــدير المهن  ونحــا ت على الشـــــــــــــــت المهن  طوا   ترة  

 التدقيق. كما نقوم أيضا:
 
بتحديد وتقييم مخاطر االخطا  الجوار ة    البيانات المالية الموحدة، سوا  كانت ناشئة عن احتيا  أو عن خطأ، بالترميم  •

والقيام بإةرا ات التدقيق بما ينسجم ما تلت المخاطر والحرو  على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تو ر أساسا لرأينا. ار 
ا تشاف خطأ ةواري نات  عن االحتيا  ت وق تلت الناتجة عن الخطأ، حيث يشمن االحتيا  التواطا، التاو ر،  مخاطر عدم  

 الحذف المتعمد، سو  التمثين أو تجاوز نرام الرقابة الداخل .  
لكن  باالطىع على نرام الرقابة الداخل   ات الرلة بالتدقيق من أةن ترميم إةرا ات تدقيق مناسبة حسك الرروف، و  •

 ليس بغر  إبدا  رأي حو   عالية الرقابة الداخلية.  
 بتقييم مى مة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبن اإلدارة. •
ق الت  تم الحرو  عليها،     باستنتا  مدة مى مة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرار ة المحاسب ، وبناً  على أدلة التدقي •

اليقين متعلقة بأحدا  أو ظـــروف قد تثير شكوكا ةوار ة حو  قدرة المجموعة على   حا  وةود حالة ةوار ة من عدم 
االستمرار. و   حا  االستنتا  بوةود حالة ةوار ة من عدم اليقين، يتوةك علينا ل ت االنتبام    تقر رنا إلى اإليضاحات 

ردة    البيانات المالية الموحدة، أو،    حا  كانت اذم اإليضاحات غير كافية يتوةك علينا تعدين رأينا.  ات الرلة الوا
اذا ونعتمد    استنتاةاتنا على أدلة التدقيق الت  تم الحرو  عليها حتى تار   تقر رنا. وما  لت، قد تادي االحدا  أو  

 ساا مبدأ االستمرار ة.الرروف المستقبلية إلى توقف أعما  المجموعة على أ
، بما     لت اإليضاحات، وفيما إ ا كانت  بتقييم العر  الشامن للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة  يها •

 البيانات المالية الموحدة ترهر العمليات واالحدا   ات العىقة بطر قة تحقق العر  العاد . 
  داخن المجموعة   ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت أو أنشطة اخعما بالحرو  على أدلة تدقيق كافية  •

إلبدا  الرأي حو  البيانات المالية الموحدة. إننا مساولور عن التوةيه واإلشراف والقيام بأعما  التدقيق للمجموعة ونتحمن 
  امن المساولية عن رأينا حو  التدقيق. 

 
ــبين المثا  ال الحرـــــر بنطاق وتوقيت ونتائ  التدقيق الهامة، بما نقوم بالتواصـــــن ما  القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على ســـ

     لت أي خلن ةواري    نرام الرقابة الداخل  يتبين لنا من خى  تدقيقنا.
 

باالســـــــــــتقىلية، والتواصـــــــــــن معهم   ما نقوم باطىع القائمين على الحوكمة ببيار يرهر امتثالنا لقواعد الســـــــــــلوك المهن  المتعلقة 
بخرو، ةميا العىقات وغيراا من المسائن الت  يحتمن االعتقاد أنها قد تاثر تأثيًرا معقواًل على استقىليتنا وإةرا ات الحماية  

  ات الرلة متى كار مناسبًا. 
 

الت  كار لها اخثر اخ بر    تدقيق  من اخمور الت  تم التوصــــــــن بشــــــــأنها ما القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد اذم االمور
ــاح عن اذم االمور    تقر رنا حو  التدقيق  ــية. نقوم باإل رـــ البيانات المالية الموحدة لل ترة الحالية، والت  تعد أمور تدقيق رئيســـ

يتم اإل رـــــــــاح عن  إال إ ا حا  القانور أو اخنرمة دور اال رـــــــــاح العلن  عنها، أو عندما نقرر    حاالت نادرة للغاية، ار ال  
 امر معين    تقر رنا    حا  ترتك على اإل راح عنه عواقك سلبية قد ت وق المن عة العامة المتحققة منه.
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 والتنظيمية األخرى تقرير حول المتطلبات القانونية 

ــنة 2و قًا لمتطلبات القانور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) ــنة المنتهية  ، ن يد بما يل )وتعديىته(  2015( لسـ للسـ
 :2021ديسمبر  31   
 
 أننا قد حرلنا على كا ة المعلومات الت  رأينااا فرور ة خغرا  تدقيقنا؛ •

 
ــارـ ة للـقانور االتحـادي ـلدوـلة    تم • إعـداد البـياـنات المـالـية الموحـدة، من ةميا ةوانبهـا الجوارـ ة بمـا يتطـابق ما اخحكـام الســــــــــــ

 ؛)وتعديىته( 2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 

 قد احت رت بد اتر محاسبية نرامية؛ المجموعة أر •
 

 ؛للمجموعةالمعلومات المالية الواردة بتقر ر مجلس اإلدارة تتوا ق ما الد اتر الحسابية  أر •
 

ــاح رقم   • ــاح رقم    1يرهر اإليضـــ ــتر اتحو  البيانات المالية الموحدة،    37واإليضـــ ــنة   منالمجموعة    مشـــ ــهم خى  الســـ اخســـ
 ؛2021ديسمبر  31المالية المنتهية    

 
المســــــــاامات االةتما ية الت  تمت خى  الســــــــنة المالية    للمجموعةحو  البيانات المالية الموحدة   1يرهر اإليضــــــــاح رقم  •

 .2021ديسمبر  31المنتهية    
 

ما اخطراف   الجوار ة  المعامىتاخرصــــدة و حو  البيانات المالية الموحدة، اإل رــــاحات المتعلقة ب  13يبين اإليضــــاح رقم  •
 موةبها إبرام اذم المعامىت؛ و ات العىقة واخحكام الت  تم ب

 
قد إرتكبت خى  الســـــــــــــنة المالية    الشـــــــــــــركة، طبقًا للمعلومات الت  تو رت لنا، لم يل ت إنتباانا أي أمر يجعلنا نعتقد أر  أنه •

ــمبر   31المنتهية      ــار ة للقانور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  2021ديســــ (  2أي مخال ات لألحكام الســــ
ــ ــطتها أو مركااا المال  كما   )وتعديىته(  2015نة  لسـ ــ  مما قد ياثر ةوار ًا على أنشـ ــاسـ ــركة أو لنرامها اخسـ أو لعقد الشـ
 .2021ديسمبر  31   

 
المتعلق   2017( لســنة 1باإلفــا ة إلى  لت، وكما او مطلوب بموةك القرار الرــادر عن رئيس ةهاز أبوظب  للمحاســبة رقم )

ــتنادًا إلى اإلةرا ات الت  تم القيام بها والمعلومات المقدمة   ــعة للرقابة، ن يد ما يل ، إســـــــ بتدقيق البيانات المالية للجهات الخافـــــــ
ر يجعلنا نعتقد أر الشـــــــركة لم تمتثن، من ةميا الجوانك الجوار ة، خي من أحكام القوانين واخنرمة لنا، لم يل ت إنتباانا أي أم

ــطتها أو البيانات المالية   ــكن ةواري على أنشــــــــ ــبما يكور مىئمًا، والذي قد ياثر بشــــــــ   31كما     الموحدة  والتعاميم التالية حســــــــ
  :2021ديسمبر  
 ؛ وقانور التأسيس •
 .المجموعةبالقوانين واخنرمة والتعاميم المعمو  بها المنرمة لعمليات اخحكام  ات العىقة  •
 

  ديلو ت آند توش )الشرق اخوس (
  
  
  

  موقا من قبن:
  محمد خميس التح
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 بيان المركز المالي الموحد  
   2021 ديسمبر 31كما في 

 
 2020  2021  إيضاحات  
 ألف درلـم   ألف درهـم   
      

      الموجودات 
      

      الموجودات غير المتداولة
 73,087  109,444  5 حق إستخدام المونودات
 1,049,990  1,500,436  6 ممتلكات وآالت ومعدات

 -  24,251  7 مشروع مشترمشركة زميلة و إستثمار في 
 275,933  1,646,032  8 الشهرة

       79,510  439,110  9 ملموسةمونودات غير 
      

       1,478,520  3,719,273   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 346,014  708,241  10 مخزون 

 527,769  813,044  11  مم مدينة تجار ة وأخرف 
 12,451  10,283  12 تعو ضات حكومية مستحقة

 408  14,778  13 مستحق من نهات  ات عيقة
       775,509  1,123,257  14 نقد وأرصدة لدف البنوم

      
       1,662,151  2,669,603   مجموع الموجودات المتداولة 

      
       3,140,671  6,388,876   مجموع الموجودات
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 بيان الربح أو الخسارة الموحد 
  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 2020  2021  إيضاحات  
 ألف درلم   ألف درهم    
      

 2,061,216  3,067,614  23 إيرادات 
       ( 1,420,616 ) ( 2,110,937 ) 24 تكل ة المبيعات

      
 640,600  956,677   إجمالي الربح  

      
 ( 357,014 ) ( 449,041 ) 25 مصار ف بيح وتوز ح

 ( 234,140 ) ( 270,997 ) 26 مصار ف عمومية وإدار ة 
 ( 7,447 ) ( 9,598 ) 27 تكاليف بحث وتطو ر

 -   ( 2,900 ) 7 حصة في الخسارة من مشروع مشترم 
       ( 9,226 ) 28,185  28 أخرف   إيرادات/ )مصار ف(

      
 32,773  252,326   التشغيلي الربح  

      
 21,584  16,731  29 إيرادات تمو ل

       (17,353 ) ( 20,855 ) 30 مصار ف تمو ل
      
 37,004  248,202   ربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ال
      

       ( 1,483 ) ( 16,997 ) 31 مصار ف فر بة الدخل والزكاة 
      

       35,521  231,205   ربح السنة  
      

      عائد إلى: 
 34,471  216,039   مالكي الشركة 

       1,050  15,166   حقوق الملكية غير المسيطرة 
      
   231,205  35,521       
      

       0,057  0,286  32 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(  
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 بيان الدخل الشامل الموحد  
  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
  2021  2020 
 ألف درلم   ألف درهم   
     

      35,521  231,205  السنة ربح  
     : األخرى ة  الخسارة الشامل

     
     قد يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو الخسارة    الذي  البند

 ( 6,889 ) ( 13,309 ) فروقات تحو ل عميت أننبية من عمليات خارنية 
     

     الحقاً إلى الربح او الخسارة   هفلن يتم إعادة تصني  البند الذي
      ( 181 ) ( 882 ) للموظ ين   إعادة قياس تعو ضات نهاية الخدمة

     
      ( 7,070 ) ( 14,191 ) الخسارة الشاملة األخرى 

     
      28,451  217,014  للسنةمجموع الدخل الشامل  

     
     عائد إلى: 

 27,324  201,815  مالكي الشركة 
      1,127  15,199  حقوق الملكية غير المسيطرة 

     
  217,014  28,451      
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 

  
 رأس  
  المـال 

 عالوة  
  إصدار األسهم 

 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  ( 57,475 ) 202,212  -  600,000  2020يناير  1الرصيد في 
                 
                 

 35,521  1,050  34,471  34,471  -  -  -  -     السنةربح 
                 :للسنة الدخل/ )الخسارة( الشاملة االخرف  

                 
 ( 6,889 ) ( 110 ) ( 6,779 ) -  ( 6,779 ) -  -  -  فروقات تحو ل عميت أننبية من عمليات خارنية 

                  ( 181 ) 187  ( 368 ) ( 368 ) -  -  -  -  تعو ضات نهاية الخدمة للموظ ين إعادة قياس 
                 

 28,451  1,127  27,324  34,103  ( 6,779 ) -  -  -  للسنة  الدخل الشامل / مجموع )الخسارة(
                 

 ( 90,000 ) -  ( 90,000 ) ( 90,000 ) -  -  -  -  ( 22)إيضاح  2019توز عات أرباح لسنة 
                  -  -  -  -  ( 3,447 ) 3,447  -  -  محوم إلى إحتياطي قانوني 

                 
                  1,928,171  29,662  1,898,509  1,157,104  ( 64,254 ) 205,659  -  600,000   2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 

  
 رأس  
  المـال 

 عالوة  
  إصدار األسهم 

 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    
                 

 1,928,171  29,662  1,898,509  1,157,104  ( 64,254 ) 205,659  -  600,000   2020ديسمبر  31الرصيد في 
                 
                 

 231,205  15,166  216,039  216,039  -  -  -  -     السنةربح 
                 :للسنة   الدخل الشامل اآلخر /)الخسارة(  
                 

 ( 13,309 ) 179  ( 13,488 ) -  ( 13,488 ) -  -  -  فروقات تحو ل عميت أننبية من عمليات خارنية 
                  ( 882 ) ( 146 ) ( 736 ) ( 736 ) -  -  -  -  إعادة قياس تعو ضات نهاية الخدمة للموظ ين 

                 
                  217,014  15,199  201,815  215,303  ( 13,488 ) -  -  -  للسنة  الدخل الشامل / مجموع )الخسارة(

                 
                  ( 184,105 ) -  ( 184,105 ) ( 184,105 ) -  -  -  -  (22)إيضاح  202توز عات أرباح لسنة 

                 
 843,674  -  843,674  -  -  -  652,097  191,577  (20إصدار رأس المام وعيوة إصدار االسهم )إيضاح 

                 
                 

 حقوق الملكية غير المسيطرة الناتجة من إندما   
                  153,765  153,765  -  -  -  -  -  -  (37أعمام )إيضاح  
                 

                  -  -  -  ( 21,604 ) -  21,604  -  -  محوم إلى إحتياطي قانوني 
                 

                  2,958,519  198,626  2,759,893  1,166,698  ( 77,742 ) 227,263  652,097  791,577   2021ديسمبر   31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  
  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 2021  إيضاحات  

 ألف درهم
 2020 

 درلم ألف 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 37,004  248,202    الزكاةقبل فر بة الدخل و ربح ال

      تعدييت لـ:
 107,999  151,930  6 استهيم ممتلكات وآالت ومعدات
 25,786  35,531  5 إط ا  حق إستخدام المونودات 
 2,459  12,672  9 إط ا  مونودات غير ملموسة 

 ( 19,150 ) (16,731 ) 29 فوائد إيرادات 
 12,596  16,416  30 فوائدمصار ف 

 12,633  13,837  15 مخصص تعو ضات نهاية الخدمة للموظ ين
 60,480  12,674  11 مخصص خسائر إنخ ا  قيمة  مم مدينة تجار ة، صافي

 ( 442 ) ( 1,587 ) 28 مكاسك من بيح ممتلكات وآالت ومعدات 
 8,190  17,992  10 الحركة في مخصص مخزون بطي  الحركة، صافي 

 3,138  3,768  17 مصار ف ال وائد على مطلوبات عقود اإليجار
 7,970  -   6 ممتلكات وآالت ومعدات  إنخ ا  قيمة

 201  -   6 شطك ممتلكات وآالت ومعدات 
       -  2,900  7 مشترم حصة في الخسارة من إستثمار في مشروع 

      
   497,604  258,864 

      الحركة في رأس المال العامل:
 ( 18,304 ) ( 117,940 )  مخزون 

 ( 8,937 ) 147,582    مم مدينة تجار ة وأخرف 
 707  8,066   مستحق من نهات  ات عيقة  

 15,331  2,168   تعو ضات حكومية مستحقة 
 ( 4,390 ) ( 4,895 )   ات عيقة  ةمستحق إلى نه 

 -  ( 1,082 )  منحة حكومية مانلة 
       73,388  (16,976 )   مم دائنة تجار ة وأخرف 

      
 316,659  514,527   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

 ( 12,017 ) (16,291 ) 15 تعو ضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظ ين
       ( 865 ) (390 )  والزكاة المدفوعة فر بة الدخل 

      
       303,777  497,846   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ( 71,083 ) ( 134,204 ) 6 إستحوا  ممتلكات وآالت ومعدات 
 ( 595,043 ) ( 275,015 )  ، صافيفي ودائح ثابتة إستثمار

 -  (1,252,426 ) 37 استثمار في شركات تابعة، صافي من النقد المستحو 
 20,145  16,989   فوائد مقبوفة

       5,720  2,360   من بيح ممتلكات وآالت ومعدات  عائدات
      

       ( 78,670 ) (1,642,296 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  
  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 2021  إيضاحات  

 ألف درهم
 2020 

 ألف درلم 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ( 90,000 ) ( 184,105 ) 22 توز عات أرباح مدفوعة

 254,349  1,402,493   االنل  ة  طو لو عائدات من قر 
 ( 13,009 ) (11,884 )  تسديد قرو  طو لة االنل 

 ( 205,031 ) 68,667   قرو  قصيرة االنل، صافي  الحركة في
 ( 28,313 ) (39,969 ) 17 االساسي المسدد من مطلوبات عقود اإليجارالمبل  

       ( 14,692 ) (13,048 )  فوائد مدفوعة 
      

       ( 96,696 ) 1,222,154   األنشطة التمويلية  (المستخدم في) الناتج من/ صافي النقد
      

 128,411  77,704   في النقد ومرادفات النقد  الزيادة
      

 ( 1,773 ) ( 5,312 )  تأثير صرف عميت أننبية
      

       28,833  155,471  14 يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في  
      

       155,471  227,863  14   ديسمبر  31النقد ومرادفات النقد كما في  
      

      معاملة غير نقدية 
      

       -  843,674  20 اإلستحوا  على شركات تابعة من خيم إصدار أسهم 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 معلومات عامة  1
 

في إمارة   2004لســــــنة   324تأســــــســــــت مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــــــركة"( كشــــــركة مســــــالمة عامة بمونك القرار الوزاري رقم  
وقرار   2018( لسـنة  2بمونك القانون رقم )  .٪ من أسـهم الشـركة62,9أبوظبي. تمتل  الشـركة القابضـة العامة )صـناعات( نسـبة 

، أصــبحت )صــناعات( مملوكة بالكامل من شــركة أبوظبي التنمو ة القابضــة )ش.م.ع.( 2020( لســنة  33المجل  التن يذي رقم )
 والمملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي. )"القابضة"( 

 
عة فيها أعمالها وما نت  عنه من افـــــــــطرابات في االنشـــــــــطة في الدوم التي تمارس المجمو   19 –النتشـــــــــار فيروس كوفيد  نتيجةً 

على عملياتها واتخذت ســـــلســـــلة من اإلنرا ات    ل  االنتمالية واالقتصـــــادية في تل  االســـــواق، قامت إدارة المجموعة بتقييم آثار
ــتهلكين والمجتمح ب ــحة وســــيمة موظ يها وعميئها والمســ ــمان صــ ــح خطة طوارو لضــ ــكل عام وكذل  الوقائية، بما في  ل  وفــ شــ

عمليات المجموعة في الوقت الحالي إلى حد كبير، حيث تم اسـتثنا    لم تتأثرفـمان اسـتمرار ة تور د منتجاتها في نميح أسـواقها.  
صــــــناعة االغذية والمشــــــروبات بشــــــكل عام من عمليات الحظر والقيود المختل ة التي ت رفــــــها الســــــلطات المختصــــــة بما في  ل  

 –التجوم والقيود على شــــــحن البضــــــائح. بناً  على لذل العوامل، تعتقد إدارة المجموعة أن وبا  كوفيد   اإلع ا  من ســــــاعات حظر
ــنةلمجموعة  ل لم يكن له أي آثار نولر ة على النتائ  المالية الموحدة  19 . وتواصـــــــل إدارة 2021  ديســـــــمبر  31المنتهية في   للســـــ

 المجموعة مراقبة الوفح عن كثك.
 

ية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بــــــ "المجموعة"( في تأسي  واإلستثمار وتجارة وتشغيل الشركات تتمثل االنشطة الرئيس
 والمشار ح المرتبطة بقطاع االغذية والمشروبات.

 
العربية اإلمارات   -، أبوظبي37725، ،. ب.: 17إن عنوان المكتك المســـــجل للشـــــركة لو نز رة الر م، ســـــكاي تورز، الطابق 

 المتحدة.
 

  768  :2020)  2021ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  خيم    ألف درلم  825بمبل  مسالمات انتمالية قامت المجموعة ب
 ألف درلم(.

 
 أدنال: مبينة، وحصة الشركة في الشركات التابعة والعملياتإن االنشطة الرئيسية، بلد التأسي  

 
بلد التأسيس   

 والعمليات 
  نسبة حقوق الملكية 

 )%(   القانونية 
  ملكية المنفعة نسبة  

 )%( 
 األنشطة الرئيسية 

  2021 2020 2021 2020  
       

  شركة المطاحن الكبرف ش.م.ع. 
 )قسم االنشطة الزرالية( 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

إنتا  وبيح الدقيق وعلف   100 100 100 100
 الحيوانات. 

لألغذية والمشروبات  شركة العين  
 )ميال العين(   ش.م.ع. 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

الــمــيــبـــــــأة   100 100 100 100 الــمــيـــــــال  وبــيــح  إنــتـــــــا  
الــزبـــــــادي   ولــبــن  ــروبـــــــات  والــمشــــــــــــ
ومعجون الطماطم والخضـــــــــــراوات  
اـلمـخــبوزات   ومــنـتجـــــــات  اـلمـجـمـــــــدة 

 المجمدة وسلح تجار ة أخرف 
  مجموعة أغذية مصر ش. .م.م. 

 )أغذية مصر( 
ــنيح وبيح معجون الطمــاطم   100 100 100 100 مصر  تصـــــــــــ

وال ل ل الحار والعصــــــــــــائر المركزة  
 والخضروات المجمدة. 

شركة البيان لتنقية وتص ية  
 )البيان(   الميال  .م.م. 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

 إنتا  وتعبئة وبيح الميال الميبأة.  100 100 100 100

االغذية للتصنيح  شركة دلتا  
 )دلتا(    .م.م. 

المملكة العربية  
 السعودية 

 إنتا  وتعبئة وبيح الميال الميبأة  100 100 100 100
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
  )يتبع( معلومات عامة 1
 

التأسيس  بلد   
 والعمليات 

  نسبة حقوق الملكية 
 )%(   القانونية 

المنفعة  نسبة ملكية  
 )%( 

 األنشطة الرئيسية 

  2021 2020 2021 2020  
       

شركة الرماح الوطنية للتجارة  
  العامة والمقاوالت  .م.م. 

 )الرماح( 

 إنتا  وتعبئة وبيح الميال الميبأة  50 50 50 50 الكو ت 

)ال وعة(  شركة ال وعة  .م.م.  
 ( 37)إيضاح  

اإلمارات  
 العربية المتحدة 

ــنيح وتجارة المنتجات المتعلقة   - 100 - 100 تصــــ
 بالتمور 

شركة مخابز وحلو ات ال يصل  
)إيضاح  )ال يصل(   .م.م.  
37 ) 

ــنيح وتجــارة المخــابز والمواد   - 100 - 100 الكو ت  تصـــــــــــ
 الغذائية 

الغذائية  شركة النبيل للصناعات  
 ( 37)إيضاح    )النبيل(    .م.م. 

ــنيح وتجارة المنتجات الغذائية   - 80 - 80 االردن  تصـــــ
 البروتينية المصنعة 

اإلسماعيلية ليستثمار الزراعي  
)أطايك(  والصناعي )ال رات(  

 ( 37)إيضاح  

ــنيح وتجارة المنتجات الغذائية   - 75,02 - 75,02 مصر  تصـــــ
 البروتينية المصنعة 

  للحلو ات شركة البحر المتوس   
  إيضاح ( ) بي   إم   بي )   المحدودة 

37 * ) 

المملكة العربية  
 السعودية 

 تجارة المواد الغذائية والمخابز  - 80 - 100

بي   .م.م. )   شركة بقيوة ميد بتر 
 ( * 37( )إيضاح  إم بي 

اإلمارات  
 العربية المتحدة 

تصـنيح وتجارة الحلو ات والونبات   - 80 - 100
 الخ ي ة. 

 
ــتبعاد   ملكية المن عة للمجموعةمثل  ت*   ــةبعد اســــ ــاح    الحصــــ ــادية لطرف اإلدارة )إيضــــ (. تمتل  مجموعة أغذية بشــــــكل 37االقتصــــ

 ٪ من رأس المام المصدر لهذل الشركات.100قانوني 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 تؤثر على البيانات المالية الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال   2/1
 

ــنة ــبة  خيم الســــــــ ــادرة عن مجل  معايير المحاســــــــ ، طبقت المجموعة التعدييت التالية على المعايير الدولية للتقار ر المالية الصــــــــ
. لم يكن لتطبيق المعايير الدولية للتقار ر 2021يناير    1لل ترات المحاسـبية التي تبدأ في أو بعد   بشـكل إلزاميالدولية التي تسـري  

ــنالمالية الجديدة والمعدلة أي تأ ــبة المعاميت أو الترتيبات   ةثير لام على المبال  المدرنة للســــــــ الحالية ولكن قد ياثر على محاســــــــ
 المستقبلية للمجموعة.

 
والمايار الدولي للتقارير المالية رقم   9تعديالت على إعادة تشــليل مايار ســعر الفائدة في المايار الدولي للتقارير المالية رقم 

7 
 

المييار الدولي  معايير المحاســــــبة الدولية إعادة تشــــــكيل مييار ســــــعر ال ائدة )تعدييت على  جل  مأصــــــدر  ،  2020في ســــــبتمبر  
تعدم لذل التعدييت متطلبات (. 7 رقم  والمييار الدولي للتقار ر المالية  39 رقم  الدولي المييار المحاســــبي  ،9 رقم  للتقار ر المالية

تعديل بنود التحود أو قبل محاســـــــبة التحود المحددة للســـــــماح بمواصـــــــلة محاســـــــبة التحود للتحود المتأثر خيم فترة عدم اليقين 
 ال ائدة. سعرمييار  إلعادة تشكيلكنتيجة  المتأثرة بمعايير أسعار ال ائدة الحالية أدوات التحود
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 يضاحات حول البيانات المالية الموحدة  إ

 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع( المالية الموحدةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات    2/1
 

والمايار الدولي للتقارير المالية رقم   9تعديالت على إعادة تشــليل مايار ســعر الفائدة في المايار الدولي للتقارير المالية رقم 
 )يتبع( 7
 

إعادة تشـــكيل  -مييار ســـعر ال ائدة   إعادة تشـــكيل 2تعدييت المرحلة  معايير المحاســـبة الدولية  مجل  أصـــدر  في الســـنة الحالية،  
ــعر ال ائدة ــبي  9  رقم  تعدييت على المييار الدولي للتقار ر المالية  - مييار ســــــ والمييار الدولي    39 رقم  الدولي والمييار المحاســــــ

تطبيق لـذل التعـدييت   . إن16 رقم  والميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية 4 رقم والميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية 7  رقم للتـقار ر المـالـية
أســـــعار ال ائدة المييار ة البديلة )يشـــــار  إلى   )أيبور(  يمّكن المجموعة من عك  آثار التحوم من االســـــعار المعروفـــــة بين البنوم

ــاً إليها  ــم "المعدالت الخالية من المخاطر" أو    أيضــــــــــ ــبية ال توفر معلومات م يدة  RFRباســــــــــ ( دون التســــــــــــبك في تأثيرات محاســــــــــ
يمكن للمنشــــــــــــــآت تطبيق التعدييت بأثر رنعي مح االعتراف بأي تعدييت في المكونات   انات المالية الموحدة.لمســــــــــــــتخدمي البي

 ، بداًل من إعادة بيان ال ترة السابقة.2021يناير  1المناسبة لحقوق الملكية كما في 
 

نها لم تطبق محاســبة التحود على مخاطر إن تعدييت المرحلة االولى والمرحلة الثانية ليســت  ات صــلة بالمجموعة بالنظر إلى أ
 أسعار ال ائدة المييار ة، وبالتالي لي  لها أي تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 
 امتيازات اإليجار ذات العالقة  – 19 –عقود اإليجار المتعلقة بلوفيد   16تعديالت على المايار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
)تعـدـيل على الميـيار   19 –، أصــــــــــــــدر مجل  مـعايير المحـاســـــــــــــــبة اـلدولـية امتـيازات اإليجـار  ات العيـقة بكوفـيد  2021في ـمايو 

التي قدمت إع ا  عملي للمســـــــــــــتأنر ن في المحاســـــــــــــبة عن امتيازات اإليجار التي حدثت كنتيجة   (16الدولي للتقار ر المالية رقم  
ــ كوفيد   . كانت لذل الوسيلة العملية متاحة 16عملية للمعايير الدولية للتقار ر المالية رقم  ، من خيم تقديم وسيلة 19  -مباشرة لـــــــــ

يونيو  30الســــــــــــتئجار االمتيازات التي أثرت أي تخ ي  في مدفوعات اإليجار على المدفوعات المســــــــــــتحقة أصــــــــــــًي في أو قبل 
2021. 

 
  2021يونيو    30لما بعد   19  – ات العيقة بكوفيد   ، أصـدر مجل  معايير المحاسـبة الدولية امتيازات اإليجار2021في مارس  

( اـلذي يوســــــــــــــح نطـاق الوســــــــــــــيـلة العملـية لتطبيق تخ ي  مـدفوعـات اإليجـار 16)تعـدـيل على الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم 
 .2022يونيو  30المستحقة أصًي في أو قبل 

 
يعد تعديًي لعقد اإليجار.   19  –ن امتياز اإليجار  ات العيقة بكوفيد تسمح الوسيلة العملية للمستأنر باختيار عدم تقييم ما إ ا كا

يجك على المســــــتأنر الذي يقوم بهذا االختيار احتســــــاب أي تغيير في مدفوعات اإليجار نات  عن امتيازات اإليجار  ات العيقة  
 التغيير تعديًي لعقد اإليجار.، كما لو لم يكن 16الذي يطبق المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  19 –بكوفيد  

 
وفق  إ ا تم اســــتي ا  نميح الشــــرود    19 -تنطبق الوســــيلة العملية فق  على امتيازات اإليجار التي تحد  كنتيجة مباشــــرة لكوفيد 

 التالية:
 

لعـقد اإليجـار واـلذي يكون إلى حـد كبير ن   أو أـقل من الـبدم    الـبدمينت  عن التغيير في مـدفوعـات اإليجـار إلى تعـدـيل   •
 لعقد اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة؛

)امتيازات    2022يونيو   30أي تخ ي  في مدفوعات اإليجار ياثر فق  على المدفوعات المســـــتحقة أصـــــًي في أو قبل   •
وز ادة مدفوعات اإليجار   2022يونيو    30أو قبل  اإليجار ت ي بهذا الشـرد إ ا أدت إلى تخ ي  مدفوعات اإليجار في  

 (؛ و2022يونيو  30التي تمتد إلى ما بعد 
 ال يوند تغيير نولري على شرود وأحكام عقد اإليجار. •

 
لها أي  ال يوندوبالتالي   19 –لكوفيد  لعدم ونود أي امتيازات إيجار حدثت كنتيجة مباشــــــــرة   نظراً ال تتعلق التعدييت بالمجموعة  

 .على البيانات المالية الموحدة للمجموعة  تأثير
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
ولم يتم تطبيقها بشلل  الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية   2/2
  مبلر 
 

بتطبيق المعـايير اـلدولـية للتـقار ر المـالـية الجـدـيدة والمعـدـلة المصــــــــــــــدرة الـتالـية والتي لم يحن موعـد  بشــــــــــــــكـل مبكر  لم تقم المجموعـة  
 تطبيقها بعد:

 

  الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  عقود التأمين 17المييار الدولي للتقار ر المالية رقم 

مبادو االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرفها    17يحدد المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  
المالية رقم   للتقار ر  الدولي  المييار  التأمين. يلخص    4واإلفصاح عنها و حل محل  عقود 

نمو نًا عامًا، يتم تعديله لعقود التأمين مح ميزات    17المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  
المشاركة المباشرة، يوصف كنه  الرسوم المتغيرة. يتم تبسي  النمو   العام إ ا تم استي ا   
 معايير معينة عن طر ق قياس االلتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نه  تخصيص االقساد. 

 
يستخدم النمو   العام االفترافات الحالية لتقدير المبل  والتوقيت وعدم التأيد من التدفقات  

أسعار  ا االعتبار  في  يأخذ  اليقين. ولو  عدم  تكل ة  بشكل صر ح  و قي   المستقبلية  لنقدية 
 ال ائدة في السوق وتأثير خيارات وفمانات حاملي وثائق التأمين.

  

   
يونيو   الدولي  2020في  المييار  على  تعدييت  الدولية  المحاسبة  معايير  أصدر مجل    ،

لمعالجة المخاوف وتحديات التن يذ التي تم تحديدلا بعد نشر المييار    17للتقار ر المالية رقم  
رقم   المالية  للتقار ر  الدولي  17الدولي  للمييار  المبدئي  التطبيق  تار    التعدييت  تانل   .

)متضمنًا التعدييت( إلى فترات إعداد التقار ر السنو ة التي تبدأ في    17المالية رقم    للتقار ر
 .  2023يناير  1أو بعد 

  

   
وفي الوقت ن سه، أصدر مجل  معايير المحاسبة الدولية تمديدًا لإلع ا  الماقت من تطبيق  

(  4لي للتقار ر المالية رقم  )تعدييت على المييار الدو  9المييار الدولي للتقار ر المالية رقم 
الذي يمدد تار   انتها  الصيحية المحدد لإلع ا  الماقت من تطبيق المييار الدولي للتقار ر  

إلى فترات التقار ر السنو ة التي تبدأ   4في المييار الدولي للتقار ر المالية رقم   9المالية رقم  
 .  2023يناير  1في أو بعد 

 
بأثر رنعي ما لم يكن  ل  غير عملي،    17الدولي للتقار ر المالية رقم  يجك تطبيق المييار  

 وفي لذل الحالة يتم تطبيق نه  االثر الرنعي المعدم أو نه  القيمة العادلة. 
 

لغر  متطلبات االنتقام، يكون تار   التطبيق المبدئي لو بداية فترة إعداد التقار ر السنو ة 
الوم مرة، و كون تار   االنتقام لو بداية ال ترة التي تسبق  التي تطبق فيها المنشأة المييار  
 مباشرة تار   التطبيق المبدئي.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة   2
 
ولم يتم تطبيقها بشلل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 )يتبع( مبلر 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
  28والمييار المحاسبي الدولي رقم    10تعدييت على المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  

 بيح أو المسالمة في االصوم بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشار ح المشتركة
 لم يتم بعد تحديد تار   التطبيق 

   
والمييار المحاســــــــــــبي الدولي    10تتناوم التعدييت على المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  

ــتثمر وشــــــركاته   28رقم   ــالمة في االصــــــوم بين المســــ الحاالت التي يكون فيها بيح أو المســــ
الزميلة أو المشــــــــــــار ح المشــــــــــــتركة. على ونه التحديد، تنص التعدييت على أن االرباح أو 
في الخســـــائر الناتجة عن خســـــارة الســـــيطرة على شـــــركة تابعة ال تحتوي على نشـــــاد تجاري 

ــتخدام طر قة حقوق  ــبة عنه باســـــ ــترم يتم المحاســـــ ــروع مشـــــ ــركة زميلة أو مشـــــ معاملة مح شـــــ
ــالح   ــائر الشــــــــــــــرـكة االم فق  في حـدود مصــــــــــــ الملكـية، يتم االعتراف بهـا في أرـباح أو خســــــــــــ
ــترم. وبالمثل، فإن   ــتثمر ن غير  ات الصـــلة في تل  الشـــركة الزميلة أو المشـــروع المشـ المسـ

ــائر الناتجة ع ــتثمارات المحت ظ بها في أي شـــــــركة تابعة  االرباح والخســـــ ن إعادة قياس االســـــ
يتم المحاســبة عنه باســتخدام طر قة   ،ســابقة )والتي أصــبحت شــركة زميلة أو مشــروع مشــترم

حقوق الملكية( يتم االعتراف بها في أرباح أو خســــــائر الشــــــركة االم الســــــابقة فق  إلى مدف 
 زميلة أو المشروع المشترم الجديدة.مصالح المستثمر ن غير  ات الصلة في الشركة ال

  

   
المتعلقة بتصــــــــنيف  عر  البيانات المالية  1على المييار المحاســــــــبي الدولي رقم   تعدييت

 المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 2023يناير  1 

   
ــبي الدولي رقم   فق  في عر  المطلوبات كمتداولة   1تاثر التعدييت على المييار المحاســــ

أو غير متداولة في بيان المركز المالي ولي  مبل  أو توقيت االعتراف بأي أصــــل أو التزام 
 أو دخل أو مصروفات أو المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حوم تل  البنود. 

 
توفــــــــــــح التعدييت أن تصــــــــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة يعتمد على الحقوق 
الـقائمـة في نهـاـية فترة التقر ر، وتحـدد أن التصــــــــــــــنيف ال يـتأثر ـبالتوقعـات حوم مـا إ ا كـاـنت  
المنشـــأة ســـتمارس حقها في تأنيل تســـو ة االلتزام، موفـــحًا أن الحقوق قائمة إ ا تم االمتثام 

ــير إلى  للمواثيق في نه ــو ة تشـ ــيح أن التسـ ــو ة" لتوفـ اية فترة التقر ر، وقدم تعر  ًا لــــــــــــــــــ "التسـ
التحو ـل إلى الطرف المقـابـل من النقـد أو أدوات حقوق الملكيـة أو المونودات أو الخـدمـات 

 االخرف. 
 

 .رنعييتم تطبيق التعدييت بأثر  
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 وحدة  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الم
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
ولم يتم تطبيقها بشلل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 )يتبع( مبلر 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ــارة إلى اإلطار   3تعدييت على المييار الدولي للتقار ر المالية رقم   اندما  االعمام: باإلشــــــ

 الم اهيمي
 2022يناير  1 

   
بحيث يشـير إلى اإلطار  3المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  تهدف التعدييت إلى تحديث 

ــنة  ــنة   2018الم اهيمي لســ ــيف إلى المييار الدولي  1989   ً             بدال  من إطار ســ . كما أنها تضــ
ــبي   3للتقار ر المالية رقم  ــبة ليلتزامات التي تقح في نطاق المييار المحاســـ متطلبات، بالنســـ

لتحديد ما إ ا    37بيق المييار المحاسـبي الدولي رقم  ، أن يقوم المسـتحو  بتط37الدولي رقم  
ــبة للضـــــر بة التي  ــابقة. بالنســـ ــتحوا  نتيجة الحدا  ســـ يان لنام التزام حالي في تار   االســـ

ــيرات التقار ر المالية الدولية رقم   ــير لجنة ت سـ ــتكون فـــمن نطاق ت سـ الضـــرائك، يقوم   21سـ
ــيرات التقار ر ال ــير لجنة ت ســ ــتحو  بتطبيق ت ســ لتحديد ما إ ا كان   21مالية الدولية رقم  المســ

                                                                           ً        الحد  الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفح الضر بة قد حد  بتار   االستحوا . أخيرا ، تضيف 
ــتحو  ال يعترف بالمونودات المحتملة المقتناة في عملية  ــر حا  بأن المســـــ ً                                                             التعدييت بيانا  صـــــ       ً             

 اندما  االعمام.

  

   
ــدولي رقم   ــاســــــــــــــبي الـ ــار المحـ ــدييت على المييـ ــدات    16تعـ ــات وآالت ومعـ المتعلق ممتلكـ

 بالعائدات قبل االستخدام المقصود
 2022يناير  1 

   
تمنح التعــدييت أن تخصــــــــــــــم من تكل ــة أي بنــد من بنود الممتلكــات واآلالت والمعــدات أي 

الموقح والحالة اليزمة له  عائدات من بيح االصـناف المنتجة أثنا  إحضـار  ل  االصـل إلى  
           ً                                             ليكون قادرا  على العمل بالطر قة المقصودة من قبل اإلدارة. 

  

   
ــأة بعائدات بيح لذل البنود، وتكل ة إنتا  تل  البنود، في الربح       ً                                                                                  وبدال  من  ل ، تعترف المنشــــــ
ــبي الدولي رقم   ــأة بقياس تكل ة لذل البنود وفقا  للمييار المحاســــــ ــارة. تقوم المنشــــــ  2                                                   ً                               أو الخســــــ

  .المخزون 
 

ً                                                     ً توفـــــح التعدييت أيضـــــا  معنى "اختبار ما إ ا كان االصـــــل يعمل بشـــــكل صـــــحيح". حاليا                     ،
 لــ  كتقييم مــا إ ا كــان االدا  التقني والمــادي    16يحــدد المييــار المحــاســــــــــــــبي الــدولي رقم  

لألصـــــــل يمكن اســـــــتخدامه في إنتا  أو تور د الســـــــلح أو الخدمات، أو تأنيرلا ل خر ن، أو 
إ ا لم يتم عرفـها بشـكل من صـل في بيان الدخل الشـامل، يجك أن ت صـح    .الغرا  إدار ة

ن مبال  العائدات والتكل ة المدرنة في الربح أو الخســارة والتي تتعلق ببنود البيانات المالية ع
منتجة ليسـت من مخرنات االنشـطة العادية للمنشـأة، وأي بند )بنود( في بيان الدخل الشـامل 

يتم تطبيق التعــدييت بــأثر رنعي، ولكن فق  على بنود    .يشــــــــــــــمــل لــذل العــائــدات والتكل ــة
ت التي يتم إحضـــــارلا إلى الموقح والحالة اليزمة لها لتكون قادرة الممتلكات واآلالت والمعدا

على العمل بالطر قة التي تقصــــــــــــدلا اإلدارة في أو بعد بداية ال ترة االولى المعروفــــــــــــة في 
                                                    ً                                 البيانات المالية التي تطبق فيها المنشــأة التعدييت أوال . يجك على المنشــأة االعتراف باالثر  

للتعدييت كتعديل للرصــــــــيد االفتتاحي لألرباح المســــــــتبقاة )أو أي  الترايمي للتطبيق المبدئي
 مكون آخر من حقوق الملكية، حسك االقتضا ( في بداية تل  ال ترة االولى المعروفة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
ولم يتم تطبيقها بشلل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 )يتبع( مبلر 
 

  الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
رقم   الدولي  المحاسبي  المييار  على  المحتملة   37تعدييت  المطلوبات  المخصصات، 

 تكل ة تن يذ العقد -والمونودات المحتملة المتعلق بالعقود المثقلة باإللتزامات 
 2022يناير  1 

   
تحدد التعدييت أن "تكل ة الوفا " بالعقد تشـــــمل "التكاليف التي تتعلق مباشـــــرة بالعقد". يمكن  
ــا ية للوفا  بهذا العقد )على   أن تكون التكاليف التي تتعلق مباشــــــــــرة بالعقد إما تكاليف إفــــــــ
سـبيل المثام العمالة والمواد المباشـرة( أو تخصـيص التكاليف االخرف المرتبطة مباشـرة بتن يذ  
العقود )على ســـــــبيل المثام تخصـــــــيص مصـــــــار ف االســـــــتهيم لبند من الممتلكات واآلالت 

 والمعدات المستخدمة في تن يذ العقد(. 
 

يتم تطبيق التعدييت على العقود التي لم تستوفي بها المنشأة بعد بجميح التزاماتها في بداية 
 . فترة التقر ر السنوي التي تطبق فيها المنشأة التعدييت أوالً 

 
ــأة االعتراف باالثر الترايمي   ال يتم إعادة بيان المقارنات. وبداًل من  ل ، يجك على المنشـــــــــ

لتطبيق التعدييت مبدئًيا كتعديل للرصــــــــيد االفتتاحي لألرباح المســــــــتبقاة )أو أي مكون آخر 
 من حقوق الملكية، حسك االقتضا (، في تار   التطبيق المبدئي.

  

   
على المعايير الدولية للتقار ر المالية التي تتضــمن   2020-2018التحســينات الســنو ة  دورة 

تطبيق الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالية   1التعـدييت على الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم  
، المييـار الـدولي للتقـار ر  االدوات المـاليـة  9، المييـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رقم  الوم مرة

 الزراعة 41والمييار المحاسبي الدولي رقم عقود اإليجار  16المالية رقم 
 

 تتضمن التحسينات السنو ة تعدييت على أربعة معايير:

عــلــى   ــديــيت  الــتــعـــــ ــري  تســـــــــــــ
للتقــــــار ر  الــــــدوليــــــة  المعــــــايير 

والمييــار   9،  1  أرقــام  المــاليــة
  41المحــاســــــــــــــبي الــدولي رقم  

  ،2022ينـــاير    1من    اً اعتبـــار 
تـــــار    ــديـــــد  تحـــ بعـــــد  يتم  ولم 
عـــلــى   ــديـــيت  الـــتـــعـــــ تـــطـــبـــيـــق 
ــارـ ر   ـلـلـتقـــــ ــدوـلي  الـــــ ــار  اـلمـيـيـــــ

رقــــم   ــة  ــيـــــ ــالــ ــقــــود    16الــــمـــــ عــ
    اإليجار.

 للتقار ر المالية الوم مرة ةالدولي المعاييرتطبيق  1المييار الدولي للتقار ر المالية رقم 
  

ــركة االم  ــبح مطبقة الوم مرة بعد الشـــ ــركة التابعة التي تصـــ ــا يًا للشـــ يوفر التعديل إع اً  إفـــ
ــركة التابعة  ــبة فروق التحو ل المترايمة. نتيجة لهذا التعديل، يمكن للشــــــــ  يما يتعلق بمحاســــــــ

)أ(، أن تختـار اآلن  16: د  1المـاليـة  التي تســــــــــــــتخـدم اإلع ـا  في المييـار الـدولي للتقـار ر  
ــيتم   ــًا قياس فروق التحو ل المترايمة لجميح العمليات االننبية بالقيمة المدرنة التي ســـــ أيضـــــ
إدرانها في البيانات المالية الموحدة للشــركة االم، على أســاس تار   انتقام الشــركة االم إلى  

  تعـدييت على إنرا ات التوحيـد وتـأثيرات المعـايير الـدوليـة للتقـار ر المـاليـة، إ ا لم يتم إنرا
اندما  االعمام التي اســـــتحو ت الشـــــركة االم من خيلها على الشـــــركة التابعة. يتوفر خيار 
مماثل للشــــــــركة الزميلة أو المشــــــــروع المشــــــــترم الذي يســــــــتخدم اإلع ا  في المييار الدولي  

 )أ(. 16: د 1للتقار ر المالية 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
ولم يتم تطبيقها بشلل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 )يتبع( مبلر 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
على المعايير الدولية للتقار ر المالية التي تتضــمن   2020-2018دورة التحســينات الســنو ة  
تطبيق الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالية   1اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم  التعـدييت على الميـيار 

، المييـار الـدولي للتقـار ر  االدوات المـاليـة  9، المييـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رقم  الوم مرة
 )يتبح( الزراعة 41والمييار المحاسبي الدولي رقم عقود اإليجار  16المالية رقم 

ايير  تســــــــري التعدييت على المع 
،  1  أرقـام الـدوليـة للتقـار ر المـاليـة

والميـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي   9
ــاير   1من    اً اعتبــــــار   41رقم   ينــــ

ــديــــــد    ،2022 تحــــ ــد  بعــــ يتم  ولم 
على   التعــــــدييت  تطبيق  تــــــار   
المييــار الــدولي للتقــار ر المــاليــة 

    عقود اإليجار. 16رقم 
 االدوات المالية   9 المييار الدولي للتقار ر المالية رقم

 
في المائة" لتقييم ما إ ا كان سيتم إلغا  االعتراف   10يوفح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "

فق  الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقتر (    تدر بااللتزام المالي، فإن المنشأة  
والمقر ، بما في  ل  الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل أي من المنشأة أو المقر   

يابة عن اآلخر. يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعدييت والتبادالت التي تحد  ن
 في أو بعد التار   الذي تقوم  يه المنشأة بتطبيق التعديل الوم مرة.

  

   
   عقود اإليجار 16المييار الدولي للتقار ر المالية رقم 

 
                       ً                  العقارات المستأنرة. نظرا  الن التعديل على  يلغي التعديل التوفيح المتعلق بسداد تحسينات  

المالية رقم   للتقار ر  الدولي  يتعلق فق  بمثام توفيحي، في يوند تار   ن ا     16المييار 
 مذكور.

  

   
 الزراعة  41المييار المحاسبي الدولي رقم  

 
للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية    41الدولي رقم    المييار المحاسبييلغي التعديل مطلك  

المييار للضرائك عند قياس القيمة العادلة. يعمل لذا على موا مة قياس القيمة العادلة في  
قياس القيمة   13مح متطلبات المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  41  رقم الدولي المحاسبي

من  الُمعّدين  وتمكين  الخصم  ومعدالت  داخليًا  المتوافقة  النقدية  التدفقات  العادلة الستخدام 
تحديد ما إ ا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت الخصم قبل خصم الضرائك أو ما 

يتم تطبيق التعديل بأثر مستقبلي، أي    خصم النسك قياس للقيمة.بعد الضر بة ومعدالت ال
التعديل   المنشأة بتطبيق  الذي تقوم  يه  التار    العادلة في أو بعد  القيمة  لقياسات  بالنسبة 

 مبدئيًا. 
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ولم يتم تطبيقها بشلل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
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  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
وبيان الممارسة رقم    عر  البيانات المالية  1تعدييت على المييار المحاسبي الدولي رقم  

ب  2 المالية  المتعلق  للتقار ر  الدولي  الجولر ة  المييار  االحكام  عن    -إصدار  اإلفصاح 
 السياسات المحاسبية

 
رقم   الدولي  المحاسبي  المييار  متطلبات  التعدييت  عن    1تغير  باإلفصاح  يتعلق   يما 

"السياسات المحاسبية الهامة السياسات المحاسبية. تستبدم التعدييت نميح حاالت مصطلح  
  بـ "معلومات السياسة المحاسبية الجولر ة". تعتبر معلومات السياسة المحاسبية نولر ة إ ا 

المعلومات االخرف المدرنة في البيانات المالية للمنشأة،   محإليها    عند النظر،  يان من المتوقح
الساسيون للبيانات المالية أن تاثر على القرارات التي يتخذلا المستخدمون ا   بشكل معقوم

 لألغرا  العامة على أساس تل  البيانات المالية.

ــري التعدييت على المييار   تســــــــ
 اً اعتبار  1المحاســـــــبي الدولي رقم  

ال تتضــمن   ،2023يناير    1من 
التعدييت على بيان الممارســــــــــة  

المييــار الــدولي  المتعلق بــ  2رقم  
على تــار   ن ــا  للتقــار ر المــاليــة  

 أو متطلبات انتقام.

   
ــبي الدولي رقم   ــيح أن معلومات   1يما تم تعديل ال قرات الداعمة في المييار المحاســـــ لتوفـــــ

ــبية التي تتعلق بالمعاميت غير المادية أو االحدا  أو الظروف االخرف  ــة المحاســـ ــياســـ الســـ
ــاح ــبك   غير مهمة وال يلزم اإلفصـ ــبية نولر ة بسـ ــة المحاسـ ــياسـ عنها. قد تكون معلومات السـ

طبيعة المعاميت  ات الصـلة أو االحدا  أو الظروف االخرف، حتى لو كانت المبال  غير 
نولر ة. ومح  ل ، ليســت كل معلومات الســياســة المحاســبية المتعلقة بالمعاميت المادية أو 

 ا. االحدا  أو الظروف االخرف نولر ة في حد  اته
 

ــرح وإثبات تطبيق "عملية  ــادات وأمثلة لشـ ــًا إرشـ ــبة الدولية أيضـ ــح مجل  معايير المحاسـ وفـ
 المتعلق 2بيان الممارســــــــة رقم    االلمية النســــــــبية المكونة من أربح خطوات" الموفــــــــحة في

 .المييار الدولي للتقار ر الماليةب
 

لل ترات السنو ة التي تبدأ في أو بعد  1تسري التعدييت على المييار المحاسبي الدولي رقم  
، مح الســــــــــماح بالتطبيق المبكر و تم تطبيقها بأثر مســــــــــتقبلي. ال تتضــــــــــمن  2023يناير    1

المتعلق بالمييار الدولي للتقار ر المالية على تار     2التعدييت على بيان الممارســـــــــــــة رقم 
 ن ا  أو متطلبات انتقام.
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 تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  إيضاحات  

 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
ولم يتم تطبيقها بشلل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 )يتبع( مبلر 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات   8تعدييت على المييار المحاسبي الدولي رقم  

 التقديرات المحاسبيةتعر ف ب المتعلقواالخطا  المحاسبية 
 

المحاسبية.  التقديرات  بتعر ف  المحاسبية  التقديرات  في  التغيير  تعر ف  التعدييت  تستبدم 
النقدية في   التعر ف الجديد، فإن التقديرات المحاسبية لي "المبال   المالية  بمونك  البيانات 

 التي تخضح للقياس غير الماكد".
 

تم حذف تعر ف التغيير في التقديرات المحاسبية. ومح  ل ، احت ظ مجل  معايير المحاسبة  
 الدولية بم هوم التغييرات في التقديرات المحاسبية في المييار مح اإليضاحات التالية:

 
ن معلومات نديدة أو تطورات نديدة  ال يعتبر التغيير في التقدير المحاسبي النات  ع •

 تصحيحًا لخطأ.
إن تأثيرات التغيير في أحد المدخيت أو أسلوب القياس المستخدم لتطو ر التقدير  •

ناتجة عن تصحيح   لم تكن  إ ا  المحاسبية  التقديرات  في  تغييرات  المحاسبي لي 
 أخطا  ال ترة السابقة.

 
)االمثلة   مثالين  المجل   اإلرشا5- 4أفاف  إلى  المحاسبي (  المييار  بتن يذ  الخاصة  دات 

( النه قد يسبك 3، التي تصاحك المييار. حذف المجل  مثااًل واحدًا )مثام  8الدولي رقم  
 إربايا في فو  التعدييت.

 
للتغيرات في   2023ينــاير    1تســــــــــــــري التعــدييت لل ترات الســــــــــــــنو ــة التي تبــدأ في أو بعــد  

رات المحاســــبية التي تحد  في أو بعد بداية تل  الســــياســــات المحاســــبية والتغيرات في التقدي
 ال ترة، مح السماح بالتطبيق المبكر.

 2023يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
 الجديدة والمعّدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  2
 
ولم يتم تطبيقها بشلل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 )يتبع( مبلر 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    بعدالسنوية التي تبدأ من أو 
رقم   الدولي  المحاسبي  المييار  على  المتعلقة  بالمتعلق    12تعدييت  المانلة  الضرائك 
 بالمونودات والمطلوبات الناتجة من معاملة واحدة 

 
تقدم التعدييت استثنا  آخر من اإلع ا  من االعتراف المبدئي. بمونك التعدييت، ال تطبق  

للمعاميت التي تادي إلى فروق فر بية ماقتة قابلة للخصم  المنشأة إع ا  االعتراف المبدئي  
 ومتساو ة.

 
اعتمادًا على قانون الضرائك المعموم به، قد تنشأ ال روق الضر بية الماقتة والقابلة للخصم  
عند االعتراف المبدئي بأصل والتزام في معاملة ال تمثل اندما  أعمام وال تاثر على المحاسبة  

ضر بة. على سبيل المثام، قد ينشأ لذا عند االعتراف بالتزام عقد اإليجار أو الربح الخافح لل 
  16وما يقابله من حق استخدام المونودات الذي يطبق المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  

 في تار   بد  عقد اإليجار.  
 

تراف بأصل  ، يتعين على المنشأة االع12الحقًا للتعدييت على المييار المحاسبي الدولي رقم  
ومطلوبات الضر بة المانلة  ات الصلة، مح إدرا  أي أصل فر بي مانل يخضح لمعايير 

 . 12االسترداد الواردة في المييار المحاسبي الدولي رقم 
 

توفيحيًا للمييار المحاسبي الدولي رقم   يضيف مجل  معايير المحاسبة الدولية أيضًا مثاالً 
 ت. الذي يوفح كي ية تطبيق التعديي 12
 

تنطبق التعدييت على المعاميت التي تحد  في أو بعد بداية أوم فترة مقارنة معروفة.  
 باإلفافة إلى  ل ، في بداية أقرب فترة مقارنة، تعترف المنشأة بما يلي:

 
أصل فر بي مانل )إلى الحد الذي يكون  يه من المحتمل توفر ربح خافح للضر بة  •

لماقت القابل للخصم( والتزام فر بي مانل لجميح  يمكن في مقابله استخدام ال رق ا
 ال روق الماقتة القابلة للخصم والخافعة للضر بة المرتبطة بما يلي:

 حق استخدام المونودات ومطلوبات عقود اإليجار؛  -
إيقاف التشغيل واالستعادة والمطلوبات المماثلة والمبال  المقابلة المعترف بها كجز     -

 الصلة. من تكل ة االصل  ي 
 

االثر الترايمي للتطبيق المبدئي للتعدييت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة   •
 )أو أي مكون آخر من حقوق الملكية، حسك االقتضا ( في  ل  التار  .

 2023يناير  1 

 
ــيتم تطبيقها في  ــيرات والتعدييت الجديدة ســـــــ البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون تتوقح اإلدارة أن لذل المعايير والت ســـــــ

قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق لذل المعايير والت سيرات والتعدييت الجديدة، أي تأثير نولري على البيـــــــانات المالية الموحدة 
 للمجموعة في فتـرة التطبيق المبدئي.
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 الموحدة   إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان التوافق
ــاســـــي للشـــــركة   بناً  على المعايير الدولية للتقار ر المالية الموحدةتم إعداد البيانات المالية   ، وحيثما ينطبقوتتوافق مح النظام االســـ

 .)وتعدييته( 2015 لسنة 2مح القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 

ــنة    32صــــــدر القانون االتحادي رقم  ــأن الشــــــركات التجار ة )"قانون الشــــــركات الجديد"( في    2021لســــ ــبتمبر    20بشــــ ،  2021ســــ
بشـــــــأن الشـــــــركات التجار ة،    2015لســـــــنة    2ليحل بالكامل محل القانون االتحادي رقم    2022يناير  2وســـــــيدخل حيز التن يذ في  

عة االحكام الجديدة وسوف تطبق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من بصدد مران  الشركة"(. إن  2015المعدم )"القانون 
 تار   دخوم التعدييت حيز التن يذ.

 أساس اإلعداد
ولي العملـة الوظي يـة   ،قرب ألف )ألف درلم(ال  وتم تقر بهـاي )الـدرلم( درلم اإلمـاراتالـالبيـانـات المـاليـة الموحـدة بـلـذل لقـد تم عر  

 . للمجموعة
 

 .ما لم يذكر خيف  ل تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناً  على مبدأ التكل ة التار خية، 

 أساس التوحيد
 .تتضمن لذل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة

 
ــح نمو      10ينظم المييار الدولي للتقار ر المالية رقم  ــاس التوحيد الذي يضـ ــآت بما في  أسـ ــيطرة ينطبق على كافة المنشـ واحد للسـ

   ل  المنشآت  ات االغرا  الخاصة أو المنشآت المنظمة.
 

عندما يكون   بهالو أن المســتثمر يســيطر على شــركة مســتثمر    10تعر ف الســيطرة بمونك المييار الدولي للتقار ر المالية    يتمثل
القدرة على التأثير على تل    ولديه بهامح الشـــــــــركة المســـــــــتثمر   إرتباطهن ، عائدات متغيرة مفي  حقوق   لديه، أو يكون معر  إلى
، يجك 10ييار الدولي للتقار ر المالية  في الم  الســــــــــيطرةتعر ف  لتطبيق  .  بهاالمســــــــــتثمر  ركةعلى الشــــــــــ خيم ن و لمن   العائدات

 :استي ا  نميح المعايير الثيثة التالية، بما في  ل 
 

 ؛بهاعلى الشركة المستثمر  ن و المستثمر  يكون لدف)أ( 
 ؛ وبهامح الشركة المستثمر  إرتباطهعائدات متغيرة من  معر  إلى، أو لديه حقوق في،  المستثمر يكون  )ب(
 .المستثمر عائدات قيمةللتأثير على  بهاعلى الشركة المستثمر  على ممارسة ن و لالمستثمر القدرة  أن يكون لدف) ( 

 التابعة الشركات
إ ا   بهاالشـركة المسـتثمر    علىالمجموعة   تسـيطر.  تتمثل الشـركات التابعة في الشـركات المسـتثمر بها الخافـعة لسـيطرة المجموعة

في واحد أو   في حام كان لنام تغيراتتقييم ما إ ا كانت لديها ســــــــيطرة    بإعادة  المجموعة تقوم. الســــــــيطرةمعايير   يانت تســــــــتوفي
ــيطرة.  ــمنأيثر من عناصــــر الســ ــيطرةفيها حقوق  تكون  ل  الظروف التي    و تضــ ــيطرةوتادي إلى    أيثر نولر ة الســ المجموعة    ســ

  إلىالبيانات المالية للشـركات التابعة في لذل البيانات المالية الموحدة من تار   بد  السـيطرة   إدرا . يتم بهاعلى الشـركة المسـتثمر 
 .  السيطرةتار   توقف تل

 غير المسيطرة الحصص
في صـــافي المونودات القابلة للتحديد في تار   للشـــركة المســـتحو ة مبدئًيا بحصـــتها التناســـبية الحصـــص غير المســـيطرة   قياس يتم

ــتحوا  ــة المجموعة في  اإلســ ــاب التغيرات في حصــ ــيطرة الشــــركة ال. يتم احتســ حقوق  كمعاميتتابعة والتي ال ينت  عنها فقدان الســ
 .ملكيةال
 

حصــــــص  المونودات والمطلوبات للشــــــركة التابعة وأي ب تقوم بإيقاف اإلعترافت قد المجموعة الســــــيطرة على شــــــركة تابعة،  عندما
أو خسـارة ناتجة في بيان الربح    كسـكمبأي    اإلعترافحقوق الملكية. يتم  ل االخرف   غير مسـيطرة تتعلق بها باإلفـافة إلى المكونات

 السيطرة. انبالقيمة العادلة عند فقد ةمحت ظ بها في الشركة التابع حصةأو الخسارة الموحد. يتم قياس أي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 )يتبع( بأهم السياسات المحاسبيةملخص  3

 )يتبع(  أساس التوحيد

 االعمام إندما 
ــتخدام ــتحوا طر قه  يتم إســــ ــبة  اإلســــ ــفي المحاســــ ــتحوا   باإلحتســــ تكل ه  يتم قياسالشــــــركات التابعة من قبل المجموعة.    على اإلســــ
في تار     أو المحتملة، المصدرة والمطلوبات المتكبدةوأدوات حقوق الملكية ،  للمونودات المستحو  عليهاالقيمة العادلة  ب  اإلستحوا 
 .محتمل دفعه مبل القيمة العادلة الي  باإلفافة إلى ،المعاملة

 
والقيمة العادلة في   المســـــتحو  عليهاأي حصـــــص غير مســـــيطرة في الشـــــركة    وقيمةالمحوم    المالي تســـــجيل الز ادة في المقابل يتم

القيمة العادلة لحصـة المجموعة في صـافي المونودات    عن عليها في الشـركة المسـتحو  ملكية سـابقة  حصـة الي اإلسـتحوا تار   
أقل من القيمة العادلة لصـــافي مونودات الشـــركة التابعة المســـتحو  عليها   تان. إ ا كالمســـتحو  عليها كشـــهرة تجار ةالتي   المحددة

 .ال رق مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحدب اإلعتراف، يتم بسعر مخ  في حالة الشرا  

 في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغيير السيطرة  التغيرات
ولي   –حقوق ملكية   كمعاميتة التي ال ينت  عنها فقدان الســـــــــــيطرة الحصـــــــــــص غير المســـــــــــيطر  ات احتســـــــــــاب المعاميت   يتم

في الحقوق غير   اإلســـــــتبعادأو الخســـــــائر الناتجة عن    المكاســـــــك. يتم تســـــــجيل ميياً مح المالكين بصـــــــ تهم  التي تتم   يالمعاميت
 .الموحدالمسيطرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 عند التوحيد المحذوفة  المعاميت
عن  ة الناتجة  محققالغير   والمصــــــــــار فيرادات واإل،  الداخلية  يما بين شــــــــــركات المجموعة  واالرصــــــــــدةالمعاميت    يتم حذف كافة
مح الشــركات المســتثمر بها وفقًا المعاميت   الناتجة عنالمكاســك غير المحققة   يتم حذف.  ةالمجموع يما بين شــركات المعاميت  

بن   الطر قة   المحققةالخسـائر غير  يتم حذ. بها  المسـتثمرفي الشـركة  المجموعة    إلى مدف حصـةمقابل االسـتثمار   لحقوق الملكية
 القيمة. إنخ ا   يه دليل على الذي ال يوند إلى المدفالمكاسك غير المحققة، ولكن فق   حذف بها بتمالتي 

 التقارير عن القطاعات
 للمجموعة. ةالتن يذي اإلدارةبطر قة تتوافق مح التقار ر الداخلية المقدمة إلى  يةقطاعات التشغيلالعن  رفح التقار ريتم 
 

، بما مصــــار فمنها إيرادات وتتكبد   تحققيعتبر قطاع التشــــغيل أحد مكونات المجموعة التي تقوم بأنشــــطة أعمام والتي يمكن أن  
تتم مرانعــة النتــائ    لمجموعــة.لمكونــات االخرف  المح أي من  التي تتم  المتعلقــة بــالمعــاميت    والمصــــــــــــــــار ففي  لــ  اإليرادات  

حوم تخصـــــــيص الموارد  تخا  قرارات إ  من أنل  للمجموعة ةالتن يذي اإلدارةمنتظم من قبل   التشـــــــغيلية للقطاعات التشـــــــغيلية بشـــــــكل
 (.36 إيضاحمعلومات مالية عنها )انظر عنها ، والتي تتوفر اوتقييم أدائه للقطاعات
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 أجنبية تعمال
 المعاميت واالرصدة ( أ)

  عندتوار   المعاميت أو التقييم  بباسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة   التشـغيليةيتم تحو ل المعاميت بالعميت االننبية إلى العملة  
ــائر صـــــــرف العميت االننبية الناتجة عن تســـــــو ة لذل المعاميت وعن تحو ل  يتم اإلعتراف .البنودإعادة قياس   بمكاســـــــك وخســـــ

المونودات والمطلوبات المالية بالعميت الجنبية وفقًا الســـعار الصـــرف الســـائدة في نهاية الســـنة في بيان الربح أو الخســـارة فـــمن  
 ".مصار ف تمو ل"
 

يتم عر  مكاسـك وخسـائر صـرف العميت الجنبية التي تتعلق بالقرو  والنقد ومرادفات النقد في بيان الربح او الخسـارة الموحد  
 ".مصار ف تمو ل"فمن 

 
 شركات المجموعة  (ب)

ــاد  ال تعاني عملتها من الشــــركات التابعة للمجموعة )التي    لكافةالنتائ  والمركز المالي    تحو ليتم  عملة   لهاتي  ( والمتضــــخماقتصــ
 إلى عملة العر  كما يلي: العر عن عملة  تختلف  تشغيلية

 
 ؛يتم تحو ل المونودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر اإلق ام السائد بتار   بيان المركز المالي الموحد ( 1)
 و تار   المعاملة؛لسعر السائد في ل الخسارة وفقاً أو  الربحلكل بيان من  والمصار فيتم تحو ل اإليرادات  ( 2)
 فروق الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد. بكافة اإلعترافيتم  ( 3)

 ممتلكات وآالت ومعدات 
ــائر انخ ا  القيمة المترايمة، إن وندت. ــتهيم المترايم وخســــ ا االســــ ــً  يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكل ة ناقصــــ

على    اتياً  المشــيدة المونوداتتشــمل تكل ة  المنســوبة بشــكل مباشــر إلى اقتنا  أو إنشــا  االصــل.على المصــار ف تتضــمن التكل ة  
المقصــــــود منه، وتكاليف  لإلســــــتخدام  المونوداتإحضــــــار  إلى  تكل ة المواد والعمالة المباشــــــرة، وأي تكاليف أخرف متعلقة مباشــــــرة  

القدرة تتم رســــــــملة البرام  المشــــــــتراة التي تعتبر نزً ا ال يتجزأ من   .ند به المونوداتتو واســــــــتعادة الموقح الذي   البنودت كي  وإزالة  
الممتلـكات واآلالت والمـعدات أعـمار  من  بـند   أيعـندما يكون النزا   لمـعدات  ات الصـــــــــــــــلة كجز  من تـل  المـعدات.ل التشــــــــــــــغيلـية

 معدات.لممتلكات واآلالت والمن امن صلة   كبنودإنتانية مختل ة، يتم احتسابها  
 

يتم إدرا  التكاليف اليحقة في القيمة المدرنة لألصـل أو االعتراف بها كأصـل من صـل حسـبما يكون ميئمًا فق  عندما يكون من 
المحتمل أن ينت  للمجموعة فوائد اقتصـادية مسـتقبلية مرتبطة بالبند المعني و كون باإلمكان قياس التكل ة بشـكل موثوق. يتم إدرا  

 مصار ف اإلصيح والصيانة االخرف في الربح أو الخسارة في ال ترة التي يتم تكبدلا فيها.يافة 
 

االســـــــتهيم على    يحتســـــــك  اال يتم إحتســـــــاب إســـــــتهيم على أرافـــــــي التمل  الحر لكنها تخضـــــــح إلختبار إنخ ا  القيمة، بينم
تقييمها إلى قيمها المتبقية على مدف عمرلا اإلنتاني   االخرف باســــــتخدام طر قة القســــــ  الثابت لتوز ح تكل تها أو إعادة  المونودات
 :كما يليالمقدر، 
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 )يتبع(ممتلكات وآالت ومعدات 
 سنة 40-20 مبانيال

 سنة 20-2 اآلالت والمعدات
 سنوات 8-4 المركبات
 سنوات 8-4 البرام 

 سنوات 8-4 أثا  وتجهيزات  
 

يتم تخ ي  القيمة   في نهاية كل فترة تقر ر.  الضــــــرورةو تم تعديلها عند   واالعمار اإلنتانية للمونودات،تتم مرانعة القيم المتبقية  
القابلة ليســــــترداد )رانح  القيمةلألصــــــل أيبر من   المدرنةالقابلة ليســــــترداد إ ا كانت القيمة  القيمةإلى    مباشــــــرةً   المدرنةالدفتر ة  
 من خيم مقارنة  يتم تحديد المكاســـــــــك والخســـــــــائر الناتجة عن اإلســـــــــتبعاد  "انخ ا  قيمة المونودات غير المالية"(.  3 إيضـــــــــاح
 .في بيان الربح أو الخسارة الموحد" اإليرادات االخرف " و تم إدرانها فمن ت مح القيمة المدرنة،المتحصي

 اعمام رأسمالية قيد اإلنجاز
، حتى تار   اإلنجازواآلالت والمعدات كأعمام رأســــــمالية قيد  بإنشــــــا  الممتلكاتتقوم المجموعة برســــــملة نميح التكاليف المتعلقة 

 .المونوداتتل    إنجاز وتشغيل
 

من عند االنتها   التصــــــــنيف المناســــــــك للمونوداتإلى  اإلنجازمن االعمام الرأســــــــمالية قيد بعد  ل   ثم يتم تحو ل لذل التكاليف  
 والتشغيل. اإلنجازاالقتصادية من تار   اإلنتانية ، و تم استهييها على مدف أعمارلا التشييد

 غير الملموسة  الموجوداتالشهرة و 

 التجار ة الشهرة
لشـركة  ا  في  الز ادة في تكل ة االسـتحوا  على القيمة العادلة لحصـة المجموعة في صـافي المونودات المحددة  التجار ة تمثل الشـهرة

 .اإلستحوا تار   في  المستحو  عليهاالتابعة 
 

ــنوً ا لتحديد انخ ا  القيمة و تم  ــهرة سـ ــائر  قيدلايتم اختبار الشـ ا خسـ ــً القيمة المترايمة. ال يتم عك   في نخ ا االبالتكل ة ناقصـ
على أســــاس التدفقات النقدية المتوقعة للوحدات المولدة للنقد    العمليات الحســــابية . تتمالتجار ة خســــائر االنخ ا  في قيمة الشــــهرة

 .بع  االحكامبمعدم خصم مناسك، يتطلك تحديدل ممارسة  و تم خصمها ات الصلة 
 

للوحدات المنتجة للنقد أو  التخصــــيص  إنرا   يتملنقد لغر  اختبار انخ ا  القيمة.  ل المولدةوحدات  ال  إلىالشــــهرة   تخصــــيصيتم 
عنه الشـهرة التجار ة و تم تحديدلا وفقًا للقطاعات    من دم  االعمام الذي ينشـأ مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المتوقح إسـت ادتها

 .التشغيلية

 سة المستحو  عليهاالمونودات غير الملمو 
 إلحتماليةبالقيمة العادلة والتي تعك  توقعات الســوق   مبدئياً  بشــكل من صــل المســتحو  عليهايتم قياس المونودات غير الملموســة  

 إلى المجموعة. االصلفي  المتضمنةالمستقبلية  اإلقتصاديةتدفق المنافح 
 

ا    اإلنتانية  االعمارالمونودات غير الملموســــــــة  ات  يتم إدرا  المترايم وخســــــــائر انخ ا  القيمة   اإلط ا المحددة بالتكل ة ناقصــــــــً
 اإلنتانيالمترايمة. يتم االعتراف باإلط ا  على أســــــــــــاس القســــــــــــ  الثابت على مدف أعمارلا اإلنتانية المقدرة. يتم مرانعة العمر 

 ل فترة تقر ر، مح احتساب أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي.في نهاية ك اإلط ا المقدر وطر قة 
 
ــة  ات  ال ــنوً ا أو أيثر  إلنخ ا  القيمةغير المحددة ولكن يتم اختبارلا  اإلنتانية االعماريتم إط ا  المونودات غير الملموســــ ســــ

ــير إلى أن القيمة   االحدا إ ا كانت   ــتقد    المدرنةوالظروف تشـ ــورةقيمتها إما   إنخ ضـ ــتوف   ةفردي  بصـ  المنتجةوحدة  الأو على مسـ
 لنقد.ل
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 )يتبع( غير الملموسة الموجودات

 الملموسة المستحو  عليها)يتبح(المونودات غير 
غير المحددة ســـــــــــــنو ًا لتحديد ما إ ا كان تقييم  اإلنتانية االعمارللمونودات غير الملموســـــــــــــة  ات    اإلنتانية  االعمارتتم مرانعة  
من غير محـدد إلى محـدد على    اإلنـتانـية االعمـار، يتم إنرا  التغيير في في حـام عـدم ميئمـته.  ال يزام ميئمـاً   اإلنـتانـية االعمـار

ال رق بين صـــافي  على أســـاس  أو الخســـائر الناتجة عن اســـتبعاد المونودات غير الملموســـة   المكاســـكأســـاس مســـتقبلي. يتم قياس 
 إلغا  اإلعترافبها في بيان الربح أو الخســــــارة الموحد عندما يتم  اإلعترافو تم  المدرنة لألصــــــلوالقيمة    متحصــــــيت اإلســــــتبعاد

 أعمار محددة مبينة أدنال. التي لهاغير الملموسة  للمونوداتالعمر اإلنتاني إن  .باالصل
 

 سنة 25-20 التجار ة العيمات
 سنة 12-10 مح العمي  العيقات

 سنة 2 العقود مح العمي 

 غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة 
ــح  ــهرة التجار ة   -عمر إنتاني غير محدد  المونودات التي لهاال تخضـ ــبيل المثام، الشـ ــة غير  المونوداتأو  على سـ غير الملموسـ
 التي تخضــــــح لإلســــــتهيم أو اإلط ا  المونودات تتم مرانعةالقيمة.  إلنخ ا و تم اختبارلا ســــــنو ا   لإلســــــتخدام لإلط ا الجالزة 
ــير االحدا القيمة    إلنخ ا  ــترداد.  ت قد ال  القيمة المدرنة  أنأو التغيرات في الظروف   عندما تشــــــــ  يتم اإلعترافكون قابي ليســــــــ
ليســـــترداد    إن القيمة القابلةليســـــترداد.    ةالقابل قيمتهلألصـــــل    به القيمة المدرنة تجاوزتللمبل  الذي   وفقاً   إنخ ا  القيمةبخســـــارة  

ــتخدام أيهما أعلى ــًا تكاليف البيح أو القيمة في اإلسـ ــل ناقصـ يتم تجميح القيمة،  ا إلنخ . الغرا  تقييم لي القيمة العادلة لألصـ
تتم مرانعة لنقد(. ل المنتجةوحدات  المن صـــــل )  تحديدلا بشـــــكلتدفقات نقديه يمكن  تتوفر لهاالمســـــتو ات التي المونودات في أقل 

تار    إنخ ا  القيمة بحتمام عك  مقابل إ  تعرفــــــــــــــت إلنخ ا  القيمةالتي   بخيف الشــــــــــــــهرة التجار ةغير المالية  المونودات
 .التقر ر

 المخزون 
. تشـمل المتوسـ  المرنح. يتم تحديد التكل ة باسـتخدام طر قة القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلأو صـافي  بالتكل ة   المخزون يتم إدرا  

 نقلفي  تكل ة المخزون على المصـــــار ف المتكبدة لإلســـــتحوا  على المخزون، تكل ة اإلنتا  او التحو ل والتكاليف االخرف المتكبدة  
العامة   المصــــار فمن  نســــبة ميئمةالمصــــنح، تشــــتمل التكل ة على   يما يتعلق بالمخزون ين.  وفــــعه الحاليموقعه و إلى    المخزون 

  .    و ستثني من  ل  تكاليف االقترا . اإلعتيادية الطاقة اإلستيعابية معدم لإلنتا  على أساس
 
 .المتغيرة المطبقة مصار ف البيحمثل صافي القيمة القابلة للتحقق على سعر البيح المقدر في سياق االعمام االعتيادية، ناقًصا ت

 األرصدة لدى البنوك والنقد
البنوم والودائح المحت ظ بها لدف  النقد   ،في بيان التدفقات النقدية الموحد، على النقد في الصــــــندوق يتضــــــمن النقد ومرادفات النقد، 

 .والنقد المقيد للحسابات البنكية المكشوفةلدف البنوم التي لها توار   استحقاق أصلية ال تز د عن ثيثة أشهر معدلة 
 

ــمن النقد ومرادفات النقد،   ــندوق المركز المالية الموحدفي بيان يتضـــــــ ا البنوم والودائح المحت ظ بهلدف  النقد    ،، على النقد في الصـــــــ
 وحساب الضمان. عند الطلك لدف البنوم

 
 الحالية.القرو  البنكية فمن  الحسابات البنكية المكشوفةتظهر  

 و عالوة إصدار األسهم رأس المال
 يتم تصنيف عيوة إصدار االسهم المتعلقة باالسهم العادية كحقوق ملكية. ف االسهم العادية كحقوق ملكية.يتصنيتم 
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 الذمم الدائنة التجارية
من  ةاالعتيادي  االعمامتم الحصــــوم عليها في ســــياق يالســــلح أو الخدمات التي   بســــداد قيمةالتزامات  بالذمم التجار ة الدائنة  تتمثل  

خيم ســنة واحدة أو أقل )أو    الســداد  لذل الذمم مســتحقة تمتداولة إ ا كان  كمطلوباتالموردين. يتم تصــنيف الذمم الدائنة التجار ة  
 غير متداولة. كمطلوباتمر كذل ، يتم عرفها إ ا كانت أطوم(. إ ا لم يكن اال للمنشأة اإلعتياديةدورة التشغيل  خيم

 
 الحقًا بالتكل ة المط أة باستخدام طر قة ال ائدة ال علية. ، و تم قياسهاالذمم التجار ة الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلةيتم اإلعتراف ب

 القروض
يتم  بالتكل ة المط أة. الحقاً   يتم إدرا  القرو  المتكبدة.القرو  مبدئًيا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة  ب اإلعترافيتم 

على  تكاليف المعاملة( وقيمة االســــــترداد في بيان الربح أو الخســــــارة الموحد   من  صــــــافيبال) المتحصــــــيتأي فرق بين ب اإلعتراف
 فترة االقترا  باستخدام طر قة ال ائدة ال علية. مدف
 

ت القرو  كتكـاليف لمعـاميت القر  إ ا كـان من المرنح أن يتم ســــــــــــــحـك نميح يتم اإلعتراف ـبالرســــــــــــــوم المـدفوعـة لتســــــــــــــهيي
 التسهييت البنكية أو نز  منها. وفي لذل الحالة، يتم اإلعتراف بالرسوم في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدف فترة القر . 

 مزايا الموظفين
المبل  المتوقح دفعه إ ا كان  بإلتزام اإلعترافعند تقديم الخدمة  ات الصـــلة. يتم    قصـــيرة االنليتم تحميل مخصـــصـــات الموظ ين 

دفح لذا المبل  نتيجة لخدمة ســــــابقة قدمها الموظف و مكن تقدير االلتزام بشــــــكل ل  حاليلدف المجموعة التزام قانوني أو اســــــتداللي  
 موثوق به.

 المكافآت وخط  الحوافز طو لة االنل
. اإلســـــــتحقاقفي بيان الربح والخســـــــارة الموحد على أســـــــاس   االنلالمكافآت والحوافز طو لة   بمطلوبات  عترافباإلتقوم المجموعة  

 اإلدارة لموافقة مجل  اإلدارة وترتب  بأدا  االعمام.  إمتيازاتتخضح 
 محددةال المسالماتخطة 
القانون    المســتحقين بمقتضــىالتقاعد الشــهر ة  يما يتعلق بالموظ ين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  مســالمات أدا يتم 
، ممثلة في صــندوق معاشــات ومكافآت والتقاعدصــندوق المعاشــات دائرة المالية بحكومة أبوظبي إدارة   تولىت.  2000  لســنة 2رقم  

من مواطني  المواطنينوفًقا للمتطلبات المحلية والتنظيمية للموظ ين غير    ةالتقاعدي تايتم احتســاب المعاشــالتقاعد إلمارة أبوظبي.  
 دوم مجل  التعاون الخليجي.

 المحددة التعو ضاتخطة 
المجموعة حالًيا   تقومالمحددة.   اتالمســـالم برنام بخيف   بتعو ضـــات نهاية الخدمة للموظ ينالمحددة   يتمثل برنام  التعو ضـــات

الســــار ة في قانون العمل االتحادي غير خافــــح للتمو ل خا، بتعو ضــــات نهاية الخدمة للموظ ين طبقًا لألحكام  بتطبيق برنام 
ــتو  المترايمةفترات الخدمة    و رتكز علىلدولة اإلمارات العربية المتحدة،  ــافي   ف آخرومسـ ــاســـي للموظف. يتم احتســـاب صـ راتك أسـ

ن يالموظ ة التي إيتســــــبها  المســــــتقبلي قيمة التعو ضــــــاتالمحددة من خيم تقدير   ببرنام  التعو ضــــــاتالتزام المجموعة  يما يتعلق  
ترف بها غير معقيمتها الحالية. يتم خصـــــــــم أي تكاليف  والتي يتم خصـــــــــمها لتحديدمقابل خدمتهم في ال ترتين الحالية والســـــــــابقة 

،  على انها )أأ(  مصن ة  بالواليات المتحدة شركاتصادرة من  سندات  لسابقة. إن معدم الخصم لو العائد في تار   التقييم الخدمة  لل
و كون لذا لو الســوق البديل في حالة عدم ونود ســوق واســح النطاق لســندات صــادرة من شــركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .يتوار ون وفقًا لما يحددل اإل
 

ــنو ةيتم  ــتخدام طر قة وحدة  إنرا  اإلحتســــــاب بصــــــورة ســــ ــين  اإلئنمانمن قبل خبير ايتواري مالل باســــ المتوقعة. عندما يتم تحســــ
يتم اإلعتراف بحصـة التعو ضـات الزائدة الخاصـة بالخدمة السـابقة للموظ ين فـمن المكاسـك او الخسـائر بأقسـاد   الخطة،  إمتيازات

ــ  ا ــاو ة على متوسـ ــاتمتسـ ــتحقاق التعو ضـ ــبح عندل الذي  المدف. إلى  ل ترة حتى يتم إسـ ــتحقة تصـ ــات مسـ ، يتم في الحام التعو ضـ
ــار ف اإلعتراف ــارة الموحد.   بالمصـ ــائر اإليتوار ة   باإلعتراف بكافة  المجموعة  تقوممباشـــرة في بيان الربح أو الخسـ المكاســـك والخسـ

ــاتخط    الناتجة عن ــ  التعو ضــــ ــار ف وكافةامل اآلخر  المحددة في بيان الدخل الشــــ ــاتالمتعلقة بخط   المصــــ المحددة    التعو ضــــ
 فمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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 المخصصات
 و كون  فـــمن أو قانوني حالي التزام ســـابق، لحد  نتيجة المجموعة، على يترتك عندما المطالبات بمخصـــصـــات االعتراف يتم
 يتم ال موثوقة. بصــــورة االلتزام قيمة و مكن تقدير االلتزام لتســــو ة االقتصــــادية للمنافح خارنة تدفقات إنرا  يلزم أن المرنح من

 .التشغيلية المستقبلية بالخسائر المتعلقة بالمخصصات االعتراف
 

يتم تحديدلا  االلتزام وتســو ة خارني تدفق إنرا  االمر يســتدعي أن إحتمالية فإن المماثلة، االلتزامات من عدد لنام تكون  عندما
 يما  خارني تدفق بإنرا فـــــئيل  احتمام لنام يان وإن حتى ما بمخصـــــص االعتراف يكل. و تم االلتزامات درنة إلى بالنظر
 .االلتزامات فئة ن   في مدر  بند بأييتعلق  

 
الذي يعك   الضــــــر بة قبل ما معدم باســــــتخدام االلتزام لتســــــو ة طلبها المتوقح للن قات بالقيمة الحالية المخصــــــصــــــات يتم قياس
 .بااللتزام المرتبطة والمخاطر للمام الحالية للقيمة الزمنية السوق  تقييمات

 ومصاريف التمويلإيرادات التمويل 
 االعتراف تمالمشـــــــتقة. ي المالية االدوات على والمكاســـــــك الطلك تحت الودائح على ال وائد إيرادات من إيرادات التمو ل تتكون 

 طر قة ال ائدة ال علية. باستخدام إستحقاقها، عند ال وائد بإيرادات
 

ــار ف ــار ف التمو ل من مصـ ــائرومصـــار ف ال ائدة على مطلوبات عقود اإليجار   القرو  على ال ائدة تتكون مصـ  صـــرف وخسـ
 طر قة ال ائدة ال علية. باستخدامالموحد بيان الربح أو الخسارة  في االقترا تكاليف   بكافة االعتراف االننبية. يتم العميت

 توزيعات األرباح
يتم فيها  التي  ال ترة في للمجموعة الموحدة البيانات المالية في يالتزام المجموعة مســــــالمي على االرباح بتوز عات االعتراف يتم

 .المجموعة مسالمي قبل من االرباح توز عات اعتماد

 الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
 الزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضرائك. تقديمتخضح عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية للزكاة. يتم 

 
الخافــعة للضــر بة وفًقا للوائح فــر بة الدخل  ات    الســلطة فــمنتعمل فــر بة الدخل للشــركات التابعة في الخار  التي   تقديميتم 

الدخل االننبي في ال ترة التي يتم و  الزكاة  ضــر بةل النهائية  تقديراتالالناتجة عن    التســو ات يتم تســجيلالصــلة في بلدان التأســي . 
 فيها إنرا  لذل التقييمات.

 
ى الدخل الخافـح للضـر بة في ال ترة الحالية على أسـاس إن مصـار ف أو إيرادات فـر بة الدخل لل ترة لي الضـر بة المسـتحقة عل

إلى   تعودالضــــر بية المانلة التي  المونودات والمطلوباتقضــــائية معدلة بالتغييرات في    ســــلطةمعدم فــــر بة الدخل المطبقة لكل  
 ال روق الماقتة وإلى الخسائر الضر بية غير المستخدمة.

 
ــاس   ــاب فـــــر بة الدخل الحالية على أســـ ــكل نولري في نهاية فترة إعداد  يتم احتســـ ــر بية المطبقة أو المعموم بها بشـــ القوانين الضـــ

ــر التـقار ر في اـلدوم التي تعمـل فيهـا المجموعـة وتنت  إيرادات خـافــــــــــــــعـة للضــــــــــــــر ـبة. تقوم اإلدارة دور ـًا بتقييم المواقف المتخـذة في   ــح فيها التنظيم الضـ ــر بية  يما يتعلق بالحاالت التي يخضـ ــير. و حدد اإلقرارات الضـ ــا    االحكامبي المعموم به للت سـ عند االقتضـ
 على أساس المبال  المتوقح دفعها إلى السلطات الضر بية.
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 مؤجلةال الضريبة مطلوباتموجودات / 
للمونودات والمطلوـبات في بـيان المركز المـالي الموحـد    المـدرنـةالضــــــــــــــر ـبة المانـلة على ال روق الماقـتة بين القيم ـب اإلعترافيتم  

ئك المانلة  الضـرا  بمطلوباتالربح الخافـح للضـر بة. يتم االعتراف بونه عام   إحتسـابوالقواعد الضـر بية المقابلة المسـتخدمة في 
ــر بية المانلة عموًما لجميح ال روق الماقتة القابلة   ــر بة. يتم اإلعتراف بالمونودات الضــــــــ ــعة للضــــــــ لجميح ال روق الماقتة الخافــــــــ
ــر بة متاحة مقابل تل  ال روق الماقتة القابلة   ــعة للضـــــــــ ــم إلى الحد الذي يكون  يه من المحتمل أن تكون االرباح الخافـــــــــ للخصـــــــــ

بمونودات ومطلوبات الضــر بة المانلة إ ا   اإلعترافيتم  ال بية غير المســتخدمة التي يمكن اســتخدامها. والخســائر الضــر   للخصــم
( بالمونودات والمطلوبات بخيف إندما  االعمامالمبدئي ) عن اإلعتراف نشـأ ال رق الماقت والخسـائر الضـر بية غير المسـتخدمة

ــبي.    الفي معاملة  ــر بة أو الربح المحاسـ ــح للضـ ــافةتاثر على الربح الخافـ ــرائك    بمطلوبات اإلعترافيتم  الإلى  ل ،   باإلفـ الضـ
 المبدئي بالشهرة. اإلعترافالمانلة إ ا كان ال رق الماقت ناتًجا عن 

 
لمونودات الضــــــر بة المانلة في نهاية كل فترة تقر ر و تم تخ يضــــــها إلى الحد الذي يصــــــبح من غير   المدرنةتتم مرانعة القيمة  

 المحتمل معه توفر أرباح فر بية كا ية للسماح باسترداد كل أو نز  من المونودات.
 

م فيها تســــــــو ة االلتزام أو يتم قياس مطلوبات ومونودات الضــــــــرائك المانلة بمعدالت الضــــــــر بة المتوقح تطبيقها في ال ترة التي يت
بشـكل نولري بحلوم نهاية فترة    تشـر عهاأو   تشـر عهاالمحقق، على أسـاس معدالت الضـرائك )وقوانين الضـرائك( التي تم  االصـل

التقر ر. يعك  قياس مطلوبات ومونودات الضـر بة المانلة العواقك الضـر بية التي سـتتبح من الطر قة التي تتوقح بها المجموعة،  
 لمونوداتها ومطلوباتها. المدرنةهاية فترة التقر ر، إسترداد أو تسديد القيمة في ن

 العائد على السهم
ــيم المكاســـك خيم من بيانات حوم العائد على الســـهم. يتم إحتســـاب العائد على الســـهم تقوم المجموعة بعر  ــائر أو تقسـ  الخسـ

 .السنة خيم القائمة االسهم لعدد المرنح المتوس  على المجموعة مسالمي إلى العائدة

 اإلعتراف باإليرادات 
تحصـيلها    تم التي  المبال   و سـتثنيمح العميل الحصـوم عليه من عقد    الذي تتوقح المجموعةالبدم    أسـاس  علىاإليرادات   يتم قياس
 أطراف أخرف. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بالسيطرة على منت  أو خدمة ما الحد العمي . عنبالنيابة  

 بيح البضائح
االعتراف   يجكاسـتنتجت المجموعة أنه    .على إلتزام أدا  واحدلبيح البضـائح   عادًة ما تشـتمل العقود المبرمة مح العمي  للمجموعة

 لعميل، بشكل عام عند تسليم البضائح.لتحو ل السيطرة على االصل  عند  عند نقطة زمنية معينة البضائحباإليرادات من بيح 
 

.  وخصومات الكميات  اإلعادةالحق في  بما في  ل   البدالتالعديد من  التي يتم تقديمها للعمي   البضائحبع  عقود بيح  تتضمن
ــأ ــائححق إعادة البعن    ينشـــــــ ــومات الكميات بدم ضـــــــ يتم   حتى  و تم تقييدلاالعقد   بدايةالمتغير عند   البدم  يتم تقديرمتغير.   وخصـــــــ

 .من مقدار اإليرادات التي سيتم تأنيلها يز دالمتغير  البدم علىتطبيق القيد  إن. اليقين المرتبطة بهاعدم  حالة اإلنتها  من
 حق إعادة البضائح

من العميل متغير الن العقد يســمح   يكون البدم المســتلم. خيم فترة زمنية محددةالبضــائح  بإعادةالعقد للعميل الحق   يســمحعندما 
لذل الطر قة   الن إعادتهان وندت. تسـتخدم المجموعة طر قه القيمة المتوقعة لتقدير البضـائح التي سـيتم إالمنتجات،  بإعادةللعميل 

بمونك المييار  متطلبات  ال تقوم المجموعة بتطبيقالمتغير الذي ســـــــــيكون للمجموعة الحق  يه.   البدم  بمبل أفضـــــــــل   تتنبأ بشـــــــــكل
درانه في إالمتغير الذي يمكن   مبل  البدمالمتغير لتحديد   المتعلقة بالبدم  التقييدتقديرات    بخصـو،  15الدولي للتقار ر المالية رقم  

المنتجات من   في إســـــترداد  ابل إعادة المبل  للعميل وتســـــجيل أصـــــل مقابل الحقإلتزام مق  تقوم المجموعة بتســـــجيلســـــعر المعاملة.  
 في بيان المركز المالي الموحد.  بشكل من صل العميل
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 اإلعتراف باإليرادات )يتبع(

 حسومات الكميات
يتم مقاصـــــة الحســـــومات   في العقد.  للشـــــرود المحددةوفقا   مختارة  ومنتجاتلعمي   بأثر رنعي   حســـــومات الكمياتتقدم المجموعة  

إلى ز ادة  بأثر رنعي   يادي تطبيق حسـومات الكميات عمليات الشـرا  اليحقة. عنمن قبل العمي    مقابل المبال  المسـتحقة الدفح
 وفقاً  عميلكل لالطر قة الصــحيحة    قامت المجموعة بتطبيق  التي ســيتم الحصــوم عليه، ولتقدير البدم المتغير الذي  .البدم المتغير

المتعلقة بالتقديرات    تقوم المجموعة بتطبيق الشـــرودبعد  ل     متغير.مبل  بدم أفضـــل    التي يتوقح أنهاخطة الخصـــم المت ق عليها ل
 المتوقعة. المتعلقة بالحسومات المستقبلية بمطلوبات العقود قامت المجموعة باإلعترافوفًقا لذل ، للبدم المتغير.  المقيدة

 المدفوعة أو المستحقة للعمي  البدالت
لبع  العمي  لتقديم   التســـجيلرســـوم  و ، رســـوم االفتتاح  رســـوم إعادة العر   ، رســـوم العر ،حصـــر ةرســـوم   بدفح  المجموعة تقوم

يتم    . بعد  ل عند مقارنتها بالســـــــــلح المباعة للعمي   من صـــــــــلةما إ ا كانت لذل الخدمات   يتقوم المجموعة بتقييم  . ةخدمات مختل 
 .مقابل اإليرادات، على التوالي خصمهابيح وتوز ح أو  كمصار ف المن صلةأو غير  المن صلةبالخدمات  اإلعتراف

 عقود اإليجار 

 المجموعة كمستأنر
  حق اســــــــــــــتخــدامبعقــد إيجــار، عنــد بــد  العقــد. تعترف المجموعــة    (أو يحتوي على)لو  تقوم المجموعــة بتقييم مــا إ ا كــان العقــد  

ترتيبات عقد اإليجار التي يكون فيها المســـــتأنر، باســـــتثنا  عقود اإليجار والتزامات اإليجار المقابلة  يما يتعلق بجميح    المونودات
. بالنســــــبة لهذل العقود، منخ ضــــــة القيمةشــــــهًرا أو أقل( وعقود اإليجار االصــــــوم    12عقود إيجار مدتها  ك  المحددةقصــــــيرة االنل )

ــ  الثابت على مبالمجموعة    تعترف ــاس القســـــ ــغيلية على أســـــ دف فترة عقد اإليجار ما لم يكن مدفوعات اإليجار كمصـــــــروفات تشـــــ
 .االقتصادية من االصوم المانرة المنافحمنتظم آخر أيثر تمثيي للنم  الزمني الذي يتم  يه استهيم لنام أساس أساس 

 
ا بـالقيمـة الحـاليـة لمـدفوعـات اإليجـار التي لم يتم دفعهـا في تـار   البـد ،  عقود    مطلوبـاتيتم قيـاس     بعـد الخصــــــــــــــماإليجـار مبـدئيـً

 .معدم اإلقترا  المتزايداستخدام السعر الضمني في عقد اإليجار. إ ا تعذر تحديد لذا المعدم بسهولة، فإن المجموعة تستخدم ب
 

 اإليجار ما يلي: مطلوبات عقودتشمل مدفوعات اإليجار المدرنة في قياس 
 

 عقود إيجار؛أي حوافز  ناقصاً (، االخرف  المدفوعات الثابتة )بما في  ل  ةاإليجار الثابت عقود مدفوعات •
باســتخدام الماشــر أو المعدم في   بشــكل مبدئيتقاس  معدم،اإليجار المتغيرة التي تعتمد على ماشــر أو  عقودمدفوعات   •

 البد ؛تار   
 المتبقية؛المبل  المتوقح أن يدفعه المستأنر بمونك فمانات القيمة  •
 و الخيارات؛إ ا كان المستأنر على يقين معقوم من ممارسة  الشرا ،سعر ممارسة خيارات   •
 .إ ا كان عقد اإليجار يعك  ممارسة خيار إنها  عقد اإليجار العقد،غرامات إنها  ل دفعات •

 
 اإليجار في بند من صل في بيان المركز المالي الموحد. مطلوبات عقوديتم عر  

 
اإليجـار )ـباســــــــــــــتخـدام   مطلوـبات عقودعقود اإليجـار الحـقًا من خيم زـ ادة القيمـة المـدرنـة لعك  الـ اـئدة على    مطلوـباتيتم قـياس  

 .طر قة ال ائدة ال علية( ومن خيم تخ ي  القيمة المدرنة لتعك  مدفوعات اإليجار التي تم إنراؤلا
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 )يتبع( عقود اإليجار 

 )يتبح(  المجموعة كمستأنر
 :الصلة( كلما  ات المونوداتاإليجار )وإنرا  تعديل مماثل لحق إستخدام  مطلوبات عقودتقوم المجموعة بإعادة قياس 

 
 وفي ،  الشرا   خيار  ممارسة  تقييم  فيتغيير    إلى  تادي  التي  الظروف   فيتغيرت مدة اإلينار أو أن لنام حد  أو تغيير لام   •

 .المعدم  الخصماإلينار المعدلة باستخدام سعر    مدفوعات  خصم من خيم    مطلوبات عقود اإليجار  قياس  إعادة  يتم  الحالةلذل  
متبقية  • قيمة  بمونك  المتوقعة  المدفوعات  في  تغيير  أو  المعدم  أو  الماشر  في  التغييرات  نتيجة  اإليجار  مدفوعات  تغيرت 

دام  من خيم مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باستخ  مطلوبات عقود اإليجارمضمونة، وفي لذل الحاالت يتم إعادة قياس  
معدم خصم بدون تغيير )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار نتيجة التغيير في سعر ال ائدة العائم، وفي لذل الحالة يتم استخدام  

 .سعر الخصم المعدم(
مطلوبات تم تعديل عقد اإليجار وال يتم احتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار من صل، وفي لذل الحالة يتم إعادة قياس   •

ار بناً  على مدة عقد اإليجار المعّدم من خيم مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باستخدام سعر الخصم  اإليج  عقود
 .المعدم على أساس تار   التعديل ال علي

 
 .لم تقم المجموعة بإنرا  أي من لذل التعدييت خيم ال ترات المعروفة

 
ــ ر من مدة اإليجار والعمر اإلنتاني لألصـــل  ات العيقة. إ ا كان يتم إســـتهيم حق إســـتخدام المونودات على مدف ال ترة االقصـ

عك  أن المجموعة تتوقح ممارسـة خيار الشـرا ، فإن قيمة تعقد اإليجار ينقل ملكية االصـل االسـاسـي أو أن تكل ة حق االسـتخدام 
ــل  ا   ــتهييها على مدف العمر اإلنتاني لألصــــ ــتخدام  ات الصــــــلة يتم إســــ ــتهيم في تار   بد  عقد  حق االســــ العيقة. يبدأ االســــ

 اإليجار.
 

 .يتم عر  حق إستخدام المونودات كبند من صل في بيان المركز المالي الموحد
 

لتحديد ما إ ا كان حق إســتخدام االصــل قد انخ ضــت قيمته و تم إحتســاب أي   36تطبق المجموعة المييار المحاســبي الدولي رقم 
 ."لقيمة كما لو موفح في سياسة "الممتلكات والممتلكات والمعداتخسائر محددة في انخ ا  ا

 المجموعة كمانر 
المبال  المســتحقة من عقود اإليجار بمونك عقد اإليجار التمو لي كذمم مدينة بمبل  صــافي اســتثمار المجموعة في  ب اإلعترافيتم 

حاســــبية لتعك  معدم عائد دوري ثابت على صــــافي اســــتثمار  إيرادات عقود التأنير التمو لي لل ترات الم توز حعقود اإليجار. يتم  
  يما يتعلق بعقود اإليجار. القائمالمجموعة 

 
يتم يتم االعتراف بإيرادات التأنير من عقود اإليجار التشـغيلية على أسـاس القسـ  الثابت على مدف فترة عقد اإليجار  ي الصـلة.  

لألصـــــل المانر و تم   المدرنةتشـــــغيلي إلى القيمة اليجار اإلالتكاليف المباشـــــرة االولية المتكبدة في الت او  وترتيك عقد   إفـــــافة
 القس  الثابت على مدف فترة اإليجار.االعتراف بها على أساس 
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 األدوات المالية 
المونودات المالية بتار   المتانرة عندما يكون شــــرا  أو بيح أصــــل مالي بمونك عقد تتطلك   بكافةيتم اإلعتراف وإلغا  اإلعتراف  

ــوق المعني. يتم قياس المونودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة   ــل المالي بمونك الوقت المحدد من قبل الســ ــليم االصــ ــروطه تســ شــ
ــن ة  باإلفـــافة إلى تكاليف المعاملة، ما عدا تل  المونودات المالي ــتثمارات  ة المصـ بالقيمة العادلة من خيم الربح أو الخســـارة  كإسـ

ــها مبدئيًا بالقيمة العادلة. ــتحوا  علىالمتعلقة مباشــــــــــــرة    المعاميتتكاليف  ب اإلعترافيتم    والتي يتم قياســــــــــ مونودات مالية   باإلســــــــــ
 الموحد. الخسارةالربح أو في  مباشرةً الربح أو الخسارة  خيمبالقيمة العادلة من المصن ة 

 
 .وفقًا لتصنيف المونودات المالية، بالتكل ة المط أة أو بالقيمة العادلة بالكاملالمونودات المالية المعترف بها  كافةيتم قياس  

 المونودات المالية -والقياس  تصنيفال
 مونودات مالية بالتكل ة المط أة

التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تل  التدفقات النقدية فق  مدفوعات رأس يتم قياس المونودات المالية المحت ظ بها لتحصــــــــيل 
بالتكل ة المط أة ولي  نزً ا   الحقاً يتم قياســه الذي  أو الخســارة من اســتثمار دين  المكســك قياسيتم  المام وال ائدة بالتكل ة المط أة.

إيرادات ال وائد من لذل المونودات  يتم إدرا   انخ ا  قيمته.أو   االصـــــــلالدخل الموحد عند اســـــــتبعاد  بيانالتحود في   عيقةمن 
 .المالية في إيرادات التمو ل باستخدام طر قة معدم ال ائدة ال علي

 بالقيمة العادلةمونودات مالية 
 إن المونودات المالية بالقيمة العادلة من خيم الربح أو الخسارة لي:

 
 ليست مدفوعات أصل الدين وال ائدة على المبل  االصلي القائم؛ أو/ ولي التي و  مونودات  ات تدفقات نقدية تعاقدية •
مونودات محت ظ بها فــــــمن نمو   االعمام غير تل  المحت ظ بها لتحصــــــيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحت ظ بها   •

 للتحصيل والبيح؛ أو
 بالقيمة العادلة من خيم الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة. مصن ةمونودات  •

 
 يتم قياس لذل المونودات بالقيمة العادلة، مح اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح او الخسارة. 

 إنخ ا  القيمة
 .للمونودات المدرنة ة المط أة من إنمالي القيمة المالية المقاسة بالتكل  اإلستثماراتيتم خصم مخصص خسائر 

 
، تقوم المجموعة بمقارنة  المبدئيعند تقييم ما إ ا كانت مخاطر االئتمان على االداة المالية قد ارت عت بشــــــــــــــكل لام منذ االعتراف 

على االداة المالية كما   في تار   التقر ر مح ونود خطر حدو  تخلفكما مخاطر حدو  التخلف عن الســــــــداد على االداة المالية  
عنــد إنرا  لــذا التقييم، تــأخــذ المجموعــة بــاالعتبــار كــٍل من المعلومــات الكميــة والنوليــة التي تكون  في تــار   اإلعتراف االولي.  

. تشمل المعلومات  المتاحة دون تكل ة أو نهد ال مبرر له المستقبليةولة وقابلة للدعم، بما في  ل  الخبرة التار خية والمعلومات  معق
ــناعات التي يعمل فيها المدينون للمجموعة، و تم الحصـــوم عليها من  ــتقبلية للصـ ــتقبلية التي يتم أخذلا باإلعتبار، اآلفاق المسـ المسـ

ــادر الخارنية تقار ر الخبرا  اال ــافة إلى النظر في مختلف المصـــــ ــاديين والمحللين الماليين والهيئات االخرف المماثلة، باإلفـــــ قتصـــــ
 للمعلومات االقتصادية ال علية والمتوقعة والمتعلقة بالعمليات االساسية للمجموعة.
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 )يتبح( إنخ ا  القيمة
على ونه التحـديد، تاخذ المعلومات الـتالـية باإلعتـبار عـند تقييم ما إ ا كانت مخـاطر االئتـمان قد زادت بشـــــــــــــــكل لام مـنذ االعتراف 

 :المبدئي
 

 تدلور نولري فعلي أو متوقح في االدوات المالية الخارنية )إن وندت( أو التصنيف االئتماني الداخلي؛ •
ــبيل المثام،   • ــة بأداة مالية معينة، على سـ ــواق الخارنية لمخاطر االئتمان الخاصـ ــرات االسـ حدو  تدلور ملحوظ في ماشـ

أو   ؛أو طوم ال ترة الزمنية  عن ســـــداد االئتمان بالنســـــبة للمدينز ادة لامة في رصـــــيد االئتمان، أســـــعار مقايضـــــة العجز 
 الذي تكون  يه القيمة العادلة الصل مالي أقل من التكل ة المط أة؛ المبل 

ــبك • ــادية التي من المتوقح أن تتســــــ ــاع المالية أو االقتصــــــ ــلبية القائمة أو المتوقعة في االعمام أو االوفــــــ  ؛التغيرات الســــــ
 انخ ا  لام في قدرة المدين على الوفا  بالتزامات ديونه؛

 ائ  التشغيلية للمدين؛تدلور لام فعلي أو متوقح في النت •
 الز ادات الهامة في مخاطر االئتمان على االدوات المالية االخرف لن   المدين؛ •
حدو  تغير ســـلبي فعلي أو متوقح لام في البيئة التنظيمية واالقتصـــادية أو التكنولونية للمدين، مما يادي إلى انخ ا   •

 لام في قدرة المدين على الوفا  بالتزامات ديونه.
 

النظر عن نتائ  التقييم أعيل، ت تر  المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على أصل مالي قد ارت عت بشكل لام منذ اإلعتراف بغ  
المـبدئي عـندـما تتجـاوز مـدفوعـات العـقد ـتار   اإلســــــــــــــتحـقاق، ـما لم يكن ـلدف المجموعـة معلوـمات معقوـلة وـقابـلة لـلدعم تثـبت عك  

  ل .
 

ــبق، ت تر   ــكل لام منذ اإلعتراف المبدئي إ ا تم بالرغم مما ســـــــــــ المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على االداة المالية لم ترت ح بشـــــــــــ
ــة في تار   التقر ر. يتم تحديد االدوات المالية بأنها  ات مخاطر ائتمانية   تحديد االداة المالية بأنها  ات مخاطر ائتمانية منخ ضــــــــ

 منخ ضة إ ا:
 ؛لتخلف عن السدادلمنخ ضة مخاطر  لهامالية الداة يانت اال ( 1)
 القر ك؛ واالنل يتمتح المقتر  بقدرة كبيرة على الوفا  بالتزاماته النقدية التعاقدية في  ( 2)
، ولكنها ال تادي بالضـــــرورة، إلى  على المدف الطو لاالقتصـــــادية والتجار ة    االوفـــــاعقد تادي التغيرات المعايســـــة في   ( 3)

 .التدفقية النقدية التعاقديةالوفا  بالتزاماته  علىالحد من قدرل المقتر  
 

أن االصـــــل المالي له مخاطر ائتمانية منخ ضـــــة عندما يكون لألصـــــل تصـــــنيف ائتماني خارني "درنة   تأخذ المجموعة باإلعتبار
ــ "              ً                      ً        استثمار ة" وفقا  للتعر ف الم هوم عالمي ا أو إ االدا ". يعني قائم  ا كان التقييم الخارني غير متوفر، فإن االصل له تقييم داخلي لــ

 االدا  أن الطرف المقابل لديه مركز مالي قوي ولي  لنام مبال  متأخرة السداد.قائم 
 

لامة في مخاطر االئتمان وتقوم بشـــــكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المســـــتخدمة لتحديد ما إ ا كانت لنام ز ادة المجموعة  تقوم 
ــبح المبل   ــمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد الز ادة الهامة في مخاطر االئتمان قبل أن يصـ ــا  لضـ بمرانعتها حســـك االقتضـ

 متأخر السداد.
 

ــة القيمة، فيتم تقييم ــبة ل ئات معينة من المونودات المالية المقيمة فرديا  على أنها غير منخ ضــ ها النخ ا  القيمة على                                                           ً                                         أما بالنســ
أســـــــاس نماعي. قد يتضـــــــمن الدليل الموفـــــــوعي على انخ ا  قيمة مح ظة الذمم المدينة الخبرة الســـــــابقة للمجموعة  يما يتعلق 
بتحصيل الدفعات والز ادة في عدد الدفعات المتأخرة السداد في المح ظة والتي تز د عن معدم فترة اإلئتمان كما قد يشمل التغيرات  

 المترابطة مح تعثر الذمم المدينة. ةظة في االوفاع االقتصادية الوطنية أو المحليالملحو 
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 الخسارة اإلئتمانية المتوقعةقياس 
ة يالحكوم للذمم المدينة التجار ة واالخرف، والتعو ضــــاتتســــتخدم المجموعة نما   إحصــــائية لحســــابات خســــائر االئتمان المتوقعة 

إن خســـــــــائر االئتمان المتوقعة لي تقدير مرنح محتمل  .لدف البنوم ونقد ات لعيقة واالرصـــــــــدة   نهاتالمســـــــــتحق من  المدينة،
بيانات تار خية و   من المجموعة              ً مطورة داخليا  من النما   اإلحصــائية   اإلحتســابالمســتخدمة في   المعاييرُ       ت ســتمد   لخســائر االئتمان.

 .و تم تعديلها لتعك  معلومات مستقبلية مرنحة حسك االحتماالتأخرف 
 

 الخســارة المتوقعة قياس أســاس بإســتخدام االخرف في مح ظة الذمم المدينة التجار ة و   خســائر إنخ ا  القيمة  بتقييم  تقوم المجموعة
 بإستخدام النه  المبس .

 إلغا  اإلعتراف بالمونودات المالية
ـبإلغـا  اإلعتراف ـبالمونودات المـالـية فق  عـندمـا تنتهي الحقوق التعـاـقدـية للـتدفق النـقدي من تـل  المونودات المـالـية    المجموعـةتقوم  

أو عند تحو ل المونودات المالية وبما فيها نميح المكاســـــــــك والمخاطر المتعلقة بملكية المونودات المالية إلى طرف آخر. إ ا لم  
لمالية بشـــــــــــكل كامل أو لم تقم بتحو ل نميح المكاســـــــــــك والمخاطر المتعلقة بملكية المونودات  بتحو ل المونودات ا  المجموعةتقم 

ــتها  المجموعةالمالية وإســـتمرت بالســـيطرة على تل  المونودات المالية التي تم تحو لها إلى طرف آخر، فإن   تقوم باإلعتراف بحصـ
بشــــــــــــكل نولري بكافة مخاطر   المجموعة. أما في حالة إحت اظ المتبقية بالمونودات المالية وأي إلتزامات يتونك عليها ســــــــــــدادلا

 تستمر باإلعتراف بالمونودات المالية. المجموعةومنافح الملكية للمونودات المالية فإن 

 المطلوبات المالية 
ال علية أو بالقيمة العادلة من خيم الربح أو   ال ائدة  المالية الحقًا بالتكل ة المط أة باستخدام طر قة  يتم قياس نميح المطلوبات 

 الخسارة. 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خيم الربح أو الخسارة 
يتم إدرا  المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خيم الربح أو الخســــــــارة بالقيمة العادلة، مح االعتراف بأي مكاســــــــك أو خســــــــائر 
ــارة إلى الحـد اـلذي ال تكون  ـيه نز  من عيـقة التحود المحـددة.   ـناتجـة عن التغيرات في القيمـة العـادـلة في بـيان الربح أو الخســــــــــــ

 خسارة المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة أي فائدة مدفوعة على االلتزام المالي. يشتمل صافي المكسك أو ال
 

ــارة، يتم االعتراف بمبل  التغير في  ــبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدلا بالقيمة العادلة من خيم الربح أو الخســ ومح  ل ، بالنســ
ات في مخاطر ائتمان المطلوبات في بيان الدخل الشــــــــــــــامل اآلخر، ما لم يكن القيمة العادلة ليلتزام المالي الذي يعود إلى التغيير 

ــأنه أن ينشـــــم أو يز د من عدم تطابق  ــامل اآلخر من شـــ ليعتراف بآثار التغييرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في الدخل الشـــ
إن   لعادلة للمطلوبات في بيان الربح أو الخســـارة.المحاســـبة في الربح أو الخســـارة. يتم إدرا  المبل  المتبقي من التغيير في القيمة ا

ــامـل  التغييرات في القيمـة العـادـلة التي تعود إلى مخـاطر االئتمـان للمطلوـبات المـالـية والتي يتم االعتراف بهـا في بـيان اـلدخـل الشــــــــــــ
االرباح المســـتبقاة عند إلغا  االلتزام بداًل من  ل ، يتم تحو لها إلى    اآلخر ال يتم إعادة تصـــني ها الحقًا إلى بيان الربح أو الخســـارة؛

 المالي.
 

يتم االعتراف بمكاسـك أو خسـائر عقود الضـمان المالي الصـادرة عن الشـركة والتي تم تصـني ها من قبل الشـركة بالقيمة العادلة من  
 خيم الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.  

 
 ة العادلة من خيم الربح أو الخسارة.ال يوند لدف الشركة أي مطلوبات مالية مصن ة بالقيم
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 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية 
 يتم تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مح نولر الترتيك التعاقدي.

 أدوات حقوق الملكية 
ــجيل أدوات   ــأة ما بعد طرح كافة مطلوباتها. تم تسـ ــة متبقية في مونودات منشـ إن أداة حقوق الملكية لي أي عقد يبرلن على حصـ

 بالمبال  المستلمة بعد تنز ل تكاليف اإلصدار المباشرة. المجموعةالملكية التي أصدرتها 

 مطلوبات مالية ال
ــنيف الذمم الدائنة   ــتحقات وإلتزامات يتم تصــ ــها مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خصــــم   عقود اإليجاروالمســ "يمطلوبات مالية" و تم قياســ

تكاليف المعاملة، و تم قياســها الحقًا بالتكل ة المط أة بإســتخدام طر قة ال ائدة ال علية و تم اإلعتراف بمصــار ف ال وائد على أســاس 
 إلعتراف بال ائدة غير مادي.العائد ال علي، باستثنا  المطلوبات قصيرة االنل عندما يكون ا

 
إن طر قة ال ائدة ال علية لي طر قة إلحتســاب التكل ة المط أة للمطلوبات المالية وتوز ح مصــار ف ال وائد على مدف ال ترة المعنية. 

المتوقح   إن معـدم ال ـائـدة ال علي لو المعـدم الـذي يخصــــــــــــــم تمـامـًا الـدفعـات النقـديـة المســــــــــــــتقبليـة المتوقعـة في إطـار العمر الزمني
 للمطلوبات المالية أو فترة أقصر، إ ا كان  ل  مناسبًا.

 إلغا  اإلعتراف بالمطلوبات المالية
بــإلغــا  اإلعتراف بــالمطلوبــات المــاليــة عنــدمــا، وفق  عنــدمــا، يتم إبطــام أو إلغــا  أو إنتهــا  صــــــــــــــيحيــة إلتزامــات   المجموعــةتقوم  

 .المجموعة

   ومشاريع مشتركة شركات زميلةاستثمار في 
. إن  ولي ليسـت شـركة تابعة وال حصـة في مشـروع مشـترم الشـركة الزميلة لي المنشـأة التي تمارس المجموعة تأثيرًا لامًا عليهاإن  

ــيطرة أو  ــتثمر فيها ولكن لي  الســ ــركة المســ ــغيلية في الشــ ــة المالية والتشــ ــياســ ــاركة في قرارات الســ التأثير الهام لو القدرة على المشــ
 السيطرة المشتركة على تل  السياسات. 

 
ــافي مونودات المشــــروع المشــــترم لو ترتيك مشــــترم حيث يكون للجهات التي ل ــتركة على الترتيك حقوقًا في صــ ديها ســــيطرة مشــ

الترتيك المشــترم. إن الســيطرة المشــتركة لي المشــاركة المت ق عليها تعاقديًا للســيطرة على الترتيك التي تظهر فق  عندما تســتلزم 
 القرارات حوم االنشطة  ات العيقة موافقة إنمالية من الجهات التي تتشارم السيطرة.

 
، باسـتثنا   المحاسـبيةباسـتخدام طر قة حقوق الملكية  أو المشـروع المشـترم نتائ  ومونودات ومطلوبات الشـركة الزميلة    حتسـابايتم 

 . 5 رقم لمييار الدولي للتقار ر الماليةاحتسابه وفقًا لعندما يتم تصنيف االستثمار على أنه محت ظ به للبيح، وفي لذل الحالة يتم 
 

مبدئًيا في بيان المركز المالي  أو المشـــــروع المشـــــترم  زميلة  الشـــــركة  اللكية، يتم االعتراف باالســـــتثمار في  بمونك طر قة حقوق الم
ــركة الزميلة ــامل اآلخر للشـــــ ــارة والدخل الشـــــ ــة المجموعة في الربح أو الخســـــ أو   الموحد بالتكل ة و تم تعديله الحقًا ليعتراف بحصـــــ

عن حصـــة المجموعة في تل  أو المشـــروع المشـــترم زميلة  الشـــركة  الخســـائر   عندما تز د حصـــة المجموعة في. المشـــروع المشـــترم
في    المجموعة)التي تتضــمن حقوقًا طو لة االنل وتشــكل بالجولر نز ًا من صــافي اســتثمار أو المشــروع المشــترم  الشــركة الزميلة  

التزامات قانونية أو اســتداللية أو قدمت دفعات بالنيابة إلى الحد الذي يكون  يه لدف المجموعة  يتم االعتراف بها الشــركة الزميلة(،  
 .أو المشروع المشترم عن الشركة الزميلة
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 )يتبع( شركات زميلةاستثمار في 
يتم إحتســاب االســتثمار في الشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترم باســتخدام طر قة حقوق الملكية بد ًا من التار   الذي تصــبح  يه 

، يتم  أو مشــــروع مشــــترم  . عند اإلســــتحوا  على اســــتثمار في شــــركة زميلةأو مشــــروع مشــــترم المنشــــأة المســــتثمر بها شــــركة زميلة
العتراف بأي ز ادة في تكل ة االســـــتثمار على حصـــــة المجموعة في صـــــافي القيمة العادلة لمونودات ومطلوبات محددة للمنشـــــأة ا

المســـتثمر بها كشـــهرة وإدرانها فـــمن القيمة المدرنة ليســـتثمار. يتم االعتراف بأي ز ادة في حصـــة المجموعة في صـــافي القيمة 
ة على تكل ة االســـــتثمار، بعد إعادة التقييم، مباشـــــرًة في الربح أو الخســـــارة في فترة إســـــتحوا  العادلة للمونودات والمطلوبات المحدد

 االستثمار.
 

ــبي الدولي رقم   ــارة النخ ا  القيمة   36يتم تطبيق متطلبات المييار المحاســ ــروري االعتراف بأي خســ لتحديد ما إ ا كان من الضــ
. عندما يكون  ل  فــرور ًا، يتم اختبار إنمالي المبل  المدر  مشــروع مشــترمأو    يما يتعلق باســتثمار المجموعة في شــركة زميلة

كأصل فردي و ل  من خيم   36ليستثمار )بما في  ل  الشهرة(  يما يتعلق بانخ ا  القيمة وفقًا للمييار المحاسبي الدولي رقم  
ــًا تكاليف البيح أيهما أعلى( مح المبل  المدر  له. إن أية  مقارنة المبل  الممكن تحصــــيله له )قيمة االســــتخدام والقيمة العادلة ناقصــ

خســـــــارة معترف بها النخ ا  القيمة ال يتم تخصـــــــيصـــــــها الي أصـــــــل، بما في  ل  الشـــــــهرة التي تشـــــــكل نز ًا من المبل  المدر  
د  يه فــمن النطاق الذي يز   36ليســتثمار. يتم االعتراف بأي عك  لخســارة انخ ا  القيمة وفقًا للمييار المحاســبي الدولي رقم  

 المبل  القابل للتحصيل ليستثمار الحقًا. 
 

ــركة زميلة ــتثمار عن كونه شـــــ ــتخدام طر قة حقوق الملكية من التار   الذي توقف  يه االســـــ ــروع  تتوقف المجموعة عن اســـــ أو مشـــــ
ــترم ــتبقاة لمشـ ــة المسـ ــابق وكانت الحصـ ــترم السـ ــروع المشـ ــركة الزميلة أو المشـ ــة في الشـ ي أصـــل  . عندما تحت ظ المجموعة بحصـ

مالي، تقوم المجموعة بقياس الحصــــــــــــة المســــــــــــتبقاة بالقيمة العادلة في  ل  التار   و تم اعتبار القيمة العادلة كقيمتها العادلة عند 
أو المشــــــــــــــروع  . يتم إدرا  ال رق بين القيمة المدرنة للشــــــــــــــركة الزميلة  9االعتراف االولي وفقًا للمييار الدولي للتقار ر المالية رقم  

بتار   التوقف عن اسـتخدام طر قة حقوق الملكية والقيمة العادلة الية حصـة مسـتبقاة وأية تحصـييت من اسـتبعاد حصـة  المشـترم 
 .أو المشـــروع المشـــترم عند تحديد الربح أو الخســـارة من اســـتبعاد الشـــركة الزميلةأو المشـــروع المشـــترم نزئية في الشـــركة الزميلة  

ــا ــركة  باإلفــــــافة لذل ، تقوم المجموعة باحتســــ ــامل اآلخر  يما يتعلق بتل  الشــــ ــابقًا في الدخل الشــــ ب كافة المبال  المعترف بها ســــ
أو المشــــــروع  على ن   االســــــاس الذي قد يكون الزمًا  يما إ ا قد تم اســــــتبعاد تل  الشــــــركة الزميلة  أو المشــــــروع المشــــــترم الزميلة  

ى  ل ، في حام كان ســيتم إعادة تصــنيف الربح أو الخســارة مباشــرة من المونودات أو المطلوبات  ات العيقة. بناً  علالمشــترم  
في الربح أو الخســارة من اســتبعاد أو المشــروع المشــترم  المعترف بها ســابقًا في الدخل الشــامل اآلخر من قبل تل  الشــركة الزميلة  

حقوق الملكية إلى الربح أو المونودات أو المطلوبات  ات العيقة، فإن المجموعة تقوم بإعادة تصـــــــــــنيف الربح أو الخســـــــــــارة من 
 .أو المشروع المشترم الخسارة )يتعديل إلعادة التصنيف( عندما يتم إستبعاد الشركة الزميلة

 
ــة ملكيتها في شــــــركة زميلة  ــتخدام طر قة حقوق  أو مشــــــروع مشــــــترم  عندما تقوم المجموعة بتخ ي  حصــــ ــتمر في اســــ ولكنها تســــ

التصـنيف إلى الربح أو الخسـارة الحصـة من الربح أو الخسـارة التي تم االعتراف بها سـابقًا في الملكية، فإن المجموعة تقوم بإعادة 
الدخل الشـامل اآلخر المتعلقة بذل  االنخ ا  في حصـة الملكية  يما لو كان سـيتم إعادة تصـنيف الربح أو الخسـارة إلى الربح أو 

 .الخسارة عند استبعاد المونودات أو المطلوبات  ات العيقة
 

لدف المجموعة، فإن االرباح والخســـائر الناتجة   أو مشـــروع مشـــترم عندما تقوم احدف منشـــآت المجموعة بالتعامل مح شـــركة زميلة
يتم االعتراف بها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فق  فـمن نطاق أو المشـروع المشـترم من المعاميت مح الشـركة الزميلة  

 غير المرتبطة بالمجموعة.أو المشروع المشترم الحصص في الشركة الزميلة 
 

، بمـا في  ـل  متطلـبات انخـ ا  القيمـة، على الحصــــــــــــــص طو ـلة 9ـقامـت المجموعـة بتطبيق الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رقم 
 ر بها.االنل والتي ال يتم تطبيق طر قة حقوق الملكية عليها والتي تشكل نزً ا من صافي االستثمار في الشركة المستثم

 
على الحقوق طو لـة االنـل، ال تـأخـذ المجموعـة في اإلعتبـار   9عيوة على  لـ ، عنـد تطبيق المييـار الـدولي للتقـار ر المـاليـة رقم  

)أي التعدييت على القيمة المدرنة للحصـــــــــص    28التعدييت على قيمتها المدرنة التي يتطلبها المييار المحاســـــــــبي الدولي رقم  
ــبي الدولي رقم طو لة االنل الناتجة  ــتثمر بها أو تقييم االنخ ا  في القيمة وفًقا للمييار المحاســ ــركة المســ ــائر الشــ عن توز ح خســ

28.) 
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 التعويضات والمنح الحلومية
بيان  فيأبوظبي   إمارة في مدعمة بأســـــعار الحيوانات وعلف بيح الدقيق عن يتعو   للمجموعة المدفوعة بالمبال  يتم اإلعتراف

 البيح. معاملة فيها تتأثر التي ال ترة ن   في منتظم أساس على ،المبيعات تكل ة من يخصم الموحدالربح أو الخسارة 
 

يتم تـقديم المنح من حكومـة أبوظبي إلى المجموعـة لتموـ ل بع  الن ـقات التشــــــــــــــغيلـية والرأســــــــــــــمـالـية للمجموعـة و تم االعتراف بهـا 
ــمية  ــمية لي التكل ة التي يتحملها   باســـــتيمتأييد معقوم  عند ونودبقيمتها االســـ . ال توند شـــــرود  المانحالمنح. تعتبر القيمة االســـ

 مية المستلمة  يما عدا أنه ينبغي للمجموعة استخدامها للغر  المنصو، عليه.صر حة مرتبطة بالمنح الحكو 
 

تم ييتم تأنيل أي فائ  من المنح الحكومية التي لم يتم اســــــــتخدامها في الســــــــنة التي اســــــــتلمت بها المجموعة إلى ال ترة اليحقة.  
ــتلمة لذل المنحة الحكومية المانلة في المطلوبات المتداولة. يتم تســــــــجيل  إدرا  أي فائ  في اإلن اق على المنح الحكومية المســــــ

 يرصيد مستحق من الحكومة في بيان المركز المالي الموحد.

 المنح المتعلقة بالمونودات
كمنحة حكومية مانلة   عرفــــــــهاو تم  للمونودات  بالقيمة المدرنة بالمونوداتالمتعلقة   الماليةيتم االعتراف بالمنح الحكومية غير 

 مقاصـــــــــــــتهاهيم و تم ســـــــــــــتالقابلة لإل المونوداتالموحد. يتم اســـــــــــــتهيم المنحة على مدف عمر  المونزز المالي  في بيان المرك
 .بالمونوداتبمصروفات االستهيم  ات الصلة 

 بالعملياتالمنح المتعلقة 
بالن قات التشــــــــغيلية في بيان الربح أو الخســــــــارة الموحد على مدف ال ترات اليزمة   المتعلقةيتم االعتراف بالمنح الحكومية االخرف 

ــاس منتظم. تظهر المنح المتعلقة بالدخل   ــها، على أسـ المصـــار ف  ات    بعد خصـــملمطابقتها مح التكاليف التي تهدف إلى تعو ضـ
 في الربح أو الخسارة. عر   ل الصلة عند 
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المسـتقبلية   االحدا  توقعات  ل  في بما أخرف، وعوامل السـابقة الخبرة إلى تسـتند التي واالحكام تقييم التقديرات مسـتمرة بصـورة يتم
بيانها في   تم التي للمجموعة،المحاســــــبية الهامة   تطبيق الســــــياســــــات إطار في الرالنة. الظروف ظل في معقولة يعتقد أنها التي

 في بها المعترف والمطلوبات المونوداتقيم  على لها تأثير نولري  التي التالية االحكام بوفـح اإلدارة قامت ؛(3)أنظر إيضـاح 
 .الموحدة البيانات المالية

   المدينة التجار ةللذمم  المتوقعة  اإلئتمانية الخسائرمخصص 
معدالت المخصـصـات   تسـتندللذمم التجار ة المدينة.  الخسـائر اإلئتمانية المتوقعةالحتسـاب    مخصـصتسـتخدم المجموعة مصـ وفة  

يل وتقييمه، والتغطية مختل ة من العمي  التي لها أنماد خســـــــــارة مماثلة )أي نوع العم لمجموعات  المســـــــــتحقة الســـــــــدادعلى االيام 
 حسك خطابات الضمان(.

 
إلى معدالت التخلف التار خية الميحظة للمجموعة. ســـــتقوم المجموعة بمعايرة المصـــــ وفة          ً مبدئيا  تســـــتند مصـــــ وفة المخصـــــصـــــات  

ــارة االئتمان التار خية مح معلومات   ــتقبليةلتعديل تجربة خســــــــ ــبيل المثام، إ ا كان من المتوقح أن تتدلور الظروف  مســــــــ . على ســــــــ
، مما قد يادي إلى ز ادة عدد حاالت التخلف عن الســــداد  مةالســــنة القاداالقتصــــادية المتوقعة )أي النات  المحلي اإلنمالي( خيم  

لف عن السـداد التار خية الميحظة  في السـوق، يتم تعديل معدالت السـداد التار خية. في تار   كل تقر ر، يتم تحديث معدالت التخ
 و تم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

 
 الخســائر اإلئتمانية المتوقعةالســداد التار خية الميحظة والظروف االقتصــادية المتوقعة و تقييم العيقة بين معدالت التخلف عن  إن  

للتغيرات في الظروف والظروف االقتصـــادية المتوقعة. قد ال تكون       ً حســـاســـا  يكون مبل  الخســـارة اإلئتمانية المتوقعة  . لاملو تقدير 
ا تمثل  تجربة الخســـــــــارة االئتمانية الســـــــــابقة للمجموعة والتنبا بالظر  ال علي للعميل في    تخلف عن الســـــــــداد                ً        وف االقتصـــــــــادية أيضـــــــــ 

ــتقبل. إن المعلومات حوم   ــارة اإلئتمانية المتوقعة  المسـ ــة  الخسـ ــمن لذل البيانات المالية   بالذمم المدينة التجار ةالخاصـ للمجموعة فـ
 ."االدوات المالية"( 35وإيضاح  3 إيضاحالموحدة )رانح 

 والمعدات واآلالت للممتلكات اإلنتانية االعمار
 للمونودات  المحدد االستخدام إلى استنادا والمعدات واآلالت الممتلكات لبنود المتبقية والقيم اإلنتانية االعمار بتحديد اإلدارة تقوم

 المســتقبلي االســتخدام أو التكنولوني التقدم مثل القائمة الظروف في اليحقة التغيرات تادي قد لها. المقدرة اإلقتصــادية واالعمار
 التقديرات االولية. عن القيم المتبقية أو اإلنتانية ال علية االعمار اختيف إلى الصلة  ات للمونودات

 المتداولة  غير المونودات اإلنخ ا  في قيمة
ــل أو  المدرنةيحد  انخ ا  القيمة عندما تتجاوز القيمة   ــا  تكل ة البيح ل المنتجةوحدة  اللألصــ ــترداد، ناقصــ ً              لنقد المبل  القابل ليســ                                  

ا تكاليف عملية احتســــــــاب  التي يمكن على البيانات   اإلســــــــتبعاد                                                          ً                      أو القيمة المســــــــتخدمة، أيهما أعلى. تســــــــتند القيمة العادلة ناقصــــــــ 
مماثلة أو أســــعار الســــوق التي يمكن  الصــــوم، أســــاس عمليات تجار ة بحتةالبيح الملزمة، التي تتم على    معاميتمن ميحظتها  

ا التكاليف   ــ  ــا ية            ً            ميحظتها ناقصـ ــتبعاد  اإلفـ ــتندمن المونودات.   لإلسـ ــاب  يسـ ــتخدمة على نمو      إحتسـ   ةالنقدي  اتالتدفقالقيمة المسـ
زم بها لتتوال تشــــــــمل أنشــــــــطه أعادل الهيكلة التي لم   القادمةتســــــــتمد التدفقات النقدية من الميزانية للســــــــنوات الخم   . ةالمخصــــــــوم
 ةحســــاســــ  تعتبر القيمة القابلة لإلســــترداد.  الوحدة المنتجة للنقدالتي ســــتعزز أدا     ةبعد أو االســــتثمارات المســــتقبلية الهام  المجموعة

التدفقات النقدية المخصــومة باإلفــافة إلى التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة ومعدم النمو لمعدم الخصــم المســتخدم في نمو    
 ات  وغيرلا من االصــــــوم غير الملموســــــة   صــــــلة بالشــــــهرة التجار ةلذل التقديرات لي االيثر إن  االســــــتقرا .  غرا  المســــــتخدم ال

 القيمةعن االفترافـــــــات الرئيســـــــية المســـــــتخدمة لتحديد   تم اإلفصـــــــاح.  المجموعة  تعترف بها  المحددة التي االعمار اإلنتانية غير
ــترداد    ةالقابل ــية،  للوحدات المنتجة للنقدليســـــــ ــاســـــــ ــيحها في لذل، بما في  ل  تحليل الحســـــــ البيانات المالية الموحدة )انظر  وتوفـــــــ

 (.9و  8 اإليضاح
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 )يتبع(التقديرات واألحلام المحاسبية  4

 المتقادم المخزون  مخصص
ٍ أســــــــاس   على التقادم من الخســــــــائر لتقييم مخزونها بنود وحركات أعمار بمرانعةتقوم اإلدارة  عند تحديد ما إ ا كان من   .منتظم     

المقرر تســــجيل المخصــــصــــات للتقادم في بيان الربح أو الخســــارة الموحد، تقوم اإلدارة بإصــــدار أحكام حوم ما إ ا كانت لنام أي 
نتهية  والمواد الخام المهذا المنت   لقابلة للتحقق القيمة الصافي  و بيانات يمكن ميحظتها تشير إلى إمكانية ن ا  المنت  في المستقبل 

 تامة الصنح. والبضائحالمواد الخام و  انتها  صيحيتها تار   التي إقتربصيحيتها أو 
 تحديد مدة عقد اإليجار

                                                                                   ً         ً                         عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار نميح الحقائق والظروف التي تحقق حافز ا اقتصادي ا لممارسة خيار التمديد، 
                                                                                                 ً    إدرا  خـيارات التـمديد )أو ال ترات اليحـقة لخـيارات اإلنـها ( في مدة الـتأنير فق  إ ا كان عـقد اإليجـار ماكد ا  أو خـيار اإلنـها . يتم  

ــكل  ــتقبلية المحتملة في التزام اإليجار النه لي  من الماكد بشــ ــكل معقوم )أو عدم إنهاؤلا(. لم يتم إدرا  التدفقات النقدية المســ بشــ
 دلا )أو عدم إنهاؤلا(.معقوم أن عقود اإليجار سيتم تمدي

 خصم مدفوعات عقود اإليجار
نى، اللمجموعة باســتثنا  بع  العقود المتعلقة باالر  والمب المتزايديتم خصــم مدفوعات عقود اإليجار باســتخدام معدم اإلقترا  

عند    المتزايدعدم اإلقترا  حيث يتم اسـتخدام المعدم الضـمني في عقد اإليجار. قامت اإلدارة بتطبيق االحكام والتقديرات لتحديد م
 بد  عقد اإليجار.

 
عنها فـمن لذل   صـاحفاإلالهامة في قياس القيم العادلة تم  واإلفترافـات  واالحكاممز د من المعلومات حوم التقديرات المحاسـبية ل

 البيانات المالية الموحدة.
 حديد تار   االستحوا  في اندما  االعمامت

االعمام"،   إندما "  3  رقم                          ً                                   تحديد تار   االستحوا . وفق ا للمييار الدولي للتقار ر الماليةلو  االعمام    إندما في  الهامة  من الخطوات  
 يعتبر. المســــتحو  عليهاعلى الســــيطرة على الشــــركة   المســــتحو الذي يحصــــل  يه    على أســــاس التار  يتم تحديد تار   االســــتحوا   

ــتحوا   ــتحو  باإلعترافا يقومالنه يحدد متى       ً لاما  تار   االســـ ــتحو  عليهاالمحوم  البدم  وقياس لمســـ والمطلوبات  ، المونودات المســـ
يكون االعمام المتأثرة بات اقية البيح والشـرا ،   إندما  في     ً                    اعتبار ا من لذا التار  .   المسـتحو  عليها. يتم توحيد نتائ  الشـركة  المقبولة

ً                  شـــــــكل عام. غالب ا ما يكون وافـــــــح ا بســـــــهولة من هيكل المحدد ب  اإلنتها لو تار   اإلغيق أو  تار   اإلســـــــتحوا   االعمام    إندما             ً              
                            ً   ( ولكن لذا لي  لو الحام دائم ا.إ ا كان قابل للتطبيقوشرود ات اقية البيح والشرا  )

 
 المســتحو  عليهاعلى الســيطرة على الشــركة   المســتحو أن التار   الذي يحصــل  يه  3لتقار ر المالية رقم  ليوفــح المييار الدولي  

  المقبولةوالمطلوبات ، اإلســـــــتحوا  على المونوداتبشـــــــكل قانوني،   البدم  بتحو للو بشـــــــكل عام التار   الذي يقوم  يه المشـــــــتري  
ــتحو  عليهالشــــركة  ل ــتحو جك على  تار   اإلغيق. ومح  ل ، ي  - المســ أن يأخذ في االعتبار نميح الحقائق والظروف  ات    المســ

 الصلة في تحديد تار   االستحوا ، بما في  ل  إمكانية تحقيق السيطرة في تار   إما قبل أو بعد تار   اإلغيق.
 

ــاح    إـندمـا ، أبرمـت المجموعـة العـدـيد من معـاميت  2021  ســـــــــــــــنةخيم  دارة في نميح (. نظرت اإل37االعمـام الجـدـيدة )إيضــــــــــــ
الجوانك القانونية الت اقيات البيح والشـــرا  والحقائق والظروف  ات الصـــلة حوم كل معاملة من أنل تحديد توار   االســـتحوا  على  

 .3 رقم                ً                                   لذل المعاميت وفق ا للمييار الدولي للتقار ر المالية
 

ــتحوا    ــتحوا  وتقييم أن لذا   كما فيلتســـــهيل االمر، قامت اإلدارة بتوحيد عمليات االســـ بداية الشـــــهر الذي تم  يه تحديد تار   االســـ
 االفترا  لم يكن له أي تأثير نولري على البيانات المالية الموحدة.

 المحتملة للبدالتقياس القيمة العادلة 
ــتحوا االعمام بالقيمة العادلة في تار    إندما من   يام تقييم البدالت المحتملة ــتوفيكجز  من اندما  االعمام. عندما   اإلســــــــــ  ســــــــــ

ً                                       تعر ف االلتزام المالي، يتم إعادة قياسها الحق ا بالقيمة العادلة في تار   كل تقر ر.    المحتملةالمطلوبات  تحديد القيمة العادلة   يستند                                         
 كل لدف أدا  وعامل الخصم. تحقيقفات الرئيسية في االعتبار احتمام اللداف االدا . تأخذ االفتراإلى تقييم م صل 

 
وشــركة شــركة بقيوة ميد بتر يجز  من المحاســبة عن عمليات االســتحوا  على شــركة ال يصــل للمخابز والحلو ات  .م.م، وشــركة 

ألف درلم في تار   االسـتحوا     123,696بقيمة عادلة تقدر بـــــــــــــــ  بالبدالت المحتملةميديتر نيان للحلو ات المحدودة، تم االعتراف 
 على التقدير. التعدييتالتطورات المستقبلية مز د من قد تتطلك (. 37قياسها كما في التقر ر التار   )رانح إيضاح  وإعادة
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 حق إستخدام الموجودات 5

     
 المجموع  مركبات  ممتلكات ومعدات  أرض ومباني  
 درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   

     التكلفة 
 95,260 50,868 - 44,392 2020يناير  1في 

 27,154 21,053 - 6,101 إفافات 
 (3,884)  (304)  - (3,580)  إنها ات 

 - 2,784 - (2,784)  إعادة التصنيف 
      (28)  (2)  - (26)  فروقات تحو ل عميت أننبية 

     
 118,502 74,399 - 44,103 2020ديسمبر  31في 
     

 23,641 15,803 - 7,838 إفافات 
 51,390 4,320 11,269 35,801 (37إستحوا  من خيم إندما  أعمام )إيضاح 

 (4,120)  - - (4,120)  إنها ات 
      19 (4)  - 23 فروقات تحو ل عميت أننبية 

     
      189,432 94,518 11,269 83,645 2021ديسمبر   31في 
     

     اإلطفاء المتراكم 
 19,722 12,285 - 7,437 2020يناير  1في 

 25,786 16,210 - 9,576 محمل للسنة 
 (108)  (70)  - (38)  إنها ات 

      15 7 - 8 أننبية فروقات تحو ل عميت 
     

 45,415 28,432 - 16,983 2020ديسمبر  31في 
 35,531 18,658 673 16,200 محمل للسنة 

 (1,282)  - - (1,282)  إنها ات 
      324 64 61 199 فروقات تحو ل عميت أننبية 

     
      79,988 47,154 734 32,100 2021ديسمبر   31في 

     المدرجة القيمة 
      109,444 47,364 10,535 51,545 2021ديسمبر   31في 
     

      73,087 45,967 - 27,120 2020ديسمبر  31في 
 

:  2020مليون درلم )  9,2  بمبل اإلط ا  للســنة بشــكل أســاســي لتكل ة المبيعات ومصــار ف البيح والتوز ح   مصــار فتم تخصــيص 
 .مليون درلم( على التوالي 21,5: 2020مليون درلم ) 26درلم( و  مليون  4
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 ومعدات وآالت ممتلكات  6

  المجموع 
 أعمال رأسمالية  

   أرض ومباني   آالت ومعدات   أثاث وتجهيزات   مركبات   قيد اإلنجاز 
   درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف  

 التكلفة             
 2020يناير  1في   783,536  1,179,897  50,672  69,448  48,414  2,131,967

 إفافات   259  22,633  666  1,196  49,178  73,932
 تحو يت   8,425  36,616  15,570  4,128 ) ( 64,739  -

 إستبعادات  ) ( 2,781 ) ( 38,392 ) ( 596 ) ( 2,799 ) ( 1,125 ) ( 45,693
 إعادة تصني ات   -  266 ) ( 266  -  -  -

 شطك   -  - ) ( 201  -  - ) ( 201
                           العميت   تحو ل فروقات  ) ( 2,002 ) ( 3,404 ) ( 113 ) ( 82 ) ( 94 ) ( 5,695

 2020ديسمبر  31في   787,437  1,197,616  65,732  71,891  31,634  2,154,310
 إفافات   3,211  39,196  3,340  6,201  82,256  134,204
 (37إستحوا  من خيم إندما  أعمام )إيضاح   246,391  158,758  11,670  8,503  50,015  475,337
 إستبعادات  ( ( 3,560 ( ( 29,733 ( ( 58 ( ( 6,381 ( ( 45 ) ( 39,777

 تحو يت   5,374  24,405  1,371  1,211 ( ( 32,361  -
                           العميت   تحو ل فروقات  ( ( 3,521 ( ( 6,578 ( ( 253 ( ( 111  342 ) ( 10,121

              2021ديسمبر  31  1,035,332  1,383,664  81,802  81,314  131,841  2,713,953
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 )يتبع(  ومعداتوآالت ممتلكات  6

  المجموع 
 أعمال رأسمالية  

   أرض ومباني   آالت ومعدات   أثاث وتجهيزات   مركبات   قيد اإلنجاز 
   درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف  

 وإنخفاض القيمة  االستهالك المتراكم             
 2020يناير  1في   279,849  662,492  34,560  53,396  -  1,030,297
 لسنة  لمحمل   20,266  76,621  4,598  6,514  -  107,999
 إستبعادات  ) ( 2,781 ) ( 34,239 ) ( 596 ) ( 2,799  - ) ( 40,415

 إعادة تصني ات   - ) ( 5,826  5,826  -  -  -
 خسارة إنخ ا  القيمة   -  7,970  -  -  -  7,970
                           العميت   تحو ل فروقات  ) ( 152 ) ( 1,227 ) ( 80 ) ( 72  - ) ( 1,531

 2020ديسمبر  31في   297,182  705,791  44,308  57,039  -  1,104,320
 لسنة  لمحمل   46,089  90,034  8,113  7,694  -  151,930
 إستبعادات  ) ( 3,431 ) ( 29,194 ) ( 58 ) ( 6,321  - ) ( 39,004
                           العميت   تحو ل فروقات  ) ( 433 ) ( 2,969 ) ( 194 ) ( 133  - ) ( 3,729

              2021ديسمبر   31في   339,407  763,662  52,169  58,279  -  1,213,517
 القيمة المدرجة             

              2021ديسمبر   31في   695,925  620,002  29,633  23,035  131,841  1,500,436
             

              2020ديسمبر  31في   490,255  491,825  21,424  14,852  31,634  1,049,990
 

 .فمن شركات المجموعة المباني واآلالت والمعدات قيد اإلنشا  اإلنجازتمثل االعمام الرأسمالية قيد 
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 )يتبع(ممتلكات وآالت ومعدات   6

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 إستحوا  ممتلكات وآالت ومعدات   134,204  73,932
      نقص في مبال  مدفوعة مقدمًا لممتلكات وآالت ومعدات   - ) ( 2,849

     
      لنقدية الموحد ا إستحوا  ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات   134,204  71,083

 
 والخسارة الموحد كما يلي:هيم خيم السنة على بيان الربح تسيتم تحميل مصروف اإل

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 (24تكل ة المبيعات )إيضاح   129,284  92,319
 ( 25مصار ف بيح وتوز ح )إيضاح   10,964  9,297
 ( 26مصار ف عمومية وإدار ة )إيضاح   11,493  6,155
      ( 27تكاليف البحث والتطو ر )إيضاح   189  228

     
107,999  151,930        

 
 
   إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 7
 

2021     
     ألف درهم

     
 الرصيد اإلفتتاحي     -

 إستثمار في مشروع مشترم     5,167
      إستثمار في شركة زميلة    19,084

     
      الرصيد الختامي    24,251

 
 مشترم مشروعاستثمار في 

 
ــبة   ــة بنسـ ــترم حصـ ــروع مشـ ــتثمار في مشـ ــركة بالميرا لزراعة التمور والتجارة  رأس مام ٪ في50يمثل االسـ ــســـت في    ..م.م شـ )تأسـ

ــنةاالردن( تم االســـتحوا  عليها في   ــبة 37إيضـــاح رانح )  ..م.م من خيم االســـتحوا  على شـــركة ال وعة    2021 سـ (. يتم المحاسـ
 باستخدام طر قة حقوق الملكية في لذل البيانات المالية الموحدة.عن المشروع المشترم 

 
ــي الزرالية، زراعة وإنتا  نميح أنواع المنتجات الزرالية، ــتصـــيح االرافـ ــترم في اسـ ــروع المشـ ــي للمشـ ــاد الرئيسـ تعبئة  يتمثل النشـ

 بمنتجاتها. التجارةو وتغليف الخضروات وال وايه، تنمية المحاصيل الزرالية، امتيم وإنشا  مزارع التمور 
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 )يتبع(  إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 7
 

 مشترم استثمار في مشروع
 
 اإلستثمار في مشروع مشترم خيم السنة: الحركة في  يما يلي 

2021     
     ألف درهم

     
 الرصيد اإلفتتاحي     -

 إستحوا  من خيم إندما  أعمام     8,067
      الحصة في خسارة مشروع مشترم   ) (2,900

     
      الرصيد الختامي    5,167

 
 المالية المتاحة حوم االستثمار في مشروع مشترم: يما يلي ملخص الحد  المعلومات 

2021     
     ألف درهم

     
 مجموع المونودات    22,243
      مجموع المطلوبات    ) ( 16,443

     
      صافي المونودات    5,800

     
      خسارة السنة   ) (5,800

     
      مشترمالحصة في خسارة مشروع    ) (2,900

 
 شركة زميلةاستثمار في 

 
شـركة قطوف ولي التجار ة، ولي شـركة  ات مسـاولية محدودة  رأس مام  في٪  31 حصـة بنسـبة يمثل االسـتثمار في شـركة زميلة

ــنةمســــــجلة في المملكة العربية الســــــعودية. اســــــتحو ت المجموعة على الشــــــركة الزميلة في   ــتحوا  على    2021 ســــ من خيم االســــ
انات المالية  (. يتم المحاســــــــبة عن الشــــــــركة الزميلة باســــــــتخدام طر قة حقوق الملكية في لذل البي37مجموعة بي إم بي )إيضــــــــاح 

 النشاد الرئيسي للشركة الزميلة لو تجارة المواد الغذائية والونبات الخ ي ة.إن الموحدة. 
 

  يما يلي الحركة في االستثمار الماقت في شركة زميلة خيم السنة:
2021     

     ألف درهم
     

      (37)ماقت( )إيضاح  إندما  أعمامعليها من خيم  اإلستحوا تم     19,084
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 )يتبع(  إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 7
 

 شركة زميلة )يتبح(استثمار في 
 

 :شركة زميلة يما يلي ملخص الحد  المعلومات المالية المتاحة حوم االستثمار في 
2021     

     ألف درهم
     

 مجموع المونودات    76,147
      مجموع المطلوبات    ) ( 29,691

     
      صافي المونودات    46,456

     
      ربح السنة     26,704

 
 
  الشهرة 8

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 الرصيد اإلفتتاحي   275,933  275,933

      ( 37تم اإلستحوا  عليها من خيم إندما  أعمام )إيضاح   1,370,099  -
     

      الرصيد الختامي  1,646,032  275,933
 

ــهرة توز ح يتم القيمة، إختبار إنخ ا  الغرا  ــهرة مراقبة حيث يتم للنقد في المجموعة المنتجةعلى الوحدات   التجار ة الشــ  الشــ
  يما يلي إنمالي القيمة المدرنة للشهرة المخصصة لكل وحدة: الداخلية. اإلدار ة لألغرا 

 
2020  2021    

  الدولة  ألف درهم  ألف درلم 
      

 االنشطة الزراليةقطاع  اإلمارات    61,855  61,855
 قطاع االنشطة اإلستهييية )ميال العين(  اإلمارات    31,131  31,131
 قطاع االنشطة اإلستهييية )أغذية تركيا( تركيا  2,486  2,486
 قطاع االنشطة اإلستهييية )البيان(  اإلمارات    92,864  92,864
 اإلستهييية )دلتا(قطاع االنشطة  السعودية  87,597  87,597

 االستهييية )ال وعة( قطاع االنشطة  اإلمارات    102,465  -
 االستهييية )ال يصل( قطاع االنشطة  الكويت   97,160  -
 االستهييية )النبيل(قطاع االنشطة  األردن  264,092  -
 االستهييية )أطياب(قطاع االنشطة  مصر  425,401  -
       ماقت(ال( )بي ام بياالستهييية )قطاع االنشطة  اإلمارات    480,981  -
      

275,933  1,646,032          
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 )يتبع( الشهرة 8
 

إلى قيمها  وقطاع االنشــطة اإلســتهييية قطاع االنشــطة الزراليةل المنتجة للنقد  الخاصــة بالوحداتالقابلة ليســترداد    القيماســتندت 
 القابلة ليسترداد. القيمأقل من  على أنهالهذل الوحدات  المدرنةتم تحديد القيمة  اإلدارة. المحددة من قبل في اإلستخدام

 
تم توقح   الناتجة عن االســــــــتخدام المســــــــتمر للوحدات.  المخصــــــــومة  خيم التدفقات النقدية المســــــــتقبليةتم تحديد القيم المســــــــتخدمة  

لنقد  ل المنتجةوحدات  ي تر  أن ال. اإلدارة  المعتمدة من قبل  لألعمام  خطة الخمســيةالالتدفقات النقدية على أســاس الخبرة الســابقة و 
االســــتهييية )بي إم   وقطاع االنشــــطةاالســــتهييية )أطياب(  قطاع االنشــــطةالمتعلقة بعمليات االســــتحوا  االخيرة للمجموعة على  

 عمليات االستحوا  والتقييم االخيرة. نتيجة 2021ديسمبر  31كما في  المدرنةمماثلة لقيمها  تكون  ماقت( أنالبي( )
 

 لمستخدمة في اختبار انخ ا  قيمة الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة: يما يلي االفترافات الرئيسية ا
 

 )٪( النمو السنوي المتوقح لإليرادات
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     
 قطاع االنشطة الزرالية  2,1%-1%  ٪ 1

 قطاع االنشطة اإلستهييية )ميال العين(   3,8%-2,7%  ٪ 3,4- 0,3٪
 قطاع االنشطة اإلستهييية )أغذية تركيا(  6%-5%  ٪ 14- 2٪
 قطاع االنشطة اإلستهييية )البيان(   9,5%-1,5%  ٪ 7,4- 6٪
 قطاع االنشطة اإلستهييية )دلتا(  6%-4%  ٪ 5- 4٪
 االستهييية )ال وعة( قطاع االنشطة   5%-3,8%  -
 االستهييية )ال يصل( قطاع االنشطة   3,3%-0%  -
      االستهييية )النبيل(قطاع االنشطة   18,6%-12,2%  -

 
 )٪( معدم الخصم

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 قطاع االنشطة الزرالية  9,1%  ٪ 9,1
 قطاع االنشطة اإلستهييية )ميال العين(   8,4%  ٪ 8,2
 قطاع االنشطة اإلستهييية )أغذية تركيا(  13%  ٪ 11,5
 قطاع االنشطة اإلستهييية )البيان(   8,4%  ٪ 8,2
 قطاع االنشطة اإلستهييية )دلتا(  8,5%  ٪ 7,5
 االستهييية )ال وعة( قطاع االنشطة   9,6%  -
 االستهييية )ال يصل( قطاع االنشطة   8,1%  -
      االستهييية )النبيل(قطاع االنشطة   9,6%  -

 
ــية ليفترافـــات المخصـــصـــة القيم تمثل ــتقبلية للتونهات اإلدارة تقييم الرئيسـ ــتنادا    والمشـــروبات االغذية قطاع في المسـ  ٍ  كل    إلى      ً   إسـ
 .داخليةالخارنية و ال مصادرال من 

 تحليل الحساسية
ــية إختبار إنخ ا  القيمة   ــاســ ــية  التغيير     ً      بنا   علىقامت المجموعة بإنرا  تحليل لحســ ــات الرئيســ ــالم  في اإلفترافــ تخدمة لتحديد ســ

تتوقح اإلدارة أنه ال يوند أي تغيير   .لكل مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها  القيمة القابلة لإلسترداد
بما في  ل    قد ينت  عنه القيمة المدرنة للوحدة المنتجة للنقدمحتمل معقوم في أي من االفترافـــــــــــــات الرئيســـــــــــــية المذكورة أعيل 

 .قيمتها القابلة ليستردادالتجار ة لتتجاوز  الشهرة
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 موجودات غير ملموسة   9
 

 

 
 

 العالمات 
 الرخص  التجارية 

العالقات/العقود  
 مع العمالء 

 حقوق  
 المجموع  أخرى  مياه الينابيع

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

 82,908 318 3,934 - 26,521 52,135 2020يناير  1في 
 (2,459) (17) - - - (2,442) اإلط ا  

 (939) (54) (796) - - (89) فروقات تحو ل عميت 
       

       
 79,510 247 3,138 - 26,521 49,604 2020ديسمبر   31في 

  تم اإلستحوا  عليها من خيم 
 373,642 9,000 - 58,068 24,563 282,011 (37 إيضاح أعمام )  إندما 
 (12,672) (12) - (4,130) - (8,530) اإلط ا  

 (1,370) (88) (1,431) - - 149 فروقات تحو ل عميت 
       

       
 439,110 9,147 1,707 53,938 51,084 323,234 2021ديسمبر   31في 

       
 

مح خيار الرخصـــة  ، في حين تم الحصـــوم على  اإلت اقية لشـــرود وفقا المدة محدد غير الينابيحميال   لحقوق  اإلنتاني العمر ُ      ي عتبر
ــةالتجديد في نهاية ال ترة بتكل ة قليلة أو بدو تكل ة، مما يســــمح للمجموعة بتحديد أن لذا   غير محدد عمر إنتاني  اله  لذل الرخصــ

ــت على دراية المجموعة. إن  المدة ــية أو تعاقدية أو تنظيمية أو قانونية عوامل بأي ليسـ  أخرف  عوامل أي أو إقتصـــادية أو تنافسـ
 .حقوق ميال الينابيحالرخصة وال     ً                       وبنا   على  ل ، ال يتم إط ا   لهذل الحقوق. اإلنتاني العمر من تقلل أن يمكن مادية

 
التدفقات النقدية المســــــتقبلية الناتجة عن االســــــتخدام تم تحديد القيم المســــــتخدمة من خيم خصــــــم لغر  إختبار إنخ ا  القيمة،  

خم  ســنوات لحقوق ميال  لمدةخطة عمل على                                                      ً                          ً المســتمر لهذل الوحدات. تم تقدير التدفقات النقدية بنا   على الخبرة المكتســبة بنا   
 باستخدام االفترافات الرئيسية التالية: والرخصةالينابيح  

 
2020  2021   

     
 حقوق ميال الينابيح   6%-5%  ٪ 14- 2٪
 )الرماح( الترخيص  14%-4%  ٪ 17- 7٪
      )ال يصل(  الترخيص  3,3%-0%  -

 
 معدم الخصم )%(

2020  2021   
     

 حقوق ميال الينابيح   13%  ٪ 11,5
 الترخيص )الرماح(  9,3%  ٪ 8,1
      الترخيص )ال يصل(   8,1%  -

 
 ٍ     كل  من إلى          ً إسـتنادا  االغذية والمشـروبات   قطاعالمسـتقبلية في  للتونهاتتقييم اإلدارة  الرئيسـية  لإلفترافـاتتمثل القيم المخصـصـة  

 .ةداخليالخارنية و المصادر ال
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 مخزون  10
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 مواد خام ومواد تعبئة  468,118  201,427
 اإلنجاز  قيدأعمام   25,793  3,412
 بضائح تامة الصنح  152,138  94,597
 مستهلكةومواد  غيارقطح   97,753  74,307
      في الطر قبضائح   5,960  4,359

     
378,102  749,762   
      مخصص مخزون بطي  الحركة  ) ( 41,521 ) ( 32,088

     
346,014  708,241        

 
  يما يلي الحركة في مخصص المخزون بطي  الحركة:

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 االفتتاحي  الرصيد  32,088  23,898

 ( 37عليها من خيم إندما  أعمام )إيضاح تم اإلستحوا    11,354  -
 المحمل للسنة   17,992  23,091
      مبال  مشطوبة  ) ( 19,913 ) ( 14,901

     
      الرصيد الختامي  41,521  32,088

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 تجار ة مم مدينة   826,183  550,638
      مخصص خسائر إنخ ا  القيمة  ) ( 141,850 ) ( 116,345

     
434,293  684,333   
  مم مدينة أخرف   56,561  61,349
      مصار ف ودفعات مدفوعة مقدمًا    72,150  32,127

     
527,769  813,044        
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 11
 

   يما يلي الحركة في مخصص خسائر إنخ ا  القيمة  يما يتعلق بالذمم المدينة التجار ة خيم السنة:
2020  2021   

        ألف درهم  ألف درلم 
 االفتتاحي  الرصيد  116,345  55,865

 تم اإلستحوا  عليها من خيم إندما  أعمام   27,776  -
 محمل للسنة  12,674  62,066
           مبال  مشطوبة  ) ( 14,945 ) ( 1,586

      الرصيد الختامي  141,850  116,345
 

. بما أن تجربة الخســــارة للمجموعةيوفــــح الجدوم التالي ت اصــــيل مخاطر الذمم المدينة التجار ة بناً  على مصــــ وفة المخصــــص  
مخصـــص الخســـارة بناً  على  فإن  ، لقنوات العمي  المختل ة  لاماالئتمانية الســـابقة للمجموعة ال تظهر نم  خســـارة مختلف بشـــكل 

 .العمي  المختل ة للمجموعة قواعدبين  كبيرشكل ب يختلفحالة اإلستحقاق السابقة ال 
 

 إنمالي الذمم المدينة والخسائر االئتمانية المتوقعة: أعمار يما يلي تحليل 
 

 :2021ديسمبر  31كما في 
 الخسارة  مخصص 

 اإلئتمانية المتوقعة
 الخسارة   

 اإلئتمانية المتوقعة
 إجمالي  

 الذمم المدينة 
  

   درهمألف   %  ألف درهم
       

 لم تتجاوز فترة إستحقاقها   440,687  ٪ 6,6  28,880
 يوم 90 –ص ر   108,961  ٪ 11,2  12,213
 يوم  180  -91  17,163  ٪ 33,4  5,735
 يوم  181-270  14,694  ٪ 17,3  2,537
 يوم  271-360  32,261  ٪ 31,4  10,116
               يوم 361أيثر من   212,417  ٪ 38,8  82,369

141,850  17,2%  826,183          
 

 :2020ديسمبر  31يما في 
 الخسارة  مخصص 

 اإلئتمانية المتوقعة
 الخسارة   

 اإلئتمانية المتوقعة
 إجمالي  

 الذمم المدينة 
  

   ألف درهم  %  ألف درهم
       

 إستحقاقها لم تتجاوز فترة   191,068  ٪ 5,4  10,270
 يوم 90 –ص ر   85,805  ٪ 9,2  7,888
 يوم  180  -91  24,802  ٪ 15,3  3,788
 يوم  181-270  38,779  ٪ 12,8  4,981
 يوم  271-360  21,080  ٪ 25,5  5,369
               يوم 361أيثر من   189,104  ٪ 44,5  84,049
116,345  21,1 ٪  550,638          
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 11
 

التجار ة باســــتخدام النه  المبســــ . ولتحديد  للذمم المدينةلحياة  على مدف ا بالخســــائر االئتمانية المتوقعة تقوم المجموعة باإلعترف
لكل فئة    الخســــــــــــارة اإلئتمانيةمعدم  وتم تحديدخم  فئات،   إلى الذمم المدينةنميح  تم تصــــــــــــنيف  الخســــــــــــائر االئتمانية المتوقعة، 

 :مخصصباستخدام مص وفة 
 

 الحكومة -االولىال ئة  •
 البلديات -ال ئة الثانية •
 دمات الغذائيةالمعالجة/الخ إعادة -ال ئة الثالثة •
 التجزئة/الموزعين –ال ئة الرابعة  •
 أخرف  –ال ئة الخامسة  •

 
التجال الحالي وكذل  ا  كٍل من  لذل العوامل بالنســـــــــــبة للعوامل الخاصـــــــــــة بالمدينين والظروف االقتصـــــــــــادية العامة وتقييم تم تعديل
 .الحانة، حسك لألموام ة، بما في  ل  القيمة الزمنيالتقر رللظروف في تار    التوقعات

 
 

 تعويضات حلومية مستحقة 12
 

 إمارة في مدعومة بأســــعار الحيوانات وعلف الدقيق بيح عن  يتم دفعها للمجموعةبأموام   المســــتحقة تتعلق التعو ضــــات الحكومية
 .أبوظبي

 
 :السنة يما يلي الحركة في التعو ضات الحكومية المستحقة خيم 

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 الرصيد اإلفتتاحي   12,451  27,782
 تعو ضات للسنة  150,708  120,440
           المبال  المستلمة ) ( 152,876 ) ( 135,771
      الختاميالرصيد   10,283  12,451

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   13
 

مجموعة متنوعة من المعاميت وفًقا لشــــــــــــــرود وأحكام مت ق عليها، مح  بإبرام، اإلعتياديةالمجموعة، في ســــــــــــــياق االعمام  قامت
ــآتشـــــــركات أو  ــمن تعر ف   التي تقحأو أفراد   منشـــــ ــبمييار المحدد في  كما لو   ات العيقة  الجهةفـــــ   24الدولي رقم    يالمحاســـــ
 ".العيقة ات  الجهات"إفصاحات 

 
تعتبر الجهات أنها  ات عيقة إ ا كان الحد االطراف القدرة على الســيطرة على الطرف اآلخر أو ممارســة تأثير لام على الطرف  

 اآلخر عند اتخا  القرارات المالية أو التشغيلية. 
 

 .التابعةوموظ ي اإلدارة الرئيسيين وأعضا  مجل  اإلدارة وشركاتهم  ينلرئيسيا ينتتألف الجهات  ات العيقة من المسالم
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 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و  13
 

 الرئيسيينأ( تعويضات موظفي اإلدارة 
 

 :للسنة يما يلي تعو ضات موظ ي اإلدارة الرئيسيين 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 تعو ضات قصيرة االنل  21,575  20,244
           تعو ضات طو لة االنل   3,983  4,083
24,327  25,558        

 
 ذات عالقة لجهة( مبالغ مستحقة ب

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     

4,895  -  
 ( شركة حلي ة: 2020: شركة تابعة )2021 -شركة ال وعة  .م.م. 

      37رانح إيضاح  – 
 
 ( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقةج

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 شركة حلي ة  -شركة دبي للكابيت )الخاصة( المحدودة   138  172
 شركة حلي ة  –شركة اإلمارات لصناعات الحديد  .م.م.   288  165
 االم شركة ال – القابضة العامة )صناعات(شركة ال  -  71
      شركة زميلة -شركة قطوف وحي التجار ة    14,352  -
     

408  14,778        
 
 جهات ذات عالقة معامالت مع ( د
 

 : خيم السنة  يما يلي المعاميت مح نهات  ات عيقة 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 مبيعات   611  27,371
 مشتر ات   -  5,694

      مصار ف معاد تحميلها   211 ) ( 15
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 نقد وأرصدة لدى البنوك  14
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 نقد في الصندوق   5,168  2,992
           حسابات نار ة وحسابات توفير   248,032  177,475
           نقد وأرصدة لدف البنوم  253,200  180,467
 حساب مقّيد   ) ( 24,969 ) ( 24,996

           ( 16حسابات بنكية مكشوفة )إيضاح  ) (368  -
      في بيان التدفقات النقدية الموحد   النقد ومرادفات النقد  227,863  155,471

     
 البنومنقد وأرصدة لدف   253,200  180,467
           ودائح بنكية   870,057  595,042
      في بيان المركز المالي الموحد  النقد ومرادفات النقد  1,123,257  775,509

 
وال تقل عن    : ال تز د عن ســــــنة واحدة2020) وال تقل عن ثيثة أشــــــهر  ال تز د عن ســــــنة واحدة لي ثابتة ل ترة  الودائح البنكية  إن

. إن ال وائد المحققة على لذل الودائح لي وفقًا الســعار الســوق الســائدة، وتقارب القيم المدرنة لهذل المونودات قيمتها (ثيثة أشــهر
 العادلة.

 
كإلتزام تم تســـجيل مبل  مســـاوي    .2014إلى    2009المتعلقة بســـنة  يمثل الحســـاب المقيد المبل  المخصـــص لدفح توز عات االرباح

لم يتم إدرا  لذا الرصــــيد النقدي المقّيد في النقد ومرادفات النقد الغرا  بيان التدفقات النقدية    في الذمم الدائنة التجار ة واالخرف.
 الموحد.

 
تقدير  تم تقييم االرصـدة لدف البنوم بأن لها مخاطر ائتمانية منخ ضـة للتخلف عن السـداد. بناً  على  ل ، قامت إدارة المجموعة ب

ــارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة  ــدة لدف البنوم في نهاية فترة التقر ر بمبل  يعادم الخســ ــارة على االرصــ شــــهرا. ال   12مخصــــص الخســ
يوند أي من االرصــــــــــدة لدف البنوم في نهاية فترة التقر ر متأخرة الســــــــــداد، ومح االخذ باالعتبار الخبرة التار خية في التخلف عن  

االئتمانية الحالية للبن ، قامت إدارة المجموعة بتقييم أنه ال يوند إنخ ا  في القيمة، وبالتالي لم تقم بتســجيل الســداد والتصــني ات 
 أية مخصصات خسائر على لذل االرصدة.
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 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 15
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
 بيان المركز المالي الموحد في  بهامبالغ معترف     

 الرصيد اإلفتتاحي   81,225  80,458
 تكاليف الخدمة )بما في  ل  ال وائد(  13,837  12,633

 ( 37االعمام )إيضاح تم اإلستحوا  عليها من خيم إندما    46,613  -
 المدفوع من التعو ضات  ) ( 16,291 ) ( 12,017

 إعادة تصنيف  ) (2,393  -
 فروقات تحو ل عميت ) (56 ) ( 30
           خسائر إعادة القياس  882  181

      الرصيد الختامي  123,817  81,225
 الموحد بيان الربح او الخسارة في  بهامبالغ معترف     

 تكاليف الخدمة الحالية   12,327  10,223
 خسارة من التسو ات   -  183

           مصار ف ال وائد  1,510  2,227
12,633  13,837        

 بيان الدخل الشامل اآلخر الموحدفي  بهامبالغ معترف     
 الديموغرا يةفي االفترافات  التغيرات تأثير  1,672 ) ( 872

 الماليةفي االفترافات  التغيرات تأثير ) (3,085  5,157
           تعدييت الخبرة  تأثير  2,295 ) ( 4,104
181  882        

   إكتوارية هامةافتراضات     
 معدم الخصم   3%  ٪ 2

  المنشآتلجميح  3٪
  سنو ًا  

  المنشآتلجميع  3%
باستثناء الشركة 
 التابعة في الكويت 

 سنويًا  5% 

 الراتك ز ادةمعدم  

 تحليل الحساسية    
 معدم الخصم     

 نقطة أساس  50٪-  6,131  4,200
      نقطة أساس  50٪+  5,747 ) ( 3,920

 معدم ز ادة الرواتك    
 نقطة أساس  50٪-  5,764  3,935
  أساس نقطة  50٪+  6,111 ) ( 4,182

في سـنة درلم ألف    10,637:  2020)  2022ألف درلم في سـنة   16,466تعو ضـات  ال دفعات إنمالي يبل  أن المجموعة تتوقح
2021.)  
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 قروض بنكية 16
 

 الشرود التعاقدية للقرو  والقرو  التي تحمل فائدة المجموعة: يما يلي 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 مطلوبات متداولة:    

 تسهييت إئتمانية   406,173  286,587
 حسابات بنكية مكشوفة   368  -

             النل و قر   15,683  11,971
298,558  422,224        

     
 مطلوبات غير متداولة:     

      قرو  النل   1,636,953  237,488
 

 الشرود وندوم السداد
 
 (المبال  بااللف درلم)
 

   2021 2020 
 معدل   إيضاحات   

 الفائدة 
سنة  

 اإلستحقاق 
القيمة  

اإلسمية/  
 السقف 

القيمة  
 المدرجة 

القيمة  
اإلسمية/  

 السقف 

 القيمة المدرنة 

        
 قصيرة االنل /قرو   

 حسابات بنكية مكشوفة 
لامش + معدم   

 مرنعي*
2022 389,534 62,088 197,770 55,936 

لامش + معدم    تسهييت إئتمانية 
 مرنعي*

2022 900,189 344,453 867,250 230,651 

 - - 550,950 550,950 2026 ليبور + لامش* )أ( 1قر  النل 
 - - 550,950 550,950 2026 ليبور + لامش* )أ( 2قر  النل 
 - - 150,000 150,000 2026 + لامش* إيبور )أ( 3قر  النل 
 - - 150,593 150,593 2026 ليبور + لامش* )أ( 4قر  النل 
 - - 9,894 9,894 2025 ليبور + لامش* )ب( 5قر  النل 
 183,670 183,670 183,670 183,670 2025 ليبور + لامش* ) ( 6قر  النل 
 21,729  21,729 19,666 19,666 2026 + لامش*  ييبور )د( 7قر  النل 
 44,060  44,060 34,237 34,237 2025 سايبور + لامش*  )ه( 8قر  النل 

 / 2023 + لامش* إيبور  قرو  النل أخرف 
2024 

3,824 2,676 - - 

        
        

         536,046 1,314,479 2,059,177 2,943,507    المجموع 
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 قروض بنكية )يتبع( 16
 

االردني. و تراوح الهامش على  * تشــــــــمل االســــــــعار المرنيية ليبور، ســــــــايبور، إيبور، كيبور، أوراق دفح لصــــــــالح البن  المركزي  
ــهييت المذكورة أعيل من  - ٪ 0,5لإلمارات العربية المتحدة و   ٪(0,95  -٪  0,40:  2020٪ )1,05٪ إلى  0,4القرو  والتســـــــــــ

 ( للخار .2,85٪-0,50٪: 2020) 2,85٪
 

ألف درلم لمدة خم  ســــــــنوات    1,402,493خيم الســــــــنة، اســــــــت ادت المجموعة من أربعة قرو  طو لة االنل بقيمة   ( أ)
ــداد في   ــتحق الســــــــ ــنةتســــــــ ــلية   دفعاتنميح إن  .  2026 ســــــــ ــداد للمبال  االصــــــــ عند  بدفعة واحدة  القرو  لبارة عن ســــــــ

 القرو  مضمونة بضمان الشركات.إن االستحقاق.  
 

 بنكيةقرو    زامبتوحيد إلتالمجموعة   قامت(،  37  إيضـاح)  م..م. عند االسـتحوا  على شـركة النبيل للصـناعات الغذائية   (ب)
وتحـمل القرو  ـفاـئدة  .  2021ديســــــــــــــمبر   31  كـما في درلمألف    9,894يعـادم بـما  ـباـلديـنار االردني واـلدوالر االمر كي  

من خيم  القرو  مضـمونة  إن  . شـهرا  60إلى    48على مدف فترة تتراوح بين   وتسـتحق السـداد٪  6,5 ٪ و3تتراوح بين 
الكامل في ال ترة اليحقة ولي حاليا بصــدد اســتبدام التعهد بالرصــيد    بتســديد. وقد قامت المجموعة  مســتودع  ىأر  ومبن

 االخرف للمجموعة. القرو تماشى مح ترتيبات لتالحالي بضمان من الشركات 
 

ــلية   درلمألف    183,670من قر  طو ل االنل بقيمة   المجموعة  تاســــــــت اد ( ) ة لمدولي الدوالر االمر كي بالعملة االصــــــ
 عند االستحقاق. دفعة واحدةالقر  لي  تسديدمدة إن . 2025 سنةلسداد في ا  تستحقخم  سنوات 

 
ــنةفي   (د) ــت ادت،  2020 ســـــــ :  2020ألف دينار كو تي )  1,800  بقيمةقر    منإحدف الشـــــــــركات التابعة للمجموعة    اســـــــ

٪ من 50ومضــمونة بضــمان بنكي بنســبة   2026  ســنةلســداد في ا يســتحقألف دينار كو تي( لمدة ســت ســنوات   1,800
 .مشترمالمشروع الفي شر   ال٪ المتبقية من 50المجموعة و 

 
ألف ر ام سعودي   50,000، است ادت إحدف الشركات التابعة للمجموعة من تسهيل طو ل االنل بقيمة 2020  في سنة (ه)

ــنوات حتى   50,000:  2020) ــنةألف ر ام ســـعودي( لمدة خم  سـ ــديديتم   على أن  2025 سـ أقســـاد نصـــف    ل علىتسـ
 ٪ من المجموعة.100التسهييت مضمونة بضمان الشركات بنسبة إن سنو ة. 

 
ألف    3,097عادم يعادم إنمالي مبل   ي(، تحملت المجموعة التزام قرو  بنكية  37)إيضــــــــــاح  "بي ام بي"عند االســــــــــتحوا  على  

معدم فائدة مماثل لمعدالت  البنكيةتســــــــــــهييت مختل ة. تحمل القرو   خطودتغطي والتي   2021ديســــــــــــمبر   31درلم كما في 
 بمبل  اإل نية سـنداتمن ال 2عدد  و القرو  مضـمونة بمز   من الضـمانات الشـخصـية من المالكين السـابقين إن  . المطبقةالسـوق  
تســــــــو ة الرصــــــــيد  صــــــــدد المجموعة ب  إن.  والمخزون الذمم المدينة   وتخصــــــــيصلى التوالي  مليون درلم ع  10مليون درلم و   12,5

 مح ترتيبات االقترا  االخرف للمجموعة. تتماشىبالكامل في ال ترة اليحقة واستبداله بخطود تسهيل 
 
 

 مطلوبات عقود اإليجار  17
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 الرصيد اإلفتتاحي   72,233  74,030
 ( 37تم اإلستحوا  عليها من خيم إندما  االعمام )إيضاح   50,363  -

 مطلوبات عقود اإليجار للسنة  20,803  23,378
 مبال  مدفوعة خيم السنة  ) ( 39,968 ) ( 28,313
           تكاليف ال وائد  3,768  3,138
72,233  107,199        
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 )يتبع(  مطلوبات عقود اإليجار 17
 

 كما يلي: 2021 ديسمبر 31في كما مطلوبات عقود اإليجار تظهر  
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 متداولة  33,092  18,979
           غير متداولة   74,107  53,254
72,233  107,199        

 
اإليجار ولي  لديها أي عنصـــــــــــر متغير في مدفوعات   بمطلوبات عقود يما يتعلق   لامةلدف المجموعة مخاطر ســـــــــــيولة   ال يوند
 اإليجار.

 
 إيجار المجموعة: مطلوبات عقوداستحقاق توار   تحليل  يما يلي 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 خيم سنة واحدة   33,092  18,979
 بين سنة وخم  سنوات  57,014  41,846
           سنواتأيثر من خم    17,093  11,408
72,233  107,199        

 
 

 منحة حلومية مؤجلة 18
 

معتمدة. يتم تســـــــــجيل المنح الرأســـــــــمالية الماقتة كمنح   لموازنةســـــــــنو ة للن قات الرأســـــــــمالية وفًقا   بتقديم موازنةحكومة أبوظبي  تقوم
 (.37كمطلوبات متداولة وغير متداولة )إيضاح  و تم تصني هاحكومية مانلة في بيان المركز المالي الموحد، 

 
2021     

     ألف درهم
     
 الجز  المتداوم     

 معداتالو  واآلالتالمنح الحكومية غير المط أة المتعلقة بالممتلكات     11,245
 الجز  غير المتداوم     

           معداتالو  واآلالتالمنح الحكومية غير المط أة المتعلقة بالممتلكات     28,940
40,185          
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 ذمم دائنة تجارية وأخرى  19
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

  مم دائنة تجار ة  371,378  150,031
 مصار ف مستحقة  350,276  222,231
 وتأمينات دفعات مقدمة   49,844  12,621
 ( 2014-2009غير مطالك بها ) توز عات أرباح   25,651  25,700
            مم دائنة أخرف   179,134  107,518
518,101  976,283        

 
 

  رأس المال 20
 

  بقيمة اســمية  (ألف ســهم  600,000  :2020ديســمبر   31ألف ســهم )  791,577  من رأس المام الصــادر والمدفوع بالكامل  يتكون 
 .للسهم الواحددرلم  1 قدرلا

 
كســعر االســتحوا  على    للســهم الواحددرلم  1ألف ســهم نديد بقيمة اســمية قدرلا    191,577  بإصــدار الشــركة قامت، الســنةخيم  

  3,75ألف درلم )بســــــعر تحو ل   450,000  يبل إنمالي    يبمبل  أصــــــل  م..م. والنبيل للصــــــناعات الغذائية    . .م.م  شــــــركة ال وعة
رأس  ارت ح(،  37( على التوالي )رانح إيضـــــاح لكل ســـــهمدرلم   5,5ألف درلم )بســـــعر تحو ل   393,674  مبل درلم لكل ســـــهم( و 

 ألف سهم. 791,577ألف سهم إلى  600,000مام الشركة المصدر والمدفوع بالكامل من 
 

 كما يلي: السنةيانت حركة عيوة إصدار االسهم خيم 
 

     ديسمبر 31
2021     

     ألف درهم
     
 الرصيد اإلفتتاحي     -

 ( 37)إيضاح  . .م.م ليستحوا  على شركة ال وعة   االسهمإصدار  عيوة     330,000

322,097    
  . .م.م    النبيل للصناعات الغذائيةليستحوا  على شركة    االسهمإصدار  عيوة  

      ( 37)إيضاح 
     

      الختاميالرصيد     652,097

  2021 
 درهمألف 

 2020 
 درلم ألف 

     المصرح به رأس المام 
      1,200,000  1,200,000  ( درلم للسهم الواحد  1بقيمة  ةعادي )أسهم

     
      600,000  791,577  بالكاملوالمدفوع رأس المام الصادر  
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 إحتياطي قانوني 21
 

في شأن الشركات التجار ة والنظام االساســـــي للشركة، يتم تحو ل )وتعدييته(   2015( لسنة 2القانون االتحادي رقم ) الحكام   ً  وفقا  
                                                                                        ً               من أرباح الســــنة إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوز ح حتى يصــــبح رصــــيد االحتياطي القانوني مســــاو ا  لنصــــف رأس مام   10٪

 غير قابل للتوز ح.مقيد و الشركة المدفوع. إن لذا االحتياطي 
 
 

 توزيعات أرباح  22
 

ــنو ة المنعقد في  في انتماع   ــالم2021 أبر ل 8الجميية العمومية الســــــ   118,800ن على توز ح أرباح نقدية بقيمة و ، وافق المســــــ
  16المنعقد في    ةوتم دفعها خيم ال ترة )في انتماع الجميية العمومية الســــنو   2020ديســــمبر   31ألف درلم للســــنة المنتهية في 

(  2019ديســـــــمبر   31ألف درلم للســـــــنة المنتهية في    90,000 بقيمةتوز عات أرباح نقدية  على  ، وافق المســـــــالمون  2020أبر ل 
٪ من 15:  2019إعين توز عات االرباح )  عندألف ســـهم   720,000البالغة  ُمصـــدر  المام  الرأس  أســـهم٪ من 16,5والتي تمثل  

 إعين توز عات االرباح(. عندألف سهم  600,000لغة الباُمصدر المام الرأس  أسهم
 

، وافق المســالمون على توز عات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 2021ســبتمبر    27المنعقد في    في انتماع الجميية العمومية الســنو ة
 ةالبالغصــــــــــــــدر  مُ المام  ال٪ من رأس 8,25والتي تمثل    2021يونيو    30ألف درلم ل ترة الســــــــــــــتة أشــــــــــــــهر المنتهية في   65,305
 نقدًا خيم السنة.إعين توز عات االرباح. تم دفح توز عات االرباح  عند سهم ألف 791,577

 
 

 إيرادات  23
 

ــمل   ــنة المنتهية في  تشــــ ــمبر    31إيرادات الســــ ــنة المنتهية في    3,067,614  والتي بلغت  2021ديســــ ــمبر  31ألف درلم )الســــ ديســــ
ــاح   التي تم اإلســــــــــــــتحوا  عليهـا( إيرادات من الشــــــــــــــركـات الـتابعـة  درلم ألف  2,061,216:  2020  والتي تبل ( 37حـديثـًا )إيضــــــــــــ

 : ال شي (.2020ديسمبر  31ألف درلم )السنة المنتهية في  1,072,095
 
 

 تكلفة المبيعات 24
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 مواد خام   1,590,566  1,066,171
 وإمتيازاترواتك   213,342  142,108
 استھيم ممتلكات وآالت ومعدات  129,284  92,319
 خدمات  68,395  42,192
 صيانة  38,253  29,813
 مصار ف اإليجار   6,973  4,340
 إط ا  حق إستخدام المونودات   9,244  4,007
 مواصيت  14,434  11,181
 تأمين   6,567  4,834
           أخرف   33,879  23,651

1,420,616  2,110,937        
 
ــة الخام المواد تكل ة بيان تمي ــات خصـــم بعد االعيف ومنتجات بالدقيق الخاصـ  ألف  150,708 البالغة أبوظبي حكومة تعو ضـ

ــات لذل من الهدف إن ألف درلم(.  120,440  :2020درلم ) ــعار في والتقلك الز ادة تأثيرمن   الجزئي التقليل لو التعو ضـ  أسـ
 (.12أبوظبي )أنظر إيضاح  إمارة في االستهييية الغذائية المواد بيح وأسعار العالمية الحبوب
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 مصاريف بيع وتوزيع 25
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 وإمتيازاترواتك   239,452  202,654
 مصار ف تسو ق   54,135  39,490
 مصار ف نقل ومواصيت  53,829  44,732
 إط ا  حق إستخدام المونودات   26,043  21,599
 استھيم ممتلكات وآالت ومعدات  10,964  9,297
 مصار ف إيجار  8,447  3,554
 صيانة  8,072  6,800
 رسوم حق اإلمتياز   1,467  2,536
 خدمات  5,533  5,511
 تدر ك وإستشارات   1,962  1,398
           أخرف   39,137  19,443
357,014  449,041        

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 26
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 وإمتيازاترواتك   155,099  101,503
 مخصص خسارة إنخ ا  قيمة  مم مدينة تجار ة  12,674  62,066
 صيانة  13,619  13,702
 اتعاب قانونية ومهنية  35,795  18,483
 استھيم ممتلكات وآالت ومعدات  11,493  6,155
 مصار ف إيجار  4,939  4,532
 ملموسةإط ا  مونودات غير   12,672  2,459
 إط ا  حق إستخدام المونودات   244  180

           أخرف   24,462  25,060
234,140  270,997        

 
 

 تكاليف بحث وتطوير 27
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 وإمتيازاترواتك   8,796  6,301
 استھيم ممتلكات وآالت ومعدات  189  228
           أخرف   613  918

7,447  9,598        
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 إيرادات/ )مصاريف( أخرى  28
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 مواد خام / خردة حيب إيرادات  2,712  2,225
 أتعاب إدار ة  8,256  540
 من التعبئة / التخز ن  إيرادات  960  -
 منح من مرايز االستيم إيرادات   8,400  -

 ممتلكات وآالت ومعدات مكاسك بيح  1,587  442
 ممتلكات وآالت ومعدات  إنخ ا  قيمة  - ) ( 7,970
           أخرف   6,270 ) ( 4,463
9,226 ) ( 28,185        

 
 

 إيرادات التمويل 29
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 إيرادات ال وائد   16,731  19,150
           أخرف   -  2,434
21,584  16,731        

 
 

 مصاريف التمويل 30
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درلم 
     

 مصار ف ال وائد على القرو     16,416  12,596
 ( 17مصار ف ال وائد على مطلوبات عقود اإليجار )إيضاح   3,768  3,138
           خسائر صرف عميت أننبية  671  1,619
17,353  20,855        

 
 

 ضريبة الدخل والزكاة 31
 
الصــــادرة أو   وفقًا للمعدالتيتم تكو ن مخصــــص للضــــرائك    .الدخلالمجموعة في مصــــر وتركيا وعمان لضــــر بة   عملياتخضــــح ت

ــكل نولري  ــعة للضـــر بة للشـــركات التابعة في الخار    االرباحعلى   الموحدفي تار   بيان المركز المالي   التي يتم ت يلها بشـ الخافـ
 وفًقا للوائح المالية للبلدان التي تعمل فيها.

 
لزكاة وفقًا للوائح الهيئة ل  تحميل مخصـصيتم  المجموعة في المملكة العربية السـعودية للزكاة. عملياتخضـح ، ت ل   إلى  باإلفـافة

يتم تحميل المخصــص على بيان الربح أو الخســارة   العامة للزكاة والضــر بة في المملكة العربية الســعودية على أســاس االســتحقاق.
 االنتها  منها.السنة التي يتم خيلها ، إن وندت، الناتجة عن التقييمات النهائية في تال روقايتم تعديل  الموحد.
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 العائد األساسي والمخفض للسهم  32
 

 
 السنة.العائد لمالكي الشركة على المتوس  المرنح لعدد االسهم المصدرة خيم  للسنةيتم إحتساب العائد للسهم بقسمة الربح 

 
عند تحو لها   الواحد ، لم تصــــدر المجموعة أية أدوات قد يكون لها تأثير على العائد للســــهم2020و   2021  ديســــمبر  31يما في  

 حية السهم المخ   تساوي العائد االساسي للسهم الواحد.، وبالتالي، فإن رباستخدامها أو
 

بقيمة اســمية   الســنةألف ســهم خيم   791,577ألف ســهم إلى    600,000ارت ح رأس مام الشــركة المصــدر والمدفوع بالكامل من  
 (.20سهم )إيضاح للدرلم  1
 
 

  وإلتزامات رأسمالية محتملةمطلوبات   33
2020  2021   

   درهمألف   ألف درلم 
     

           فمانات بنكية   39,660  73,648
      إعتمادات مستندية  111,513  129

     
      إلتزامات رأسمالية   44,971  59,913

 
ــمانات   ــتندية  البنكيةتم إصـــدار الضـ ــياق االعمام  واإلعتمادات المسـ ــمن .عتياديةاإلفي سـ ــهييت وتتضـ  الســـداد ائتمانية بنظام تسـ

 .الهامشية وفمانات الودائح الواردة والكمبياالت المانل الدفح وكمبياالت المناقصات وك االت االدا  ُحسن وفمانات المانل

  2021  2020 
     

      34,471  216,039  درلم( ألف )   العائد لمالكي الشركة السنةربح 
     

      600,000  754,964  )آالف االسهم( المتوس  المرنح لألسهم العادية المصدرة خيم السنة 
     

      0,057  0,286  العائد االساسي والمخ   للسهم )درلم(
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  جزئياً شركات تابعة مملوكة  34
 

 غير مسيطرة: لامةحصص  لهاالمعلومات المالية للشركات التابعة التي   يما يلي
 

 غير المسيطرة حقوق الملكيةمن قبل المحت ظ بها  نسبة حقوق الملكية المملوكة 
 

  بلد التأسيس والتشغيل   2021  2020
      
 شركة النبيل للصناعات الغذائية  .م.م.  األردن  20%  -
      
 اإلسماعيلية ليستثمار الزراعي والصناعي )فرات(  مصر  24,98%  -
      
 شركة ر بليت وشركة ميديتر نيان للحلو ات المحدودة  اإلمارات/ السعودية   20%  -
      

       شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  .م.م.  الكويت   50%  ٪ 50
 

 المترايمة للحقوق ال ردية غير المسيطرة كما في تار   التقر راالرصدة 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 شركة النبيل للصناعات الغذائية  .م.م.   69,372  -
 اإلسماعيلية ليستثمار الزراعي والصناعي )فرات(   56,487  -
 )ماقت(  ميديتر نيان للحلو ات المحدودةشركة ر بليت وشركة   40,854  -

      شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  .م.م.   31,913  29,662
     

29,662  198,626        
 

 ربح السنة المخصص للحقوق ال ردية غير المسيطرة:  يما يلي
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 شركة النبيل للصناعات الغذائية  .م.م.   5,493  -
 اإلسماعيلية ليستثمار الزراعي والصناعي )فرات(   7,455  -

      شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  .م.م.   2,218  1,050
     

1,050  15,166        
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   األدوات المالية 35

 مخاطر اإلئتمان
الحد االقصــــــــــى للتعر  لمخاطر االئتمان كما في    إن المالية الحد االقصــــــــــى لمخاطر االئتمان. للمونودات  المدرنةتمثل القيمة  

 يلي:تار   التقر ر لو كما  
  2021 2020 

 ألف درلم  ألف درهم إيضاحات            
    

 434,293 684,333 11  مم مدينة تجار ة، صافي 
 61,349 56,561 11  مم مدينة أخرف 

 408 14,778 13 مستحق من نهات  ات عيقة 
 12,451 10,283 12 تعو ضات حكومية مستحقة

     772,517 1,118,089 14 نقد لدف البنوم
    
  1,884,044 1,281,018     
    

في بيـان المركز المـالي    المـدرنـةإن المبـال     التجـار ـة.  الـذمم المـدينـةفي المقـام االوم إلى    تعودإن المخـاطر االئتمـانيـة للمجموعـة 
الموحد لي صـافي المخصـصـات للذمم المدينة المشـكوم في تحصـيلها وفًقا الحتسـابها باسـتخدام نه  خسـارة االئتمان المتوقعة بناً   

معدلة  مدف الحياة باسـتخدام الخبرة السـابقة لإلدارة لدف المجموعة والبيئة االقتصـادية الحالية العلى  على خسـائر االئتمان المتوقعة 
التعر  العـام على عـدد كبير من   توز حلمخـاطر االئتمـان، مح    لـامال يونـد لـدف المجموعـة تركيز    لعوامـل البحـث المســــــــــــــتقبليـة.

 العمي .

 السيولةمخاطر  
نه  المجموعة في إدارة  متتمثل مخاطر الســـــــــــــيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفا  بالتزاماتها المالية عند اســـــــــــــتحقاقها. يتمثل  

ــ ــيولة في التأيد، قدر اإلمكان، من أنه ســـــ ــتحقاقها، في ظل الظروف  يالســـــ ــيولة كا ية للوفا  بالتزاماتها عند اســـــ كون لديها دائًما ســـــ
 .المجهدة، دون تكبد خسائر غير مقبولةالعادية والظروف 

 
ــمالية المتوقعة وفًقا لمتطلبات رأس المام العامل   ــغيلية والرأســـ ــمن المجموعة أن لديها نقًدا كا ًيا عند الطلك لتلبية الن قات التشـــ تضـــ

 يمكن التنبا بها بشــــــــكل للمجموعة، بما في  ل  خدمة االلتزامات المالية؛ لذا يســــــــتبعد التأثير المحتمل للظروف القاســــــــية التي ال
 معقوم، مثل الكوار  الطبييية.
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   األدوات المالية )يتبع( 35

 السيولة )يتبع(مخاطر  
 :كما يلي للمجموعة كما في تار   التقار ر الماليةالمالية  للمطلوباتالتسديدات التعاقدية إستحقاق  مبال  إن
 

 :2021ديسمبر  31كما في 
 

 المبالغ باأللف درهم 
 القيمة  
 المدرجة 

 التدفقات  
 النقدية التعاقدية 

 أقل  
 سنوات  5-2 سنة  2-1 من سنة 

 أكثر من 
 سنوات  5

       
       

 - - - 976,283 976,283 976,283  مم دائنة تجار ة واخرف 
 - 1,702,518 47,121 453,762 2,203,401 2,059,177 قرو  بنكية 

        16,110 26,150 41,037 36,058 119,355 107,199 مطلوبات عقود اإليجار 
       
 3,142,659 3,299,039 1,466,103 88,158 1,728,668 16,110        
 

 :2020ديسمبر  31يما في 
 المبالغ باأللف درهم 

 القيمة 
 المدرنة 

 التدفقات  
 النقدية التعاقدية 

 أقل  
 سنوات  5-2 سنة  2-1 من سنة 

 أيثر من 
 سنوات  5

       
       

 - - - 518,101 518,101 518,101  مم دائنة تجار ة واخرف 
 - - - 4,895 4,895 4,895 مستحق إلى نهات  ات عيقة 

 4,444 231,483 17,181 310,918 564,026 536,046 قرو  بنكية 
        12,351 23,472 22,933 22,066 80,822 72,233 مطلوبات عقود اإليجار 

       
 1,131,275 1,167,844 855,980 40,114 254,955 16,795        

 السوق مخاطر  
 مخاطر صرف العميت االننبية

ــعار   نتيجةالمالية للمجموعة    االدواتتقلك قيمه   في مخاطرمخاطر العميت  تتمثل   . صـــــــــرف العميت االننبيةالتغيرات في أســـــــ
  ةعملـ  غيرعنـدمـا تكون المعـاميت التجـار ـة المســــــــــــــتقبليـة والمونودات والمطلوبـات المعترف بهـا بعملـه    العميتتنشـــــــــــــــا مخـاطر  

المعاميت بالليرة التركية والدينار الكو تي   ىفي المقام االوم عل  االننبيةالمجموعة. يقتصـــــــر تعر  المجموعة لمخاطر العميت 
 . والر ام السعوديوالدينار االردني والدوالر االمر كي والر ام العماني والجنيه المصري واليورو 

 
ــعودي مرتبطان والدينار االردني المجموعة    عملةحيث أن  تعر  المجموعة لمخاطر العملة محدود  أن اإلدارةتتوقح  والر ام الســــــــــ

دينار الكو تي والجنيه المصري واليورو والر ام العماني أسعار الصرف مقابل الليرة التركية وال  اتتقلب مراقبةيتم .  بالدوالر االمر كي
 إ ا لزم االمر.  إلدارة مخاطر العميت اآلنلةعقود العميت  و تم إستخدام  بإستمرار

 
على قـياس االدوات المـالـية أي ـتأثير  مـقاـبل نميح العميت االخرف  ٪0,5 ز أو افــــــــــــــعـاف لـذل العميت بنســـــــــــــــبه  لن يكون لتعز 
  .بالعملة االننبية ولن يكون له تأثير نولري على حقوق ملكية المجموعة وأرباحها وخسائرلاللمجموعة 
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 السوق )يتبع(مخاطر  
 ال ائدةأسعار مخاطر 

بســــبك التغيرات في أســــعار  مالية الداة مخاطر أســــعار ال ائدة لي احتمام تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســــتقبلية إن  
بالتزامات المجموعة   بشــــــــكل رئيســــــــيال ائدة في الســــــــوق. يرتب  تعر  المجموعة لمخاطر التغيرات في أســــــــعار ال ائدة الســــــــوقية 

 .فائدة عائمةسعار ال الخافعة
 

 كما يلي: للمجموعة الخافعة لل وائدالمالية  الدواتا بلغتيما في تار   التقار ر المالية، 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 ثابت  فائدة أدوات بمعدل    

      مونودات مالية  870,057  595,042
     
 فائدة متغير أدوات بمعدل     

      مالية  مطلوبات  2,059,177  608,279
 

 .المدرنةتختلف بشكل نولري عن قيمتها  الالمالية للمجموعة  لألدواتإن القيمة العادلة 
 

ــمبر   31في  يما   ــبة ، لو كانت معدالت ال وائد على القرو  التي تحمل فائدة أعلى / أقل  2021ديســــ بقا  نميح إمح  ٪0,5بنســــ
 يعود  ل  بشــكل رئيســي،  ألف درلم(  2,285  :2020ألف درلم )  7,568  بمبل   الربح للســنة لنقص/ زادالمتغيرات االخرف ثابتة،  

 ال ائدة.مصار ف انخ ا  إلرت اع/  نتيجة 

 المالإدارة رأس 
 بهدف تحقيقإدارة رأس المام في الح اظ على قدرة المجموعة على االســـــــــتمرار كمنشـــــــــأة مســـــــــتمرة، عند تتمثل ألداف المجموعة  

لح اظ على  ل  تكل ة رأس المام. لخ  مام  ال أسلر  يمثال  هيكلب واإلحت اظاآلخر ن   ومزايا الصـــاب المصـــلحة  للمســـالمين  عائدات
شـــــكل   فيلمســـــالمين ا  على  عوائد بتوز ح،  2021 ســـــنة  ، قامت المجموعة فيوتحقيق عوائد للمســـــالمين  مام مناســـــك هيكل رأس

 ، تم إدرا  ت اصيلها الحالية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.2020لسنة توز عات أرباح 



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 

73 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2021 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 

   األدوات المالية )يتبع( 35

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 .بيان المركز المالي الموحدتقوم المجموعة بقياس االدوات المالية مثل المونودات المالية االخرف بالقيمة العادلة في 

 
لتحو ل التزام في معاملة منظمة بين المشــاركين في الســوق كما في تار     دفعهلبيح أصــل أو  الســائدالقيمة العادلة لي الســعر  إن  

 افترا  أن المعاملة لبيح االصل أو تحو ل االلتزام تتم إما:إلى القياس. يستند قياس القيمة العادلة 
 
 ؛ اواإللتزامفي السوق الرئيسي لألصل أو  •
 اإللتزملألصل أو  فائدة، في السوق االيثر غياب السوق الرئيسي •
 

 :كما يليمستو ات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  تم تحديد
 
 للمونودات)غير المعدلة( في االســواق النشــطة    المدرنةقياســات القيمة العادلة لي تل  المســتمدة من االســعار  -1المسـتوي  •

 متماثلة؛ المطلوباتأو 
ــعار   -2 المســـــتوي  • ــتمدة من مدخيت غير االســـــ ــات القيمة العادلة لي تل  المســـــ ــتوي   المدرنةقياســـــ التي يمكن   1في المســـــ

 أسعار( أو بشكل غير مباشر )اي مشتقه من االسعار(؛ و  ك)اي بشكل مباشر ، اإللتزامميحظتها لألصل أو 
ــتمدة من   – 3المســتوي   • ــاليكقياســـات القيمة العادلة لي تل  المسـ التي ال  اإللتزاملتي تشـــمل مدخيت لألصـــل أو  التقييم ا أسـ

 تستند إلى بيانات السوق القابلة للميحظة )المدخيت غير القابلة للميحظة(.
 

 .، لم تكن لنام تحو يت بين مستو ات القيمة العادلةالسنةخيم 
 

قيمتهـا    تقـاربيتم قيـاســــــــــــــهـا بـالقيمـة العـادلـة    التعتبر إدارة المجموعـة أن القيم العـادلـة لمونوداتهـا المـاليـة ومطلوبـاتهـا المـاليـة التي  
 في بيان المركز المالي الموحد. موفحكما لو  المدرنة

 
 القطاعات    تحاليل 36
 

 وتتم متنوعة،  وخدمات منتجات يقدمان القطاعان أدنال. لذان موفــــــــــــحان تقار ر حولهما إعداد يتم قطاعين المجموعة لدف
ــكلٍ  إدارتهما ــتراتيجيات تقنيات يتطلبان يونهما من صــــل بشــ ــو ق واســ ــغيلية تســ  المجموعة لدف التن يذية اإلدارة تقوم مختل ة. وتشــ
 .االقل على أشهر ثيثة يل مرة االستراتيجية التنظيمية الوحدات من وحدة لكل الداخلية اإلدار ة التقار ر بمرانعة

 
 :لألغرا  التشغيلية كل قطاع من قطاعات المجموعة عملياتالملخص التالي  يوفح

  الزراعية األنشطة قطاع
 الحيواني. والعلف الدقيق وتوز ح إنتا  و تضمن الحيواني، والعلف الدقيق -

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
 الميال واالغذية تصنيح وتعبئة وتوز ح ميال الشرب والمشروبات والعصائر ومنتجات االلبان والمنتجات التجار ة.يشمل قطاع  -
 
المرّكزة  وال ايهة  الحار  وال ل ل معجون الطماطميشـــــــمل قطاع البروتينات والخضـــــــروات المجمدة تصـــــــنيح وتعبئة وتوز ح وتجارة    -

 صنعة.الم البروتين ومنتجات المجمدة والخضروات
 
 .المخبوزاتيشمل قطاع الونبات الخ ي ة تصنيح وتعبئة وتوز ح التمور ومنتجات   -
 
ــغيلي قطاع يل بنتائ  المتعلقة المعلومات إن ــتناداً  االدا  قياس يتم أدنال. مبينة تشــ  بيانه في يتم لما وفقاً  القطاع أرباح إلى اســ

 ترف  حيث قياس االدا  في القطاع أرباح للمجموعة. ُتسـتخدم اإلدارة التن يذية قبل من مرانعتها تتم التي الداخلية اإلدار ة التقار ر
 في العاملة المنشـــــآت االخرف في القطاعات بنتائ  مقارنة القطاعات نتائ  لتقييم مي مة االيثر لي المعلومات لذل أن اإلدارة
 العمل. قطاع ن  
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 قطاع  

 األنشطة الزراعية 

  قطاع األنشطة اإلستهالكية 
 المياه  

 واألغذية
 البروتينات 

 الوجبات الخفيفة  والخضروات المجمدة
 إجمالي قطاع  

 إجمالي قطاع األعمال اإلستهالكية األنشطة 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم  
             

 2,143,479 3,154,644 1,178,604 2,198,663 14,681 544,903 142,519 671,765 1,021,404 981,995 964,875 955,981 اإليرادات  
 ( 82,263) ( 87,030) ( 52,675) ( 62,384) - ( 4,794) ( 19,578) ( 16,226) ( 33,097) ( 41,364) ( 29,588) ( 24,646) ما بين المجموعة 

             
             

 2,061,216 3,067,614 1,125,929 2,136,279 14,681 540,109 122,941 655,539 988,307 940,631 935,287 931,335 إيرادات خارنية 
             
             

 651,251 966,982 420,059 732,360 (1,097) 178,692 23,664 177,528 397,492 376,140 231,192 234,622 )الخسارة( /  إنمالي الربح
             
             
القطاع    )خسارة( /ربح

 122,351 327,160 (8,990) 182,115 (3,019) 90,049 8,621 51,124 ( 14,592) 40,942 131,341 145,045 الخافح للتقر ر 
             
             

             بند مادي غير نقدي؛ 
خسائر إنخ ا  القيمة على  

 62,066 12,674 51,701 9,157 - - - 881 51,701 8,276 10,365 3,517 الذمم المدينة التجار ة 
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 القطاعات  إجمالي  قطاع األنشطة اإلستهالكية  األنشطة الزراعية قطاع  
 ديسمبر 31 

2021 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر 31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
 ديسمبر 31

2021 
 ديسمبر  31

2020 
 ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم  ألف درلم  ألف درهم  
       

       أخرى:
 2,033,078 3,392,555 1,506,557 2,786,099 526,521 606,456 مونودات القطاع 

       
 690,044 1,274,913 505,710 1,053,757 184,334 221,156 مطلوبات القطاع 

       
 66,365 133,836 51,238 125,553 15,127 8,283 مصار ف رأسمالية 

 
 ة:الرأسمالي والمصروفات واالستهيم التمو ل وإيرادات ومصار ف)الخسائر(  / االرباح إنمالي  يما يلي تسو ة

 
 2021 2020 
 إجمالي  

 القطاعات  
 غير

 مخصصة 
 اإلجمالي 
 الموحد 

 إنمالي 
 القطاعات  

 غير
 مخصصة 

 اإلنمالي 
 الموحد

 ألف درلم  ألف درلم  ألف درلم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 640,600 (10,651)  651,251 956,677 (10,305) 966,982 إنمالي الربح/ )الخسارة(
 21,584 20,281 1,303 16,731 14,297 2,434 إيرادات التمو ل 

(7,895)  (20,855) (11,616) (9,239) مصار ف التمو ل    (9,458) )17,353 ( 
 107,999 4,009 103,990 151,930 3,944 147,986 إستهيم ممتلكات وآالت ومعدات 

 73,932 7,567 66,365 134,204 368 133,836 مصار ف رأسمالية 
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 ومطلوبات القطاعات الخافعة للتقر ر: يما يلي تسو ة أرباح أو خسائر القطاعات، مونودات 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درلم 

     
 مجموع أرباح القطاعات الخافعة للتقر ر  327,160  122,351

 مبال  غير مخصصة     
 مصار ف تشغيلية أخرف  ) ( 97,788 ) ( 97,262
      ، صافي يرادات التمو لإ  1,833  10,432

     
 السنة ربح   231,205  35,521
      حقوق الملكية غير المسيطرة  ) ( 15,166 ) ( 1,050

     
      إلى مالكي الشركة  ةالعائد للفترة السنة ربح  216,039  34,471

 
 :الخافعة للتقر ر  يما يلي تسو ة مونودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية

2020  2021   
   درهمألف   ألف درلم 

     
 موجودات القطاع     

 قطاع االنشطة الزرالية  606,456  526,521
      قطاع االنشطة اإلستهييية  2,786,099  1,506,557

     
 مجموع مونودات القطاعات الخافعة للتقر ر  3,392,555  2,033,078
      غير مخصصة  مبال  أخرف   2,996,321  1,107,593

     
      مجموع الموجودات    6,388,876  3,140,671

     
 مطلوبات القطاع     

 قطاع االنشطة الزرالية  221,156  184,334
      قطاع االنشطة اإلستهييية  1,053,757  505,710

     
 مجموع مطلوبات القطاعات الخافعة للتقر ر  1,274,913  690,044
      غير مخصصة  مبال  أخرف   2,155,444  522,456

     
      مجموع المطلوبات   3,430,357  1,212,500
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 إندماج األعمال 37
 

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

)"ال وعة"(، ولي شـركة  ات مسـاولية محدودة   .٪ من أسـهم شـركة ال وعة  .م.م100، اسـتحو ت الشـركة على  2021يناير  5في  
ــتحو ت المجموعة على   ــلة. اســـ ــنيح وتجارة التمور والمنتجات  ات الصـــ ــة في تصـــ ــصـــ مقرلا في اإلمارات العربية المتحدة ومتخصـــ

ــركة ال وعة ال ــيح  تنو ح  نها تقوم بشـ ــتحوتوسـ ــتخدام طر قة االسـ ــتحوا  باسـ ــبة عن االسـ ــواق نديدة. تمت المحاسـ وا .  مح ظتها في أسـ
ــمن البيانات المالية الموحدة مبال   ــركة تتضـــــ ــتحوا . شـــــ القيم العادلة للمونودات والمطلوبات  يما يلي ال وعة لل ترة من تار   االســـــ

 لشركة ال وعة كما في تار   االستحوا : القابلة للتحديد
 القيمة العادلة   

 عند اإلستحواذ 
 ألف درهم  

    الموجودات 
 181,259  ممتلكات وآالت ومعدات  

 12,400  العيمات التجار ة
 6,000  عقود العمي  

 118,969  مخزون 
 147,225   مم مدينة تجار ة وأخرف 
 46,494  نقد وأرصدة لدف البنوم 

 144,767  مستحق من نهات  ات عيقة 
    10,228  مونودات أخرف 

   
    667,342  مجموع الموجودات 

   
    المطلوبات 

 (34,043)  مكافآت نهاية الخدمة للموظ ين
 (41,267)  منح حكومية مانلة 

 (242,229)   مم دائنة تجار ة وأخرف 
    (2,268)  مطلوبات أخرف 

   
    ( 319,807)  مجموع المطلوبات 

   
    347,535  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد مجموع صافي

   
    102,465  الشهرة الناتجة عن اإلستحوا  

   
   120,000بدل الشراء المحقق من خالل إصدار 

    450,000  ( 20ألف سهم عادي )إيضاح  
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 .م.م.مخابز وحلويات الفيصل ذشركة االستحواذ على ب( 
 

بز ال يصل"(، ولي  ا)"مخ   .م.م.  ٪ في شركة مخابز وحلو ات ال يصل100  حصة  ، استحو ت الشركة على2021يناير    26في  
شركة  ات مسئولية محدودة مقرلا دولة الكو ت وتتخصص في تصنيح وتجارة المخابز والمواد الغذائية. استحو ت المجموعة على  

بة عن االســــــتحوا  باســــــتخدام طر قة كل من مح ظة منتجاتها الحالية وقاعدة عميئها. تمت المحاســــــ  تقوم بتوســــــيحال يصــــــل النها  
القيم العادلة للمونودات    يما يلي  االســتحوا . تتضــمن البيانات المالية الموحدة المبال  لشــركة ال يصــل لل ترة من تار   االســتحوا .

 كما في تار   االستحوا : ال يصللشركة  القابلة للتحديدوالمطلوبات 
 

 القيمة العادلة   
 اإلستحواذ عند 

 ألف درهم  
    الموجودات 

 14,120  ممتلكات وآالت ومعدات  
 9,000  العيمات التجار ة

 24,000  رخص 
 27,000  أر  ممنوحة  

 4,886  مخزون 
 12,579   مم مدينة تجار ة وأخرف 
 16,118  نقد وأرصدة لدف البنوم 

    6,327  مونودات أخرف 
   

    114,030  الموجودات مجموع 
    المطلوبات 

 (7,614)  مكافآت نهاية الخدمة للموظ ين
 (4,142)  قرو 

 (10,835)   مم دائنة تجار ة وأخرف 
 (22,000)  بدم محتمل*

    (5,839)  مطلوبات أخرف 
   

    ( 50,430)  مجموع المطلوبات 
   

    63,600  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد مجموع صافي
   

    97,305  الشهرة الناتجة عن اإلستحوا  
   

    160,905    المحقق الشراء بدل
 

، تم تحديد نز  من البدم على  2020نوفمبر    25* كجز  من ات اقية البيح والشــرا  مح المالكين الســابقين لشــركة ال يصــل بتار    
  22,000، بلغت القيمة العادلة للبدم المحتمل 2021 ديســمبر  31أنه مشــرود، بناً  على أدا  المنشــأة المســتحو  عليها. كما في 

 أدا  شركة ال يصل مقابل االدا  المستهدف.ألف درلم بالنظر إلى ماشرات 
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 ج( شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة
 

)"النبيل"(، ولي    .٪ من أســـــهم شـــــركة النبيل للصـــــناعات الغذائية  .م.م80  حصـــــة  ، اســـــتحو ت الشـــــركة على2021أبر ل  1في  
في تصــنيح وتجارة منتجات البروتين المصــنعة. اســتحو ت المجموعة على   وتتخصــصشــركة  ات مســاولية محدودة مقرلا االردن  

ــبنها تقوم بشـــــــــركة النبيل ال ــيح قاعدة عميئها الحاليين. تمت المحاســـــــ ــتخدام طر قة تنو ح مح ظتها وتوســـــــ ــتحوا  باســـــــ ة عن االســـــــ
ــمن البيانات المالية الموحدة القيم العادلة للمونودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشــــــــــركة النبيل كما في تار    ــتحوا . تتضــــــــ االســــــــ

 االستحوا . 
 

  :لشركة النبيل كما في تار   االستحوا القابلة للتحديدالقيم العادلة للمونودات والمطلوبات  يما يلي 
 

 القيم العادلة    
 عند اإلستحواذ 

 ألف درهم  
    الموجودات 

 117,458  ممتلكات وآالت ومعدات  
 104,003  العيمات التجار ة
 15,068  عيقات العمي  

 51,954  مخزون 
 81,546   مم مدينة تجار ة وأخرف 
 57,558  نقد وأرصدة لدف البنوم 

 5,662  مونودات غير متداولة أخرف 
    4,180  مونودات متداولة أخرف 

   
    437,429  مجموع الموجودات 

    المطلوبات 
 ( 48,612)  قرو  بنكية

 ( 63,900)   مم دائنة تجار ة وأخرف 
 ( 2,802)  مطلوبات غير متداولة أخرف 

    ( 2,719)  مطلوبات متداولة أخرف 
   

    ( 118,033)  مجموع المطلوبات 
   

    319,396  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد مجموع صافي
   

 264,092  الشهرة  
    ( 63,879)  حقوق الملكية غير المسيطرة 

   
    519,609    المحقق الشراء بدل
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 )يتبع(  ج( شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة
 

 ٪ من أسهم شركة النبيل:80يستحوا  على المحقق ل  يما يلي إنمالي بدم الشرا 
 

    ألف درهم  
 393,674  ( 20ألف سهم عادي )إيضاح  71,577حقوق الملكية من خيم إصدار  بدم
       125,935  النقدي  الشرا  بدم

    519,609    المحقق الشراء مجموع بدل
 
 

 (تد( اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي والصناعي )فرا
 

٪ من أســهم شــركة اإلســماعيلية ليســتثمار الزراعي والصــناعي  75,02  حصــة  ، اســتحو ت الشــركة على2021أغســط    10في  
مح ظة ب في تصـنيح وتجارة المنتجات البروتينية المصـنعة وتتخصـصمصـر   تأسـسـت في)فرات( )"أطياب"(، ولي شـركة مسـالمة 

ــيك ــيح قاعدةو تيتا  يمن أربح عيمات تجار ة )أطياب، ميتيند، شــ ــتحو ت المجموعة على أطياب لتوســ عميئها الحاليين    فرات(. اســ
في مصــــر وتمكين قطاع البروتين. تمت المحاســــبة عن االســــتحوا  باســــتخدام طر قة االســــتحوا . تتضــــمن البيانات المالية الموحدة  

 أدنال: مبينالقيم العادلة للمونودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة أطياب كما في تار   االستحوا  كما لو 
 

 المؤقتةالقيم   
 عند اإلستحواذ 

 ألف درهم  
    الموجودات 

 91,866  ممتلكات وآالت ومعدات  
 99,265  العيمات التجار ة

 56,746  مخزون 
 21,776   مم مدينة تجار ة وأخرف 
 11,845  نقد وأرصدة لدف البنوم 

       25,983  مونودات غير متداولة أخرف 
    307,481  مجموع الموجودات 

    المطلوبات 
 ( 7,663)  قرو  بنكية

 ( 80,077)   مم دائنة تجار ة وأخرف 
 ( 7,936)  مطلوبات غير متداولة أخرف 

       ( 15,520)  مطلوبات متداولة أخرف 
       ( 111,196)  مجموع المطلوبات 

       196,285  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد مجموع صافي
 425,401  الشهرة  

       ( 49,032)  حقوق الملكية غير المسيطرة 
    572,654    المحقق نقداً  الشراء مجموع بدل
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 هـ( شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودة
 

ــط     31في   ــتراتيجي  2021أغســ ــتحوا  اســ ــة يمثل، وافق مجل  إدارة المجموعة على اســ ــبة حصــ ٪ في شــــركة ر بليت 100 بنســ
بي تم إطيق   .2021ديسمبر    13الحًقا على السيطرة في   وتم الحصوم "(بي ام بيوشركة الحلو ات المتوسطية المحدودة )معا "

ــنةفي  ام بي دولة    23وزع في أيثر من  تلحلو ات واالغذية الصـــــحية و من اكبيرة من العيمات التجار ة   مح ظة اولديه  2007 ســـ
تمــت   المتحــدة االمر كيــة.في نميح أنحــا  العــالم، بمــا في  لــ  اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســــــــــــــعوديــة والواليــات  

 المحاسبة عن االستحوا  باستخدام طر قة االستحوا .
 

أبرمت المجموعة ات اقية إدارة مح المالكين الســابقين وفًقا الت اقية الشــرا  الخاصــة للتحكم في شــرود المصــلحة االقتصــادية لطرف  
 ٪ من رأس المام المصدر.20والتي تساوي  "بي ام بي"اإلدارة في 

 
كما في تار   االستحوا     "بي ام بي"  لــــــــلذل البيانات المالية الموحدة القيم العادلة الماقتة للمونودات والمطلوبات المحددة  تتضمن 
 مبين أدنال: يما لو

 
 القيم المؤقتة  

 عند اإلستحواذ 
 ألف درهم  

   الموجودات 
 43,634  ممتلكات وآالت ومعدات 

 56,795  العيمات التجار ة
 9,000  المنافسة شرد عدم 

 37,000  عيقات العمي  
 19,084  استثمار في شركة زميلة

 29,724  المخزون 
 40,585   مم مدينة تجار ة وأخرف 
 17,754  نقد وأرصدة لدف البنوم 

 13,425  مونودات غير متداولة أخرف 
    14,352  مونودات متداولة أخرف 

   
    281,353  مجموع الموجودات 
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 )يتبع(  هـ( شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودة
 

 القيم المؤقتة  
 عند اإلستحواذ 

 ألف درهم  
   المطلوبات 

 (4,577)  مكافأة نهاية الخدمة للموظ ين 
 (3,097)  قرو 

 (13,636)  اإليجار عقود مطلوبات
    (55,773)   مم دائنة تجار ة وأخرف 

   
    ( 77,083)  مجموع المطلوبات 

   
    204,270  مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

   
    480,981  الشهرة 

   
    ( 40,854)  اإلستحوا  على حقوق الملكية غير المسيطرة 

   
    644,397  مجموع بدل الشراء 

 
 :"بي ام بي"يستحوا  على ل  يما يلي إنمالي بدم الشرا 

 
    ألف درهم  

 542,701  تم إستي اؤل نقداً 
       101,696  المحتمل* الشرا  بدم

    644,397    الشراء مجموع بدل
 

على    البدم، تم تحديد نز  من  2021  ديسمبر  13بتار     "بي ام بي"* كجز  من ات اقية البيح والشرا  مح المالكين السابقين لــــــــــــــ  
ــأة، بناً  على أدا   محتملأنه   ــتحو  علي المنشـ ــتحوا ، بلغت القيمة  اهالمسـ ــر بية. كما في تار   االسـ ــو ة بع  االلتزامات الضـ وتسـ

 والتسو ة الضر بية. االدا  المستهدفمقابل  "بي ام بي"ألف درلم بالنظر إلى ماشرات أدا   101,696 المحتملة للبدالتالعادلة 
 


