
غذاء القابضة ش.م.خ 
(سابقاً "مخازن زي ش.م.خ") 

المختصرة الموحدةالمرحلیةالبیانات المالیة 
٢٠٢٢یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترة 





(سابقاً "مخازن زي ش.م.خ")غذاء القابضة ش.م.خ 

٢

المرحلي الموحد (غیر مدقق)الربح أو الخسارةبیان 
٢٠٢٢یونیو ٣٠في المنتھیتینوالستة أشھر أشھرالثالثةلفترتي

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثةفترة
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھم درھم درھم إیضاحات 

٦٥٧٦٫٢٨٤٫١٢٥١٥٣٫٧٢٥٫٤٢٠٨٨٢٫١٢٣٫٠٧٥٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣اإلیرادات من العقود مع العمالء  
) ٢٤٢٫٧٩٨٫٩٥٠() ٧١٥٫٤١٩٫٠١٨() ١٣١٫٨٢٦٫٤٢٧() ٤٥٠٫٨٢٥٫١٦٠(تكلفة المبیعات  

١٢٥٫٤٥٨٫٩٦٥٢١٫٨٩٨٫٩٩٣١٦٦٫٧٠٤٫٠٥٧٣٨٫٣٦٧٫٤٢٣إجمالي الربح  

) ١٩٫٣٦٢٫٦٩١() ٦٦٫١٤٠٫٥٠٧() ١١٫٣٤٣٫١٥٨() ٥٢٫٠١١٫٧٣٦(المصاریف العمومیة واإلداریة  
- ) ٢١٫٣٤٧٫٢٣٣(- ) ١١٫٢٠٣٫٧٥٩(مصاریف بیع وتوزیع 

حصة الربح (الخسارة) من استثمار في شركة زمیلة  وشركة  
- ) ٢٠٫١٥٧٫٠٩٠(- ٨٤٫٩٧٥٫٣٥١ائتالف 
- ٣٧٫٣٧٩٫٤٣٩- ٨٣٧٫٣٧٩٫٤٣٩استبعاد استثمار في شركة ائتالف ربح عند  

حصة الخسارة الشاملة األخرى في شركة ائتالف معاد تصنیفھا  
- ) ٧٫٠٧٧٫٢١٥(- ) ٧٫٠٧٧٫٢١٥(٨إلى الربح أو الخسارة عند االستبعاد 

المدرجة بالقیمة العادلة  لالستثمارات في القیمة العادلة اتالتغیر
٤٫٢٣٠٫٠٠٠) ٢١٫٣٧٨٫١٥٥(٤٫٢٣٠٫٠٠٠) ١٨٫٥٩٥٫١٥٩(٩من خالل الربح أو الخسارة 

٨٫٢٣٠٫٠١٦٦٠٦٫٥٤١) ٦٩٫٩٢٩(٤٫٤١٤٫٠٣٢أخرى  (مصاریف) إیرادات  
) ١٫١٤٢٫٩٨٣() ٤٫٥٨٩٫٦١٥() ٥٥٠٫٧٣٢() ٢٫٦٨٦٫٠٦٠(التمویل  تكلفة

٨٠٫٦٥٣٫٨٥٨١٤٫١٦٥٫١٧٤٧١٫٦٢٣٫٦٩٧٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠الربح للفترة  

العائد إلى: 
٧٢٫٦٥٧٫٧٧٠١٤٫٠٠٦٫١٣٠٦١٫٦٦٧٫٤٤٥٢٠٫٩٤٧٫٦١٥مالك الشركة 

٧٫٩٩٦٫٠٨٨١٥٩٫٠٤٤٩٫٩٥٦٫٢٥٢١٫٧٥٠٫٦٧٥الحصص غیر المسیطرة 

٨٠٫٦٥٣٫٨٥٨١٤٫١٦٥٫١٧٤٧١٫٦٢٣٫٦٩٧٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠

١٤٠٫٣٧٠٫١٤٠٫٤٢٠٫٢١(درھم) األساسیة للسھم الواحد العوائد 

. المرحلیة الموحدة المختصرةجزءًا من ھذه البیانات المالیة١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 



(سابقاً "مخازن زي ش.م.خ")غذاء القابضة ش.م.خ 

٣

(غیر مدقق)الموحدبیان الدخل الشامل المرحلي
٢٠٢٢یونیو ٣٠في المنتھیتینوالستة أشھر الثالثة أشھرلفترتي 

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھم درھم درھم إیضاحات 

٨٠٫٦٥٣٫٨٥٨١٤٫١٦٥٫١٧٤٧١٫٦٢٣٫٦٩٧٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠الربح للفترة

الخسارة الشاملة األخرى: 
البنود التي قد یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو الخسارة: 

صرف العمالت األجنبیة من تحویل  فرق
األجنبیةالعملیات 

)٣٧٫٢٠٨٫٣٧٠(- ) ٥٫٤٥٣٫٨٣٠ ( -

- ) ٧٫٠٧٧٫٢١٥(- - من الخسارة الشاملة األخرى لشركة ائتالف حصة
الخسارة الشاملة األخرى في شركة ائتالف معاد  حصة

- ٧٫٠٧٧٫٢١٥- ٧٫٠٧٧٫٢١٥تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة عند االستبعاد 

یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى الربح أو  لن التي البنود
الخسارة: 

نقص في القیمة العادلة الستثمارات بالقیمة العادلة من خالل  
- ) ١٢٫٨٩٩٫٥٢٢(- ) ١٢٫٨٩٩٫٥٢٢(٩الدخل الشامل اآلخر 

- ) ٥٠٫١٠٧٫٨٩٢(- ) ١١٫٢٧٦٫١٣٧(إجمالي الخسارة الشاملة 

٦٩٫٣٧٧٫٧٢١١٤٫١٦٥٫١٧٤٢١٫٥١٥٫٨٠٥٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠الدخل الشامل للفترة إجمالي 

العائد إلى: 
٦٧٫٦٣٧٫٣٨٥١٤٫٠٠٦٫١٣٠١٧٫٨١٥٫٣٠٥٢٠٫٩٤٧٫٦١٥مالك الشركة 

١٫٧٤٠٫٣٣٦١٥٩٫٠٤٤٣٫٧٠٠٫٥٠٠١٫٧٥٠٫٦٧٥الحصص غیر المسیطرة 

٦٩٫٣٧٧٫٧٢١١٤٫١٦٥٫١٧٤٢١٫٥١٥٫٨٠٥٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠

. المرحلیة الموحدة المختصرةجزءًا من ھذه البیانات المالیة١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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٥

(غیر مدقق)الموحدالمرحلي المساھمینبیان التغیرات في حقوق 
٢٠٢٢یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرلفترة 

العائدة إلى مساھمي الشركة

االحتیاطي النظامي احتیاطي الدمج رأس المال الُمساھم بھرأس المال
احتیاطي تحویل 

ة العمل
التغیرات المتراكمة عند  
اإلجمالي األرباح المحتجزة إعادة تقییم االستثمارات 

الحصص غیر  
اإلجمالي المسیطرة 

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

١٦١٫٤٠١٫٠٨٩-٤٧٫٣٧٧٫٣٦٩١٦١٫٤٠١٫٠٨٩--١٫٧٢٩٫٥٢٧-١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٩٤٫١٩٣(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
٢٠٫٩٤٧٫٦١٥٢٠٫٩٤٧٫٦١٥١٫٧٥٠٫٦٧٥٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠------الربج للفترة 

----------للفترة الخسارة الشاملة األخرى

٢٠٫٩٤٧٫٦١٥٢٠٫٩٤٧٫٦١٥١٫٧٥٠٫٦٧٥٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠------إجمالي الدخل الشامل للفترة 
٢٢٫٦٨٥٫٦٠٠٢٢٫٦٨٥٫٦٠٠--------استحواذ على شركة تابعة 

٦٨٫٣٢٤٫٩٨٤١٨٢٫٣٤٨٫٧٠٤٢٤٫٤٣٦٫٢٧٥٢٠٦٫٧٨٤٫٩٧٩--١٫٧٢٩٫٥٢٧-١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٩٤٫١٩٣(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو ٣٠الرصید في 

٩٩٫٢٣٩٫٧٥٩٩٣٥٫١٨٨٫٦٦٦٢٨٫١٤١٫٧٨٢٩٦٣٫٣٣٠٫٤٤٨--١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٩٤٫١٩٣٧١٦٫١٦٢٫٦٩٩٧٫٤٩٢٫٠١٥(مدققة) ٢٠٢٢ینایر ١الرصید في 
٦١٫٦٦٧٫٤٤٥٦١٫٦٦٧٫٤٤٥٩٫٩٥٦٫٢٥٢٧١٫٦٢٣٫٦٩٧------الربح للفترة 

) ٥٠٫١٠٧٫٨٩٢() ٦٫٢٥٥٫٧٥٢() ٤٣٫٨٥٢٫١٤٠(-) ٦٫٦٤٣٫٧٧٠() ٣٧٫٢٠٨٫٣٧٠(----للفترة الخسارة الشاملةإجمالي  

٦١٫٦٦٧٫٤٤٥١٧٫٨١٥٫٣٠٥٣٫٧٠٠٫٥٠٠٢١٫٥١٥٫٨٠٥) ٦٫٦٤٣٫٧٧٠() ٣٧٫٢٠٨٫٣٧٠(----إجمالي الدخل الشامل للفترة 
دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

٩٨٠٫٨٣٣٫٨٧٤٩٨٠٫٨٨٥٫٠٥٩١٫٩٦١٫٧١٨٫٩٣٣----٨٣٩٫٢٣٣٫٨٧٤-١٤١٫٦٠٠٫٠٠٠) ٥(إیضاح 

١٦٠٫٩٠٧٫٢٠٤١٫٩٣٣٫٨٣٧٫٨٤٥١٫٠١٢٫٧٢٧٫٣٤١٢٫٩٤٦٫٥٦٥٫١٨٦) ٦٫٦٤٣٫٧٧٠() ٣٧٫٢٠٨٫٣٧٠(٢٤١٫٦٠٠٫٠٠٠١٢٫٢٩٤٫١٩٣١٫٥٥٥٫٣٩٦٫٥٧٣٧٫٤٩٢٫٠١٥(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠الرصید في 

. المرحلیة الموحدة المختصرةجزءًا من ھذه البیانات المالیة١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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٦

(غیر مدقق)الموحدیان التدفقات النقدیة المرحلي ب
٢٠٢٢یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر

یونیو٣٠المنتھیة في  الستة أشھرفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھمإیضاحات 

األنشطة التشغیلیة  
٧١٫٦٢٣٫٦٩٧٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠الربح للفترة  

تعدیالت للبنود التالیة:  
٧١٩٫٨٢٦٫١٠٢١٫٩٤١٫٨٦٢استھالك ممتلكات وآالت ومعدات  

١٫٨١٩٫٦٤٧١٫٦١١٫٢٧٨ملموسة الغیرإطفاء الموجودات 
١٫٤٥٤٫١٦٦٢٣٥٫٠٨٦استھالك موجودات حق االستخدام   

التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
)٤٫٢٣٠٫٠٠٠(٩٫٢٢١٫٣٧٨٫١٥٥الخسارة 

١٠١٥٫٧٤١٫٧٠٤١٫٤٤٥٫٢١٠الذمم التجاریة المدینة على مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
١٥٩٣٥٫٦٧٠٤٢٫٥٨٥األطراف ذات العالقة  المبالغ المستحقة منعلى مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

-) ٣٧٫٣٧٩٫٤٣٩(٨الربح عند استبعاد استثمار في شركة ائتالف 
-) ٥٠٫٠٨٦(الربج عند استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

-٨٢٠٫١٥٧٫٠٩٠حصة الخسارة من استثمار في شركة زمیلة وشركة ائتالف 
حصة من الخسارة الشاملة األخرى لشركة ائتالف معاد  

-٨٧٫٠٧٧٫٢١٥تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة عند االستبعاد
١٫٦١١٫٨٣٠٦٢٧٫٠٢٧مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٤٫٥٨٩٫٦١٥١٫١٤٢٫٩٨٣تكالیف التمویل

١٢٨٫٧٨٥٫٣٦٦٢٥٫٥١٤٫٣٢١
التغیرات في رأس المال العامل: 

)٨٫٦٥٣٫٤٩٩() ٤٧٫٠١٥٫٧١٧(المخزون 
-) ١٢٫٠٦٥٫١٠٦(الموجودات البیولوجیة 

)١٧٫٣٨١٫٢٧١(٢١٢٫٦٢٩٫٨٤٥الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
)٥٤٫٦٥٩٫٩٩١() ٩٥٫٧٧٦٫١٩٤(المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 
)١٦٫٥٧٧٫٩٣٩() ١٢٩٫٢٨٥٫١٣٣(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
) ٢١٦٫٢٤٩() ٩١٫٦٥٨٫٥٧١(المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة 

)٧١٫٩٧٤٫٦٢٨() ٣٤٫٣٨٥٫٥١٠(العملیات  النقد المستخدم في

)٥٫٩١٧() ٩٣٠٫٤٥٢(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  
) ٩١٠٫٩٩٣() ٢٫٦٤٤٫٨٥٢(تكلفة التمویل المدفوعة  

)٧٢٫٨٩١٫٥٣٨() ٣٧٫٩٦٠٫٨١٤(األنشطة التشغیلیة  النقد المستخدم فيصافي 

األنشطة االستثماریة 
-) ٢٢٫٩٢٥٫٧٥٥(الحركة في ودائع ألجل ذات استحقاقات أصلیة أكثر من ثالثة أشھر 

)٧٫٩١٧٫٩٢٤() ٢٤٫٠٠٦٫٥٥١(٧ممتلكات وآالت ومعدات شراء  
-) ٢٦٩٫٥٥٠(ملموسة إضافة إلى موجودات غیر  

-٥٥١٫٦١٥٫٧٧٥النقد المكتسب عند دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة   
)٣٤٫٤٥٦٫٦١٠(-استحواذ على شركة تابعة 

-٢٥٣٫١٧٩بیع متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
-١٦٫٥٧٥٫٠٨٥الخسارة متحصالت من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

)٤٫٢٥٠٫٠٠٠() ٢١٫٩٨٤٫٦١٧(٩٫٢شراء استثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

)٤٦٫٦٢٤٫٥٣٤() ٧٤٢٫٤٣٤(األنشطة االستثماریة  )المستخدم في( المولد صافي النقد 

المرحلیة الموحدة المختصرة. جزءًا من ھذه البیانات المالیة١٩إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
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٧

(تتمة)بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد (غیر مدقق)
٢٠٢٢یونیو ٣٠المنتھیة في  لفترة الستة

یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في  
٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھمإیضاحات 

األنشطة التمویلیة 
) ١٧٥٫٠٠٠() ١٫٧٦٣٫٤٤١(عقد اإلیجار مطلوباتسداد 

-١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠صافي الحركة في قروض من أطراف ذات عالقة 
٤٫٥٨٦٫٤٤٤) ٨٢٫١٣١(صافي الحركة في القروض البنكیة 

١٢٣٫١٥٤٫٤٢٨٤٫٤١١٫٤٤٤النقد المولد من األنشطة التمویلیة صافي 

) ١١٥٫١٠٤٫٦٢٨(٨٤٫٤٥١٫١٨٠خالل الفترةفي النقد وما یعادلھ  ) النقص(الزیادةصافي

١٧٢٫٤١١٫٣٦٠١٦٠٫٨٧٨٫٤٥٩ینایر ١النقد وما یعادلھ في 
-) ١٣٫١٧٧٫٠٧٠(تأثیر تغیرات سعر صرف العمالت األجنبیة 

١١٢٤٣٫٦٨٥٫٤٧٠٤٥٫٧٧٣٫٨٣١النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة  

.جزءًا من ھذه البیانات المالیة١٩إلى ١المرفقة من تشكل اإلیضاحات 



ش.م.خ")(سابقاً "مخازن زي غذاء القابضة ش.م.خ 

المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٨

األنشطة١

("الشركة") ھي شركة مساھمة خاصة تأسست بموجب القانون (سابقًا "مخازن زي ش.م.خ")غذاء القابضة ش.م.خ  شركة  إن
، أبوظبي،  ٥٣٣١٤ب  إن العنوان المسجل للشركة ھو صفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة.  (وتعدیالتھ)  ٢٠١٥) لسنة  ٢رقم (

.اإلمارات العربیة المتحدة

غذاء ، وافق المساھمون على تغیر اسم الشركة من "مخازن زي ش.م.خ" إلى "٢٠٢٢ینایر  ٧في الجمعیة العمومیة المنعقدة في  
".القابضة ش.م.خ

تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا  
ھي:للمجموعةاألنشطة الرئیسیة إنمعاً بـ "المجموعة"). 

مشاریع متنوعةخدمات إداریة واستثمار في -
وتقدیم خدمات المواد االستھالكیة الطازجة واألغذیة المعلبة والمحفوظة والمجمدةالمواد الغذائیة بما في ذلك تجارة واستیراد-

؛  إعادة التعبئة والتغلیف
خدمات تموین الغذاء، بما في ذلك إعداد الوجبات؛ -
؛والخدمات ذات الصلة بالماشیةتربیة الدواجن وتفریخھا ومعالجتھا وإنتاجھا، وتقدیم خدمات المرزارع األخرى، -
النباتي- وتكریر الزیت  وتصنیع  تصنیع  األساسي،  الكیمیا الحمض،  ووالقواریرئي العضوي  المشابھةالبالستیكیة  األوعیة 

األغطیة البالستیكیة؛ وقطع
المشاریع الصناعیة  وإدارةوتأسیسواالستثمار منتجات األسمنت بالجملة  بیعتجارةو، الكلنكر واألسمنت الھیدرولیكيتصنیع-

زراعیة؛والتجاریة وال
إدارة المخیمات وسكن العمال؛ و-
التصمیمأعمالقدیموتالفعالیاتوتنظیم،سرادقاتالخیاموخیاطةمظالت،والالخیاموتأجیربیعالمرافق،إدارةخدمات-

. الداخلي

. الشركة األم النھائیةھيش.م.عالقابضة والشركة العالمیةالشركة األم، ذ.م.م ھيآي اتش سي فود القابضةشركة إن 

. ٢٠٢٢یولیو ٢٩المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الموحدة تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة 

أساس اإلعداد٢

بیان االلتزام ٢٫١

.التقاریر المالیة المرحلیة٣٤المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم تم إعداد ھذه البیانات المالیة 

ال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات الضروریة إلعداد البیانات المالیة السنویة 
دیسمبر  ٣١السنویة للمجموعة كما في  الموحدة  وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ویجب قراءتھا مع البیانات المالیة  

بالضرورة إلى النتائج للسنة المنتھیة في  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠لذلك، قد ال تشیر نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في  . باإلضافة  ٢٠٢١
. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٩

(تتمة) أساس اإلعداد٢

(تتمة) االلتزامبیان ٢٫١

وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء االستثمارات في الموجودات المالیة  البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةتم إعداد ھذه  
والموجودات البیولوجیة التي یتم إدراجھا بالقیمة العادلة. 

للمجموعةالعملة الوظیفیةوھوبدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("درھم")  البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  عرض  تم
للشركة.وعملة العرض

أساس التوحید ٢٫٢

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

للمجموعة: یتم تحقیق السیطرة في حال أن 

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

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

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

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

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

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

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

المجموعة عن  في بیان الدخل الشامل الموحد منذ التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ 
السیطرة على الشركة التابعة. 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٠

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

(تتمة) أساس التوحید٢٫٢

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

المسیطرة ستؤدي إلى عجز في الرصید. 

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

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

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

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

، عند إمكانیة التطبیق، التكلفة عند اإلدراج المبدئي  ٩المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
لالستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف.

، والمصاریف، والتدفقات النقدیة ذات الصلة بالمعامالت واإلیراداتالموجودات والمطلوبات، وحقوق المساھمینیتم استبعاد جمیع  
بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١١

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

: ٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢یونیو ٣٠فیما یلي تفاصیل الشركات التابعة للشركة كما في 

األنشطة الرئیسیة  التأسیس والعملیات  مكان اسم الشركة التابعة 
نسبة الملكیة وحقوق  

المحتفظ بھا التصویت 
٢٠٢٢٢٠٢١

المواد الغذائیة وغیر الغذائیة بالجملة، بما  بیع اإلمارات العربیة المتحدة مخازن زي العالمیة ذ.م.م  
في ذلك المواد االستھالكیة الطازجة،  

والمأكوالت المعلبة والمجمدة والمحفوظة وتقدیم  
٪ ١٠٠٪١٠٠خدمات إعادة التعبئة والتغلیف 

شركة  – میجا اللوجستیة بارك إلدارة المستودعات 
الشخص الواحد ذ.م.م 

إدارة المستودعات والعملیات المتحدة اإلمارات العربیة 
١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة قابضة اإلمارات العربیة المتحدة مجموعة تموین ذ.م.م  

- ٪١٠٠شركة قابضة اإلمارات العربیة المتحدة تموین إلدارة الشركات ذ.م.م (أ) 

: مخازن زي العالمیة ذ.م.مالشركات التابعة ل

٪٦٠٪٦٠شركة قابضة  اإلمارات العربیة المتحدة رویال ھورایزون ھولدینج ذ.م.م  

: رویال ھورایزون القابضة ذ.م.مالشركات التابعة ل
شركة – أوفرسیز فودستف تریدینج 

الشخص الواحد ذ.م.م  
المعلبة  اإلمارات العربیة المتحدة  األغذیة  بالجملة  استیراد  والمحفوظة 

٪ ١٠٠٪١٠٠والمتاجرة بھا 

شركة –رویال ھورایزون للتجارة العامة 
الشخص الواحد ذ.م.م  

التجارة العامة، والبیع بالتجزئة ألنظمة الحاسب  اإلمارات العربیة المتحدة 
المعلبة   األغذیة  واستیراد  وبرامجھ،  اآللي 

بھا،   والمتاجرة  بالجملة  واستیراد  والمحفوظة 
٪ ١٠٠٪١٠٠وتصدیر األغذیة وتعبئتھا وتغلیفھا 

٪ ١٠٠٪١٠٠البیع بالتجزئة والجملة للمخازن االستھالكیة اإلمارات العربیة المتحدة رویال ھورایزون مخازن فزاع ذ.م.م  

شركة –األفق الملكي للتجارة العامة 
الشخص الواحد ذ.م.م  

والبیع  العربیة المتحدة اإلمارات  والتصدیر،  واالستیراد،  العامة،  التجارة 
٪ ١٠٠٪١٠٠بالتجزئة للمنتجات الخشبیة 

الشركات التابعة لمجموعة تموین ذ.م.م: 

ومعالجتھا  اإلمارات العربیة المتحدة عجبان للدواجن ذ.م.م   وتفریخھا  الدواجن  منتجات  تربیة 
وبیعھا وتغذیتھا 

١٠٠٪١٠٠ ٪

ومعالجتھا  اإلمارات العربیة المتحدة شركة الیانس للمأكوالت ذ.م.م   البحریة  األطعمة  منتجات  تجارة 
وتعبئتھا  

١٠٠٪١٠٠ ٪

٪ ١٠٠٪١٠٠شركة استثماریة  اإلمارات العربیة المتحدة أس بي في آر أس سي  رینف غأ
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٢

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

اسم الشركة التابعة 
التأسیس  مكان

األنشطة الرئیسیة  والعملیات  
نسبة الملكیة وحقوق  

المحتفظ بھا التصویت 
٢٠٢٢٢٠٢١

الشركات التابعة لـ أغرینف أس بي في آر أس سي: 

األراضي، واستصالح األراضي، تربیة  زراعة  مصر أس.أیھ.أي والزارعة الھاشمیة الستصالح األراضي 
جمیع أنواع الماشیة والخراف، وإنتاج الخدمات  
الصلة   ذات  والخدمات  األخرى  الزراعیة 

بالماشیة 

٩٩٫٩٩٪٩٩٫٩٩ ٪

لتموین إلدارة الشركات ذ.م.م: الشركات التابعة  

(سابقًا: اسمنت رأس الخیمة  ابیكس لالستثمار ش.م.ع  
(أ) لالستثمار ش.م.ع) 

- ٪٥١٫٥شركة قابضة اإلمارات العربیة المتحدة 

شركة میراك رویال نیتشر لتجارة الخضار والفواكھ  
(أ) ذ.م.م 

واألطعمة  اإلمارات العربیة المتحدة  لألطفال،  الغذائیة  المواد  تجارة 
والمشروبات والخضار والفواكھ 

٨٠٪ -

بحریة الطازجة  الحیوانات الواألسماك بیع  تجارة  اإلمارات العربیة المتحدة (أ) الجرف لألسماك ذ.م.م 
بالجملة 

١٠٠٪ -

تصنیع وتكریر الزیت النباتي، وتصنیع الحمض  اإلمارات العربیة المتحدة (أ) شركة أبوظبي للزیوت النباتیة ذ.م.م
العضوي   والقواریر  الكیمیائي  األساسي، 

األغطیة   وقطع  المشابھة  واألوعیة  البالستیكیة 
البالستیكیة 

٧٥٪ -

شركة أبوظبي للزیوت النباتیة ذ.م.م الشركة التابعة ل

- ٪١٠٠تجارة األغذیة والمشروبات اإلمارات العربیة المتحدة سیباق مبدل إیست ذ.م.م  

بیكس لالستثمار ش.م.ع الشركات التابعة إل 

- ٪١٠٠شركة استثمار اإلمارات العربیة المتحدة أبیكس القابضة ذ.م.م  

الكلنكر واألسمنت الھیدرولیكي، وتجارة  تصنیعاإلمارات العربیة المتحدة شركة اسمنت رأس الخیمة ذ.م.م 
منتجات األسمنت بالجملة  

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠تموین المواد الغذائیة  اإلمارات العربیة المتحدة ابیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م 

- ٪١٠٠الخیام بیع وتأجیر اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – شركة الخیام المركزیة

- ٪١٠٠خدمات إدارة مرافق اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – آر آر إلدارة المرافق 

- ٪١٠٠تنفیذ أعمال التصمیم الداخلي اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –بودوار انتریورز

- ٪١٠٠االستثمار في المشاریع وتأسیسھا وإدارتھا اإلمارات العربیة المتحدة الوطنیة لالستثمار ذ.م.م ایبكس

- ٪١٠٠خدمات تنظیف المبانياإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –شركة الخدمات المساندة للتموین  

- ٪٤٠خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصة العربیة المتحدة اإلمارات ابیكس إلدارة الشركات ذ.م.م 

- ٪١٠٠بناء وتطویر العقارات اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –ابیكس للتطویر والمقاوالت 

- ٪١٠٠نادي التنس اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – ابیكس لریاضة البادل تنس 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٣

أساس اإلعداد (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

اسم الشركة التابعة 
التأسیس  مكان

األنشطة الرئیسیة  والعملیات  
نسبة الملكیة وحقوق  

المحتفظ بھا التصویت 
٢٠٢٢٢٠٢١

(تتمة) الشركات التابعة إلبیكس لالستثمار ش.م.ع

- ٪١٠٠شحن وتخلیص بري وبحري وجوياإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م -الوطنیة للوجستیات ایبكس

- ٪٥١استثمار المشاریع التجاریة اإلمارات العربیة المتحدة ایبكس یو ال انفسمنت ذ.م.م  

ملكیة فردیة  –ریفا مارین للخدمات البحریة العامة  
ذ.م.م 

- ٪١٠٠صیانة إصالح المعدات واآلالت البحریة اإلمارات العربیة المتحدة 

نقل البضائع جوًا عن طریق مركبات جویة دون  اإلمارات العربیة المتحدة سكاي جو لنقل البضائع ذ.م.م 
طیار 

٥٠٪ -

الشركات التابعة للجرف لألسماك ذ.م.م: 

تجارة بیع األسماك والحیوانات البحریة الطازجة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – بریستین كافیار 
بالجملة 

١٠٠٪ -

تجارة بیع األسماك والحیوانات البحریة الطازجة  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – مزرعة اإلمارات لألسماك 
بالجملة 

١٠٠٪ -

- ٪١٠٠تربیة المائیات بریة المنشأ اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م – مزرعة بریستن لألسماك 

تجارة بیع األسماك والحیوانات البحریة الطازجة  اإلمارات العربیة المتحدة بریستین سي فود برودكشن ذ.م.م  
بالجملة 

١٠٠٪ -

). ٥االستحواذ علیھا خالل الفترة (إیضاح شركة تابعة تم )أ (

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل الشركة ٣٫١

المحاسبیة المطبقة  إن السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة متوافقة مع السیاسات 
، باستثناء تطبیق المعاییر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھیة في  الموحدة  البیانات المالیة  إعدادمن قبل المجموعة عند

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو ٢٠٢٢ینایر  ١والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التالیة الفعالة كما في  
تعدیل آخر صادر ولم یصبح فعال بعد.

  الشركة التابعة  -الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  : اعتماد المعاییر  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة ١٠رسوم األدوات المالیة في اختبار الـ  ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٪
الضریبة في قیاسات القیمة العادلة –الزراعة ٤١لي رقم معیار المحاسبة الدو
 تكالیف استیفاء العقد –: العقود الُمكِلفة ٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 اإلشارة إلى اإلطار النظري؛ ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم :
 متحصالت الممتلكات واآلالت والمعدات قبل االستخدام المقصود منھا ١٦الدولي رقم تعدیالت على معیار المحاسبة :

المرحلیة   المالیة  البیانات  جوھري على  تأثیر  التعدیالت  لھذه  یكن  لدى  للمجموعةالمختصرة  الموحدة  لم  في  المجموعة.  النیة 
استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلًة للتطبیق.
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٤

المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات األحكام٤

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

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

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

كانت األحكام الجوھریة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق   الموحدة المختصرة،  ھذه البیانات المالیة المرحلیة  عند إعداد 
والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة مماثلة للتي تم تطبیقھا عند إعداد البیانات المالیة كما  للمجموعةالسیاسات المحاسبیة  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ي في وللسنة المنتھیة ف 

دمج األعمال ٥

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة ٥٫١

الفترة،   مشتركةخالل  لسیطرة  الخاضعة  الشركات  المجموعة على  نطاقاستحوذت  من  االستحواذ  استبعاد  تم  المعیار التالیة. 
رقم   المالیة  التقاریر  إلعداد  أنھ  ٣الدولي  بما  األعمال"  نظرًا  "دمج  مشتركة،  لسیطرة  خاضعة  لشركات  أعمال  أن  دمج  إلى 

نھائي من قبل نفس الطرفالمجموعة والشركات المستحوذ علیھا  وبعد االستحواذ. تم احتساب یتم السیطرة علیھا بشكل  قبل 
الجوھر االقتصادي في البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة باستخدام طریقة تجمیع الحصص، التي تعكساالستحواذ  

الشركات المستحوذ علیھا منذ تاریخ االستحواذ. ومصاریف وموجودات ومطلوبات إیراداتللمعاملة. اختارت المجموعة توحید 

تموین إلدارة الشركات ذ.م.م ("تموین") 
وشركاتھا التابعة  تموین إلدارة الشركات ذ.م.م من حصص٪١٠٠، استحوذت الشركة على نسبة  ٢٠٢٢أبریل ٣٠اعتبارًا من 
محدودة،  واحد درھم للسھم. إن تموین شركة ذات مسؤولیة  بقیمة اسمیة  سھم جدید١٤١٫٦٠٠٫٠٠٠من خالل إصدار  ("تموین")  

واالستثمار في المشاریع المتنوعة. وتعمل في مجال خدمات اإلدارةوتأسیسھا في إمارة أبوظبيتسجیلیھا تم
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٥

دمج األعمال (تتمة) ٥

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ٥٫١

تموین إلدارة الشركات ذ.م.م ("تموین") (تتمة) 

: وحصص الملكیةلتموینفیما یلي الشركات التابعة 

اسم الشركة التابعة 
التأسیس  مكان

األنشطة الرئیسیة  والعملیات  
نسبة الملكیة 

(سابقًا: اسمنت رأس  ابیكس لالستثمار ش.م.ع  
الخیمة لالستثمار ش.م.ع) 

واألسمنت  اإلمارات العربیة المتحدة  الكلنكر  منتجات  تصنیع  بیع  وتجارة  الھیدرولیكي، 
األسمنت بالجملة واالستثمار وتأسیس وإدارة المشاریع الصناعیة  

وتقدیم عقود تموین األطعمة الجاھزة (إعداد  والتجاریة والزراعیة؛
الوجبات)، إدارة المخیمات وسكن العمال، خدمات إدارة المرافق،  
مرافق حقول البترول والغاز البریة والبحریة، بیع   خدمات إدارة 

وال الخیام  وخیاطة  وتأجیر  السرادقات مظالت،  تنظیم  خیام   ،
الفعالیات والحفالت تنفیذ أعمال التصمیم الداخلي 

٥١٫٥ ٪

شركة میراك رویال نیتشر لتجارة الخضار  
والفواكھ ذ.م.م 

تجارة المواد الغذائیة لألطفال، واألطعمة والمشروبات والخضار  اإلمارات العربیة المتحدة 
والفواكھ 

٨٠ ٪

٪ ١٠٠جزئة تبیع لألسماك والحیوانات البحریة الطازجة بالاإلمارات العربیة المتحدة وشركاتھا التابعة الجرف لألسماك ذ.م.م 

وشركتھا  شركة أبوظبي للزیوت النباتیة ذ.م.م
التابعة 

الكیمیائي  اإلمارات العربیة المتحدة  الحمض  وتصنیع  النباتي،  الزیت  وتكریر  تصنیع 
العضوي األساسي، والقواریر البالستیكیة واألوعیة المشابھة وقطع  

األغطیة البالستیكیة

٧٥ ٪

ألف درھم على التوالي.  ١٤٫٥٢٧ألف درھم  ٢٨٦٫٤١٠ستحواذ، ساھمت تموین بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  من تاریخ اال
ألف  ٩٤٦٫٣٥٤بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  .مإلدارة الشركات ذ.مستحواذ في بدایة السنة، لساھمت تموین  كان االفي حال  
ألف درھم على التوالي. ٢١٤٫٩١٦درھم و
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٦

دمج األعمال (تتمة) ٥

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) ٥٫١

تموین إلدارة الشركات ذ.م.م ("تموین") (تتمة) 

المفترضة الموجودات المكتسبة والمطلوبات 
في  الخاصة بشركة تموین وشركاتھا التابعةفیما یلي القیم الدفتریة للموجودات المكتسبة والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید

:االستحواذ ھي كما یليتاریخ 

(غیر مدققة) 
درھم

الموجودات 
٥٠١٫٩٣٩٫٢٤٣الممتلكات واآلالت والمعدات

١٥٫٤٨٩٫٥٢٧الملموسة والشھرةالموجودات غیر 
٢١٫٣٠٠٫١٤١موجودات حق االستخدام
٣٥٫٢٢٩٫٠٠٠استثمار في شركة زمیلة

٧٨٣٫٣٠٥٫٧١٥استثمار في موجودات مالیة
٧٫٢٧٣٫٥٢٢الموجودات البیولوجیة 

١١٠٫٦١٠٫٥٤٢المخزون 
٢١٨٫٦٤٥٫٩٧٣المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

١٫٠٠٥٫٣١٤٫٦١١التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى الذمم 
٥١٫٦١٥٫٧٧٥النقد واألرصدة والبنكیة 

٢٫٧٥٠٫٧٢٤٫٠٤٩إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
١٠٫٧٢٤٫٤١٨مكآفات نھایة الخدمة للموظفین 

٣٩٫٣٩٩٫٤٦٨القروض البنكیة
٢٤٫٦٣٧٫٨٦٨مطلوبات عقد اإلیجار 
٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠عالقة قرض من طرف ذو 

٣١٠٫٨٨٥٫١١٨المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 
٣٧٨٫٣٥٨٫٢٤٤الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٧٨٩٫٠٠٥٫١١٦اجمالي المطلوبات 

١٫٩٦١٫٧١٨٫٩٣٣صافي الموجودات 
) ٩٨٠٫٨٨٥٫٠٥٩(ناقصاً: الحصص غیر المسیطرة 

٩٨٠٫٨٣٣٫٨٧٤النسبیة لصافي الموجودات المكتسبة القابلة للتحدید الحصة 
) ١٤١٫٦٠٠٫٠٠٠()١٢رأس المال الصادر كاعتبار شراء (إیضاح 

٨٣٩٫٢٣٣٫٨٧٤احتیاطي الدمج 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٧

العمالء معاإلیرادات من العقود٦

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درھم درھمدرھم درھم

أو الخدمات البضائعأنواع 
٣٧٣٫٢٦٩٫٧٩٧١٥٣٫٧٢٥٫٤٢٠٦٧٩٫١٠٨٫٧٤٧٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣مبیعات البضائع 
-٧٧٫٧٣٣٫٤٤٩-٧٧٫٧٣٣٫٤٤٩خدمات التموین 
-٧٩٫١٦١٫٩٣٢-٧٩٫١٦١٫٩٣٢مبیعات الخیام 
-٢٦٫٨٤٩٫٧٤٦-٢٦٫٨٤٩٫٧٤٦المرافق خدمات إدارة 
-١١٫٠٥٨٫٦٣٧-١١٫٠٥٨٫٦٣٧بیع األسمنت 

-٨٫٢١٠٫٥٦٤-٨٫٢١٠٫٥٦٤خدمات المقاوالت 

٥٧٦٫٢٨٤٫١٢٥١٥٣٫٧٢٥٫٤٢٠٨٨٢٫١٢٣٫٠٧٥٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣

التركیز الجغرافي لإلیرادات
٥٤٦٫٠٠٧٫١٧٢١٥٣٫٧٢٥٫٤٢٠٨٢٧٫٩٥٥٫٠٩٣٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
-٥٤٫١٦٧٫٩٨٢-٣٠٫٢٧٦٫٩٥٣خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٥٧٦٫٢٨٤٫١٢٥١٥٣٫٧٢٥٫٤٢٠٨٨٢٫١٢٣٫٠٧٥٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣

توقیت إدراج اإلیرادات 
٥٤٥٫١٨٤٫٥١٤١٥٣٫٧٢٥٫٤٢٠٨٥١٫٠٢٣٫٤٦٤٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣البضائع والخدمات المحولة في وقت محدد 

-٣١٫٠٩٩٫٦١١-٣١٫٠٩٩٫٦١١البضائع والخدمات المحولة مع مرور الوقت 

٥٧٦٫٢٨٤٫١٢٥١٥٣٫٧٢٥٫٤٢٠٨٨٢٫١٢٣٫٠٧٥٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣

ممتلكات وآالت ومعدات ٧

المنتھیة في الستة أشھر درھم (فترة  ٢٤٫٠٠٦٫٥٥١خالل الفترة، بلغت اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات ما قیمتھ  
باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم االستحواذ علیھا من خالل دمج األعمال،  درھم)،٧٫٩١٧٫٩٢٤:  ٢٠٢١یونیو  ٣٠
المنتھیة في  الستة أشھردرھم (فترة  ١٩٫٨٢٦٫١٠٢ما قیمتھ  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠المنتھیة في  الستة أشھراالستھالك لفترة  وبلغ
الستة  درھم (فترة  ٢٠٣٫٠٩٣. خالل الفترة، تم شطب موجودات بصافي قیمة دفتریة  )درھم١٫٩٤١٫٨٦٢:  ٢٠٢١یونیو  ٣٠
في  أشھر شيء).٢٠٢١یونیو  ٣٠المنتھیة  ال  دمج  :  خالل  من  علیھا  االستحواذ  تم  التي  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بلغت 

درھم). ١٢٫١٢١٫٢١٨: ٢٠٢١یونیو ٣٠(فترة الستة أشھر المنتھیة في )٥(إیضاح درھم٥٠١٫٩٣٩٫٢٤٣األعمال قیمة 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٨

ائتالف ةزمیلة وشركةاستثمار في شرك٨

للمجموعة ھي كما یلي:االئتالفشركة تفاصیل الشركة الزمیلة و

نسبة الملكیة مكان التأسیس والتشغیل األنشطة الرئیسیة اسم الشركة 
٢٠٢٢٢٠٢١

شركة زمیلة: 
٪ ٤١٪٤١العربیة المتحدة اإلمارات االستثمار وتأسیس وإدارة المشاریع التجاریةان آر تي سي فوود ھولدینج ذ.م.م  

- ٪٢٠تصنیع وبیع الخرسانة الجاھھزة وتقدیم خدمات ضخ الخرسانة(أ) ذ.م.مھزةریم للخرسانة الجا

شركة ائتالف: 
شركة االستثمار الزراعي القابضة (إثمار)  

(ب) المحدودة  
التجارة العامة، التورید والتصدیر، التخزین في المخازن  

العامة، الوساطة التجاریة وتأمین وإدارة وتشغیل المخازن.  
تجارة بیع األعالف بالجملة، وتجارة المواد الغذائیة المعلبة  
والمحفوظة، وتجارة المواد الغذائیة المجمدة وتجارة المواد  

الغذائیة الزراعیة  

٪ ٥٠- ة المتحدة اإلمارات العربی

ریم للخرسانة الجاھزة ذ.م.م )أ (
االستحواذ على ایبكس لالستثمار ذ.م.ع، شركة زمیلة للمجموعة كنتیجة  ریم للخرسانة الجاھزة ذ.م.مأصبحت خالل الفترة،  

. )٥شركة مستحوذ علیھا خاضعة لسیطرة مشتركة (إیضاح 

شركة االستثمار الزراعي القابضة (إثمار) المحدودة )ب (
، طرف ذو شركة االستثمار الزراعي القابضة (إثمار) المحدودةفي  ، استبعدت المجموعة استثماراھا  ٢٠٢٢أبریل  ١بتاریخ
درھم.١٠١٫٠٠٠٫٠٠٠مقابل عالقة

كاآلتي: ربح عند استبعاد استثمار في شركة ائتالفتم احتساب ال 

)غیر مدققة(
درھم

١٠١٫٠١٣٫٧٧٦القیمة الدفتریة لالستثمار في بدایة الفترة 
)٣٠٫٣١٦٫٠٠٠(حصة الخسارة للفترة

)٧٫٠٧٧٫٢١٥(حصة الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

٦٣٫٦٢٠٫٥٦١القیمة الدفتریة في تاریخ االستبعاد 
) ١٠١٫٠٠٠٫٠٠٠(ناقصاً: اعتبار البیع

)٣٧٫٣٧٩٫٤٣٩(الربح عند االستبعاد 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

١٩

استثمار في شركة زمیلة وشركة ائتالف (تتمة) ٨

فیما یلي الحركة في االستثمار في الشركة الزمیلة وشركة االئتالف:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

-٢٧٠٫٤٩٨٫٦١٦بدایة الفترة / السنةفي 
٣٥٫٢٢٩٫٠٠٠٢٧٠٫٤٩٨٫٦١٦) ٥(إیضاح المستحوذ علیھ في دمج األعمال 

-)٦٣٫٦٢٠٫٥٦١(خالل الفترة / السنةاستبعاد
-)٧٫٠٧٧٫٢١٥(للفترة / السنة الشاملة األخرىالخسارةمنحصة
-)٢٠٫١٥٧٫٠٩٠(السنة/ للفترةالخسارةحصة

٢٧٠٫٤٩٨٫٦١٦)٢١٤٫٨٧٢٫٧٥٠(السنة/ الفترةنھایةفي

استثمار في موجودات مالیة ٩

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠

درھمدرھمإیضاحات 

-٩٫١١٩٧٫٢٣٢٫٤١٠استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٩٫٢٦٣٩٫٩٥٢٫١٧٩٨٢٫٧٤٧٫٠١٩الخسارة استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

٨٣٧٫١٨٤٫٥٨٩٨٢٫٧٤٧٫٠١٩

وضح في بیان المركز المالي المرحلي الموحد كاآلتي: م

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٦٣٩٫٩٥٢٫١٧٩٨٢٫٧٤٧٫٠١٩متداولة 
-١٩٧٫٢٣٢٫٤١٠غیر متداولة 

٨٣٧٫١٨٤٫٥٨٩٨٢٫٧٤٧٫٠١٩
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٠

استثمار في موجودات مالیة (تتمة) ٩

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ٩٫١

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

وداخل اإلمارات مدرجةفي حقوق الملكیة استثمارات
-١٩٢٫١٦٤٫٠٤٣العربیة المتحدة 

وداخل اإلمارات مدرجةغیر في حقوق الملكیة استثمارات 
-٥٫٠٦٨٫٣٦٧العربیة المتحدة 

١٩٧٫٢٣٢٫٤١٠-

بدًال عن ذلك، یتم االحتفاظ بھا ألغراض طویلة األجل. بناًء  االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر محتفظ بھا للمتاجرة، إن 
االستثمارات في األدوات المالیة ھذه كمدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  اختارت إدارة المجموعة تصنیف  علیھ،  
قد ال یكون  لھذه االستثمارات  في الربح أو الخسارةالتقلبات طویلة األجل في القیمة العادلةحیث تعتقد اإلدارة أن إدراج  اآلخر

أدائھا على المدى البعید. احتمالوتحقیق متوافقاً مع استراتیجیة المجموعة في االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض طویلة األجل

في  اتإن الحركة في االستثمار.  ١٧یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام طرق التقییم المفصح عنھا في اإلیضاح  
ھي كما یلي: الدخل الشامل اآلخربالقیمة العادلة من خالل المدرجةالموجودات المالیة

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

--السنة/في بدایة الفترة
-٢١٠٫١٣١٫٩٣٢في دمج األعمال المستحوذ علیھ 

-)١٢٫٨٩٩٫٥٢٢(في القیمة العادلةاتالتغیر 

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ٩٫٢

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٦٣٩٫٩٥٢٫١٧٩٨٢٫٧٤٧٫٠١٩داخل اإلمارات العربیة المتحدةوحقوق الملكیة المتداولةاستثمارات 

یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة للمتاجرة بنیة إعادة إدراج التقلبات قصیرة األجل في ھذه االستثمارات. 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢١

استثمار في موجودات مالیة (تتمة) ٩

استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة) ٩٫٢

في  اتإن الحركة في االستثمار.  ١٧مة العادلة باستخدام طرق التقییم المفصح عنھا في اإلیضاح  یتم إدراج االستثمارات بالقی
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي كما یلي: المدرجةالموجودات المالیة

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

-٨٢٫٧٤٧٫٠١٩السنة/الفترةفي بدایة 
-٥٧٣٫١٧٣٫٧٨٣المستحوذ علیھ في دمج األعمال 

٢١٫٩٨٤٫٦١٧٥٠٫٨٢٢٫٢٤٣السنة /إضافات خالل الفترة
-)١٦٫٥٧٥٫٠٨٥(استبعاد خالل الفترة / السنة

٣١٫٩٢٤٫٧٧٦)٢١٫٣٧٨٫١٥٥(خالل الفترة / السنةفي القیمة العادلةاتالتغیر 

٦٣٩٫٩٥٢٫١٧٩٨٢٫٧٤٧٫٠١٩السنة/الفترةفي نھایة 

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٠

) مدققة() غیر مدققة(
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٨٩٣٫٣٣٥٫٣٩٤١٤٤٫١٠٥٫٢٦٦الذمم التجاریة المدینة 
)١٤٫٧٦٨٫٥٨١()٦١٫٨٥٠٫٩٠٣(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٨٣١٫٤٨٤٫٤٩١١٢٩٫٣٣٦٫٦٨٥
٣٠٫٩٠٦٫٩٥١٥٫٢٤٤٫٣٥٥مبالغ مدفوعة مقدماً إلى الموردین 

٤٥٫٨٤١٫٨٧٩١٣٫٩٠٤٫٧٣٧، صافي الودائع والذمم المدینة األخرى
٢٢٫٣٩٦٫٢٩٤٥٫٢٠٠٫٧٧٦المصاریف المدفوعة مقدماً 

٩٣٠٫٦٢٩٫٦١٥١٥٣٫٦٨٦٫٥٥٣
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٢

(تتمة) الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى١٠

خسائر االئتمان المتوقعة كما یلي: مخصص إن الحركة في 

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

١٤٫٧٦٨٫٥٨١٨٤٧٫٨٨٥السنة/في بدایة الفترة
٣٢٫٣٦٧٫٥١٩١٢٫٩٧٦٫١٢٧المستحوذ في دمج األعمال 

-)١٫٠٢٦٫٩٠١(المشطوبات
١٥٫٧٤١٫٧٠٤٩٤٤٫٥٦٩السنة/المحمل للفترة

٦١٫٨٥٠٫٩٠٣١٤٫٧٦٨٫٥٨١في نھایة الفترة / السنة 

بالدرھم اإلماراتي. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقاریر  سائدةللمجموعةللذمم التجاریة المدینة  إن القیم الدفتریة
المالیة ھي القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة أعاله. ال تحتفظ المجموعة بأي تعھد كضمان.

النقد واألرصدة البنكیة ١١

) مدققة() غیر مدققة(
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٢٫٩١١٫٥٥٣١٫٧٥٠٫٩٤٨النقد في الصندوق 

األرصدة البنكیة 
٢٤٠٫٨٠٣٫٨١٨١٧٠٫٦٨٦٫٩٢٣الحسابات الجاریة 

٢٥٫٢١٩٫٧٢٤٢٫٢٩٣٫٩٦٩ودائع ألجل
) ٢٦٫٥١١()٢٩٫٩٠١(االئتمان المتوقعةخسائرناقصاً: مخصص 

٢٦٨٫٩٠٥٫١٩٤١٧٤٫٧٠٥٫٣٢٩النقد واألرصدة البنكیة 
)٢٫٢٩٣٫٩٦٩()٢٥٫٢١٩٫٧٢٤(ناقصاً: ودائع ألجل ذات استحقاقات أصلیة أكثر من ثالثة أشھر

٢٤٣٫٦٨٥٫٤٧٠١٧٢٫٤١١٫٣٦٠النقد وما یعادلھ 

تجاریة.   بنوك  لدى  ألجل  بالودائع  االحتفاظ  فائدة  یتم  وتحمل  اإلماراتي  الدرھم  بعملة  رئیسي  بشكل  الودائع  بھذه  االحتفاظ  یتم 
شھر.١٢إلى ٣بمعدالت السوق. إن ھذه الودائع ذات فترة استحقاق أصلیة ما بین  
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٣

رأس المال ١٢

) مدققة() غیر مدققة(
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

صرح بھ والصادر والمدفوع بالكامل  المُ 
دیسمبر٣١(دراھم لكل سھم ١بقیمة عادي سھم ٢٤١٫٦٠٠٫٠٠٠

٢٤١٫٦٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠درھم لكل سھم) ١سھم عادي بقیمة ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠٢١

درھم من خالل إصدار  ٢٤١٫٦٠٠٫٠٠٠درھم إلى  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠اعتمد المساھمون زیادة رأس مال الشركة من  ،  خالل الفترة
تموین إلدارة  على ستحواذ االكاعتبار شراء مقابل تم إصدار األسھم الجدیدة درھم .١سھم جدید بقیمة اسمیة ١٤١٫٦٠٠٫٠٠٠

، على النحو التالي: )٥الشركات ذ.م.م (إیضاح 

(غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھمعدد األسھم

١٣١٫٦٠٠٫٠٠٠١٣١٫٦٠٠٫٠٠٠ذ.م.مشركة اي إتش سي فود القابضة
١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠العطاء لالستثمار ذ.م.م 

١٤١٫٦٠٠٫٠٠٠١٤١٫٦٠٠٫٠٠٠

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

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

، وبالتالي تم عرض الرصید  اً المرتبطة برأس مال الشركة. لذلك، تعتبر ھذه السلفة أقرب إلى كونھا أداة حقوق ملكیة ولیس التزام
.ضمن حقوق الملكیة

حتیاطي النظامي اال١٣

یتم تحویل  والنظام األساسي للشركة،  (وتعدیالتھ)٢٠١٥) لسنة  ٢للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (وفًقا  
إلى أن یساوي من أرباح السنة إلى االحتیاطي القانوني، وھو غیر قابل للتوزیع. یجب إجراء التحویالت إلى ھذا االحتیاطي٪١٠
. الشركةمال٪ من رأس٥٠



ش.م.خ")(سابقاً "مخازن زي غذاء القابضة ش.م.خ 

المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٤

الواحد العوائد األساسیة للسھم ١٤

قید المتوسط المرجح لعدد األسھم من خالل تقسیم الربح للفترة العائد إلى ُمالك الشركة على  العوائد األساسیة للسھمیتم احتساب 
:على النحو التاليعلى مدار الفترةاإلصدار

(غیر مدققة) (غیر مدققة) 
یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة فيیونیو ٣٠المنتھیة فيفترة الثالثة أشھر 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درھم درھم درھم درھم 

٧٢٫٦٥٧٫٧٧٠١٤٫٠٠٦٫١٣٠٦١٫٦٦٧٫٤٤٥٢٠٫٩٤٧٫٦١٥الربح العائد إلى مالك الشركة (درھم) 

١٩٥٫٩٧٣٫٣٣٣١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٤٧٫٩٨٦٫٦٦٧١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم (أسھم) 

٠٫٣٧٠٫١٤٠٫٤٢٠٫٢١العوائد األساسیة للسھم للفترة (درھم) 

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة ١٥

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

ل إدارة الشركة. التسعیر لھذه المعامالت من قب

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: 
شركات خاضة لسیطرة مشتركة 
١١١٫٤٤٠٫٥٦٦١٫١٠٥٫٨٣٣الدولیة لألوراق المالیة ذ.م.م
٨٠٫١٦٢٫٤٥٨١٢٫٤٨٣٫٨٤٣طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م

-٢٨٫٣٢٦٫٢٥٥شركة اإلنشاءات البترولیة الوطنیة
-١٥٫٤٧٩٫٤٩٠مون فالور للتطویر العقاري ذ.م.م
١٤٫١٨٩٫٦٢٩١٦٫٢١٨٫٦١٨شركة أسماك القابضة المحدودة

-٦٫٥٨٩٫٢٦٠مجموعة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م
-١٫٣٤٣٫٦٩٨ذ.م.مالمدینة السكنیة لعمال البناء

٥٫٦٢٨٫٢٨١-الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع
٢٦٩٫٤٩٣٣٣٣٫٧٦١سیني رویال سینما ذ.م.م 

١٧٣٫٥٩٠-المسیرة للشحن والنقل ذ.م.م 
٣٫٠٩٠٫٠٢٤-الیاسات للتموین وتجھیز المطاعم ذ.م.م 
١٥٨٫٨٥٥-االتحاد لألعمال الكھربائیة والمیكانیكیة

٤٫٤٠٦٫٠٦٤٩٫٩٠٢٫٣٥٢شركات أخرى 

٢٦٢٫٢٠٦٫٩١٣٤٩٫٠٩٥٫١٥٧



ش.م.خ")(سابقاً "مخازن زي غذاء القابضة ش.م.خ 

المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٥

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

أطراف ذات عالقة أخرى 
١١٦٫٥٤٨٫٥٤٩٤٨٫١٠٣٫٨٩٥دائرة األعمال الخاصة للشیخة فاطمة 
-١٠١٫٣٠٠٫٠٠٠وادي السدر لالستثمار التجاري ذ.م.م

-٤٥٫٨٣١٫٦٩٨ایھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م
١٨٫٤٥١٫٧٦١٢٩٫٨٠٥٫٧٢١قصر المیناء  

Sarha٢٫١١٨٫٦١٧٣٫٣٣١٫٨٠٠سفینة 
٣٫٥٦٦٫٨٩٣١٫٢٧٦٫٩٨٢شركات أخرى 

٥٥٠٫٠٢٤٫٤٣١١٣١٫٦١٣٫٥٥٥
) ٤٦٨٫٦٨٦()٤٫٣٩٣٫٠٦٥(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٥٤٥٫٦٣١٫٣٦٦١٣١٫١٤٤٫٨٦٩

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٤٦٨٫٦٨٦٦٥١٫٧٣٧بدایة الفترة / السنةفي
٢٫٩٨٨٫٧٠٩٤٧٫٧٠٦المستحوذ علیھ في دمج أعمال 

) ٢١٠٫٩٥٩(-السنة/شطب خالل الفترة
) ١٩٫٧٩٨(٩٣٥٫٦٧٠(عكس) خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 

٤٫٣٩٣٫٠٦٥٤٦٨٫٦٨٦السنة/في نھایة الفترة

٢٣٣٫٨٧٣٫٦٤٩١٣٣٫٣٥٦٫٢٩٥(طرف ذو عالقة آخر) األرصدة مع مؤسسة مالیة

٧٣٫٧٩٨٫١٠٤٧٥٫٢٠٢٫٦٩٤قروض من مؤسسة مالیة (طرف ذو عالقة آخر) 

٧٩٥٫٣٠٤٫٥٦٧٧٧٫٠٢٢٫٥٢٨(شركات خاضعة لسیطرة مشتركة) موجودات مالیةفي استثمار 



ش.م.خ")(سابقاً "مخازن زي غذاء القابضة ش.م.خ 

المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٦

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

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

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة: 
شركات خاضعة لسیطرة مشتركة
-٩٠٫٤٠٠٫٠٠٠ذ.م.مشركة اي إتش سي فود القابضة
٨٨٫١٨٨٫٧٧٠٩٥٫٤٩٥٫٨٦٣الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع

-٤٩٫٠٣٣٫٦٣٠انفنیتي ویف ھولدنج ذ.م.م
-٤٢٫٤٦٦٫٣٨٠ذ.م.م شیمیرا لالستثمار

-٣٢٫٠٦٦٫٨٦٣بال للخدمات التقنیة ذ.م.م
-٩٫٤٢٠٫٦١٧الریان لالستثمار 

-٣٫٦٦٠٫٥٣٧ذ.م.متورجان للتجارة العامةشركة 
-٢٫٦١٠٫٥٥٢مجموعة رویال إلدارة الشركات ذ.م.م

١٫٩٩٦٫٩١٦-شركة أسماك القابضة المحدودة
٨١٠٫٢٨٣٣٫٧٣٠٫١٠٩شركات أخرى 

٣١٨٫٦٥٧٫٦٣٢١٠١٫٢٢٢٫٨٨٨

أطراف ذات عالقة أخرى 
٤٠٠٫٠٠٠-صاحب السمو الشیخ طحنون بن زاید آل نھیان 

-٢٫١٩١٫٨٠٣أخرى 

٣٢٠٫٨٤٩٫٤٣٥١٠١٫٦٢٢٫٨٨٨

عالقة ات ذفا طرأمن ض وقر
١٣١٫٢٧٣٫٠٥٦٨٠٫٨١١٫١١١ذ.م.مشركة اي إتش سي فود القابضة
-١٠٠٫٤٧٢٫٣٤٤الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع

٢٣١٫٧٤٥٫٤٠٠٨٠٫٨١١٫١١١



ش.م.خ")(سابقاً "مخازن زي غذاء القابضة ش.م.خ 

المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٧

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

: كما یليفي بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصرالقروض من األطراف ذات العالقةتم تحلیل

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

١٨٦٫٧٤٥٫٤٠٠٨٠٫٨١١٫١١١متداولة 
-٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠غیر متداولة 

٢٣١٫٧٤٥٫٤٠٠٨٠٫٨١١٫١١١

مبین أدناه الحركة في القروض من األطراف ذات العالقة:

(مدققة) (غیر مدققة) 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٨٠٫٨١١٫١١١٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠بدایة الفترة / السنةفي
-٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠) ٥المستحوذ علیھ في دمج أعمال (إیضاح 

-١٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠("أ" و "ب") السنة/خالل الفترةإضافات
٩٣٤٫٢٨٩٨١١٫١١١تكلفة التمویل المرسملة خالل الفترة / السنة 

٢٣١٫٧٤٥٫٤٠٠٨٠٨٫١١١٫١١١في نھایة الفترة / السنة

٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقیمة  ذ.م.مشركة اي إتش سي فود القابضةمنعلى قرضالمجموعة، حصلت٢٠٢٠دیسمبر  ٢٩في  -أ
مستحق السداد عند الطلب، وغیر مضمون  . إن  والعملیات التجاریة المستقبلیةاتدرھم لتمویل االستثمار ویحمل القرض 

ذ.م.م بقیمة شركة اي إتش سي فود القابضةحصلت المجموعة على قرض آخر من  خالل الفترة،  .٪ سنویاً ١فائدة بمعدل  
سنویاً. ٪١إن القرض غیر مضمون ویحمل فائدة بمعدل . ٢٠٢٣دیسمبر ٣١درھم مستحق السداد في ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

العا - ب الشركة  من  المجموعة على قرض  حصلت  الفترة،  بقیمة  خالل  ش.م.ع  القابضة  لتمویل ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠لمیة  درھم 
. إن القرض غیر مضمون ویحمل  ٢٠٢٢یونیو٣١االستثمارات المستقبلیة والعملیات التجاریة األخرى، ویستحق السداد في  

سنویاً. ٪١دة بمعدل ئفا 



ش.م.خ")(سابقاً "مخازن زي غذاء القابضة ش.م.خ 

المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٨

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

ت مع األطراف ذات العالقة المبرمة خالل السنة كاآلتي: المعامالكانت 

(غیر مدققة) (غیر مدققة) 
یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درھم درھمدرھم درھم

اإلیرادات 
١٠٨٫٣٧٦٫٧٩٩١٦٫٠١٧٫٣٠٢١٢٠٫١٤٩٫٨٨٩١٨٫٨٢٤٫٥٠١شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

٤٨٫٥٩٦٫٧٤٥٨٧٫٧٠١٫٥١٥١٣٦٫٥٥٣٫٥٦٤١٥٩٫٠٦٢٫٨٦٨أطراف ذات عالقة أخرى 

١٥٦٫٩٧٣٫٥٤٤١٠٣٫٧١٨٫٨١٧٢٥٦٫٧٠٣٫٤٥٣١٧٧٫٨٨٧٫٣٦٩

تكلفة البضائع المباعة 
١٠٫٠٢٠٫٦٧٨٣٫٤١٧٫٧٦٤١٠٫٠٤٣٫٧٧٨٦٫٧٣١٫٣٩٨شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

٣٫٢٢٨٫١٠٥٣٫٦٢٠٣٫٤٠٢٫١٦٥٤٠٫٣٧٠أطراف ذات عالقة أخرى 

١٣٫٢٤٨٫٧٨٣٣٫٤٢١٫٣٨٤١٣٫٤٤٥٫٩٤٣٦٫٧٧١٫٧٦٨

مصاریف الفائدة على القروض من األطراف  
-٩٣٤٫٢٨٩-٥٥٤٫٣٩٧العالقة ذات 

-١٠١٫٠٠٠٫٠٠٠-١٠١٫٠٠٠٫٠٠٠استبعاد استثمار في شركة ائتالف لطرف ذو عالقة 

المصاریف العمومیة واإلداریة 
-٣٧٣٫١١٩-٧٩٫١٩٠شركات خاضعة لسیطرة مشتركة 

٥٧٫٧٢٩٣٫١٥٠٥٧٫٧٢٩-أطراف ذات عالقة أخرى 

٧٩٫١٩٠٥٧٫٧٢٩٣٧٦٫٢٦٩٥٧٫٧٢٩

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین 
: الفترةفیما یلي تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین خالل  

(غیر مدققة) (غیر مدققة) 
یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في  یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الثالثة

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درھم درھم درھم درھم 

٣٫٠٥٦٫٠١٦١٢٥٫١٠٩٤٫٤٦٣٫١٠٩٧٢٠٫٨٩٧تعویضات اإلدارة 
١١٦٫٣٠٢١٣٫٦٨٧١٤٨٫١٦٤٤٢٫٠٥٧مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٣٫١٧٢٫٣١٨١٣٨٫٧٩٦٤٫٦١١٫٢٧٣٧٦٢٫٩٥٤



ش.م.خ")(سابقاً "مخازن زي غذاء القابضة ش.م.خ 

المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٢٩

وااللتزامات  المطلوبات الطارئة١٦

) مدققة() غیر مدققة(
٢٠٢١دیسمبر٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

٨١٫٩٠٤٫٢٦٧٢٥٫٧٤٣٫٩٦٤خطابات اعتماد وضمان 

٢٦٫٣٥٠١٫١٥٢٫١٥٠التزام النفقات الرأسمالیة 

من قبل البنك وفق أسعار اویتم فرض رسوم علیھالضمانات أعاله من بنك محلي في سیاق األعمال االعتیادیة  خطاباتتم إصدار
السوق. 

قیاس القیم العادلة ١٧

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

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

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

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

. التي یمكن مالحظتھا 

العادلة: تحتفظ المجموعة باألدوات المالیة التالیة المقاسة بالقیمة 

العالقة بین المدخالت  القیمة العادلة كما في 
غیر القابلة للمالحظة  

والقیمة العادلة 
یونیو٣٠

٢٠٢٢
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١
تراتبیة القیمة  

العادلة 
طرق تقییم ومدخالت  

رئیسیة 
مدخالت جوھریة  
ة ظ غیر قابلة للمالح

(مدققة) (غیر مدققة) 
درھم درھم 

الموجودات المالیة 
استثمارات في حقوق ملكیة  

استثمارات مدرجة  – مدرجة 
الربح أو  بالقیمة العادلة من خالل 

الخسارة 

أسعار المناقصة  ١المستوى٦٣٩٫٩٥٢٫١٧٩٨٢٫٧٤٧٫٠١٩
في سوق  المدرجة

نشط

ال ینطبق ال یوجد 

استثمارات في حقوق ملكیة  
استثمارات مدرجة  – مدرجة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
الشامل اآلخر 

أسعار المناقصة  ١المستوى - ١٩٢٫١٦٤٫٠٤٣
في سوق  المدرجة

نشط

ال ینطبق ال یوجد 

استثمارات في حقوق ملكیة غیر  
استثمارات مدرجة  – مدرجة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
الشامل اآلخر 

طریقة التدفقات  ٣المستوى - ٥٫٠٦٨٫٣٦٧
النقدیة المخصومة  

وأحدث سعر معاملة 

صافي قیمة  
الموجودات 

كلما زادت قیمة  
صافي موجودات  

الجھة المستثمر فیھا،  
القیمة العادلة زادت 

قیاسھا بالقیمة العادلة وبالتالي ال یوجد  ال یوجد ھنالك مطلوبات مالیة یتوجب  تحویالت بین المستویات خالل الفترة.لم یكن ھناك 
حولھا في الجدول أعاله. إیضاح
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٣٠

موسمیة النتائج ١٨

أشھر المنتھیة لفترة الستةالمرحلي الموحد المختصر  الربح أو الخسارةلم یتم إدراج إیرادات جوھریة للطبیعة الموسمیة في بیان  
. ٢٠٢١یونیو ٣٠و٢٠٢٢یونیو ٣٠في 

التقاریر القطاعیة ١٩

وفقاً للقطاعات األعمال التالیة:لألغراض التشغیلیة، تم تنظیم المجموعة 

بالجملة والتجزئة متداولةالمصنعة والالمنتجات االستھالكیةبیعیتضمناالستھالكیة البضائع

خدمات التموین للمنظمات العامة والخاصة في اإلمارات العربیة المتحدة تقدیمالتموین 

لألعمال  مخصصةإلى جانب حلول  مجموعة واسعة من خدمات إدارة المرافقتقدیم  خدمات إدارة المرافق 
في مختلف القطاعات المتعددة

والدول  وتوزیع الكلنكر واألسمنت داخل اإلمارات العربیة المتحدة  العمل في تصنیعالتصنیع 
األخرى 

ة للعمالء، بناء المستشفیات المیدانیة وتقدیم تقدیم الخیام والمظالت والصاالت المتنقلالمقاوالت 
من   واسعة  والتصمیم  مجموعة  التخطیط  تشمل  التي  التصامیم  تقدیم  والخدمات 

ة الفاخر

غیر المخصصة ألي تشمل مصاریف وإیرادات المكتب الرئیسي(غیر مخصصة)  أخرى
قطاع. 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٣١

التقاریر القطاعیة (تتمة) ١٩

(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 

المقاوالتالتصنیعالمرافق خدمات إدارة التموین االستھالكیة البضائع
بیناستبعادات أخرى 

اإلجمالي القطاعات
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

الوصف 
٨٨٢٫١٢٣٫٠٧٥)٥٤٫٥٦٤٫٩٢٥(-٧٣١٫٥٦٨٫٦١٤٧٧٫٧٣٣٫٤٤٩٢٨٫٩٥٤٫٨٠٤١١٫٠٥٨٫٦٣٧٨٧٫٣٧٢٫٤٩٦إیرادات من العقود مع العمالء 

)٧١٥٫٤١٩٫٠١٨(٥٤٫٥٦٤٫٩٢٥-)٦٩٫٥٠٥٫٠٥٢()١٢٫١٥٧٫٤٥٩()١٥٫٥٣٧٫٩٥٨()٤٠٫٠١١٫٢٢٩()٦٣٢٫٧٧٢٫٢٤٥(المبیعاتتكلفة 

١٦٦٫٧٠٤٫٠٥٧--١٧٫٨٦٧٫٤٤٤)١٫٠٩٨٫٨٢٢(٩٨٫٧٩٦٫٣٦٩٣٧٫٧٢٢٫٢٢٠١٣٫٤١٦٫٨٤٦إجمالي الربح 

)٦٦٫١٤٠٫٥٠٧(٤١١٫٠٢١)٢٫٠٧٨٫٥٤٢()٢٫٢٦١٫٩٢١()١٤٫١٤٣٫٩٣٧()٢٫٢٩٣٫٦٩٢()٣٫٥٠٥٫٥٢٤()٤٢٫٢٦٧٫٩١٢(مصاریف عمومیة وإداریة 
)٢١٫٣٤٧٫٢٣٣(------)٢١٫٣٤٧٫٢٣٣(مصاریف بیع وتوزیع 

حصة من الربح من استثمار في شركات زمیلة  
وشركة ائتالف 

)٢٠٫١٥٧٫٠٩٠(-)٢٣١٫٠١٧(----)١٩٫٩٢٦٫٠٧٣(

٣٧٫٣٧٩٫٤٣٩------٣٧٫٣٧٩٫٤٣٩استبعاد استثمار في شركة ائتالف ربح من 
حصة الخسارة الشاملة اآلخرى لشركة ائتالف معاد تصنیفھا  

إلى الربح أو الخسارة عند االستبعاد 
)٧٫٠٧٧٫٢١٥(------)٧٫٠٧٧٫٢١٥(

التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة  
العادلة  من خالل الربح أو الخسارة 

٢١٫٣٧٨٫١٥٥(-)٢٩٫٩٦٢٫٣٥٢(----٨٫٥٨٤٫١٩٧(

٨٫٢٣٠٫٠١٦)٨٥٣٫٩١٣(--١٫٠٢١٫٢٠٠--٨٫٠٦٢٫٧٢٩إیرادات (مصاریف) أخرى 
)٤٫٥٨٩٫٦١٥(٤٤٢٫٨٩٢)٤١٧()٢٫٣١٣()١٤٦٫١٠٦()٦٫٧٤١()٧٫١٣٢()٤٫٨٦٩٫٧٩٨(تكلفة التمویل 

٧١٫٦٢٣٫٦٩٧-)٣٢٫٢٧٢٫٣٢٨(١٥٫٦٠٣٫٢١٠)١٤٫٣٦٧٫٦٦٥(٥٧٫٣٣٤٫٥٠٣٣٤٫٢٠٩٫٥٦٤١١٫١١٦٫٤١٣الربح للفترة 

٤٫١٩١٫٥٣٣٫٩٤٤)٤٫٥٤٩٫١٨٠٫١١٤(٢٫٥٥٨٫٣١٣٫٧٠٢٨٣٥٫٨٦١٫٢٢٧١٦٥٫٥٧٤٫٥٠٠٤٠٥٫٨٣٦٫٨٥٩٤٩٣٫٤١٦٫٠٩٧٤٫٢٨١٫٧١١٫٦٧٣الموجودات القطاعیة 

١٫٢٤٤٫٩٦٨٫٧٥٨)١٫٠٣١٫١٦٨٫٤١٥(١٫٥٠٠٫٤٠٢٫٠٠٦٧٥٫٩٧٠٫٩٢٤٤٩٫٨٧٤٫٥١٩٧٦٫٩٦٠٫١٠٥٣٣٩٫٩١٥٫٣٨٧٢٣٣٫٠١٤٫٢٣٢المطلوبات القطاعیة 
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المختصرة الموحدةإیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠

٣٢

التقاریر القطاعیة (تتمة) ١٩

(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 

المقاوالتالتصنیعخدمات إدارة المرافق التموین البضائع االستھالكیة 
استبعادات بین  أخرى 

اإلجمالي القطاعات
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

الوصف 
٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣------٢٨١٫١٦٦٫٣٧٣العمالء إیرادات من العقود مع 

)٢٤٢٫٧٩٨٫٩٥٠(------)٢٤٢٫٧٩٨٫٩٥٠(تكلفة المبیعات

٣٨٫٣٦٧٫٤٢٣------٣٨٫٣٦٧٫٤٢٣إجمالي الربح 
)١٩٫٣٦٢٫٦٩١(------)١٩٫٣٦٢٫٦٩١(مصاریف عمومیة وإداریة 

التغیرات في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة  
٤٫٢٣٠٫٠٠٠------٤٫٢٣٠٫٠٠٠العادلة  من خالل الربح أو الخسارة 

٦٠٦٫٥٤١------٦٠٦٫٥٤١إیرادات (مصاریف) أخرى 
)١٫١٤٢٫٩٨٣(------)١٫١٤٢٫٩٨٣(تكلفة التمویل 

٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠------٢٢٫٦٩٨٫٢٩٠الربح للفترة 

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في 

المقاوالتالتصنیعخدمات إدارة المرافق التموین البضائع االستھالكیة الوصف 
استبعادات بین  أخرى 

اإلجمالي القطاعات
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

١٫٤٨٨٫٨١٥٫٠٤٤------١٫٤٨٨٫٨١٥٫٠٤٤الموجودات القطاعیة 

٥٢٥٫٤٨٤٫٥٩٦------٥٢٥٫٤٨٤٫٥٩٦المطلوبات القطاعیة 
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