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مساهميتقریر مراجعة البيانات المالية الموجزة المرحلية إلى السادة 
شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

المقدمة
بيان المركز والتي تتألف من  لشركة األغذیة المتحدة ش.م.ع ("الشركة")  ةالمرفق ةالمرحلي ةالموجز  ةالمالي اتبياناللقد راجعنا 

  الـدخــلو  ذات العالقـة لألربـاح والخســـــــــــــــائرالمرحليـة  ةوالبيـانـات الموجز ٢٠٢١مـارس  ٣١الموجز المرحلي كمـا في المـالي 
ـــــــــــهر المنتهية في ذلك التاریخ والبيانات الموجز  ـــــــــــامل لفترة الثالثة أشــ الملكية لتغيرات في حقوق ذات العالقة لالمرحلية  ةالشــ

ـــــــهر المنتهي والتدفقات النقدیة ـــــــاحات لفترة الثالثة أشــ ــيریةة في ذلك التاریخ واإلیضــ ـــــ ـــــــؤولة عن التفســ عداد اإل. إن اإلدارة مســ
إعـداد التقــاریر المــاليــة ، ٣٤لمعيــار المحــاســــــــــــــبي الـدولي رقم لهـذه البيــانـات المــاليــة الموجزة المرحليــة وفقــًا العــادل لعرض الو 

ــتنتاجا"). إن مســــــــــــؤوليتنا هي إعطاء ٣٤("المعيار المحاســــــــــــبي الدولي رقم  المرحلية حول هذه البيانات المالية الموجزة  ســــــــــ
إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. المرحلية استناداً 

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليــة   ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم 

بصـورة  االسـتفسـاراتالمنجزة من قبل مدقق حسـابات المنشـأة المسـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب 
ور المالية والمحاســـبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. رئيســـية من األشـــخاص المســـؤولين عن األم

إن مجـال عملـية المراجعـة أقـل بكثير من مجـال الـتدقيق اـلذي یتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق اـلدولـية وبـناء علـيه فـإنهـا ال تمكنـنا من 
على ذلك،  یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيق. بناءً الحصــول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجوهریة التي 

فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.

االستنتاج
ــتناداً  إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یســــــــتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها  اســــــ

.٣٤المحاسبي الدولي رقم النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار  كافةمن 

األمور األخرى 
ــنة المنتهية في نلفت االنتباه إلى حقيقة أن  تم تدقيقها من قبل  ٢٠٢٠دیســــــــمبر  ٣١البيانات المالية للشــــــــركة كما في وللســــــ

. كما نلفت ٢٠٢١فبرایر  ٨مدقق حســــــــابات آخر، والذي أصــــــــدر تقریر تدقيق غير معدل حول هذه البيانات المالية بتاریخ 
تمت  ٢٠٢٠مارس  ٣١نتباه إلى أن البيانات المالية الموجزة المرحلية للشـــــــركة كما في ولفترة الثالثة أشـــــــهر المنتهية في اال

مراجعتها من قبل مدقق حســـابات آخر، والذي أبدى اســـتنتاج مراجعة غير معدل حول هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية 
.٢٠٢٠یونيو  ٤بتاریخ 

إرنست ویونغعن 

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قيد: الرقم 

٢٠٢١مایو  ١١
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



.م.ع)ركة األغذیة المتحدة (شش

من هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية.ال یتجزأ المرفقة جزءًا ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢-

المرحليالموجز األرباح أو الخسائربيان 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١لفترة المنتهية في ل

الثالثة أشهر المنتهية في
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهمإیضاح

١٤٠٬٩٤٨٬٢٢٩١٢٢٬٢٦٩٬٢٨٥، إجماليمبيعاتال

)٣٩٠٬٩١٢٬٥()٠٢٤٬١٢٣٬٦(التسویقصم و ناقصًا: مصاریف الخ 

١٣٤٬٨٢٥٬٢٠٥١١٦٬٣٥٦٬٨٩٥صافيبال، المبيعات 

)٣٤٢٬٧٠٣٬٩٦()٩٧٥٬٨٩٣٬١١٣(تكلفة المبيعات

٢٠٬٩٣١٬٢٣٠١٩٬٦٥٣٬٥٥٣إجمالي األرباح

)٨٬٩١٧٬٥٥٣()٨٬٨٦٨٬٤٢٦(البيع والتوزیعاریفمص

)٤٬٢٣٠٬٤٣٢()٤٬٢٤٩٬٨٦٥(اإلداریةو العموميةاریفالمص

)٢٤٢٬٦٧١()٢٤٧٬١٤٠(التمویلمصاریف

١٠٬٥٧٢٬٤٥٣-٦ح من بيع االستثمار في شركة شقيقةأربا 

٦٤٧٬٦٨٢٩٤٤٬٩٠٩صافيبالدخل آخر، 

٣٤٤٦٬٢٤٨٬٨٢٩٤٬٧٤٥٬١٧الفترةأرباح 

٩٢٧٬٠٥٩٬٠)درهم(لسهم اربحية



.م.ع)ركة األغذیة المتحدة (شش

من هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية.ال یتجزأ المرفقة جزءًا ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣-

المرحليالموجز مل الشاالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في للفترة 

الثالثة أشهر المنتهية في
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

٨٬٢٤٨٬٤٤٦١٧٬٧٤٥٬٢٩٤فترةللاألرباح

األخرى بنود الدخل الشامل 
تصنيفها إلىلن ُیعاد التي األخرى ةالشاملالخسائربنود 

:فترات الحقةفي الخسائر وأاألرباح 

بالقيمة لألوراق المالية االستثماریة المقاسةفي القيمة العادلةاتالتغير 
)٤٣٣٬١٧٨(٧٥١٬٢١٢، أسهم متداولةمن خالل بنود الدخل الشامل األخرى العادلة 

)٤٣٣٬١٧٨(٧٥١٬٢١٢األخرى )خسائر الشاملةال(/بنود الدخل الشامل

١٩٧٬٤٦١٬٨٨٦١٬٥٦٦٬١٧للفترةالدخل الشاملإجمالي 





.م.ع)ركة األغذیة المتحدة (شش

من هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية.ال یتجزأ المرفقة جزءًا ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥-

المرحليالموجز الملكيةوق بيان التغيرات في حق
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في رةفتلل

أرباحاحتياطي:٢٠٢١
المجموعغير موزعةالقيمة العادلةعاماحتياطي عادياحتياطي قانونياحتياطي المالرأس 

درهمدرهم درهم درهم درهم درهم درهم 

١٨٥٬٩٨٠٬٨٨٩٣١١٬٦٦٢٬٤٧٢)١٣٣٬٣٩٧(٢٠٢١٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠ینایر ١في كما صيد الر 

٨٬٢٤٨٬٤٤٦٨٬٢٤٨٬٤٤٦-----فترةللاألرباح

٧٥١٬٢١٢-٧٥١٬٢١٢----بنود الدخل الشامل األخرى 

٤٤٦٬٢٤٨٬٨٩٧١٬٤٦١٬٨-----إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٥٠٠٬٦٦٢٬١٩()٥٠٠٬٦٦٢٬١٩(-----عنها توزیعات أرباح معلن

٢٠٢١٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠٠٠٠٬١٢٥٬١٥٠٠٠٬١٢٥٬١٥٩٨٠٬٣١٤٬٦٥٣٥٤٬٧٩٨٣٥٬٥٦٦٬١٧٤١٦٩٬٤٦١٬٣٠٠مارس ٣١في الرصيد كما 

٣١فــي ي تــم دفعهــا الحقــًا للفتــرة المنتهيــة ، والتــ رهــمد١٩٬٦٦٢٬٥٠٠هم بإجمــالي مبلــغ درهــم للســ ٠٬٦٥بواقــع ح أربــا توزیــع٢٠٢١مــارس ٢٢عقــد بتــاریخ اجتماعها المننویة خالل ة العمومية الست الجمعياعتمد
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما احتسابها تمدرهم والتي٣٬٧٠٠٬٠٠٠بمبلغ ارة آت أعضاء مجلس اإلد، واعتمدت مكاف٢٠٢١مارس



.م.ع)ركة األغذیة المتحدة (شش

من هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية.ال یتجزأ المرفقة جزءًا ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦-

الموجز المرحليالملكيةحقوق بيان التغيرات في 
ة)مدقق(غير٢٠٢١مارس ٣١في لمنتهية للفترة ا

أرباحاحتياطي:٢٠٢٠
المجموعغير موزعةةالقيمة العادلاحتياطي عامي عادياحتياطاحتياطي قانونيرأس المال

درهمدرهم درهم درهم درهم درهم درهم 

١٥٩٬٨٨٩٬٤٧٢٢٨٥٬٢٩٩٬٦٦٦)٤٠٤٬٧٨٦(٢٠٢٠٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠ینایر ١الرصيد كما في 

٣٨٠٬١٦٠١٠٨٬٥٤٩٤٨٨٬٧٠٩----)٦حأثر بيع شركة شقيقة (إیضا 

١٧٬٧٤٥٬٢٩٤١٧٬٧٤٥٬٢٩٤-----األرباح للفترة

)٤٣٣٬١٧٨(-)٤٣٣٬١٧٨(----األخرى ةالشاملالخسائربنود 

٢٩٤٬٧٤٥٬١٧٨٦١٬٥٦٦٬١٧)٤٣٣٬١٧٨(----إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٠٠٠٬٠٧٥٬٩()٠٠٠٬٠٧٥٬٩(-----نها توزیعات أرباح معلن ع

٣١٥٬٦٦٨٬١٦٨٢٣٦٬٨٠٢٬٢٩٤)٠٥٩٬٢٠٣(٢٠٢٠٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠٠٠٠٬١٢٥٬٥١٠٠٠٬١٢٥٬١٥٩٨٠٬٣١٤٬٦٥مارس ٣١الرصيد كما في 

، ٢٠٢٠خــالل شــهر مــارسي تــم دفعهــا ، والتــ رهــمد٩٬٠٧٥٬٠٠٠بإجمــالي مبلــغ مهدرهــم للســ ٠٬٣٠بواقــع ح أربــا توزیــع٢٠٢٠مــارس ١٢عقــد بتــاریخ اجتماعهــا المننویة خــالل ة العموميــة الســ ت الجمعيــ اعتمــد
.٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما احتسابها تمدرهم والتي٢٬٤٧٥٬٠٠٠بمبلغ ارة آت أعضاء مجلس اإلدواعتمدت مكاف



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش

من هذه البيانات المالية الموجزة المرحلية.ال یتجزأ المرفقة جزءًا ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٧

المرحليالموجزبيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في ة للفترة المنتهي

فيهية شهر المنتالثالثة أ
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهمإیضاح

األنشطة التشغيلية
٨٬٢٤٨٬٤٤٦١٧٬٧٤٥٬٢٩٤للفترةاألرباح

التعدیالت للبنود التالية:
٢٬٧٩٨٬٩٠٦٢٬٨٨٠٬٠٧٢موجودات ثابتةاستهالك
٥٤٧٦٬٤٩٥٤٠٥٬٧١٠موجودات حق االستخداماستهالك
٥٤٬٢٧٣٤٥٬٣٥٨موجودات غير ملموسةإطفاء
)١٠٬٥٧٢٬٤٥٣(-٦بيع استثمار في شركة شقيقةمن أرباح

٢٤٧٬١٤٠٢٤٢٬٦٧١تمویلتكاليف
٤٠١٬١٦٩٥٢٥٬٨٤٧مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

٣٤٩٬٣١٩٧٧٬٢٦١المتوقعةانصص خسائر االئتممخ 

١٢٬٢٥٧٬٧٧٨١١٬٥٣٤٬٤٧٦
العامل:التغيرات في رأس المال

)٩٬٩٦٩٬١٦١()٣٠٬١٤٩٬٩١٩(مخزون 
)٢٤٬٢٠٠٬١٠٤()٢٣٬٣٣٩٬٣٤٢(وآخرون مدینون تجاریون 
٥١٬٣٦٨٬٤٨٩٣٬٢٠٠٬١٢٥آخرون دائنون تجاریون و 

٢٨٧٬٤٦)٤١٨٬١٤٨(عالقةاتف ذاطر أمنمبالغ مستحقة 

١٩٬٣٨٨٬٣٧٧(٩٬٩٨٨٬٥٨٨(
)١٧٢٬١٦٧()٩٤٤٬٤٤(لموظفينخدمة المدفوعة لمكافأة نهایة ال

)٥٤٩٬٥٥٥٬١٩(٦٤٤٬٩٤٣٬٩األنشطة التشغيلية(المستخدم في) /منالناتج صافي النقد

االستثماریةاألنشطة 
)٢٥٥٬٥١٧()٢٧١٬٨٢٧(٤شراء موجودات ثابتة

٢٠٬٠٥٩٬٦٣٩-يقةلة من استبعاد استثمار في شركة شقصمبالغ مح 
)٨٥٦٬٣٠٦(-شراء أوراق مالية استثماریة

-)٥٠٠٬٠٠٠(ئع ثابتةوداداع إی
-)٩٥٣٬٤٦٠(استحواذ على موجودات غير ملموسة

٨١٦٬٩٤٧٬١٨)٧٨٠٬٢٣٢٬١(األنشطة االستثماریة)/ الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 

األنشطة التمویلية
)٥١٧٬٤٥٣()٥٩٩٬٠٠٢(١٠قود اإلیجاردفع مطلوبات ع

)٦٠٬٨٤٨()٦٢٬٠٦٦(تمویل مدفوعةتكاليف
)٠٠٠٬٧٥٠٬٩(-مدفوعةح با توزیعات أر 

)٣٠١٬٦٥٣٬٩()٠٦٨٬٦٦١(األنشطة التمویليةالمستخدم فيلنقدصافي ا

)١٠٬٢٦١٬٠٣٤(٨٬٠٤٩٬٧٩٦في النقدیة وشبه النقدیةالتغيرصافي 

٢٧٩٬٥١٥٬١١٤٩٠٧٬٩٢٥٬٨٢ینایر١لنقدیة في وشبه االنقدیة

٧٠٧٥٬٥٦٥٬١٢٢٨٧٣٬٦٦٤٬٧٢مارس٣١النقدیة وشبه النقدیة في 

:المعامالت غير النقدیة
لدائنــة عــة وتــم تضــمينها فــي الــذمم افو تي ظلت غيــر مددرهم، وال١٩٬٦٦٢٬٥٠٠بمبلغ أرباح وزیع ، عن تكة، خالل الفترة المنتهيةأعلنت الشر 

.تم تضمينها أعالهلم ینقدیة، هذه المعاملة غير . ونظرًا ألن ٢٠٢١مارس ٣١كما في الدفعوالمبالغ المستحقة 
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٨

األنشطة-١
بموجب مرســوم صــاحب الســمو حــاكم ١٩٧٦نوفمبر ١بتاریخ هي شركة مساهمة عامة مؤسسة ش.م.ع ("الشركة") األغذیة المتحدة شركة

.٢٠١٥) لسنة ٢(للتقيد بأحكام القانون االتحادي رقمة إلى شركة مساهمة عامها ضعو ، قامت الشركة بتعدیل ١٩٩٤یونيو ٢٧دبي. في 

.٢٠٠٦سنة في شهر یوليوالماليدبيسوق الشركة في أسهمأدرجت 

تجــارةبمــا فــي ذلــك الزیــوتو بــدةالز وزیــوت الطهــي والمــارجرین ومنتجــات النباتي بصناعة ومعالجة وتسویق السمنرئيسيبشكل الشركة تقوم
ة المتحدة.دبي، اإلمارات العربي٥٨٣٦.ب إن العنوان المسجل للشركة هو ص. ذائيةالمنتجات الغ

الخاصة بالشركةالسياسات المحاسبية والتغيرات في أسس إعداد البيانات المالية-٢
أسس إعداد البيانات المالية

داد إعــ ""٣٤الــدولي رقــم للمعيــار المحاســبي وفقــاً ٢٠٢١مــارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترةالمرحلية تم إعداد البيانات المالية الموجزة
ــةالتقـــار  ــتملالبيانـــات الماليـــة المـــوجزة المرحليـــةإن."المرحليـــةیر الماليـ ــة ال تشـ ــات واإلفصـــاحات الالزمـــة للبيانـــات الماليـ ــة المعلومـ علـــى كافـ

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ما في مع البيانات المالية السنویة للشركة كامنبالتز السنویة، ویجب أن تُقرأ 

ال تشير بالضــرورة إلــى النتــائج المتوقعــة للســنة الماليــة المنتهيــة ٢٠٢١مارس ٣١ر المنتهية في ترة الثالثة أشه، فإن نتائج فعالوة على ذلك
.٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

ــة المــوجزة المرحليــ  ــات المالـي ضــات حــول تثبيــت وقيــاس الموجــودات ت واالفتراة، تقــوم اإلدارة بــإجراء بعــض األحكــام والتقــدیراعنــد إعــداد البياـن
والمطلوبات والدخل والمصاریف.  وقد تختلف النتائج الفعلية عن األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي اتخذتها اإلدارة.

ــم والــذي یــنص علــى٢٠٢٠لســنة ٢٦إن المرســوم بالقــانون االتحــادي رقــم  بشــأن٢٠١٥لســنة ٢تعــدیل بعــض أحكــام القــانون االتحــادي رق
، والتــي یلــزم االمتثــال لهــا ٢٠٢١ینــایر ٢ودخلــت التعــدیالت حيــز التنفيــذ بتــاریخ ٢٠٢٠ســبتمبر ٢٧الشركات التجاریة قد تم إصداره بتاریخ 

وســتطبق متطلبــات هــذه األحكــام تقــوم الشــركة حاليــًا بمراجعــة األحكــام الجدیــدةواحدة من تاریخ سریان مفعول التعــدیالت. بالكامل خالل سنة 
عد ال یتجاوز الفترة االنتقالية المنصوص عليها في التعدیالت.في مو 

المتبعة من قبل الشركةالجدیدة والتعدیالت المعایير والتفسيرات 
مســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة للســنة جزة المرحلية مماثلة لتلــك الو في إعداد البيانات المالية الملمتبعةاإن السياسات المحاسبية 

لــم تقــم .٢٠٢١ینــایر ١الجدیــدة التــي یســري مفعولهــا فــي والتفســيرات والتعــدیالت ، باســتثناء اتبــاع المعــایير ٢٠٢٠دیســمبر ٣١المنتهيــة فــي
عوله بعد.لم یسر مفصدر لكنو تعدیلكر ألي معيار أو تفسير أالشركة باالتباع المب

ــد مـــن طبـــق نت ــرة فـــي ســـنة ألو المعـــایير والتفســـيرات والتعـــدیالتالعدیـ ــا ال تـــؤثر ٢٠٢١ل مـ المرحليـــة ة المـــوجزةعلـــى البيانـــات الماليـــ ، إال أنهـ
.ولما تصبح ساریة المفعالمستقبلية عندفترات في الر يیا ح بها المعسمتءات التي اإلعفا خداموتنوي الشركة استللشركة.
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٩

األرباح للفترة-٣

تحميل:تم اظهار األرباح للفترة بعد 

الثالثة أشهر المنتهية في
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٩٣٥٬٥٥٥٬١٠٧٥٦٬٦٣٠٬٨٩إلى تكلفة المبيعاتالمحملتكلفة المخزون 

٠٧٤٬٢٤٨٬٩٢١٦٬٤٠٤٬٩الموظفينصاریفم

٥٢٦٬٢٠٠٦١٧٬٨٣عقود اإلیجار التشغيلية

شهرًا أو ١٢بعقود اإلیجار التي یكون لها مدة إیجار مدتها ٢٠٢١مارس ٣١تتعلق مصاریف عقود اإلیجار التشغيلية للفترة المنتهية في 
ذو قيمة منخفضة ودات األساسي وعقود اإلیجار التي یكون فيها بند الموج أقل وال تتضمن خيار الشراء ("عقود إیجار قصيرة األجل") 

("الموجودات منخفضة القيمة").

الموجودات الثابتة-٤

واالستبعادات اإلضافات 
للســنة المنتهيــة فــي درهــم (٢٧١٬٨٢٧قامــت الشــركة بتكبــد تكــاليف بخصــوص إضــافات بمبلــغ ، ٢٠٢١مــارس ٣١خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي 

درهم).٢٬٧٢٧٬٤٤٤–٢٠٢٠دیسمبر ٣١

تتضــمن درهــم)١٬٦٩٠٬٨٢٢–٢٠٢٠دیســمبر ٣١درهــم (١٬٣٣٦٬٠٧٦فإن أعمال رأسمالية قيــد التنفيــذ بمبلــغ ، ٢٠٢١مارس ٣١في كما 
ــنع والمخـــازن فـــي منطقـــة جبـــل علـــي الصـــناعية. وتشـــتمل علـــى دفعـــات رأســـمالية مقدمـــة بمبلـــغتـــي أنفقـــت علـــىالمصـــاریف ال توســـعة المصـ
تمــت رســملة األعمــال الرأســمالية ،٢٠٢١مــارس ٣١خــالل الفتــرة المنتهيــة فــي درهــم).١١٧٬٠٢٧-٢٠٢٠دیســمبر ٣١درهــم (٢٠٧٬٣٦٣
تتعلــق بالمصــاریف التــي أنفقــت علــى توســعة المصــنع ) التــي رهــمد١٬٢٧٦٬٣١٤-٢٠٢٠دیســمبر ٣١درهــم (٦٢٣٬٤٧٤بمبلــغ قيــد التنفيــذ

عية.مخزن في منطقة جبل على الصنا وال
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١٠

موجودات حق االستخدام-٥
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٩٬٨٤٨٬٩٥١١٤٬٣٢٦٬٥٦٧ینایر١كما في 
١٤٤٬٩٥٧٧٬٢٩٤٬٠٩٩اإلضافات خالل الفترة / السنة

)٧١٥٬٧٧١٬١()٤٩٥٬٤٧٦(السنة/ناقصًا: االستهالك للفترة

٤١٣٬٥١٧٬١٩٩٥١٬٨٤٨٬١٩

ضي والسيارات.إیجار للبنود المختلفة من األرادلدى الشركة عقو 

االستثمار في شركة شقيقة-٦

ش.م.ع)، شركة شقيقة. وقامت من حصة ملكيتها في شركة االمارات للمرطبات (٪١٠٠باستبعاد ٢٠٢٠فبرایر ٢قامت الشركة بتاریخ 
درهم وتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر.١٠٬٥٧٢٬٤٥٣مبلغ بالشركة بتثبيت أرباح ناتجة عن استبعاد االستثمار في الشركة الشقيقة 

ة في بنود الدخل درهم یتعلق بالحص٤٨٨٬٧٠٩، تم التوقف عن تثبيت مبلغ ٢٠٢٠فبرایر ٢وعند التوقف عن تثبيت الشركة الشقيقة في 
ملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر.لالشامل األخرى للشركة الشقيقة، وتمت إعادة تصنيفها من بيان التغيرات في حقوق ا

النقدیة وشبه النقدیة-٧

ما یلي:مالنقدیة وشبه النقدیة لغرض بيان التدفقات النقدیة المرحلي، تتألف
ردیسمب٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٤٣٬٨٥١٩٦٬٨٨٥نقد في الصندوق 
٤٣٬٣٢١٬٢٢٤٩٬٣١٨٬٣٩٤أرصدة لدى البنوك

٠٠٠٬١٠٠٬٨٠٠٠٠٬٦٠٠٬١٠٥ودائع

١٢٣٬٥٦٥٬٠٧٥١١٥٬٠١٥٬٢٧٩أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 
)٠٠٠٬٥٠٠()٠٠٠٬٠٠٠٬١(تحت الرهنناقصًا: ودائع 

٠٧٥٬٥٦٥٬١٢٢٢٧٩٬٥١٥٬١١٤النقدیة وشبه النقدیة

ائدة بحسب األسعار السائدة في السوق .فتم إیداع الودائع في بنوك محلية وتترتب عليها 
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١١

رأس المال-٨
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(مدققة)(غير مدققة) 

:المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
درهم١سهم كل قيمة عاديسهم٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠

٠٠٠٬٠٢٥٬٣٠٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠درهم)١سهم كل قيمة ديعا سهم٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠-٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

ربحية السهم-٩
درهــم ٠٬٥٩–٢٠٢٠س مــار ٣١ر المنتهية فــي الثة أشهدرهم لكل سهم (لفترة الث٠٬٢٧بواقع والمخففساسي یتم احتساب ربحية السهم األ

درهــم) علــى ١٧٬٧٤٥٬٢٩٤-٢٠٢٠مــارس ٣١لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي درهم (٨٬٢٤٨٬٤٤٦بتقسيم األرباح للفترة بمبلغ )لكل سهم
الثالثــة أشــهر لفتــرة ســهم (٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠وقــدره ٢٠٢١مــارس ٣١المنتهيــة فــي القائمــة خــالل الفتــرة ادیــة العالمتوســط المــرجح لعــدد األســهم 

سهم).٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٠٢٠مارس ٣١المنتهية في 

استخدامها.دركة أي أدوات مالية قد یكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم عنلم تصدر الش

مطلوبات عقود اإلیجار-١٠
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(مدققة)(غير مدققة) 
١٤٬٤٩٥٬٩٣٠١٤٬٥٠٩٬٥٧٨ینایر١في 
١٤٤٬٩٥٧٢٬٠٧٩٬٨١٤/ السنةإلضافات خالل الفترةا

١٨٥٬٠٧٤٧٣٢٬٨٤٨زائدًا: تكاليف التمویل
بعد تنزیل تعدیل المصاریف  ،السنة/الفترةل الناقصًا: المدفوعات خ 

)٣١٠٬٨٢٦٬٢()٠٠٢٬٥٩٩(والمستحقاتعة مقدمًا المدفو 

٩٥٩٬٢٢٦١٤٬٩٣٠٬٤٩٥١٤٬

تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي كما یلي:
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٬١٥٤٬٧٦٤١٬٧٧٨٬٤٠٤متداولة

١٩٥٬٠٧٢٬١٢٥٢٦٬٧١٧٬١٢غير متداولة

٩٥٩٬٢٢٦٬١٤٩٣٠٬٤٩٥٬١٤

في بدایة فترات عقود اإلیجار المعنية بعد ٢٠٢٠دیسمبر ٣١تم تثبيت اإلضافات إلى مطلوبات عقود اإلیجار خالل السنة المنتهية في 
درهم من أحد المؤجرین في بدایة عقد اإلیجار.٢١٤٬٢٨٥خرى بمبلغ ألالذمم المدینة ادرهم و ٥٬٠٠٠٬٠٠٠خصم الدفعة المقدمة بمبلغ 
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١٢

مع األطراف ذات عالقةواألرصدةالمعامالت-١١

الســيطرة والشــركات التــي تحــت ،وأعضــاء مجلــس اإلدارة ومــوظفي اإلدارة العليــا لــدى الشــركةالرئيسيين األطراف ذات عالقة المساهمين ثل تم
المتأثرة بشكل جوهري بتلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة الشركة على سياسات التسعير وشــروط الــدفع المتعلقــة بهــذه المشتركة أوالسيطرة و أ

.الشركةجلس إدارةبما یتماشى مع متالمعامال

المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة)أ

هي كما یلي:عالقة الإن المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات 

ثة أشهر المنتهية فيالثال
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
:منشآت تحت السيطرة المشتركة

٠٥٠٬٢٧٤٥٦٩٬٢١٩ف ذات عالقةطراألمبيعات

ة:ة الشقيقالشرك
١١٥٬١٠-مواد أولية وخدماتمشتریات

٧٩٢-مصاریف معاد تحميلها 

٢٥٠٬١٣١-دخل اإلیجار

درهم لفترة الثالثة أشهر  ١٣١٬٢٥٠حتى السنة الماضية، تم تأجير جزء من األراضي والمباني إلى طرف ذي عالقة وحققت إیرادات بلغت 
.٢٠٢٠مارس ٣١المنتهية في 

لعليااإلدارة اموظفيتعویضات 
كما یلي:هيرة تفالخالل اآلخرین العليا اإلدارةوموظفيإن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

الثالثة أشهر المنتهية في
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٧٩٨٬٦٩٩٧٩٨٬٦٩٩مزایا قصيرة األجل
٣٦٬٧١٧٣٥٬٦٤٣للموظفينمكافأة نهایة الخدمة

١٤٣٬٠١٤١٤٤٬٦٠٣عالوة
٠٠٠٬٣٠٠٠٠٬٤٥تا سجلور اللس اإلدارة عن حضمج عضاءاب أ أتع

٣٠٤٬٠٠٨٬١٩٤٥٬٠٢٣٬١



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
إیضاحات حول البيانات المالية الموجزة المرحلية

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في للفترة المنتهية

١٣

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة -١١

عالقةات ذف اطر أمبالغ مستحقة من )ب 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم

(مدققة)(غير مدققة) 
كةشتر طرة الممنشآت تحت السي
٣٧٥٬٢٨٧٣٣٥٬١٣٩ذمم مدینة تجاریة

المساهمين
٥٤٤٬٧٥٥٬١٩٠٤٤٬٩٣مستحقةتوزیعات أرباح 

لتزاماتاالالمطلوبات الطارئة و -١٢

المطلوبات الطارئة
–٢٠٢٠دیســــمبر ٣١(درهــــم٤٬٠٤٥٬٩٢٦بمبلــــغ كو بـــالبنفيمــــا یتعلــــقمطلوبــــات طارئـــةلــــدى الشــــركة لــــم یكـــن، ٢٠٢١مــــارس ٣١فـــي 

ها أي مطلوبات جوهریة.نحيث ال یتوقع أن ینتج مدرهم) ٢٬١٢٤٬٣٧٢

قانونيةالللدعاوى مطلوبات طارئة
أنــه تــم تكــوین أعضــاء مجلــس اإلدارة عتقــدیاألعمــال العادیــة. إلــى حــد مــا، ير أثناء سالتي تحدث المعلقةالشركة عدد قليل من الدعاوى لدى 

في الحسابات.وكافية مالئمة مخصصات 

االلتزامات الرأسمالية
٢٠٢٠دیســمبر ٣١درهــم (١٬٦٦١٬٥٤٦ن لدى الشركة التزامات رأسمالية بخصوص شراء موجودات ثابتة بمبلــغ ا ، ك٢٠٢١ارس م٣١في 

درهم).١٬٦٠١٬٣٢٦–

د التقاریر القطاعيةإعدا-١٣

زیــوت و تي المهــدرج وتســویق الســمن النبــا ومعالجــةحيــث تقــوم بصــورة أساســية بصــناعة ،إلعــداد التقــاریرتعمــل الشــركة فــي قطــاع واحــد فقــط 
القطــاع المعــد بكافــة المعلومــات ذات العالقــة الخاصــة إن . األغذیــةمنتجــات لــك تجــارة ن، بما في ذوالدهو الزبدةالطهي والمارجرین ومنتجات 

الـــدخل وبيــان األربــاح أو الخســائر المـــوجز المرحلــي بيـــان و المــوجز المرحلــيفــي بيــان المركـــز المــالي تــم اإلفصــاح عنهـــا التشــغيلي/لتقاریرل
.ليةجزة المرح المو اإلیضاحات حول البيانات الماليةو الموجز المرحلي امل شال

إلــى جانـــبالخــاص بهــا القطــاع وإیــرادات عــن موجــودات تقریــراً قـــدم تأن مــن المنشــأة عــداد التقــاریر الماليــة إلالدوليــة معــایير اللــب تطتكمــا 
أن تحليــلعتبــر یال مجلــس اإلدارة وإن أســاس متكامــل فــي الشــرق األوســط للشركة علــىالجوهریة . یتم تنفيذ كافة األنشطة المناطق الجغرافية

معنى.اذسيكون ة على حددولةكل 

:كما یلينها تم اإلفصاح ع، اعداد التقاریر القطاعية٨عداد التقاریر المالية رقم الدولي إلمعيار الحسبالمعلومات اإلضافية الالزمة إن 



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
إیضاحات حول البيانات المالية الموجزة المرحلية

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في للفترة المنتهية

١٤

تتمة) ( إعداد التقاریر القطاعية-١٣

الرئيسيون العمالء
٣١(٪ أو أكثر من إجمالي إیرادات الشركة١٠نسبة العمالء أي من دات من اإلیرالم تمثل ، ٢٠٢١مارس ٣١فترة المنتهية في الخالل 
.)٪ أو أكثر من إجمالي إیرادات الشركة١٠نسبة العمالء أي من دات من اإلیرالم تمثل -٢٠٢٠مارس 

انيةمالموجودات االئت-١٤

بصفة ائتمانية )طن متري ٣٬٩–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(طن متري ٣٬٠٩بلغت ، احتفظت الشركة بمواد أولية ٢٠٢١مارس ٣١كما في 
.ةف ثالثاطر أبالنيابة عن 

القيمة العادلة لألدوات المالية-١٥

لية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تتألف األدوات الما 

اتف ذاطــر أمــن لمبــالغ المســتحقة او جــاریين واآلخــرین التات الماليــة مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والمــدینين دتتــألف الموجــو 
الــدائنين التجــاریين . وتتــألف المطلوبــات الماليــة مــن ود الــدخل الشــامل األخــرى مــن خــالل بنــ دلةمة العا واألوراق المالية االستثماریة بالقيعالقة 

.وبات عقود اإلیجارلومطخرین اآلو 

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرجة.

العادلةلقيمةاتسلسل 
تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بأسلوب التقييم:

لمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.امتداولة (غير المستوى األول: أسعار السوق ال

مــن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر المستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــى 
مباشرة)، و

لالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظة).امن المدخالت المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى

التي تم قياسها بالقيمة العادلة:باألدوات المالية التاليةالشركة احتفظت، ٢٠٢١مارس ٣١كما في 

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
مارس٣١

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢١
درهمدرهمرهمددرهم

أسهم متداولة
--٩٣٩٬٢٣٣٩٣٩٬٢٣٣هالكية األساسيةتالمنتجات االسطاع ق
--٥٠٠٬٢٥٧٥٠٠٬٢٥٧یةطاع الخدمات المالية واالستثمار ق

--٧٣٣٬١٩٦٬١٧٣٣٬١٩٦٬١المجموع



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
إیضاحات حول البيانات المالية الموجزة المرحلية

مدققة)(غير٢٠٢١مارس ٣١في للفترة المنتهية

١٥

(تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية-١٥

دوات المالية التالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:باألالشركةاحتفظت، ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
دیسمبر٣١

المستوى الثالثمستوى الثانيالالمستوى األول٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

--٧٥١٬٤٨٢٧٥١٬٤٨٢أسهم متداولة
--٥٠٠٬٢٣٢٥٠٠٬٢٣٢الموانئ البحریةعملياتقطاع

--٩٨٢٬٩٨٣٩٨٢٬٩٨٣المجموع

، ال توجــد تحــویالت بــين المســتویات المتعــددة لقيــاس ٢٠٢٠دیســمبر ٣١فــييــةالســنة المنتهو ٢٠٢١مــارس ٣١فــي المنتهيــةفتــرةالخــالل 
القيمة العادلة.


