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 للقوائم المالية المرحلية المختصرة تقرير المراجعة 

 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( إلى حملة األسهم في 

 المقدمة  

)"الشركة"(    شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة المرفقة ل 

وقائمة التغيرات المرحلية المختصرة  وقائمة الدخل الشامل    المختصرة، وقائمة الدخل المرحلية  2020  سبتمبر  30كما في  

أشهر   التسعةو  ات الثالثة أشهرعن فترالمختصرة  وقائمة التدفقات النقدية المرحلية  المرحلية المختصرة    الملكيةفي حقوق  

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية  .  واإليضاحات األخرى  المنتهية في ذلك التاريخ

"التقاريرالمرحلية المالية". إن مسؤوليتنا تتمثل في إبداء إستنتاج حول هذه   34مختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ال

 .  القوائم المالية المرحلية المختصرة بناًء على عملية المراجعة التي قمنا بها

  نطاق المراجعة

رقم   الدولي  التدقيق  لمعيار  وفقاً  تمت مراجعتنا  بواسطة مدقق حسابات    2410لقد  المرحلية  المالية  المعلومات  "مراجعة 

المنشأة المستقل"، وتتضمن أعمال المراجعة للمعلومات المالية المرحلية توجيه استفسارات لألفراد المسؤولين عن األمور  

ملية المراجعة يعتبر أضيق المالية والمحاسبية، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، وكذلك إجراءات المراجعة األخرى. إن نطاق ع

نطاقاً من إجراءات التدقيق التي تجري طبقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على تأكيدات عن جميع 

 . رأي تدقيقاألمور الجوهرية التي يمكن التوصل إليها من خالل التدقيق الشامل، وبالتالي فإننا ال نبدي 

 االستنتاج 

في ضوء مراجعتنا لم يسترعٍ إنتباهنا وجود شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها،  

 "التقارير المالية المرحلية".  34في كل النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

 
 
 
 

 جرانت ثورنتون  

 البكريأسامة رشدي 

 935سجل مدققي الحسابات 

 ، اإلمارات العربية المتحدةدبي

       2020 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 المرحلية المختصرة األرباح أو الخسائرقائمة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30المنتهية في  لفترةل

 من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. أجزءاً ال يتجزّ  15إلى   1اإليضاحات المرفقة من تشّكل 
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 أشهر المنتهية في  الثالثةعن فترة  أشهر المنتهية في  التسعةعن فترة   
ات إيضاح   2020 سبتمبر  30  2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر  30  2019 سبتمبر 30   
 درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي   
      

 86,715,028 101,741,792 302,478,405 325,800,313  مبيعات، مجمل 

      
ناقص: مصروفات خصم  

 (2,624,786) (4,003,600) (11,416,055) (14,555,991)  وتسويق 

      
 84,090,242 97,738,192  291,062,350 311,244,322  مبيعات، صافي 

      
 (67,003,519) (78,524,518) (229,041,204) (252,457,146)  تكلفة المبيعات

      
 17,086,723 19,213,674  62,021,146 58,787,176  مجمل الربح 

      
 (7,585,865) (8,299,348)  (24,135,223) (25,453,528)  مصروفات بيع وتسويق 

      
  (4,001,562) (4,399,039)  (13,402,439) (12,935,944)  مصروفات إدارية وعمومية  

      
 (218,141) (208,461)  (719,119) (670,018)    التمويلمصروفات 

      
في   إستثمارأرباح من بيع 
 - - - 10,572,453 6 شركة شقيقة 

      
 885,270 745,520  2,700,269 2,470,174  إيرادات أخرى، بالصافي 

      
الربح قبل نتائج الشركة  

 6,166,425 7,052,346   26,464,634 32,770,313  الشقيقة
      

حصة النتائج من الشركة  
 (902,877) -  (2,959,666) - 6 الشقيقة

      
  5,263,548 7,052,346  23,504,968 32,770,313  الربح للفترة 

      
ربحية السهم )درهم  

 0.17 0.23 0.78 1.08 9 إماراتي( 



 
 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل

 من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. أجزءاً ال يتجزّ  15إلى   1اإليضاحات المرفقة من تشّكل 
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 عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  أشهر المنتهية في  التسعةعن فترة  

2020سبتمبر  30  2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر  30  2019 سبتمبر 30   
 درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  
     

  5,263,548 7,052,346  23,504,968 32,770,313 الربح للفترة 
     

     إيرادات شاملة أخرى )خسائر(/ 
شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى   خسائر

   أرباح أو خسائر في الفترات الالحقة: 
  

     
ات في  ستثمارالتغير في القيمة العادلة لإل

بالقيمة العادلة من   المصنّفة األوراق المالية 
خالل اإليرادات الشاملة األخرى وحقوق  

  35,893  (25,589)  12,729 (206,949) الملكية
     

إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة تصنيفها إلى  
     أرباح أو خسائر في الفترات الالحقة: 

     
الشاملة األخرى للشركة   الخسائرالحصة من 
 (6,204) - (67,172) - الشقيقة

     
 29,689 (25,589) (54,443) (206,949) شاملة أخرى  (/ إيرادات خسائر)

     

 5,293,237 7,026,757 23,450,525 32,563,364 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 



 
 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 المرحلية المختصرة  المركز الماليقائمة 
 )غير مدققة(  2020 سبتمبر 30في  كما

 من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. أجزءاً ال يتجزّ  15إلى   1اإليضاحات المرفقة من تشّكل 
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 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي اإليضاحات  
 )مدققة( )غير مدققة(   

    األصول  
    األصول غير المتداولة

 104,645,858 97,659,695 4 وآالت ومعدات عقارات 
 397,292 260,716  ملموسة غير أصول 

 14,326,567 18,784,901 5 األصول  إستخدامحق 
 252,067 892,996  ات في األوراق المالية إستثمار
 8,998,477 - 6 شقيقةفي شركة  إستثمار

  117,598,308 128,620,261 
    األصول المتداولة 

 45,265,178 76,083,721  المخزون 
 79,518,500 81,598,735    مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى

 5,726,659 34,703 11 عالقة  اتذ أطرافمبالغ مستحقة من 
 84,475,907 108,517,814 7 النقدية وأرصدة البنوك

  266,234,973 214,986,244 
 343,606,505 383,833,281  إجمالي األصول  

    
    اتلتزامواإل ةحقوق الملكي
    ة حقوق الملكي

 30,250,000 30,250,000 8 رأس المال 
 15,125,000 15,125,000  إحتياطي قانوني 
 15,125,000 15,125,000  إحتياطي عادي 

 65,314,980 65,314,980  إحتياطي عام
 (404,786) (224,381)  القيمة العادلة  إحتياطي

 159,889,472 183,686,140  أرباح مرّحلة
  309,276,739 285,299,666 
    اتلتزاماإل
    ات غير المتداولةلتزاماإل

 7,056,882 7,814,609  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 12,719,439 11,891,483 10 ات عقود اإليجار إلتزام

  19,706,092 19,776,321 
    ات المتداولة لتزاماإل

 36,740,379 53,516,965  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
 1,790,139 1,333,485 10 ات عقود اإليجار إلتزام

  54,850,450 38,530,518 
 58,306,839 74,556,542  اتلتزامإجمالي اإل

 343,606,505 383,833,281  اتلتزامواإل الملكيةإجمالي حقوق 
 
 
 
 
 
 

 العويس  علي بن حميد
 مجلس اإلدارة  رئيس

 

 محمد عبد العزيز علي عبد هللا العويس  
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 قائمة حقوق الملكية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل

 من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. أجزءاً ال يتجزّ  15إلى   1اإليضاحات المرفقة من تشّكل 
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 رأس
 المال 

 إحتياطي
 قـانـونــي 

 إحتياطي
 عادي 

 ياطإحتي
 عام 

إحتياطي القيمة 
 العادلة 

 أرباح
 يلاإلجمـا مرّحلة 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  : 2020
        

 285,299,666 159,889,472 (404,786) 65,314,980 15,125,000 15,125,000 30,250,000   2020يناير  1الرصيد كما في  
        

 488,709 108,549 380,160 - - - - (6األثر من بيع شركة شقيقة )إيضاح 
        

 - (7,194) 7,194 - - - - األثر من بيع إسثمارات في أوراق مالية
        

 32,770,313 32,770,313 - - - - - الربح للفترة 
        

 (206,949) - (206,949) - - - - شاملة أخرى   خسائر

        
 32,563,364 32,770,313 (206,949) - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

        
 (9,075,000) (9,075,000) - - - - - (8)إيضاح  توزيعات أرباح معلنة

        
 309,276,739 183,686,140 (224,381) 65,314,980 15,125,000 15,125,000 30,250,000  2020سبتمبر  30الرصيد كما في 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 قائمة حقوق الملكية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل

 من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. أجزءاً ال يتجزّ  15إلى   1اإليضاحات المرفقة من تشّكل 
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 رأس
 المال 

 إحتياطي
 قـانـونــي 

 إحتياطي
 عادي 

 ياطإحتي
 عام 

إحتياطي القيمة 
 العادلة 

 أرباح
 يلاإلجمـا مرّحلة 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  : 2019
        

 266,699,961 141,217,306 (332,325) 65,314,980 15,125,000 15,125,000 30,250,000   2019يناير  1الرصيد كما في  
        

 23,504,968 23,504,968 - - - - - الربح للفترة 
        

 (54,443) - (54,443) - - - - شاملة أخرى للفترة خسائر

        
 23,450,525 23,504,968 (54,443) - - - - اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي 

        
 (7,562,500) (7,562,500) - - - - - (8)إيضاح  توزيعات أرباح معلنة

        
 282,587,986 157,159,774 (386,768) 65,314,980 15,125,000 15,125,000 30,250,000   2019سبتمبر  30الرصيد كما في  



 
 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 قائمة الدفقات النقدية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2019سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل

 من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. أجزءاً ال يتجزّ  15إلى   1اإليضاحات المرفقة من تشّكل 
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 التسعة أشهر المنتهية في  
 2019سبتمبر  30 2020سبتمبر  30 إيضاحات 
 درهم إماراتي  إماراتيدرهم   

    األنشطة التشغيلية 
 23,504,968 32,770,313  الربح للفترة

    التعديالت على:
 8,143,439 8,563,986  إهالك عقارات وآالت ومعدات 

 1,067,911 1,321,764 5 إهالك حق إستخدام األصول 
 130,672 136,576  أصول غير ملموسةستهالك إ

 - (10,572,453) 6 إستثمار في شركة شقيقة الربح من بيع 
 - (82)  الربح من بيع إستثمار في أوراق مالية

 3,839 (2,126)  الخسارة من استبعاد عقارات وآالت ومعّدات  /)الربح(
 719,119 670,018  تكاليف التمويل 

 825,996 1,087,583  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 721,400 1,040,306  مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 2,959,666 - 6 حصة من نتائج الشركة الشقيقةال

  35,015,885 38,077,010 
    التغيرات في رأس المال العامل 

 (2,526,277) (30,818,543)  مخزون ال
 3,191,057 (2,670,591)  أخرى  مدينةتجاريون وأرصدة  مدينون

 (12,112,349) 16,776,586  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى
 (132,556) 24,296  عالقة   اتذ أطرافمبالغ مستحقة من 

  18,327,633 26,496,885 
 (554,192) (329,856)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

 25,942,693 17,997,777  األنشطة التشغيليةالنقدية الناتجة من صافي 

    
    األنشطة اإلستثمارية 

 (1,935,604) (1,577,823) 4 شراء عقارات وآالت ومعدات 
 (101,035) -  شراء أصول ملموسة 

 - 2,126  المحصل من استبعاد عقارات وآالت ومعّدأت
 - 20,059,639  إستثمار في شركة شقيقة المحصل من استبعاد

 - (856,306)  إستثمار في أوراق مالية شراء 
 - 11,935  إستثمار في أوراق مالية   المحصل من استبعاد

األنشطة   (المستخدمة فيالناتجة من/ )صافي النقدية 
 (2,036,639) 17,639,571  اإلستثمارية 

    
    األنشطة التمويلية 

 (1,380,636) (2,393,122) 10 ات عقود اإليجار إلتزام اتمدفوع
 (167,456) (127,319)  تكاليف التمويل مدفوعة
 (7,562,500) (9,075,000) 8 توزيعات أرباح مدفوعة

 (9,110,592) (11,595,441)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

    
 14,795,462 24,041,907  في النقدية وما في حكمها  صافي التغير

 56,061,316 82,925,907  يناير 1النقدية وما في حكمها في 

  70,856,778 106,967,814 7 سبتمبر   30النقدية وما في حكمها في 



 المتحدة )شركة مساهمة عامة( شركة األغذية  

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة  
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل
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 األنشطة  1

بموجب مرسوم صادر عن    1976نوفمبر    1شركة األغذية المتحدة )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة، تأسست في  

وضعها إلى شركة مساهمة عامة لالمتثال ألحكام   بتعديل  الشركة   قامت،  1994  سبتمبر  27صاحب السمو حاكم دبي. في  

 . 2015( لعام 2التحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )القانون ا

 . 2006أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي منذ يوليو 

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع ومعالجة وتسويق السمن النباتي وزيت الطهي والسمن ومنتجات الزبدة والدهون 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.5836ب. العنوان المسجل للشركة هو ص.إن بما في ذلك تجارة المنتجات الغذائية. 

 للشركة السياسات المحاسبية التغييرات في و س اإلعداداأس 2

 أساس اإلعداد 

طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي    2020  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةتم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة لفترة  

المرحلية( " 34رقم ) المالية  المعلومات واإليضاحات التقارير  المختصرة على جميع  المرحلية  المالية  القوائم  ". ال تشمل 

 .  2019ديسمبر  31المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للشركة كما في  

مؤشراً على    2020  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج فترة  إضاف

 . 2020ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقّعها للسنة المالية المنتهية في 

المختصرة، تتعهد اإلدارة بعدد من األحكام والتقديرات واال المرحلية  المالية  فتراضات حول االعتراف  عند إعداد القوائم 

والقياس لألصول واإللتزامات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن األحكام والتقديرات واالفتراضات 

 التي وضعتها اإلدارة.

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبقتها الشركة 

المحاسبة الهامة ومصادر التقدير الهامة المستخدمة في إعداد القوائم المالية المرحلية  تتوافق السياسات المحاسبية واألحكام  

باستثناء تطبيق معايير  2019ديسمبر  31المختصرة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في  

كل مبّكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى . لم تقم الشركة بتطبيق بش2020يناير    1جديدة سارية ابتداءاً من  

 صادرة وغير سارية بعد. 

 2020يناير  1المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية والسارية في 

صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. ستطبق اإلدارة   2020يناير  1هناك تعديالت على المعايير الحالية سارية من  

ألحكامها االنتقالية: وما لم يُذكر خالف ذلك، ال يُتوقع أن يكون ألي منها تأثير جوهري   اً إلصدارات ذات الصلة التالية وفقا

 على القوائم المالية المرحلية المختصرة للشركة: 

السياسات التعديالت(،  )  8ومعيار المحاسبة الدولي رقم    عرض القوائم المالية)التعديالت(،    1( معيار المحاسبة الدولي رقم  أ

(. تقدم التعديالت 2020يناير    1)ساري من    تعريف الجوهرية  -المحاسبية، التغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية  

ً تعريف من خالل شمل مفهوم "حجب" المعلومات الجوهرية مع   1أوضح لـ "الجوهرية" في معيار المحاسبة الدولي رقم    ا

كجزء من التعريف الجديد، وتوضيح حدود التقييم )أي أن الخطأ في وصف المعلومات هو أمر   المعلومات غير الجوهرية

جوهري إذا كان من الممكن بشكل معقول أن يؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون، والتي تأخذ في  

ذلك، تم استبدال تعريف الجوهرية في  االعتبار خصائص هؤالء المستخدمين وكذلك ظروف الكيان الخاصة(. وبناًء على  

. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء تعديل 1باإلشارة إلى التعريف الجديد في معيار المحاسبة الدولي    8معيار المحاسبة الدولي  

 .في معايير أخرى تحتوي على تعريف للجوهرية أو تشير إلى مصطلح "جوهرية" لضمان التوافق



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل
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 أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للشركة )تابع( 2

 )تابع(   2020يناير  1المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية والسارية في 

(. سيتم إستخدام اإلطار المبدئي المعّدل في قرارات  2020يناير    1( اإلطار المبدئي المعدل للتقارير المالية )ساري من  ب

زيادة اإلشراف ضمن آهداف إعداد التقارير المالية،  وضع المعايير بأثر فوري. تشمل التغييرات الرئيسية ما يلي: )أ(  

ً قانوني  اً )ب( استعادة الحكمة كعنصر من الحيادية، )ج( تحديد الكيان الذي يتم إصدار تقرير عنه، والذي قد يكون كيان ، ا

من كيان و )د( مراجعة تعريفات األصول واإللتزامات و )هـ( إزالة احتمالية االعتراف وإضافة إرشادات حول    اً أو جزء

إلغاء االعتراف و )و( إضافة إرشادات على أسس قياس مختلفة و )ز( اإلشارة إلى أن الربح أو الخسارة هي مؤشر األداء  

إليرادات والمصروفات في اإليرادات الشاملة األخرى، حيث يعزز األساسي، وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تدوير ا

ذلك من أهمية القوائم المالية أو تمثيلها العادل. لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية. ومع 

األحداث أو الظروف التي لم  ذلك، ستحتاج الكيانات التي تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها المحاسبية للمعامالت أو  

اعتبار المعدل  اإلطار  تطبيق  إلى  المحاسبية  المعايير  بموجب  أخرى  بطريقة  معها  التعامل  .  2020يناير    1من    اً يتم 

 وستحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت حساباتها السياسية ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعّدل. 

 يكن هناك أثر على القوائم المالية المرحلية المختصرة من التعديالت المبينة أعاله.  وفقاً لتقديرات اإلدارة، لم

 األحداث والمعامالت الالحقة  

" هو وباء عالمي،  19، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً أن فايروس كورونا المستجد "كوفيد  2020مارس    11في  

اإلدارة أن الوباء لم يؤثر بشكل كبير على عمليات الشركة حتى اآلن،    وهو ينحدر من ساللة فايروس كورونا التاجي. تعتقد

وأن اإلدارة بحوزتها حالياً خطة استجابة مناسبة، هذا وتعتقد أن الشركة في وضع جيد للتعامل مع اإلنخفاض المتوقع في  

 ".19االقتصاد بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد "كوفيد 

وقد باشرت بخطتها الستمرارية األعمال وغيرها من ممارسات إدارة المخاطر إلدارة تراقب الشركة الموقف عن كثب،  
 . من أجل تعزيز السيولة والحفاظ على تسيير األعمال 19-تعطيل األعمال الناتج عن انتشار كوفيد

 الربح للفترة  3

 تم إدراج الربح للفترة بعد التحميل: 

بعقود اإليجار التي تكون مدة عقد    2020  سبتمبر  30عقود اإليجار التشغيلية للفترة المنتهية في    مصروفاتتتعلق    -التأجير  
 األصل   يكونأو أقل وال تحتوي على خيار شراء )"عقود اإليجار قصيرة األجل"( وعقود اإليجار    اً شهر  12اإليجار فيها  

 ذو القيمة المنخفضة )"أصول منخفضة القيمة"(.  فيها األساسي

 قارات وآالت ومعّداتع 4

 إضافات واستبعادات

للسنة  درهم إماراتي )  1,577,710إضافات بما قيمته  تكاليف تكبدت الشركة ، 2020 سبتمبر 30خالل الفترة المنتهية في  
 (. درهم إماراتي  2,237,281:  2019ديسمبر  31المنتهية في 

للسنة  الدفترية    ةقيمالصافي  )بلغت    تم إهالكها بالكاملاألصول التي    استبعاد، تم  2020  سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  
 (.إماراتي  درهم 3,839ما قيمته   2019ديسمبر  31المنتهية في 

 المنتهية في الثالثة أشهر  أشهر المنتهية في  التسعة 

2020 سبتمبر  30  2019 سبتمبر 30  2020 سبتمبر  30  2019 سبتمبر 30   
 درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

 60,028,721 71,704,462 206,785,668 231,685,876 تكلفة المبيعات ىمخزون محّمل عل

 8,902,121 9,301,990 27,257,224 28,294,543 مصروفات الموّظف

 32,871 12,495 188,261 60,835 اإليجار التشغيلي –اإليجار 

 82,716 - 873,525 - مصروفات نقل خطوط اإلنتاج 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل
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 )تابع(  عقارات وآالت ومعّدات 4

:  2019ديسمبر    31)إماراتي  درهم    1,175,156  ما قيمته، تشمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  2020  سبتمبر  30كما في  

  شمل تتوسيع منشآت المصنع والمستودعات في منطقة جبل علي الصناعية. و  من( النفقات المتكبدة  إماراتي  درهم  239,692

 ً (. خالل الفترة  درهم إماراتي  37,350  :2019ديسمبر    31)درهم إماراتي    196,711  ما قيمته   السلف الرأسمالية  أيضا

التنفيذ  2020  سبتمبر  30المنتهية في   ديسمبر   31)درهم إماراتي    642,245  قيمتها، تم رسملة األعمال الرأسمالية قيد 

( فيما يتعلق بالنفقات المتكبدة على توسيع منشآت المصنع والمستودعات في منطقة درهم إماراتي  4,464,645:  2019

   جبل علي الصناعية.

ً استأجرت الشركة مؤقت  وحدات سكن الموظفين لطرف ثالث لكسب اإليجارات.وبعض جزء من أرض وبناية في القوز  ا

 األصول إستخدامحق  5

 والسيارات.  والمباني لدى الشركة عقود إيجار للبنود المختلفة من األراضي

 شقيقةفي شركة  إستثمار 6

من حصصها في شركة اإلمارات للمرطبات، وهي شركة شقيقة. إعترفت    %100إستبعدت الشركة  ،  2020فبراير    2في  
المسّجل في قائمة األرباح أو الخسائر. تم    10,572,453الشركة بالربح من إستبعاد اإلستثمار في شركة شقيقة بما قيمته  

من قائمة التغيرات في حقوق الملكية إلى قائمة  درهم إماراتي  488,709إعادة تصنيف أثر بيع الشركة الشقيقة الذي قيمته 
 األرباح أو الخسائر.

 النقدية وما في حكمها  7

 :لغرض قائمة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة، تشمل النقدية وما في حكمها التالي

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمير 30 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة(  

 14,919,028 14,326,567 يناير  1في 
 858,453 5,780,098 إضافات خالل الفترة/ العام 

 (1,450,914) (1,321,764) ناقص: اإلهالك للفترة/ العام 

 18,784,901 14,326,567 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمير 30 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 12,733,792 8,998,477 يناير 1كما في 
 (3,623,276) - الشقيقةلشركة لالحصة من الخسائر الشاملة 

 (112,039) - الشقيقةالحصة أخرى من الخسائر الشاملة للشركة 
 - (8,998,477) إستبعاد إستثمار في شركة شقيقة

 - 8,998,477 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة(  

 72,907 126,640 النقدية في الصندوق
 1,753,000 16,791,174 أرصدة البنوك 

 82,650,000 91,600,000 ودائع 

   
 84,475,907 108,517,814 النقدية وأرصدة البنوك

 (1,550,000) (1,550,000) أشهر   3ناقص: ودائع ثابتة ذات إستحقاق أصلي لمدة أكثر من 

 82,925,907 106,967,814 النقدية وما في حكمها



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل
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 رأس المال 8
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

درهم إماراتي   1بقيمة    عاديسهم    30,250,000صادر ومدفوع بالكامل:  
( سهم  بقيمة    30,250,000:  2019ديسمبر    31لكل  عادي    1سهم 

 30,250,000 30,250,000 درهم إماراتي لكل سهم(

 
 توزيعات أرباح معلنة 

  9,075,000% بقيمة  30أرباح نقدية بنسبة  على توزيع    2020مارس    15وافقت الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  

: وافقت الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 2018والذي تم دفعها خالل الفترة )المتعلقة بعام  2019درهم إماراتي لعام 

 درهم إماراتي(.  7,562,500% بقيمة  25على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2019مارس  25

 لسهما ربحية 9

  30درهم إماراتي )  32,770,313ة السهم األساسي والمخفف عن طريق تقسيم الربح للفترة بما قيمته  يتم حساب ربحي

في                     23,504,968:  2019  سبتمبر المنتهية  الفترة  المستحقة خالل  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  إماراتي(  درهم 

 سهم(. 30,250,000: 2019 سبتمبر 30سهم )خالل الفترة المنتهية في  30,250,000من  2020 سبتمبر 30

 ند ممارستها.لم تصدر الشركة أي أدوات، والتي سيكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم ع

 ات عقود اإليجار إلتزام 10

 تم عرض البنود في قائمة المركز المالي على النحو التالي: 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 11

الرئيسيين   المساهمين  العالقة  ذات  األطراف  الخاضعة    والمدراءتمثل  والكيانات  الشركة  في  الرئيسيين  اإلدارة  وموظفي 
للسيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل كبير بهذه األطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل 

  إدارة الشركة. 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 14,801,392 14,509,578 يناير  1في 
 858,453 565,813 إضافات خالل الفترة/ العام 

 735,229 542,699 زائد: تكلفة التمويل
المقّدمة  ناقص:   المدفوعات  من  صافي  العام،  الفترة/  خالل  مدفوعات 

 (1,885,496) (2,393,122) وتعديل المستحقات 

 13,224,968 14,509,578 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة(  

 1,790,139 1,333,485 متداولة
 12,719,439 11,891,483 غير متداولة 

 13,224,968 14,509,578 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل
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 )تابع(  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 11

 األطراف ذات العالقة الهاّمة مع معامالتال (أ

 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا 

 كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين اآلخرين خالل الفترة على النحو التالي: 

 عالقة  ات ذ أطرافمبالغ مستحقة من  (ب

درهم إمارتي   5,000,000وقعت الشركة مذكرة تفاهم / اتفاقية ما قبل البيع ومنحت دفعة مقدمة قابلة لالسترداد بقيمة  
على الصفقة. خالل    2019مارس    25لطرف ذي عالقة لشراء العقارات. وافقت الجمعية العمومية السنوية التي عقدت في  

. تم رسملة الدفعة المقّدمة إلى  2020توقيع اتفاقية إيجار بين الشركة والطرف ذو العالقة اعتباراً من أبريل  ، تم  2020عام  
ً  25حق إستخدام األصول وتم إهالكها على مدار   (.16وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) عاما

افها ذات العالقة. وبالتالي، تم عرض المبلغ المستحق  ، خسرت الشركة نفوذًا كبيًرا على أحد أطر2020خالل شهر يونيو  
 درهم إماراتي( ضمن المدينين التجاريين.   453,375: 2019درهم إماراتي ) 247,862بما قيمته 

  

 الثالثة أشهر المنتهية في   أشهر المنتهية في   التسعة 

2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر  30 2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر  30   

 درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  مدققة( )غير  

     أطراف ذات عالقة أخرى: 

 156,530 36,250 475,106 409,863 مبيعات ألطراف ذات عالقة 

     

 287,418 - 301,029 9,633 شراء مواد خام وخدمات

     

 116,540 - 386,852 792 إعادة تحميل المصروفات 

     

 83,333 - 83,333 125,000 اإليجارالدخل من 

 في     الثالثة أشهر المنتهية أشهر المنتهية في   التسعة 

 2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر  30 2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر  30 

 درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 818,699 828,699 2,438,597 2,471,097 مكافآت قصيرة األجل

 36,390 36,343 108,610 108,143 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 126,028 171,260 373,973 485,397 زيادات

 3,064,637 2,921,180 1,036,302 981,117 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 726,659 34,703 مدينون تجاريون 

 5,000,000 - مدفوعة  مقّدمةدفعة 

 34,703 5,726,659 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل
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 ات لتزامواإل رتباطاتاإل 12

 ات المحتملة لتزاماإل

  31درهم إماراتي )  1,815,662بما قيمته    بالبنوكات محتملة فيما يتعلق  إلتزام، كان لدى الشركة 2020  سبتمبر  30في  

 ات جوهرية.إلتزامالمتوقع أن تنشأ عنها أية غير  والتي من  درهم إماراتي( 1,750,000:  2019ديسمبر 

 مطالبات قانونية

العادية. إلى الحد الذي يعتقد المديرون لدى الشركة عدد قليل من الدعاوى القضائية المعلقة التي تحدث في سياق األعمال 

 أنه تم وضع مخصصات كافية في الحسابات.

 ات رأسماليةإلتزام

قيمته ات رأسمالية فيما يتعلق بشراء العقارات واآلالت والمعدات بمبلغ  إلتزام، كان لدى الشركة  2020  سبتمبر  30في  

 (. إماراتي درهم 560,005:  2019ديسمبر  31) إماراتي  درهم   1,707,619

 ر القطاع تقاري  13

تعمل الشركة في طار قطاع واحد فى إعداد التقاريرحيث تعمل بشكل رئيسي في قطاع تصنيع ومعالجة وتسويق السمن 

النباتي المهدرج وزيت الطهي والسمن ومنتجات الزبدة والدهون بما في ذلك تجارة المنتجات الغذائية. يتم اإلفصاح عن  

 والدخل   األرباح أو الخسائر/ التشغيل في قائمة المركز المالي وقوائم    جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بقطاع التقرير

 واإليضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة. الشامل

المناطق  امتداد  على  القطاع  وعائدات  أصول  عن  باإلبالغ  المنشأة  تقوم  أن  أيضاً  الدولية  المالية  التقارير  معيار  يتطلب 

ميع األنشطة المهمة للشركة على أساس متكامل في الشرق األوسط، وال يعتبر المديرون أن إجراء  الجغرافية. يتم تنفيذ ج

 تحليل بحسب كل دولة على حدة سيكون مفيًدا.

 أدناه:  8رقم  معيار التقارير المالية الدولية المعلومات اإلضافية المطلوبة بموجب تم بيان 

 زبون رئيسي 

% أو أكثر من إجمالي إيرادات 10  بنسبة، إيرادات من أي حسابات العمالء  2020  سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  

 % أو أكثر من إجمالي إيرادات الشركة(.10 بنسبة: اإليرادات من أي حسابات العمالء 2019 سبتمبر 30الشركة )

 األصول اإلئتمانية  14

طن متري( من المواد الخام،   2.28:  2019ديسمبر    31طن متري )   3,09، كانت الشركة تمتلك  2020  سبتمبر  30في  

 بصفة ائتمانية نيابة عن أطراف ثالثة. 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  15

 ات المالية.لتزامتتضّمن األدوات المالية األصول واإل

والمبالغ المستحقة    لتجاريين واألرصدة المدينة األخرىاوالمدينين    البنوك  وأرصدةتشمل األصول المالية النقدية في الصندوق  

بينما تشمل  ،ة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاألوراق المالي اتإستثمارمن طرف ذو عالقة و

 .وإلتزامات عقود اإليجاراألخرى   ةائنين التجاريين واألرصدة الدائنات المالية للشركة الد لتزاماإل

 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية جوهرياً عن قيمها الدفترية. 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 التقييم:تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد وتصنيف القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تقنية 

 ات المماثلة. لتزام: أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو اإل1• المستوى 

العادلة المسّجلة التي يتم 2• المستوى   : تقنيات أخرى حيث يكون يترتب على جميع المدخالت أثر جوهري على القيمة 

 رصدها إما بشكل مباشر أو غير مباشر.



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة( 

 )تابع( إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 
 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30لفترة المنتهية في ل

14 

 )تابع(  العادلة لألدوات الماليةالقيمة  15

 )تابع(   التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

: تلك تقنيات التي تستخدم مدخالت لديها أثر جوهري على القيمة العادلة المسّجلة والتي ال تستند على بيانات 3• المستوى  

 السوق المالحظة. 

 : باألدوات المالية التالية المقاسة بالقيمة العادلةقامت الشركة باإلحتفاظ ، 2020 سبتمبر 30كما في 

 أصول مقاسة بالقيمة العادلة 
  سبتمبر  30

 3المستوى   2المستوى   1المستوى   2020
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  

     أوراق مالية مدرجة ومحتسبة للحقوق الملكية 
 - - 682,996 682,996 إستثمارات وقطاع الخدمات المالية  

 - - 210,000 210,000 قطاع عمليات المحطة البحرية 

 - - 892,996 892,996 اإلجمالي 

 
 ، قامت الشركة باإلحتفاظ باألدوات المالية التالية المقاسة بالقيمة العادلة: 2019ديسمبر  31كما في 

 العادلة أصول مقاسة بالقيمة 
ديسمبر  31

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2019
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

     أوراق مالية مدرجة ومحتسبة للحقوق الملكية 
 - - 242,500 242,500 إستثمارات وقطاع الخدمات المالية  

 - - 9,567 9,567 قطاع عمليات المحطة البحرية 

 - - 252,067 252,067 اإلجمالي 

، لم تكن هناك تحويالت بين مختلف 2019ديسمبر    31والسنة المنتهية في    2020  سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  
 مستويات قياسات القيمة العادلة. 


