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

 

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

ــ "المجموعة"و      الةغًرات في حقوق الدخل الشـاملالتيانات الموجزة الموحدة للربح أر الخسـااة  ر   2021  سـتةمتر  30كما في  بـــــــــــــ
المعلومات المالية المرحلية  أكـلر المنةلية بذل  الةااخ.. من اداااة مسـلرلة عإ معداا هذ   ةسـعةلفةرة الالملكية رالةدفقات النقدية  

ــتي الدرلي اق    ــلا رفقا  للمبياا المياســـــــــ ــةنةا  حو  هذ  "الةقااخر المالية المرحلية"  34رعرضـــــــــ ــلرلًةنا هي مبداو مســـــــــ . من مســـــــــ
 المعلومات المالية المرحلية مسةنااا  ملى مراجعةنا.

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

. اةضــمإ مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراو ادســةفســااات  بشــ ل ا يســي مإ مدقق اليســابات المســةقل للمنشــ ة "
ــل  اباع مجرااعإ األموا المالية رالمياستية  ر األكخاص المسلرلًإ   وات ايلًلية رإجراوات مراجعة أخرى. من نطاق المراجعة أقــــ

مإ نطاق الايام بالةدقًق رفقا  للمعايًر الدرلًــــــــــــــــة للةدقًق  ربالةالي  فرنلا ص ام ننا مإ اليوــو  على ا  ًد حو  جمي   جوهرخا  
 األموا اللامـة الةي يم إ أن يتًنلا الةدقًق. لذا  فرننا ص نتدي اأي ادقًق بش نلا.

 ادسةنةـا 
ــةنااا  ملى مراجعةنا  ل  يةتًإ لنا ما يدعونا ملى ادعةقاا ب ن المعلومات المالًــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  ية  معدااها  مإ جمي    اســ

 ".المالية المرحلية الةقااخر " 34النواحي الجوهرخة  رفقا  للمبياا المياستي الدرلي اق  
 

  ايلوخت آند اوش )الشرق األرسطو
  
  
  

  موق  مإ قتل:
  ميمد خميس الةح

  717اق  القًد 
  2021 نوفمتر 2

 أبوظتي
 ادمااات العربية المةيدة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
   2021 سبتمبر 30كما في 

 
 إيضاحات 

 سبتمبر  30 
2021 

 ايسم ر  31 
2020 

 )مدققه   )غير مدقق(    
 ألف ا هـ    ألف درهـم   
      

      الموجودات 
      

      الموجودات غير المتداولة
 73,087  86,372   حق  ساخدام الموجواات
 1,049,990  1,447,505  6 ممالكات  آنت  معدات

 -  4,751  7  ساثما  في مشر ع مشارك
 275,933  1,137,206  8 الش رة

       79,510  340,920  9 موجواات غ ر ملموسة
      

       1,478,520  3,016,754   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 346,014  580,319  10 مخز ن 

 527,769  783,804  11 ذم  مدينة رجا خة  أخرى 
 12,451  35,268  12 ح ومية مساحقةرعوخضات 

 408  393  18 مساحق مإ ج ات ذات عالقة
       775,509  1,118,739  13 نقد  أ صدة لدى ال نوك

      
       1,662,151  2,518,523   مجموع الموجودات المتداولة 

      
       3,140,671  5,535,277   مجموع الموجودات
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد )غير مدقق(  
   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 

 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال

 سبتمبر  30
 2020  2021  2020  2021  إيضاح 
 ا ه  ألف    ألف درهم   ألف ا ه    ألف درهم    
          

 1,581,727  2,113,504  492,055  795,137  19  يرااات 
           ه1,097,837)  ( 1,489,536)  ه341,726)  ( 561,251)  19 ركلفة الم يعات

          
 483,890  623,968  150,329  233,886   إجمالي الربح  

          
 ه271,665)  ( 322,755)  ه 84,269)  ( 116,396)   ملا خف بيو  رو خو

 ه186,440)  ( 201,916)  ه 83,067)  ( 74,816)   ملا خف عمومية  إاا خة 
 ه5,700)  ( 6,861)  ه1,800)  ( 2,336)   ركاليف بحث  رطوخر

حلة في الخسا ة مإ  ساثما  في مشر ع 
 -   ( 3,316)  -   ( 574)   مشارك 

           ه 11,509)  32,396  ه 13,124)  9,528   ، صافي أخرى   )ملا خفه  / يرااات 
          

 8,576  121,516  ه 31,931)  49,292   ة التشغيلي  )الخسارة(  /الربح 
          

 15,945  12,080  4,807  4,063    يرااات رموخل
           ه 12,242)  ( 13,557)  ه4,177)  ( 5,895)   ملا خف رموخل

          
الفترة قبل ضريبة الدخل    )خسارة(  /ربح

 12,279  120,039  ه 31,301)  47,460   والزكاة 
          

           ه1,351)  ( 7,197)  ه750)  ( 5,360)   ملا خف ضرخبة الدخل  الزكاة 
          

           10,928  112,842  ه 32,051)  42,100   الفترة    )خسارة(  /ربح
          

          عائد إلى: 
 9,871  103,297  ه 32,392)  35,377   مالكي الشركة 

           1,057  9,545  341  6,723   حقوق الملكية غ ر المسيطرة 
          
           10,928  112,842  ه 32,051)  42,100   
          

  ةوالمخفض  ةاألساسي  )الخسارة(  /العائد
           0,016  0,139  ه0,054)  0,045  20 للسهم )بالدرهم(  



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 الموجزة الموحدة. ال يانات الماليةرش ل اديضاحات المرفقة جزنا  ن ياجزأ مإ هذ  

8 
 

 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق( 
   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال

 سبتمبر  30
  2021  2020  2021  2020 
 ألف ا ه    ألف درهم   ألف ا ه    ألف درهم   
         

          10,928  112,842  ه 32,051)  42,100  الفترة  )خسارة(  /ربح
         

         الدخل الشامل اآلخر: 
         

قد يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو    الذي  البند
 الخسارة  

        

 ه 8,619 ) ( 4,258 ) ه 2,892 ) ( 889)  فر قات رحوخل عمالت أجن ية مإ عمليات خا جية 
         

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

        

          ه 4,967 ) 1,670  12  -   عااة قياس رعوخضات ن اية الخدمة للموظف إ 
         

          ه13,595 ) ( 2,588 ) ه 2,880 ) ( 889)  الخسارة الشاملة األخرى  
         

          ه 2,667 ) 110,254  ه34,931 ) 41,211  للفترة  ة الشامل  )الخسارة(  /إجمالي الدخل
         

         عائد إلى: 
 ه 3,381 ) 100,439  ه35,408 ) 34,541  مالكي الشركة 

          714  9,815  477  6,670  حقوق الملكية غ ر المسيطرة 
         
          ه 2,667 ) 110,254  ه34,931 ) 41,211  
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
  

 رأس  
  المـال

 عالوة  
  األسهم  إصدار

 إحتياطي  
  قانوني 

 احتياطي  
  تحويل عمالت 

 أرباح 
  مستبقاة

 عائد  
  لمالكي الشركة

 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 
 المجموع

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

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

 10,928  1,057  9,871  9,871  -  -  -  -   بح الفارة  
                 الدخل/ )الخسا ةه الشاملة ا خرى للفارة:

 ه 8,619 ) ه 313 ) ه 8,306 ) -  ه 8,306 ) -  -  -  فر قات رحوخل عمالت أجن ية مإ عمليات خا جية
 ه 4,976 ) ه 30 ) ه 4,946 ) ه 4,946 ) -  -  -  -   عااة قياس رعوخضات ن اية الخدمة للموظف إ

                                  
                  ه 2,667 ) 714  ه 3,381 ) 4,925  ه 8,306 ) -  -  -  مجموع الدخل/ )الخسا ةه الشاملة للفارة

 ه 90,000 ) -  ه 90,000 ) ه 90,000 ) -  -  -  -  ه 25) يضاح  2019رو خعات أ باح لسنة 
                                  

 1,897,053  29,249  1,867,804  1,131,373  ه 65,781 ) 202,212  -  600,000  )غ ر مدققه 2020 س ام ر 30الرص د في 
                 
                 

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

 112,842  9,545  103,297  103,297  -  -  -  -   بح الفارة  
                 للفارة: ا خرى   ةالشامل )الخسا ةه /الدخل

 ه 4,258 ) 264  ه 4,522 ) -  ه 4,522 ) -  -  -  فر قات رحوخل عمالت أجن ية مإ عمليات خا جية
 1,670  6  1,664  1,664  -  -  -  -   عااة قياس رعوخضات ن اية الخدمة للموظف إ

                                  
 110,254  9,815  100,439  104,961  ه 4,522 ) -  -  -  للفارة الشامل  الدخل /)الخسا ةه مجموع

                                  
 ه184,105 ) -  ه184,105 ) ه184,105 ) -  -  -  -  ه 25) يضاح  2020رو خعات أ باح لسنة 

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

                                  
 119,194  119,194  -  -  -  -  -  -  ه 26ادساحواذ على حقوق الملكية غ ر المسيطرة ) يضاح 

                                  
 2,817,188  158,671  2,658,517  1,077,960  ( 68,776 ) 205,659  652,097  791,577  )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق( 
 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال   
 2021  إيضاحات 

 ألف درهم 
 2020 

 ألف ا ه 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 10,928  112,842    بح الفارة 
      رعديالت لـ:

 81,886  113,047  6 اسا الك ممالكات  آنت  معدات 
 1,846  8,364  9  طفان موجواات غ ر ملموسة

 19,192  24,840    طفان حق  ساخدام الموجواات 
 ه 15,945)  ( 12,080)    يرااات رموخل 

 9,437  10,504   ملا خف رموخل
 9,307  10,905   مخلص رعوخضات ن اية الخدمة للموظف إ
 58,271  6,025  11 للذم  المدينة الحركة في مخلص خساار  نخفاض الايمة

 15,432  8,568  10 مخلص مخز ن بطين الحركة
 ه 273)  (584)   بيو ممالكات  آنت  معدات م سب مإ 
 2,419  2,890   فوااد على مطلوبات عقوا اديجا  ملا خف 

 7,970  -    نخفاض قيمة ممالكات  آنت  معدات 
 -  3,316   مشر ع مشاركحلة في الخسا ة مإ  ساثما  في 

 1,351  7,197   ملا خف ضرخبة الدخل  الزكاة
            

 201,821  295,834   صافي النقد من األنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
      الاغ ر في:  

 ه 37,760)  ( 10,318)   المخز ن 
 ه 45,414)  156,726   ذم  مدينة رجا خة  أخرى 

 ه8,947)  8,099   ذات عالقة   ات مساحق مإ ج 
 1,622  ( 22,817)   رعوخضات ح ومية مساحقة 

 ه9,285)  ( 4,895)   ذات عالقة ةمساحق  لى ج 
 -  ( 8,555)   منح ح ومية ملجلة

 66,412  78,602   ذم  ااانة رجا خة  أخرى 
            

 168,449  492,676   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 ه9,105)  ( 10,351)   رعوخضات ن اية الخدمة المدفوعة للموظف إ

 -  (390)   ضرخبة الدخل المدفوعة
            

 159,344  481,935   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
      

      األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
 ه 51,976)  ( 80,699)  6  ساحواذ ممالكات  آنت  معدات 

 ه 63,609)  ( 115,985)   ، صافي  ساثما  في  اااو ثاباة
 -  ( 718,363)  26 المساحوذ  النقدمإ رابعة، صافي  اتاساثما  في ارك

 14,732  13,077   فوااد مق وضة 
 3,212  906    آنت  معدات عوااد مإ بيو ممالكات 

            
 ه 97,641)  ( 901,064)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ه 90,000)  ( 118,800)  25 رو خعات أ باح مدفوعة 
 ه 101,467)  99,328   قر ض بنكية، صافي 

 248,558  700,950  15 ا جل  ةض طوخل  عاادات مإ قر 
 ه 19,318)  -   ا جل  ةض طوخل  قر  رسديد

 ه 11,982)  ( 9,564)   فوااد مدفوعة 
 ه 19,630)  ( 28,069)   الم لغ ا ساسي المسدا مإ مطلوبات عقوا اديجا 

            
 6,161  643,845   األنشطة التمويلية الناتج منصافي النقد 

            
 67,864  224,716   في النقد ومرادفات النقد  الزيادة

 ه1,928)  ( 1,894)   ر ث ر صرف عمالت أجن ية
 28,833  155,471   يناير  1النقد ومرادفات النقد كما في 

            
 94,769  378,293  13   سبتمبر 30النقد ومرادفات النقد كما في 

      
      غير نقدية: لةمعام

 -  843,674  14 ادساحواذ على اركات رابعة مإ خالل  صدا  أس  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

في  ما ة   2004لســــــنة   324ر ســــــســــــت مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــــــركة"ه كشــــــركة مســــــاهمة عامة بموجب القرا  الو ا ي  ق   
 قرا    2018ه لسـنة  2بموجب القانون  ق  )  .٪ مإ أسـ   الشـركة62,9أبوظ ي. رمال  الشـركة القابضـة العامة )صـناعاته نسـبة 

، أصــبحت )صــناعاته مملوكة بالكامل مإ اــركة أبوظ ي الانموخة القابضــة )ش.م.ع.ه 2020ه لســنة  33المجلس الانف ذي  ق  )
  المملوكة بالكامل مإ ق ل ح ومة أبوظ ي. )"القابضة"ه 

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

على عمليار ا  ارخذت ســـــلســـــلة مإ ادجرانات   ذل  انجاماعية  انقالـــــااية في رل  ا ســـــواق، قامت  اا ة المجموعة باق ي  آثا 
ــا لك إ  المجامو ب ــحة  ســــالمة موظف  ا  عمالا ا  المســ ــمان صــ ــو خطة طوا م لضــ ــ ل عام  كذل  الوقااية، بما في ذل   ضــ شــ

عمليات المجموعة في الوقت الحالي  لى حد ك  ر، ح ث ر  اسـاثنان   ل  را ثرضـمان اسـامرا خة رو خد مناجار ا في جميو أسـواق ا.  
صــــــناعة ا غذية  المشــــــر بات بشــــــ ل عام مإ عمليات الحظر  الق وا المخالفة الاي رفرضــــــ ا الســــــلطات المخالــــــة بما في ذل  

 –الاجول  الق وا على اــــــحإ البضــــــااو. بنان  على هذ  العوامل، رعاقد  اا ة المجموعة أن  بان كوف د   ادعفان مإ ســــــاعات حظر
ــل  2021  ســــــ ام ر  30المنا ية في    للفارةلمجموعة  ل الموجزة ل  ي إ له أي آثا  جوهرخة على الناااج المالية الموحدة  19 .  رواصـــ

  اا ة المجموعة مراقبة الوضو عإ كثب.
 

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

 
ادما ات العربية  ،، أبوظ ي37725،  . ب.: 17 ن عنوان الم اب المســــــجل للشــــــركة هو جزخرة الرخ ، ســــــ اي رو  ، الطابق 

 الماحدة.
 

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

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

 سبتمبر 30  
2021 

 ايسم ر  31
2020 

 

     
ادما ات العربية   المطاحإ الك رى ش.م.ع.اركة 

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

 . الح وانات
     

ادما ات العربية   اركة الع إ لألغذية  المشر بات ش.م.ع.  
 الماحدة 

ــ ة   100 100 ــمــعــبـــــ ال ــا   ــمــيـــــ ال ــيــو  ــاا  ب ــاـــــ  ن
ــات ــااي     الـمشـــــــــــــــر بـــــ الـزبـــــ  لـ ـإ 

 معجون الطماط   الخضـــــــــــرا ات  
اـلمـخــ و ات   ــات  ــدة  مــنـاجـــــ اـلمـجـمـــــ

 .  سلو رجا خة أخرى   المجمدة
     

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

  الخضر ات المجمدة.
     

سنايا  ي   ااج اي   في  آسيسي   أغذية  مجموعة 
 ري ا خت ليماد س ركاي  

  نااا  رع ئة  بيو الميا  المعب ة. 100 100 رركيا

     
ادما ات العربية   اركة ال يان لاناية  رلفية الميا  ذ.م.م.

 الماحدة 
  نااا  رع ئة  بيو الميا  المعب ة. 100 100

     
ادما ات العربية   ال الساي  ذ.م.م.اركة ا الن للناعة 

 الماحدة 
الزجاجات  الع وات   100 100  نااا 

 ال الساي ية.
     

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

العربية  المملكة  ا غذية للالنيو ذ.م.م. الاا  اركة
 السعواية 

  نااا  رع ئة  بيو الميا  المعب ة. 100 100
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  1
 

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

 سبتمبر 30  
2021 

 ايسم ر  31
2020 

 

     
العامة  المقا نت   للاجا ة  الوطنية  الرماح  اركة 

 ذ.م.م.
  نااا  رع ئة  بيو الميا  المعب ة. 50 50 الكوخت 

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

 الماحدة 
  سا راا  بيو ا عالف بالجملة   51 51

     
ادما ات العربية   ه26) يضاح  اركة الفوعة ذ.م.م.

 الماحدة 
الماعلقة   - 100 المناجات  رلنيو  رجا ة 

 بالامو  
     

) يضاح    اركة مخابز  حلوخات الفيلل ذ.م.م.
 ه 26

المخابز   - 100 الكوخت   المواا  رلنيو  رجا ة 
 الغذااية 

     
ذ.م.م.   اركة الن  ل لللناعات الغذااية

 ه26) يضاح 
الغذااية   - 80 ا  ان المناجات  رلنيو  رجا ة 

 ال ر ر نية الملنعة 
     

ادسماع لية لالساثما  الز اعي  اللناعي 
 ه26) يضاح )الفراته  

الغذااية   - 75,02 ملر المناجات  رلنيو  رجا ة 
 ال ر ر نية الملنعة 

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

 الموحدة 
 

ا باط  ق الاعديالت الاالية على المعاي ر الد لية للاقا خر المالية   ــ  ــاا ة  في الفارة الحالية، قامت المجموعة أيضـــ مإ ق ل مجلس اللـــ
الة بشـ ل  لزامي للفارة المحاسـ ية الاي ر دأ في أ  بعد  .  ن رط  ق هذ  2021يناير   1المعاي ر المحاسـ ية الد لية  الاي رلـبح فعل

المعـاي ر الـد ليـة للاقـا خر المـاليـة ل  ي إ ل ـا أي رـ ث ر مـااي على المبـالغ المـد جـة للفارات الحـاليـة  لكإ قـد رلثر   الاعـديالت على
 .على المعامالت المحاس ية أ  الارر بات المساق لية للمجموعة

 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

رعديالت على المعيا  ) 2المرحلة  - عااة رش  ل معيا  سعر الفاادة
المالية  ق    للاقا خر  الد لي  ق   9الد لي  المحاس ي  المعيا    ،39،  

 المعيا  الد لي للاقا خر المالية    7المعيا  الد لي للاقا خر المالية  ق   
 ه 16 ق  

 2021يناير  1 

 
باســــــــــــــاثـنان مـما ذكر أعال ، ن روجد أية مـعاي ر هامة أخرى مإ المـعاي ر الد لـية للاـقا خر الـمالـية أ  رـعديالت كانت ســــــــــــــا خة للمرة  

 .2021يناير  1ا  لى للسنة المالية الاي بدأت في أ  بعد 
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 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل    قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2/2

 مبكر
 

 ل  رق  المجموعة باط  ق المعاي ر الد لية للاقا خر المالية الجديدة  المعدلة الملد ة الاالية  الاي ل  يحإ موعد رط يق ا بعد: 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  عقوا الا م إ: 17المعيا  الد لي للاقا خر المالية  ق  

ــانــات   1رعــديالت على المعيــا  المحــاســــــــــــــ ي الــد لي  ق  عرض ال ي
 رلنيف المطلوبات كمادا لة أ  غ ر مادا لة المالية:

 2023يناير  1 
   

ــة  ق    ــاليــ المــ ــا خر  ــد لي للاقــ الــ ــا   المعيــ ــديالت على  ــاا   3رعــ ــدمــ انــ
 باداا ة  لى ادطا  المفاهيمي ا عمال:

 2022يناير  1 
   

ممالكـات  آنت   16رعـديالت على المعـيا  المحـاســــــــــــــ ي اـلد لي  ق  
 العاادات ق ل انساخدام المقلواب  الماعلق  معدات

 2022يناير  1 
   

ــ ي الد لي  ق    ــات،   37رعديالت على المعيا  المحاســـــ المخلـــــــلـــــ
المطلوبــات المحاملــة  الموجواات المحاملــة الماعلقــة بــالعقوا المثقلــة 

  ركلفة رنف ذ العقد -بادلازامات  

 2022يناير  1 

   
لاقـا خر المـاليـة  لا  ة الاحســــــــــــــ نـات الســــــــــــــنوخـة على المعـاي ر الـد ليـة  

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

يســــــــــــــري رط  ق الاعــديالت على المعــاي ر الــد ليــة   
 المعـيا  المحـاســــــــــــــ ي  9، 1لاـقا خر المـالـية أ ـقام ل

 ل  يا    2022يناير    1 عابا ا  مإ    41الد لي  ق  
رحــديــد رــا خ. رط  ق الاعــديالت على المعيــا  بعــد  

    عقوا اديجا  16لاقا خر المالية  ق  لالد لي 
ــة  ق    ــاليـ ــا خر المـ ــد لي للاقـ ــا  الـ ــديالت على المعيـ ــات   10رعـ ــانـ ال يـ

اســــــــاثما ات في  28 المعيا  المحاســــــــ ي الد لي  ق    المالية الموحدة
 ه 2011)  اركات  م لة  مشا خو مشاركة

ر ج ل ســـــــرخان الاط  ق  لى أجل غ ر مســـــــمى. ن  
 يزال الاط  ق مسموح به.

 
ديدة  الافســـــــــــــ رات  الاعديالت ســـــــــــــ ا  رط يق ا في ال يانات المالية الموحدة للمجموعة كما في أ  راوقو اداا ة أن هذ  المعاي ر الج

ــانات المالية الموجزة  عندما يا  رط يق ا،  ان رط  ق هذ  المعاي ر الجديدة  الاعديالت، قد ن ي ون ل ا ر ث را  جوهرخا  على ال  ــــــــــــــــــــــــــ
 الموحدة للمجموعة في فاـرة الاط  ق ا  لي.

 
 
 اإلعدادأساس  3
 

ــ ي الد لي  ق   ــاا   المرحليةالمالية   الاقا خر  34ر   عداا هذ  ال يانات المالية الموجزة الموحدة بنان  على المعيا  المحاســـ عإ    اللـــ
 ادما ات العربية الماحدة. ا لة المعمول ب ا فينظمة  ا مجلس المعاي ر المحاس ية الد لية  راوافق أيضا  مو ماطلبات القوان إ 

 
في غــال يــة معــامالت   العملــة المســــــــــــــاخــدمــة  ي )الــد ه ه بــرعابــا  د ه  ادمــا ارالــلقــد ر  عرض ال يــانــات المــاليــة الموجزة الموحــدة بــ

 .  ن  ذا أا ر  لى غ ر ذل لمجموعة  خا  رقرخب جميو الاي   لى أقرب ألف )ألف ا ه ه ا
 

 . ن  ذا أا ر  لى غ ر ذل ر   عداا ال يانات المالية الموجزة الموحدة بنان  على م دأ الاكلفة الاا خخية، 
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 اإلعداد )يتبع(أساس  3
 

 ن هذ  ال يانات المالية الموجزة الموحدة ن راضـــــمإ جميو المعلومات الال مة لل يانات المالية الموحدة الســـــنوخة الكاملة  خنبغي أن  
. بادضـــــــافة لذل ،  ن  2020ايســـــــم ر   31رقرأ جنبا   لى جنب مو ال يانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للســـــــنة المنا ية في  

ن رعا ر بالضــر  ة ملاــر على الناااج الاي يم إ روقع ا للســنة المالية    2021  ســ ام ر  30أاــ ر المنا ية في   اســعةناااج فارة ال
 .2021ايسم ر  31الاي سانا ي في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4
 

رل  المســــــاخدمة في  عداا ال يانات   ن الســــــياســــــات المحاســــــ ية المابعة في  عداا هذ  ال يانات المالية الموجزة الموحدة ماوافقة مو 
 باساثنان ما هو م  إ أانا . ب ا،  اديضاحات المرفقة 2020 ايسم ر 31المالية السنوخة للمجموعة للسنة المنا ية في 

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

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

 
الموحدة باســـــاخدام طرخقة حقوق  الموجزة  اركة يا   ا اج ا في هذ  ال يانات المالية ن ناااج  موجواات  مطلوبات المشـــــا خو المشـــــ

ــابه  فقا   ــاثما  أ  جزن منه كمحافي به لل يو،  في هذ  الحالة، يا  احاســـــ ــنيف انســـــ ــاثنان عندما يا  رلـــــ ــ ية باســـــ الملكية المحاســـــ
في بيان   .  فقا  لطرخقة حقوق الملكية، يا  انعاراف بانســــــاثما  في مشــــــر ع مشــــــارك م دايا  5للمعيا  الد لي للاقا خر المالية  ق  

الموحد بالاكلفة  خا  رعديل ا نحقا  لالعاراف بحلــة المجموعة في الربح أ  الخســا ة  الدخل الشــامل ا خر الموجز  المركز المالي  
للمشـــــر ع المشـــــارك. عندما رزخد حلـــــة المجموعة في الخســـــاار عإ حلـــــا ا في المشـــــر ع المشـــــارك، فرن حلـــــة المجموعة في  

إ أية حلــص طوخلة ا جل، الاي  فقا  لط يعا ا، رشــ ل جزنا  مإ صــافي اســاثما  المجموعة في  المشــر ع المشــارك )الاي راضــم
ــاذية أخرى  لى الحد الذي ي ون ذيه لدى المجموعة الازامات  ــاار  ضـــ ــاركه راوقف المجموعة عإ ادعاراف ب ية خســـ ــر ع مشـــ مشـــ

 شارك.قانونية أ   سادنلية ماوقعة أ  قدمت افعات بالنيابة عإ المشر ع الم
 

يا  احاســاب انســاثما  في المشــر ع المشــارك باســاخدام طرخقة حقوق الملكية مإ الاا خ. الذي أصــبحت ذيه الج ة المســاثمر ف  ا 
مشـر ع مشـارك، يا  انعاراف ب ي فااض لاكلفة انسـاثما  على  اـركة  م لة أ  مشـر ع مشـارك. عند انسـاحواذ على اسـاثما  في 

ــافي ال ــة المجموعة مإ صـــ ــاثمر ف  ا القابلة للاحديد كشـــــ رة  الاي يا   ا اج ا حلـــ ايمة العاالة لموجواات  مطلوبات الج ة المســـ
ضــمإ الايمة المد جة لتســاثما . يا  انعاراف ب ي فااض لحلــة المجموعة على صــافي الايمة العاالة للموجواات  المطلوبات 

 ، مباارة في الربح أ  الخسا ة في فارة انساحواذ على انساثما .القابلة للاحديد على ركلفة انساثما ، بعد  عااة الاق ي 
 

لاحديد ذيما  ذا كان مإ الضــر  ي انعاراف ب ي خســا ة ننخفاض الايمة   36يا  رط  ق ماطلبات المعيا  المحاســ ي الد لي  ق   
ذيما ياعلق باســاثما  المجموعة في مشــر ع مشــارك. عندما ي ون ذل  ضــر  خا ، يا  اخابا   جمالي الم لغ المد ا لالســاثما  )بما 

انخفاض قيمة الموجواات ك صــــــــل فراي   36بانخفاض الايمة  فقا  للمعيا  المحاســــــــ ي الد لي  ق  في ذل  الشــــــــ رةه ذيما ياعلق  
ــا  ركاليف ال يو أي ما أعلىه مو الم لغ  ــاخدام  الايمة العاالة ناقلـــــ ــ له له )قيمة انســـــ  ذل  مإ خالل مقا نة الم لغ المم إ رحلـــــ

ــا ة معارف ب ا ننخفاض ال ايمة على أي أصـــل بما في ذل  الشـــ رة  الاي رشـــ ل جزنا  مإ الم لغ المد ا له. ن يا  رو خو أية خسـ
ــ ي الد لي  ق   ــا ة انخفاض الايمة  فقا  للمعيا  المحاسـ ــاثما . يا  انعاراف ب ي ع س لخسـ ــمإ النطاق الذي    36المد ا لالسـ ضـ

 يزخد ذيه الم لغ القابل للاحل ل لالساثما  نحقا . 
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 حات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  إيضا
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4

 )يتبع( إستثمارات في مشاريع مشتركة
ــاخدام طرخقة حقوق الملكية مإ الاا خ. الذي ياوقف ذيه  ــاركراوقف المجموعة عإ اســ ــر ع مشــ ــاثما  عإ كونه مشــ أ  عندما   انســ

. عندما رحافي المجموعة بحلـة في المشـر ع المشـارك السـابق  كانت الحلـة المسـابقاة  يا  رلـنيف ادسـاثما  كمحافي به لل يو
ــابقاة بالايمة العاالة في ذل  الاا خ.  خا  اعابا  الايمة العاالة ــة المســــــــ ــل مالي، رقوم المجموعة باياس الحلــــــــ كايما ا  هي أصــــــــ

ــارك باا خ. 9العاالة عند انعاراف ا  لي  فقا  للمعيا  الد لي للاقا خر المالية  ق    ــر ع المشـــــــ .  ن الفرق ب إ الم لغ المد ا للمشـــــــ
الاوقف عإ اســــــاخدام طرخقة حقوق الملكية  الايمة العاالة  ية حلــــــة مســــــابقاة  أية رحلــــــ الت مإ اســــــابعاا حلــــــة جزاية في  

بادضـــــافة لذل ، رقوم المجموعة  ا   ضـــــافاه عند رحديد الربح أ  الخســـــا ة مإ اســـــابعاا المشـــــر ع المشـــــارك.  المشـــــر ع المشـــــارك ي
المشر ع المشارك على نفس ا ساس الذي قد   بذل باحاساب كافة المبالغ المعارف ب ا سابقا  في الدخل الشامل ا خر ذيما ياعلق 

الموجواات أ  المطلوبات ذات العالقة. بنان  على ذل ، في حال كان   باســابعاارة  المشــر ع المشــارك مبااــ قامي ون ن ما  ذيما  ذا  
المشـــر ع المشـــارك في الربح أ    ذل ســـ ا   عااة رلـــنيف الربح أ  الخســـا ة المعارف ب ا ســـابقا  في الدخل الشـــامل ا خر مإ ق ل  

رقوم برعااة رلــــــنيف الربح أ  الخســــــا ة مإ حقوق   اســــــابعاا الموجواات أ  المطلوبات ذات العالقة، فرن المجموعة عندالخســــــا ة  
 .طرخقة حقوق الملكية الاوقف عإ اساخدامالملكية  لى الربح أ  الخسا ة )واعديل دعااة الالنيفه عندما يا  

 
 رســـامر المجموعة باســـاخدام طرخقة حقوق الملكية عندما ياحول انســـاثما  في اـــركة  م لة  لى انســـاثما  في مشـــر ع مشـــارك أ 

ــركة  م لة. ــاثما  في اـ ــارك  لى انسـ ــر ع مشـ ــاثما  في مشـ ن يوجد  عااة قياس  لى الايمة العاالة عند حد ث  عندما ياحول انسـ
 مثل هذ  الاغ رات في حلص الملكية.

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

رقوم برعااة الالـنيف ضـمإ الربح أ  الخسـا ة الحلـة مإ الربح أ  الخسـا ة الاي ر  انعاراف ب ا سـابقا  في الدخل الشـامل ا خر 
الماعلقة بذل  اننخفاض في حلــة الملكية ذيما لو كان ســ ا   عااة رلــنيف الربح أ  الخســا ة  لى الربح أ  الخســا ة عند اســابعاا 

 المطلوبات ذات العالقة.الموجواات أ  
 

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

 طة بالمجموعة. غ ر المررب

 التعويضات والمنح الحكومية
بيان  فيأبوظ ي    ما ة في مدعمة ب ســـــعا  الح وانات  علف بيو الدق ق عإ واعوخض للمجموعة المدفوعة بالمبالغ يا  ادعاراف

 ال يو. معاملة ف  ا را ثر الاي الفارة نفس في مناظ  أساس على ،الم يعات ركلفة مإ وخل  الموحدالربح أ  الخسا ة 
 

يا  رـقدي  المنح مإ ح ومـة أبوظ ي  لى المجموعـة لاموـخل بعض النفـقات الاشــــــــــــــغ لـية  الرأســــــــــــــمـالـية للمجموعـة  خا  انعاراف ب ـا 
ــمية  ــمية هي الاكلفة الاي ياحمل ا   باســـــاالمر و د معقول  عند  جوابايما ا انســـ . ن روجد اـــــر    المانحالمنح. رعا ر الايمة انســـ

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

ا  ييا  ر ج ل أي فااض مإ المنح الح ومية الاي ل  يا  اســــــــاخدام ا في الســــــــنة الاي اســــــــالمت ب ا المجموعة  لى الفارة الالحقة.  
ــالمة هذ  المنحة الح ومية الملجلة في المطلوبات المادا لة. يا  ر  ا اا ســــــــج ل أي فااض في ادنفاق على المنح الح ومية المســــــ

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

 المنح الماعلقة بالموجواات
كمنحة ح ومية ملجلة   عرضــــــــ ا خا   للموجواات  بالايمة المد جة بالموجوااتالماعلقة   الماليةيا  انعاراف بالمنح الح ومية غ ر 

ــا الك المنحة على مدى عمر  الموجزالمركز المالي  في بيان  ــاالقابلة لت الموجوااتالموحد. يا  اســــــــــ ــ ا  ســــــــــ  الك  خا  رعوخضــــــــــ
 .بالموجوااتبملر فات انسا الك ذات الللة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4

 التعويضات والمنح الحكومية )يتبع(

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

الملا خف   بعد خل الال مة لمطابقا ا مو الاكاليف الاي ر دف  لى رعوخض ا، على أساس مناظ . رظ ر المنح الماعلقة بالدخل  
 في الربح أ  الخسا ة. عرض ذل ذات الللة عند 

 
 
  غير المؤكدةالتقديرات التغيرات في األحكام و  5
 

،  34اـلد لي  ق     يمعـيا  المحـاســــــــــــــ الالموحـدة غ ر الـمدقـقة، بـما ياوافق مو  الموجزة  ياطـلب  عـداا هـذ  المعلوـمات المـالـية المرحلـية 
أح ام  رقديرات  افاراضــــــات رلثر على رط  ق الســــــياســــــات المحاســــــ ية  المبالغ المد جة للموجواات  المطلوبات   ارخاذمإ اداا ة 
قد رخالف الناااج الفعلية عإ هذ  الاقديرات. را  مراجعة الاقديرات  انفاراضـات ا سـاسـية بشـ ل مسـامر. .   الملـا خف اديرااات 

ية في الفارة الاي يا  ف  ا مراجعة الاقدير  في أي فارات مســــــــاق لية را ثر بذل . كانت  يا  انعاراف بمراجعات الاقديرات المحاســــــــ 
ا ح ام ال امة الاي ارخذر ا اداا ة في رط  ق الســـــياســـــات المحاســـــ ية للمجموعة  الملـــــاا  الرايســـــية للاقديرات غ ر الملكدة هي 

، باســـــاثنان ما هو م  إ 2020ايســـــم ر    31ة للســـــنة المنا ية في ال يانات المالية الســـــنوخة للمجموع  في  عداانفســـــ ا رل  المطبقة 
 .أانا 

 االستحواذ في إندماج األعمال تاريختحديد  
ا عمال"،    ندماا"  3   ق                                                               رحديد را خ. انساحواذ.  فق ا للمعيا  الد لي للاقا خر الماليةهو  ا عمال     ندماافي  ال امة  مإ الخطوات  

 يعا ر. المســــاحوذ عل  اعلى الســــيطرة على الشــــركة   المســــاحوذالذي يحلــــل ذيه    على أســــاس الاا خ.يا  رحديد را خ. انســــاحواذ  
ــاحواذ  ــاحوذ بادعاراف يقوم نه يحدا ماى         هاما  را خ. انســـ ــاحوذالمحول  ال دل   قياس المســـ  المطلوبات  عل  ا  ، الموجواات المســـ

ي ون ا عمال الما ثرة بارفاقية ال يو  الشـران،    ندماا في                          اعابا  ا مإ هذا الاا خ..   المسـاحوذ عل  ا. يا  روح د ناااج الشـركة  المق ولة
ا عمال     ندماا                                                      المحدا بشـــــــ ل عام. غالب ا ما ي ون  اضـــــــح ا بســـــــ ولة مإ هي ل   ادنا انهو را خ. ادغالق أ   را خ. ادســـــــاحواذ 

                                ه  لكإ هذا ليس هو الحال ااام ا. ذا كان قابل للاط  قالشران ) ار   ارفاقية ال يو   
 

 المســاحوذ عل  اعلى الســيطرة على الشــركة   المســاحوذأن الاا خ. الذي يحلــل ذيه  3لاقا خر المالية  ق   ليوضــح المعيا  الد لي  
  المق ولة المطلوبات ، ادســـــــاحواذ على الموجوااتبشـــــــ ل قانوني،   ال دل  باحوخلهو بشـــــــ ل عام الاا خ. الذي يقوم ذيه المشـــــــاري  

ــاحوذ عل  الشــــركة  ل ــاحوذرا خ. ادغالق.  مو ذل ، يجب على    - المســ أن ي خذ في انعابا  جميو الحقااق  الظر ف ذات    المســ
 بما في ذل   م انية رحق ق السيطرة في را خ.  ما ق ل أ  بعد را خ. ادغالق.الللة في رحديد را خ. انساحواذ، 

 
ه. أخذت اداا ة في انعابا  26ا عمال الجديدة ) يضـــــــــــاح   ندمااالمجموعة العديد مإ معامالت    أبرمت،  2021ســـــــــــنة خالل  
ول كل معاملة مإ أجل رحديد روا خ. انســاحواذ  القانونية نرفاقيات ال يو  الشــران  الحقااق  الظر ف ذات اللــلة ح  النواحيجميو  

 .3  ق                                                         على هذ  المعامالت  فق ا للمعيا  الد لي للاقا خر المالية
 

ــاحواذ   ــاحواذ  رق ي  أن هذا   كما فيلاســـــ  ل ا مر، قامت اداا ة باوح د عمليات انســـ بداية الشـــــ ر الذي ر  ذيه رحديد را خ. انســـ
 الموحدة. الموجزةانفاراض ل  ي إ له أي ر ث ر جوهري على ال يانات المالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات   6
 

ــ ام ر  30أاــــــ ر المنا ية في   اســــــعةخالل فارة ال الاالية مإ   معداتالنت   ا ممالكات   ال، اســــــاحوذت المجموعة على  2021  ســــ
 :ه26خالل  ساحواذات ا عمال ) يضاح 

 
 الفوعة ذ.م.م.ألف ا ه  مإ خالل ادساحواذ على اركة  181,259ممالكات  آنت  معدات بم لغ  . 1
اــــــــــــــركـة ألف ا ه  مإ خالل ادســــــــــــــاحواذ على   41,120بم لغ  بمـا في ذـل  منحـة ا  ضه )ممالكـات  آنت  معـدات   . 2

 .م.م.ذالفيلل للمخابز  الحلوخات 
 .على اركة الن  ل لللناعات الغذااية ذ.م.مألف ا ه  مإ خالل ادساحواذ  117,458ممالكات  آنت  معدات بم لغ  . 3
ــاحواذ على اــــركة ادســــماع لية  ألف    92,441  بم لغ  ملقت، ممالكات  آنت  معداتعلى أســــاس   . 4 ا ه  مإ خالل انســ

 لالساثما  الز اعي  اللناعي )فراته.
 

  30ألف ا ه  )  80,699  الممالكات  ا نت  المعدات ضـافات  ، بلغت  2021  سـ ام ر  30أاـ ر المنا ية في   اسـعةخالل فارة ال
 ألف ا ه ه. 51,976 :2020  س ام ر

 
 ســ ام ر 30)  2021  ســ ام ر  30المنا ية في أاــ ر   اســعةخالل فارة الألف ا ه    320 بايمة مد جة بم لغ ســابعاا موجواات ر  

ــب، ناج عن ا ألف ا ه ه  2,939:  2020 ــ ام ر  30)  ا ه ألف    584 بايمة  م اســـــ ــب:  2020  ســـــ  ألف ا ه ه  273  بايمة  م ســـــ
 .لافيبال،  يرااات أخرى الذي ر   ا اجه ضمإ 

 
ــا الك المحمل على الممالكات  ا نت  المعدات خالل فارة ال ــعةبلغ ادســــــــ ــ ر المنا ية في   اســــــــ ــ ام ر  30أاــــــــ م لغ   2021  ســــــــ

 ه. ا ه ألف  81,886: 2020 س ام ر 30) ا ه ألف  113,047
 
 
   إستثمار في مشروع مشترك 7
 

ــبة   ــة بنسـ ــارك حلـ ــر ع مشـ ــاثما  في مشـ ــركة بالم را لز اعة الامو   الاجا ة   أس مال ٪ في50يمثل انسـ ــســـت في    ..م.مذاـ )ر سـ
ــنةا  انه ر  انســـاحواذ عل  ا في   ــبة 26 يضـــاح  اجو )  ..م.مذمإ خالل انســـاحواذ على اـــركة الفوعة    2021 سـ ه. يا  المحاسـ

 الموحدة. الموجزةعإ المشر ع المشارك باساخدام طرخقة حقوق الملكية في هذ  ال يانات المالية 
 
 
  الشهرة 8
 

الاالية مإ خالل  ســـــــاحواذات ا عمال    شـــــــ رةالاعارفت المجموعة ب،  2021  ســـــــ ام ر  30أاـــــــ ر المنا ية في   اســـــــعةخالل فارة ال
 ه:26) يضاح 

 
 مإ خالل ادساحواذ على اركة الفوعة ذ.م.م.ر  ادعاراف ب ا ألف ا ه   102,465  ا رة بم لغ . 1
  اركة الفيلل للمخابز  الحلوخات ذ.م.م.  مإ خالل ادساحواذ علىألف ا ه  ر  ادعاراف ب ا  97,305ا رة بم لغ   . 2
 الن  ل لللناعات الغذااية ذ.م.م. اركة مإ خالل ادساحواذ علىألف ا ه  ر  ادعاراف ب ا  264,092ا رة بم لغ   . 3
ا ه  مإ خالل انســــــاحواذ على اــــــركة ادســــــماع لية ألف    397,411  ر  ادعاراف بالشــــــ رة بم لغعلى أســــــاس ملقت،   . 4

 لالساثما  الز اعي  اللناعي )فراته.
 

ــ رة رو خو يا  الايمة،  خابا   نخفاض  غراض ــ رة مراقبة ح ث يا  للنقد في المجموعة المناجةعلى الوحدات   الاجا خة الشــ  الشــ
أ  عندما ي ون هناك ملاـر على  نخفاض  سـنوي على أسـاس   الايمة في اننخفاض اخابا   جران يا  الداخلية. اداا خة لألغراض

، ل  ركإ هناك ملاـرات دنخفاض قيمة الشـ رة على جميو 2021  سـ ام ر  30أاـ ر المنا ية في    اسـعة. خالل فارة القيمة ا صـل
 للنقد. المناجةالوحدات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 الموجودات غير الملموسة  9
 

بالموجواات غ ر الملموســـــــــة الاالية مإ خالل  المجموعة   اعارفت،  2021  ســـــــــ ام ر  30أاـــــــــ ر المنا ية في  اســـــــــعةخالل فارة ال
 ه:26ا عمال ) يضاح  ساحواذات 

 
 م. .م.ذعلى اركة الفوعة  ادساحواذ مإ خاللألف ا ه   18,400 بم لغموجواات غ ر ملموسة  . 1
 اركة الفيلل للمخابز  الحلوخات ذ.م.م.على  ادساحواذ ألف ا ه  مإ خالل 33,000 بم لغموجواات غ ر ملموسة  . 2
  اركة الن  ل لللناعات الغذااية ذ.م.م.مإ خالل ادساحواذ على  ألف ا ه  119,071 بم لغموجواات غ ر ملموسة  . 3
ا ه  مإ خالل انســـــــــاحواذ على اـــــــــركة ادســـــــــماع لية   99,265  موجواات غ ر ملموســـــــــة بم لغعلى أســـــــــاس ملقت،   . 4

 لالساثما  الز اعي  اللناعي )فراته.
 

  8,364م لغ    2021  ســ ام ر  30المنا ية في أاــ ر  اســعةبلغت ملــا خف ادطفان على الموجواات غ ر الملموســة خالل فارة ال
 ألف ا ه ه. 1,846: 2020 س ام ر 30ألف ا ه  )

 
 

 المخزون  10
 

مخلـــص للمخز ن بطين الحركة  الماقاام   ، قامت المجموعة باســـج ل2021  ســـ ام ر  30المنا ية في  أاـــ ر   اســـعةخالل فارة ال
 ضمإ ركلفة الم يعات. المحمل ا ه ه. ر   ا اا المخلصألف  15,432: 2020 س ام ر 30ألف ا ه  ) 8,568  بايمة

 
ــبادضاف ــى ذلــة  لــ ــت المجمــ ، قامــ ــ ــوعة بشطــ ــ ــب مخلــ ــق للمخــص سابــ ألف ا ه    14,436  ةــبايماام  ــة  الماقــين الحركــز ن بطــ

 ألف ا ه ه. 6,778: 2020 س ام ر 30)
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
 

   سبتمبر 30  ايسم ر 31
2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ا ه  
     

 ذم  مدينة رجا خة  730,563  550,638
      مخلص خساار  نخفاض الايمة   ( 134,147) ) ه 116,345

     
434,293  596,416   

 ذم  مدينة أخرى   89,757  61,349
      ملا خف  افعات مدفوعة مقدما     97,631  32,127

     
527,769  783,804        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
 

 السنة: /الاسعة أا ر ذيما يلي الحركة في مخلص خساار  نخفاض الايمة ذيما ياعلق بالذم  المدينة الاجا خة خالل فارة
 

   سبتمبر 30  ايسم ر 31
2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ا ه  
     

 السنةالرص د في بداية الفارة/   116,345  55,865
 ه 26) يضاح  ر  انساحواذ عل  ا مإ خالل عمليات انساحواذ خالل الفارة  22,592  -

 محمل للفارة/ السنة  6,025  62,066
      مبالغ مشطوبة خالل الفارة/ السنة  (10,815) ) ه 1,586

     
      الرص د في ن اية الفارة/ السنة  134,147  116,345

 
 

 تعويضات حكومية مستحقة 12
 

  ما ة في مدعومة ب ســــعا  الح وانات  علف الدق ق بيو عإ  يا  افع ا للمجموعةب موال   المســــاحقة راعلق الاعوخضــــات الح ومية
 .أبوظ ي

 
 :السنة أا ر/ اسعةفارة ال ذيما يلي الحركة في الاعوخضات الح ومية المساحقة خالل

 
   سبتمبر 30  ايسم ر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ا ه  

   )غير مدقق(   )مدققه
     

 الرص د ادفاااحي   12,451  27,782
 رعوخضات للفارة/ السنة  89,979  120,440
      المبالغ المسالمة  (67,162) ) ه 135,771

     
      الرص د الخاامي  35,268  12,451
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  13
   سبتمبر 30  س ام ر  30  ايسم ر 31

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

          ألف درهم  ألف ا ه    ألف ا ه  
 نقد في اللند ق   8,189  3,959  2,992

               حسابات جا خة  حسابات روف ر   399,523  126,660  177,475
        نقد  أ صدة لدى ال نوك  407,712  130,619  180,467

 مق لد  نقد   (24,971)  ه 25,000) ) ه 24,996
               حسابات بنكية م شوفة   (4,448)  ه 10,850)  -

155,471  94,769    378,293  
 في بيان التدفقات النقدية    النقد ومرادفات النقد

        الموجز الموحد  
       

  أ صدة لدى ال نوكنقد   407,712  130,619  180,467
               ثاباة اااو   711,027  625,199  595,042

775,509  755,818  1,118,739  
 نقد وأرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي  

        الموجز الموحد  
 

 ن   : ن رزخد عإ سنة  احدة2020  س ام ر  30)  ن رقل عإ ثالثة أا ر ن الواااو ال نكية هي ثاباة لفارة ن رزخد عإ سنة  احدة  
ــاادة،  رقا ب الاي  المد جة ل ذ  هي ه.  ن الفوااد المحققة على هذ  الواااو  رقل عإ ثالثة أاــــــــــــ ر  فقا   ســــــــــــعا  الســــــــــــوق الســــــــــ

 الموجواات قيما ا العاالة. 
 

ر  رســـج ل م لغ مســـا ي كرلازام   .2014 لى ســـنة   2009مإ ســـنة   يمثل الحســـاب المق د الم لغ المخلـــص لدفو رو خعات ا  باح
المق لد في النقد  مراافات النقد  غراض بيان الادفقات النقدية  ل  يا   ا اا هذا الرصــــ د النقدي    في الذم  الداانة الاجا خة  ا خرى.

 الموجز الموحد.
 

ر  رق ي  ا  صـدة لدى ال نوك ب ن ل ا مخاطر ااامانية منخفضـة للاخلف عإ السـداا. بنان  على ذل ، قامت  اا ة المجموعة باقدير  
ــدة لدى ال نوك في ن اية فارة الاقرخر بم  ــا ة على ا  صــ ــا ة اداامانية الماوقعة لمدة مخلــــص الخســ اــــ را. ن   12لغ يعاال الخســ

مو ا خذ بانعابا  الخ رة الاا خخية في الاخلف عإ    يوجد أي مإ ا  صــــــــــدة لدى ال نوك في ن اية فارة الاقرخر ما خرة الســــــــــداا،  
خفاض في الايمة،  بالاالي ل  رق  باســج ل الســداا  الالــنيفات اناامانية الحالية لل ن ، قامت  اا ة المجموعة باق ي  أنه ن يوجد  ن

 أية مخللات خساار على هذ  ا  صدة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

  رأس المال 14
 

  بايمة اســمية  هألف ســ    600,000  :2020ايســم ر   31ألف ســ   )  791,577مإ    أس المال اللــاا   المدفوع بالكامل  ياكون 
 .للس   الواحدا ه   1 قد ها

 
  2021 

 درهمألف 
 2020 

 ا ه  ألف 
     الملرح به  أس المال 

      1,200,000  1,200,000  ه ا ه  للس   الواحد  1بايمة ة عااي )أس  
     

      600,000  791,577   المدفوع بالكامل أس المال اللاا   
 

كســـــــعر  لكل من ا   للســـــــ   الواحدا ه    1ألف ســـــــ   جديد بايمة اســـــــمية قد ها   191,577  برصـــــــدا  الشـــــــركة قامتخالل الفارة،  
ــناعات الغذااية    .ذ.م.م  انســـاحواذ على اـــركة الفوعة ــل  م..م.ذ الن  ل لللـ ألف ا ه  )بســـعر   450,000 ي لغ جمالي    يبم لغ أصـ

ه،  26ه على الاوالي ) اجو  يضـاح  لكل سـ  ا ه    5,5ألف ا ه  )بسـعر رحوخل    393,674  م لغ  ا ه  لكل سـ  ه    3,75رحوخل 
 ألف س  . 791,577ألف س    لى  600,000 أس مال الشركة الملد   المدفوع بالكامل مإ  ا رفو

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

 
     سبتمبر 30

2021     
     )غير مدقق( 

     ألف درهم
     
 الرص د ادفاااحي     -

 ه 26) يضاح  . .م.مذلالساحواذ على اركة الفوعة   ا س   صدا   عال ة     330,000

322,097    
  . .م.م ذ  الغذاايةالن  ل لللناعات  لالساحواذ على اركة    ا س   صدا   عال ة  

      ه 26) يضاح 
     

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

 
 

 قروض بنكية 15
 

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

   سبتمبر 30  ايسم ر 31
2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ا ه  
 مطلوبات متداولة:    

 رس  الت  اامانية   360,797  230,651
 ا جل ةض قل ر   قر   63,683  55,936

 م شوفة حسابات بنكية   4,448  -
      ض  جل   قر   22,773  11,971

     
298,558  451,701        

 مطلوبات غير متداولة:     
      قر ض  جل   949,461  237,488

 

   سبتمبر 30  ايسم ر 31
2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ا ه  
 متداولة:مطلوبات     

 ااخل ا لة ادما ات العربية الماحدة  390,820  260,031
      خا ا ا لة ادما ات العربية الماحدة  60,881  38,527

     
298,558  451,701        

     
 متداولة:  غير مطلوبات    

 الماحدةااخل ا لة ادما ات العربية   884,620  183,670
      خا ا ا لة ادما ات العربية الماحدة  64,841  53,818

     
237,488  949,461        

 
ألف    700,950، اســافاات المجموعة مإ قرضــ إ طوخلي ا جل بايمة 2021ســ ام ر    30خالل فارة الاســعة أاــ ر المنا ية في  

. كال القرضــ إ يســاحقا الســداا بدفعة  احدة للم لغ ا ســاســي للقرضــ إ  2026اســاحقاق في ســنة ا ه  لمدة خمس ســنوات باوا خ. 
 أا ر ل  و / ي و  + هامش سنوخا .  ن القرضان مضمونان بضمان الشركة.   3عند را خ. انساحقاق. يحمل القرض إ معدل فاادة  
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 زة الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية الموج
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 )يتبع( قروض بنكية 15
 

 من خالل االستحواذ على األعمال المقبولةالقروض 
 بنكيةقر ض عإ  مســـــــل لية  اله، رحملت المجموعة  26  يضـــــــاح)  م..م.ذعند انســـــــاحواذ على اـــــــركة الن  ل لللـــــــناعات الغذااية 

ــ ام ر  30  كما فيا ه    ألف  33,623 بم لغبالدينا  ا  اني  الد ن  ا مرخ ي   ٪  3.  رحمل القر ض فاادة رارا ح ب إ 2021  ســ
مســــاواع  ىأ ض  م نمإ خالل القر ض مضــــمونة  ن  اــــ را.    60 لى    48على مدى فارة رارا ح ب إ    رســــاحق الســــداا٪  6,5  

ــالح ال نــ  المركزي ا  اني،  ه  افوا ه ه، أ  اق    ألف  22,791)أ اني  اينــا     ألف  4,400بم لغ   على أ ض    ةن عقــا خــو للـــــــــــــ
  ألف  5,180) أ اني على آنت بم لغ مل ون اينا   هإ ا ه ه،    ألف  20,720)أ اني اينا    ألف  4,000ملـــــــــــنو بم لغ   م نى  
  حوالي   ثيقة ر م إ "جميو المخاطر" بم لغعلى   م..م.ذاـركة الن  ل لللـناعات الغذااية  بملـااقةهذ  الاسـ  الت    اقارنتا ه ه. 

 .المقرضة نوك الا ه ه للالح  ألف 160,574) أ اني اينا  ألف 31,000
 
 

 منحة حكومية مؤجلة 16
 

معامدة. يا  رســـــــــج ل المنح الرأســـــــــمالية الملقاة كمنح   لموا نةســـــــــنوخة للنفقات الرأســـــــــمالية  فق ا   باقدي  موا نةح ومة أبوظ ي  رقوم
 ه.26كمطلوبات مادا لة  غ ر مادا لة ) يضاح   خا  رلنيف اح ومية ملجلة في بيان المركز المالي الموحد، 

 
 

 تجارية وأخرى  ذمم دائنة 17
   سبتمبر 30  ايسم ر 31

2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ا ه  
     

 ذم  ااانة رجا خة  514,082  150,031
 ملا خف مساحقة  293,538  222,231

 رو خعات أ باح ااانة  65,305  -
           ذم  ااانة أخرى   169,194  145,839
518,101  1,042,119        

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   18
 

مجموعة مانوعة مإ المعامالت  فق ا لشــــــــــــــر    أح ام مافق عل  ا، مو  بربرام، ادعاياايةالمجموعة، في ســــــــــــــياق ا عمال  قامت
ــلتاـــــــركات أ   ــمإ رعرخف   الاي رقوأ  أفراا   منشـــــ ــ المحدا في  كما هو  ذات العالقة  الج ةضـــــ   24الد لي  ق     يمعيا  المحاســـــ
 ".العالقةذات  الج ات" فلاحات 

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

 ا خر عند ارخاذ القرا ات المالية أ  الاشغ لية. 
 

 . الاابعة موظفي اداا ة الرايس  إ  أعضان مجلس اداا ة  اركار     إالرايس   إرا لف الج ات ذات العالقة مإ المساهم



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 

24 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   18
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيينأ( تعويضات 
 

 :للفارةذيما يلي رعوخضات موظفي اداا ة الرايس  إ 
 
 أشهر المنتهية في   تسعةفترة ال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  
 سبتمبر  30

2021  
 س ام ر   30

2020  
 سبتمبر  30

2021  
 س ام ر   30

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

 12,845  14,651  3,493  4,360  رعوخضات الموظف إ قل رة ا جل 
          2,726  4,148  281  1,167  رعوخضات الموظف إ طوخلة ا جل 

         
  5,527  3,774  18,799  15,571          
 
 ذات عالقة لجهة( مبالغ مستحقة ب

   سبتمبر   30  ايسم ر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ا ه  
   )غير مدقق(   )مدققه

     

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

      ه 26 يضاح 
 
 جهات ذات عالقة( مبالغ مستحقة من ج

   سبتمبر   30  ايسم ر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ا ه  
   )غير مدقق(   )مدققه

     
 اركة حليفة  -اركة ابي للكابالت )الخاصةه المحد اة   157  172
 اركة حليفة  –اركة ادما ات للناعات الحديد ذ.م.م.   236  165

      ا م شركة ال – العامة )صناعاتهالقابضة شركة ال  -  71
     

408  393        
 



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   18
 
 جهات ذات عالقة معامالت مع ( د

 أشهر المنتهية في   تسعةفترة ال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  
 سبتمبر  30

2021  
 س ام ر   30

2020  
 سبتمبر  30

2021  
 س ام ر   30

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

 24,647  600  23,824  189  م يعات
 4,685  -  491  -  مشارخات 

 ه15)  -  1  -  ملا خف معاا رحم ل ا 
 

مإ ج ة   م..م.ذ٪ مإ أس   اركة الفوعة  100، اساحوذت الشركة على  2021  س ام ر  30أا ر المنا ية في   اسعةخالل فارة ال
 .عالقة ج ة ذات٪ مإ 60ن  ل لللناعات الغذااية ذ.م.م. من ا ال٪ مإ أس   اركة 80 عالقة  ذات

 
 

  اإليرادات وتكلفة المبيعات 19
 

:  2020ســـــــــ ام ر    30ا ه  )الفارة المنا ية في    ألف  2,113,504 م لغ  2021ســـــــــ ام ر    30 يرااات الفارة المنا ية في رشـــــــــمل 
ا ه  )الفارة المنا ية   ألف  611,416 بم لغه  26حديث ا ) يضاح   المساحوذةه  يرااات مإ الشركات الاابعة  ا ه   ألف  1,581,727

:  2020سـ ام ر    30ا ه  )الفارة المنا ية في    ألف  429,519ماعلقة بم لغ  ركلفة م يعات   مو: ن اـينه  2020سـ ام ر    30في  
 .ن اينه

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم 20
  

 أشهر المنتهية في    تسعةفترة ال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  سبتمبر  30  

2021 
 س ام ر 30 

2020 
  سبتمبر  30 

2021 
 س ام ر 30 

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

 الفارة العااد لمالكي الشركة    )خسا ةه  / بح 
          9,871  103,297  ه32,392)  35,377  )ألف ا ه ه 
         

الماوسط المرجح لعدا ا س   العااية 
          600,000  742,625  600,000  791,577  الملد ة خالل الفارة )آنف ا س  ه

         
  ة المخفض  ةا ساسي  )الخسا ةه  /العااد

          0,016  0,139  ه0,054)  0,045  للس   الواحد )ا ه ه 
 

للســـــ   بقســـــمة الربح للفارة العااد لمالكي الشـــــركة على الماوســـــط المرجح لعدا ا ســـــ   ا ســـــاســـــي  المخفض  يا   حاســـــاب العااد 
 .الملد ة خالل الفارة



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 القطاعات    تحاليل 21
 

  را  مانوعة،   خدمات مناجات يقدمان القطاعان أانا . هذان موضــــــــــــحان رقا خر حول ما  عداا يا  قطاع إ المجموعة لدى
ــ ل    اا ر ما ــاراريجيات رقنيات ياطلبان وون ما منفلــــل بشــ ــوخق  اســ ــغ لية رســ  المجموعة لدى الانف ذية اداا ة رقوم مخالفة.  رشــ
 .ا قل على أا ر رسعة ول مرة انساراريجية الانظيمية الوحدات مإ  حدة لكل الداخلية اداا خة الاقا خر بمراجعة

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

  الزراعية األنشطة قطاع
 الح واني.  العلف الدق ق  رو خو  نااا  خاضمإ الح واني،  العلف الدق ق -

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
  مناجات ا لبان  المناجات الاجا خة.يشمل قطاع الميا   ا غذية رلنيو  رع ئة  رو خو ميا  الشرب  المشر بات  العلاار  -
 
زة  الفاو ة    الحا   الفلفل   الطماط معجون يشـــــــمل قطاع ال ر ر نات  الخضـــــــر ات المجمدة رلـــــــنيو  رع ئة  رو خو  رجا ة    - المركل

 .لنعةالم ال ر ر إ  مناجات المجمدة  الخضر ات
 
 .المخ و اتيشمل قطاع الوجبات الخفيفة رلنيو  رع ئة  رو خو الامو   مناجات   -
 

ــغ لي قطاع ول بناااج الماعلقة المعلومات  ن ــانااا   ا اان قياس يا  أانا . م  نة رشــ  بيانه في يا  لما  فقا   القطاع أ باح  لى اســ
 ررى  ح ث قياس ا اان في القطاع أ باح للمجموعة. ُرسـاخدم اداا ة الانف ذية ق ل مإ مراجعا ا را  الاي الداخلية اداا خة الاقا خر
 في العاملة المنشـــــلت ا خرى في القطاعات بناااج مقا نة القطاعات ناااج لاق ي  مالنمة ا وثر هي المعلومات هذ  أن اداا ة

 العمل. قطاع نفس



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 21
 

 
 قطاع  

 األنشطة الزراعية 

  قطاع األنشطة اإلستهالكية 
 المياه  

 واألغذية
 البروتينات 

 الوجبات الخفيفة  والخضروات المجمدة
 إجمالي قطاع  

 إجمالي قطاع األعمال األنشطة اإلستهالكية 
 سبتمبر 30 

2021 
 س ام ر 30

2020 
 سبتمبر 30

2021 
 س ام ر 30

2020 
 سبتمبر 30

2021 
 س ام ر 30

2020 
 سبتمبر 30

2021 
 س ام ر 30

2020 
 سبتمبر 30

2021 
 س ام ر 30

2020 
 سبتمبر 30

2021 
 س ام ر 30

2020 
 ألف ا ه   ألف درهم  ألف ا ه   ألف درهم  ألف ا ه   ألف درهم  ألف ا ه   ألف درهم  ألف ا ه   ألف درهم  ا ه  ألف  ألف درهم  
 غ ر مدقق غير مدقق  غ ر مدقق غير مدقق  غ ر مدقق غير مدقق  غ ر مدقق غير مدقق  غ ر مدقق غير مدقق  غ ر مدقق غير مدقق  
             

 1,647,335 2,180,663 905,804 1,469,186 13,457 338,712 114,237 384,845 778,110 745,629 741,531 711,477 اديرااات  
 (65,608) (67,159) (42,231) (47,826) - (4,710) (17,122) (12,098) (25,109) (31,018) (23,377) (19,333) ما ب إ المجموعة 

             
             

 1,581,727 2,113,504 863,573 1,421,360 13,457 334,002 97,115 372,747 753,001 714,611 718,154 692,144  يرااات خا جية 
             
             

 492,338 631,700 319,825 487,694 1,545 98,295 18,504 99,715 299,776 289,684 172,513 144,006  جمالي الربح
             
             

القطاع    )خسا ةه / بح
 72,106 183,401 (23,803) 106,724 (120) 37,345 7,541 29,561 (31,224) 39,818 95,922 76,677 الخاضو للاقرخر 

             
             

             بند مادي غير نقدي؛ 
خساار  نخفاض الايمة على  

 58,900 6,025 50,688 3,886 - 307 - 570 50,688 3,009 8,212 2,139 الذم  المدينة الاجا خة 
             



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 21
 

  :الخاضعة للاقرخر موجواات  مطلوبات القطاعات ،القطاعات خساار أ  أ باح رسوخةذيما يلي 
 

   أشهر المنتهية في تسعة ال        
 س ام ر  30

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

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

     
 مجموع أ باح القطاعات الخاضعة للاقرخر  183,401  72,106

     
 مبالغ غ ر مخللة     
 ملا خف رشغ لية أخرى   (74,412)  ه 69,531)

      يرااات الاموخل صافي   3,853  8,353
     

 الربح الموحد للفارة  112,842  10,928
      حقوق الملكية غ ر المسيطرة   (9,545)  ه 1,057)

     
      العائد إلى مالكي الشركة  الموحدة للفترة الربح  103,297  9,871

 
   سبتمبر 30  ايسم ر 31

2020  2021   
   )غير مدقق(   )مدققه

   ألف درهم  ألف ا ه  
     
 موجودات القطاع     

 قطاع ا نشطة الز اعية  559,155  526,521
      قطاع ا نشطة ادسا الوية  2,778,318  1,506,557

     
 مجموع موجواات القطاعات الخاضعة للاقرخر  3,337,473  2,033,078
      غ ر مخللة  مبالغ أخرى   2,197,804  1,107,593

     
      الموجودات  مجموع   5,535,277  3,140,671

     
 مطلوبات القطاع     

 ا نشطة الز اعيةقطاع   168,423  184,334
      قطاع ا نشطة ادسا الوية  1,122,954  505,710

     
 الخاضعة للاقرخرمجموع مطلوبات القطاعات   1,291,377  690,044
      غ ر مخللة  مبالغ أخرى   1,426,712  522,456

     
      المطلوبات مجموع   2,718,089  1,212,500
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 نتائج موسمية 22
 

قســــ  ا عمال انســــا الوية، للموســــمية الاي رازامإ مو موســــ   ضــــمإرخضــــو أعمال رمو  المجموعة، المد جة في قطاع ا غذية 
،  بالاالي رم ل  لى الذ  ة خالل الفارة مإ ســــــــ ام ر  لى أبرخل في ادما ات العربية الماحدة  غ رها مإ المناطق  الجموالحلــــــــاا  

 .الجغراذية الرايسية
 

ل  يا  رسج ل أيــة  يــرااات هامــة ذات ط يعــة موسم ــة ،  2020س ام ر    30بخالف ما   ا أعال ، لفارة الاسعة أا ر المنا ية في  
 .2020   2021 س ام ر 30أا ر المنا ية في  اسعةفي ب ـان الربـح أ  الخسا ة الموجز الموحد لفارة ال

 
 

 والتزامات  طارئةمطلوبات   23
 ايسم ر 31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   )غير مدقق(   )مدققه
        ألف درهـم  ألف ا هـ 
      بنكيةضمانات   75,598  73,648

     
       عامااات مساندية  90,762  129

     
       لازامات  أسمالية   40,894  59,913

 
ــمانات  صـــدا  ر  ــاندية  انعامااات الضـ ــياق في أعال  المسـ ــمإ انعايااية. ا عمال سـ ــ  الت  راضـ  الســـداا ااامانية بنظام رسـ

 ال امشية. الواااو  ضمانات الوا اة  الكم يانت الملجل الدفو  كم يانت المناقلات  كفانت ا اان ُحسإ  ضمانات الملجل
 
 

  لألدوات المالية القيمة العادلة  24
الموجز  لدى المجموعة أي أا ات مالية ر  قياســــــ ا بالايمة العاالة في كل فارة / ســــــنة معر ضــــــة في بيان المركز المالي   ن يوجد
  .الموحد

 ن الايمة العاالة هي الســعر الســااد ل يو أصــل أ  افعه لاحوخل الازام في معاملة منظمة ب إ المشــا ك إ في الســوق كما في را خ. 
  يمة العاالة  لى افاراض أن المعاملة ل يو ا صل أ  رحوخل انلازام را   ما:الاياس. يساند قياس الا

 ؛ ا ادلازامفي السوق الرايسي لألصل أ   •
  ادلازملألصل أ   فاادةغياب السوق الرايسي، في السوق ا وثر  •

  :كما يليمساوخات الاسلسل ال رمي للايمة العاالة  ر  رحديد
 للموجواات)غ ر المعدلةه في ا ســواق النشــطة    المد جةقياســات الايمة العاالة هي رل  المســامدة مإ ا ســعا   -1 ى المسـتو  •

 ماماثلة؛ المطلوباتأ  
ــعا    -2 ى المســـــتو  • ــامدة مإ مدخالت غ ر ا ســـــ ــات الايمة العاالة هي رل  المســـــ ــاوي    جةالمدقياســـــ الاي يم إ   1في المســـــ

  سعا ه أ  بش ل غ ر مباار )اي مشاقه مإ ا سعا ه؛    ك، بش ل مباار )اي ادلازاممالحظا ا لألصل أ  
ــامدة مإ   – 3  ى المســتو  • ــال بقياســـات الايمة العاالة هي رل  المسـ الاي ن  ادلازامالاق ي  الاي رشـــمل مدخالت لألصـــل أ    أسـ

  القابلة للمالحظة )المدخالت غ ر القابلة للمالحظةه. رساند  لى بيانات السوق 
لاياسـات   3،  ن يوجد أي رحوخالت ااخل أ  خا ا المسـاوى 2 المسـاوى    1خالل الفارة، ل  ي إ هناك أي رحوخالت ب إ المسـاوى  

  الايمة العاالة خالل الفارة. 
رعا ر  اا ة المجموعـة أن الاي  العـاالـة للموجواات المـاليـة  المطلوبـات المـاليـة الاي ن يا  قيـاســــــــــــــ ـا بـالايمـة العـاالـة رقـا ب قيما ـا  

 كما هو موضح في بيان المركز المالي الموجز الموحد. المد جة
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 توزيعات أرباح  25
 

ــنوخة المنعقد في   ــاهم2021 أبرخل 8في اجاماع الجمعية العمومية الســــــ   118,800رو خو أ باح نقدية بايمة ن على  و ،  افق المســــــ
  16المنعقد في    ةاجاماع الجمعية العمومية الســــنوخ ر  افع ا خالل الفارة )في    2020ايســــم ر   31ألف ا ه  للســــنة المنا ية في 

ه  2019ايســـــــم ر   31ألف ا ه  للســـــــنة المنا ية في    90,000 بايمةرو خعات أ باح نقدية  على  ،  افق المســـــــاهمون  2020أبرخل 
  600,000٪ مإ  15:  2019 عالن رو خعات ا  باح )  عندُملـــــــــــد   المال  ال أس   ا ه   ألف  720,000٪ مإ 16,5 الاي رمثل  

  عالن رو خعات ا  باحه. عندُملد  المال ال أس  ا ه  ألف
 

،  افق المســــاهمون على رو خعات أ باح نقدية 2021ســــ ام ر    27المنعقد في    غ ر العااية في اجاماع الجمعية العمومية الســــنوخة
ــاة أ  65,305مرحلية بايمة   ــ ر المنا ية في  ألف ا ه  لفارة الســ ُملــــد   المال  ال أس ٪ مإ 8,25 الاي رمثل   2021يون و    30اــ

فارة الاقرخر  ر  ادفلـاح عن ا في هذ  ل  نحقا  . ر  افو رو خعات ا  باح  عالن رو خعات ا  باح عند ا ه   ألف  791,577 البالغ  
 ه17) اجو  يضاح  كاو خعات أ باح ااانةالموحدة  الموجزةال يانات المالية 

 
 

 إندماج األعمال 26
 

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

)"الفوعة"ه،  هي اـركة ذات مسـل لية محد اة   .٪ مإ أسـ   اـركة الفوعة ذ.م.م100، اسـاحوذت الشـركة على  2021يناير  5في  
ــلة ــنيو  رجا ة الامو   المناجات ذات اللـــ ــة في رلـــ ــلـــ ــاحوذت المجموعة على  مقرها في ادما ات العربية الماحدة  ماخلـــ . اســـ

ــركة الفوعة   ــيو  انوخو  ن ا رقوم باـ ــواق جديدة.   روسـ ــاخدام طرخقة محفظا ا في أسـ ــاحواذ باسـ ــبة عإ انسـ ــاحواذ رمت المحاسـ .  انسـ
ــاحواذ.  اـــــــــــــركة  الموحدة مبالغ   الموجزةراضـــــــــــــمإ ال يانات المالية   الاي  العاالة للموجواات  ذيما يلي الفوعة للفارة مإ را خ. انســـــــــــ

 لشركة الفوعة كما في را خ. انساحواذ: القابلة للاحديد المطلوبات 
 القيمة العادلة   

 عند اإلستحواذ 
 )غير مدقق(   
 ألف درهم  

    الموجودات 
 181,259  ه6) يضاح  ممالكات  آنت  معدات

 12,400  العالمات الاجا خة
 6,000  عقوا العمالن 

 118,969  مخز ن 
 147,225  ذم  مدينة رجا خة  أخرى 
 46,494  نقد  أ صدة لدى ال نوك 

 144,767  مساحق مإ ج ات ذات عالقة 
    10,228  موجواات أخرى 

   
    667,342  مجموع الموجودات 

   
    المطلوبات 

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

 (242,229)  ذم  ااانة رجا خة  أخرى 
    (2,268)  مطلوبات أخرى 

   
    ( 319,807)  المطلوبات مجموع 

   
    347,535  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد صافي مجموع
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 القيمة العادلة   

 عند اإلستحواذ 
 مدقق( )غير   
 ألف درهم  
   

    102,465  الش رة النارجة عإ ادساحواذ )الملقاةه
   

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

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

    46,494  األنشطة االستثمارية( 
 

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

،  هي  بز الفيلل"ها)"مخ  ذ.م.م.  في اركة مخابز  حلوخات الفيلل٪  100  حلة  ، اساحوذت الشركة على2021يناير    26في  
اركة ذات مسئولية محد اة مقرها ا لة الكوخت  راخلص في رلنيو  رجا ة المخابز  المواا الغذااية. اساحوذت المجموعة على  

كل مإ محفظة مناجار ا الحالية  قاعدة عمالا ا. رمت المحاســــــبة عإ انســــــاحواذ باســــــاخدام طرخقة   رقوم باوســــــيوالفيلــــــل  ن ا  
ــاحواذ. راضـــــمإ ال يانات ا ــاحواذ.انســـ الاي  العاالة   ذيما يلي لمالية الموجزة الموحدة المبالغ لشـــــركة الفيلـــــل للفارة مإ را خ. انســـ

 كما في را خ. انساحواذ: الفيلللشركة  القابلة للاحديدللموجواات  المطلوبات 
 

 القيمة العادلة   
 عند اإلستحواذ 

 )غير مدقق(   
 ألف درهم  

    الموجودات 
 14,120  ه6) يضاح   آنت  معداتممالكات 

 9,000  العالمات الاجا خة
 24,000   خص 

 27,000  ه6) يضاح  أ ض ممنوحة
 4,886  مخز ن 

 12,579  ذم  مدينة رجا خة  أخرى 
 16,118  نقد  أ صدة لدى ال نوك 

    6,327  موجواات أخرى 
   

    114,030  مجموع الموجودات 
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 )يتبع( .م.م.مخابز وحلويات الفيصل ذشركة االستحواذ على ب( 
 القيمة العادلة   

 عند اإلستحواذ 
 مدقق( )غير   
 ألف درهم  

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

 (4,142)  قر ض
 (10,835)  ذم  ااانة رجا خة  أخرى 

 (22,000)  بدل محامل*
    (5,839)  مطلوبات أخرى 

   
    ( 50,430)  المطلوبات مجموع 

   
    63,600  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد صافي مجموع

   
    97,305  الش رة النارجة عإ ادساحواذ 

   
    160,905    المحقق الشراء بدل
   

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

    ه 160,905)  المدفوعالنقد بدل 
   

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

 
على    ال دل، ر  رحديد جزن مإ  2020نوفم ر    25* كجزن مإ ارفاقية ال يو  الشــران مو المالك إ الســابق إ لشــركة الفيلــل باا خ.  

  22,000المحامل   لل دل، بلغت الايمة العاالة  2021  ســ ام ر  30. كما في االمســاحوذ عل   المنشــ ةأنه مشــر  ، بنان  على أاان 
 .ا اان المسا دفالفيلل مقابل اركة أاان ألف ا ه  بالنظر  لى ملارات 
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 ج( شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة
 

)"الن  ل"ه،  هي    .٪ مإ أســـــ   اـــــركة الن  ل لللـــــناعات الغذااية ذ.م.م80  حلـــــة  ، اســـــاحوذت الشـــــركة على2021أبرخل  1في  
في رلــنيو  رجا ة مناجات ال ر ر إ الملــنعة. اســاحوذت المجموعة على    راخلــصاــركة ذات مســل لية محد اة مقرها ا  ان  

ــيو قاعدة عمالان ا رقوم باـــــــــركة الن  ل   ــاخدام طرخقة انوخو محفظا ا  روســـــــ ــاحواذ باســـــــ ــبة عإ انســـــــ  ا الحال  إ. رمت المحاســـــــ
 انســاحواذ. راضــمإ ال يانات المالية الموجزة الموحدة الاي  العاالة الملقاة للموجواات  المطلوبات القابلة للاحديد لشــركة الن  ل كما

 لشركة الن  ل كما في را خ. انساحواذ: ديدالقابلة للاحالاي  العاالة للموجواات  المطلوبات ذيما يلي في را خ. انساحواذ. 
 

 العادلة  القيم   
 عند اإلستحواذ 

 )غير مدقق(   
 ألف درهم  

    الموجودات 
 117,458  ه6) يضاح  ممالكات  آنت  معدات

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

 81,546  ذم  مدينة رجا خة  أخرى 
 57,558  نقد  أ صدة لدى ال نوك 

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

   
    437,429  مجموع الموجودات 

    المطلوبات 
 ه 48,612)  قر ض بنكية

 ه 63,900)  ذم  ااانة رجا خة  أخرى 
 ه 2,802)  مطلوبات غ ر مادا لة أخرى 

    ه 2,719)  مطلوبات مادا لة أخرى 
   

    ( 118,033)  المطلوبات مجموع 
   

    319,396  بالقيمة العادلة  الموجودات القابلة للتحديد مجموع صافي
   

 264,092  الش رة  
    ه 63,879)  حقوق الملكية غ ر المسيطرة 

   
    519,609    المحقق الشراء بدل
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 )يتبع(  ج( شركة النبيل للصناعات الغذائية المحدودة
 

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

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

    519,609    المحقق الشراء بدلمجموع 
 

  (تد( اإلسماعيلية لالستثمار الزراعي والصناعي )فرا
٪ مإ أســ   اــركة ادســماع لية لالســاثما  الز اعي  اللــناعي  75,02  حلــة  ، اســاحوذت الشــركة على2021أغســطس   10في  

محفظة ب في رلـنيو  رجا ة المناجات ال ر ر نية الملـنعة  راخلـصملـر   ر سـسـت في)فراته )"أطياب"ه،  هي اـركة مسـاهمة 
ــي  ــيو قاعدة عمالا ا الحال  إ    ا اا   مإ أ بو عالمات رجا خة )أطياب، م االند، اــ ــاحوذت المجموعة على أطياب لاوســ فراته. اســ

في ملــــر  رم  إ قطاع ال ر ر إ. رمت المحاســــبة عإ انســــاحواذ باســــاخدام طرخقة انســــاحواذ. راضــــمإ ال يانات المالية الموجزة 
 أانا : م  إما في را خ. انساحواذ كما هو لشركة أطياب كالقابلة للاحديد الموحدة الاي  العاالة الملقاة للموجواات  المطلوبات 

 
 القيم المؤقتة  

 عند اإلستحواذ 
 )غير مدقق(   
 ألف درهم  

    الموجودات 
 92,441  ه6ممالكات  آنت  معدات ) يضاح 

 99,265  العالمات الاجا خة
 56,746  مخز ن 

 36,500  ذم  مدينة رجا خة  أخرى 
 11,842  نقد  أ صدة لدى ال نوك 

       9,147  موجواات غ ر مادا لة أخرى 
    305,941  مجموع الموجودات 

    المطلوبات 
 ه 7,661)  قر ض بنكية

 ه 55,400)  ذم  ااانة رجا خة  أخرى 
 ه 4,048)  مطلوبات غ ر مادا لة أخرى 

       ه 17,393)  مطلوبات مادا لة أخرى 
       ( 84,502)  المطلوبات مجموع 

       221,439  بالقيمة العادلة )المؤقتة(  الموجودات القابلة للتحديد مجموع صافي
 397,411  الش رة  

       ه 55,315)  حقوق الملكية غ ر المسيطرة 
    563,535    نقداً  المحقق الشراء بدلمجموع 
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 شركة ريبليت وشركة الحلويات المتوسطية المحدودة ( د
 

ــطس    31في   ــاراريجي  2021أغســ ــاحواذ اســ ــة يمثل،  افق مجلس  اا ة المجموعة على اســ ــبة حلــ ٪ في اــــركة  خ ل ت 100 بنســ
ك  رة مإ العالمات  محفظة ا لدي  2007 سـنةفي   بي ام بي"ه. ر   طالق بي ام بي اـركة الحلوخات الماوسـطية المحد اة )معا "

ا لـة في جميو أنحـان العـال ، بمـا في ذلـ  ادمـا ات العربيـة   23و ع في أوثر مإ  رلحلوخـات  ا غـذيـة اللــــــــــــــحيـة   مإ االاجـا خـة  
 الماحدة  المملكة العربية السعواية  الونيات الماحدة ا مرخ ية.


