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

المقدمة
ــركة  ةالمرفق  ةيالمرحل  ةالموجز   ةالمالي  اتبياناللقد راجعنا   ــــ ــ ــ ـــركةش.م.ع ("األغذیة المتحدة  لشــ ـــــــ بيان المركز والتي تتألف من ") الشــ

  الشــــــــــــامل   الدخلو   والخســــــــــــائرلألرباح  ذات العالقة المرحلية    ةالموجز والبيانات  ٢٠٢١ یونيو ٣٠كما في    المالي الموجز المرحلي
ــيریةواإلیضـــــاحات    أشـــــهر المنتهية في ذلك التاریخ  ســـــتةالو   تي الثالثةلفتر   التدفقات النقدیةو   الملكيةلتغيرات في حقوق او  . إن التفســـ

إعداد ، ٣٤لمعيار المحاســـبي الدولي رقم  لهذه البيانات المالية الموجزة المرحلية وفقًا  العادل لعرض  العداد و اإلاإلدارة مســـؤولة عن 
ــتنتاج حول هذه البيانات الاعطاء إن مســــــــــؤوليتنا هي إ "). ٣٤دولي رقم  ("المعيار المحاســــــــــبي ال  ليةالمالية المرح   التقاریر مالية  ســــــــ

مال المراجعة التي قمنا بها.إلى أع  استناداً الموجزة المرحلية 

مجال المراجعة
المنجزة  جعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة  الـذي ینطبق على مهـام المرا  ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم  

بصـــورة رئيســـية من  االســـتفســـاراتومات المالية المرحلية من طلب أة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلمن قبل مدقق حســـابات المنشـــ 
ى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األمور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخر 

إنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  یير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــ مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــا المراجعــة أقــل بكثير من  
فـإننـا ال نبـدي رأیـًا    ،على ذلـك  التـأكيـدات التي تطلعنـا على جميع األمور الجوهریـة التي یمكن تحـدیـدهـا أثنـاء القيـام بـالتـدقيق. بنـاءً 

خصوص التدقيق.ب

االستنتاج
 كافةة الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها من وجب االعتقاد بأن البيانات الماليراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یسـتإلى م  اسـتناداً 

.٣٤النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ور األخرى األم
ي أصدر  الذ، و آخرتم تدقيقها من قبل مدقق حسابات    ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١ة في  الية للشركة كما في وللسنة المنتهيات المالبيانأن  

ــــــركة كمالية الموجزة المرحلية  نات المأن البيا   .٢٠٢١فبرایر   ٨المالية بتاریخ    ناتدقيق غير معدل حول هذه البيا تقریر ت ا في للشــــ
ــهر ثالثة  ال  تيولفتر  ــهر  أشـــ ــتة أشـــ ــابات آخرتمت مراجعتها من قبل مدقق   ٢٠٢٠ یونيو  ٣٠في    تينالمنتهيوالســـ ى ذي أبد، والحســـ

.٢٠٢٠ أغسطس ٩لية بتاریخ  بيانات المالية الموجزة المرح لول هذه اير معدل ح استنتاج مراجعة غ

عن إرنست ویونغ

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قيد:  الرقم 

٢٠٢١ أغسطس ١١
إلمارات العربية المتحدةا ،يدب



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 
قة)(غير مدق٢٠٢١یونيو٣٠لفترة المنتهية في ل

أشهر المنتهية فيثالثةالأشهر المنتهية فيالستة
یونيو٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم إیضاح 

٢٧٠٬٤٠٦٬٤٤٦٢٢٤٬٠٥٨٬٥٢١١٢٩٬٤٥٨٬٢١٧١٠١٬٧٨٩٬٢٣٦، إجماليمبيعاتال

)٤٬٦٤٠٬٠٠١()٤٬٨٠٣٬١٥٤()١٠٬٥٥٢٬٣٩١()٧٨٬٩٢٦٬١١٠(التسویقو مصناقصًا: مصاریف الخ 

٢٥٩٬٤٨٠٬٢٦٨٢١٣٬٥٠٦٬١٣٠١٢٤٬٦٥٥٬٠٦٣٩٧٬١٤٩٬٢٣٥صافيبال، المبيعات 

)٧٧٬٢٢٩٬٥٥٦()١٠٩٬٤٢٠٬٥٧٨()١٧٣٬٩٣٢٬٨٩٨()٢٢٣٬٣١٤٬٥٥٣(تكلفة المبيعات

٣٦٬١٦٥٬٧١٥٣٩٬٥٧٣٬٢٣٢١٥٬٢٣٤٬٤٨٥١٩٬٩١٩٬٦٧٩إجمالي األرباح

)٨٬٢٣٦٬٧٠١()٨٬٤٧٦٬٥٧٦()١٧٬١٥٤٬٢٥٤()١٧٬٣٤٥٬٠٠٢(البيع والتوزیعاریفمص

)٤٬٣٠٦٬١٢٩()١١٬٥١٩٬٤٣٠()٨٬٥٣٦٬٥٦١()١٥٬٧٦٩٬٢٩٥(اإلداریةو العموميةاریفالمص

)٢١٨٬٨٨٦()٢٣٢٬٢٥٥()٤٦١٬٥٥٧()٤٧٩٬٣٩٥(التمویلمصاریف

فيمار ح من بيع االستثأربا 
--١٠٬٥٧٢٬٤٥٣-٦شركة شقيقة

١٬١٦٣٬٠٩٦١٬٧٢٤٬٦٥٤٤٨٠٬٤٤٩٨١٤٬٧١٠صافيبالدخل آخر،  

٧٬٩٧٢٬٦٧٣)٣٢٧٬٣٥١٬٤(٣١١٩٬٧٣٥٬٣٢٥٬٧١٧٬٩٦٧الفترة)خسائر(/أرباح

٠.٢٦).١٥٠(٩١٢٬٠٨٥٬٠)درهم(لسهم اربحية



م.ع).ركة األغذیة المتحدة (شش

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

يرحلالمالموجز )الخسائر الشاملة(/لمشاالالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في للفترة  

أشهر المنتهية فيثالثةالأشهر المنتهية فيالستة
یونيو٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

٧٬٩٧٢٬٦٧٣)٤٬٥١٣٬٣٢٧(٣٬٧٣٥٬١١٩٢٥٬٧١٧٬٩٦٧فترةلل)ئرالخسا(/األرباح

األخرى لدخل الشامل د ابنو 
األخرى ةالشاملالخسائربنود 

تصنيفها إلىلن ُیعاد  التي  
الخسائروأاألرباح  
:فترات الحقةفي 

في القيمة العادلةاتالتغير 
لألوراق المالية االستثماریة المقاسة

من خالل بنودالعادلة  بالقيمة
)٢٬٩٢٦(٣٦٬٠٩٤)١٨١٬٣٦٠(٥٨٤٢٤٨٬، أسهم متداولةألخرى االدخل الشامل

خسائرال(/بنود الدخل الشامل
)٢٬٩٢٦(٣٦٬٠٩٤)١٨١٬٣٦٠(٥٨٤٢٤٨٬األخرى )الشاملة

/الدخل الشاملإجمالي 
٧٬٩٦٩٬٧٤٧)٢٣٣٬٤٧٧٬٤(٤٩٦٬٩٨٣٬٣٢٥٬٥٣٦٬٦٠٧للفترة)ةالخسائر الشامل(





م.ع).ركة األغذیة المتحدة (شش

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

المرحليالموجز الملكيةوق ان التغيرات في حقيب
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في رةفتلل

أرباحاحتياطي :٢٠٢١
المجموعغير موزعة القيمة العادلة عام احتياطي عادي احتياطي ي قانون احتياطي المال رأس 

درهمدرهم درهم درهم م درهرهم ددرهم 

١٨٥٬٩٨٠٬٨٨٩٣١١٬٦٦٢٬٤٧٢)١٣٣٬٣٩٧(٢٠٢١٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠ر  ینای١في كما صيد  الر 

٣٬٧٣٥٬١١٩٣٬٧٣٥٬١١٩-----فترةللاألرباح

٥٨٤٨٬٢٤-٥٢٤٨٬٨٤----بنود الدخل الشامل األخرى 

٥٢٤٨٬٨٤١١٩٬٧٣٥٬٣٩٦٤٬٩٨٣٬٣----إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

٢٠٢١٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠٠٠٠٬٥١٢٬١٥٠٠٠٬١٢٥٬١٥٩٨٠٬٣١٤٬٦٥٨٤٤١١٥٬٥٠٨٬٠٥٣٬١٧٠٩٣٧٬٩٨٣٬٥٢٩یونيو٣٠في الرصيد كما 

٣٠فــي فتــرة المنتهيــة الخــالل ي تــم دفعهــا ، والتــ رهــمد١٩٬٦٦٢٬٥٠٠هم بإجمــالي مبلــغ درهــم للســ ٠٬٦٥بواقــع ح أربــا توزیــع٢٠٢١مــارس ٢٢عقد بتــاریخ اجتماعها المنل نویة خالة العمومية الست الجمعياعتمد
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١في كما احتسابها تملتيم وارهد٣٬٧٠٠٬٠٠٠بمبلغ ارة  آت أعضاء مجلس اإلد، واعتمدت مكاف٢٠٢١یونيو



م.ع).ركة األغذیة المتحدة (شش

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

الموجز المرحليالملكيةحقوق التغيرات في انبي
ة)مدقق(غير٢٠٢١یونيو٣٠في لمنتهية  للفترة ا

أرباحاحتياطي :٢٠٢٠
المجموعغير موزعة ة القيمة العادلياطي عام احتي ي عاداحتياطاحتياطي قانوني رأس المال 

درهمدرهم م درهدرهم رهم ددرهم درهم 

١٥٩٬٨٨٩٬٤٧٢٢٨٥٬٢٩٩٬٦٦٦)٤٠٤٬٧٨٦(٢٠٢٠٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠ینایر١الرصيد كما في 

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

-)٧٬١٩٤(٧٬١٩٤----أوراق مالية استثماریةأثر بيع 

٢٥٬٧١٧٬٩٦٧٢٥٬٧١٧٬٩٦٧-----األرباح للفترة

)١٨١٬٣٦٠(-)١٨١٬٣٦٠(----األخرى ةالشاملالخسائربنود 

٢٥٬٧١٧٬٩٦٧٢٥٬٥٣٦٬٦٠٧)١٨١٬٣٦٠(----إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

١٧٦٬٦٣٣٬٧٩٤٣٠٢٬٢٤٩٬٩٨٢)١٩٨٬٧٩٢(٢٠٢٠٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠٠٠٠٬١٢٥٬٥١٠٠٠٬١٢٥٬١٥٩٨٠٬٣١٤٬٦٥یونيو٣٠في الرصيد كما 

، ٢٠٢٠خــالل شــهر مــارسا ي تــم دفعهــ ، والتــ رهــمد٩٬٠٧٥٬٠٠٠مبلــغ مــاليبإج مهســ للدرهــم 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)٢٠٢١یونيو٣٠في ة  للفترة المنتهي

فيهية لمنتشهر اأةستال
یونيو٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم إیضاح 

األنشطة التشغيلية
٣٬٧٣٥٬١١٩٢٥٬٧١٧٬٩٦٧للفترةاألرباح

التعدیالت للبنود التالية:
٥٬٥٧٩٬٢٦٤٥٬٧١٣٬١٤٤موجودات ثابتةاستهالك
٥٩٤٢٬٥٦٨٨٦٦٬٧١١موجودات حق االستخداماستهالك

١٢٥٬٧٥٣٩٠٬٧٢٠ر ملموسةات غيموجوداءطفإ
)١٠٬٥٧٢٬٤٥٣(-٦بيع استثمار في شركة شقيقةمن أرباح

)٨٢(-المالية االستثماریةالربح من بيع األوراق 
٤٧٩٬٣٩٥٤٦١٬٥٥٧تمویلتكاليف

٦٥٥٬٤٣٦٨٠٣٬٣٧٢نمخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفي
٩٧٬٨٩٧٥٨١٬٦٢٧ةتوقعالمانصص خسائر االئتممخ 
-٧٬١٤٠٬٧٢٣صصمخ ال

-٨٩٨٬١٢٦المخزون بطيء الحركةصص مخ عكس/ 

١٥٬٩١٩٬١٦٢٢٬٠٥٥٬٤٠٤
العامل:التغيرات في رأس المال

)٢١٬٦٩٥٬٥٤٨()٢٢٬٦٩٨٬٩٤٩(مخزون 
)١١٬٧٣٧٬٥٢٩()٢٥٬٢٥٥٬٩١٣(وآخرون مدینون تجاریون  
)٧٨٧٬٧٢٤()٢٬٥٩٥٬١٩٢(آخرون دائنون تجاریون و 

)١١٠٬٣٦٦()٣٧٩٬٨٣٧(عالقةاتف ذاطر أمنمبالغ مستحقة 

)١٠٬٦٦٨٬٦٠٤()٣١٬٢٨٦٬٥٢٤(
)٢٠٥٬٢٦٠()٥٦٢٬٤٢٧(لموظفينخدمة المدفوعة لنهایة الفأةمكا 

)١٠٬٨٧٣٬٨٦٤()٠٣٧٬٨٣٣١٬٨(األنشطة التشغيليةالمستخدم فيصافي النقد

االستثماریةاألنشطة 
)١٬١٠٥٬١٠٥()١٬١٩٩٬٣٨٧(٤ودات ثابتةموج شراء

-)٤٦٠٬٩٥٣(ر ملموسةات غيموجودشراء 
-٩٣٢٬٢٠٠تلكات ومكائن ومعداتغ مستردة مقابل شراء مممبال

٢٠٬٠٥٩٬٦٣٩-يقةلة من استبعاد استثمار في شركة شقصمبالغ مح 
-)٥٠٠٬٠٠٠(ئع ثابتةوداعا دإی

)٣٠٦٬٨٥٦(-ة استثماریةشراء أوراق مالي

١٨٬٠٩٨٬٢٢٨)١٤٠٬٢٢٨١٬(األنشطة االستثماریة)/ الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 

األنشطة التمویلية
)١٬٠٣٧٬٣٩٩()١٬١٧٨٬٤٢٣(١٠رإلیجا قود ادفع مطلوبات ع

)٩٨٬٦٣٣()١٢١٬٦٩٠(تمویل مدفوعةتكاليف
)٠٠٠٬٧٥٠٬٩()٢٬٥٠٠١٩٬٦٦(مدفوعةح  با توزیعات أر 

)١٠٬٢١١٬٠٣٢()٦١٣٬٩٦٢٢٠٬(األنشطة التمویليةالمستخدم فيلنقدصافي ا

)٢٬٩٨٦٬٦٦٨()٥٤٬٠٢٨٬٧٩١(في النقدیة وشبه النقدیةالتغيرصافي 

١١٤٬٥١٥٬٢٧٩٩٠٧٬٢٥٩٬٨٢ینایر١لنقدیة في اوشبهالنقدیة

٧٠٬٤٨٦٬٤٨٨٦٧٩٬٩٣٩٬٢٣٩یونيو٣٠النقدیة وشبه النقدیة في 
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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 همة عامسا إلى شركة مها ضعو الشركة بتعدیل قامت ،  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.، اإلمارات العربيبيد٥٨٣٦.ب إن العنوان المسجل للشركة هو ص.  ئيةاذغالمنتجات ال

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

داد إعــ ""٣٤الــدولي رقــمللمعيــار المحاســبي وفقــاً ٢٠٢١یونيــو٣٠أشــهر المنتهيــة فــي ســتةاللفتــرةحليــة المر تم إعداد البيانات المالية المــوجزة
ــةالتقـــار  ــتملالبيانـــات الماليـــة المـــوجزة المرحليـــةإن."المرحليـــةیر الماليـ ــة ال تشـ ــات واإلفصـــاحات الالزمـــة للبيانـــات الماليـ ــة المعلومـ علـــى كافـ

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١في ا مالبيانات المالية السنویة للشركة كع مامنبالتز السنویة، ویجب أن تُقرأ  

٣١ال تشــير بالضــرورة إلــى النتــائج المتوقعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠٢١یونيــو٣٠المنتهيــة فــي تــرة فال، فــإن نتــائجعــالوة علــى ذلــك
.٢٠٢١دیسمبر 

ضــات حــول تثبيــت وقيــاس الموجــودات اتر ت واالفدارة بــإجراء بعــض األحكــام والتقــدیراوم اإلة، تقــ عنــد إعــداد البيانـــات الماليـــة المــوجزة المرحليــ 
عن األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي اتخذتها اإلدارة.لدخل والمصاریف.  وقد تختلف النتائج الفعلية والمطلوبات وا

ــم ل بعــضتعــدیوالــذي یــنص علــى٢٠٢٠لســنة ٢٦إن المرســوم بالقــانون االتحــادي رقــم  نشــأ ب٢٠١٥لســنة ٢أحكــام القــانون االتحــادي رق
، والتــي یلــزم االمتثــال لهــا ٢٠٢١ینــایر ٢خ ودخلــت التعــدیالت حيــز التنفيــذ بتــاری٢٠٢٠تمبر ســب٢٧الشركات 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.و مفي

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 ٣١لمنتهيــة فــيا
عوله بعد.لم یسر مفصدر لكنو تعدیلكر ألي معيار أو تفسير أالشركة باالتباع المب

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



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

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في للفترة المنتهية

٩

األرباح للفترة-٣

تحميل:ظهار األرباح للفترة بعد تم ا

أشهر المنتهية فيثالثةالنتهية فيأشهر المالستة
یونيو٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

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

٢١٠٬٦٢٤٬٧٥٥١٥٩٬٩٨١٬٤١٤١٠٣٬٠٦٨٬٨٢٠٨٤٩٬٧٠٬٣٥٠اتتكلفة المبيعإلىالمحملتكلفة المخزون  

١٨٬٩٧٥٬٠٠٢١٨٬٩٩٢٬٥٥٣٩٬٧٢٦٬٩٢٨٩٬٥٨٨٬٣٣٧الموظفينصاریفم

٤٢٣٬٧٩٣٤٨٬٣٤٠٢٢٣٬٢٦٧٣٩٬٩٧٢عقود اإلیجار التشغيلية

شهرًا أو ١٢جار التي یكون لها مدة إیجار مدتها  بعقود اإلی ٢٠٢١یونيو٣٠تتعلق مصاریف عقود اإلیجار التشغيلية للفترة المنتهية في  
األجل")  لأق قصيرة  ("عقود إیجار  خيار الشراء  الموج وال تتضمن  فيها بند  یكون  األساسي  وعقود اإلیجار التي  قيمة منخفضة  ودات  ذو 

("الموجودات منخفضة القيمة").

الموجودات الثابتة-٤

واالستبعادات اإلضافات 
للســنة المنتهيــة فــي درهــم (١٬٢٠١٬٧٣٥خصــوص إضــافات بمبلــغ بقامــت الشــركة بتكبــد تكــاليف ، ٢٠٢١یونيو٣٠تهية في خالل الفترة المن

درهم).٢٬٧٢٧٬٤٤٤–٢٠٢٠دیسمبر ٣١

تتضــمن درهــم)١٬٦٩٠٬٨٢٢–٢٠٢٠دیســمبر ٣١درهــم (١٬٧٢٦٬٢٦٨فــإن أعمــال رأســمالية قيــد التنفيــذ بمبلــغ ، ٢٠٢١یونيو٣٠في  كما  
ــةتـــي أنفقـــت علـــىالمصـــاریف ال ــنع والمخـــازن فـــي منطقـ جبـــل علـــي الصـــناعية. وتشـــتمل علـــى دفعـــات رأســـمالية مقدمـــة بمبلـــغتوســـعة المصـ

تمــت رســملة األعمــال الرأســمالية قيــد ،٢٠٢١یونيــو٣٠خالل الفترة المنتهيــة فــي درهم).١١٧٬٠٢٧-٢٠٢٠دیسمبر ٣١درهم (٤٢٬٣٥٠
لتــي أنفقـــت علـــى توســـعة المصـــنع اتتعلـــق بالمصـــاریف ) التـــي رهــمد١٬٢٧٦٬٣١٤-٢٠٢٠دیســـمبر ٣١درهـــم (١٬٦٢٧٬١٢٩بمبلـــغ التنفيــذ

عية.مخزن في منطقة جبل على الصنا وال
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١٠

موجودات حق االستخدام-٥
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

١٩٬٨٤٨٬٩٥١١٤٬٣٢٦٬٥٦٧ینایر١كما في 
٢٢٥٬٠٩٩٧٬٢٩٤٬٠٩٩اإلضافات خالل الفترة / السنة

-)٥١٥٬٧٦٣(خالل الفترة / السنةالعوائد  :ناقصاً 
)٧١٥٬٧٧١٬١()٩٤٢٬٥٦٨(السنة/ناقصًا: االستهالك للفترة

١٨٬٦١٥٬٧١٩٩٥١٬٨٤٨٬١٩

رات.ضي والسيا إیجار للبنود المختلفة من األرا دلدى 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  
األرباح أو الخسائر. درهم وتم إدراجها في بيان١٠٬٥٧٢٬٤٥٣مبلغ بالشركة بتثبيت أرباح ناتجة عن استبعاد االستثمار في الشركة الشقيقة 

ة في بنود الدخل  درهم یتعلق بالحص٤٨٨٬٧٠٩، تم التوقف عن تثبيت مبلغ  ٢٠٢٠ر  یفبرا٢وعند 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:مدیة وشبه النقدیة قالنلغرض بيان التدفقات النقدیة المرحلي، تتألف
ردیسمب٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٣٠٬٢٣٩٩٦٬٨٨٥نقد في الصندوق 
٢٠٬١٥٦٬٢٤٩٩٬٣١٨٬٣٩٤أرصدة لدى البنوك

٠٠٠٬١٠٠٬٤١٠٠٠٬٦٠٠٬٥١٠ودائع

٦١٬٤٨٦٬٤٨٨١١٥٬٠١٥٬٢٧٩أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 
)٠٠٠٬٥٠٠()٠٠٠٬٠٠٠٬١(تحت الرهنناقصًا: ودائع 

٦٠٬٤٨٦٬٤٨٨٢٧٩٬٥١٥٬١١٤النقدیة وشبه النقدیة

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

رأس المال-٨
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

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 لكــل ســهم٠٬٨٥–٢٠٢٠یونيــو٣٠منتهيــة فــي لافتــرة لدرهــم لكــل ســهم (ل٠٬١٢بواقــع والمخفــفساســي حتساب ربحية السهم األیتم ا

درهــم) علــى المتوســط المــرجح لعــدد ٢٥٬٧١٧٬٩٦٧-٢٠٢٠یونيــو٣٠المنتهيــة فــي فتــرة للدرهــم (٣٬٧٣٥٬١١٩بتقســيم األربــاح للفتــرة بمبلــغ 
ــهم  ــة العاألسـ ــة خـــ ادیـ ــة فـــي الل الفتـــرة القائمـ ــو٣٠المنتهيـ ــهم (٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠وقـــدره ٢٠٢١یونيـ ــرة للسـ ــة فـــي افتـ ــو٣٠لمنتهيـ -٢٠٢٠یونيـ

سهم).٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠

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

مطلوبات عقود اإلیجار-١٠
دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمهم در 

(مدققة)(غير مدققة) 
١٤٬٤٩٥٬٩٣٠١٤٬٥٠٩٬٥٧٨ینایر١في  
٢٢٥٬٠٩٩٢٬٠٧٩٬٨١٤/ السنةإلضافات خالل الفترةا

٣٥٧٬٧٠٤٧٣٢٬٨٤٨زائدًا: تكاليف التمویل
-)٥١٣٬٤١٥(خالل الفترة / السنة: العوائد  ناقصاً 

د تنزیل تعدیل المصاریف  بع،السنة/الفترةل الناقصًا: المدفوعات خ 
)٣١٠٬٨٢٦٬٢()١٬١٧٨٬٤٢٣(والمستحقاتعة مقدمًا المدفو 

١٣٬٣٨٦٬٨٩٦٩٣٠٬٤٩٥١٤٬
تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي كما یلي: 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 
١٬٨٨٨٬٦٤٦١٬٧٧٨٬٤٠٤متداولة
١١٬٤٩٨٬٢٥٠٥٢٦٬٧١٧٬١٢تداولةغير م

١٣٬٩٨٦٬٨٩٦٩٣٠٬٤٩٥٬١٤

في بدایة فترات عقود اإلیجار المعنية بعد ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ت اإلضافات إلى مطلوبات عقود اإلیجار خالل السنة المنتهية في  يتم تثب
درهم من أحد المؤجرین في بدایة عقد اإلیجار.٢١٤٬٢٨٥خرى بمبلغ أل الذمم المدینة ادرهم و ٥٬٠٠٠٬٠٠٠خصم الدفعة المقدمة بمبلغ 



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

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في للفترة المنتهية

١٢

مع األطراف ذات عالقةدةصواألر المعامالت-١١
الســيطرة والشــركات التــي تحــت ،وأعضــاء مجلــس اإلدارة ومــوظفي اإلدارة العليــا لــدى الشــركةالرئيسيين األطراف ذات عالقة المساهمين ثل  تم
لــدفع المتعلقــة بهــذه المتأثرة بشكل جوهري بتلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة الشركة على سياسات التسعير وشــروط االمشتركة 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 

أشهر المنتهية فيثالثةالأشهر المنتهية فيالستة
یونيو٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

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

٥٠٠٬٨٧٦٣٩٢٬٢٩٤٤٥٠٬٤٩٤١٧٢٬٧٢٥ف ذات عالقةطراألمبيعات

ة:ة الشقيقالشرك
--٨٬٦١٠١١٥٬١٠مواد أولية وخدماتمشتریات

--٧٩٢-تحميلها دمصاریف معا 

--٢٥٠٬١٣١-دخل اإلیجار

درهم ١٣١٬٢٥٠، تم تأجير جزء من األراضي والمباني إلى طرف ذي عالقة وحققت إیرادات بلغت  الماضي٢٠٢٠دیسمبر  ٣١حتى  
. ٢٠٢٠یونيو٣٠أشهر المنتهية في الثةالثةر لفت

لعليااإلدارة اموظفيتعویضات 
كما یلي:هيرة  تفالخالل  اآلخرین  العليا اإلدارةوموظفيفأة أعضاء مجلس اإلدارة  ا إن مك

أشهر المنتهية فيثالثةالأشهر المنتهية فيالستة
یونيو٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

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

١٬٥٩٧٬٣٩٨١٬٥٩٧٬٣٩٨٧٩٨٬٦٩٩٧٩٨٬٦٩٩مزایا قصيرة األجل
٧٢٬٩٢٠٧١٬٨٠٠٣٦٬٢٠٣٣٦٬١٥٧للموظفينمكافأة نهایة الخدمة

٢٨٧٬٦١٦٣٣٩٬٢٠٥١٤٤٬٦٠٣١٦٩٬٥٣٤عالوة
لس اإلدارةمج عضاءاب أ أتع

-٤٥٬٠٠٠٠٠٠٬٤٥١٥٬٠٠٠تا سجلور العن حض

٤٢٬٠٠٢٬٩٣٤٠٣٬٠٥٣٢٬٥٩٩٤٬٥٠٬٣٩٠٠٠٤١٬



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

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في للفترة المنتهية

١٣

(تتمة) المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة  -١١

عالقةات ذف اطر أمبالغ مستحقة من )ب 

دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 
كةشتر طرة الممنشآت تحت السي
٥١٩٬١٧٢٣٣٥٬١٣٩ذمم مدینة تجاریة

مينالمساه
٩٣٬٠٤٤٠٤٤٬٩٣مستحقةتوزیعات أرباح

لتزاماتاال المطلوبات الطارئة و -١٢

وبات الطارئةالمطل
–٢٠٢٠دیســــمبر ٣١(درهــــم١٬٥١٧٬٨١١بمبلــــغ كو بــــالبنفيمــــا یتعلــــقمطلوبــــات طارئــــةلــــدى الشــــركة لــــم یكــــن، ٢٠٢١یونيــــو٣٠فــــي 

ریة.ها أي مطلوبات جوهنحيث ال یتوقع أن ینتج مدرهم) ٢٬١٢٤٬٣٧٢

قانونيةالللدعاوى ئةمطلوبات طار 
أنــه تــم تكــوین أعضــاء مجلــس اإلدارة عتقــدیاألعمــال العادیــة. إلــى حــد مــا، ير أثنــاء ســ تــي تحــدث الالمعلقــةالــدعاوى بعــض لــدیها الشــركة إن

في الحسابات.وكافية مالئمة مخصصات  

االلتزامات الرأسمالية
٢٠٢٠دیســمبر ٣١درهــم (١٬٥١٥٬٦٥٣شــراء موجــودات ثابتــة بمبلــغ ن لدى الشركة التزامات رأسمالية بخصوصا ، ك٢٠٢١یونيو٣٠في  

درهم).١٬٦٠١٬٣٢٦–

د التقاریر القطاعيةإعدا-١٣

زیــوت الطهــي و تي وتســویق الســمن النبــا ومعالجــةحيــث تقــوم بصــورة أساســية بصــناعة ،إلعــداد التقــاریرتعمــل الشــركة فــي قطــاع واحــد فقــط 
ــا فـــي ذوالـــدهو الزبـــدةوالمـــارجرین ومنتجـــات  ــارة ن، بمـ ــا إن . األغذیـــةمنتجـــات لـــك تجـ ــة المعلومـ ــة ت ذات العالقـــة الخا كافـ ــاع المعـــد بصـ القطـ

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

إلــى جانـــبالخــاص بهــا القطــاع وإیــرادات عــن موجــودات تقریــراً قـــدم تأن مــن المنشــأة الماليــة عــداد التقــاریر إلة الدوليــ معــایير اللــب تطتكمــا 
أن تحليــلعتبــر یال اإلدارة مجلــسوإن 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  الحسبفية الالزمة المعلومات اإلضا إن 



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

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في للفترة المنتهية

١٤

تتمة) ( إعداد التقاریر القطاعية-١٣

الرئيسيون العمالء
٣٠(ثر من إجمالي إیرادات الشركة٪ أو أك١٠نسبة الء العمأي من دات من  اإلیرالم تمثل ، ٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في فترةال خالل 
.)٪ أو أكثر من إجمالي إیرادات الشركة١٠نسبة العمالء أي من دات من اإلیرالم تمثل -٢٠٢٠یونيو

انيةمالموجودات االئت-١٤

تمانية بصفة ائ)طن متري ٣٬٠٩–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(طن متري ٣٬٠٩بلغت الشركة بمواد أولية ، احتفظت٢٠٢١یونيو٣٠كما في 
.ةف ثالثا طر أ بالنيابة عن 

القيمة العادلة لألدوات المالية-١٥

لية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تتألف األدوات الما 

تاف ذاطــر أمــن ســتحقة لمبــالغ الماو جــاریين واآلخــرین التاألرصــدة لــدى البنــوك والمــدینين ات الماليــة مــن النقــد فــي الصــندوق و 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 

ة.عادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرج إن القيمة ال

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

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

ن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مــ خدم الحــد األدنــى المستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســت
مباشرة)، و

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

التي تم قياسها بالقيمة العادلة:ت المالية التاليةباألدواالشركة احتفظت،  ٢٠٢١یونيو٣٠كما في 

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
یونيو٣٠

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢١
درهمدرهم رهم ددرهم 

أسهم متداولة
--٩٤٢٬٨٢٧٩٤٢٬٨٢٧هالكية األساسيةتالمنتجات االسطاعق
--٢٩٠٬٠٠٠٢٩٠٬٠٠٠یةالية واالستثمار طاع الخدمات المق

--١٬٢٣٢٬٨٢٧١٬٢٣٢٬٨٢٧المجموع



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

مدققة)(غير٢٠٢١یونيو٣٠في للفترة المنتهية

١٥

(تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية-١٥

ية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:دوات المالية التالباألالشركةاحتفظت،  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
دیسمبر٣١

المستوى الثالثمستوى الثاني المستوى األول ال٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

أسهم متداولة
--٧٥١٬٤٨٢٧٥١٬٤٨٢هالكية األساسيةتالمنتجات االسطاع  ق
--٢٣٢٬٥٠٠٢٣٢٬٥٠٠یةاالستثمار الية و طاع الخدمات المق

--٩٨٣٬٩٨٢٩٨٣٬٩٨٢المجموع

، ال توجــد تحــویالت بــين المســتویات المتعــددة لقيــاس ٢٠٢٠دیســمبر ٣١فــييــةالســنة المنتهو ٢٠٢١یونيــو٣٠فــي المنتهيــةفتــرةالخــالل 
القيمة العادلة.


