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 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

 
 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الـــرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لمجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بــ "المجموعة"( والت   

ــارة الموحد  2022ديســـــمبر    31تشـــــمن بيار المركا المال  الموحد كما      ــامن  و ، وكن من بيار الربح أو الخســـ بيار الدخن الشـــ
، واإليضــــاحات حو     حقوق الملكية الموحد وبيار التد قات النقدية الموحد للســــنة المنتهية بذلت التار  الموحد وبيار التغيرات  

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. البيانات المالية الموحدة الت  تشمن
 

مركا المــال  الموحــد     رأينــا، إر البيــانــات المــاليــة الموحــدة المر قــة تةهر ب ــــــــــــــورة عــادلــة، من  مي  النواح  الجو ر ــة، ال
وأدائها المال  الموحد وتد قاتها النقدية الموحدة للسـنة المنتهية بذلت التار   و قًا للمعايير   2022ديسـمبر    31للمجموعة كما     

 الدولية للتقار ر المالية.

 اساس الـــــرأي
  لســـــــنة  88لقرار رئيس  هاز أبوظب  للمحاســـــــبة رق    و قاً   لقد قمنا بتدقيقنا و قًا للمعايير الدولية للتدقيق والمتطلبات المعمو  بها

مســلولية إر مســلولياتنا بمو ت تلت المعايير موضــحة     قرة   الخاضــعة. للجهاتبشــ ر معايير تدقيق البيانات المالية    2021
معايير الســــلود الدولية  حو  تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقر رنا. كما أننا مســــتقلور عن المجموعة و ق    مدقق الحســــابات

إلى  انت متطلبات الســـلود اقخ ق  اقخري    دولة اإلمارات العربية   قواعد الســـلود للمحاســـبين المهنيينلمجلس المحاســـبين 
 طلباتالمتحدة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة.  ذا، وقد التامنا بمســـلولياتنا اقخ قية اقخري و قا لهذل المت

ــبين ــادرة عن مجلس المعايير اقخ قية الدولية للمحاســــــ ــبين المهنيين ال ــــــ ــلود للمحاســــــ . ونعتقد ب ر بّينات التدقيق ولقواعد الســــــ
 الثبوتية الت  ح لنا عليها كافية وم ئمة لتو ر أساسا لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
ــية بمو ت تقديرنا المهن ،    اق  ثر أ مية    تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وت  تناو  إر أمور التدقيق الرئيسـ

  ذل االمور    سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككن، و   تكو ن رأينا حولها، وال نبدي رأيا منف   بش ر  ذل اقمور.
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 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمر التدقيق الرئيسي  أمر التدقيق الرئيسي

  القيمة المدرجة للشهرة
 

 .حو  البيانات المالية الموحدة 8وإيضاح  3ير ى مرا عة إيضاح 
 
 
 

للشــهرة  المدر ة، بلغت القيمة  2022ديســمبر   31 ما     
ــال   3,27مليور در   أو    859,1 ، المو ودات٪ من إ مـ

 .8   إيضاح  موضح ما  و 
 

ا للمييـار المحـاســــــــــــــب  الـدول  رق    "انخفـا  قيمـة   36و قـً
المســـتحو   المو ودات"، يتطلت من المنشـــ ة اختبار الشـــهرة  

اققـن بغ  النةر عمـا إ ا كـار  نـاـلت أي ملشــــــــــــــر على  عليهـا من إـندمـاأل اقعمـا  إلنخـفا  القيمـة ســــــــــــــنو ـًا على  
 .إنخفا  القيمة

 
  المنتجةوحدات  المراقبة الشـــــهرة على مســـــتوي ب تقوم اإلدارة

انخفـا  القيمـة كمـا      إختـبارـبج را   اإلدارة    ـقامـتلنـقد. ل
فيما يتعلق بالشـــهرة المخ ـــ ـــة لكن   2022ديســـمبر    31

منتجــة للنقــد من خ   تحــديــد المبل  من الوحــدات الوحــدة  
االســـــتخدام المشـــــتقة    القابن ل ســـــترداد بناً  على القيمة  

من نمو أل التد قات النقدية المخ ـومة، والت  كانت تسـتند 
اد ـا من قبـن إدارة إلى أحـد  خطـة عمـن رســــــــــــــميـة ت  إعـد

 المجموعة.
 
ــةاإليت    ــا  القيمـ ــجنخفـ ــال    عتراف بـ ــار المركا المـ    بيـ
عندما يكور المبل  القابن ل سـترداد أقن من اـا      الموحد
،  36للميـيار المحـاســــــــــــــب  اـلدول  رق    و قًـا  الـمدر ـةالقيـمة 

ــاح   المـالـية    حو  البيـاـنات 3 مـا  و موضــــــــــــــح    إيضــــــــــــ
الموحـدة. يعتمـد تحـدـيد القيمـة الـقابـلة ل ســــــــــــــترداد بشــــــــــــــكـن 

 رئيس  على التد قات النقدية المستقبلية المخ ومة.
 

، أمر تدقيق رئيس    ونخفا  قيمة الشهرة  إأر    لقد إعتبرنا
 الحسـا ل سـترداد وأ مية   ةالقابل القيمةنةًرا لطر قة تحديد 
بـاإلضـــــــــــــــا ـة إلى للمجموعـة.    الموحـدة   البيـانـات المـاليـة  

 إلى إستخدام إ تراضات  القابلة لإلسترداد  القيمةتستند  ،   لت
وعلى و ــ  ،  من قبــن اإلدارة  تقييمــات  ــامــةأو    تقــديراتأو  

وتقـدير معـدالت  ،  المتوقعـة  التـد قـات النقـديـة  الخ ــــــــــــــو 
 .طو لة اق ن الخ   ومعدالت النمو

 

 
المجموعــة لتحــديــد المبل    قــامــت بهــاعلى العمليــة الت     بــاإلط عقمنــا  

ــهرة   ــترداد من الشـــــــــــ لنقد. ل  المنتجةوحدات  ال  الموزعة علىالقابن ل ســـــــــــ
 من: تتكور اعمالنا

 
ــمي   ( 1) الضــــوابى على االعتراف اقول  للمجموعة    وتطبيقتقيي  ت ــ

 واختبار الشهرة النخفا  القيمة؛
ــاليــت المســــــــــــــتخــ ( 2) القــابلـة    القيمــةدمـة لتحــديـد  تقيي  المبــادو واقســـــــــــــ

ــهرة  ــترداد من الوحدة المنتجة للوحدة الت  ت  تخ ـــــيص الشـــ ل ســـ
مييار التتوا ق م  متطلبات  بانها  المسـتخدمة   اقسـاليتلها وتقيي   
 ؛36 رق  الدول   المحاسب

 المنتجةوحدة  لللشــهرة المخ ــ ــة ل  المدر ةاــا   القيمة   تســو ة ( 3)
 م  السج ت المحاسبية للمجموعة.  مطابقتهالنقد الت  ت  ل
ـلديـنا لتقيي  معـد  الخ ــــــــــــــ     نياإلســــــــــــــتـعاـنة بخبرا  التقيي  اـلداخلي ( 4)

 المطبق من خ   مقارنت  م  بيانات مستقلة؛
بها اإلدارة فيما يتعلق   قامتمرا عة تحلي ت الحســـــــــــاســـــــــــية الت    ( 5)

بالمدخ ت الرئيســية المســتخدمة    نمو أل اختبار إنخفا  قيمة 
  ؛المستخدمة من قبلنامن خ   مقارنتها م  تلت الشهرة، 

ــابيــة للتقييمــات المســــــــــــــتخــدمــة من قبــن  ( 6) التحقق من الــدقــة الحســـــــــــــ
 .المجموعة

 
 ما قمنا بمرا عة مدي كفاية إ  احات المجموعة المدر ة    إيضاح 

و قــًا لمتطلبــات المعــايير الــدوليـة    حو  البيــانــات المــاليــة الموحــدة  8رق   
 .للتقار ر المالية
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 معلومات أخرى 

  ، 2022التقر ر السنوي لسنة  عن المعلومات اقخري. تتكور المعلومات اقخري من    ينالمسلول    واإلدارة  إر مجلس اإلدارة  
. إر المعلومات اقخري ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقر ر  مدقق الحساباتتقر ر  تار    ي نتوق  الح و  علي  بعد  ذال

 تدقيقنا حولها.  
 

 إر رأينا حو  البيانات المالية الموحدة ال يشمن المعلومات اقخري، وال نعبر ب ي شكن عن ت  يد أو استنتاأل بش نها. 
 

االط ع على المعلومات اقخري، و   سبين  لت نقوم بتحديد    تتمثن مسلوليتنا بالنسبة قعما  تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة    
 ا كانت  ذل المعلومات اقخري غير متوا قة  و رً ا م  البيانات المالية الموحدة أو المعلومات الت  ح لنا عليها أثنا  فيما إ

 قيامنا ب عما  التدقيق، أو إ ا اتضح بطر قة أخري أنها تتضمن أخطاً   و ر ة.  
 

عند اإلط ع علي ،  جن  يتعين علينا إخطار القائمين على ،  2022التقر ر السنوي لسنة  إ ا إستنتجنا و ود أخطا   و ر ة     
 الحوكمة بذلت وتحديد ما إ ا كانت  ناد مخالفات ينبغ  اإل  اح عنها و ًقا لمعايير التدقيق. 

 ات المالية الموحدة  مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيان
ــورة عادلة و قًا للمعايير الدولية للتقار ر المالية وطبقًا  ــها ب ــــ ــلولة عن إعداد  ذل البيانات المالية الموحدة وعرضــــ إر اإلدارة مســــ

  نع ، وكذلت 2021( لسـنة  32للنةام اقسـاسـ  للشـركة ولاحكام السـار ة للقانور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )
ــ  نةام الرقابة الداخلية الت  تجد ا اإلدارة ــورة عادلة خالية من   وضـــــــ ضـــــــــرور ة لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة ب ـــــــ

 أخطا   و ر ة، سوا  كانت ناشئة عن احتيا  أو خط .
 

االســتمرار كمنشــ ة مســتمرة واال  ــاح متى مســلولة عن تقيي  قدرة المجموعة على  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، ار اإلدارة
ــة المحاسب ، ما ل  تنوي اإلدارة ت  ية المجموع ــ ــ ــ ــ ــدأ االستمرار  ــ ــ ــ ــة واعتماد مب ــ ــ ة أو  ار مناسبًا، عن المسائن المتعلقة باالستمرار 

 وقف عملياتها، أو ال يو د لديها بدين واقع  اال القيام بذلت.
 

 لولين عن االشراف على مسار إعداد التقار ر المالية للمجموعة.مس القائمين عن الحوكمةو عتبر  

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
ــورة عامة من أخطا   و ر ة،   ــو  على ت  يد معقو  فيما إ ا كانت البيانات المالية الموحدة خالية ب ــــــ إر غايتنا تتمثن بالح ــــــ
ــتوي عا   من  ــمن رأينا. ار الت  يد المعقو   و مسـ ــدار تقر ر المدقق الذي يشـ ــئة عن احتيا  أو عن خط ، وإاـ ــوا  كانت ناشـ سـ

رئيس  ـهاز لقرار و ـقًا ق الت  تـمّت و ـقا للمـعايير اـلدولـية للـتدقيق والمتطلـبات المعمو  بـها الـت  ـيد، وال يضــــــــــــــمن أر عملـية الـتدقي
أي خط   ســــوف تكشــــف الخاضــــعة دائًما  للجهاتبشــــ ر معايير تدقيق البيانات المالية    2021  لســــنة  88رق  أبوظب  للمحاســــبة 

تعتبر  و ر ة بشكن  ردي أو ُمجم  فيما إ ا كار من  و ري    حا  و ودل. وقد تنش  االخطا  عن االحتيا  أو عن الخط ، و 
 المتوق  ت ثير ا على القرارات االقت ادية المتخذة من قبن المستخدمين بناً  على  ذل البيانات المالية الموحدة.
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 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )يتبع(
  88رق   رئيس  هاز أبوظب  للمحاســـبة لقرار و قًا  جا  من عملية التدقيق و قا لمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات المعمو  بها 

الخاضـــــعة،  جننا نمارق التقدير المهن  ونحا   على الشـــــت المهن   للجهاتمعايير تدقيق البيانات المالية  بشـــــ ر   2021 لســـــنة
 طوا   ترة التدقيق. كما نقوم أيضا:

 
بتحديد وتقيي  مخاطر االخطا  الجو ر ة    البيانات المالية الموحدة، سوا  كانت ناشئة عن احتيا  أو عن خط ، بالت مي   •

 ات التدقيق بما ينسج  م  تلت المخاطر والح و  على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تو ر أساسا لرأينا. ار والقيام بج را
مخاطر عدم ا تشاف خط   و ري ناتج عن االحتيا  تفوق تلت الناتجة عن الخط ، حيث يشمن االحتيا  التواطل، التاو ر،  

 خل .  الحذف المتعمد، سو  التمثين أو تجاوز نةام الرقابة الدا
باالط ع على نةام الرقابة الداخل   ات ال لة بالتدقيق من أ ن ت مي  إ را ات تدقيق مناسبة حست الةروف، ولكن   •

 ليس بغر  إبدا  رأي حو   عالية الرقابة الداخلية.  
 عدة من قبن اإلدارة.بتقيي  م  مة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها الم •
باستنتاأل مدي م  مة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرار ة المحاسب ، وبناً  على أدلة التدقيق الت  ت  الح و  عليها،      •

اليقين متعلقة ب حدا  أو ظـــروف قد تثير شكوكا  و ر ة حو  قدرة المجموعة على   حا  و ود حالة  و ر ة من عدم 
الستنتاأل بو ود حالة  و ر ة من عدم اليقين، يتو ت علينا لفت االنتبال    تقر رنا إلى اإليضاحات االستمرار. و   حا  ا

 ات ال لة الواردة    البيانات المالية الموحدة، أو،    حا  كانت  ذل اإليضاحات غير كافية يتو ت علينا تعدين رأينا. 
لح و  عليها حتى تار   تقر رنا. وم   لت، قد تلدي االحدا  أو   ذا ونعتمد    استنتا اتنا على أدلة التدقيق الت  ت  ا

 الةروف المستقبلية إلى توقف أعما  المجموعة على أساق مبدأ االستمرار ة.
، بما     لت اإليضاحات، وفيما إ ا كانت  بتقيي  العر  الشامن للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة  يها •

 لية الموحدة تةهر العمليات واالحدا   ات الع قة بطر قة تحقق العر  العاد . البيانات الما
  داخن المجموعة   بالح و  على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية من المنشآت أو أنشطة اقعما  •

إلبدا  الرأي حو  البيانات المالية الموحدة. إننا مسلولور عن التو ي  واإلشراف والقيام ب عما  التدقيق للمجموعة ونتحمن 
  امن المسلولية عن رأينا حو  التدقيق. 

 
ــبين المثا  ال الح ـــــر بنطاق وتوقيت ونتائج   التدقيق الهامة، بما نقوم بالتوااـــــن م  القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على ســـ

     لت أي خلن  و ري    نةام الرقابة الداخل  يتبين لنا من خ   تدقيقنا.
 

 ما نقوم باط ع القائمين على الحوكمة ببيار يةهر امتثالنا لقواعد الســـــــــــلود المهن  المتعلقة باالســـــــــــتق لية، والتوااـــــــــــن معه   
االعتقاد أنها قد تلثر ت ثيًرا معقواًل على استق ليتنا وإ را ات الحماية  بخ و   مي  الع قات وغير ا من المسائن الت  يحتمن 

  ات ال لة متى كار مناسبًا. 
 

من اقمور الت  ت  التواــــــــن بشــــــــ نها م  القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد  ذل االمور الت  كار لها اقثر اق بر    تدقيق 
ــاح عن  ذل االمور    تقر رنا حو  التدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية،   ــية. نقوم باإل  ـــ والت  تعد أمور تدقيق رئيســـ

إال إ ا حا  القانور أو اقنةمة دور اال  ـــــــــاح العلن  عنها، أو عندما نقرر    حاالت نادرة للغاية، ار ال يت  اإل  ـــــــــاح عن  
 تفوق المنفعة العامة المتحققة من . امر معين    تقر رنا    حا  ترتت على اإل  اح عن  عواقت سلبية قد



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل  
 )يتبع(  إلى السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

 
 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

ــنة  32و قًا لمتطلبات القانور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  ) ــنة المنتهية       ، نفيد بما يل 2021( لســــــ   31للســــــ
 :2022ديسمبر  

 
 أننا قد ح لنا على كا ة المعلومات الت  رأينا ا ضرور ة قغرا  تدقيقنا؛ •
ــارـ ة للـقانور االتحـادي ـلدوـلة    ت  • إعـداد البـياـنات المـالـية الموحـدة، من  مي   وانبهـا الجو رـ ة بمـا يتطـابق م  اقحكـام الســــــــــــ

 ؛2021( لسنة 32عربية المتحدة رق  )اإلمارات ال
 المجموعة قد احتفةت بد اتر محاسبية نةامية؛أر  •
ــاح رق    • ــاح رق     1يةهر اإليضـــ ــنة    37واإليضـــ ــه  خ   الســـ ــتر ات المجموعة من اقســـ حو  البيانات المالية الموحدة، مشـــ

 ؛2022ديسمبر  31المالية المنتهية    
حو  البيانات المالية الموحدة للمجموعة المســــــــا مات اال تما ية الت  تمت خ   الســــــــنة المالية    1يةهر اإليضــــــــاح رق   •

 .2022ديسمبر  31المنتهية    
م  اقطراف   الجو ر ة  حو  البيانات المالية الموحدة، اإل  ــــاحات المتعلقة باقراــــدة والمعام ت  13يبين اإليضــــاح رق   •

 اقحكام الت  ت  بمو بها إبرام  ذل المعام ت؛ و ات الع قة و 
، طبقًا للمعلومات الت  تو رت لنا، ل  يلفت إنتبا نا أي أمر يجعلنا نعتقد أر الشـــــــــــــركة قد إرتكبت خ   الســـــــــــــنة المالية  أن  •

(  32متحدة رق  )أي مخالفات لاحكام الســار ة للقانور االتحادي لدولة اإلمارات العربية ال  2022ديســمبر    31المنتهية     
 .2022ديسمبر  31أو لنةامها اقساس  مما قد يلثر  و ر ًا على أنشطتها أو مركا ا المال  كما     2021لسنة 

 
بش ر  حص الضوابى المالية    2021لسنة    88من قرار رئيس مجلس إدارة  هاز أبوظب  للمحاسبة رق     5و قا لمتطلبات المادة  

الداخلـية على التـقار ر المـالـية،  ـقد ت  تكليفـنا ب دا  مهـمة ت  ـيد لتـقدي  تقر ر ت  ـيد معقو  حو   عـالـية الضــــــــــــــوابى المـالـية الداخلية  
البيانات  حو و  البيانات المالية لمجموعة أغذية ش.م.ع، باســــتثنا  بع  الشــــركات التابعة، ولكن ليس على التقار ر المالية ح

 المالية الموحدة للمجموعة.
ــبيةقرار رئيس مجلس   و قًا لمتطلباتع وة على  لت،   ــنة  88رق    إدارة  هاز ابوظب  للمحاســــــــ فيما يتعلق بمعايير  2021 لســــــــ

ــعةتدقيق البيانات المالية   ــنةالبيانات المالية الموحدة  بتدقيق، نقر ب ننا، فيما يتعلق  للجهات الخاضـ ــمبر   31    المنتهية  للسـ ديسـ
يجعلنـــا نعتقـــد أر المجموعـــة ل  تمتثـــن، من  مي  النواح  الجو ر ـــة، قي من أحكـــام القوانين  مـــا    ،، ل  يلفـــت إنتبـــا نـــا2022

ــطتها أو البيانات المالية الموحدة   ــ نها الت ثير  و رً ا على أنشــ ــا ، والت  من شــ     كما  واقنةمة والتعامي  التالية حســــت االقتضــ
 :2022ديسمبر  31
 

 نةام اقساس ؛ وال ( 1)
 .المالية الموحدة للمجموعةالقوانين والقرارات والتعامي  المعمو  بها والت  لها ت ثير على البيانات باقحكام  ات ال لة  ( 2)
 
 

  ديلو ت آند توش )الشرق اقوسى(
  
  
  

  موق  من قبن:
  محمد خميس التح

  717رق  القيد 
  2023مارق  7

 أبوظب 
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة نز ًا ال يتجزأ من لذط 
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 بيان المركز المالي الموحد  
   2022 ديسمبر 31كما في 

 
 2021  2022  إيضاحات  
 ألف درلـ    ألف درهـم   
      

      الموجودات 
      

      الموجودات غير المتداولة
 109,444  87,323  5 حق إستخدام المونودات
 1,500,436  1,446,027  6 ممتلكات وآالت ومعدات

 24,251  16,976  7 مشروع مشتراشركة زميلة و إستثمار في 
 1,524,389  1,858,593  8 الشهرة

 493,500  563,292  9 مونودات غير ملموسة
       -  222   مونودات غير متداولة أخر  

      
       3,652,020  3,972,433   مجموع الموجودات غير المتداولة

      
      الموجودات المتداولة  

 708,241  847,275  10 مخزون 
 815,943  891,034  11  م  مدينة تجار ة وأخر  

 10,283  40,866  12 تعو ضات حكومية مستحقة
 14,778  14,694  13 مستحق من نهات  ات عققة

       1,123,257  1,042,502  14 نقد وأرادة لد  البنوا
      

       2,672,502  2,836,371   مجموع الموجودات المتداولة 
      

       6,324,522  6,808,804   مجموع الموجودات





 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة نز ًا ال يتجزأ من لذط 
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 بيان الربح أو الخسارة الموحد 
  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 2021  2022  إيضاحات  
 ألف درل    ألف درهم    
      

 3,067,614  4,067,394  23 إيرادات 
       ( 2,110,937 ) ( 2,909,812)  24 تكلةة المبيعات

      
 956,677  1,157,582   إجمالي الربح  

      
 ( 449,041 ) ( 507,956)  25 مصار ف بيح وتوز ح

 ( 270,997 ) ( 345,825)  26 مصار ف عمومية وإدار ة 
 ( 9,598 ) ( 9,298)  27 تكاليف بحث وتطو ر

       28,185  52,229  28 أخر    إيرادات 
      

 255,226  346,732   التشغيلي الربح  
      

 16,731  27,419  29 إيرادات تمو ل
 (20,855 ) ( 75,897)  30 مصار ف تمو ل

       ( 2,900 ) 3,071  7 مشروع مشترا شركة زميلة و   من   (الخسارةالربح/ )  حصة في 
      
 248,202  301,325   ربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ال
      

       (16,997 ) ( 28,742)  31 مصار ف ضر بة الدخل والزكاة 
      

       231,205  272,583   ربح السنة  
      

      عائد إلى: 
 216,039  246,785   مالكي الشركة 

       15,166  25,798   حقوق الملكية غير المسيطرة 
      
   272,583  231,205       
      

       0,286  0,312  32 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(  



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة نز ًا ال يتجزأ من لذط 
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 بيان الدخل الشامل الموحد  
  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
  2022  2021 
 ألف درل    ألف درهم   
     

      231,205  272,583  السنة ربح  
     : األخرى ة  الخسارة الشامل

     
     الحقاً إلى الربح أو الخسارة    ا قد يتم إعادة تصنيفه  التي  البنود

 (13,309 ) ( 92,845)  فروقات تحو ل عمقت أننبية من عمليات خارنية 
 -   222  الجز  الةعام من التغيرات في القيمة العادلة  -  ة النقدي  ات تحوطات التدفق

     
     الحقاً إلى الربح او الخسارة   هفلن يتم إعادة تصني  البند الذي

      ( 882 ) 10,018  للموظةين   إعادة قيار تعو ضات نهاية الخدمة
     

      (14,191 ) ( 82,605)  الخسارة الشاملة األخرى 
     

      217,014  189,978  للسنةمجموع الدخل الشامل  
     

     عائد إلى: 
 201,815  183,991  مالكي الشركة 

      15,199  5,987  حقوق الملكية غير المسيطرة 
     
  189,978  217,014      



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة نز ًا ال يتجزأ من لذط 
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 الملكية الموحد بيان التغيرات في حقوق 
  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
  

 رأس  
  المـال 

 عالوة 
  إصدار األسهم

 إحتياطي 
  قانوني  

 احتياطي 
  تحويل عمالت  

 إحتياطي 
  آخر

 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  ألف درهم    
                   

 1,928,171  29,662  1,898,509  1,157,104  -  ( 64,254 ) 205,659  -  600,000   2021ديسمبر  31الرايد في 
                   
                   

 231,205  15,166  216,039  216,039  -  -  -  -  -     السنةربح 
                   : للسنة الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة( 

                   
فروقات تحو ل عمقت أننبية من عمليات  

 ( 13,309 ) 179  ( 13,488 ) -  -  ( 13,488 ) -  -  -  خارنية
إعادة قيار تعو ضات نهاية الخدمة  

 ( 882 ) ( 146 ) ( 736 ) ( 736 ) -  -  -  -  -  للموظةين
                   
                   

 217,014  15,199  201,815  215,303  -  ( 13,488 ) -  -  -  للسنة  الدخل الشامل /مجموع )الخسارة( 
                   
                   

 (184,105 ) -  (184,105 ) (184,105 ) -  -  -  -  -  (22توز عات أرباح )إيضاح 
                   
                   

إادار رأر المام وعقوة إادار اخسه   
 843,674  -  843,674  -  -  -  -  652,097  191,577  (20)إيضاح 

                   
                   

حقوق الملكية غير المسيطرة الناتجة من  
 153,765  153,765  -  -  -  -  -  -  -  إندماأل أعمام 

                   
                   

 -  -  -  ( 21,604 ) -  -  21,604  -  -  محوم إلى إحتياطي قانوني
                   
                   

 2,958,519  198,626  2,759,893  1,166,698  -  ( 77,742 ) 227,263  652,097  791,577   2021ديسمبر  31الرايد في 
                   



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة نز ًا ال يتجزأ من لذط 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
  

 رأس  
  المـال 

 عالوة 
  إصدار األسهم

 إحتياطي 
  قانوني  

 احتياطي 
  تحويل عمالت  

 إحتياطي 
  آخر

 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  ألف درهم    
                   

 2,958,519  198,626  2,759,893  1,166,698  -  ( 77,742)  227,263  652,097  791,577   2021ديسمبر  31الرايد في 
 10,878  10,878  -  -  -  -  -  -  -  (38إعادة تصنيف )إيضاح 

                   
                   

)معاد  2021ديسمبر  31الرايد في 
  تصنية ( 

791,577  652,097  227,263  (77,742 )  -  1,166,698  2,759,893  209,504 
 

2,969,397 

                   
 272,583  25,798  246,785  246,785  -  -  -  -  -     السنةربح 

                   
                   : للسنة الدخل الشامل اآلخر / )الخسارة( 

                   
فروقات تحو ل عمقت أننبية من عمليات  

 ( 92,845)  ( 20,056)  ( 72,789)  -  -  ( 72,789)  -  -  -  خارنية
إعادة قيار تعو ضات نهاية الخدمة  

 10,018  245  9,773  9,773  -  -  -  -  -  للموظةين
الةعام  الجز   -تحوطات التدفقات النقدية 

 222  -  222  -  222  -  -  -  -  من التغيرات في القيمة العادلة
                   
                   

 189,978  5,987  183,991  256,558  222  ( 72,789)  -  -  -  للسنة  الدخل الشامل /مجموع )الخسارة( 
                   
        -           

 ( 130,610)  -  ( 130,610)  ( 130,610)  -    -  -  -  (22توز عات أرباح )إيضاح 
 توز عات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية  

 (3,382)  (3,382)  -  -  -  -  -  -  -  غير المسيطرة  
 حقوق الملكية غير المسيطرة الناتجة من  

 60,510  60,510  -  -  -  -  -  -  -    (37)إيضاح  إندماأل أعمام 
 -  -  -  ( 24,679)  -  -  24,679  -  -  محوم إلى إحتياطي قانوني

                   
                   

 3,085,893  272,619  2,813,274  1,267,967  222  ( 150,531)  251,942  652,097  791,577    2022ديسمبر  31الرصيد في 
                   



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 .الموحدة البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة نز ًا ال يتجزأ من لذط 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  
  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 2022  إيضاحات  

 ألف درهم
 2021 

 ألف درل  
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 248,202  301,325    قبل ضر بة الدخل والزكاةربح ال

      تعديقت لـ:
 151,930  164,795  6 استهقا ممتلكات وآالت ومعدات

 35,531  41,395  5 إطةا  حق إستخدام المونودات 
 12,672  25,193  9 إطةا  مونودات غير ملموسة 

 ( 16,731 ) ( 27,419)  29 فوائد إيرادات 
 16,416  72,013  30 فوائدمصار ف 

 13,837  17,177  15 مخصص تعو ضات نهاية الخدمة للموظةين
 12,674  6,397  11 مخصص خسائر إنخةا  قيمة  م  مدينة تجار ة، اافي

 ( 1,587 ) ( 2,023)  28 مكاسب من بيح ممتلكات وآالت ومعدات 
 17,992  5,798  10 الحركة في مخصص مخزون بطي  الحركة، اافي 

 3,768  6,011  17 مصار ف الةوائد على مطلوبات عقود اإليجار
 -  ( 2,443)  7 مشروع مشترا  مكسب من بيح

       2,900  ( 3,071)  7 مشروع مشترا و  شركة زميلةالخسارة من  )الربح(/ حصة في
      
   605,148  497,604 

      الحركة في رأس المال العامل:
 ( 117,940 ) ( 122,760)   مخزون 

 147,582  ( 23,342)    م  مدينة تجار ة وأخر  
 8,066  84   مستحق من نهات  ات عققة  

 2,168  ( 30,583)   تعو ضات حكومية مستحقة 
 ( 4,895 ) -     ات عققة  ةمستحق إلى نه 

 ( 1,082 ) ( 7,208)   منحة حكومية مؤنلة 
       ( 16,976 ) ( 64,199)    م  دائنة تجار ة وأخر  

      
 514,527  357,140   التشغيلية النقد الناتج من األنشطة 

 ( 16,291 ) ( 14,810)  15 تعو ضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظةين
       ( 390 ) ( 26,364)   ضر بة الدخل والزكاة المدفوعة 

      
       497,846  315,966   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

      االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة 
 ( 134,204 ) ( 136,601)  6 ممتلكات وآالت ومعدات  دفعات لشرا 

 ( 275,015 ) 124,849   ، اافيفي ودائح ثابتة إستثمار
 ( 1,252,426 ) ( 327,341)  37 استثمار في شركات تابعة، اافي من النقد المستحو 

 16,989  23,035   فوائد مقبوضة
 2,360  4,835   من بيح ممتلكات وآالت ومعدات  عائدات

 -  7,375  7 توز عات أرباح مستلمة
 -  ( 17,025)   االلتزامات الطارئة  المدفوع لبدم

       -  5,414  7 متحصقت من بيح مشروع مشترا 
      

       ( 1,642,296 ) ( 315,459)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد  
  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 2022  إيضاحات  

 ألف درهم
 2021 

 ألف درل  
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ( 184,105 ) ( 130,610)  22 للمسالمين  توز عات أرباح مدفوعة
 -  ( 3,382)   لحقوق الملكية غير المسيطرة  توز عات أرباح مدفوعة

 1,402,493  275,475   اخنل  ة  طو لو عائدات من قر 
 ( 11,884 ) ( 206,838)   تسديد قرو  طو لة اخنل 

 68,667  185,341   قرو  قصيرة اخنل، اافي  الحركة في
 ( 39,969 ) ( 60,122)  17 المبل  اخساسي المسدد من مطلوبات عقود اإليجار

       ( 13,048 ) ( 51,175)   فوائد مدفوعة 
      

       1,222,154  8,689   األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد
      

 77,704  9,196   في النقد ومرادفات النقد  الزيادةصافي 
      

 ( 5,312 ) ( 15,938)   تأثير ارف عمقت أننبية
      

       155,471  227,863  14 يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في  
      

       227,863  221,121  14   ديسمبر  31النقد ومرادفات النقد كما في  
      

      معاملة غير نقدية 
      

       843,674  -   20 اإلستحوا  على شركات تابعة من خقم إادار أسه  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 معلومات عامة  1
 

في إمارة   2004لســــــنة   324تأســــــســــــت مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــــــركة"( كشــــــركة مســــــالمة عامة بمونب القرار الوزاري رق   
وقرار   2018( لسـنة  2بمونب القانون رق  )  .٪ من أسـه  الشـركة62,9أبوظبي. تمتل  الشـركة القابضـة العامة )اـناعات( نسـبة 

اــناعات( مملوكة بالكامل من شــركة أبوظبي التنمو ة القابضــة )ش.م.ع.( ، أاــبحت )2020( لســنة  33المجلس التنةيذي رق  )
 والمملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي. )"القابضة"( 

 
تتمثل اخنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بــــــ "المجموعة"( في تأسيس واإلستثمار وتجارة وتشغيل الشركات 

 بقطاع اخغذية والمشروبات. والمشار ح المرتبطة
 

اإلمارات العربية  -، أبوظبي37725،  .  .: 17إن عنوان المكتب المســـــجل للشـــــركة لو نز رة الر  ، ســـــكاي تورز، الطابق 
 المتحدة.

 
  825  :2021)  2022ديسمبر    31السنة المالية المنتهية في  خقم    ألف درل   654بمبل  مسالمات انتمالية قامت المجموعة ب

 ألف درل (.
 

 أدناط: مبينة، وحصة الشركة في الشركات التابعة والعملياتإن اخنشطة الرئيسية، بلد التأسيس 
 

بلد التأسيس   
 والعمليات 

  نسبة حقوق الملكية 
 )%(   القانونية 

  ملكية المنفعة نسبة  
 )%( 

 األنشطة الرئيسية 

  2022 2021 2022 2021  
       

  شركة المطاحن الكبر  ش.م.ع. 
 )قس  اخنشطة الزرالية( 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

إنتاأل وبيح الدقيق وعلف   100 100 100 100
 الحيوانات. 

شركة العين لاغذية والمشروبات  
 )مياط العين(   ش.م.ع. 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

الــمــيــبـــــــأة   100 100 100 100 الــمــيـــــــاط  وبــيــح  إنــتـــــــاأل 
الــزبـــــــادي   ولــبــن  ــروبـــــــات  والــمشــــــــــــ
ومعجون الطماط  والخضـــــــــــراوات  
اـلمـخــبوزات   ومــنـتجـــــــات  اـلمـجـمـــــــدة 

 المجمدة وسلح تجار ة أخر  
  مجموعة أغذية مصر ش. .م.م. 

 )أغذية مصر( 
ــنيح وبيح معجون الطمــاط    100 100 100 100 مصر  تصـــــــــــ

والةلةل الحار والعصــــــــــــائر المركزة  
 والخضروات المجمدة. 

شركة البيان لتنقية وتص ية  
 )البيان(   المياط  .م.م. 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

 إنتاأل وتعبئة وبيح المياط الميبأة.  100 100 100 100

شركة دلتا اخغذية للتصنيح  
 )دلتا(    .م.م. 

المملكة العربية  
 السعودية 

 الميبأة إنتاأل وتعبئة وبيح المياط   100 100 100 100

شركة الرماح الوطنية للتجارة  
  العامة والمقاوالت  .م.م. 

 )الرماح( 

 إنتاأل وتعبئة وبيح المياط الميبأة  50 50 50 50 الكو ت 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
  )يتبع( معلومات عامة 1
 

بلد التأسيس   
 والعمليات 

  نسبة حقوق الملكية 
 )%(   القانونية 

المنفعة  نسبة ملكية  
 )%( 

 األنشطة الرئيسية 

  2022 2021 2022 2021  
       

اإلمارات   )الةوعة(  شركة الةوعة  .م.م.  
 العربية المتحدة 

ــنيح وتجارة المنتجات   100 100 100 100 المتعلقة  تصــــ
 بالتمور 

شركة مخابز وحلو ات ال يصل  
 )ال يصل(   .م.م.  

ــنيح وتجــارة المخــابز والمواد   100 100 100 100 الكو ت  تصـــــــــــ
 الغذائية 

شركة النبيل للصناعات الغذائية  
   )النبيل(    .م.م. 

ــنيح وتجارة المنتجات الغذائية   80 80 80 80 اخردن  تصـــــ
 البروتينية المصنعة 

اإلسماعيلية لقستثمار الزراعي  
 )أطايب(  والصناعي )الةرات(  

ــنيح وتجارة المنتجات الغذائية   75,02 75,02 75,02 75,02 مصر  تصـــــ
 البروتينية المصنعة 

  للحلو ات شركة البحر المتوسى  
  إيضاح ( ) بي   إم   بي )   المحدودة 

37 * ) 

المملكة العربية  
 السعودية 

 الغذائية والمخابز تجارة المواد   80 80 100 100

بي   .م.م. )   شركة بققوة ميد بتر 
 ( * 37( )إيضاح  إم بي 

اإلمارات  
 العربية المتحدة 

تصـنيح وتجارة الحلو ات والونبات   80 80 100 100
 الخ يةة. 

A.U.F.    مصر لتصنيح وتوز ح
المكسرات بي.في. )"أبو  

 ( 37)إيضاح    عوف"( 

ــنيح وتجارة الونبات الخ يةة   -  60 -  60 مصر  تصــــــــــ
 الصحية والمكسرات والقهوة. 

 
٪ من 100. تمتل  مجموعة أغذية بشــكل قانوني االقتصــادية لطرف اإلدارة  الحصــةبعد اســتبعاد    ملكية المنةعة للمجموعةمثل  ت*  

 .(37)إيضاح  رأر المام المصدر لهذط الشركات
 
 
لةتطبيق المعايير  2  الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة  2/1
 

 ت  تطبيق المعايير الدولية للتقار ر المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أاـــبحت ســـار ة المةعوم للةترات الســـنو ة التي تبدأ في أو
في لـذط البـياـنات المـالـية الموحـدة. ل  يكن لتطبيق المعـايير اـلدولـية للتـقار ر المـالـية الجـدـيدة والمعـدـلة أي ـتأثير    2022يـناير   1بعـد  

 .ى المبال  المدرنة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامقت أو الترتيبات المستقبليةلام عل
 

تعديقت على المييار 
الدولي للتقار ر المالية رق   

اإلشارة إلى اإلطار   3
 المةاهيمي 

ــاليـــة رق     ــار ر المـ ــار الـــدولي للتقـ ــامـــت المجموعـــة بتطبيق التعـــديقت على المييـ ــدمـــاأل   3قـ "انـ
اخعمـام" خوم مرة في الســـــــــــــــنة الحـالـية. تهـدف التعـديقت إلى تحـدـيث الميـيار اـلدولي للتـقار ر  

ــنة   3المالية رق    ــير إلى اإلطار المةاهيمي لســــ ــنة   2018بحيث يشــــ .  1989   ً             بدال  من إطار ســــ
ــ ــبة لقلتزامات التي  3يف إلى المييار الدولي للتقار ر المالية رق  يما أنها تضــ متطلبات، بالنســ

المخصـــــــــــصـــــــــــات، المطلوبات والمونودات    37تقح في نطاق المييار المحاســـــــــــبي الدولي رق   
ــتحو  بتطبيق المييار المحاســـــــــــبي الدولي رق    لتحديد ما إ ا كان   37المحتملة، أن يقوم المســـــــــ

ار   االســـــتحوا  نتيجة خحدا  ســـــابقة. بالنســـــبة للضـــــر بة التي ســـــتكون لناا التزام حالي في ت
الضــــرائب، يقوم المســــتحو    21ضــــمن نطاق تةســــير لجنة تةســــيرات التقار ر المالية الدولية رق   

لتحديد ما إ ا كان الحد  الملزم   21بتطبيق تةســـــير لجنة تةســـــيرات التقار ر المالية الدولية رق   
 دفح الضر بة قد حد  بتار   االستحوا . الذي ينشأ عن  التزام ب
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
لة )يتبع( 2  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة )يتبع(  2/1
 

المييار   على  تعديقت 
الدولي رق      16المحاسبي 
 -  ممتلكات وآالت ومعدات

االستخدام  قبل  العائدات 
 المقصود

ممتلكات وآالت   16المحاسبي الدولي رق     قامت المجموعة بتطبيق التعديقت على المييار
في السنة الحالية. تمنح التعديقت أن تخص  من تكلةة أي بند من بنود اخولى  مرة  لل  ومعدات

الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيح اخاناف المنتجة أثنا  إحضار  ل  اخال  
العمل بالطر قة المقصودة من قبل اإلدارة. إلى الموقح والحالة القزمة ل  ليكون قادرًا على  

وبالتالي، تعترف المنشأة بعائدات بيح لذط البنود والتكاليف  ات الصلة في الربح أو الخسارة.  
 . المخزون  2تقوم المنشأة بقيار تكلةة لذط البنود وفقًا للمييار المحاسبي الدولي رق  

 
اخال يعمل بشكل احيح". حاليًا، يحدد    توضح التعديقت أيضًا معنى "اختبار ما إ ا كان 

 ل  كتقيي  ما إ ا كان اخدا  التقني والمادي لاال يمكن    16المييار المحاسبي الدولي رق   
 استخدام  في إنتاأل أو تور د السلح أو الخدمات، أو تأنيرلا لآلخر ن، أو خغرا  إدار ة.  

 
، يجب أن تةصح البيانات المالية إ ا ل  يت  عرضها بشكل منةصل في بيان الدخل الشامل

الربح أو الخسارة الموحد والتي تتعلق ببنود  المدرنة في بيان  العائدات والتكلةة  عن مبال  
  منتجة ليست من مخرنات اخنشطة العادية للمنشأة، وأي بند )بنود( في بيان الدخل الشامل 

 يشمل لذط العائدات والتكلةة.   الموحد
 

المييار   على  تعديقت 
الدولي رق      37المحاسبي 

باإللتزامات   المثقلة  العقود 
 تكلةة تنةيذ العقد -

في  اخولى  مرة  لل  37قامت المجموعة بتطبيق التعديقت على المييار المحاسبي الدولي رق   
الوفا    تكلةة  أن  التعديقت  تحدد  الحالية.  التكاليف  بالسنة  تشمل  تتعلقالعقد   مباشرة  التي 

بالعقد. تتكون التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف إضا ية للوفا  بهذا العقد )على  
التكاليف اخخر  المرتبطة مباشرة بتنةيذ   سبيل المثام العمالة والمواد المباشرة( وتخصيص 
واآلالت  الممتلكات  من  لبند  االستهقا  مصار ف  تخصيص  المثام  سبيل  )على  العقود 

 المستخدمة في تنةيذ العقد(.والمعدات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
لة )يتبع( 2  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة )يتبع(  2/1
 

السنو ة  دورة   التحسينات 
المعايير  المحاسبية  على 

المالية   للتقار ر  الدولية 
2018-2020 

التعديقت   بتطبيق  المجموعة  المعايير   دورة  في  المدرنةقامت  على  السنو ة  التحسينات 
المالية   للتقار ر  الدولية  . تتضمن  ة الحالي  السنةفي  اخولى  مرة  لل  2020- 2018المحاسبية 

 التحسينات السنو ة تعديقت على أربعة معايير. 

 للتقار ر المالية خوم مرة الدولية المعاييرتطبيق  1المييار الدولي للتقار ر المالية رق   
يوفر التعديل إعةاً  إضا يًا للشركة التابعة التي تصبح مطبقة خوم مرة بعد الشركة اخم  يما  

ا التابعة  للشركة  يمكن  التعديل،  لهذا  نتيجة  المترايمة.  التحو ل  فروق  بمحاسبة  لتي  يتعلق 
)أ(، أن تختار اآلن أيضًا قيار   16: د  1تستخدم اإلعةا  في المييار الدولي للتقار ر المالية  

في   إدرانها  سيت   التي  المدرنة  بالقيمة  اخننبية  العمليات  لجميح  المترايمة  التحو ل  فروق 
المع إلى  اخم  الشركة  انتقام  تار    أسار  على  اخم،  للشركة  الموحدة  المالية  ايير  البيانات 

اندماأل   التوحيد وتأثيرات  إنرا ات  إنرا  تعديقت على  يت   ل   إ ا  المالية،  للتقار ر  الدولية 
يتوفر خيار مماثل  التابعة.  الشركة  اخم من خقلها على  الشركة  استحو ت  التي  اخعمام 

الية  للشركة الزميلة أو المشروع المشترا الذي يستخدم اإلعةا  في المييار الدولي للتقار ر الم
 )أ(.  16: د  1
 

 اخدوات المالية   9المييار الدولي للتقار ر المالية رق  
" لتقيي  مـا إ ا كـان ســــــــــــــيت  إلغـا  في المـائـة  10يوضــــــــــــــح التعـديـل أنـ  عنـد تطبيق اختبـار "

االعتراف بااللتزام المالي، فجن المنشـأة تشـمل فقى الرسـوم المدفوعة أو المسـتلمة بين المنشـأة 
)المقتر ( والمقر ، بما في  ل  الرسـوم المدفوعة أو المسـتلمة من قبل أي من المنشـأة أو 

عقود  16لتـقار ر المـالـية رق  لالميـيار اـلدولي يلغي التعـدـيل على المقر  نـياـبة عن اآلخر.  
 تحسينات العقارات المستأنرة. لتسديدالتوضيحي  المثاماإليجار 

 
 الزراعة  41المييار المحاسبي الدولي رق   

ــبي الدولي رق   ــتبعاد التدفقات النقدية   41يلغي التعديل مطلب المييار المحاسـ ــآت السـ للمنشـ
للضـــرائب عند قيار القيمة العادلة. يعمل لذا على موا مة قيار القيمة العادلة في المييار 

قيار القيمة   13مح متطلبات المييار الدولي للتقار ر المالية رق    41المحاســبي الدولي رق   
دلة الســــــــــتخدام التدفقات النقدية المتوافقة داخليًا ومعدالت الخصــــــــــ  وتمكين المنعّدين من العا

تحديد ما إ ا كانوا ســـيســـتخدمون التدفقات النقدية ومعدالت الخصـــ  قبل خصـــ  الضـــرائب أو 
 ما بعد الضر بة ومعدالت الخص  خنسب قيار للقيمة. 
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 ت المالية الموحدة  إيضاحات حول البيانا 
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
لة 2  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 
ولم يتم تطبيقها بشكل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2

  مبكر 
 

بتطبيق المعـايير اـلدولـية للتـقار ر المـالـية الجـدـيدة والمعـدـلة المصــــــــــــــدرة الـتالـية والتي ل  يحن موعـد  بشــــــــــــــكـل مبكر  ل  تق  المجموعـة  
 تطبيقها بعد:

 

لة   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  عقود التأمين 17المييار الدولي للتقار ر المالية رق  

مبادو االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها    17يحدد المييار الدولي للتقار ر المالية رق   
 عقود التأمين.    4واإلفصاح عنها و حل محل المييار الدولي للتقار ر المالية رق   

 
نمو نًا عامًا، يت  تعديل  لعقود التأمين مح   17يلخص المييار الدولي للتقار ر المالية رق   

 ت المشاركة المباشرة، يواف كنهج الرسوم المتغيرة.  ميزا
 

بالتغطية  االلتزام  قيار  معينة عن طر ق  معايير  استيةا   ت   إ ا  العام  النمو أل  تبسيى  يت  
المتبقية باستخدام نهج تخصيص اخقساط. يستخدم النمو أل العام االفتراضات الحالية لتقدير 

النقدية المستقبلية و قيس بشكل ار ح تكلةة عدم   المبل  والتوقيت وعدم التأيد من التدفقات
 التأيد. يأخذ في االعتبار أسعار الةائدة في السوق وتأثير خيارات وضمانات حاملي الوثائق.

  

   
يونيو   الدولي  2020في  المييار  على  تعديقت  الدولية  المحاسبة  معايير  أادر مجلس   ،

المخاوف وتحديات التنةيذ التي ت  تحديدلا بعد نشر المييار  لمعالجة    17للتقار ر المالية رق   
رق    المالية  للتقار ر  الدولي  17الدولي  للمييار  المبدئي  التطبيق  تار    التعديقت  تؤنل   .

)متضمنًا التعديقت( إلى فترات إعداد التقار ر السنو ة التي تبدأ في    17للتقار ر المالية رق   
لوقت نةس ، أادر مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديدًا . وفي ا 2023يناير    1أو بعد  

)تعديقت على المييار   9لإلعةا  المؤقت من تطبيق المييار الدولي للتقار ر المالية رق   
( الذي يمدد تار   انتها  الصقحية المحدد لإلعةا  المؤقت من  4الدولي للتقار ر المالية رق   

إلى    4في المييار الدولي للتقار ر المالية رق     9مالية رق   تطبيق المييار الدولي للتقار ر ال 
 . 2023يناير  1فترات التقار ر السنو ة التي تبدأ في أو بعد 

 
، أادر مجلس معايير المحاسبة الدولية التطبيق اخولي للمييار الدولي  2021في ديسمبر  

المعلومات المقارنة )تعديل   -  9  رق   والمييار الدولي للتقار ر المالية  17  رق   للتقار ر المالية
( لموانهة تحديات التنةيذ التي ت  تحديدلا بعد  17  رق    على المييار الدولي للتقار ر المالية
. يعالج التعديل التحديات في عر  معلومات  17  رق   نشر المييار الدولي للتقار ر المالية

 المقارنة.
 

بأثر رنعي ما ل  يكن  ل  غير عملي،    17يجب تطبيق المييار الدولي للتقار ر المالية رق   
 وفي لذط الحالة يت  تطبيق نهج اخثر الرنعي المعدم أو نهج القيمة العادلة. 

 
لغر  متطلبات االنتقام، يكون تار   التطبيق المبدئي لو بداية فترة إعداد التقار ر السنو ة 

ام لو بداية الةترة التي تسبق  التي تطبق فيها المنشأة المييار خوم مرة، و كون تار   االنتق
 مباشرة تار   التطبيق المبدئي.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
لة )يتبع( 2  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 
ولم يتم تطبيقها بشكل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2

 )يتبع( مبكر 
 

لة   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

رق    المالية  للتقار ر  الدولي  المييار  على  الموحدة    10تعديقت  المالية  والمييار البيانات 
رق    الدولي  المشتركة28المحاسبي  والمشار ح  الزميلة  الشركات  في  أو    اإلستثمارات  بيح 

 المسالمة في اخاوم بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشار ح المشتركة

 تار   التطبيقل  يت  بعد تحديد  

   
والمييار المحاســــــــــــبي الدولي    10تتناوم التعديقت على المييار الدولي للتقار ر المالية رق   

ــتثمر وشــــــركات    28رق    ــالمة في اخاــــــوم بين المســــ الحاالت التي يكون فيها بيح أو المســــ
أو  الزميلة أو المشــــــــــــار ح المشــــــــــــتركة. على ون  التحديد، تنص التعديقت على أن اخرباح

الخســـــائر الناتجة عن خســـــارة الســـــيطرة على شـــــركة تابعة ال تحتوي على نشـــــاط تجاري في 
ــتخدام طر قة حقوق  ــبة عن  باســـــ ــترا يت  المحاســـــ ــروع مشـــــ ــركة زميلة أو مشـــــ معاملة مح شـــــ
ــالح   ــائر الشــــــــــــــرـكة اخم فقى في حـدود مصــــــــــــ الملكـية، يت  االعتراف بهـا في أرـباح أو خســــــــــــ

ــتثمر ن غير  ات الصـــلة في تل ــترا. وبالمثل، فجن  المسـ   الشـــركة الزميلة أو المشـــروع المشـ
ــتثمارات المحتةش بها في أي شـــــــركة تابعة   ــائر الناتجة عن إعادة قيار االســـــ اخرباح والخســـــ
ســابقة )والتي أاــبحت شــركة زميلة أو مشــروع مشــترا، يت  المحاســبة عن  باســتخدام طر قة 

الشــــــركة اخم الســــــابقة فقى إلى مد   حقوق الملكية( يت  االعتراف بها في أرباح أو خســــــائر
ل    مصــالح المســتثمر ن غير  ات الصــلة في الشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترا الجديدة.

ــبة الدوليةالتعديقت من قبل   تطبيقيت  بعد تحديد تار    ؛ ومح  ل ،  مجلس معايير المحاســـ
  ن                             ي سمح بالتطبيق المبكر للتعديقت.

  

   
المتعلقة بتصــــــــنيف  عر  البيانات المالية  1على المييار المحاســــــــبي الدولي رق    تعديقت

 المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 2023يناير  1 

   
ــبي الدولي رق   تؤثر التعديقت  ــور   1على المييار المحاســــ فقى في   2020في يناير   ةالمنشــــ

عر  المطلوبـات كمتـداولـة أو غير متـداولـة في بيـان المركز المـالي وليس مبل  أو توقيـت 
االعتراف بأي أاـــل أو التزام أو دخل أو مصـــروفات أو المعلومات التي ت  اإلفصـــاح عنها 

ــنيف المطلوبات   تمديعمتداولة أو غير متداولة كحوم تل  البنود. توضـــح التعديقت أن تصـ
الحقوق القائمة في نهاية فترة التقر ر، وتحدد أن التصــنيف ال يتأثر بالتوقعات حوم ما   على

إ ا كانت المنشــأة ســتمارر حقها في تأنيل تســو ة االلتزام، موضــحًا أن الحقوق قائمة إ ا ت  
ــ "التسو ة" لتوضيح أن التسو  ة تشير  االمتثام للمواثيق في نهاية فترة التقر ر، وقدم تعر ةًا لــــــــ

أو المونودات أو  ــة  الملكيــ أدوات حقوق  ــد أو  النقــ ــابــــل من  المقــ إلى التحو ــــل إلى الطرف 
 الخدمات اخخر . يت  تطبيق التعديقت بأثر رنعي.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
لة )يتبع( 2  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 
ولم يتم تطبيقها بشكل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2

 )يتبع( مبكر 
 

لةالمعايير    الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

المتعلق بالمييار  2وبيان الممارســــــــــة رق    1تعديقت على المييار المحاســــــــــبي الدولي رق   
 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية -الدولي للتقار ر المالية 

 
ــاح عن   1التعـديقت متطلـبات الميـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رق  تغير    يمـا يتعلق ـباإلفصــــــــــــ

الســــياســــات المحاســــبية. تســــتبدم التعديقت نميح حاالت مصــــطلح "الســــياســــات المحاســــبية 
الهامة بـــــــــــــــــ "معلومات الســياســة المحاســبية الجولر ة". تعتبر معلومات الســياســة المحاســبية  

النظر مح المعلومات اخخر  المدرنة في البيانات المالية  نولر ة إ ا كان من المتوقح، عند  
للمنشـأة، بشـكل معقوم أن تؤثر على القرارات التي يتخذلا المسـتخدمون اخسـاسـيون للبيانات  

كما ت  تعديل الةقرات الداعمة في   المالية لاغرا  العامة على أســار تل  البيانات المالية.
لتوضــــــيح أن معلومات الســــــياســــــة المحاســــــبية التي تتعلق   1المييار المحاســــــبي الدولي رق   

بـالمعـامقت غير المـاديـة أو اخحـدا  أو الظروف اخخر  غير مهمـة وال يلزم اإلفصـــــــــــــــاح 
ت الصــلة  عنها. قد تكون معلومات الســياســة المحاســبية نولر ة بســبب طبيعة المعامقت  ا

أو اخحدا  أو الظروف اخخر ، حتى لو كانت المبال  غير نولر ة. ومح  ل ، ليسـت كل 
معلومات الســـياســـة المحاســـبية المتعلقة بالمعامقت المادية أو اخحدا  أو الظروف اخخر  

 نولر ة في حد  اتها. 
 

ــرح وإثبات  ــادات وأمثلة لشـ ــا  إرشـ ــبة الدولية أيضـ ــح مجلس معايير المحاسـ ً                             وضـ تطبيق "عملية                                     
المتعلق  2اخلمية النســــــــبية المكونة من أربح خطوات" الموضــــــــحة في بيان الممارســــــــة رق   

 بالمييار الدولي للتقار ر المالية.

 2023يناير  1 

   
 تعر ف التقديرات المحاسبية - 8تعديقت على المييار المحاسبي الدولي رق  

 
ــتبدم التعديقت تعر ف التغيير في   ــبية. تســــ ــبية بتعر ف التقديرات المحاســــ التقديرات المحاســــ

ــبية لي "المبال  النقدية في البيانات المالية   بمونب التعر ف الجديد، فجن التقديرات المحاســــــــــ
 التي تخضح للقيار غير المؤكد".

 
ــايير   ــ ، احتةش مجلس معـ ــة. ومح  لـ ــاســــــــــــــبيـ ــديرات المحـ التغيير في التقـ ــذف تعر ف  ت  حـ

ــبة الدولية بم ــاحات المحاســـــ ــبية في المييار مح اإليضـــــ ةهوم التغييرات في التقديرات المحاســـــ
 التالية:

ال يعتبر التغيير في التـقدير المحـاســــــــــــــبي الـناتج عن معلوـمات نـدـيدة أو تطورات نـدـيدة   •
ً       تصحيحا  لخطأ.       

إن تأثيرات التغيير في أحد المدخقت أو أســـــــــــــلو  القيار المســـــــــــــتخدم لتطو ر التقدير  •
ــبي لي  ــحيح أخطا  المحاسـ ــبية إ ا ل  تكن ناتجة عن تصـ تغييرات في التقديرات المحاسـ
 الةترة السابقة.

 
ــاف المجلس مثالين )اخمثلة  ــبي 5-4أضــ ــة بتنةيذ المييار المحاســ ــادات الخااــ ( إلى اإلرشــ

ــاحب المييار. حذف المجلس مثاال  واحدا  )مثام 8الدولي رق    ــبب 3                                     ً     ً        ، التي تصـ ( خن  قد يسـ
 عديقت.إربايا في ضو  الت
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
لة )يتبع( 2  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 
ولم يتم تطبيقها بشكل  والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة    2/2

 )يتبع( مبكر 
 

لة   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

ـبالضــــــــــــــراـئب المؤنـلة المتعلـقة  المتعلق    12تعـديقت على الميـيار المحـاســــــــــــــبي اـلدولي رق  
 بالمونودات والمطلوبات الناتجة من معاملة واحدة

 
تقـدم التعـديقت اســــــــــــــتثنـا  آخر من اإلعةـا  من االعتراف المبـدئي. بمونـب التعـديقت، ال 
تطبق المنشأة إعةا  االعتراف المبدئي للمعامقت التي تؤدي إلى فروق ضر بية مؤقتة قابلة  

 للخص  ومتساو ة.
 

   ً                                                                                مادا  على قانون الضـرائب المعموم ب ، قد تنشـأ الةروق الضـر بية المؤقتة والقابلة للخصـ   اعت
عنــد االعتراف المبــدئي بــأاـــــــــــــــل والتزام في معــاملــة ال تمثــل انــدمــاأل أعمــام وال تؤثر على  
المحاسـبة أو الربح الخاضـح للضـر بة. على سـبيل المثام، قد ينشـأ لذا عند االعتراف بالتزام 

وـما يـقابـل  من حق اســــــــــــــتخـدام المونودات اـلذي يطبق الميـيار اـلدولي للتـقار ر    عـقد اإليجـار
 في تار   بد  عقد اإليجار.  16المالية رق  

 
ــبي الدولي رق   ــأة االعتراف 12   ً                                           الحقا  للتعديقت على المييار المحاســــــــ ، يتعين على المنشــــــــ

مؤنل يخضـح بأاـل ومطلوبات الضـر بة المؤنلة  ات الصـلة، مح إدراأل أي أاـل ضـر بي 
 .12لمعايير االسترداد الواردة في المييار المحاسبي الدولي رق  

 
ً      ً       ً                              يضـيف مجلس معايير المحاسـبة الدولية أيضـا  مثاال  توضـيحيا  للمييار المحاسـبي الدولي رق                                        

 الذي يوضح كي ية تطبيق التعديقت. 12
 

ة مقارنة معروضــــــــة.  تنطبق التعديقت على المعامقت التي تحد  في أو بعد بداية أوم فتر 
 باإلضافة إلى  ل ، في بداية أقر  فترة مقارنة، تعترف المنشأة بما يلي:

 
أاـل ضـر بي مؤنل )إلى الحد الذي يكون  ي  من المحتمل توفر ربح خاضـح للضـر بة   •

ــر بي مؤنل لجميح  ــ ( والتزام ضــــ ــتخدام الةرق المؤقت القابل للخصــــ يمكن في مقابل  اســــ
 للخص  والخاضعة للضر بة المرتبطة بما يلي:الةروق المؤقتة القابلة 

 حق استخدام المونودات ومطلوبات عقود اإليجار؛  -
ــتعادة والمطلوبات المماثلة والمبال  المقابلة المعترف بها كجز  من   - إيقاف التشــــــغيل واالســــ

 تكلةة اخال  ي الصلة.
 
اخثر الترايمي للتطبيق المبدئي للتعديقت كتعديل للراــــيد االفتتاحي لارباح المســــتبقاة   •

 )أو أي مكون آخر من حقوق الملكية، حسب االقتضا ( في  ل  التار  .

 2023يناير  1 

   
)تعــديقت على    9  رق   تمــديــد اإلعةــا  المؤقــت من تطبيق المييــار الــدولي للتقــار ر المــاليــة

 (4 رق  لتقار ر الماليةلالمييار الدولي 
 

يغير التعـديل تار   انتـها  الصــــــــــــــقحـية المحـدد لإلعـةا  المؤقت في الميـيار الدولي للتـقار ر 
ــاليـــة ــأمين  4  رق   المـ ــاليـــة  عقود التـ ــار ر المـ ــار الـــدولي للتقـ اخدوات    9  رق   من تطبيق المييـ

للةترات  9  رق   بتطبيق المييار الدولي للتقار ر الماليةمطالبة  المنشــــآتالمالية، بحيث تكون 
 .2023يناير  1السنو ة التي تبدأ في أو بعد 

 2023يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2022ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 
 
لة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية  2  للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 
ولم يتم تطبيقها بشكل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2

 )يتبع( مبكر 
 

لة   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

لتقــار ر لاإليجــار في البيح وإعــادة التــأنير )تعــديقت على المييــار الــدولي    إلتزامــات عقود
 (16المالية رق  

 
ً                                     المســـــــتأنر الحق ا بقيار معامقت البيح وإعادة التأنير   -يوضـــــــح التعديل كيف يقوم البائح             

ليت  المحاســبة   15في المييار الدولي للتقار ر المالية رق     المدرنةبالمتطلبات    تســتوفيالتي  
 بيح.كعنها 

 2024يناير  1 

   
 (1 رق  الدولي يمييار المحاسبال)تعديقت على  التعهداتغير المتداولة مح  المطلوبات

 
الشــروط التي يجب أن تلتزم بها المنشــأة في غضــون اثني عشــر   تؤثريوضــح التعديل كيف  

على المنشــأة االلتزام   يجب  ً                                                          شــهر ا بعد فترة التقر ر على تصــنيف االلتزام. فقى التعهدات التي  
ــنيف االلتزام  ــافة إلى  كبها في أو قبل تار   التقر ر على تصـ متداوم أو غير متداوم. باإلضـ

التي تمكن مســــتخدمي  اإليضــــاحاتعلى المنشــــأة اإلفصــــاح عن المعلومات في   يجب ل ،  
ــانــات المــاليــة من فه  مخــاطر   يمكن أن  التي  غير المتــداولــة مح التعهــدات    المطلوبــاتالبي

                                      ً   تصبح قابلة للسداد في غضون اثني عشر شهر ا.

 2024يناير  1 

 

ــيت  تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون تتوقح  ــيرات والتعديقت الجديدة ســـــــ اإلدارة أن لذط المعايير والتةســـــــ
قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق لذط المعايير والتةسيرات والتعديقت الجديدة، أي تأثير نولري على البيـــــــانات المالية الموحدة 

 التطبيق المبدئي.للمجموعة في فتـرة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان التوافق
ــركة  بناً  على المعايير الدولية للتقار ر المالية الموحدةت  إعداد البيانات المالية   ــي للشـ ــاسـ وحيثما  ، المعدم،وتتوافق مح النظام اخسـ

 .2021 لسنة (32)، مح القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  ينطبق
 

،  2021ســـــبتمبر    20بشـــــأن الشـــــركات التجار ة )"قانون الشـــــركات الجديد"( في    2021لســـــنة    (32)اـــــدر القانون االتحادي رق   
بشـأن الشـركات التجار ة، المعدم    2015لسـنة   2ليحل بالكامل محل القانون االتحادي رق    2022يناير    2دخل حيز التنةيذ في  و 

 .2022ديسمبر  31خقم السنة المنتهية في  قانون الشركات الجديد متطلبات بتطبيق الشركة قامت"(. 2015)"القانون 

 أساس اإلعداد
ولي العملـة الوظي يـة   ،قر  ألف )ألف درل (خ  وت  تقر بهـاي )الـدرل ( درل  اإلمـاراتالـالبيـانـات المـاليـة الموحـدة بـلـذط لقـد ت  عر  

 . للمجموعة
 

 .ما ل  يذكر خقف  ل ت  إعداد البيانات المالية الموحدة بناً  على مبدأ التكلةة التار خية، 

 أساس التوحيد
 .تتضمن لذط البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة

 
ــح نمو أل واحد  10ينظ  المييار الدولي للتقار ر المالية رق   ــار التوحيد الذي يضـ ــآت بما في    أسـ ــيطرة ينطبق على كافة المنشـ للسـ

   ل  المنشآت  ات اخغرا  الخااة أو المنشآت المنظمة.
 

عندما يكون   بهالو أن المســتثمر يســيطر على شــركة مســتثمر    10تعر ف الســيطرة بمونب المييار الدولي للتقار ر المالية    يتمثل
القدرة على التأثير على تل    ولدي  بهامح الشـــــــــركة المســـــــــتثمر   إرتباط ، عائدات متغيرة من في  حقوق   لدي ، أو يكون معر  إلى

، يجب 10ييار الدولي للتقار ر المالية  في الم  الســــــــــيطرةتعر ف  لتطبيق  .  بهاالمســــــــــتثمر  ركةعلى الشــــــــــ خقم نةو طمن   العائدات
 :استيةا  نميح المعايير الثقثة التالية، بما في  ل 

 
 ؛بهاعلى الشركة المستثمر  نةو المستثمر  لد يكون )أ( 
 ؛ وبهامح الشركة المستثمر  إرتباط عائدات متغيرة من  معر  إلى، أو لدي  حقوق في،  المستثمر يكون  ) (
 .المستثمر عائدات قيمةللتأثير على  بهاعلى الشركة المستثمر  على ممارسة نةو طالمستثمر القدرة  أن يكون لد )أل( 

 التابعة الشركات
إ ا   بهاالشـركة المسـتثمر    علىالمجموعة   تسـيطر.  تتمثل الشـركات التابعة في الشـركات المسـتثمر بها الخاضـعة لسـيطرة المجموعة

في واحد أو   في حام كان لناا تغيراتتقيي  ما إ ا كانت لديها ســــــــيطرة    بجعادة  المجموعة تقوم. الســــــــيطرةمعايير   يانت تســــــــتوفي
ــيطرة.   أيثر من عنااــــر ــمنالســ ــيطرةفيها حقوق  تكون  ل  الظروف التي    و تضــ ــيطرةوتؤدي إلى    أيثر نولر ة الســ المجموعة    ســ

  إلىالبيانات المالية للشـركات التابعة في لذط البيانات المالية الموحدة من تار   بد  السـيطرة   إدراأل. يت  بهاعلى الشـركة المسـتثمر 
 .تار   توقف تل  السيطرة

 غير المسيطرة الحصص
في اـــافي المونودات القابلة للتحديد في تار   للشـــركة المســـتحو ة مبدئًيا بحصـــتها التناســـبية الحصـــص غير المســـيطرة   قيار يت 

ــتحوا  ــة المجموعة في  اإلســ ــا  التغيرات في حصــ ــيطرة الشــــركة ال. يت  احتســ حقوق  كمعامقتتابعة والتي ال ينتج عنها فقدان الســ
 .ملكيةال
 

حصــــــص  المونودات والمطلوبات للشــــــركة التابعة وأي ب تقوم بجيقاف اإلعترافتةقد المجموعة الســــــيطرة على شــــــركة تابعة،  عندما
أو خسـارة ناتجة في بيان الربح    مكسـببأي    اإلعترافحقوق الملكية. يت   ل اخخر    غير مسـيطرة تتعلق بها باإلضـافة إلى المكونات

 السيطرة. انبالقيمة العادلة عند فقد ةمحتةش بها في الشركة التابع حصةأو الخسارة الموحد. يت  قيار أي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع(  أساس التوحيد

 اخعمام إندماأل
ــتخداميت   ــتحوا طر ق   إســــ ــبة  اإلســــ ــفي المحاســــ ــتحوا    اإلحتســــ تكلة   يت  قيارالشــــــركات التابعة من قبل المجموعة.    على اإلســــ

في تار     أو المحتملة، وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة،  للمونودات المستحو  عليهاالقيمة العادلة  ب  اإلستحوا 
 .محتمل دفع  مبل القيمة العادلة خي  باإلضافة إلى ،المعاملة

 
والقيمة العادلة في   المســـــتحو  عليهاأي حصـــــص غير مســـــيطرة في الشـــــركة    وقيمةالمحوم    المالي تســـــجيل الز ادة في المقابل يت 

ي اـافي المونودات  القيمة العادلة لحصـة المجموعة ف  عن عليها ملكية سـابقة في الشـركة المسـتحو   حصـة خي اإلسـتحوا تار   
أقل من القيمة العادلة لصـــافي مونودات الشـــركة التابعة المســـتحو  عليها   تان. إ ا كالمســـتحو  عليها كشـــهرة تجار ةالتي   المحددة

 .الةرق مباشرة في بيان الربح أو الخسارة الموحدب اإلعتراف، يت  بسعر مخة في حالة الشرا  

 في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغيير السيطرة  التغيرات
ولي   –حقوق ملكية   كمعامقتالحصـــــــــــص غير المســـــــــــيطرة التي ال ينتج عنها فقدان الســـــــــــيطرة  ات احتســـــــــــا  المعامقت   يت 

لحقوق غير في ا  اإلســـــــتبعادأو الخســـــــائر الناتجة عن    المكاســـــــب. يت  تســـــــجيل مقياً مح المالكين بصـــــــةته   التي تت    يالمعامقت
 .الموحدالمسيطرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 عند التوحيد المحذوفة  المعامقت
عن  ة الناتجة  محققالغير   والمصــــــــــار فيرادات واإل،  الداخلية  يما بين شــــــــــركات المجموعة  واخراــــــــــدةالمعامقت    يت  حذف كافة

مح الشــركات المســتثمر بها وفقًا المعامقت   الناتجة عنالمكاســب غير المحققة   يت  حذف.  ةالمجموع يما بين شــركات المعامقت  
بنةس الطر قة   المحققةالخسـائر غير  يت  حذ. بها  المسـتثمرفي الشـركة  المجموعة    إلى مد  حصـةمقابل االسـتثمار   لحقوق الملكية

 القيمة. إنخةا  الذي ال يوند  ي  دليل على إلى المد المكاسب غير المحققة، ولكن فقى  حذف بها بت التي 

 التقارير عن القطاعات
 للمجموعة. ةالتنةيذي اإلدارةبطر قة تتوافق مح التقار ر الداخلية المقدمة إلى  يةقطاعات التشغيلالعن  رفح التقار ريت  
 

، بما مصــــار فمنها إيرادات وتتكبد   تحققيعتبر قطاع التشــــغيل أحد مكونات المجموعة التي تقوم بأنشــــطة أعمام والتي يمكن أن  
تت  مرانعــة النتــائج   لمجموعــة.لمكونــات اخخر   المح أي من  التي تت   المتعلقــة بــالمعــامقت    والمصــــــــــــــــار ففي  لــ  اإليرادات  

حوم تخصـــــــيص الموارد  تخا  قرارات إ  من أنل  للمجموعة ةالتنةيذي اإلدارةالتشـــــــغيلية للقطاعات التشـــــــغيلية بشـــــــكل منتظ  من قبل 
 (.36 إيضاحمعلومات مالية عنها )عنها ، والتي تتوفر اوتقيي  أدائه للقطاعات
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 أجنبية تعمال
 المعامقت واخرادة (أ)

  عندتوار   المعامقت أو التقيي   بباسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة   التشـغيليةيت  تحو ل المعامقت بالعمقت اخننبية إلى العملة  
ــائر اـــــــرف العمقت اخننبية الناتجة عن تســـــــو ة لذط المعامقت وعن تحو ل  يت  اإلعتراف .البنودإعادة قيار   بمكاســـــــب وخســـــ

  المونودات والمطلوبات المالية بالعمقت الجنبية وفقًا خســـعار الصـــرف الســـائدة في نهاية الســـنة في بيان الربح أو الخســـارة ضـــمن
 ".مصار ف تمو ل"
 

يت  عر  مكاسـب وخسـائر اـرف العمقت الجنبية التي تتعلق بالقرو  والنقد ومرادفات النقد في بيان الربح او الخسـارة الموحد  
 ".مصار ف تمو ل"ضمن 

 
 شركات المجموعة  ( )

ــاد  ال تعاني عملتها من الشــــركات التابعة للمجموعة )التي    لكافةالنتائج والمركز المالي    تحو ليت   عملة   لها( والتي  متضــــخ اقتصــ
 إلى عملة العر  كما يلي: العر عن عملة  تختلف  تشغيلية

 
 ؛يت  تحو ل المونودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر اإلقةام السائد بتار   بيان المركز المالي الموحد ( 1)
 و لسعر السائد في تار   المعاملة؛ل الخسارة وفقاً أو  الربحلكل بيان من  والمصار فيت  تحو ل اإليرادات  ( 2)
 فروق الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد. بكافة اإلعترافيت   ( 3)

 ممتلكات وآالت ومعدات 
ــتهقا ا ا االســــ ــً ــائر انخةا  القيمة المترايمة، إن وندت.يت  قيار بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلةة ناقصــــ  لمتراي  وخســــ

على    اتياً  المشــيدة المونوداتتشــمل تكلةة  المنســوبة بشــكل مباشــر إلى اقتنا  أو إنشــا  اخاــل.على المصــار ف تتضــمن التكلةة  
المقصــــــود من ، وتكاليف  لإلســــــتخدام  المونوداتإحضــــــار  إلى  تكلةة المواد والعمالة المباشــــــرة، وأي تكاليف أخر  متعلقة مباشــــــرة  

القدرة تت  رســــــــملة البرامج المشــــــــتراة التي تعتبر نزً ا ال يتجزأ من   .توند ب  المونوداتواســــــــتعادة الموقح الذي   البنودتةكي  وإزالة  
الممتلـكات واآلالت والمـعدات أعـمار  من  بـند   أيعـندما يكون خنزا   ت الصـــــــــــــــلة كجز  من تـل  المـعدات.لمـعدات  ال التشــــــــــــــغيلـية

 لممتلكات واآلالت والمعدات.من امنةصلة   كبنودإنتانية مختلةة، يت  احتسابها  
 

ئمًا فقى عندما يكون من يت  إدراأل التكاليف القحقة في القيمة المدرنة لااـل أو االعتراف بها كأاـل منةصـل حسـبما يكون مق
المحتمل أن ينتج للمجموعة فوائد اقتصـادية مسـتقبلية مرتبطة بالبند المعني و كون باإلمكان قيار التكلةة بشـكل موثوق. يت  إدراأل 

 يافة مصار ف اإلاقح والصيانة اخخر  في الربح أو الخسارة في الةترة التي يت  تكبدلا فيها.
 

ــتهقا عل االســـــــتهقا على    يحتســـــــب  اى أراضـــــــي التمل  الحر لكنها تخضـــــــح إلختبار إنخةا  القيمة، بينمال يت  إحتســـــــا  إســـــ
اخخر  باســــــتخدام طر قة القســــــى الثابت لتوز ح تكلةتها أو إعادة تقييمها إلى قيمها المتبقية على مد  عمرلا اإلنتاني   المونودات

 :كما يليالمقدر، 
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 )يتبع(ممتلكات وآالت ومعدات 
 سنة 40-20 مبانيال

 سنة 20-2 اآلالت والمعدات
 سنوات 8-4 المركبات
 سنوات 8-4 البرامج

 سنوات 8-4 أثا  وتجهيزات  
 

يت  تخ ي  القيمة   في نهاية كل فترة تقر ر.  الضــــــرورةو ت  تعديلها عند   واخعمار اإلنتانية للمونودات،تت  مرانعة القي  المتبقية  
القابلة لقســــــترداد )رانح  القيمةلااــــــل أيبر من   المدرنةالقابلة لقســــــترداد إ ا كانت القيمة  القيمةإلى    مباشــــــرةً   المدرنةالدفتر ة  
 من خقم مقارنة  يت  تحديد المكاســـــــــب والخســـــــــائر الناتجة عن اإلســـــــــتبعاد  "انخةا  قيمة المونودات غير المالية"(.  3 إيضـــــــــاح

 .في بيان الربح أو الخسارة الموحد" اإليرادات اخخر  " و ت  إدرانها ضمن المتحصقت مح القيمة المدرنة،

 اإلنجازاعمام رأسمالية قيد 
، حتى تار   اإلنجازواآلالت والمعدات كأعمام رأســــــمالية قيد  بجنشــــــا  الممتلكاتتقوم المجموعة برســــــملة نميح التكاليف المتعلقة 

 .تل  المونودات  إنجاز وتشغيل
 

من عند االنتها   للمونوداتالتصــــــــنيف المناســــــــب إلى  اإلنجازمن اخعمام الرأســــــــمالية قيد بعد  ل   ث  يت  تحو ل لذط التكاليف  
 والتشغيل. اإلنجازاالقتصادية من تار   اإلنتانية ، و ت  استهقيها على مد  أعمارلا التشييد

 غير الملموسة  الموجوداتالشهرة و 

 التجار ة الشهرة
لشـركة  ا  في  الز ادة في تكلةة االسـتحوا  على القيمة العادلة لحصـة المجموعة في اـافي المونودات المحددة  التجار ة تمثل الشـهرة

 .اإلستحوا تار   في  المستحو  عليهاالتابعة 
 

ــنوً ا لتحديد انخةا  القيمة و ت   ــهرة سـ ــائر  قيدلايت  اختبار الشـ ا خسـ ــً عكس  القيمة المترايمة. ال يت  في نخةا االبالتكلةة ناقصـ
على أســــار التدفقات النقدية المتوقعة للوحدات المولدة للنقد    العمليات الحســــابية . تت التجار ة خســــائر االنخةا  في قيمة الشــــهرة

 .بع  اخحكامبمعدم خص  مناسب، يتطلب تحديدط ممارسة  و ت  خصمها ات الصلة 
 

للوحدات المنتجة للنقد أو  التخصــــيص  إنرا   يت   القيمة.  لنقد لغر  اختبار انخةال المولدةوحدات  ال  إلىالشــــهرة   تخصــــيصيت  
عن  الشـهرة التجار ة و ت  تحديدلا وفقًا للقطاعات    من دمج اخعمام الذي ينشـأ مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المتوقح إسـتةادتها

 .التشغيلية

 المونودات غير الملموسة المستحو  عليها
 إلحتماليةبالقيمة العادلة والتي تعكس توقعات الســوق   مبدئياً  بشــكل منةصــل المســتحو  عليهايت  قيار المونودات غير الملموســة  

 إلى المجموعة. اخالفي  المتضمنةالمستقبلية  اإلقتصاديةتدفق المنافح 
 

ا  المحددة بالتكلةة   اإلنتانية  اخعمارالمونودات غير الملموســــــــة  ات  يت  إدراأل المتراي  وخســــــــائر انخةا  القيمة   اإلطةا ناقصــــــــً
 اإلنتانيالمترايمة. يت  االعتراف باإلطةا  على أســــــــــــار القســــــــــــى الثابت على مد  أعمارلا اإلنتانية المقدرة. يت  مرانعة العمر 

 .في نهاية كل فترة تقر ر، مح احتسا  أي تغيرات في التقديرات على أسار مستقبلي اإلطةا المقدر وطر قة 
 

التجـارـ ة المتميزة، ال يونـد حـد متوقح للةترة التي من المتوقح خقلـها  ـبالعقـماتاســــــــــــــتـناًدا إلى تحلـيل نميح العواـمل  ات الصـــــــــــــــلة  
يت  إطةا  المونودات غير الملموسة  ات    التحقيق اافي تدفقات نقدية للمجموعة، وبالتالي تعتبر  ات عمر إنتاني غير محدد.  

ــنوً ا أو أيثر إ ا كانت   إلنخةا  القيمةغير المحددة ولكن يت  اختبارلا   اإلنتانية اخعمار ــير إلى أن   اخحدا ســــــــ والظروف تشــــــــ
 لنقد.ل المنتجةوحدة الأو على مستو   ةفردي بصورةقيمتها إما  إنخةضتقد  المدرنةالقيمة 
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 )يتبع( غير الملموسة الموجودات

 المونودات غير الملموسة المستحو  عليها)يتبح(
غير المحددة ســـــــــــــنو ًا لتحديد ما إ ا كان تقيي   اإلنتانية اخعمارللمونودات غير الملموســـــــــــــة  ات    اإلنتانية  اخعمارتت  مرانعة  

من غير محـدد إلى محـدد على    اإلنـتانـية اخعمـار، يت  إنرا  التغيير في في حـام عـدم مقئمـت .  ال يزام مقئمـاً   اإلنـتانـية اخعمـار
الةرق بين اـــافي  على أســـار  أو الخســـائر الناتجة عن اســـتبعاد المونودات غير الملموســـة   المكاســـبأســـار مســـتقبلي. يت  قيار 

 إلغا  اإلعترافبها في بيان الربح أو الخســــــارة الموحد عندما يت   اإلعترافو ت   المدرنة لااــــــلوالقيمة    متحصــــــقت اإلســــــتبعاد
 أعمار محددة مبينة أدناط. التي لهاغير الملموسة  للمونوداتالعمر اإلنتاني إن  .باخال

 
 ما ال نهاية – سنة 20 التجار ة العقمات
 سنة 12-10 مح العمق  العققات

 غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة 
ــح  ــهرة التجار ة   -عمر إنتاني غير محدد  المونودات التي لهاال تخضـ ــبيل المثام، الشـ ــة غير  المونوداتأو  على سـ غير الملموسـ

 التي تخضــــــح لإلســــــتهقا أو اإلطةا  المونودات تت  مرانعةالقيمة.  إلنخةا و ت  اختبارلا ســــــنو ا   لإلســــــتخدام لإلطةا الجالزة 
ــير اخحدا القيمة    إلنخةا  ــترداد.  تقد ال   القيمة المدرنة  أنأو التغيرات في الظروف   عندما تشــــــــ  يت  اإلعترافكون قابق لقســــــــ
لقســـــترداد    إن القيمة القابلةلقســـــترداد.    ةالقابل قيمت لااـــــل    يمة المدرنةب  الق تجاوزتللمبل  الذي   وفقاً   إنخةا  القيمةبخســـــارة  

ــتخدام أيهما أعلى ــًا تكاليف البيح أو القيمة في اإلسـ ــل ناقصـ يت  تجميح القيمة،  إلنخةا . خغرا  تقيي  لي القيمة العادلة لااـ
تت  مرانعة لنقد(. ل المنتجةوحدات  المنةصـــــل )  بشـــــكل تحديدلاتدفقات نقدي  يمكن  تتوفر لهاالمســـــتو ات التي المونودات في أقل 

تار    إنخةا  القيمة بحتمام عكس مقابل إ  تعرضــــــــــــــت إلنخةا  القيمةالتي   بخقف الشــــــــــــــهرة التجار ةغير المالية  المونودات
 .التقر ر

 المخزون 
. تشـمل المتوسـى المرنح. يت  تحديد التكلةة باسـتخدام طر قة القيمة القابلة للتحقق أيهما أقلأو اـافي  بالتكلةة   المخزون يت  إدراأل 

 نقلفي  تكلةة المخزون على المصـــــار ف المتكبدة لإلســـــتحوا  على المخزون، تكلةة اإلنتاأل او التحو ل والتكاليف اخخر  المتكبدة  
العامة   المصــــار فمن  نســــبة مقئمةالمصــــنح، تشــــتمل التكلةة على   يما يتعلق بالمخزون ين.  وضــــع  الحاليموقع  و إلى    المخزون 

  .    و ستثني من  ل  تكاليف االقترا . اإلعتيادية الطاقة اإلستيعابية معدم لإلنتاأل على أسار
 
 .المتغيرة المطبقة مصار ف البيحمثل اافي القيمة القابلة للتحقق على سعر البيح المقدر في سياق اخعمام االعتيادية، ناقًصا ت

 األرصدة لدى البنوك والنقد
البنوا والودائح المحتةش بها لد   النقد   ،في بيان التدفقات النقدية الموحد، على النقد في الصــــــندوق يتضــــــمن النقد ومرادفات النقد، 

 .والنقد المقيد للحسابات البنكية المكشوفةلد  البنوا التي لها توار   استحقاق أالية ال تز د عن ثقثة أشهر معدلة 
 

ــمن النقد ومرادفات النقد،   ــندوق المركز المالية الموحدفي بيان يتضـــــــ ا البنوا والودائح المحتةش بهلد   النقد    ،، على النقد في الصـــــــ
 وحسا  الضمان. عند الطلب لد  البنوا

 
 الحالية.القرو  البنكية ضمن  الحسابات البنكية المكشوفةتظهر  

 وعالوة إصدار األسهم رأس المال
 يت  تصنيف عقوة إادار اخسه  المتعلقة باخسه  العادية كحقوق ملكية. ف اخسه  العادية كحقوق ملكية.يتصنيت  
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 الذمم الدائنة التجارية
من  ةاالعتيادي  اخعمامت  الحصــــوم عليها في ســــياق يالســــلح أو الخدمات التي   بســــداد قيمةالتزامات  بالذم  التجار ة الدائنة  تتمثل  

خقم ســنة واحدة أو أقل )أو    الســداد  لذط الذم  مســتحقة تمتداولة إ ا كان  كمطلوباتالموردين. يت  تصــنيف الذم  الدائنة التجار ة  
 غير متداولة. كمطلوباتمر كذل ، يت  عرضها إ ا كانت أطوم(. إ ا ل  يكن اخ للمنشأة اإلعتياديةدورة التشغيل  خقم

 
 الحقًا بالتكلةة المطةأة باستخدام طر قة الةائدة الةعلية. ، و ت  قياسهاالذم  التجار ة الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلةيت  اإلعتراف ب

 القروض
يت   بالتكلةة المطةأة. الحقاً   يت  إدراأل القرو  المتكبدة.القرو  مبدئًيا بالقيمة العادلة، بعد خص  تكاليف المعاملة  ب اإلعترافيت  

على  تكاليف المعاملة( وقيمة االســــــترداد في بيان الربح أو الخســــــارة الموحد   من  صــــــافيبال) المتحصــــــقتأي فرق بين ب اإلعتراف
 فترة االقترا  باستخدام طر قة الةائدة الةعلية. مد 

 
ت القرو  كتكـاليف لمعـامقت القر  إ ا كـان من المرنح أن يت  ســــــــــــــحـب نميح يت  اإلعتراف ـبالرســــــــــــــوم المـدفوعـة لتســــــــــــــهيق

 التسهيقت البنكية أو نز  منها. وفي لذط الحالة، يت  اإلعتراف بالرسوم في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مد  فترة القر . 
 مزايا الموظفين

المبل  المتوقح دفع  إ ا كان  بجلتزام اإلعترافعند تقدي  الخدمة  ات الصـــلة. يت     قصـــيرة اخنليت  تحميل مخصـــصـــات الموظةين 
دفح لذا المبل  نتيجة لخدمة ســــــابقة قدمها الموظف و مكن تقدير االلتزام بشــــــكل ل  حاليلد  المجموعة التزام قانوني أو اســــــتداللي  

 موثوق ب .
 المكافآت وخطى الحوافز طو لة اخنل

. اإلســـــــتحقاقفي بيان الربح والخســـــــارة الموحد على أســـــــار   اخنلالمكافآت والحوافز طو لة   بمطلوبات  عترافباإلتقوم المجموعة  
 اإلدارة لموافقة مجلس اإلدارة وترتبى بأدا  اخعمام.  إمتيازاتتخضح 
 محددةال المسالماتخطة 
القانون    المســتحقين بمقتضــىالتقاعد الشــهر ة  يما يتعلق بالموظةين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  مســالمات أدا يت  
، ممثلة في اــندوق معاشــات ومكافآت والتقاعداــندوق المعاشــات دائرة المالية بحكومة أبوظبي إدارة   تولىت.  2000  لســنة 2رق   

من مواطني  المواطنينوفًقا للمتطلبات المحلية والتنظيمية للموظةين غير    ةالتقاعدي تايت  احتســا  المعاشــالتقاعد إلمارة أبوظبي.  
 دوم مجلس التعاون الخليجي.

 المحددة التعو ضاتخطة 
المجموعة حالًيا   تقومالمحددة.   اتالمســـالم برنامجبخقف   بتعو ضـــات نهاية الخدمة للموظةينالمحددة   يتمثل برنامج التعو ضـــات

الســــار ة في قانون العمل االتحادي غير خاضــــح للتمو ل خا  بتعو ضــــات نهاية الخدمة للموظةين طبقًا لاحكام  بتطبيق برنامج
ــتو  المترايمةفترات الخدمة    و رتكز علىلدولة اإلمارات العربية المتحدة،  ــافي     آخرومسـ ــاســـي للموظف. يت  احتســـا  اـ راتب أسـ

ن يالموظةة التي إيتســــــبها  المســــــتقبلي قيمة التعو ضــــــاتالمحددة من خقم تقدير   ببرنامج التعو ضــــــاتالتزام المجموعة  يما يتعلق  
ترف بها غير معقيمتها الحالية. يت  خصـــــــــ  أي تكاليف  والتي يت  خصـــــــــمها لتحديدمقابل خدمته  في الةترتين الحالية والســـــــــابقة 

،  على انها )أأ(  مصنةة  بالواليات المتحدة شركاتاادرة من  سندات  لسابقة. إن معدم الخص  لو العائد في تار   التقيي  الخدمة  لل
و كون لذا لو الســوق البديل في حالة عدم ونود ســوق واســح النطاق لســندات اــادرة من شــركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .يتوار ون وفقًا لما يحددط اإل
 

ــنو ةيت   ــتخدام طر قة وحدة  إنرا  اإلحتســــــا  بصــــــورة ســــ ــين  اإلئنمانمن قبل خبير ايتواري مؤلل باســــ المتوقعة. عندما يت  تحســــ
يت  اإلعتراف بحصـة التعو ضـات الزائدة الخااـة بالخدمة السـابقة للموظةين ضـمن المكاسـب او الخسـائر بأقسـاط   الخطة،  إمتيازات

ــى ا ــاو ة على متوسـ ــاتمتسـ ــتحقاق التعو ضـ ــبح عندط الذي  المد . إلى  لةترة حتى يت  إسـ ــتحقة تصـ ــات مسـ ، يت  في الحام التعو ضـ
ــار ف اإلعتراف ــارة الموحد.   بالمصـ ــائر اإليتوار ة   باإلعتراف بكافة  المجموعة  تقوممباشـــرة في بيان الربح أو الخسـ المكاســـب والخسـ

ــاتخطى   الناتجة عن ــ  التعو ضــــ ــار ف وكافةامل اآلخر  المحددة في بيان الدخل الشــــ ــاتالمتعلقة بخطى  المصــــ المحددة    التعو ضــــ
 ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.
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 المخصصات
 و كون  ضـــمن أو قانوني حالي التزام ســـابق، لحد  نتيجة المجموعة، على يترتب عندما المطالبات بمخصـــصـــات االعتراف يت 
 يت  ال موثوقة. بصــــورة االلتزام قيمة و مكن تقدير االلتزام لتســــو ة االقتصــــادية للمنافح خارنة تدفقات إنرا  يلزم أن المرنح من

 .التشغيلية المستقبلية بالخسائر المتعلقة بالمخصصات االعتراف
 

يت  تحديدلا  االلتزام وتســو ة خارني تدفق إنرا  اخمر يســتدعي أن إحتمالية فجن المماثلة، االلتزامات من عدد لناا تكون  عندما
 يما  خارني تدفق بجنرا ضـــــئيل  احتمام لناا يان وإن حتى ما بمخصـــــص االعتراف يكل. و ت  االلتزامات درنة إلى بالنظر
 .االلتزامات فئة نةس في مدرأل بند بأييتعلق  

 
الذي يعكس  الضــــــر بة قبل ما معدم باســــــتخدام االلتزام لتســــــو ة طلبها المتوقح للنةقات بالقيمة الحالية المخصــــــصــــــات يت  قيار
 .بااللتزام المرتبطة والمخاطر للمام الحالية للقيمة الزمنية السوق  تقييمات

 ومصاريف التمويلإيرادات التمويل 
 االعتراف ت المشـــــــتقة. ي المالية اخدوات على والمكاســـــــب الطلب تحت الودائح على الةوائد إيرادات من إيرادات التمو ل تتكون 

 طر قة الةائدة الةعلية. باستخدام إستحقاقها، عند الةوائد بجيرادات
 

ــار ف ــار ف التمو ل من مصـ ــائرومصـــار ف الةائدة على مطلوبات عقود اإليجار   القرو  على الةائدة تتكون مصـ  اـــرف وخسـ
 طر قة الةائدة الةعلية. باستخدامالموحد بيان الربح أو الخسارة  في االقترا تكاليف   بكافة االعتراف اخننبية. يت  العمقت

 توزيعات األرباح
 من اخرباح توز عات اعتماديت  فيها  التي الةترة في للمجموعة الموحدة البيانات المالية في يالتزام اخرباح بتوز عات االعتراف يت 
 .المجموعة مسالمي قبل

 الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
 الزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضرائب. تقدي تخضح عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية للزكاة. يت  

 
الخاضــعة للضــر بة وفًقا للوائح ضــر بة الدخل  ات    الســلطة ضــمنتعمل ضــر بة الدخل للشــركات التابعة في الخارأل التي   تقدي يت  

الدخل اخننبي في الةترة التي يت  و  الزكاة  ضــر بةل النهائية  تقديراتالالناتجة عن    التســو ات يت  تســجيلالصــلة في بلدان التأســيس. 
 فيها إنرا  لذط التقييمات.

 
ى الدخل الخاضـح للضـر بة في الةترة الحالية على أسـار إن مصـار ف أو إيرادات ضـر بة الدخل للةترة لي الضـر بة المسـتحقة عل

إلى   تعودالضــــر بية المؤنلة التي  المونودات والمطلوباتقضــــائية معدلة بالتغييرات في    ســــلطةمعدم ضــــر بة الدخل المطبقة لكل  
 الةروق المؤقتة وإلى الخسائر الضر بية غير المستخدمة.

 
ــار   ــا  ضـــــر بة الدخل الحالية على أســـ ــكل نولري في نهاية فترة إعداد  يت  احتســـ ــر بية المطبقة أو المعموم بها بشـــ القوانين الضـــ

التـقار ر في اـلدوم التي تعمـل فيهـا المجموعـة وتنتج إيرادات خـاضــــــــــــــعـة للضــــــــــــــر ـبة. تقوم اإلدارة دور ـًا بتقيي  المواقف المتخـذة في  
ــر  ــح فيها التنظي  الضـ ــر بية  يما يتعلق بالحاالت التي يخضـ ــير. و حدد اإلقرارات الضـ ــا    اخحكامبي المعموم ب  للتةسـ عند االقتضـ

 على أسار المبال  المتوقح دفعها إلى السلطات الضر بية.
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 مؤجلةال الضريبة مطلوباتموجودات / 
للمونودات والمطلوـبات في بـيان المركز المـالي الموحـد    المـدرنـةالضــــــــــــــر ـبة المؤنـلة على الةروق المؤقـتة بين القي  ـب اإلعترافيت   

ئب المؤنلة  الضـرا  بمطلوباتالربح الخاضـح للضـر بة. يت  االعتراف بون  عام   إحتسـا والقواعد الضـر بية المقابلة المسـتخدمة في 
ــر بية المؤنلة عموًما لجميح الةروق المؤقتة القابلة   ــر بة. يت  اإلعتراف بالمونودات الضــــــــ ــعة للضــــــــ لجميح الةروق المؤقتة الخاضــــــــ
ــر بة متاحة مقابل تل  الةروق المؤقتة القابلة   ــعة للضـــــــــ ــ  إلى الحد الذي يكون  ي  من المحتمل أن تكون اخرباح الخاضـــــــــ للخصـــــــــ

بمونودات ومطلوبات الضــر بة المؤنلة إ ا   اإلعترافيت   ال بية غير المســتخدمة التي يمكن اســتخدامها. والخســائر الضــر   للخصــ 
( بالمونودات والمطلوبات بخقف إندماأل اخعمامالمبدئي ) عن اإلعتراف نشـأ الةرق المؤقت والخسـائر الضـر بية غير المسـتخدمة

ــبي.    الفي معاملة  ــر بة أو الربح المحاسـ ــح للضـ ــافةتؤثر على الربح الخاضـ ــرائب    بمطلوبات اإلعترافيت   الإلى  ل ،   باإلضـ الضـ
 المبدئي بالشهرة. اإلعترافالمؤنلة إ ا كان الةرق المؤقت ناتًجا عن 

 
لمونودات الضــــــر بة المؤنلة في نهاية كل فترة تقر ر و ت  تخ يضــــــها إلى الحد الذي يصــــــبح من غير   المدرنةتت  مرانعة القيمة  

 المحتمل مع  توفر أرباح ضر بية كا ية للسماح باسترداد كل أو نز  من المونودات.
 

  فيها تســــــــو ة االلتزام أو يت  قيار مطلوبات ومونودات الضــــــــرائب المؤنلة بمعدالت الضــــــــر بة المتوقح تطبيقها في الةترة التي يت
بشـكل نولري بحلوم نهاية فترة    تشـر عهاأو   تشـر عهاالمحقق، على أسـار معدالت الضـرائب )وقوانين الضـرائب( التي ت   اخاـل

التقر ر. يعكس قيار مطلوبات ومونودات الضـر بة المؤنلة العواقب الضـر بية التي سـتتبح من الطر قة التي تتوقح بها المجموعة،  
 لمونوداتها ومطلوباتها. المدرنةهاية فترة التقر ر، إسترداد أو تسديد القيمة في ن

 العائد على السهم
ــي  المكاســـب خقم من بيانات حوم العائد على الســـه . يت  إحتســـا  العائد على الســـه  تقوم المجموعة بعر  ــائر أو تقسـ  الخسـ

 .السنة خقم القائمة اخسه  لعدد المرنح المتوسى على المجموعة مسالمي إلى العائدة

 اإلعتراف باإليرادات 
تحصـيلها    ت  التي  المبال   و سـتثنيمح العميل الحصـوم علي  من عقد    الذي تتوقح المجموعةالبدم    أسـار  علىاإليرادات   يت  قيار
 أطراف أخر . تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بالسيطرة على منتج أو خدمة ما خحد العمق . عنبالنيابة  

 بيح البضائح
االعتراف   يجباسـتنتجت المجموعة أن     .على إلتزام أدا  واحدلبيح البضـائح   عادًة ما تشـتمل العقود المبرمة مح العمق  للمجموعة

 لعميل، بشكل عام عند تسلي  البضائح.لتحو ل السيطرة على اخال  عند  عند نقطة زمنية معينة البضائحباإليرادات من بيح 
 

.  وخصومات الكميات  اإلعادةالحق في  بما في  ل   البدالتالعديد من  التي يت  تقديمها للعمق   البضائحبع  عقود بيح  تتضمن
ــأ ــائححق إعادة البعن    ينشـــــــ ــومات الكميات بدم ضـــــــ يت    حتى  و ت  تقييدلاالعقد   بدايةالمتغير عند   البدم  يت  تقديرمتغير.   وخصـــــــ

 .من مقدار اإليرادات التي سيت  تأنيلها يز دالمتغير  البدم علىتطبيق القيد  إن. اليقين المرتبطة بهاعدم  حالة اإلنتها  من
 حق إعادة البضائح

من العميل متغير الن العقد يســمح   يكون البدم المســتل . خقم فترة زمنية محددةالبضــائح  بجعادةالعقد للعميل الحق   يســمحعندما 
لذط الطر قة   خن إعادتهان وندت. تسـتخدم المجموعة طر ق  القيمة المتوقعة لتقدير البضـائح التي سـيت  إالمنتجات،  بجعادةللعميل 

بمونب المييار  متطلبات  ال تقوم المجموعة بتطبيقالمتغير الذي ســـــــــيكون للمجموعة الحق  ي .   البدم  بمبل أفضـــــــــل   تتنبأ بشـــــــــكل
دران  في إالمتغير الذي يمكن   مبل  البدمالمتغير لتحديد   المتعلقة بالبدم  التقييدتقديرات    بخصـو   15الدولي للتقار ر المالية رق   

المنتجات من   في إســـــترداد  ابل إعادة المبل  للعميل وتســـــجيل أاـــــل مقابل الحقإلتزام مق  تقوم المجموعة بتســـــجيلســـــعر المعاملة.  
 في بيان المركز المالي الموحد.  بشكل منةصل العميل
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 اإلعتراف باإليرادات )يتبع(

 حسومات الكميات
يت  مقااـــــة الحســـــومات   في العقد.  للشـــــروط المحددةوفقا   مختارة  ومنتجاتلعمق   بأثر رنعي   حســـــومات الكمياتتقدم المجموعة  

إلى ز ادة  بأثر رنعي   يؤدي تطبيق حسـومات الكميات عمليات الشـرا  القحقة. عنمن قبل العمق    مقابل المبال  المسـتحقة الدفح
 وفقاً  عميلكل لالطر قة الصــحيحة    قامت المجموعة بتطبيق  التي ســيت  الحصــوم علي ، ولتقدير البدم المتغير الذي  .البدم المتغير

المتعلقة بالتقديرات    تقوم المجموعة بتطبيق الشـــروطبعد  ل     متغير.مبل  بدم أفضـــل    التي يتوقح أنهاخطة الخصـــ  المتةق عليها ل
 المتوقعة. المتعلقة بالحسومات المستقبلية بمطلوبات العقود قامت المجموعة باإلعترافوفًقا لذل ، للبدم المتغير.  المقيدة

 المدفوعة أو المستحقة للعمق  البدالت
لبع  العمق  لتقدي    التســـجيلرســـوم  و ، رســـوم االفتتاح  رســـوم إعادة العر   ، رســـوم العر ،حصـــر ةرســـوم   بدفح  المجموعة تقوم

يت     . بعد  ل عند مقارنتها بالســـــــــلح المباعة للعمق   منةصـــــــــلةما إ ا كانت لذط الخدمات   يتقوم المجموعة بتقيي   . ةخدمات مختلة
 .مقابل اإليرادات، على التوالي خصمهابيح وتوز ح أو  كمصار ف المنةصلةأو غير  المنةصلةبالخدمات  اإلعتراف

 عقود اإليجار 

 المجموعة كمستأنر
  حق اســــــــــــــتخــدامبعقــد إيجــار، عنــد بــد  العقــد. تعترف المجموعــة    (أو يحتوي على)لو  تقوم المجموعــة بتقيي  مــا إ ا كــان العقــد  

ترتيبات عقد اإليجار التي يكون فيها المســـــتأنر، باســـــتثنا  عقود اإليجار والتزامات اإليجار المقابلة  يما يتعلق بجميح    المونودات
. بالنســــــبة لهذط العقود، منخةضــــــة القيمةشــــــهًرا أو أقل( وعقود اإليجار اخاــــــوم    12عقود إيجار مدتها  ك  المحددةقصــــــيرة اخنل )

ــى الثابت على مبالمجموعة    تعترف ــار القســـــ ــغيلية على أســـــ د  فترة عقد اإليجار ما ل  يكن مدفوعات اإليجار كمصـــــــروفات تشـــــ
 .االقتصادية من اخاوم المؤنرة المنافحمنتظ  آخر أيثر تمثيق للنمى الزمني الذي يت   ي  استهقا لناا أسار أسار 

 
ا بـالقيمـة الحـاليـة لمـدفوعـات اإليجـار التي ل  يت  دفعهـا في تـار   البـد ،  عقود    مطلوبـاتيت  قيـار     بعـد الخصــــــــــــــ اإليجـار مبـدئيـً

 .معدم اإلقترا  المتزايداستخدام السعر الضمني في عقد اإليجار. إ ا تعذر تحديد لذا المعدم بسهولة، فجن المجموعة تستخدم ب
 

 اإليجار ما يلي: مطلوبات عقودتشمل مدفوعات اإليجار المدرنة في قيار 
 

 عقود إيجار؛أي حوافز  ناقصاً (، اخخر   المدفوعات الثابتة )بما في  ل  ةاإليجار الثابت عقود مدفوعات •
باســتخدام المؤشــر أو المعدم في   بشــكل مبدئيتقار  معدم،اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشــر أو  عقودمدفوعات   •

 البد ؛تار   
 المتبقية؛المبل  المتوقح أن يدفع  المستأنر بمونب ضمانات القيمة  •
 و الخيارات؛إ ا كان المستأنر على يقين معقوم من ممارسة  الشرا ،سعر ممارسة خيارات   •
 .إ ا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنها  عقد اإليجار العقد،غرامات إنها  ل دفعات •

 
 اإليجار في بند منةصل في بيان المركز المالي الموحد. مطلوبات عقوديت  عر  

 
اإليجـار )ـباســــــــــــــتخـدام   مطلوـبات عقودعقود اإليجـار الحـقًا من خقم زـ ادة القيمـة المـدرنـة لعكس الـةاـئدة على    مطلوـباتيت  قـيار  

 .طر قة الةائدة الةعلية( ومن خقم تخ ي  القيمة المدرنة لتعكس مدفوعات اإليجار التي ت  إنراؤلا
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 :الصلة( كلما  ات المونوداتاإليجار )وإنرا  تعديل مماثل لحق إستخدام  مطلوبات عقودتقوم المجموعة بجعادة قيار 

 
 وفي ،  الشرا   خيار  ممارسة  تقيي   فيتغيير    إلى  تؤدي  التي  الظروف   فيتغيرت مدة اإلينار أو أن لناا حد  أو تغيير لام   •

 .المعدم  الخص اإلينار المعدلة باستخدام سعر    مدفوعات  خص  من خقم    مطلوبات عقود اإليجار  قيار  إعادة  يت   الحالةلذط  
متبقية  • قيمة  بمونب  المتوقعة  المدفوعات  في  تغيير  أو  المعدم  أو  المؤشر  في  التغييرات  نتيجة  اإليجار  مدفوعات  تغيرت 

دام  من خقم مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باستخ  مطلوبات عقود اإليجارمضمونة، وفي لذط الحاالت يت  إعادة قيار  
معدم خص  بدون تغيير )ما ل  تتغير مدفوعات اإليجار نتيجة التغيير في سعر الةائدة العائ ، وفي لذط الحالة يت  استخدام  

 .سعر الخص  المعدم(
مطلوبات ت  تعديل عقد اإليجار وال يت  احتسا  تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منةصل، وفي لذط الحالة يت  إعادة قيار   •

ار بناً  على مدة عقد اإليجار المعّدم من خقم مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باستخدام سعر الخص   اإليج  عقود
 .المعدم على أسار تار   التعديل الةعلي

 
 .ل  تق  المجموعة بجنرا  أي من لذط التعديقت خقم الةترات المعروضة

 
ــ ر من مدة اإليجار والعمر اإلنتاني لااـــل  ات العققة. إ ا كان يت  إســـتهقا حق إســـتخدام المونودات على مد  الةترة اخقصـ

عكس أن المجموعة تتوقح ممارسـة خيار الشـرا ، فجن قيمة تعقد اإليجار ينقل ملكية اخاـل اخسـاسـي أو أن تكلةة حق االسـتخدام 
ــتهقيها ــتخدام  ات الصــــــلة يت  إســــ ــتهقا في تار   بد  عقد    حق االســــ ــل  ا العققة. يبدأ االســــ على مد  العمر اإلنتاني لااــــ

 اإليجار.
 

 .يت  عر  حق إستخدام المونودات كبند منةصل في بيان المركز المالي الموحد
 

إحتســا  أي لتحديد ما إ ا كان حق إســتخدام اخاــل قد انخةضــت قيمت  و ت    36تطبق المجموعة المييار المحاســبي الدولي رق  
 ."خسائر محددة في انخةا  القيمة كما لو موضح في سياسة "الممتلكات والممتلكات والمعدات

 المجموعة كمؤنر 
المبال  المســتحقة من عقود اإليجار بمونب عقد اإليجار التمو لي كذم  مدينة بمبل  اــافي اســتثمار المجموعة في  ب اإلعترافيت  

عقود التأنير التمو لي للةترات المحاســــبية لتعكس معدم عائد دوري ثابت على اــــافي اســــتثمار  إيرادات  توز حعقود اإليجار. يت   
  يما يتعلق بعقود اإليجار. القائ المجموعة 

 
يت  يت  االعتراف بجيرادات التأنير من عقود اإليجار التشـغيلية على أسـار القسـى الثابت على مد  فترة عقد اإليجار  ي الصـلة.  

لااـــــل المؤنر و ت    المدرنةتشـــــغيلي إلى القيمة اليجار اإلالتكاليف المباشـــــرة اخولية المتكبدة في التةاو  وترتيب عقد   إضـــــافة
 القسى الثابت على مد  فترة اإليجار.االعتراف بها على أسار 
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 األدوات المالية 
المونودات المالية بتار   المتانرة عندما يكون شــــرا  أو بيح أاــــل مالي بمونب عقد تتطلب   بكافةيت  اإلعتراف وإلغا  اإلعتراف  

ــوق المعني. يت  قيار المونودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة   ــل المالي بمونب الوقت المحدد من قبل الســ ــلي  اخاــ ــروط  تســ شــ
ــنةة  باإلضـــافة إلى تكاليف المعاملة، ما عدا تل  المونودات المالي ــتثمارات  ة المصـ بالقيمة العادلة من خقم الربح أو الخســـارة  كجسـ

ــها مبدئيًا بالقيمة العادلة. ــتحوا  علىالمتعلقة مباشــــــــــــرة    المعامقتتكاليف  ب اإلعترافيت     والتي يت  قياســــــــــ مونودات مالية   باإلســــــــــ
 الموحد. الخسارةالربح أو في  مباشرةً الربح أو الخسارة  خقمبالقيمة العادلة من المصنةة 

 
 .وفقًا لتصنيف المونودات المالية، بالتكلةة المطةأة أو بالقيمة العادلة بالكاملالمونودات المالية المعترف بها  كافةيت  قيار  

 المونودات المالية -والقيار  تصنيفال
 مونودات مالية بالتكلةة المطةأة

التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تل  التدفقات النقدية فقى مدفوعات رأر يت  قيار المونودات المالية المحتةش بها لتحصــــــــيل 
بالتكلةة المطةأة وليس نزً ا   الحقاً يت  قياســ  الذي  أو الخســارة من اســتثمار دين  المكســب قياريت   المام والةائدة بالتكلةة المطةأة.

إيرادات الةوائد من لذط المونودات   يت  إدراأل أو انخةا  قيمت .  اخالعند استبعاد  الربح أو الخسارة بيانالتحوط في    عققةمن  
 .المالية في إيرادات التمو ل باستخدام طر قة معدم الةائدة الةعلي

 من خقم الربح أو لخسارة بالقيمة العادلةمونودات مالية 
 إن المونودات المالية بالقيمة العادلة من خقم الربح أو الخسارة لي:

 
 ليست مدفوعات أال الدين والةائدة على المبل  اخالي القائ ؛ أو/ ولي التي و  مونودات  ات تدفقات نقدية تعاقدية •
مونودات محتةش بها ضــــــمن نمو أل اخعمام غير تل  المحتةش بها لتحصــــــيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتةش بها   •

 للتحصيل والبيح؛ أو
 دلة من خقم الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.بالقيمة العا مصنةةمونودات  •

 
 الربح او الخســـــارة بيان يت  قيار لذط المونودات بالقيمة العادلة، مح اإلعتراف بأية أرباح أو خســـــائر ناتجة عن إعادة القيار في 

 . الموحد

 إنخةا  القيمة
 .للمونودات المدرنةالمالية المقاسة بالتكلةة المطةأة من إنمالي القيمة   اإلستثماراتيت  خص  مخصص خسائر 

 
، تقوم المجموعة بمقارنة  المبدئيعند تقيي  ما إ ا كانت مخاطر االئتمان على اخداة المالية قد ارتةعت بشــــــــــــــكل لام منذ االعتراف 

على اخداة المالية كما   ر مح ونود خطر حدو  تخلففي تار   التقر كما مخاطر حدو  التخلف عن الســــــــداد على اخداة المالية  
عنــد إنرا  لــذا التقيي ، تــأخــذ المجموعــة بــاالعتبــار كــل  من المعلومــات الكميــة والنوليــة التي تكون  في تــار   اإلعتراف اخولي.  

. تشمل المعلومات  هد ال مبرر ل المتاحة دون تكلةة أو ن المستقبليةمعقولة وقابلة للدع ، بما في  ل  الخبرة التار خية والمعلومات  
ــناعات التي يعمل فيها المدينون للمجموعة، و ت  الحصـــوم عليها من  ــتقبلية للصـ ــتقبلية التي يت  أخذلا باإلعتبار، اآلفاق المسـ المسـ

ــادر ــافة إلى النظر في مختلف المصـــــ ــاديين والمحللين الماليين والهيئات اخخر  المماثلة، باإلضـــــ الخارنية   تقار ر الخبرا  االقتصـــــ
 للمعلومات االقتصادية الةعلية والمتوقعة والمتعلقة بالعمليات اخساسية للمجموعة.
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 )يتبع(األدوات المالية 

 )يتبح( إنخةا  القيمة
على ون  التحـديد، تؤخذ المعلومات الـتالـية باإلعتـبار عـند تقيي  ما إ ا كانت مخـاطر االئتـمان قد زادت بشـــــــــــــــكل لام مـنذ االعتراف 

 :المبدئي
 

 تدلور نولري فعلي أو متوقح في اخدوات المالية الخارنية )إن وندت( أو التصنيف االئتماني الداخلي؛ •
ــبيل المثام،   • ــة بأداة مالية معينة، على سـ ــواق الخارنية لمخاطر االئتمان الخااـ ــرات اخسـ حدو  تدلور ملحوظ في مؤشـ

أو   ؛أو طوم الةترة الزمنية  عن ســـــداد االئتمان بالنســـــبة للمدينز ادة لامة في راـــــيد االئتمان، أســـــعار مقايضـــــة العجز 
 قل من التكلةة المطةأة؛الذي تكون  ي  القيمة العادلة خال مالي أ المبل 

ــبب • ــادية التي من المتوقح أن تتســــــ ــاع المالية أو االقتصــــــ ــلبية القائمة أو المتوقعة في اخعمام أو اخوضــــــ  ؛التغيرات الســــــ
 انخةا  لام في قدرة المدين على الوفا  بالتزامات ديون ؛

 تدلور لام فعلي أو متوقح في النتائج التشغيلية للمدين؛ •
 مخاطر االئتمان على اخدوات المالية اخخر  لنةس المدين؛الز ادات الهامة في  •
حدو  تغير ســـلبي فعلي أو متوقح لام في البيئة التنظيمية واالقتصـــادية أو التكنولونية للمدين، مما يؤدي إلى انخةا   •

 لام في قدرة المدين على الوفا  بالتزامات ديون .
 

وعة أن مخاطر اإلئتمان على أال مالي قد ارتةعت بشكل لام منذ اإلعتراف بغ  النظر عن نتائج التقيي  أعقط، تةتر  المجم
المـبدئي عـندـما تتجـاوز مـدفوعـات العـقد ـتار   اإلســــــــــــــتحـقاق، ـما ل  يكن ـلد  المجموعـة معلوـمات معقوـلة وـقابـلة لـلدع  تثـبت عكس 

  ل .
 

ــبق، تةتر  المجموعة أن مخاطر اإلئتمان ــكل لام منذ اإلعتراف المبدئي إ ا ت    بالرغ  مما ســـــــــــ على اخداة المالية ل  ترتةح بشـــــــــــ
ــة في تار   التقر ر. يت  تحديد اخدوات المالية بأنها  ات مخاطر ائتمانية   تحديد اخداة المالية بأنها  ات مخاطر ائتمانية منخةضــــــــ

 منخةضة إ ا:
 ؛لتخلف عن السدادلمخاطر منخةضة  لهامالية الداة يانت اخ ( 1)
 القر ب؛ واخنل تمتح المقتر  بقدرة كبيرة على الوفا  بالتزامات  النقدية التعاقدية في ي ( 2)
، ولكنها ال تؤدي بالضـــــرورة، إلى  على المد  الطو لاالقتصـــــادية والتجار ة    اخوضـــــاعقد تؤدي التغيرات المعايســـــة في   ( 3)

 .التدفقية النقدية التعاقديةالوفا  بالتزامات   علىالحد من قدرط المقتر  
 

ائتمانية منخةضـــــة عندما يكون لااـــــل تصـــــنيف ائتماني خارني "درنة  أن اخاـــــل المالي ل  مخاطر  تأخذ المجموعة باإلعتبار
ــ " اخدا ". يعني قائ                ً                      ً                                                                      استثمار ة" وفقا  للتعر ف المةهوم عالمي ا أو إ ا كان التقيي  الخارني غير متوفر، فجن اخال ل  تقيي  داخلي لــ

 ة السداد.اخدا  أن الطرف المقابل لدي  مركز مالي قوي وليس لناا مبال  متأخر قائ  
 

بشـــــكل منتظ  بمراقبة فعالية المعايير المســـــتخدمة لتحديد ما إ ا كانت لناا ز ادة لامة في مخاطر االئتمان وتقوم المجموعة  تقوم 
ــبح المبل   ــمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد الز ادة الهامة في مخاطر االئتمان قبل أن يصـ ــا  لضـ بمرانعتها حســـب االقتضـ

                                                         ً                                           أما بالنســــــــــــــبة لةئات معينة من المونودات المالية المقيمة فرديا  على أنها غير منخةضــــــــــــــة القيمة، فيت  تقييمها   متأخر الســــــــــــــداد.
النخةا  القيمة على أســــــار نماعي. قد يتضــــــمن الدليل الموضــــــوعي على انخةا  قيمة محةظة الذم  المدينة الخبرة الســــــابقة  

عدد الدفعات المتأخرة الســداد في المحةظة والتي تز د عن معدم فترة اإلئتمان للمجموعة  يما يتعلق بتحصــيل الدفعات والز ادة في  
 المترابطة مح تعثر الذم  المدينة. ةيما قد يشمل التغيرات الملحوظة في اخوضاع االقتصادية الوطنية أو المحلي
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 األدوات المالية )يتبع(

 قيار الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
ة يالحكوم للذم  المدينة التجار ة واخخر ، والتعو ضــــاتتســــتخدم المجموعة نما أل إحصــــائية لحســــابات خســــائر االئتمان المتوقعة 

إن خســـــــــائر االئتمان المتوقعة لي تقدير مرنح محتمل  .لد  البنوا ونقد ات لعققة واخراـــــــــدة   نهاتالمســـــــــتحق من  المدينة،
بيانات تار خية و   من المجموعة              ً مطورة داخليا  من النما أل اإلحصــائية   اإلحتســا المســتخدمة في   المعايير ن      ت ســتمد   لخســائر االئتمان.

ــب االحتماالتأخر   ــتقبلية مرنحة حســــــــ ــائر إ  بتقيي   تقوم المجموعة  .و ت  تعديلها لتعكس معلومات مســــــــ في   نخةا  القيمةخســــــــ
 بجستخدام النهج المبسى. الخسارة المتوقعة قيار أسار بجستخدام محةظة الذم  المدينة التجار ة واخخر  

 إلغا  اإلعتراف بالمونودات المالية
ـبجلغـا  اإلعتراف ـبالمونودات المـالـية فقى عـندمـا تنتهي الحقوق التعـاـقدـية للـتدفق النـقدي من تـل  المونودات المـالـية    المجموعـةتقوم  

أو عند تحو ل المونودات المالية وبما فيها نميح المكاســـــــــب والمخاطر المتعلقة بملكية المونودات المالية إلى طرف آخر. إ ا ل   
لمالية بشـــــــــــكل كامل أو ل  تق  بتحو ل نميح المكاســـــــــــب والمخاطر المتعلقة بملكية المونودات  بتحو ل المونودات ا  المجموعةتق  

ــتها  المجموعةالمالية وإســـتمرت بالســـيطرة على تل  المونودات المالية التي ت  تحو لها إلى طرف آخر، فجن   تقوم باإلعتراف بحصـ
بشــــــــــــكل نولري بكافة مخاطر   المجموعة. أما في حالة إحتةاظ المتبقية بالمونودات المالية وأي إلتزامات يتونب عليها ســــــــــــدادلا

 تستمر باإلعتراف بالمونودات المالية. المجموعةومنافح الملكية للمونودات المالية فجن 

 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

 التصنيف كدين أو حقوق ملكية 
 كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مح نولر الترتيب التعاقدي.يت  تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية إما 

 أدوات حقوق الملكية 
ــجيل أدوات   ــأة ما بعد طرح كافة مطلوباتها. ت  تسـ ــة متبقية في مونودات منشـ إن أداة حقوق الملكية لي أي عقد يبرلن على حصـ

 اليف اإلادار المباشرة.بالمبال  المستلمة بعد تنز ل تك المجموعةالملكية التي أادرتها 

 مطلوبات مالية ال
"يمطلوبات مالية" و ت  قياســها مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد  والمســتحقات وإلتزامات عقود اإليجار  التجار ة  يت  تصــنيف الذم  الدائنة

طر قة الةائدة الةعلية و ت  اإلعتراف بمصـــار ف الةوائد على   خصـــ  تكاليف المعاملة، و ت  قياســـها الحقًا بالتكلةة المطةأة بجســـتخدام
 أسار العائد الةعلي، باستثنا  المطلوبات قصيرة اخنل عندما يكون اإلعتراف بالةائدة غير مادي.

 
ةترة المعنية. إن طر قة الةائدة الةعلية لي طر قة إلحتســا  التكلةة المطةأة للمطلوبات المالية وتوز ح مصــار ف الةوائد على مد  ال

إن معـدم الةـائـدة الةعلي لو المعـدم الـذي يخصــــــــــــــ  تمـامـًا الـدفعـات النقـديـة المســــــــــــــتقبليـة المتوقعـة في إطـار العمر الزمني المتوقح 
 للمطلوبات المالية أو فترة أقصر، إ ا كان  ل  مناسبًا.

 إلغا  اإلعتراف بالمطلوبات المالية
المــاليــة عنــدمــا، وفقى عنــدمــا، يت  إبطــام أو إلغــا  أو إنتهــا  اــــــــــــــقحيــة إلتزامــات   بــجلغــا  اإلعتراف بــالمطلوبــات  المجموعــةتقوم  

 .المجموعة
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 )يتبع(األدوات المالية 

 اخدوات المالية المشتقة 
ــعار الةائدة ومعدالت اـــــــــرف  تقوم المجموعة بجبرام  ــها لمخاطر أســـــــ ــتقة إلدارة تعرضـــــــ مجموعة متنوعة من اخدوات المالية المشـــــــ

 .العمقت اخننبية، بما في  ل  عقود الصرف اخننبي اآلنلة والخيارات ومقايضات أسعار الةائدة
 

تار   إبرام عقود المشـــــتقات و ت  إعادة قياســـــها الحقًا إلى قيمتها العادلة في نهاية بيت  االعتراف بالمشـــــتقات مبدئًيا بالقيمة العادلة  
ــارة الناتجة    بالمكســــبيل فترة تقر ر. يت  االعتراف  ــارةبيان    مباشــــرًة ضــــمنأو الخســ في حام كانت    مباشــــرةً   الموحد الربح أو الخســ

ــتق ــنةة وفعالة كأداة تحوط، وفي لذط الحالة يعتمد توقيت االعتراف اخداة المشـــ ــمنة مصـــ الربح أو الخســـــارة على طبيعة عققة    ضـــ
 التحوط.

 
ــتق ــتق  ات  اتيت  اإلعتراف بالمشــ ــل مالي في حين يت  اإلعتراف بالمشــ القيمة العادلة الســــالبة    ات  اتالقيمة العادلة المونبة كأاــ

ــة الم ال يت  يجلتزام مالي. ــتقات في البيانات المالية الموحدة ما ل  يكن لد  المجموعة حق قانوني مقااــ ــو ة.  والنيةشــ يت    في التســ
ــتحقاق المتبقي لاداة أيثر من   ــل غير متداوم أو إلتزام غير متداوم في حام كان اإلسـ ــتقات كأاـ ــهر وعندما ال   12إدراأل المشـ شـ

شـهر. يت  إدراأل المشـتقات اخخر  كمونودات متداولة    12المشـتقة خقم   يكون من المتوقح بأن يت  تحقيق أو تسـديد اخداة المالية
 أو كمطلوبات متداولة. 

 محاسبة التحوط
تقوم المجموعة بتحديد بع  المشـتقات كأدوات تحوط  يما يتعلق بمخاطر العمقت اخننبية ومخاطر أسـعار الةائدة في تحوطات  

ت  المحـاســـــــــــــــبة عن تحوطـات مخـاطر الصــــــــــــــرف اخننبي على االلتزامـات المؤكـدة  تالقيمـة العـادـلة أو تحوطـات الـتدفـقات النقـدـية. 
 يتحوطات التدفقات النقدية.

 
ــبةالتحوط  فعاليةوقف عققة التحوط في تلبية متطلبات  عندما تت ــنيف عققة   المتعلقة بنســــ التحوط ولكن ألداف إدارة مخاطر تصــــ

التحوط تبقى كما لي، فجن المجموعة سوف تقوم بتعديل نسب التحوط المتعلقة بعققة التحوط )بمعنى آخر، إعادة توازن التحوط( 
 ة أخر .حتى يمكنها أن تلبي معايير التأليل مر 

 
تحـدد المجموعـة التغيير الكـامـل في القيمـة العـادـلة للعقـد اآلنـل )أي بمـا في  ـل  العـنااــــــــــــــر اآلنـلة( كـأداة تحوط لجميح عقـقات 

 التحوط التي تنطوي على عقود آنلة.

 التدفقات النقدية تحوطات
المصنةة والمؤللة كتحوطات  وأدوات التحوط المؤللة اخخر  يت  اإلعتراف بالجز  الةعام من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات  

التغير   و قتصر علىوالمترايمة ضمن بند احتياطي تحوط التدفقات النقدية،  الموحد   اآلخرالدخل الشامل  بيان للتدفقات النقدية في  
المتراي  في القيمة العادلة للبند المتحوط بشـــأن  من بداية التحوط. يت  اإلعتراف بالمكســـب أو الخســـارة المتعلقة بالجز  غير الةعام  

 ."ضمن بند "مكاسب وخسائر أخر  الموحد  الربح أو الخسارةبيان مباشرة في 
 

الربح  بيان والمترايمة في حقوق الملكية إلى  الموحد الدخل الشـــــامل اآلخر  بيان يت  إعادة تصـــــنيف المبال  المعترف بها ســـــابقًا في 
في نةس البند الذي ت  اإلعتراف الربح أو الخسـارة    علىفيها اإلعتراف بالبند المتحوط ل    يؤثرفي الةترات التي الموحد أو الخسـارة  
اإلعتراف بأاــــــــــــــل غير مالي أو التزام غير مالي،   عن المـعامـلة المتوقـعة المتحوط لـهانتج يوط ل . ومح  ل ، عـندما ب  كبـند متح

ــابقًا في   ــائر المعترف بها ســ ــامل اآلخر بيان يت  حذف المكاســــب والخســ والمترايمة في حقوق الملكية من حقوق الموحد  الدخل الشــ
ــل غير المـالي أو االلتزام غير المـالي.  الملكيـة وإدرانهـا في القيـار المبـدئي لتكلةـ إن لـذا التحو ـل ال يؤثر على الـدخـل    ة اخاــــــــــــ

عقوة على  ل ، إ ا توقعت المجموعة أن بع  أو كافة الخســـــــــــــائر المترايمة في إحتياطي تحوطات التدفقات . اآلخرالشـــــــــــــامل  
 .الموحد الربح أو الخسارةبيان  إلى النقدية لن يت  إستردادلا في المستقبل، يت  إعادة تصنيف لذا المبل  مباشرةً 
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 األدوات المالية )يتبع(

 اخدوات المالية المشتقة 

 )يتبح(  التدفقات النقدية تحوطات
تتوقف المجموعة عن إسـتخدام محاسـبة التحوط فقى عندما تتوقف عققة التحوط )أو نز  منها( عن الوفا  بالمعايير المؤللة )بعد 

ــبة  يت  المح  يشـــمل  ل  الحاالت التي تنتهي فيها اـــقحية أداة التحوط أو بيعها، إلغاؤلا أو تنةيذلا.  إعادة التوازن، إن وندت(. اسـ
ومترايمة ضــمن حقوق الملكية في  ل     اآلخرإن أي ربح أو خســارة معترف بها في الدخل الشــامل  . مســتقبليعلى االســتبعاد بأثر  

ــمن حقوق الملكية  ــارة عند حدو  المعاملة المتوقعةالوقت تبقى ضــــ ــنيةها إلى الربح أو الخســــ . وعندما ال يكون من و ت  إعادة تصــــ
ــمن  المتوقح حدو  معاملة متوقع ــنيف الربح أو الخســـارة المترايمة ضـ ــرًة فيتحوط التدفقات النقدية إحتياطي ة، يت  إعادة تصـ   مباشـ

 .الموحد الربح أو الخسارةبيان 

   ع مشتركو ر ومش  زميلة  ة شركاستثمار في 
. إن  ولي ليسـت شـركة تابعة وال حصـة في مشـروع مشـترا الشـركة الزميلة لي المنشـأة التي تمارر المجموعة تأثيرًا لامًا عليهاإن  

ــيطرة أو  ــتثمر فيها ولكن ليس الســ ــركة المســ ــغيلية في الشــ ــة المالية والتشــ ــياســ ــاركة في قرارات الســ التأثير الهام لو القدرة على المشــ
 السيطرة المشتركة على تل  السياسات. 

 
ــافي مونودات المشــــروع المشــــترا لو ترتيب مشــــترا حيث يكون للجهات التي ل ــتركة على الترتيب حقوقًا في اــ ديها ســــيطرة مشــ

الترتيب المشــترا. إن الســيطرة المشــتركة لي المشــاركة المتةق عليها تعاقديًا للســيطرة على الترتيب التي تظهر فقى عندما تســتلزم 
 القرارات حوم اخنشطة  ات العققة موافقة إنمالية من الجهات التي تتشارا السيطرة.

 
، باسـتثنا   المحاسـبيةباسـتخدام طر قة حقوق الملكية  أو المشـروع المشـترا نتائج ومونودات ومطلوبات الشـركة الزميلة    حتسـا ايت  

 . 5 رق  لمييار الدولي للتقار ر الماليةاحتساب  وفقًا لعندما يت  تصنيف االستثمار على أن  محتةش ب  للبيح، وفي لذط الحالة يت  
 

مبدئًيا في بيان المركز المالي  أو المشـــــروع المشـــــترا  زميلة  الشـــــركة  اللكية، يت  االعتراف باالســـــتثمار في  بمونب طر قة حقوق الم
ــركة الزميلة ــامل اآلخر للشـــــ ــارة والدخل الشـــــ ــة المجموعة في الربح أو الخســـــ أو   الموحد بالتكلةة و ت  تعديل  الحقًا لقعتراف بحصـــــ

عن حصـــة المجموعة في تل  أو المشـــروع المشـــترا زميلة  الشـــركة  الخســـائر   عندما تز د حصـــة المجموعة في. المشـــروع المشـــترا
في    المجموعة)التي تتضــمن حقوقًا طو لة اخنل وتشــكل بالجولر نز ًا من اــافي اســتثمار أو المشــروع المشــترا  الشــركة الزميلة  

التزامات قانونية أو اســتداللية أو قدمت دفعات بالنيابة إلى الحد الذي يكون  ي  لد  المجموعة  يت  االعتراف بها الشــركة الزميلة(،  
 .أو المشروع المشترا عن الشركة الزميلة

 
يت  إحتســا  االســتثمار في الشــركة الزميلة أو المشــروع المشــترا باســتخدام طر قة حقوق الملكية بد ًا من التار   الذي تصــبح  ي  

، يت  أو مشــــروع مشــــترا عند اإلســــتحوا  على اســــتثمار في شــــركة زميلة  .أو مشــــروع مشــــترا المنشــــأة المســــتثمر بها شــــركة زميلة
ــأة  ــافي القيمة العادلة لمونودات ومطلوبات محددة للمنشـــ ــة المجموعة في اـــ ــتثمار على حصـــ االعتراف بأي ز ادة في تكلةة االســـ

صـــة المجموعة في اـــافي القيمة المســـتثمر بها كشـــهرة وإدرانها ضـــمن القيمة المدرنة لقســـتثمار. يت  االعتراف بأي ز ادة في ح
العادلة للمونودات والمطلوبات المحددة على تكلةة االســـــتثمار، بعد إعادة التقيي ، مباشـــــرًة في الربح أو الخســـــارة في فترة إســـــتحوا   

 االستثمار.



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 

38 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( شركات زميلةاستثمار في 
ــبي الدولي رق    ــارة   36يت  تطبيق متطلبات المييار المحاســ ــروري االعتراف بأي خســ النخةا  القيمة لتحديد ما إ ا كان من الضــ

. عندما يكون  ل  ضــرور ًا، يت  اختبار إنمالي المبل  المدرأل أو مشــروع مشــترا  يما يتعلق باســتثمار المجموعة في شــركة زميلة
كأال فردي و ل  من خقم   36لقستثمار )بما في  ل  الشهرة(  يما يتعلق بانخةا  القيمة وفقًا للمييار المحاسبي الدولي رق   

ــًا تكاليف البيح أيهما أعلى( مح المبل  المدرأل ل . إن أية مقارنة الم بل  الممكن تحصــــيل  ل  )قيمة االســــتخدام والقيمة العادلة ناقصــ
خســـــــارة معترف بها النخةا  القيمة ال يت  تخصـــــــيصـــــــها خي أاـــــــل، بما في  ل  الشـــــــهرة التي تشـــــــكل نز ًا من المبل  المدرأل 

ضــمن النطاق الذي يز د  ي    36ة انخةا  القيمة وفقًا للمييار المحاســبي الدولي رق   لقســتثمار. يت  االعتراف بأي عكس لخســار 
 المبل  القابل للتحصيل لقستثمار الحقًا. 

 
ــركة زميلة ــتثمار عن كون  شـــــ ــتخدام طر قة حقوق الملكية من التار   الذي توقف  ي  االســـــ ــروع  تتوقف المجموعة عن اســـــ أو مشـــــ

ــترا ــتبقاة لي أاـــل  مشـ ــة المسـ ــابق وكانت الحصـ ــترا السـ ــروع المشـ ــركة الزميلة أو المشـ ــة في الشـ . عندما تحتةش المجموعة بحصـ
مالي، تقوم المجموعة بقيار الحصــــــــــــة المســــــــــــتبقاة بالقيمة العادلة في  ل  التار   و ت  اعتبار القيمة العادلة كقيمتها العادلة عند 

أو المشــــــــــــــروع  . يت  إدراأل الةرق بين القيمة المدرنة للشــــــــــــــركة الزميلة  9ي للتقار ر المالية رق   االعتراف اخولي وفقًا للمييار الدول
بتار   التوقف عن اسـتخدام طر قة حقوق الملكية والقيمة العادلة خية حصـة مسـتبقاة وأية تحصـيقت من اسـتبعاد حصـة  المشـترا 

 .أو المشـــروع المشـــترا بح أو الخســـارة من اســـتبعاد الشـــركة الزميلةعند تحديد الر أو المشـــروع المشـــترا نزئية في الشـــركة الزميلة  
ــركة   ــامل اآلخر  يما يتعلق بتل  الشــــ ــابقًا في الدخل الشــــ ــا  كافة المبال  المعترف بها ســــ ــافة لذل ، تقوم المجموعة باحتســــ باإلضــــ

أو المشــــــروع  اد تل  الشــــــركة الزميلة  على نةس اخســــــار الذي قد يكون الزمًا  يما إ ا قد ت  اســــــتبعأو المشــــــروع المشــــــترا الزميلة  
مباشــرة من المونودات أو المطلوبات  ات العققة. بناً  على  ل ، في حام كان ســيت  إعادة تصــنيف الربح أو الخســارة المشــترا  

اســتبعاد في الربح أو الخســارة من أو المشــروع المشــترا  المعترف بها ســابقًا في الدخل الشــامل اآلخر من قبل تل  الشــركة الزميلة  
المونودات أو المطلوبات  ات العققة، فجن المجموعة تقوم بجعادة تصـــــــــــنيف الربح أو الخســـــــــــارة من حقوق الملكية إلى الربح أو 

 .أو المشروع المشترا الخسارة )يتعديل إلعادة التصنيف( عندما يت  إستبعاد الشركة الزميلة
 

ــة ملكيتها في شــــــركة زم ــتخدام طر قة حقوق  أو مشــــــروع مشــــــترا  يلة عندما تقوم المجموعة بتخ ي  حصــــ ــتمر في اســــ ولكنها تســــ
الملكية، فجن المجموعة تقوم بجعادة التصـنيف إلى الربح أو الخسـارة الحصـة من الربح أو الخسـارة التي ت  االعتراف بها سـابقًا في 

نيف الربح أو الخسـارة إلى الربح أو الدخل الشـامل اآلخر المتعلقة بذل  االنخةا  في حصـة الملكية  يما لو كان سـيت  إعادة تصـ
 الخسارة عند استبعاد المونودات أو المطلوبات  ات العققة.

 
لد  المجموعة، فجن اخرباح والخســـائر الناتجة   أو مشـــروع مشـــترا عندما تقوم احد  منشـــآت المجموعة بالتعامل مح شـــركة زميلة

يت  االعتراف بها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقى ضـمن نطاق أو المشـروع المشـترا من المعامقت مح الشـركة الزميلة  
 غير المرتبطة بالمجموعة.أو المشروع المشترا الحصص في الشركة الزميلة 

 
، بمـا في  ـل  متطلـبات انخـةا  القيمـة، على الحصــــــــــــــص طو ـلة 9الميـيار اـلدولي للتـقار ر المـالـية رق  ـقامـت المجموعـة بتطبيق  

ــتثمر بها. ــتثمار في الشـــركة المسـ ــافي االسـ عقوة    اخنل والتي ال يت  تطبيق طر قة حقوق الملكية عليها والتي تشـــكل نزً ا من اـ
على الحقوق طو لـــة اخنـــل، ال تـــأخـــذ المجموعـــة في اإلعتبـــار   9ق   على  لـــ ، عنـــد تطبيق المييـــار الـــدولي للتقـــار ر المـــاليـــة ر 

)أي التعديقت على القيمة المدرنة للحصـــــــــص    28التعديقت على قيمتها المدرنة التي يتطلبها المييار المحاســـــــــبي الدولي رق   
ــتثمر بها أو تقيي  االنخةا  في القيمة وفقً  ــركة المســ ــائر الشــ ــبي الدولي رق  طو لة اخنل الناتجة عن توز ح خســ ا للمييار المحاســ

28.) 
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 التعويضات والمنح الحكومية
بيان  فيأبوظبي   إمارة في مدعمة بأســـــعار الحيوانات وعلف بيح الدقيق عن يتعو   للمجموعة المدفوعة بالمبال  يت  اإلعتراف

 البيح. معاملة فيها تتأثر التي الةترة نةس في منتظ  أسار على ،المبيعات تكلةة من يخص  الموحدالربح أو الخسارة 
 

يت  تـقدي  المنح من حكومـة أبوظبي إلى المجموعـة لتموـ ل بع  النةـقات التشــــــــــــــغيلـية والرأســــــــــــــمـالـية للمجموعـة و ت  االعتراف بهـا 
ــمية  ــمية لي التكلةة التي يتحملها   باســـــتقمتأييد معقوم  عند ونودبقيمتها االســـ . ال توند شـــــروط  المانحالمنح. تعتبر القيمة االســـ

 مية المستلمة  يما عدا أن  ينبغي للمجموعة استخدامها للغر  المنصو  علي .ار حة مرتبطة بالمنح الحكو 
 

ت  ييت  تأنيل أي فائ  من المنح الحكومية التي ل  يت  اســــــــتخدامها في الســــــــنة التي اســــــــتلمت بها المجموعة إلى الةترة القحقة.  
. يت  تســــــــــــــجيــل أي فـائ  في اإلنةــاق على المنح  ولـةوغير المتــدا  لـذط المنحــة الحكوميــة المؤنلــة في المطلوبـات المتــداولـة  إدراأل

 الحكومية المستلمة كرايد مستحق من الحكومة في بيان المركز المالي الموحد.

 المنح المتعلقة بالمونودات
كمنحة حكومية مؤنلة   عرضــــــــهاو ت   للمونودات  بالقيمة المدرنة بالمونوداتالمتعلقة   الماليةيت  االعتراف بالمنح الحكومية غير 

 مقااـــــــــــــتهاهقا و ت  ســـــــــــــتالقابلة لإل المونوداتالموحد. يت  اســـــــــــــتهقا المنحة على مد  عمر  المونزفي بيان المركز المالي  
 .بالمونوداتبمصروفات االستهقا  ات الصلة 

 بالعملياتالمنح المتعلقة 
ية في بيان الربح أو الخســــــــارة الموحد على مد  الةترات القزمة  بالنةقات التشــــــــغيل المتعلقةيت  االعتراف بالمنح الحكومية اخخر  

ــار منتظ . تظهر المنح المتعلقة بالدخل   ــها، على أسـ المصـــار ف  ات    بعد خصـــ لمطابقتها مح التكاليف التي تهدف إلى تعو ضـ
 في الربح أو الخسارة. عر   ل الصلة عند 
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 محاسبية الحكام التقديرات واأل 4
 
المسـتقبلية   اخحدا  توقعات  ل  في بما أخر ، وعوامل السـابقة الخبرة إلى تسـتند التي واخحكام تقيي  التقديرات مسـتمرة بصـورة يت 

بيانها في   ت  التي للمجموعة،المحاســــــبية الهامة   تطبيق الســــــياســــــات إطار في الرالنة. الظروف ظل في معقولة يعتقد أنها التي
 في بها المعترف والمطلوبات المونوداتقي   على لها تأثير نولري  التي التالية اخحكام بوضـح اإلدارة قامت ؛(3)أنظر إيضـاح 
 .الموحدة البيانات المالية

   المدينة التجار ةللذم   المتوقعة  اإلئتمانية الخسائرمخصص 
معدالت المخصـصـات   تسـتندللذم  التجار ة المدينة.  الخسـائر اإلئتمانية المتوقعةالحتسـا     مخصـصتسـتخدم المجموعة مصـةوفة  

مختلةة من العمق  التي لها أنماط خســـــــــارة مماثلة )أي نوع العميل وتقييم ، والتغطية  لمجموعات  المســـــــــتحقة الســـــــــدادعلى اخيام 
 حسب خطابات الضمان(.

 
إلى معدالت التخلف التار خية المقحظة للمجموعة. ســـــتقوم المجموعة بمعايرة المصـــــةوفة          ً مبدئيا  تســـــتند مصـــــةوفة المخصـــــصـــــات  

ــارة االئتمان التار خية مح معلوم ــتقبليةات  لتعديل تجربة خســــــــ ــبيل المثام، إ ا كان من المتوقح أن تتدلور الظروف  مســــــــ . على ســــــــ
، مما قد يؤدي إلى ز ادة عدد حاالت التخلف عن الســــداد  الســــنة القادمةاالقتصــــادية المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلنمالي( خقم  

لف عن السـداد التار خية المقحظة  معدالت التخ في السـوق، يت  تعديل معدالت السـداد التار خية. في تار   كل تقر ر، يت  تحديث
 و ت  تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.

 
 الخســائر اإلئتمانية المتوقعةتقيي  العققة بين معدالت التخلف عن الســداد التار خية المقحظة والظروف االقتصــادية المتوقعة و إن  

للتغيرات في الظروف والظروف االقتصـــادية المتوقعة. قد ال تكون       ً حســـاســـا  يكون مبل  الخســـارة اإلئتمانية المتوقعة  . لاملو تقدير 
ا تمثل   الةعلي للعميل في    تخلف عن الســـــــــداد                                                                      ً        تجربة الخســـــــــارة االئتمانية الســـــــــابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصـــــــــادية أيضـــــــــ 

ــتقبل. إن المعلومات حوم   ــارة اإلئتالمسـ ــة  مانية المتوقعة  الخسـ ــمن لذط البيانات المالية   بالذم  المدينة التجار ةالخااـ للمجموعة ضـ
 ."اخدوات المالية"( 35وإيضاح  3 إيضاحالموحدة )رانح 

 والمعدات واآلالت للممتلكات اإلنتانية اخعمار
 للمونودات  المحدد االستخدام إلى استنادا والمعدات واآلالت الممتلكات لبنود المتبقية والقي  اإلنتانية اخعمار بتحديد اإلدارة تقوم

 المســتقبلي االســتخدام أو التكنولوني التقدم مثل القائمة الظروف في القحقة التغيرات تؤدي قد لها. المقدرة اإلقتصــادية واخعمار
 التقديرات اخولية. عن المتبقيةالقي   أو اإلنتانية الةعلية اخعمار اختقف إلى الصلة  ات للمونودات

 المتداولة  غير المونودات اإلنخةا  في قيمة
ــل أو  المدرنةيحد  انخةا  القيمة عندما تتجاوز القيمة   ــا  تكلةة البيح ل المنتجةوحدة  اللااــ ــترداد، ناقصــ ً              لنقد المبل  القابل لقســ                                  

ا تكاليف عملية احتســــــــا   التي يمكن على البيانات   اإلســــــــتبعاد                                                          ً                      أو القيمة المســــــــتخدمة، أيهما أعلى. تســــــــتند القيمة العادلة ناقصــــــــ 
مماثلة أو أســــعار الســــوق التي يمكن  خاــــوم، أســــار عمليات تجار ة بحتةالبيح الملزمة، التي تت  على    معامقتمن مقحظتها  

ا التكاليف   ــ  ــا ية            ً            مقحظتها ناقصـ ــتبعاد  اإلضـ ــتندمن المونودات.   لإلسـ ــا   يسـ ــتخدمة على نمو أل    إحتسـ   ةالنقدي  اتالتدفقالقيمة المسـ
زم بها لتتوال تشــــــــمل أنشــــــــط  أعادط الهيكلة التي ل    القادمةتســــــــتمد التدفقات النقدية من الميزانية للســــــــنوات الخمس  . ةالمخصــــــــوم
 ةحســــاســــ  تعتبر القيمة القابلة لإلســــترداد.  الوحدة المنتجة للنقدالتي ســــتعزز أدا     ةبعد أو االســــتثمارات المســــتقبلية الهام  المجموعة

التدفقات النقدية المخصــومة باإلضــافة إلى التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة ومعدم النمو لمعدم الخصــ  المســتخدم في نمو أل  
 ات  وغيرلا من اخاــــــوم غير الملموســــــة   اــــــلة بالشــــــهرة التجار ةلذط التقديرات لي اخيثر إن  االســــــتقرا .  غرا  المســــــتخدم خ

 القيمةعن االفتراضـــــــات الرئيســـــــية المســـــــتخدمة لتحديد   ت  اإلفصـــــــاح.  المجموعة  تعترف بها  المحددة التي اخعمار اإلنتانية غير
ــترداد    ةالقابل ــية،  للوحدات المنتجة للنقدلقســـــــ ــاســـــــ ــيحها في لذط، بما في  ل  تحليل الحســـــــ البيانات المالية الموحدة )انظر  وتوضـــــــ

 (.9و  8 اإليضاح
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 )يتبع(التقديرات واألحكام المحاسبية  4
 حديد تار   االستحوا  في اندماأل اخعمامت

اخعمام"،   إندماأل"  3  رق                           ً                                   تحديد تار   االستحوا . وفق ا للمييار الدولي للتقار ر الماليةلو  اخعمام    إندماألفي  الهامة  من الخطوات  
 يعتبر. المســــتحو  عليهاعلى الســــيطرة على الشــــركة   المســــتحو الذي يحصــــل  ي     على أســــار التار  يت  تحديد تار   االســــتحوا   

ــتحوا   ــتحو  باإلعتراف يقومخن  يحدد متى       ً لاما  تار   االســـ ــتحو  عليهاالمحوم  البدم  وقيار المســـ والمطلوبات  ، المونودات المســـ
يكون اخعمام المتأثرة باتةاقية البيح والشـرا ،   إندماأل في     ً                    اعتبار ا من لذا التار  .   المسـتحو  عليهاد نتائج الشـركة  . يت  توحيالمقبولة

ً                  المحدد بشـــــــكل عام. غالب ا ما يكون واضـــــــح ا بســـــــهولة من هيكل   اإلنتها لو تار   اإلغقق أو  تار   اإلســـــــتحوا   اخعمام    إندماأل                    ً              
                            ً   ( ولكن لذا ليس لو الحام دائم ا.إ ا كان قابل للتطبيقوشروط اتةاقية البيح والشرا  )

 
 تحو  عليهاالمســعلى الســيطرة على الشــركة   المســتحو أن التار   الذي يحصــل  ي   3لتقار ر المالية رق   ليوضــح المييار الدولي  

  المقبولةوالمطلوبات ، اإلســـــــتحوا  على المونوداتبشـــــــكل قانوني،   البدم  بتحو للو بشـــــــكل عام التار   الذي يقوم  ي  المشـــــــتري  
ــتحو  عليهالشــــركة  ل ــتحو تار   اإلغقق. ومح  ل ، يجب على    - المســ أن يأخذ في االعتبار نميح الحقائق والظروف  ات    المســ

 الستحوا ، بما في  ل  إمكانية تحقيق السيطرة في تار   إما قبل أو بعد تار   اإلغقق.الصلة في تحديد تار   ا
 

(. نظرت اإلدارة في نميح الجوانب  37اخعمام الجديدة )إيضــــــــــــاح   إندماأل، أبرمت المجموعة العديد من معامقت  ســــــــــــنةالخقم  
ــتحوا  على لذط  ــلة حوم كل معاملة من أنل تحديد توار   االســـــــ القانونية التةاقيات البيح والشـــــــــرا  والحقائق والظروف  ات الصـــــــ

 .3 رق    ً                                   وفق ا للمييار الدولي للتقار ر المالية لةالمعام
 حتملةالم للبدالتقيار القيمة العادلة 

ــتحوا اخعمام بالقيمة العادلة في تار     إندماألمن  تقيي  البدالت المحتملة يت  ــتوفيكجز  من اندماأل اخعمام. عندما   اإلســــــــــ  ســــــــــ
ً                                       تعر ف االلتزام المالي، يت  إعادة قياسها الحق ا بالقيمة العادلة في تار   كل تقر ر.    المحتملةالمطلوبات  تحديد القيمة العادلة   يستند                                         

 كل لدف أدا  وعامل الخص . تحقيقخلداف اخدا . تأخذ االفتراضات الرئيسية في االعتبار احتمام إلى تقيي  مةصل 
 

شــــركة أبو و  وشــــركة ميديتر نيان للحلو ات المحدودةبققوة ميد بتر شــــركة حوا  على  وكجز  من المحاســــبة المتعلقة بعمليات االســــت
ــ بقيمة عادلة تقدر  بالبدالت المحتملةت  االعتراف ،  عوف القابضة الهولندية بي. في في تار   االستحوا   ألف درل     111,458بــــ

 .على التقدير التعديقت(. قد تتطلب التطورات المستقبلية مز د من 37قياسها كما في التقر ر التار   )رانح إيضاح  وإعادة
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 حق إستخدام الموجودات 5

     
 المجموع  مركبات  ممتلكات ومعدات  ومباني أرض  
 درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   

     التكلفة 
 118,502 74,399 - 44,103 2021يناير  1في 

 23,641 15,803 - 7,838 إضافات 
 51,390 4,320 11,269 35,801 إستحوا  من خقم إندماأل أعمام  

 (4,120)  - - (4,120)  إنها ات 
      19 (4)  - 23 فروقات تحو ل عمقت أننبية 

     
 189,432 94,518 11,269 83,645 2021ديسمبر  31في 

 16,919 3,364 - 13,555 إضافات 
 29,380 - - 29,380 (37إستحوا  من خقم إندماأل أعمام )إيضاح 

 (22,589)  (1,140)  - (21,449)  إنها ات 
      (14,801)  (1,489)  (4,119)  (9,193)  فروقات تحو ل عمقت أننبية 

     
      198,341 95,253 7,150 95,938 2022ديسمبر   31في 
     

     اإلطفاء المتراكم 
 45,415 28,432 - 16,983 2021يناير  1في 

 35,531 18,658 673 16,200 محمل للسنة 
 (1,282)  - - (1,282)  إنها ات 

      324 64 61 199 أننبية فروقات تحو ل عمقت 
     

 79,988 47,154 734 32,100 2021ديسمبر  31في 
 41,395 20,483 1,822 19,090 محمل للسنة 

 (7,645)  (847)  - (6,798)  إنها ات 
      (2,720)  (541)  (691)  (1,488)  فروقات تحو ل عمقت أننبية 

     
      111,018 66,249 1,865 42,904 2022ديسمبر   31في 

     القيمة المدرجة 
      87,323 29,004 5,285 53,034 2022ديسمبر   31في 
     

      109,444 47,364 10,535 51,545 2021ديسمبر  31في 
 

درل  ألف    13,165  بمبل البيح والتوز ح    ومصــــــار فاإلطةا  للســــــنة بشــــــكل أســــــاســــــي لتكلةة المبيعات    مصــــــار فت  تخصــــــيص 
 ألف درل ( على التوالي. 26,043: 2021ألف درل  ) 26,988 مبل ألف درل ( و  9,244: 2021)
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 ومعدات وآالت ممتلكات  6

  المجموع 
 أعمال رأسمالية  

   أرض ومباني   آالت ومعدات   أثاث وتجهيزات   مركبات   قيد اإلنجاز 
   درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف  

 التكلفة             
 2021يناير  1في   787,437  1,197,616  65,732  71,891  31,634  2,154,310

 إضافات   3,211  39,196  3,340  6,201  82,256  134,204
 إستحوا  من خقم إندماأل أعمام    246,391  158,758  11,670  8,503  50,015  475,337
 إستبعادات  ( ( 3,560 ( ( 29,733 ( ( 58 ( ( 6,381 ( ( 45 ) ( 39,777

 تحو قت   5,374  24,405  1,371  1,211 ( ( 32,361  -
                           العمقت   تحو ل فروقات  ( ( 3,521 ( ( 6,578 ( ( 253 ( ( 111  342 ) ( 10,121

 2021ديسمبر  31في   1,035,332  1,383,664  81,802  81,314  131,841  2,713,953
 إضافات   10,807  46,356  7,483  3,727  68,228  136,601
 (37إستحوا  من خقم إندماأل أعمام )إيضاح   9,130  14,140  12,972  3,403  1,186  40,831
 إستبعادات  ) ( 3,116 ) ( 20,754 ) ( 370 ) ( 4,386  - ) ( 28,626

 تحو قت   39,634  41,316  1,501  176 ) ( 82,627  -
                           العمقت   تحو ل فروقات  ) ( 21,786 ) ( 29,150 ) ( 5,234 ) ( 3,598 ) ( 15,097 ) ( 74,865

              2022ديسمبر  31  1,070,001  1,435,572  98,154  80,636  103,531  2,787,894
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 )يتبع(  ومعداتوآالت ممتلكات  6

  المجموع 
 أعمال رأسمالية  

   أرض ومباني   آالت ومعدات   أثاث وتجهيزات   مركبات   قيد اإلنجاز 
   درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف    درهم ألف  

   االستهالك المتراكم             
 2021يناير  1في   297,182  705,791  44,308  57,039  -  1,104,320

 لسنة  لمحمل   46,089  90,034  8,113  7,694  -  151,930
 إستبعادات  ) ( 3,431 ) ( 29,194 ) ( 58 ) ( 6,321  - ) ( 39,004
                           العمقت   تحو ل فروقات  ) ( 433 ) ( 2,969 ) ( 194 ) ( 133  - ) ( 3,729

 2021ديسمبر  31في   339,407  763,662  52,169  58,279  -  1,213,517
 لسنة  لمحمل   42,789  103,722  9,985  8,299  -  164,795
 إستبعادات  ) ( 1,121 ) ( 20,088 ) ( 264 ) ( 4,341  - ) ( 25,814
                           العمقت   تحو ل فروقات  ) ( 1,718 ) ( 5,682 ) ( 2,101 ) ( 1,130  - ) ( 10,631

              2022ديسمبر   31في   379,357  841,614  59,789  61,107  -  1,341,867
 القيمة المدرجة             

              2022ديسمبر   31في   690,644  593,958  38,365  19,529  103,531  1,446,027
             

              2021ديسمبر  31في   695,925  620,002  29,633  23,035  131,841  1,500,436
 

 .ضمن شركات المجموعة المباني واآلالت والمعدات قيد اإلنشا  اإلنجازتمثل اخعمام الرأسمالية قيد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 )يتبع(ممتلكات وآالت ومعدات   6
 

 هقا خقم السنة على بيان الربح والخسارة الموحد كما يلي:تسيت  تحميل مصروف اإل
 

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 (24تكلةة المبيعات )إيضاح   137,400  129,284
 ( 25مصار ف بيح وتوز ح )إيضاح   12,444  10,964
 ( 26مصار ف عمومية وإدار ة )إيضاح   14,659  11,493

      ( 27تكاليف البحث والتطو ر )إيضاح   292  189
     

151,930  164,795        
 
 
   إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 7
 

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 مشترا إستثمار في مشروع   -  5,167

      إستثمار في شركة زميلة  16,976  19,084
     

24,251  16,976        
 

 مشترا استثمار في مشروع
 

ــبة   ــة بنسـ ــترا حصـ ــروع مشـ ــتثمار في مشـ ــركة بالميرا لزراعة التمور والتجارة  رأر مام ٪ في50يمثل االسـ ــســـت في    ..م.م شـ )تأسـ
يت  المحاســبة عن المشــروع المشــترا   ..م.م من خقم االســتحوا  على شــركة الةوعة    2021  ســنةاخردن( ت  االســتحوا  عليها في  

يتمثل النشـاط الرئيسـي للمشـروع المشـترا في اسـتصـقح اخراضـي   باسـتخدام طر قة حقوق الملكية في لذط البيانات المالية الموحدة.
ية، امتقا تعبئة وتغليف الخضـــــــــــروات والةواي ، تنمية المحااـــــــــــيل الزرال الزرالية، زراعة وإنتاأل نميح أنواع المنتجات الزرالية،

 بمنتجاتها. والتجارةوإنشا  مزارع التمور 
 

ألف درل . نتج   5,414مبل   مقابل مشــترا  المشــروع  ال  آخر إلســتبعادخقم الســنة، أبرمت المجموعة اتةاقية بيح وشــرا  مح طرف 
 .الموحدوت  تسجيل  ضمن اإليرادات اخخر  في بيان الربح أو الخسارة  2022 لسنةألف درل   2,443عن االستبعاد ربح بمبل  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 )يتبع(  إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 7
 

 )يتبح( مشترا استثمار في مشروع
 
 اإلستثمار في مشروع مشترا خقم السنة: الحركة في  يما يلي 

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 يناير 1في   5,167  -

 إستحوا  من خقم إندماأل أعمام   -  8,067
 الحصة في خسارة مشروع مشترا ) (2,196 ) ( 2,900

 مشروع مشترا مكسب من إستبعاد  2,443  -
      مشروع مشترا  إستبعادعائدات المبيعات عند  ) (5,414  -
     

      ديسمبر 31في   -  5,167
 

 شركة زميلةاستثمار في 
 

شـركة قطوف ولق التجار ة، ولي شـركة  ات مسـؤولية محدودة  رأر مام  في٪  31 حصـة بنسـبة يمثل االسـتثمار في شـركة زميلة
ــنةمســــــجلة في المملكة العربية الســــــعودية. اســــــتحو ت المجموعة على الشــــــركة الزميلة في   ــتحوا  على    2021 ســــ من خقم االســــ

انات المالية  (. يت  المحاســــــــبة عن الشــــــــركة الزميلة باســــــــتخدام طر قة حقوق الملكية في لذط البي37مجموعة بي إم بي )إيضــــــــاح 
 النشاط الرئيسي للشركة الزميلة لو تجارة المواد الغذائية والونبات الخ يةة.إن الموحدة. 

 
  يما يلي الحركة في االستثمار في شركة زميلة خقم السنة:

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 يناير 1في   19,084  -

 ( 37)إيضاح  إندماأل أعمامعليها من خقم  اإلستحوا ت    -  19,084
 الحصة في ربح شركة زميلة   5,267  -
      توز عات أرباح مستلمة  ) (7,375  -
     

      ديسمبر 31في   16,976  19,084
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 )يتبع(  إستثمار في شركة زميلة ومشروع مشترك 7
 

 شركة زميلة )يتبح(استثمار في 
 

 :شركة زميلة يما يلي ملخص خحد  المعلومات المالية المتاحة حوم االستثمار في 
 

2022  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 المونودات المتداولة   18,670  23,028
 المونودات غير المتداولة   62,407  68,380

     
 المطلوبات المتداولة   (31,020)  ( 33,968)
      المطلوبات غير المتداولة   (10,065)  ( 12,803)
     

      اافي المونودات  39,992  44,637
     

 اإليرادات  231,192  289,569
 الربح قبل الزكاة  19,822  29,412
      ربح السنة   18,847  27,959

 
 
 الشهرة 8
  

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 الرايد اإلفتتاحي   1,524,389  275,933

      ( 37ت  اإلستحوا  عليها من خقم إندماأل أعمام )إيضاح   334,204  1,248,456
     

      الرايد الختامي  1,858,593  1,524,389
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 )يتبع( الشهرة 8
 

ــهرة توز ح يت  القيمة، إختبار إنخةا  خغرا  ــهرة مراقبة حيث يت  للنقد في المجموعة المنتجةعلى الوحدات   التجار ة الشــ  الشــ
 إنمالي القيمة المدرنة للشهرة المخصصة لكل وحدة: يما يلي  الداخلية. اإلدار ة لاغرا 

 
2021  2022    

  الدولة  ألف درهم  ألف درل  
      

 االستهقيية )أطيا (قطاع اخنشطة  مصر  425,401  425,401
 (  بي ام بياالستهقيية )قطاع اخنشطة  اإلمارات    359,338  359,338
 االستهقيية )النبيل(قطاع اخنشطة  األردن  264,092  264,092
 االستهقيية )الةوعة( قطاع اخنشطة  اإلمارات    102,465  102,465
 االستهقيية )ال يصل( قطاع اخنشطة  الكويت   97,160  97,160
 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )البيان(  اإلمارات    92,864  92,864
 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )دلتا( السعودية  87,597  87,597
 قطاع اخنشطة الزرالية اإلمارات    61,855  61,855
 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )مياط العين(  اإلمارات    31,131  31,131
 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )أغذية تركيا( تركيا  2,486  2,486

       اإلستهقيية )أبو عوف( قطاع اخنشطة  مصر  334,204  0
      

1,524,389  1,858,593          
 

  المحددة من قبل القيمة في اإلســـتخداماســـتندت القي  القابلة لقســـترداد لقطاع اخنشـــطة الزرالية وقطاع اخنشـــطة اإلســـتهقيية إلى  
 .المدرنةالقابلة لقسترداد لهذط الوحدات المنتجة للنقد على أنها أعلى من قيمتها  القيمةاإلدارة. ت  تحديد 

 
ت  توقح   الناتجة عن االستخدام المستمر للوحدات.  المخصومة التدفقات النقدية المستقبلية  من خقم  في اإلستخدام  ةت  تحديد القيم

لنقد  ل المنتجةوحدات  يةتر  أن ال. اإلدارة  المعتمدة من قبل  لاعمام  خطة الخمســيةالالتدفقات النقدية على أســار الخبرة الســابقة و 
كما  المدرنةمماثلة لقيمها  تكون  أن)أبو عوف(  االســـتهقيية    قطاع اخنشـــطةالمتعلقة بعمليات االســـتحوا  اخخيرة للمجموعة على  

 .عمليات االستحوا  والتقيي  اخخيرة نتيجة 2022ديسمبر  31في 
 

 جة للنقد للمجموعة: يما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في اختبار انخةا  قيمة الوحدات المنت
 

 )٪( النمو السنوي المتوقح لإليرادات
2021  2022   

     
 قطاع اخنشطة الزرالية  11,7%-0,3%  ٪ 2,1- 1٪

 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )مياط العين(   14,8%-1,2%  ٪ 3,8- 2,7٪
 اإلستهقيية )أغذية تركيا(قطاع اخنشطة   30,3%-4,2%  ٪ 6- 5٪

 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )البيان(   9,7%-6,3%  ٪ 9,5- 1,5٪
 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )دلتا(  13,8%-4,9%  ٪ 6- 4٪

 االستهقيية )الةوعة( قطاع اخنشطة   11,7%-5%  ٪ 5- 3,8٪
 االستهقيية )ال يصل( قطاع اخنشطة   5,1%-2,3%  ٪ 3,3- 0٪

 االستهقيية )النبيل(قطاع اخنشطة   19,6%-10,8%  ٪ 18,6-٪ 12,2
 * (بي ام بياالستهقيية )قطاع اخنشطة   36,8%-0%  -
      *(أطيا االستهقيية )قطاع اخنشطة   25,9%-2,6%  -
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 )يتبع( الشهرة 8
 

 )٪( معدم الخص 
 

2021  2022   
     

 قطاع اخنشطة الزرالية  8,67%  ٪ 9,1
 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )مياط العين(   9,43%  ٪ 8,4
 )أغذية تركيا( قطاع اخنشطة اإلستهقيية  11,4%  ٪ 13
 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )البيان(   9,38%  ٪ 8,4
 قطاع اخنشطة اإلستهقيية )دلتا(  8,30%  ٪ 8,5
 االستهقيية )الةوعة( قطاع اخنشطة   8,56%  ٪ 9,6
 االستهقيية )ال يصل( قطاع اخنشطة   9,25%  ٪ 8,1
 )النبيل(االستهقيية قطاع اخنشطة   10,94%  ٪ 9,6

 * (بي ام بياالستهقيية )قطاع اخنشطة   8,78%  -
      *(أطيا االستهقيية )قطاع اخنشطة   8,97%  -

 
ــتحوا  على بي إم بي وأطيا  قر  نهاية  * ــنة المنتهية فيت  االســــــ ــمبر   31 الســــــ ــعي، وبالتالي ل  2021ديســــــ لعملية تقيي   اخضــــــ

 .2022ديسمبر  31انخةا  قيمة الشهرة كما في 
 

من      كل     إلى      ً   إسـتنادا    والمشـروبات اخغذية قطاع في المسـتقبلية للتونهات اإلدارة تقيي  الرئيسـية لقفتراضـات المخصـصـة القي  تمثل
 .الخارنية والداخلية المصادر

 تحليل الحساسية
ــية ــات الرئيســ ــية إختبار إنخةا  القيمة بنا   على التغيير في اإلفتراضــ ــاســ ــتخدمة لتحديد                                                              ً                                    قامت المجموعة بجنرا  تحليل لحســ المســ

تتوقح اإلدارة أن  ال يوند أي تغيير   .لكل مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي ت  تخصيص الشهرة لها  القيمة القابلة لإلسترداد
بما في  ل    قد ينتج عن  القيمة المدرنة للوحدة المنتجة للنقداالفتراضـــــــــــــات الرئيســـــــــــــية المذكورة أعقط  محتمل معقوم في أي من

 .قيمتها القابلة لقستردادالتجار ة لتتجاوز  الشهرة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 
 موجودات غير ملموسة   9
 

 

 
 

 العالمات 
 الرخص  التجارية 

   عالقات 
 العمالء 

 حقوق  
 المجموع  أخرى  مياه الينابيع

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

 79,510 247 3,138 - 26,521 49,604 2021يناير  1في 
  اإلستحوا  عليها من خقم ت  

 373,642 9,000 - 58,068 24,563 282,011 أعمام   إندماأل
 (12,672) (12) - (4,130) - (8,530) اإلطةا  

 54,390 - - 47,400 - 6,990 (38إعادة تصنيف )إيضاح 
 (1,370) (88) (1,431) - - 149 فروقات تحو ل عمقت 

       
       

 493,500 9,147 1,707 101,338 51,084 330,224 2021ديسمبر  31في 
  ت  اإلستحوا  عليها من خقم 

 95,800 - - - - 95,800 (37 إيضاح أعمام )  إندماأل
 (25,193)  (1,846)  - (11,524)  (242)  (11,581)  اإلطةا  

 (815)  (29)  (485)  - - (301)  فروقات تحو ل عمقت 
       

       
 563,292 7,272 1,222 89,814 50,842 414,142 2022ديسمبر   31في 

       
 

، في حين ت  الحصــــوم على الرخصــــة مح خيار  ن                                                                          ي عتبر العمر اإلنتاني لحقوق مياط الينابيح غير محدد المدة وفقا لشــــروط اإلتةاقية
ــة لها عمر إنتاني غير محدد  التجديد في نهاية الةترة بتكلةة قليلة أو بدو تكلةة، مما يســــمح للمجموعة بتحديد أن لذا لذط الرخصــ

عة بأسما  إعترفت المجمو   ئي..اي.ارمصر لتصنيح وتوز ح المكسرات    مجموعة بي ام بي وأبو عوفالمدة. عند االستحوا  على  
ــة بها والتي تعتبر  ات عمر غير محدد.    أو قانونية عوامل بأي ليســـــــــــــت على دراية المجموعةإن  العقمات التجار ة الخااـــــــــــ

    ً  وبنا    لهذط الحقوق. اإلنتاني العمر من تقلل أن يمكن مادية أخر   عوامل أي أو إقتصـــــادية أو تنافســـــية أو تعاقدية أو تنظيمية
 .وال حقوق مياط الينابيح إطةا  الرخصعلى  ل ، ال يت  

 
ت  تحديد القي  المســــــتخدمة من خقم خصــــــ  التدفقات النقدية المســــــتقبلية الناتجة عن االســــــتخدام لغر  إختبار إنخةا  القيمة،  

خمس ســنوات لحقوق مياط  لمدةخطة عمل على                                                      ً                          ً المســتمر لهذط الوحدات. ت  تقدير التدفقات النقدية بنا   على الخبرة المكتســبة بنا   
 باستخدام االفتراضات الرئيسية التالية: والرخصةالينابيح  

 
2021  2022   

     
 حقوق مياط الينابيح   30,3%-4,2%  ٪ 6- 5٪
 الترخيص )الرماح(  8%-2,3%  ٪ 14- 4٪
 الترخيص )ال يصل(   5,1%-2,3%  ٪ 3,3- 0٪
      العقمة التجار ة )بي ام بي(   36,8%-0%  -
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

  
 )يتبع( موجودات غير ملموسة   9
 

 معدم الخص  )%(
2021  2022        

 حقوق مياط الينابيح   11,4%  ٪ 13
 الترخيص )الرماح(  10,66%  ٪ 9,3
 الترخيص )ال يصل(   9,25%  ٪ 8,1

       العقمة التجار ة )بي ام بي(   8,78%  -
ــتحوا  على   ــنة مجموعة بي ام بيت  االسـ ــمبر    31  المنتهية في بالقر  من نهاية السـ ــح لعملية تقيي  ت، وبالتالي ل  2021ديسـ خضـ

 .2022ديسمبر  31غير الملموسة كما في  المونوداتانخةا  قيمة 
 

       كل  من إلى          ً إسـتنادا  اخغذية والمشـروبات   قطاعالمسـتقبلية في  للتونهاتتقيي  اإلدارة  الرئيسـية  لإلفتراضـاتتمثل القي  المخصـصـة  
 .ةداخليالخارنية و المصادر ال

 تحليل الحساسية
  50بمقدار المستخدمة                                                             ً                                    قامت المجموعة بجنرا  تحليل لحساسية إختبار إنخةا  القيمة بنا   على التغيير في اإلفتراضات الرئيسية

للمونودات غير الملموسـة. تتوقح اإلدارة أن  ال يوند تغيير محتمل معقوم في أي من   لتحديد القيمة القابلة لإلسـتردادنقطة أسـار 
غير الملموســــة المذكورة   المونوداتخي من   المدرنةالقيمة   نولري في تجاوز  قد ينتج عن االفتراضــــات الرئيســــية المذكورة أعقط  

  .يمتها القابلة لقستردادقلأعقط 
 

 مخزون  10
2021  2022   

        ألف درهم  ألف درل  
 مواد خام ومواد تعبئة  536,139  468,118
 اإلنجاز  قيدأعمام   26,915  25,793

 بضائح تامة الصنح  215,617  152,138
 مستهلكةومواد  غيارقطح   99,363  97,753
           الطر قفي بضائح   6,155  5,960

749,762  884,189   
           مخصص مخزون بطي  الحركة   (36,914) ) ( 41,521

708,241  847,275         
  يما يلي الحركة في مخصص المخزون بطي  الحركة:

2021  2022   
        ألف درهم  ألف درل  
 االفتتاحي  الرايد  41,521  32,088
 ت  اإلستحوا  عليها من خقم إندماأل أعمام   -  11,354
 المحمل للسنة   5,798  17,992
           مبال  مشطوبة   (10,405) ) ( 19,913
      الرايد الختامي  36,914  41,521
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

  م  مدينة تجار ة  846,171  826,183
      مخصص خسائر إنخةا  القيمة   ( 125,342) ) ( 141,850

     
684,333  720,829   
  م  مدينة أخر    62,536  59,460
 مصار ف مدفوعة مقدمًا    57,191  39,706
      دفعات مقدمة  50,478  32,444

     
815,943  891,034        

 
  القيمة  يما يتعلق بالذم  المدينة التجار ة خقم السنة:  يما يلي الحركة في مخصص خسائر إنخةا 

2021  2022   
        ألف درهم  ألف درل  

 االفتتاحي  الرايد  141,850  116,345
 ت  اإلستحوا  عليها من خقم إندماأل أعمام   970  27,776
 ، اافي محمل للسنة  6,397  12,674
           مشطوبة مبال    (23,875) ) ( 14,945

      الرايد الختامي  125,342  141,850
 

ــةوفة  ــيل مخاطر الذم  المدينة التجار ة بناً  على مصـــ ــح الجدوم التالي تةااـــ  خبرةلمجموعة. حيث يت  تحليل لمخصـــــص  اليوضـــ
 خسارة االئتمان التار خية للمجموعة بناً  على قنوات العمق  المختلةة.

 
 إنمالي الذم  المدينة والخسائر االئتمانية المتوقعة: أعمار يما يلي تحليل 

 
 :2022ديسمبر  31كما في 

 الخسارة  مخصص 
 اإلئتمانية المتوقعة

 الخسارة   
 اإلئتمانية المتوقعة

 إجمالي  
 المدينة الذمم 

  

   ألف درهم  %  ألف درهم
       

 ل  تتجاوز فترة إستحقاقها   486,283  ٪ 3,3  15,995
 يوم 90 –اةر   108,603  ٪ 5,9  6,354
 يوم  180  -91  28,841  ٪ 16,3  4,705
 يوم  181-270  13,772  ٪ 22,4  3,089
 يوم  271-360  31,599  ٪ 16,8  5,308

               يوم 361أيثر من   177,073  ٪ 50,8  89,891
125,342  14,8%  846,171          
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 11
 

 :2021ديسمبر  31يما في 
 الخسارة  مخصص 

 اإلئتمانية المتوقعة
 الخسارة   

 اإلئتمانية المتوقعة
 إجمالي  

 الذمم المدينة 
  

   ألف درهم  %  ألف درهم
       

 ل  تتجاوز فترة إستحقاقها   440,687  ٪ 6,6  28,880
 يوم 90 –اةر   108,961  ٪ 11,2  12,213
 يوم  180  -91  17,163  ٪ 33,4  5,735
 يوم  181-270  14,694  ٪ 17,3  2,537

 يوم  271-360  32,261  ٪ 31,4  10,116
               يوم 361أيثر من   212,417  ٪ 38,8  82,369

141,850  17,2 ٪  826,183          
 

التجار ة باســــتخدام النهج المبســــى. ولتحديد  المدينةللذم   لحياة  على مد  ا بالخســــائر االئتمانية المتوقعة تقوم المجموعة باإلعترف
لكل فئة    الخســــــــــــارة اإلئتمانيةمعدم  وت  تحديدخمس فئات،   إلى الذم  المدينةنميح  ت  تصــــــــــــنيف  الخســــــــــــائر االئتمانية المتوقعة، 

 :مخصصباستخدام مصةوفة 
 

 الحكومة -اخولىالةئة  •
 البلديات -الةئة الثانية •
 لجة/الخدمات الغذائيةالمعا إعادة -الةئة الثالثة •
 التجزئة/الموزعين –الةئة الرابعة  •
 أخر   –الةئة الخامسة  •

 
التجاط الحالي وكذل  ا  كل  من  لذط العوامل بالنســـــــــــبة للعوامل الخااـــــــــــة بالمدينين والظروف االقتصـــــــــــادية العامة وتقيي  ت  تعديل
 .الحانة، حسب لاموام ة، بما في  ل  القيمة الزمنيالتقر رللظروف في تار    التوقعات

 
 

 تعويضات حكومية مستحقة 12
 

 إمارة في مدعومة بأســــعار الحيوانات وعلف الدقيق بيح عن  يت  دفعها للمجموعةبأموام   المســــتحقة تتعلق التعو ضــــات الحكومية
 .أبوظبي

 
 :السنة يما يلي الحركة في التعو ضات الحكومية المستحقة خقم 

 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 الرايد اإلفتتاحي   10,283  12,451
 تعو ضات للسنة  121,191  150,708
           المبال  المستلمة ) ( 90,608 ) ( 152,876
      الختاميالرايد   40,866  10,283
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 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   13
 

مجموعة متنوعة من المعامقت وفًقا لشــــــــــــــروط وأحكام متةق عليها، مح  بجبرام، اإلعتياديةالمجموعة، في ســــــــــــــياق اخعمام  قامت
ــآتشـــــــركات أو  ــمن تعر ف   التي تقحأو أفراد   منشـــــ ــبالمحدد في  كما لو   ات العققة  الجهةضـــــ   24الدولي رق     يمييار المحاســـــ
 ".العققة ات  الجهات"إفصاحات 

 
ــيطرة تعتبر الجهات أنها  ات عققة إ ا كان خحد اخطراف القدرة  ــتركة على الطرف اآلخر على السـ ــيطرة المشـ ــة أو السـ أو ممارسـ

 تأثير لام على الطرف اآلخر عند اتخا  القرارات المالية أو التشغيلية. 
 

 .التابعةوموظةي اإلدارة الرئيسيين وأعضا  مجلس اإلدارة وشركاته   ينالرئيسي ينتتألف الجهات  ات العققة من المسالم
 

 موظفي اإلدارة الرئيسيينأ( تعويضات 
 

 :للسنة يما يلي تعو ضات موظةي اإلدارة الرئيسيين 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 تعو ضات قصيرة اخنل  18,697  21,575
           تعو ضات طو لة اخنل   3,866  3,983

25,558  22,563        
 
 مستحقة من جهات ذات عالقة( مبالغ ب

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 شركة حليةة  -شركة دبي للكابقت )الخااة( المحدودة   164  138
 شركة حليةة  –شركة اإلمارات لصناعات الحديد  .م.م.   427  288

 اخم شركة ال – القابضةأبوظبي التنمو ة شركة   723  -
      شركة زميلة -شركة قطوف وحق التجار ة    13,380  14,352

     
14,778  14,694        

 
 جهات ذات عالقة معامالت مع( ج
 

 : خقم السنة  يما يلي المعامقت مح نهات  ات عققة 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

      مبيعات   85,379  611
     

      مصار ف معاد تحميلها   723  211
     
      توز عات أرباح مستلمة   7,375  -
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 نقد وأرصدة لدى البنوك  14
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 نقد في الصندوق   4,468  5,168
           حسابات نار ة وحسابات توفير   292,826  248,032
           نقد وأرادة لد  البنوا  297,294  253,200
 حسا  مقّيد    (24,936) ) ( 24,969

           ( 16حسابات بنكية مكشوفة )إيضاح   (51,237) ) ( 368
      في بيان التدفقات النقدية الموحد   النقد ومرادفات النقد  221,121  227,863

     
 نقد وأرادة لد  البنوا  297,294  253,200
           ودائح بنكية   745,208  870,057

      في بيان المركز المالي الموحد  النقدالنقد ومرادفات   1,042,502  1,123,257
 
وال تقل عن    : ال تز د عن ســــــنة واحدة2021) وال تقل عن ثقثة أشــــــهر  ال تز د عن ســــــنة واحدة لي ثابتة لةترة  الودائح البنكية  إن

المدرنة لهذط المونودات قيمتها . إن الةوائد المحققة على لذط الودائح لي وفقًا خســعار الســوق الســائدة، وتقار  القي   (ثقثة أشــهر
 العادلة.

 
ت  تســـجيل مبل  مســـاوي كجلتزام   .2014إلى    2009المتعلقة بســـنة  يمثل الحســـا  المقيد المبل  المخصـــص لدفح توز عات اخرباح

خغرا  بيان التدفقات النقدية  ل  يت  إدراأل لذا الراــــيد النقدي المقّيد في النقد ومرادفات النقد    في الذم  الدائنة التجار ة واخخر .
 الموحد.

 
ت  تقيي  اخراـدة لد  البنوا بأن لها مخاطر ائتمانية منخةضـة للتخلف عن السـداد. بناً  على  ل ، قامت إدارة المجموعة بتقدير  

ــارة اإلئتمانية المتوقعة لم ــدة لد  البنوا في نهاية فترة التقر ر بمبل  يعادم الخســ ــارة على اخراــ شــــهرا. ال   12دة مخصــــص الخســ
يوند أي من اخراــــــــــدة لد  البنوا في نهاية فترة التقر ر متأخرة الســــــــــداد، ومح اخخذ باالعتبار الخبرة التار خية في التخلف عن  
الســداد والتصــنيةات االئتمانية الحالية للبن ، قامت إدارة المجموعة بتقيي  أن  ال يوند إنخةا  في القيمة، وبالتالي ل  تق  بتســجيل 

 أية مخصصات خسائر على لذط اخرادة.
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 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 15
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
 المالي الموحد بيان المركز في  بهامبالغ معترف     

 الرايد اإلفتتاحي   123,817  81,225
 تكاليف الخدمة )بما في  ل  الةوائد(  17,177  13,837
 ت  اإلستحوا  عليها من خقم إندماأل اخعمام  -  46,613
 المدفوع من التعو ضات   (14,810) ) ( 16,291
 إعادة تصنيف   - ) ( 2,393

 عمقتفروقات تحو ل   (223) ) ( 56
           خسائر إعادة القيار)مكاسب(/   (10,018)  882

      الرايد الختامي  115,943  123,817
 بيان الربح او الخسارة الموحد في  بهامبالغ معترف     

 تكاليف الخدمة الحالية   14,466  12,327
           مصار ف الةوائد  2,711  1,510

13,837  17,177        
 بيان الدخل الشامل اآلخر الموحدفي  بهامبالغ معترف     

 الديموغرا يةفي االفتراضات  التغيرات تأثير  (4,443)  1,672
 الماليةفي االفتراضات  التغيرات تأثير  (7,555) ) ( 3,085
           تعديقت الخبرة  تأثير  1,980  2,295

882  (10,018)        
   إكتوارية هامةافتراضات     
 معدم الخص    3%  ٪ 2

  المنشآتلجميح  3٪
  سنو ًا  

% لجميع 0,5
المنشآت داخل  

%  3-1اإلمارات و 
 الخارجية للمنشآت

 الراتب ز ادةمعدم  

 تحليل الحساسية    
 معدم الخص      

 نقطة أسار  50٪-  5,802  6,131
      نقطة أسار  50٪+  5,690  5,747

 معدم ز ادة الرواتب    
 نقطة أسار  50٪-  5,688  5,764
  نقطة أسار  50٪+  5,803  6,111

في سـنة درل  ألف    16,466:  2021)  2023ألف درل  في سـنة   18,670تعو ضـات  ال دفعات إنمالي يبل  أن المجموعة تتوقح
2022.)  



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 

57 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 

 قروض بنكية 16
 

 :التي تحمل فائدة وتسهيقت المجموعةلقرو   يما يلي الشروط التعاقدية 
 

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 مطلوبات متداولة:    

 تسهيقت إئتمانية   608,569  406,173
 حسابات بنكية مكشوفة   51,237  368

             خنل و قر   15,845  15,683
422,224  675,651        

     
 مطلوبات غير متداولة:     

      قرو  خنل   1,710,816  1,636,953
 

 الشروط وندوم السداد
 
 (المبال  باخلف درل )
 

   2022 2021 
 معدل   إيضاحات   

 الفائدة 
سنة  

 اإلستحقاق 
القيمة  

اإلسمية/  
 السقف 

القيمة  
 المدرجة 

القيمة  
اإلسمية/  

 السقف 

 القيمة المدرنة 

        
 قرو  قصيرة اخنل /
 حسابات بنكية مكشوفة 

لامش + معدم   
 مرنعي*

2023  517,453 276,853 389,534 62,088 

معدم  لامش +   تسهيقت إئتمانية 
 مرنعي*

2023  961,426  382,955 900,189 344,453 

 550,950 550,950 550,950 550,950 2026 ليبور + لامش* )أ(  1قر  خنل 
 550,950 550,950 550,950 550,950 2026 ليبور + لامش* )أ(  2قر  خنل 
 150,000 150,000 150,000 150,000 2026 + لامش* إيبور )أ(  3قر  خنل 
 150,593 150,593 150,593 150,593 2026 ليبور + لامش* )أ(  4قر  خنل 
 9,894 9,894 - - - ليبور + لامش* ) (  5قر  خنل 
 183,670 183,670 - - - ليبور + لامش* )أل( 6قر  خنل 
+  بن  الكو ت المركزي  )د( 7قر  خنل 

 لامش* 
2026 17,284 17,284 19,666 19,666 

 34,237 34,237 24,431 24,431 2025 سايبور + لامش*  )ه( 8قر  خنل 
سعر التمو ل اآلمن لليلة   )و( 9قر  خنل 

 + لامش* واحدة
2027 275,475 275,475 - - 

 2,676 3,824 - - - + لامش* إيبور )ز(  قرو  خنل أخر  
متوسى سعر فائدة اليوم   )ح( قرو  خنل أخر  

 + لامش*  الواحد
2025 6,976 6,976 - - 

        
        

         2,059,177 2,943,507 2,386,467 3,205,538    المجموع 
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 قروض بنكية )يتبع( 16
 

متوسـى سـعر فائدة اليوم    ،بن  الكو ت المركزي  ،سـايبور ،إيبور  ،سـعر التمو ل اآلمن لليلة واحدة ليبورتشـمل اخسـعار المرنيية *  
٪  1,20 -٪  0,40أوراق دفح لصـــــــــــــالح البن  المركزي اخردني. يتراوح لامش القرو  والتســـــــــــــهيقت المذكورة أعقط من و الواحد  

 ٪( للخارأل.2,85 -٪ 0,5: 2021٪ )2,85 -٪ 0,50و لإلمارات العربية المتحدة ٪( 1,05 -٪ 0,4: 2021)
 
ــتةادت المجموعة في   (أ ــنةاســـــــ ــنوات   1,402,493  بقيمةمن أربعة قرو  طو لة اخنل    2021  ســـــــ ألف درل  لمدة خمس ســـــــ

تار   عند بدفعة واحدة للمبل  اخســاســي ســداد  ال  تســتحق خنل  نميح مدفوعات القرو إن  .  2026 ســنةتســتحق الســداد في  
 .ةالقرو  مضمونة بضمان الشركإن .  اإلستحقاق

 
 بنكيالتزام قر    إنماليالمجموعة    لد ،  2021 ســــــنةفي    .عند االســــــتحوا  على شــــــركة النبيل للصــــــناعات الغذائية  .م.م ( 

. قامت المجموعة بتســـو ة لذط 2021ديســـمبر    31كما في  ألف درل    9,894بالدينار اخردني والدوالر اخمر كي بما يعادم 
 نميح الضمانات. وتحر ر 2022 سنةالقرو  في 

 
الدوالر اخمر كي لمدة خمس ولي  ألف درل  بالعملة اخاـلية    183,670حصـلت المجموعة على قر  طو ل اخنل بقيمة  (أل

لذا    بتسـديد. قامت المجموعة  عند االسـتحقاق  واحدةدفعة  لي القر    تسـديدمدة إن  .  2025  سـنةسـنوات تسـتحق السـداد في 
 .2022 سنةالقر  في 

 
ــركات التابعة للمجموعة على قر  بقيمة  (د ــلت إحد  الشـ ــنةألف دينار كو تي في    1,800حصـ ــنوات   2020 سـ لمدة ســـت سـ

حالية للقر  ال  المدرنةالقيمة إن  التسـهيل مضـمون بضـمان الشـركة.    إن  .2026 سـنةعلى أقسـاط سـنو ة حتى   تسـديدلايت  
 ألف دينار كو تي(. 1,440درل  ) 17,284 بمبل  لي
 

لمدة   2020 سنةألف ر ام سعودي في    50,000حصلت إحد  الشركات التابعة للمجموعة على قر  طو ل اخنل بقيمة   (ه
القيمة إن  التســـهيل مضـــمون بضـــمان الشـــركة.  إن  .  2025 ســـنةعلى أقســـاط نصـــف ســـنو ة حتى  تســـديدطخمس ســـنوات يت   

 ألف ر ام سعودي(. 25,000درل  ) 24,431 بمبل  الحالية للقر  لي المدرنة
 

الدوالر اخمر كي لمدة خمس   ولي  ألف درل  بالعملة اخاـلية  275,475حصـلت المجموعة على قر  طو ل اخنل بقيمة  (و
القر  مضـــمون بضـــمان إن  .  عند االســـتحقاق  دفعة واحدةلي القر    تســـديدمدة  إن  .  2027 ســـنةفي  تســـديدطســـنوات يت   

 الشركة.
 
ألف درل  كما   2,676بنكية بجنمالي قرو   التزام   إنماليالمجموعة    لد ،  2021 ســنةفي  بي ام بيعند االســتحوا  على   (ز

 نميح الضمانات. وتحر ر 2022 سنةلذط القرو  في  بتسديد. قامت المجموعة 2021ديسمبر  31في 
 
ــة الهولندية بي. في،  (ح ــتحوا  على شـــــــركة أبو عوف القابضـــــ قر  بنكي خنل يعادم التزام   إنماليالمجموعة    لد عند االســـــ

التســـــهيقت مح ترتيبات االقترا  اخخر   بنودالمجموعة بصـــــدد دمج إن .  2022ديســـــمبر    31ألف درل  كما في    6,976
 للمجموعة.
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 مطلوبات عقود اإليجار  17
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 الرايد اإلفتتاحي   107,199  72,233
 ( 37ت  اإلستحوا  عليها من خقم إندماأل اخعمام )إيضاح   30,882  50,363
 إضافات خقم السنة   16,919  23,641

 اإليجار المنتهيةعقود مطلوبات   (14,944)  ( 2,838)
 مدفوعة خقم السنة مبال    (60,122) ) ( 39,968
           تكاليف الةوائد  6,011  3,768

      الرايد الختامي  85,945  107,199
 

 كما يلي: 2022 ديسمبر 31في كما مطلوبات عقود اإليجار تدرأل 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 متداولة  30,394  33,092
           متداولة غير   55,551  74,107

107,199  85,945        
 

اإليجار وليس لديها أي عنصـــــــــــر متغير في مدفوعات   بمطلوبات عقود يما يتعلق   لامةلد  المجموعة مخاطر ســـــــــــيولة   ال يوند
 اإليجار.

 
 إيجار المجموعة: مطلوبات عقوداستحقاق توار   تحليل  يما يلي 

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 خقم سنة واحدة   30,394  33,092
 بين سنة وخمس سنوات  42,339  57,014
           أيثر من خمس سنوات  13,212  17,093

107,199  85,945        
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 منحة حكومية مؤجلة 18
 

معتمدة. يت  تســـــــــجيل المنح الرأســـــــــمالية المؤقتة كمنح   لموازنةســـــــــنو ة للنةقات الرأســـــــــمالية وفًقا   بتقدي  موازنةحكومة أبوظبي  تقوم
 كمطلوبات متداولة وغير متداولة. و ت  تصنيةهاحكومية مؤنلة في بيان المركز المالي الموحد، 

 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     
 الجز  المتداوم     

 معداتالو  واآلالتالمنح الحكومية غير المطةأة المتعلقة بالممتلكات   9,362  11,245
 الجز  غير المتداوم     

           معداتالو  واآلالتالمنح الحكومية غير المطةأة المتعلقة بالممتلكات   23,615  28,940
40,185  32,977        

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  19
2021  2022   
   ألف درهم  درل  ألف 

     
  م  دائنة تجار ة  440,582  403,769
 مصار ف مستحقة  357,550  350,276
 دفعات مقدمة وتأمينات   29,460  49,844
 ( 2014-2009توز عات أرباح غير مطالب بها )   25,365  25,651

            م  دائنة أخر    137,164  146,743
976,283  990,121        

 
 

  رأس المال 20
 

  بقيمة اســمية  (ألف ســه   791,577  :2021ديســمبر   31ألف ســه  )  791,577  من رأر المام الصــادر والمدفوع بالكامل  يتكون 
 .للسه  الواحددرل   1 قدرلا

 
كسـعر االسـتحوا     للسـه  الواحددرل    1ألف سـه  نديد بقيمة اسـمية قدرلا   191,577  بجاـدار  الشـركة قامت،  2021سـنة خقم  

ألف درل  على شـر حتين، نتج   843,674  يبل إنمالي    يبمبل  أاـل  م..م. والنبيل للصـناعات الغذائية    . .م.م  على شـركة الةوعة
ــدار عقوة     600,000ألف درل ، وارتةح رأر مام الشـــــركة المصـــــدر والمدفوع بالكامل من    652,097 بمبل ســـــه  أعن  ل  إاـــ

 ألف سه . 791,577ألف سه  إلى 

  2022 
 درهمألف 

 2021 
 درل  ألف 

     المصرح ب  رأر المام 
      1,200,000  1,200,000  ( للسه  الواحددرل    1بقيمة ة عادي )أسه 

     
      791,577  791,577  والمدفوع بالكاملرأر المام الصادر  



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 

61 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 

 إحتياطي قانوني 21
 

من   ٪10في شأن الشركات التجار ة والنظام اخساســـــــي للشركة، يت  تحو ل   2021( لسنة  32القانون االتحادي رق  ) خحكام   ً  وفقا  
                                                                                     ً                       أرباح الســـــنة إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوز ح حتى يصـــــبح راـــــيد االحتياطي القانوني مســـــاو ا  لنصـــــف رأر مام الشـــــركة  

 وز ح.غير قابل للتمقيد و المدفوع. إن لذا االحتياطي 
 
 

 توزيعات أرباح  22
 

ألف    65,305ن على توز ح أرباح نقدية بقيمة  و وافق المسـالم،  2022أبر ل   7في انتماع الجميية العمومية السـنو ة المنعقد في 
ــنة المنتهية في     البالغة  منصــــــدرالأســــــه  رأر المام    ٪ من8,25التي تمثل  و وت  دفعها خقم الةترة    2021ديســــــمبر   31درل  للســــ

ــه ألف    791,577 ــنو إعقن توز عات اخرباح  عند ســــــــــ ، وافق  2021أبر ل   8المنعقد في   ة)في انتماع الجميية العمومية الســــــــــ
٪ من 16,5والتي تمثل   2020ديسمبر   31ألف درل  للسنة المنتهية في    118,100  بقيمةالمسالمون على توز عات أرباح نقدية  

 (.إعقن توز عات اخرباح عندألف  720,000 البال  منصدرالرأر المام 
 

، وافق المســـــــالمون على توز عات أرباح نقدية مرحلية 2022ســـــــبتمبر    15غير العادية المنعقد في  العموميةالجميية انتماع  في  
  البال منصـــــــدر  المام  المن رأر ٪  8,25والتي تمثل   2022يونيو    30ألف درل  لةترة الســـــــتة أشـــــــهر المنتهية في   65,305بقيمة  

ــبتمبر    27غير العادية المنعقد في    العموميةالجميية  انتماع  )في    إعقن توز عات اخرباح عند  ســــــه   ألف  791,577 ،  2021ســــ
ــالمون على توز عات أرباح نقدية مرحلية بقيمة  ــهر المنتهية في   65,305وافق المســـ ــتة أشـــ   2021يونيو    30ألف درل  لةترة الســـ

ــدر  المام  المن رأر ٪  8,25والتي تمثل   ــه  لفأ  791,577  البال منصـــ (. ت  دفح توز عات اخرباح إعقن توز عات اخرباح عند ســـ
 .السنةبالكامل خقم 

 
 

 إيرادات  23
 

ــمل   ــنة المنتهية في  تشــــ ــمبر    31إيرادات الســــ ــنة المنتهية في    4,067,394  والتي بلغت  2022ديســــ ــمبر  31ألف درل  )الســــ ديســــ
  33,931 والتي تبل (  37حديًثا )إيضـاح    التي ت  اإلسـتحوا  عليها( إيرادات من الشـركات التابعة درل   ألف  3,067,614:  2021

 (.ألف درل  1,072,095: 2021ديسمبر  31ألف درل  )السنة المنتهية في 
 
 

 تكلفة المبيعات 24
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 مواد خام   2,293,680  1,590,566
 وإمتيازاترواتب   261,024  213,342
 استھقا ممتلكات وآالت ومعدات  137,400  129,284
 خدمات  80,661  68,395
 ايانة  43,236  38,253
 مصار ف اإليجار   10,177  6,973
 إطةا  حق إستخدام المونودات   13,165  9,244

 موااقت  23,336  14,434
 تأمين   6,934  6,567

           أخر    40,199  33,879
2,110,937  2,909,812        
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 تكلفة المبيعات )يتبع( 24
 
ــة الخام المواد تكلةة بيان ت ي ــات خصـــ  بعد اخعقف ومنتجات بالدقيق الخااـ  ألف  121,191 البالغة أبوظبي حكومة تعو ضـ

ــات لذط من الهدف إن ألف درل (.  150,708:  2021درل  ) ــعار في والتقلب الز ادة تأثيرمن   الجزئي التقليل لو التعو ضـ  أسـ
 (.12أبوظبي )أنظر إيضاح  إمارة في االستهقيية الغذائية المواد بيح وأسعار العالمية الحبو 

 
 

 مصاريف بيع وتوزيع 25
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 وإمتيازاترواتب   255,112  239,452
 مصار ف تسو ق   74,911  54,135
 مصار ف نقل وموااقت  77,834  53,829
 إطةا  حق إستخدام المونودات   26,988  26,043
 ممتلكات وآالت ومعدات استھقا  12,444  10,964
 ايانة  10,685  8,072
 مصار ف إيجار  8,177  8,447
 خدمات  4,921  5,533
 تدر ب وإستشارات   1,311  1,962

           أخر    35,573  40,604
449,041  507,956        

 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 26
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 وإمتيازاترواتب   195,982  155,099
 اتعا  قانونية ومهنية  37,108  35,795
 إطةا  مونودات غير ملموسة  25,193  12,672
 ايانة  15,476  13,619
 استھقا ممتلكات وآالت ومعدات  14,659  11,493
 قيمة  م  مدينة تجار ة مخصص خسارة إنخةا   6,397  12,674
 مصار ف إيجار  6,522  4,939

 إطةا  حق إستخدام المونودات   1,242  244
           أخر    43,246  24,462

270,997  345,825        
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 تكاليف بحث وتطوير 27
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 وإمتيازاترواتب   8,613  8,796
 استھقا ممتلكات وآالت ومعدات  292  189
           أخر    393  613

9,598  9,298        
 
 

 ، صافيإيرادات أخرى  28
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 منح من مرايز االستقم إيرادات   8,400  8,400
 مواد خام / خردة حيب إيرادات  5,001  3,606
 من التعبئة / التخز ن  إيرادات  4,099  5,924
 أتعا  إدار ة  3,469  7,037
 ممتلكات وآالت ومعدات مكاسب بيح  2,023  1,587

 ( 7مكسب بيح مشروع مشترا )إيضاح   2,443  -
 تحر ر فا  مخصصات  11,606  -

           أخر    15,188  6,270
32,824  52,229        

 
 

 إيرادات التمويل 29
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 إيرادات الةوائد   26,739  16,731
           أخر    680  -

16,731  27,419        
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 مصاريف التمويل 30
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 مصار ف الةوائد على القرو     72,013  16,416
 ( 17مطلوبات عقود اإليجار )إيضاح مصار ف الةوائد على   6,011  3,768

           )مكاسب(/ خسائر ارف عمقت أننبية   (2,127)  671
20,855  75,897        

 
 

 ضريبة الدخل والزكاة 31
 
 وفقًا للمعدالتيت  تكو ن مخصــــــــص للضــــــــرائب   .الدخلمان لضــــــــر بة وعن واخردن  المجموعة في مصــــــــر وتركيا   عملياتخضــــــــح ت

الخاضــعة للضــر بة للشــركات التابعة   اخرباحعلى    الموحدفي تار   بيان المركز المالي   التي يت  تةيلها بشــكل نولري الصــادرة أو 
 في الخارأل وفًقا للوائح المالية للبلدان التي تعمل فيها.

 
لزكاة وفقًا للوائح الهيئة ل  تحميل مخصـصيت   المجموعة في المملكة العربية السـعودية للزكاة. عملياتخضـح ، ت ل   إلى  باإلضـافة

يت  تحميل المخصــص على بيان الربح أو الخســارة   العامة للزكاة والضــر بة في المملكة العربية الســعودية على أســار االســتحقاق.
 االنتها  منها.السنة التي يت  خقلها مات النهائية في ، إن وندت، الناتجة عن التقييالةروقاتيت  تعديل  الموحد.

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  32
 

 
 السنة.العائد لمالكي الشركة على المتوسى المرنح لعدد اخسه  المصدرة خقم  للسنةيت  إحتسا  العائد للسه  بقسمة الربح 

 
عند تحو لها   الواحد ، ل  تصــــدر المجموعة أية أدوات قد يكون لها تأثير على العائد للســــه 2021و   2022  ديســــمبر  31يما في  

 ه  الواحد.، وبالتالي، فجن ربحية السه  المخة  تساوي العائد اخساسي للساستخدامها أو
 

ألف    791,577ألف ســه  إلى    600,000، قامت الشــركة بجاــدار وز ادة رأر مام الشــركة المدفوع بالكامل من 2021 ســنةفي  
 (.20سه  )إيضاح للدرل   1سه  بقيمة اسمية 

  2022  2021 
     

      216,039  246,785  درل ( ألف )   العائد لمالكي الشركة ربح السنة
     

      754,964  791,577  )آالف اخسه ( المتوسى المرنح لاسه  العادية المصدرة خقم السنة 
     

      0,286  0,312  العائد اخساسي والمخة  للسه  )درل (
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  وإلتزامات رأسماليةطارئة مطلوبات   33
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

           ضمانات بنكية   20,744  39,660
      إعتمادات مستندية  45,476  111,513

     
      إلتزامات رأسمالية   30,371  44,971

 
ــمانات   ــتندية  البنكيةت  إاـــدار الضـ ــياق اخعمام  واإلعتمادات المسـ ــمن .اإلعتياديةفي سـ ــهيقت وتتضـ  الســـداد ائتمانية بنظام تسـ

 .الهامشية وضمانات الودائح الواردة والكمبياالت المؤنل الدفح وكمبياالت المناقصات وكةاالت اخدا  حنسن وضمانات المؤنل
 
 

  شركات تابعة مملوكة جزئياً  34
 

 غير مسيطرة: لامةحصص  لهاالمعلومات المالية للشركات التابعة التي   يما يلي
 

 غير المسيطرة حقوق الملكيةمن قبل المحتةش بها  نسبة حقوق الملكية المملوكة 
 

  بلد التأسيس والتشغيل   2022  2021
      

 شركة النبيل للصناعات الغذائية  .م.م. األردن   % 20  ٪ 20
      

 اإلسماعيلية لقستثمار الزراعي والصناعي )فرات(  مصر   % 24,98  ٪ 24,98
      

 شركة ر بليت وشركة ميديتر نيان للحلو ات المحدودة اإلمارات/ السعودية   % 20  ٪ 20
      

 الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  .م.م. شركة الرماح  الكويت   % 50  ٪ 50
      
مصر لتصنيح وتوز ح المكسرات  شركة أبو عوف مصر   % 40  -

       اي.ئي.ار
 

 اخرادة المترايمة للحقوق الةردية غير المسيطرة كما في تار   التقر ر
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 النبيل للصناعات الغذائية  .م.م. شركة   74,266  69,372
 اإلسماعيلية لقستثمار الزراعي والصناعي )فرات(   56,440  56,487
 )مؤقت(  شركة ر بليت وشركة ميديتر نيان للحلو ات المحدودة  49,179  51,732
 شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  .م.م.   35,947  31,913

      شركة أبو عوف مصر لتصنيح وتوز ح المكسرات ار.اي.ئي   56,787  -
     

209,504  272,619        
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 )يتبع( شركات تابعة مملوكة جزئياً  34

 
 السنة المخصص للحقوق الةردية غير المسيطرة: )خسارة( /ربح يلي يما  

 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درل  
     

 شركة النبيل للصناعات الغذائية  .م.م.   8,356  5,493
 اإلسماعيلية لقستثمار الزراعي والصناعي )فرات(   13,726  7,455
 للتجارة العامة والمقاوالت  .م.م. شركة الرماح الوطنية   5,296  2,218

 )مؤقت(  شركة ر بليت وشركة ميديتر نيان للحلو ات المحدودة  (2,552)  -
      شركة أبو عوف مصر لتصنيح وتوز ح المكسرات ار.اي.ئي   972  -
     

15,166  25,798        
 
 

   األدوات المالية 35

 مخاطر اإلئتمان
الحد اخقصــــــــــى للتعر  لمخاطر االئتمان كما في    إن المالية الحد اخقصــــــــــى لمخاطر االئتمان. للمونودات  المدرنةتمثل القيمة  

 تار   التقر ر لو كما يلي:
  2022 2021 

 ألف درل   ألف درهم إيضاحات            
    

 684,333 720,829 11  م  مدينة تجار ة، اافي 
 56,561 62,536 11  م  مدينة أخر  

 14,778 14,694 13 مستحق من نهات  ات عققة 
 10,283 40,866 12 تعو ضات حكومية مستحقة

     1,118,089 1,038,034 14 نقد لد  البنوا
    
  1,876,959 1,884,044     
    

في بيـان المركز المـالي    المـدرنـةإن المبـال     التجـار ـة.  الـذم  المـدينـةفي المقـام اخوم إلى    تعودإن المخـاطر االئتمـانيـة للمجموعـة 
الموحد لي اـافي المخصـصـات للذم  المدينة المشـكوا في تحصـيلها وفًقا الحتسـابها باسـتخدام نهج خسـارة االئتمان المتوقعة بناً   

خبرة السـابقة لإلدارة لد  المجموعة والبيئة االقتصـادية الحالية المعدلة  مد  الحياة باسـتخدام العلى  على خسـائر االئتمان المتوقعة 
التعر  العـام على عـدد كبير من   توز حلمخـاطر االئتمـان، مح    لـامال يونـد لـد  المجموعـة تركيز    لعوامـل البحـث المســــــــــــــتقبليـة.

 العمق .

 السيولةمخاطر  
نهج المجموعة في إدارة  مالســـــــــــــيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفا  بالتزاماتها المالية عند اســـــــــــــتحقاقها. يتمثل   تتمثل مخاطر

ــ ــيولة في التأيد، قدر اإلمكان، من أن  ســـــ ــتحقاقها، في ظل الظروف  يالســـــ ــيولة كا ية للوفا  بالتزاماتها عند اســـــ كون لديها دائًما ســـــ
 .تكبد خسائر غير مقبولةالعادية والظروف المجهدة، دون 

 
ــمالية المتوقعة وفًقا لمتطلبات رأر المام العامل   ــغيلية والرأســـ ــمن المجموعة أن لديها نقًدا كا ًيا عند الطلب لتلبية النةقات التشـــ تضـــ

 بها بشــــــــكلللمجموعة، بما في  ل  خدمة االلتزامات المالية؛ لذا يســــــــتبعد التأثير المحتمل للظروف القاســــــــية التي ال يمكن التنبؤ 
 معقوم، مثل الكوار  الطبييية.
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   األدوات المالية )يتبع( 35

 السيولة )يتبع(مخاطر  
 :كما يلي للمجموعة كما في تار   التقار ر الماليةالمالية  التسديدات التعاقدية للمطلوباتإستحقاق  مبال  إن
 

 :2022ديسمبر  31كما في 

 المبالغ باأللف درهم 
 القيمة  
 المدرجة 

 التدفقات  
 النقدية التعاقدية 

 أقل  
 سنوات  5-2 سنة  2-1 من سنة 

 أكثر من 
 سنوات  5

       
 - - - 990,121 990,121 990,121  م  دائنة تجار ة واخر  

 - 1,769,507 209,890 803,400 2,782,797 2,386,467 قرو  بنكية 
               9,007 16,672 33,038 31,701 90,418 85,945 مطلوبات عقود اإليجار 

 3,462,533 3,863,336 1,825,222 242,928 1,786,179 9,007        
 

 :2021ديسمبر  31يما في 
 المبالغ باأللف درهم 

 القيمة 
 المدرنة 

 التدفقات  
 النقدية التعاقدية 

 أقل  
 سنوات  5-2 سنة  2-1 من سنة 

 أيثر من 
 سنوات  5

       
 - - - 976,283 976,283 976,283  م  دائنة تجار ة واخر  

 - 1,702,518 47,121 453,762 2,203,401 2,059,177 قرو  بنكية 
        16,110 26,150 41,037 36,058 119,355 107,199 مطلوبات عقود اإليجار 

       
 3,142,659 3,299,039 1,466,103 88,158 1,728,668 16,110        

 السوق مخاطر  
 مخاطر ارف العمقت اخننبية

ــعار   نتيجةالمالية للمجموعة    اخدواتتقلب قيم    في مخاطرمخاطر العمقت  تتمثل   . اـــــــــرف العمقت اخننبيةالتغيرات في أســـــــ
  ةعملـ  غيرعنـدمـا تكون المعـامقت التجـار ـة المســــــــــــــتقبليـة والمونودات والمطلوبـات المعترف بهـا بعملـ     العمقتتنشـــــــــــــــا مخـاطر  

المعامقت بالليرة التركية والدينار الكو تي   ىفي المقام اخوم عل  اخننبيةالمجموعة. يقتصـــــــر تعر  المجموعة لمخاطر العمقت 
 . والر ام السعوديوالدينار اخردني العماني  والدوالر اخمر كي والر اموالجني  المصري واليورو 

 
ــعودي مرتبطان والدينار اخردني المجموعة    عملةحيث أن  تعر  المجموعة لمخاطر العملة محدود  أن اإلدارةتتوقح  والر ام الســــــــــ

أسعار الصرف مقابل الليرة التركية والدينار الكو تي والجني  المصري واليورو والر ام العماني   اتتقلب مراقبةيت  .  بالدوالر اخمر كي
 .  بجستمرار

 
توضـــح الجداوم التالية الحســـاســـية للتغير المعقوم المحتمل في التعر  خســـعار اـــرف العمقت اخننبية بشـــكل رئيســـي بالجني  

الـتأثير على أرباح المجموعة قـبل الضــــــــــــــرائب إلى التغيرات في القيمة   يعود.  ثابـتة تغيرات اخخر  منميح ال إبـقا المصــــــــــــــري، مح  
 .غير نولري ية. إن تعر  المجموعة لتغيرات العمقت اخننبية لجميح العمقت اخخر  العادلة للمونودات والمطلوبات النقد

 
 التأثير على 

 الربح قبل الضريبة
 التغير في سعر  

 الجنيه المصري 
  

     
-  + /3,366  -   + /5 %  2022      
-  + /2,100  -   + /5 ٪  2021 
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 السوق )يتبع(مخاطر  
 أسعار الةائدةمخاطر 

بســــبب التغيرات في أســــعار  مالية خداة أســــعار الةائدة لي احتمام تذبذ  القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســــتقبلية  مخاطرإن  
بالتزامات المجموعة   بشــــــــكل رئيســــــــيالةائدة في الســــــــوق. يرتبى تعر  المجموعة لمخاطر التغيرات في أســــــــعار الةائدة الســــــــوقية 

 .سعار فائدة عائمةخ الخاضعة
 

تبادم،  المخاطر أســعار الةائدة من خقم الدخوم في ترتيبات مقايضــة أســعار الةائدة، والتي توافق فيها على  بجدارة لمجموعة  ا تقوم
ــبةعلى فترات زمنية محددة، الةرق بين مبال  معدالت الةائدة الثابتة والمتغيرة   ــاســـــي افتراضـــــي متةق  المحتســـ بالرنوع إلى مبل  أســـ

٪ من قرو   22ر  من ا، وبعد اخخذ في االعتبار تأثير مقايضــات أســعار الةائدة، فجن ما يق2022ديســمبر    31علي . كما في 
 ٪(.اةر: 2021بسعر فائدة ثابت )لي المجموعة 

 
في أسـعار الةائدة على  ل  الجز  من القرو  والسـل يات المتأثرة. بشـكل معقوم يوضـح الجدوم التالي الحسـاسـية للتغير المحتمل 

مح إبـقا  نميح المتغيرات اخخر  ـثابـتة، يـتأثر ربح المجموعـة قـبل الضــــــــــــــر ـبة من خقم الـتأثير على القرو   ات معـدم الـةاـئدة 
 :كما يليالمتغير،  

 
 التأثير على 

 الربح قبل الضريبة
 الزيادة / )النقص(   

 األساس في نقاط 
  

     
-  + /9,343  -   + /0,5 %  2022      
-  + /10,296  -   + /0,5 ٪  2021 

 إدارة رأس المال
 بهدف تحقيقإدارة رأر المام في الحةاظ على قدرة المجموعة على االســـــــــتمرار كمنشـــــــــأة مســـــــــتمرة، عند تتمثل ألداف المجموعة  

لحةاظ على  ل  تكلةة رأر المام. لخة مام  ال أرلر  يمثال  هيكلب واإلحتةاظاآلخر ن   ومزايا خاـــا  المصـــلحة  للمســـالمين  عائدات
شـــــكل   فيلمســـــالمين ا  على  عوائد بتوز ح،  2022 ســـــنة  ، قامت المجموعة فيوتحقيق عوائد للمســـــالمين  مام مناســـــب هيكل رأر

 ، ت  إدراأل تةاايلها الحالية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.2021سنة عن نتائج توز عات أرباح 
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 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 .بيان المركز المالي الموحدتقوم المجموعة بقيار اخدوات المالية مثل المونودات المالية اخخر  بالقيمة العادلة في 

 
لتحو ل التزام في معاملة منظمة بين المشــاركين في الســوق كما في تار     دفع لبيح أاــل أو  الســائدالقيمة العادلة لي الســعر  إن  

 افترا  أن المعاملة لبيح اخال أو تحو ل االلتزام تت  إما:إلى القيار. يستند قيار القيمة العادلة 
 
 ؛ اواإللتزامفي السوق الرئيسي لاال أو  •
 اإللتزملاال أو  فائدة، في السوق اخيثر غيا  السوق الرئيسي •
 

 :كما يليمستو ات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ت  تحديد
 
 للمونودات)غير المعدلة( في اخســواق النشــطة    المدرنةقياســات القيمة العادلة لي تل  المســتمدة من اخســعار  -1المسـتوي  •

 متماثلة؛ المطلوباتأو 
ــعار   -2 المســـــتوي  • ــتمدة من مدخقت غير اخســـــ ــات القيمة العادلة لي تل  المســـــ ــتوي   المدرنةقياســـــ التي يمكن   1في المســـــ

 أسعار( أو بشكل غير مباشر )اي مشتق  من اخسعار(؛ و  ك)اي بشكل مباشر ، اإللتزاممقحظتها لاال أو 
ــتمدة من   – 3المســتوي   • ــاليبقياســـات القيمة العادلة لي تل  المسـ التي ال  اإللتزاملتي تشـــمل مدخقت لااـــل أو  التقيي  ا أسـ

 تستند إلى بيانات السوق القابلة للمقحظة )المدخقت غير القابلة للمقحظة(.
 

 .، ل  تكن لناا تحو قت بين مستو ات القيمة العادلةالسنةخقم 
 

قيمتهـا    تقـار يت  قيـاســــــــــــــهـا بـالقيمـة العـادلـة    التعتبر إدارة المجموعـة أن القي  العـادلـة لمونوداتهـا المـاليـة ومطلوبـاتهـا المـاليـة التي  
 في بيان المركز المالي الموحد. موضحكما لو  المدرنة

 
 القطاعات    تحاليل 36
 

 وتت  متنوعة،  وخدمات منتجات يقدمان القطاعان أدناط. لذان موضــــــــــــحان تقار ر حولهما إعداد يت  قطاعين المجموعة لد 
ــكل   إدارتهما ــتراتيجيات تقنيات يتطلبان يونهما منةصــــل بشــ ــو ق واســ ــغيلية تســ  المجموعة لد  التنةيذية اإلدارة تقوم مختلةة. وتشــ
 .اخقل على أشهر ثقثة يل مرة االستراتيجية التنظيمية الوحدات من وحدة لكل الداخلية اإلدار ة التقار ر بمرانعة

 
 :لاغرا  التشغيلية كل قطاع من قطاعات المجموعة عملياتالملخص التالي  يوضح

  الزراعية األنشطة قطاع
 الحيواني. والعلف الدقيق وتوز ح إنتاأل و تضمن الحيواني، والعلف الدقيق -

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
 المياط واخغذية تصنيح وتعبئة وتوز ح مياط الشر  والمشروبات والعصائر ومنتجات اخلبان والمنتجات التجار ة.يشمل قطاع  -
 
المرّكزة  والةايهة  الحار  والةلةل معجون الطماط يشـــــــمل قطاع البروتينات والخضـــــــروات المجمدة تصـــــــنيح وتعبئة وتوز ح وتجارة    -

 صنعة.الم البروتين ومنتجات المجمدة والخضروات
 
 .المخبوزاتيشمل قطاع الونبات الخ يةة تصنيح وتعبئة وتوز ح التمور ومنتجات   -
 
ــغيلي قطاع يل بنتائج المتعلقة المعلومات إن ــتناداً  اخدا  قيار يت  أدناط. مبينة تشــ  بيان  في يت  لما وفقاً  القطاع أرباح إلى اســ

 تر   حيث قيار اخدا  في القطاع أرباح للمجموعة. تنسـتخدم اإلدارة التنةيذية قبل من مرانعتها تت  التي الداخلية اإلدار ة التقار ر
 في العاملة المنشـــــآت اخخر  في القطاعات بنتائج مقارنة القطاعات نتائج لتقيي  مق مة اخيثر لي المعلومات لذط أن اإلدارة
 العمل. قطاع نةس
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 36
 

 
 قطاع  

 األنشطة الزراعية 

  قطاع األنشطة اإلستهالكية 
 المياه  

 واألغذية
 البروتينات 

 الوجبات الخفيفة  والخضروات المجمدة
 إجمالي قطاع  

 إجمالي قطاع األعمال اإلستهالكية األنشطة 
 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 ألف درل   ألف درهم  ألف درل   ألف درهم  ألف درل   ألف درهم  ألف درل   ألف درهم  ألف درل   ألف درهم  ألف درل   ألف درهم  
             

 3,154,644 4,170,729 2,198,663 3,112,890 544,903 952,075 671,765 1,164,633 981,995 996,182 955,981 1,057,839 اإليرادات  
 ( 87,030) ( 103,335) ( 62,384) ( 68,768) (4,794) ( 6,210) ( 16,226) ( 17,168) ( 41,364) ( 45,390) ( 24,646) ( 34,567) ما بين المجموعة 

             
             

 3,067,614 4,067,394 2,136,279 3,044,122 540,109 945,865 655,539 1,147,465 940,631 950,792 931,335 1,023,272 إيرادات خارنية 
             
             

 966,982 1,167,806 732,360 934,868 178,692 285,101 177,528 292,335 376,140 357,432 234,622 232,938   إنمالي الربح
             
             

 327,160 419,104 182,115 272,986 90,049 143,820 51,124 90,113 40,942 39,053 145,045 146,118 ربح القطاع الخاضح للتقر ر 
             
             

             بند مادي غير نقدي؛ 
القيمة على   خسائر إنخةا  

 12,674 9,031 9,157 5,179 - 1,112 881 573 8,276 3,494 3,517 3,852 الذم  المدينة التجار ة 
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 )يتبع(تحاليل القطاعات   36
 

 القطاعات  إجمالي  قطاع األنشطة اإلستهالكية  قطاع األنشطة الزراعية  
 ديسمبر 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ديسمبر 31

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ديسمبر 31

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درل   ألف درهم  ألف درل   ألف درهم  ألف درل   ألف درهم  
       

       أخرى:
 3,392,555 3,390,288 2,786,099 2,740,987 606,456 649,301 القطاع مونودات 

       
 1,274,913 1,226,342 1,053,757 1,049,068 221,156 177,274 مطلوبات القطاع 

       
 133,836 132,748 125,553 123,427 8,283 9,321 مصار ف رأسمالية 

 
 ة:الرأسمالي والمصروفات واالستهقا التمو ل وإيرادات ومصار ف اخرباح إنمالي  يما يلي تسو ة

 
 2022 2021 
 إجمالي  

 القطاعات  
 غير

 مخصصة 
 اإلجمالي 

 الموحد 
 إنمالي 

 القطاعات  
 غير

 مخصصة 
 اإلنمالي 

 الموحد
 ألف درل   ألف درل   ألف درل   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 956,677 (10,305) 966,982 1,157,582 (10,224) 1,167,806 )الخسارة(إنمالي الربح/ 
 16,731 14,297 2,434 27,419 23,517 3,902 إيرادات التمو ل 

 (20,855) (11,616) (9,239) (75,897) (65,696) (10,201) مصار ف التمو ل 
 151,930 3,944 147,986 164,795 4,007 160,788 إستهقا ممتلكات وآالت ومعدات 

 134,204 368 133,836 136,601 3,853 132,748 مصار ف رأسمالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 36
 

 :خقم السنة القطاعات الخاضعة للتقر ر يما يلي تسو ة أرباح أو خسائر القطاعات، 
 

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 مجموع أرباح القطاعات الخاضعة للتقر ر  419,104  327,160

 مبال  غير مخصصة     
 أخر  مصار ف تشغيلية   ( 103,290) ) ( 97,788
      ، اافي يرادات التمو لإ  (43,231)  1,833

     
 السنة ربح   272,583  231,205
      حقوق الملكية غير المسيطرة   (25,798) ) ( 15,166

     
      إلى مالكي الشركة  العائد السنة ربح  246,785  216,039

 
 :الخاضعة للتقر ر القطاعات التشغيلية يما يلي تسو ة مونودات ومطلوبات  

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درل  

     
 موجودات القطاع     

 قطاع اخنشطة الزرالية  649,301  606,456
      قطاع اخنشطة اإلستهقيية  2,740,987  2,786,099

     
 مونودات القطاعات الخاضعة للتقر رمجموع   3,390,288  3,392,555
      غير مخصصة  مبال  أخر    3,418,516  2,931,967

     
      مجموع الموجودات    6,808,804  6,324,522

     
 مطلوبات القطاع     

 قطاع اخنشطة الزرالية  177,274  221,156
      قطاع اخنشطة اإلستهقيية  1,049,068  1,053,757

     
 مجموع مطلوبات القطاعات الخاضعة للتقر ر  1,226,342  1,274,913
      غير مخصصة  مبال  أخر    2,496,569  2,080,212

     
      مجموع المطلوبات   3,722,911  3,355,125
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 إندماج األعمال 37
 

 شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودةأ( 
 

ــطس    31في   ــتراتيجي  2021أغســ ــتحوا  اســ ــة يمثل، وافق مجلس إدارة المجموعة على اســ ــبة حصــ ٪ في شــــركة ر بليت 100 بنســ
بي ت  إطقق   .2021ديسمبر    13الحًقا على السيطرة في   وت  الحصوم "(بي ام بيوشركة الحلو ات المتوسطية المحدودة )معا "

ــنةفي  ام بي دولة    23وزع في أيثر من  تلحلو ات واخغذية الصـــــحية و من اكبيرة من العقمات التجار ة   محةظة اولديه  2007 ســـ
تمــت   في نميح أنحــا  العــال ، بمــا في  لــ  اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســــــــــــــعوديــة والواليــات المتحــدة اخمر كيــة.

 المحاسبة عن االستحوا  باستخدام طر قة االستحوا .
 

ــابقين وفًقا التةاقيةأبرمت الم ــرا  و  البيح  جموعة اتةاقية إدارة مح المالكين الســـــ ــروط  ل  الحايمةالشـــــ ــةشـــــ ــادية ل  الحصـــــ طرف  لاالقتصـــــ
 ٪ من رأر المام المصدر.20والتي تساوي  "بي ام بي"في  ي اإلدار 

 
كما في تار   االسـتحوا    "بي ام بي"  لـــــــــــــــ القابلة للتحديدالموحدة القي  العادلة للمونودات والمطلوبات  تتضـمن لذط البيانات المالية

 أدناط:مبين  يما لو
 

 القيمة العادلة   
 عند اإلستحواذ 

 ألف درهم   
   الموجودات 

 43,634  ممتلكات وآالت ومعدات  
 63,785  العقمات التجار ة 
 9,200  شرط عدم المنافسة 

 84,200  عققات العمق  
 19,084  استثمار في شركة زميلة 

 29,724  مخزون 
 40,585   م  مدينة تجار ة وأخر  
 17,754  نقد وأرادة لد  البنوا 

 13,425  مونودات غير متداولة أخر  
 14,352  مونودات متداولة أخر  

   
   

    335,743  مجموع الموجودات 
   المطلوبات 

 (4,577)  مكافآت نهاية الخدمة للموظةين 
 (3,097)  قرو  

 (13,636)  مطلوبات عقود اإليجار
    (55,773)   م  دائنة تجار ة وأخر  

   
    (77,083)  مجموع المطلوبات 

   
    258,660  مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

   
 359,338  الشهرة 

    (51,732)  غير المسيطرة  حقوق الملكية غير المسيطرة المستحو  عليها
   

    566,266  بدل الشراء مجموع 
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 )يتبع( إندماج األعمال 37
 

 )يتبع( للحلويات المحدودة شركة ريبليت وشركة ميديترينيانأ( 
 

 :بي ام بيقستحوا  على ل  يما يلي إنمالي بدم الشرا 
 

 القيمة العادلة    
 عند اإلستحواذ 

    ألف درهم  
 539,802  النقد ت  إستيةاؤط من خقم

       26,464  البدم المحتمل 
    566,266    الشراء مجموع بدل

 
، بناً  على تســــــــو ة بع  محتملعلى أن    البدم، ت  تحديد نز  من 2021  ديســــــــمبر  13يجز  من اتةاقية البيح والشــــــــرا  بتار    

، بلغت  2021و    2022ديســـــــــمبر   31االلتزامات الضـــــــــر بية المتعلقة بأرباح رأر المام في المملكة العربية الســـــــــعودية. كما في 
 ألف درل . 26,464المحتمل  للبدمالقيمة العادلة 

 
 الهولندية بي. في االستحواذ على شركة أبو عوف القابضةب( 

 
٪ في شــركة أبو عوف القابضــة الهولندية  60 بنســبة  اســتراتيجيعلى اســتحوا     المجموعةق مجلس إدارة  ، واف2022يوليو    14في  

ــ والشـركات التابعة لها )  بي.في. . ت  إطقق 2022نوفمبر   18على السـيطرة في  ت الحقاً "أبو عوف"( وحصـليشـار إليها معًا بـــــــــــــ
مجموعة كبيرة من الونبات الخ يةة الصـــحية والمكســـرات والقهوة. ت  احتســـا  االســـتحوا    اولديه  2010 ســـنةأبو عوف في  شـــركة 

الونبات  قطاعباسـتخدام طر قة االسـتحوا . اسـتحو ت المجموعة على أبو عوف لتوسـيح قاعدة عمقئها الحالية في مصـر وتمكين 
 الخ يةة.

 
كما في تار   االستحوا    "أبو عوف"  لـــــــــــــــ القابلة للتحديدات والمطلوبات الموحدة القي  العادلة للمونود  تتضمن لذط البيانات المالية

 أدناط:مبين  يما لو
 القيمة العادلة   

 عند اإلستحواذ 
 ألف درهم   

   الموجودات 
 40,831  ممتلكات وآالت ومعدات  
 29,380  حق إستخدام المونودات 

 95,800  التجار ة  ةالعقم
 22,072  المخزون 

 53,762  مدينة تجار ة وأخر   م  
    12,634  نقد وأرادة لد  البنوا 

   
    254,479  مجموع الموجودات 

   المطلوبات 
 (22,476)  قرو  

 (30,882)  إلتزامات عقود اإليجار 
    (49,847)   م  دائنة تجار ة وأخر  

   
    (103,205)  مجموع المطلوبات 

   
    151,274  الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة مجموع صافي 



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 

75 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في   للسنة

 
 

 )يتبع( إندماج األعمال 37
 

 )يتبع( الهولندية بي. في االستحواذ على شركة أبو عوف القابضةب( 
 

 القيمة العادلة   
 عند اإلستحواذ 

 ألف درهم   
   

    151,274  مجموع صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 
   

 334,204  الشهرة 
   

    (60,510)    حقوق الملكية غير المسيطرة المستحو  عليها
   

    424,968  الشراء بدل مجموع 
 

 :بي ام بيقستحوا  على ل  يما يلي إنمالي بدم الشرا 
 

 القيمة العادلة    
 عند اإلستحواذ 

    ألف درهم  
 339,974  ت  إستيةاؤط من خقم النقد

       84,994  البدم المحتمل 
    424,968    الشراء مجموع بدل

 
على أن     البدمخبو عوف، ت  تحديد نز  من مح المالكين الســابقين    2022يوليو    14المؤرخة في  يجز  من اتةاقية البيح والشــرا  

ــأةبناً  على أدا   ، محتمل ــتحو  علي المنشــ ــمبر    31. كما في  هاالمســ   84,994 المحتملة للبدالت، بلغت القيمة العادلة  2022ديســ
 مؤشرات أدا  أبو عوف.ألف درل  بالنظر إلى 

 
 

 إعادة تصنيف أرقام المقارنة 38
 

االنتها  من المبل  المؤقت لتخصــيص ســعر الشــرا     نتيجة  2021ديســمبر   31ت  إعادة تصــنيف أرقام المقارنة للســنة المنتهية في 
 .بي ام بيخقم فترة القيار المتعلقة باالستحوا  على 

 
ــرا  للقيمة العادلة   ــعر الشـــ ــتحوا  على   للمونوداتفي الةترة الحالية، انتهت إدارة المجموعة من تخصـــــيص ســـ بي ام  من أنل االســـ

 يمييار المحاســــــــــــــبالو  اخعمام  إندماأل  3  رق  مييار الدولي للتقار ر الماليةمطلو  بمونب الكما لو التعديل التالي نتج عن  . بي
ــنة المنتهية في  الإعادة    إلى،  عر  البيانات المالية  1  رق   الدولي ــنيف بأثر رنعي لمبال  المقارنة للســــ ــمبر    31تصــــ .  2021ديســــ

عكس المعلومات الجديدة التي ت  الحصــــــوم عليها حوم الحقائق والظروف  تمؤقت لالمبل  الإعادة التصــــــنيف بأثر رنعي إلى    تتم
ــتحوا  وتؤثر على تل  المبال .   قائمةالتي كانت   ــة والذم   ال ت في تار   االســـ تعديل لز ادة المبل  المؤقت للمونودات غير الملموســـ

المحتمل بمبل     والبدمالشــــهرة   تخ ي   من خقمألف درل  على التوالي    2,899  مبل ألف درل  و   54,390المدينة اخخر  بمبل  
 ألف درل . 10,878ألف درل  على التوالي وز ادة حقوق الملكية غير المسيطرة بمبل   75,232 مبل ألف درل  و  121,643

 
ــنيف أعقط المدرنة في البيانات المالية الموحدة لي    إندماأل" 3المييار الدولي للتقار ر المالية رق     وفقًا لمتطلباتإن إعادة التصـــــــــ

 ".عر  البيانات المالية" 1الدولي رق   يمييار المحاسبال" و اخعمام
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 إعادة تصنيف أرقام المقارنة )يتبع( 38
 

 يفه تصنمعاد  إعادة تصنيف كما تم بيانه سابقاً   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

     2021ديسمبر  31
     بيان المركز المالي 

 1,524,389 (121,643) 1,646,032  الشهرة 
 493,500 54,390 439,110  المونودات غير الملموسة 
 3,652,020 (67,253) 3,719,273  الموجودات غير المتداولة 

 815,943 2,899 813,044  أخر  و  تجار ة  م  مدينة 
 2,672,502 2,899 2,669,603  الموجودات المتداولة 

 6,324,522 ( 64,354)  6,388,876  مجموع الموجودات 
 209,504 10,878 198,626  حقوق الملكية غير المسيطرة 

 2,969,397 10,878 2,958,519  حقوق الملكية 
 48,464 (75,232) 123,696  البدم المحتمل 

 1,491,308 (75,232) 1,566,540  مجموع المطلوبات المتداولة 
 3,355,125 (75,232) 3,430,357  مجموع المطلوبات  

 6,324,522 ( 64,354)  6,388,876  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 
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  47، أاـــــــدرت وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة )"وزارة المالية"( المرســـــــوم بقانون اتحادي رق   2022أيتوبر  3في  
الضــر بة على الشــركات واخعمام )"قانون ضــرائب الشــركات"( لتنةيذ نظام نديد لضــر بة الشــركات في  بشــأن فر    2022لســنة 

 .2023يونيو  1دولة اإلمارات العربية المتحدة. يت  تطبيق نظام ضر بة الشركات الجديد للةترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 
 

٪، ومح  ل  سـيت  تطبيق معدم 9المتحدة لمعدم ضـر بة الشـركات بنسـبة  بشـكل عام، سـتخضـح اخعمام في دولة اإلمارات العربية
درل  أو على أنواع معينة من المنشآت، على النحو المنصو     375,000اةر٪ على الدخل الخاضح للضر بة الذي ال يتجاوز 

 علي  في قرار مجلس الوزرا .
 

حالًيا بتقيي  تأثير لذط القوانين واللوائح وســــــــتطبق المتطلبات عند توفير المز د من اإلرشــــــــادات من قبل الســــــــلطات    المجموعةتقوم 
 الضر بية  ات الصلة.

 


