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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  2020ديســـــمبر   31تشـــــمن بيار المركا المال  الموحد كما      ــامن و ، وكن من بيار الربح أو الخســـ بيار الدخن الشـــ
، واإليضــــاحات حو  التغيرات    حقوق الملكية الموحد وبيار التد قات النقدية الموحد للســــنة المنتهية بذلت التار  الموحد وبيار 

 .ومعلومات إيضاحية أخرى  ملخص للسياسات المحاسبية الهامة البيانات المالية الموحدة الت  تشمن
 

لــة، من يميا النواح  الجوير ــة، المركا المــال  الموحــد    رأينــا، إر البيــانــات المــاليــة الموحــدة المر قــة ت هر ب ــــــــــــــورة عــاد
وأدائها المال  الموحد وتد قاتها النقدية الموحدة للسـنة المنتهية بذلت التار   و قًا للمعايير   2020ديسـمبر   31للمجموعة كما     

 الدولية للتقار ر المالية.

 اساس الـــــرأي
 مســــاولية مدقق الحســــاباتللتدقيق. إر مســــاولياتنا بمويك تلت المعايير موفــــحة     قرة لقد قمنا بتدقيقنا و قًا للمعايير الدولية  

حو  تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقر رنا. كما أننا مستقلور عن المجموعة و ق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين 
وك األخالق  األخرى    دولة اإلمارات العربية المتحدة ينبا إلى ينك ما متطلبات الســــــــل قواعد الســــــــلوك للمحاســــــــبين المهنيين

ولقواعد  المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة. يذا، وقد التامنا بمســــاولياتنا األخالقية األخرى و قا لهذم المتطلبات
. ونعتقد بأر بّينات التدقيق الثبوتية الت  نالســلوك للمحاســبين المهنيين ال ــادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاســبي

 ح لنا عليها كافية ومالئمة لتو ر أساسا لرأينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
ــية بمويك تقديرنا المهن ، ي  األ ثر أيمية    تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للةترة الحالية. وتن تناو   إر أمور التدقيق الرئيسـ

 سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ككن، و   تكو ن رأينا حولها، وال نبدي رأيا منة ال بشأر يذم األمور.يذم االمور    



 

  

 

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

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية  التدقيق الرئيسيةأمور 

  القيمة المدرجة للشهرة
 

 .حو  البيانات المالية الموحدة 7وإيضاح  3يريى مرايعة إيضاح 
 
 

ــمبر   31 ما      ــهرة ،  2020ديســ بقيمة لدى المجموعة شــ
إيمــال  ٪ من 8,79 أومليور درين  275,9بمبلغ  مـدريـة
 .7ت كما يو موفح    إيضاح رقن المويودا

 
ا للمييـار المحـاســــــــــــــب  الـدول  رقن  "انخةـا  قيمـة  36و قـً

المويودات"، يتطلك من المنشـــأة اختبار الشـــهرة المســـتحو  
األقـن بغ  الن ر عمـا إ ا كـار ينـاـلت أي ماشــــــــــــــر على عليهـا من إـندمـاأل األعمـا  إلنخـةا  القيمـة ســــــــــــــنو ـًا على 

 .القيمةإنخةا  
 

 المنتجةوحدات  المراقبة الشـــــهرة على مســـــتوى ب تقوم اإلدارة
انخةـا  القيمـة كمـا     إختـبارـبجيرا  اإلدارة  ـقامـ لنـقد. ل

فيما يتعلق بالشـــهرة المخ ـــ ـــة لكن   2020ديســـمبر   31
منتجــة للنقــد من خال  تحــديــد المبلغ من الوحــدات الوحــدة 

االســـــتخدام المشـــــتقة    القابن لالســـــترداد بناً  على القيمة  
من نمو أل التد قات النقدية المخ ـومة، والت  كان  تسـتند 
إلى أحـد  خطـة عمـن رســــــــــــــميـة تن إعـداديـا من قبـن إدارة 

 .19-لكو يد العالمية جائحةالالمجموعة وتضمن  آثار 
 
ــةعتراف اإليتن  ــا  القيمـ ــجنخةـ ــال   بـ ــار المركا المـ    بيـ
عندما يكور المبلغ القابن لالسـترداد أقن من اـا     الموحد
، 36للميـيار المحـاســــــــــــــب  اـلدول  رقن  و قًـا  الـمدريـةالقيـمة 

ــاح  المـالـية  حو  البيـاـنات 3 مـا يو موفــــــــــــــح    إيضــــــــــــ
الموحـدة. يعتمـد تحـدـيد القيمـة الـقابـلة لالســــــــــــــترداد بشــــــــــــــكـن 

 ت النقدية المستقبلية المخ ومة.رئيس  على التد قا
 

أمر تدقيق  يونخةا  قيمة الشـــــــــــــهرة إأر  عتبار اإلب أخذنا
لالســترداد وأيمية   ةالقابل  القيمة، ن ًرا لطر قة تحديد رئيســ 
باإلفــا ة للمجموعة.   الموحدة   البيانات المالية    الحســا 
ــتند ،  إلى  لت ــترداد القيمةتســـــــ ــتخدام   القابلة لإلســـــــ إلى إســـــــ

، من قبن اإلدارة  تقييمات يامةأو  تقديراتأو   إ ترافــــــــــــــات
وتقدير ، المتوقعة التد قات النقدية  وعلى ويه الخ ــــــــــــو 

 .طو لة األين معدالت الخ ن ومعدالت النمو
 

 
المجموعــة لتحــديــد المبلغ  قــامــ  بهــاعلى العمليــة الت   قمنــا بــاإلطالع

لنقد. ل  المنتجةوحدات  الالقابن لالسـترداد من الشـهرة المعاد تجميعها    
 من: تتكور اعمالنا

 
إيرا ات المجموعة الرقابية المتعلقة باختبار تطبيق و تقيين ت مين  ( 1)

 ؛ إنخةا  قيمة الشهرة
ــاليــك المســــــــــــــتخــدمـة لتحــديـد  ( 2) القــابلـة  القيمــةتقيين المبــادو واألســـــــــــــ

ــهرة  ــترداد من الوحدة المنتجة للوحدة الت  تن تخ ـــــيص الشـــ لالســـ
مييار التتوا ق ما متطلبات بانها المسـتخدمة   األسـاليكلها وتقيين 
 ؛36 رقن الدول   المحاسب

 المنتجةوحدة  لللشــهرة المخ ــ ــة ل  المدريةاــا   القيمة   تســو ة ( 3)
 ما السجالت المحاسبية للمجموعة. مطابقتهانقد الت  تن لل
ـلديـنا لتقيين معـد  الخ ــــــــــــــن   نياإلســــــــــــــتـعاـنة بخبرا  التقيين اـلداخلي ( 4)

 المطبق من خال  مقارنته ما بيانات مستقلة؛
ــية ما اإلدارة، بما     لت تقديرات   ( 5) مرايعة اال ترافـــــــــات الرئيســـــــ

النقدية المســــــــــــتخدمة    تقيين الموازنة الت  ترتكا عليها التد قات  
- كو ـيد العـالمـية لجـائحـة  البـما     ـلت تـلت الت  ـتأثرت بـ ، النمـا أل
. ولهذا الغر ، قمنا أيضـــــــــا بمقارنة تقديرات التد قات النقدية 19

المتوقعة للةترات الســـــــــــابقة ما النتائل الةعلية المقابلة، لتقيين مدى 
 مال مة وموثوقية عملية إعداد التوقعات؛

ــية الت  تقوم بها اإلدارة فيما يتعلق   ( 6) ــاســـــــــــ مرايعة تحليالت الحســـــــــــ
بالمدخالت الرئيســية المســتخدمة    نمو أل اختبار إنخةا  قيمة 

 و ؛من خال  مقارنتها ما تلت الت  استخدمناياالشهرة، 
ــابيــة للتقييمــات المســــــــــــــتخــدمــة من قبــن  ( 7) التحقق من الــدقــة الحســـــــــــــ

 .المجموعة
 

  احات المجموعة المدرية    إيضاح  ما قمنا بمرايعة مدى كةاية إ
و قــًا لمتطلبــات المعــايير الــدوليـة  حو  البيــانــات المــاليــة الموحــدة 7رقن 

 .للتقار ر المالية
 



 

  

 

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

 
 معلومات أخرى 
عن المعلومات األخرى. تتكور المعلومات األخرى من تقر ر مجلس اإلدارة الذي ح لنا   ينالمساول  نيواإلدارة  إر مجلس اإلدارة  

ي نتوقا الح و  عليه بعد  لت التار  .  ذال ، 2020التقر ر السنوي لسنة باإلفا ة إلى  ،عليه قبن تار   تقر ر مدقق الحسابات
 إر المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقر ر تدقيقنا حولها. 

 
 إر رأينا حو  البيانات المالية الموحدة ال يشمن المعلومات األخرى، وال نعبر بأي شكن عن تأ يد أو استنتاأل بشأنها.

 
تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة    االطالع على المعلومات األخرى، و   سبين  لت نقوم بتحديد  تتمثن مساوليتنا بالنسبة ألعما   

 ا كان  يذم المعلومات األخرى غير متوا قة يويرً ا ما البيانات المالية الموحدة أو المعلومات الت  ح لنا عليها أثنا  فيما إ
 أنها تتضمن أخطاً  يوير ة.   قيامنا بأعما  التدقيق، أو إ ا اتضح بطر قة أخرى 

 
إ ا استنتجنا ويود أي أخطا  يوير ة    المعلومات األخرى،  جنه يتعين علينا اإل  اح عن  لت، استناًدا إلى األعما  الت   

 الشأر.  قمنا بها فيما يتعلق بهذم المعلومات األخرى الت  ح لنا عليها قبن تار   يذا التقر ر. ليس لدينا ما ُنةِ ح عنه    يذا 
 

عند اإلطالع عليه،  جنه يتعين علينا إخطار القائمين على ، 2020التقر ر السنوي لسنة إ ا إستنتجنا ويود أخطا  يوير ة    
 الحوكمة بذلت وتحديد ما إ ا كان  يناك مخالةات ينبغ  اإل  اح عنها و ًقا لمعايير التدقيق. 

 مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة  
ــورة عادلة و قًا للمعايير الدولية للتقار ر المالية وطبقًا  ــها ب ــــ ــاولة عن إعداد يذم البيانات المالية الموحدة وعرفــــ إر اإلدارة مســــ

 عن، وكذلت 2015( لســـنة  2للن ام األســـاســـ  للشـــركة ولاحكام الســـار ة للقانور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقن )
ــا ن ام الرقابة ال ــورة عادلة خالية من  داخلية الت  تجديا اإلدارةوفـــــــ فـــــــــرور ة لتمكنها من اعداد البيانات المالية الموحدة ب ـــــــ

 أخطا  يوير ة، سوا  كان  ناشئة عن احتيا  أو خطأ.
 

واال  ــاح متى مســاولة عن تقيين قدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة مســتمرة  عند إعداد البيانات المالية الموحدة، ار اإلدارة
ــة المحاسب ، ما لن 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 يويد لديها بدين واقع  اال القيام بذلت.
 

 ر إعداد التقار ر المالية للمجموعة.مساولين عن االشراف على مسا القائمين عن الحوكمةو عتبر 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إر غايتنا تتمثن بالح و  على تأ يد معقو  فيما إ ا كان  البيانات المالية الموحدة خالية ب ورة عامة من أخطا  يوير ة،  

المدقق الذي يشمن رأينا. ار التأ يد المعقو  يو مستوى عاٍ  من  سوا  كان  ناشئة عن احتيا  أو عن خطأ، وإادار تقر ر 
التأ يد، وال يضمن أر عملية التدقيق الت  تّم  و قا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ يويري    حا  ويودم. 

إ ا كار من المتوقا تأثيريا على  وقد تنشأ االخطا  عن االحتيا  أو عن الخطأ، وتعتبر يوير ة بشكن  ردي أو مجما فيما
 القرارات االقت ادية المتخذة من قبن المستخدمين بناً  على يذم البيانات المالية الموحدة.
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 البيانات المالية الموحدة )يتبع(مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق 
 جا  من عمليــة التــدقيق و قــا لمعــايير التــدقيق الــدوليــة،  ــجننــا نمــارا التقــدير المهن  ونحــا ت على الشـــــــــــــــت المهن  طوا   ترة  

 التدقيق. كما نقوم أيضا:
 
بتحديد وتقيين مخاطر االخطا  الجوير ة    البيانات المالية الموحدة، سوا  كان  ناشئة عن احتيا  أو عن خطأ، بالت مين  •

والقيام بجيرا ات التدقيق بما ينسجن ما تلت المخاطر والح و  على أدلة تدقيق كافية ومناسبة تو ر أساسا لرأينا. ار 
االحتيا  تةوق تلت الناتجة عن الخطأ، حيث يشمن االحتيا  التواطا، التاو ر،  مخاطر عدم ا تشاف خطأ يويري ناتل عن  

 الحذف المتعمد، سو  التمثين أو تجاوز ن ام الرقابة الداخل .  
باالطالع على ن ام الرقابة الداخل   ات ال لة بالتدقيق من أين ت مين إيرا ات تدقيق مناسبة حسك ال روف، ولكن   •

    عالية الرقابة الداخلية.  ليس بغر  إبدا  رأي حو 
 بتقيين مال مة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبن اإلدارة. •
   باستنتاأل مدى مال مة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرار ة المحاسب ، وبناً  على أدلة التدقيق الت  تن الح و  عليها،   •

حا  ويود حالة يوير ة من عدم اليقين متعلقة بأحدا  أو ظـــروف قد تثير شكوكا يوير ة حو  قدرة المجموعة على  
االستمرار. و   حا  االستنتاأل بويود حالة يوير ة من عدم اليقين، يتويك علينا لة  االنتبام    تقر رنا إلى اإليضاحات 

لموحدة، أو،    حا  كان  يذم اإليضاحات غير كافية يتويك علينا تعدين رأينا.  ات ال لة الواردة    البيانات المالية ا
يذا ونعتمد    استنتاياتنا على أدلة التدقيق الت  تن الح و  عليها حتى تار   تقر رنا. وما  لت، قد تادي االحدا  أو  

 ال روف المستقبلية إلى توقف أعما  المجموعة على أساا مبدأ االستمرار ة.
، بما     لت اإليضاحات، وفيما إ ا كان   يين العر  الشامن للبيانات المالية الموحدة وهيكلها والبيانات المتضمنة  يهابتق •

 البيانات المالية الموحدة ت هر العمليات واالحدا   ات العالقة بطر قة تحقق العر  العاد . 
  داخن المجموعة  بالمعلومات المالية من المنشآت أو أنشطة األعما بالح و  على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق  •

إلبدا  الرأي حو  البيانات المالية الموحدة. إننا مساولور عن التوييه واإلشراف والقيام بأعما  التدقيق للمجموعة ونتحمن 
  امن المساولية عن رأينا حو  التدقيق. 

 
ــبين المثا  ال الح ـــــر بنطاق وتوقي  ونتائل التدقيق الهامة، بما نقوم بالتوااـــــن ما القائمين على الحوكمة فيم ا يتعلق على ســـ

     لت أي خلن يويري    ن ام الرقابة الداخل  يتبين لنا من خال  تدقيقنا.
 

عهن   ما نقوم باطالع القائمين على الحوكمة ببيار ي هر امتثالنا لقواعد الســـــــــــلوك المهن  المتعلقة باالســـــــــــتقاللية، والتوااـــــــــــن م
بخ و  يميا العالقات وغيريا من المسائن الت  يحتمن االعتقاد أنها قد تاثر تأثيًرا معقواًل على استقالليتنا وإيرا ات الحماية 

  ات ال لة متى كار مناسبًا. 
 

األ بر    تدقيق من األمور الت  تن التواــــــــن بشــــــــأنها ما القائمين على الحوكمة، نقوم بتحديد يذم االمور الت  كار لها األثر 
ــاح عن يذم االمور    تقر رنا حو  التدقيق  ــية. نقوم باإل  ـــ البيانات المالية الموحدة للةترة الحالية، والت  تعد أمور تدقيق رئيســـ
إال إ ا حا  القانور أو األن مة دور اال  ـــــــــاح العلن  عنها، أو عندما نقرر    حاالت نادرة للغاية، ار ال يتن اإل  ـــــــــاح عن 

 عين    تقر رنا    حا  ترتك على اإل  اح عنه عواقك سلبية قد تةوق المنةعة العامة المتحققة منه.امر م



 

  

 

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

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 31للســــــــــــنة المنتهية      ، نةيد بما يل 2015( لســــــــــــنة  2لمتطلبات القانور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقن )و قًا 

 :2020ديسمبر 
 
  أننا قد ح لنا على كا ة المعلومات الت  رأينايا فرور ة ألغرا  تدقيقنا؛ •
ــارـ ة للـقانور االتحـادي ـلدوـلة إعـداد البـياـنات المـالـية الموحـدة، من يميا يوانبهـا الجويرـ ة بمـ  تن • ا يتطـابق ما األحكـام الســــــــــــ

  ؛2015( لسنة 2اإلمارات العربية المتحدة رقن )
  قد احتة   بد اتر محاسبية ن امية؛ المجموعة أر •
  ؛للمجموعةالمعلومات المالية الواردة بتقر ر مجلس اإلدارة تتوا ق ما الد اتر الحسابية  أر •
لن تقن المجموعة بشــــرا  أو اإلســــتثمار    األســــهن خال  حو  البيانات المالية الموحدة،    1 ما يو مبين    اإليضــــاح رقن  •

  ؛2020ديسمبر  31السنة المالية المنتهية    
المســــــــايمات االيتما ية الت  تم  خال  الســــــــنة المالية   للمجموعةحو  البيانات المالية الموحدة   1ي هر اإليضــــــــاح رقن  •

  .2020ديسمبر  31المنتهية    
ما األطراف  ات العالقة   الجوير ة حو  البيانات المالية الموحدة، اإل  احات المتعلقة بالمعامالت  12يبين اإليضاح رقن   •

  واألحكام الت  تن بمويبها إبرام يذم المعامالت؛ و
قد إرتكب  خال  الســـــــــــــنة المالية   الشـــــــــــــركة، طبقًا للمعلومات الت  تو رت لنا، لن يلة  إنتباينا أي أمر يجعلنا نعتقد أر  أنه •

ــمبر   31المنتهية      ــار ة للقانور االتحادي  2020ديســــ ( 2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقن ) أي مخالةات لاحكام الســــ
 31أو لعقد الشـــــــركة أو لن امها األســـــــاســـــــ  مما قد ياثر يوير ًا على أنشـــــــطتها أو مركايا المال  كما       2015لســـــــنة  
 .2020ديسمبر 

 
المتعلق   2017( لســنة 1باإلفــا ة إلى  لت، وكما يو مطلو  بمويك القرار ال ــادر عن رئيس يهاز أبوظب  للمحاســبة رقن )

ــتنادًا إلى اإليرا ات الت  تن القيام بها والمعلومات المقدمة  ــعة للرقابة، نةيد ما يل ، إســـــــ بتدقيق البيانات المالية للجهات الخافـــــــ
ر يجعلنا نعتقد أر الشـــــــركة لن تمتثن، من يميا الجوانك الجوير ة، ألي من أحكام القوانين واألن مة لنا، لن يلة  إنتباينا أي أم

ــطتها أو البيانات المالية   ــكن يويري على أنشــــــــ ــبما يكور مالئمًا، والذي قد ياثر بشــــــــ  31كما     الموحدة  والتعامين التالية حســــــــ
  :2020ديسمبر 
 ؛ وقانور التأسيس •
 .المجموعةاألحكام  ات العالقة بالقوانين واألن مة والتعامين المعمو  بها المن مة لعمليات  •
 

  ديلو   آند توش )الشرق األوسط(

  موقا من قبن:
   بادم محمد وليد القوتل 

  1056رقن القيد 
  2021 مارا 8

 أبوظب 
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جز ًا ال يتجزأ من هذل 
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 بيان المركز المالي الموحد 
  2020 ديسمبر 31كما في 

 
 2019  2020  إيضاحات  
 ألف درهـ    ألف درهـم   
      

      الموجودات 
      

      الموجودات غير المتداولة
 75,538  73,087  5 حق إستخدام الموجودات
 1,101,670  1,049,990  6 ممتلكات وآالت ومعدات

 2,849  -    دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات
 275,933  275,933  7 الشهرة

       82,908  79,510  8 موجودات غير ملموسة
      

       1,538,898  1,478,520   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 335,900  346,014  9 مخزون 

 580,307  527,769  10  م  مدينة تجار ة وأخرى 
 27,782  12,451  11 تعو ضات حكومية مستحقة

 1,115  408  12 مستحق من جهات  ات عالقة
       637,234  775,509  13 نقد وأرادة لدى البنوم

      
       1,582,338  1,662,151   مجموع الموجودات المتداولة 

      
       3,121,236  3,140,671   مجموع الموجودات





 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جز ًا ال يتجزأ من هذل 
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 بيان الربح أو الخسارة الموحد 
  2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 2019  2020  إيضاحات  
 ألف دره   ألف درهم    
      

 2,039,263  2,061,216   إيرادات 
       (1,382,294 ) ( 1,420,616 ) 21 تكلةة المبيعات

      
 656,969  640,600   إجمالي الربح  

      
 (358,018 ) ( 357,014 ) 22 مصار ف بيع وتوز ع

 (168,491 ) ( 234,140 ) 23 مصار ف عمومية وإدار ة
 (6,931 ) ( 7,447 ) 24 تكاليف بحث وتطو ر

       9,753  ( 9,226 ) 25 إيرادات أخرى )مصار ف(/  
      

 133,282  32,773   الربح التشغيلي 
      

 21,017  21,584  26 إيرادات تمو ل
       (22,221 ) ( 17,353 ) 27 مصار ف تمو ل

      
 132,078  37,004   ربح قبل ضريبة الدخل والزكاة ال
      

       3,924  ( 1,483 ) 28 )مصار ف(/ عوائد فر بة الدخل والزكاة
      

       136,002  35,521   ربح السنة  
      

      عائد إلى: 
 137,026  34,471   مالكي الشركة 

       (1,024 ) 1,050   حقوق الملكية غير المسيطرة
      
   35,521  136,002       
      

       0,228  0,057  29 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(  



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جز ًا ال يتجزأ من هذل 
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 بيان الدخل الشامل الموحد 
  2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2020  2019 
 ألف دره   ألف درهم   
     

      136,002  35,521  السنة ربح  
     : األخرى ة  الخسارة الشامل

     
     الحقاً إلى الربح أو الخسارة    قد يتم إعادة تصنيفه  الذي  البند

 (1,683 ) ( 6,889 ) فروقات تحو ل عمالت أجنبية من عمليات خارجية
     

     الحقاً إلى الربح او الخسارة   هفلن يتم إعادة تصني  البند الذي
      (6,319 ) ( 181 ) للموظةين   نهاية الخدمةإعادة قياس تعو ضات 

     
      (8,002 ) ( 7,070 ) الخسارة الشاملة األخرى 

     
      128,000  28,451  للسنةمجموع الدخل الشامل  

     
     عائد إلى: 

 129,108  27,324  مالكي الشركة 
      (1,108 ) 1,127  حقوق الملكية غير المسيطرة

     
  28,451  128,000      



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 الموحدة. البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جز ًا ال يتجزأ من هذل 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  

 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني 

 احتياطي 
  تحويل عمالت 

  احتياطي
  آخر

 أرباح
  مستبقاة

 عائد  
  الشركة لمالكي

 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 
 المجموع

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

 1,951,720  29,643  1,922,077  1,193,326  (3,943 ) (55,815 ) 188,509  600,000   2019 يناير 1الرايد في 
                                  

 -  -  -  (3,943 ) 3,943  -  -  -  محوم إلى أرباح مستبقاة 
                                  

                  136,002  (1,024 ) 137,026  137,026  -  -  -  -     السنة )خسارة( /ربح
                 الخسارة الشاملة األخرى للسنة: 

 (1,683 ) (23 ) (1,660 ) -  -  (1,660 ) -  -  فروقات تحو ل عمالت أجنبية من عمليات خارجية
 (6,319 ) (61 ) (6,258 ) (6,258 ) -  -  -  -  للموظةين إعادة قياس تعو ضات نهاية الخدمة

                                  
 128,000  (1,108 ) 129,108  130,768  -  (1,660 ) -  -  للسنة:مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل 

 (90,000 ) -  (90,000 ) (90,000 ) -  -  -  -  (20إيضاح أنظر ) 2018توز عات أرباح لسنة 
 -  -  -  (13,703 ) -  -  13,703  -  محوم إلى إحتياطي قانوني

                                  
 1,989,720  28,535  1,961,185  1,216,448  -  (57,475 ) 202,212  600,000   2019 ديسمبر 31في الرصيد 

                                  
                  35,521  1,050  34,471  34,471  -  -  -  -    السنةربح 

                 )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للسنة: 
 (6,889 ) (110 ) (6,779 ) -  -  (6,779 ) -  -  فروقات تحو ل عمالت أجنبية من عمليات خارجية

 (181 ) 187  (368 ) (368 ) -  -  -  -  للموظةين إعادة قياس تعو ضات نهاية الخدمة
                                  

 28,451  1,127  27,324  34,103  -  (6,779 ) -  -  مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة:
 (90,000 ) -  (90,000 ) (90,000 ) -  -  -  -  (20إيضاح أنظر ) 2019توز عات أرباح لسنة 

 3,447  -  3,447  -  -  -  3,447  -  محوم إلى إحتياطي قانوني
                                  

 1,928,171  29,662  1,898,509  1,157,104  -  (64,254 ) 205,659  600,000   2020 ديسمبر 31الرصيد في 
                 
 
 
 



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 .الموحدة البيانات الماليةتشكل اإليضاحات المرفقة جز ًا ال يتجزأ من هذل 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
  2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 2020  إيضاحات 
 ألف درهم

 2019 
 ألف دره 

      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 136,002  35,521    السنةربح 

      تعديالت لـ:
 106,914  107,999  6 استهالم ممتلكات وآالت ومعدات

 19,722  25,786  5 إطةا  حق إستخدام الموجودات
 2,471  2,459  8 إطةا  موجودات غير ملموسة

 ( 19,691 ) (19,150 ) 26 إيرادات تمو ل
 20,496  12,596  27 مصار ف تمو ل

 11,686  12,633  14 مخصص تعو ضات نهاية الخدمة للموظةين
 28,488  60,480  10 مخصص خسائر إنخةا  قيمة  م  مدينة تجار ة، اافي

 (78 ) (442 ) 25 مكاسك من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 7,582  -  26 اافي التغير في أال مالي مشتق

 ( 3,924 ) 1,483   )عائد( فر بة الدخل والزكاة /مصار ف
 4,904  8,190  9 الحركة في مخصص مخزون بطي  الحركة، اافي

 3,169  3,138   مصار ف الةوائد على مطلوبات عقود اإليجار
 -  7,970  6 ممتلكات وآالت ومعدات إنخةا  قيمة

 1,984  201  6 شطك ممتلكات وآالت ومعدات
            
   258,864  319,725 

      الحركة في رأس المال العامل: 
 ( 2,759 ) (18,304 )  في مخزون  ز ادة

 ( 69,479 ) (8,937 )  ز ادة في  م  مدينة تجار ة وأخرى 
 ( 921 ) 707   في مستحق من جهات  ات عالقة  )ز ادة(نقص/ 
 9,945  15,331   في تعو ضات حكومية مستحقة نقص

 6,677  (4,390 )   ات عالقة ةفي مستحق إلى جه ز ادة /)نقص(
 36,628  73,388   في  م  دائنة تجار ة وأخرى  ز ادة

            
 299,816  316,659   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 ( 11,775 ) (12,017 ) 14 المدفوعة للموظةينتعو ضات نهاية الخدمة 
 ( 687 ) (865 )  فر بة الدخل والزكاة المدفوعة

            
 287,354  303,777   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (106,468 ) (71,083 ) 6 إستحوا  ممتلكات وآالت ومعدات
 (520,131 ) (595,043 )  في ودائع ثابتة إستثمار

 423,602  561,591   عائدات من ودائع مستحقة
 17,144  20,145   فوائد مقبوفة

 1,719  5,720   من بيع ممتلكات وآالت ومعدات عائدات
            

 (184,134 ) (78,670 )  االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ( 90,000 ) (90,000 ) 20 توز عات أرباح مدفوعة

 -  254,349   عائدات من قر  طو ل األجل
 ( 4,097 ) (13,009 )  تسديد قرو  طو لة األجل

 ( 2,544 ) (205,031 )  تسديد قرو  قصيرة األجل، اافي
 ( 24,400 ) (28,313 )  المبلغ األساسي المسدد من مطلوبات عقود اإليجار

 ( 21,226 ) (14,692 ) 15 فوائد مدفوعة 
            

 (142,267 ) (96,696 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
            

 ( 39,047 ) 128,411   في النقد ومرادفات النقد )النقص(الزيادة/ 
 365  (1,773 )  تأثير ارف عمالت أجنبية

 67,515  28,833  13 يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في 
            

 28,833  155,471  13  ديسمبر 31النقد ومرادفات النقد كما في 
      



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 

16 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 معلومات عامة  1
 

في إمارة   2004لســــــنة   324بموجك القرار الوزاري رق   تأســــــســــــ  مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــــــركة"( كشــــــركة مســــــاهمة عامة  
وقرار   2018( لســـنة  2بموجك القانون رق  )  .٪ من أســـه  الشـــركة51أبوظبي. تمتل  الشـــركة القابضـــة العامة )اـــناعات( نســـبة 

.م.ع.( ، أاــبح  )اــناعات( مملوكة بالكامل من شــركة أبوظبي التنمو ة القابضــة )ش2020( لســنة  33المجل  التنةيذي رق  )
 والمملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي. )"القابضة"( 

 
في الدوم التي تمارس المجموعة فيها أعمالها وما نتل عنه من افـــــــــطرابات في األنشـــــــــطة   19 –النتشـــــــــار فيروس كوفيد  نتيجةً 

على عملياتها واتخذت ســـــلســـــلة من اإلجرا ات    ل  االجتمالية واالقتصـــــادية في تل  األســـــواق، قام  إدارة المجموعة بتقيي  آثار
ــما ــع خطة طوارو لضــ ــكل عام وكذل  الوقائية، بما في  ل  وفــ ــتهلكين والمجتمع بشــ ــحة وســــالمة موظةيها وعمالئها والمســ ن اــ

عمليات المجموعة في الوق  الحالي إلى حد كبير، حيث ت  اسـتثنا   ل  تتأثرفـمان اسـتمرار ة تور د منتجاتها في جميع أسـواقها.  
رفــــــها الســــــلطات المختصــــــة بما في  ل  اــــــناعة األغذية والمشــــــروبات بشــــــكل عام من عمليات الحظر والقيود المختلةة التي تة

 –اإلعةا  من ســــــاعات حظر التجوم والقيود على شــــــحن البضــــــائع. بناً  على هذل العوامل، تعتقد إدارة المجموعة أن وبا  كوفيد 
ــنةلمجموعة  لل  يكن له أي آثار جوهر ة على النتائل المالية الموحدة   19  . وتوااـــــــل إدارة2020 ديســـــــمبر  31المنتهية في   للســـــ

 المجموعة مراقبة الوفع عن كثك.
 

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بــــــ "المجموعة"( في تأسي  واإلستثمار وتجارة وتشغيل الشركات 
 والمشار ع المرتبطة بقطاع األغذية والمشروبات.

 
اإلمارات العربية  -، أبوظبي37725،  .  .: 17الطابق إن عنوان المكتك المســـــجل للشـــــركة هو جز رة الر  ، ســـــكاي تورز، 

 المتحدة.
 

 .2020ديسمبر  31ل  تق  الشركة بشرا  أو اإلستثمار في أية أسه  خالم السنة المالية المنتهية في 
 

ــاهمات اجتمالية قام  المجموعة ب ــنة المالية المنتهية في خالم   ألف دره   768بمبلغ مســـــــ ــمبر   31الســـــــ  :2019)  2020ديســـــــ
 ألف دره (. 1,073

 
 

 أدنال: مبينة، وحصة الشركة في الشركات التابعة والعملياتإن األنشطة الرئيسية، بلد التأسي  
 

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

  2020 2019  
     

اإلمارات العربية  شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع.
 المتحدة

إنتاأل وبيع الدقيق وعلف  100 100
 الحيوانات.

     
اإلمارات العربية  شركة العين لاغذية والمشروبات ش.م.ع. 

 المتحدة
إنتاأل وبيع الميال الميبأة والميال  100 100

المنكهة والعصائر ولبن الزبادي 
الطماط  والخضراوات ومعجون 

المجمدة ومنتجات المخبوزات 
 المجمدة وسلع تجار ة أخرى.

     
تصنيع وبيع معجون الطماط   100 100 مصر مجموعة أغذية مصر ش. .م.م. 

والةلةل الحار والعصائر المركزة 
 والخضروات المجمدة.

     
 إنتاأل وتعبئة وبيع الميال الميبأة. 100 100 سلطنة عمان شركة المنام لتنقية وتعبئة الميال المعدنية  .م.م. 

     
مجموعة أغذية آسيسي  في داجيتي  سنايا ري 

 تيكار   ليمتد سيركتي 
 إنتاأل وتعبئة وبيع الميال الميبأة. 100 100 تركيا

     
اإلمارات العربية  شركة البيان لتنقية وتص ية الميال  .م.م.

 المتحدة
 إنتاأل وتعبئة وبيع الميال الميبأة. 100 100
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
  )يتبع( معلومات عامة 1
 

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

  2020 2019  
     

اإلمارات العربية  شركة شكالن لصناعة البالستي   .م.م.
 المتحدة

ــبـــوات   100 100 ــعـ ــات والـ ــاجـــــ ــاأل الـــزجـــــ ــتـــــ إنـ
 البالستيكية. 

     
المملكة العربية  شركة دلتا األغذية للتصنيع  .م.م.

 السعودية
 الميبأة.إنتاأل وتعبئة وبيع الميال  100 100

     
شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت 

  .م.م.
 إنتاأل وتعبئة وبيع الميال الميبأة. 50 50 الكو  

     
اإلمارات العربية  شركة جلف ناشونام لاعالف  .م.م.

 المتحدة
 إستيراد وبيع األعالف بالجملة  51 51

 
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية  2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة  2/1
 

للةترات الســـنو ة التي تبدأ في أو ت  تطبيق المعايير الدولية للتقار ر المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أاـــبح  ســـار ة المةعوم 
 في هذل البيانات المالية الموحدة. 2020يناير  1بعد 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
  1تعديالت على المييار المحاسبي الدولي رق   – تعر ف المادية 

السياسات  8والمييار المحاسبي الدولي رق   عر  البيانات المالية
 المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطا 

 2020يناير  1 

   
يوفح التعر ف الجديد بأن تكون "المعلومات هي جوهر ة إ ا كان 

الخطأ أو التعتي  عليها قد ياثر بشكل معقوم على القرارات اإلهمام أو  
التي يتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالية لاغرا  العامة 
على أساس تل  البيانات المالية، والتي تقدم معلومات مالية عن منشأة 

 محددة."

  

   
تعديالت على المييار الدولي للتقار ر المالية رق    –تعر ف األعمام 

 إندماأل األعمام  3
 2020يناير  1 

   
توفح التعديالت أنه لكي يت  اعتبار األنشطة كأعمام تجار ة، يجك 
أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة واألاوم، كحد أدنى،  

كبير في القدرة على إنشا  مدخالت وعملية جوهر ة تساه  مًعا بشكل  
مخرجات. يوفح مجل  معايير المحاسبة الدولية أيًضا أن األعمام  
يمكن أن توجد بدون إدراأل جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتكو ن 
المخرجات. أي أن المدخالت والعمليات المطبقة على هذل المدخالت 

خرجات" بداًل يجك أن يكون لها "القدرة على المساهمة في تكو ن الم
 من "القدرة على تكو ن المخرجات".
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

  والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
تعديالت على المراجع لإلطار المةاهيمي في معايير المييار الدولي  

 للتقار ر المالية
 

  14، 6، 3،2تعديالت على المعايير الدولية للتقار ر المالية أرقام 
وتةسيرات  38و  37، 34، 8، 1والمعايير المحاسبية الدولية أرقام 

و  20، 19،12لجنة تةسيرات المعايير الدولية للتقار ر المالية أرقام 
لتحديث تل  األحكام  يما يتعلق بالمراجع إلى  32، والتةسير رق   22

واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة إلى  ل  عندما يت  اإلشارة إلى 
 إادار مختلف من اإلطار المةاهيمي.

 2020يناير  1 

   
 األدوات المالية: اإلفصاحات 7المييار الدولي للتقار ر المالية رق  
 األدوات المالية  -  9والمييار الدولي للتقار ر المالية رق  

 2020يناير  1 
   

التعديالت المتعلقة بمسائل ما قبل االستبدام في سياق إعادة تشكيل 
 ايبور

  
   

تعديالت على المييار الدولي  -الةائدةإعادة تشكيل مييار سعر 
والمييار  39، المييار المحاسبي الدولي رق  9للتقار ر المالية رق  

 7الدولي للتقار ر المالية رق  

 2020يناير  1 

   
توفح التعديالت إلعادة تشكيل مييار سعر الةائدة )تعديالت على  

المييار المحاسبي الدولي رق   ، 9المييار الدولي للتقار ر المالية رق  
( أن المنشآت ستواال  7والمييار الدولي للتقار ر المالية رق   39

تطبيق بع  متطلبات محاسبة التحوط بافترا  أن مييار سعر 
الةائدة الذي تستند إليه تحوط التدفقات النقدية والتدفقات النقدية من 

 عر الةائدة.أداة التحوط لن يتغير نتيجة إلعادة تشكيل مييار س

  

   
تعديالت على  –إمتيازات اإليجار  ات العالقة  – 19 –يوفيد 

 16المييار الدولي للتقار ر المالية رق  
 2020 يونيو 1 

   
يوفر التعديل للمستأجر ن إعةا  من تقيي  ما إ ا كان  امتيازات اإليجار 

 هو تعديل لعقد اإليجار.  19 –المتعلقة بكوفيد 
  

 
ل  يكن لتطبيق هذل المعايير الدولية للتقار ر المالية المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسـنوات الحالية والسـابقة ولكن 

 محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.قد تاثر على 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

  مبكر 
 

 ل  تق  المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقار ر المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي ل  يحن موعد تطبيقها بعد:
 

  والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 يسري تطبيقها للفترات 

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

أن يت  قياس مطلوبات  17يتطلك المييار الدولي للتقار ر المالية 
التأمين بالقيمة الحالية للوفا  باإللتزامات و وفر نهجًا أيثر توحيدًا 
للقياس والعر  لجميع عقود التأمين. ت  تصمي  هذل المتطلبات 
لتحقيق هدف قائ  على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمين. يحل  

محل المييار الدولي للتقار ر  17للتقار ر المالية رق   المييار الدولي
 2022يناير  1كما في  عقود التأمين  4المالية رق  

 2022يناير  1 

   
البيانات المالية   10تعديالت على المييار الدولي للتقار ر المالية رق   

استثمارات في شركات  28والمييار المحاسبي الدولي رق   الموحدة
( المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة 2011) زميلة ومشار ع مشتركة

 في األاوم بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشار ع المشتركة. 

تأجيل ســـــــر ان التطبيق إلى أجل غير مســـــــمى. ال  
 يزام التطبيق مسموح به.

   
تصنيف المطلوبات  -1تعديالت على المييار المحاسبي الدولي رق 

 يمتداولة أو غير متداولة 
 2023يناير  1 

   
فقط في عر    1تاثر التعديالت على المييار المحاسبي الدولي رق   

المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة في بيان المركز المالي ولي  
مبلغ أو توقي  االعتراف بأي أال أو التزام أو دخل أو مصروفات 

 أو المعلومات التي ت  اإلفصاح عنها حوم تل  البنود.  
 

المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  توفح التعديالت أن تصنيف 
يعتمد على الحقوق القائمة في نهاية فترة التقر ر، وتحدد أن التصنيف 
ال يتأثر بالتوقعات حوم ما إ ا كان  المنشأة ستمارس حقها في تأجيل  
تسو ة االلتزام، موفحًا أن الحقوق قائمة إ ا ت  االمتثام للمواثيق في  

عر ًةا لـ "التسو ة" لتوفيح أن التسو ة تشير نهاية فترة التقر ر، وقدم ت
إلى التحو ل إلى الطرف المقابل من النقد أو أدوات حقوق الملكية أو 

 الموجودات أو الخدمات األخرى. 
 

يت  تطبيق التعديالت بأثر رجعي للةترات السنو ة التي تبدأ في أو بعد 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2023يناير  1
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 )يتبع( مبكر 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
باإلشارة إلى  -  3تعديالت على المييار الدولي للتقار ر المالية رق  

 اإلطار المةاهيمي
 2022يناير  1 

   
  3تهدف التعديالت إلى تحديث المييار الدولي للتقار ر المالية رق  

بداًل من إطار سنة  2018بحيث يشير إلى اإلطار المةاهيمي لسنة 
1989  . 

 
متطلبات،   3يما أنها تضيف إلى المييار الدولي للتقار ر المالية رق   

ق   بالنسبة لاللتزامات التي تقع في نطاق المييار المحاسبي الدولي ر 
  37، أن يقوم المستحو  بتطبيق المييار المحاسبي الدولي رق  37

لتحديد ما إ ا كان هنام التزام حالي في تار   االستحوا  نتيجة ألحدا  
سابقة. بالنسبة للضر بة التي ستكون فمن نطاق تةسير لجنة 

الضرائك، يقوم المستحو   21تةسيرات التقار ر المالية الدولية رق  
لتحديد  21ير لجنة تةسيرات التقار ر المالية الدولية رق  بتطبيق تةس

ما إ ا كان الحد  الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع الضر بة قد حد  
 بتار   االستحوا .

 
وأخيًرا، تضيف التعديالت بياًنا ار ًحا بأن المستحو  ال يقوم 
باإلعتراف بالموجودات المحتملة المستحو ة من عملية إندماأل 

 عمام.األ
 

تسري التعديالت على إندماجات األعمام التي يكون تار   االستحوا   
  1فيها في أو بعد بداية الةترة السنو ة األولى التي تبدأ في أو بعد 

. ُيسمح بالتطبيق المبكر إ ا قام  المنشأة كذل  بتطبيق 2022يناير  
اإلطار جميع المراجع المحدثة األخرى )المنشورة مع تحديث 

 المةاهيمي( في نة  الوق  أو قبله. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 )يتبع( مبكر 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

العقود المثقلة  - 37تعديالت على المييار المحاسبي الدولي رق  
 تكلةة تنةيذ العقد -باإللتزامات 

 
تحدد التعديالت أن "تكلةة الوفا " بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق 
مباشرة بالعقد". يمكن أن تكون التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما 

د )على سبيل المثام العمالة والمواد  تكاليف إفا ية للوفا  بهذا العق
المباشرة( أو تخصيص التكاليف األخرى المرتبطة مباشرة بتنةيذ العقود 
)على سبيل المثام تخصيص مصار ف اإلستهالم لبند من الممتلكات 

 .واآلالت والمعدات المستخدمة في تنةيذ العقد(
 

يت  تطبيق التعديالت على العقود التي ل  تستوفي بها المنشأة بعد 
بجميع التزاماتها في بداية فترة التقر ر السنوي التي تطبق فيها المنشأة 

 التعديالت أواًل. ل  يت  إعادة بيان المقارنات. 
 

وبداًل من  ل ، يجك على المنشأة االعتراف باألثر الترايمي لتطبيق 
ًيا كتعديل للرايد االفتتاحي لارباح المستبقاة )أو أي التعديالت مبدئ

مكون آخر من حقوق الملكية، حسك االقتضا (، في تار   التطبيق 
تسري التعديالت على فترات التقار ر السنو ة التي تبدأ في أو   .األولي
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير  1بعد 

 2022يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 )يتبع( مبكر 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

ممتلكات وآالت  -  16تعديالت على المييار المحاسبي الدولي رق  
 االستخدام المقصود ومعدات: العائدات قبل 

 2022يناير  1 

   
تمنع التعديالت أن تخص  من تكلةة أي بند من بنود الممتلكات 
واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع األاناف المنتجة أثنا  إحضار 
 ل  األال إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادًرا على العمل  
بالطر قة المقصودة من قبل اإلدارة. وبداًل من  ل ، تعترف المنشأة 

هذل البنود، وتكلةة إنتاأل تل  البنود، في الربح أو الخسارة.   بعائدات بيع
تقوم المنشأة بقياس تكلةة هذل البنود وفًقا للمييار المحاسبي الدولي  

 .المخزون   2رق  
 

توفح التعديالت أيًضا معنى "اختبار ما إ ا كان األال يعمل بشكل  
كتقيي    ل  16احيح". حاليًا، يحدد المييار المحاسبي الدولي رق  

ما إ ا كان األدا  التقني والمادي لاال يمكن استخدامه في إنتاأل 
 .أو تور د السلع أو الخدمات، أو تأجيرها لآلخر ن، أو ألغرا  إدار ة

 
إ ا ل  يت  عرفها بشكل منةصل في بيان الدخل الشامل، يجك أن  

بح  تةصح البيانات المالية عن مبالغ العائدات والتكلةة المدرجة في الر 
أو الخسارة والتي تتعلق ببنود منتجة ليس  من مخرجات األنشطة  
العادية للمنشأة، وأي بند )بنود( في بيان الدخل الشامل يشمل هذل 

 العائدات والتكلةة. 
 

يت  تطبيق التعديالت بأثر رجعي، ولكن فقط على بنود الممتلكات 
واآلالت والمعدات التي يت  إحضارها إلى الموقع والحالة الالزمة لها 
لتكون قادرة على العمل بالطر قة التي تقصدها اإلدارة في أو بعد بداية 
 الةترة األولى المعروفة في البيانات المالية التي تطبق فيها المنشأة

 التعديالت أواًل. 
 

يجك على المنشأة االعتراف باألثر الترايمي للتطبيق المبدئي 
للتعديالت كتعديل للرايد االفتتاحي لارباح المستبقاة )أو أي مكون  
آخر من حقوق الملكية، حسك االقتضا ( في بداية تل  الةترة األولى  

 .المعروفة
 

  1التي تبدأ في أو بعد تسري التعديالت على فترات التقار ر السنو ة 
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
ولم يتم تطبيقها بشكل  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2

 )يتبع( مبكر 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

- 2018السنو ة على المعايير الدولية للتقار ر المالية  دورة التحسينات  
2020 

 
 .تتضمن التحسينات السنو ة تعديالت على أربعة معايير

 
تطبيق المعايير الدولية للتقار ر   1المييار الدولي للتقار ر المالية رق   

 المالية للمرة األولى 
 

تطبق هذا المييار يقدم التعديل إعةاً ا إفا ًيا للشركة التابعة التي 
للمرة األولى بعد تطبيق الشركة األم  يما يتعلق بمحاسبة فروق 
التحو ل المترايمة. نتيجة لهذا التعديل، يمكن للشركة التابعة التي 

: الةقرة د  1تستخدم اإلعةا  في المييار الدولي للتقار ر المالية رق  
ايمة لجميع )أ( حاليًا أيًضا اختيار قياس فروق التحو ل المتر  16

العمليات األجنبية بالقيمة المدرجة التي سيت  إدراجها في البيانات 
المالية الموحدة للشركة األم، بناً  على تار   انتقام الشركة األم إلى 
المعايير الدولية للتقار ر المالية إ ا ل  يت  إجرا  تعديالت على  

 ت فيها الشركة إجرا ات التوحيد وتأثيرات اندماأل األعمام التي استحو 
األم على الشركة التابعة. إن الخيار المماثل متاح لشركة زميلة أو  
مشروع مشترم يستخدم اإلعةا  في المييار الدولي للتقار ر المالية 

يسري التعديل للةترات السنو ة التي تبدأ في  )أ(. 16: الةقرة د 1رق  
 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2022يناير  1أو بعد 

 2022يناير  1 

   
  األدوات المالية 9المييار الدولي للتقار ر المالية رق  

 
٪" لتقيي  ما إ ا كان 10يوفح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "نسبة 

سيت  إلغا  االعتراف بالتزام مالي، تقوم المنشأة بجدراأل فقط الرسوم 
والمقر ، بما في  ل  المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة )المقتر (  

الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المنشأة أو المقر  نيابة عن  
 .الطرف اآلخر

 
يت  تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي 
 .تحد  في أو بعد التار   الذي تطبق  يه المنشأة التعديل للمرة األولى

 
،  2022يناير  1تي تبدأ في أو بعد يسري التعديل للةترات السنو ة ال

 مع السماح بالتطبيق المبكر.

 2022يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  
 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

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

 )يتبع( مبكر 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 عقود اإليجار  16المييار الدولي للتقار ر المالية رق  
  

يز ل التعديل التوفيح المتعلق باسترداد التحسينات على المأجور. 
يتعلق  16نظًرا ألن التعديل على المييار الدولي للتقار ر المالية رق  

 فقط بمثام توفيحي، فال يوجد تار   فعلي مذكور.

 2022يناير  1 

   
  الزراعة 41المييار المحاسبي الدولي رق   

 
للمنشآت  41يز ل التعديل متطلبات المييار المحاسبي الدولي رق  

الستبعاد التدفقات النقدية الضر بية عند قياس القيمة العادلة. يعمل 
هذا على موا مة قياس القيمة العادلة في المييار المحاسبي الدولي  

قياس  13دولي للتقار ر المالية رق  مع متطلبات المييار ال 41رق  
القيمة العادلة الستخدام التدفقات النقدية المتسقة داخلًيا ومعدالت 
الخص  وتمكين المعّدين من تحديد ما إ ا كانوا سيستخدمون التدفقات 
النقدية قبل الضر بة أو ما بعد الضر بة ومعدالت الخص  لمعظ  

 قياسات القيمة العادلة المناسبة. 
 
  تطبيق التعديل بأثر مستقبلي، أي لقياس القيمة العادلة في أو بعد يت

 .التار   الذي تقوم  يه المنشأة بتطبيق التعديل مبدئًيا
 

،  2022يناير  1يسري التعديل للةترات السنو ة التي تبدأ في أو بعد 
 مع السماح بالتطبيق المبكر.

 2022يناير  1 

 
ــيت  تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون تتوقع اإلدارة أن هذل   ــيرات والتعديالت الجديدة ســـــــ المعايير والتةســـــــ

قابلة للتطبيق، وقد ال يكون لتطبيق هذل المعايير والتةسيرات والتعديالت الجديدة، أي تأثير جوهري على البيـــــــانات المالية الموحدة 
 .للمجموعة في فتـرة التطبيق المبدئي
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان التوافق
ــاســـــي للشـــــركة   بناً  على المعايير الدولية للتقار ر المالية الموحدةت  إعداد البيانات المالية   ، وحيثما ينطبقوتتوافق مع النظام األســـ

 .2015 لسنة 2مع القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  
 

بشـأن الشـركات   2015( لسـنة 2بتعديل بع  أحكام القانون االتحادي رق  )  2020لسـنة    26اـدر المرسـوم بقانون اتحادي رق  
. إن الشـركة في طور مراجعة األحكام الجديدة 2021يناير   2ودخل  التعديالت حيز التنةيذ في    2020سـبتمبر   27التجار ة في 

 وتطبيق متطلباتها في موعد أقصال سنة واحدة من تار   دخوم التعديالت حيز التنةيذ.

 أساس اإلعداد
وهي العملـة الوظي يـة  ،قر  ألف )ألف دره (أل وت  تقر بهـاي )الـدره ( دره  اإلمـاراتالـ المـاليـة الموحـدة بـ البيـانـات هـذل لقـد ت  عر  

 . للمجموعة
 

 ت  إعداد البيانات المالية الموحدة بناً  على مبدأ التكلةة التار خية، باستثنا  التي ت  إدراجها.

 أساس التوحيد
 .الموحدة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعةتتضمن هذل البيانات المالية 

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

   ل  المنشآت  ات األغرا  الخااة أو المنشآت المنظمة.
 

عندما يكون  بهاهو أن المســتثمر يســيطر على شــركة مســتثمر   10ولي للتقار ر المالية  تعر ف الســيطرة بموجك المييار الد يتمثل
القدرة على التأثير على تل    ولديه بهامع الشـــــــــركة المســـــــــتثمر  إرتباطه، عائدات متغيرة من في حقوق   لديه، أو يكون معر  إلى

، يجك 10ييار الدولي للتقار ر المالية  في الم ةالســــــــــيطر تعر ف لتطبيق . بهاالمســــــــــتثمر  ركةعلى الـشـــــــــ  خالم نةو لمن   العائدات
 :استيةا  جميع المعايير الثالثة التالية، بما في  ل 

 
 ؛بهاعلى الشركة المستثمر  نةو المستثمر  يكون لدى)أ( 
 ؛ وبهامع الشركة المستثمر  إرتباطهعائدات متغيرة من  معر  إلى، أو لديه حقوق في، المستثمر يكون  ) (
 .المستثمر عائدات قيمةللتأثير على  بهاعلى الشركة المستثمر  على ممارسة نةو لالمستثمر القدرة  أن يكون لدى)أل( 

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

في واحد أو  في حام كان هنام تغيراتتقيي  ما إ ا كان  لديها ســــــــيطرة   بجعادة  المجموعة تقوم. الســــــــيطرةمعايير  يان  تســــــــتوفي
ــيطرة.  ــمنأيثر من عنااــــر الســ ــيطرةفيها حقوق  تكون  ل  الظروف التي   و تضــ ــيطرةوتادي إلى    أيثر جوهر ة الســ المجموعة  ســ

 إلىالبيانات المالية للشـركات التابعة في هذل البيانات المالية الموحدة من تار   بد  السـيطرة   إدراأل. يت  بهالمسـتثمر على الشـركة ا
 .تار   توقف تل  السيطرة

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

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

حصــــــص كة التابعة وأي الموجودات والمطلوبات للشــــــر ب تقوم بجيقاف اإلعترافتةقد المجموعة الســــــيطرة على شــــــركة تابعة،  عندما
أو خسـارة ناتجة في بيان الربح  مكسـكبأي   اإلعترافحقوق الملكية. يت  ل األخرى  غير مسـيطرة تتعلق بها باإلفـافة إلى المكونات

 السيطرة. انبالقيمة العادلة عند فقد ةمحتةظ بها في الشركة التابع حصةأو الخسارة الموحد. يت  قياس أي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( أساس التوحيد

 األعمام إندماأل
ــتخدام ــتحوا طر قه  يت  إســــ ــبة  اإلســــ ــتحوا   اإلحتـســـــ في المحاســــ تكلةه  يت  قياسالشــــــركات التابعة من قبل المجموعة.    على اإلســــ

في تار     أو المحتملة، وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة،  للموجودات المستحو  عليهاالقيمة العادلة  ب  اإلستحوا 
 .محتمل دفعه مبلغالقيمة العادلة ألي  باإلفافة إلى ،المعاملة

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

القيمة العادلة لحصـة المجموعة في اـافي الموجودات   عن عليها ملكية سـابقة في الشـركة المسـتحو   حصـة ألي اإلسـتحوا تار   
أقل من القيمة العادلة لصـــافي موجودات الشـــركة التابعة المســـتحو  عليها   ان. إ ا كر ةالمســـتحو  عليها كشـــهرة تجاالتي   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
وهي  –حقوق ملكية  كمعامالتالحصـــــــــــص غير المســـــــــــيطرة التي ال ينتل عنها فقدان الســـــــــــيطرة  ات احتســـــــــــا  المعامالت  يت 

في الحقوق غير  اإلســـــــتبعادأو الخســـــــائر الناتجة عن   المكاســـــــك. يت  تســـــــجيل مالياً مع المالكين بصـــــــةته  التي تت   يالمعامالت
 .حدالمو المسيطرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية 

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

وفقًا مع الشــركات المســتثمر بها المعامالت   الناتجة عنالمكاســك غير المحققة   يت  حذف.  ةالمجموع يما بين شــركات المعامالت 
بنة  الطر قة  المحققةالخسـائر غير  يت  حذ. بها المسـتثمرفي الشـركة  المجموعة    إلى مدى حصـةمقابل االسـتثمار  لحقوق الملكية

 القيمة. إنخةا  الذي ال يوجد  يه دليل على إلى المدىالمكاسك غير المحققة، ولكن فقط  حذف بها بت التي 

 التقارير عن القطاعات
 للمجموعة. ةالتنةيذي اإلدارةبطر قة تتوافق مع التقار ر الداخلية المقدمة إلى  يةقطاعات التشغيلالعن  التقار ررفع يت  
 

، بما مصــــار فمنها إيرادات وتتكبد  تحققيعتبر قطاع التشــــغيل أحد مكونات المجموعة التي تقوم بأنشــــطة أعمام والتي يمكن أن  
تت  مراجعــة النتــائل  لمجموعــة.لمكونــات األخرى المع أي من التي تت  المتعلقــة بــالمعــامالت  والمصــــــــــــــــار ففي  لــ  اإليرادات 

حوم تخصـــــــيص الموارد تخا  قرارات إ  من أجل  للمجموعة ةالتنةيذي اإلدارةالتشـــــــغيلية للقطاعات التشـــــــغيلية بشـــــــكل منتظ  من قبل 
 (.33 إيضاحمعلومات مالية عنها )انظر عنها ، والتي تتوفر اوتقيي  أدائه للقطاعات
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 أجنبية تعمال
 المعامالت واألرادة (أ)

 عندتوار   المعامالت أو التقيي  بباسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة  التشـغيليةيت  تحو ل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة  
ــائر اـــــــرف العمالت األجنبية الناتجة عن تســـــــو ة هذل المعامالت وعن تحو ل  يت  اإلعتراف .البنودإعادة قياس  بمكاســـــــك وخســـــ

 الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت الجنبية وفقًا ألســـعار الصـــرف الســـائدة في نهاية الســـنة في بيان الربح أو الخســـارة فـــمن
 ".مصار ف تمو ل"
 

يت  عر  مكاسـك وخسـائر اـرف العمالت الجنبية التي تتعلق بالقرو  والنقد ومرادفات النقد في بيان الربح او الخسـارة الموحد 
 ".مصار ف تمو ل"فمن 

 
 شركات المجموعة  ( )

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

 
 ؛يت  تحو ل الموجودات 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 
ــتهالم ا ا االســــ ــً ــائر انخةا  القيمة المترايمة، إن وجدت.يت  قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلةة ناقصــــ  لمتراي  وخســــ

على   اتياً  المشــيدة الموجوداتتشــمل تكلةة  المنســوبة بشــكل مباشــر إلى اقتنا  أو إنشــا  األاــل.على المصــار ف تتضــمن التكلةة  
المقصــــــود منه، وتكاليف  لإلســــــتخدام  الموجوداتإحضــــــار  إلى  تكلةة المواد والعمالة المباشــــــرة، وأي تكاليف أخرى متعلقة مباشــــــرة 

القدرة تت  رســــــــملة البرامل المشــــــــتراة التي تعتبر جزً ا ال يتجزأ من   .توجد به الموجوداتواســــــــتعادة الموقع الذي   البنودتةكي  وإزالة  
الممتلـكات واآلالت والمـعدات أعـمار من  بـند  أيعـندما يكون ألجزا   ت الصـــــــــــــــلة كجز  من تـل  المـعدات.لمـعدات  ال التشــــــــــــــغيلـية

 لممتلكات واآلالت والمعدات.من امنةصلة  كبنودإنتاجية مختلةة، يت  احتسابها 
 

ئمًا فقط عندما يكون من يت  إدراأل التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لااـل أو االعتراف بها كأاـل منةصـل حسـبما يكون مال
المحتمل أن ينتل للمجموعة فوائد اقتصـادية مسـتقبلية مرتبطة بالبند المعني و كون باإلمكان قياس التكلةة بشـكل موثوق. يت  إدراأل 

 يافة مصار ف اإلاالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة في الةترة التي يت  تكبدها فيها.
 

ــتهالم عل االســـــــتهالم على  يحتســـــــك اى أرافـــــــي التمل  الحر لكنها تخضـــــــع إلختبار إنخةا  القيمة، بينمال يت  إحتســـــــا  إســـــ
األخرى باســــــتخدام طر قة القســــــط الثاب  لتوز ع تكلةتها أو إعادة تقييمها إلى قيمها المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي   الموجودات

 :كما يليالمقدر، 



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 

28 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع(ممتلكات وآالت ومعدات 
 سنة 40-20 مبانيال

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

 سنوات 8-4 أثا  وتجهيزات  
 

يت  تخ ي  القيمة  في نهاية كل فترة تقر ر.  الضــــــرورةو ت  تعديلها عند   واألعمار اإلنتاجية للموجودات،تت  مراجعة القي  المتبقية 
القابلة لالســــــترداد )راجع  القيمةلااــــــل أيبر من   المدرجةالقابلة لالســــــترداد إ ا كان  القيمة  القيمةإلى   مباشــــــرةً   المدرجةالدفتر ة  
 من خالم مقارنة يت  تحديد المكاســـــــــك والخســـــــــائر الناتجة عن اإلســـــــــتبعاد  "انخةا  قيمة الموجودات غير المالية"(.  3 إيضـــــــــاح

 .في بيان الربح أو الخسارة الموحد" اإليرادات األخرى " و ت  إدراجها فمن المتحصالت مع القيمة المدرجة،

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

 .تل  الموجودات إنجاز وتشغيل
 

من عند االنتها   للموجوداتالتصــــــــنيف المناســــــــك إلى  اإلنجازمن األعمام الرأســــــــمالية قيد بعد  ل   ث  يت  تحو ل هذل التكاليف 
 والتشغيل. اإلنجازاالقتصادية من تار   اإلنتاجية ، و ت  استهاليها على مدى أعمارها التشييد

 غير الملموسة الموجوداتالشهرة و 

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

 .اإلستحوا تار   في  المستحو  عليهاالتابعة 
 

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

 .بع  األحكامبمعدم خص  مناسك، يتطلك تحديدل ممارسة  و ت  خصمها ات الصلة 
 

للوحدات المنتجة للنقد أو  التخصــــيص  إجرا  يت   القيمة.  لنقد لغر  اختبار انخةال المولدةوحدات  ال  إلىالشــــهرة  تخصــــيصيت  
عنه الشـهرة التجار ة و ت  تحديدها وفقًا للقطاعات  من دمل األعمام الذي ينشـأ مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المتوقع إسـتةادتها

 .التشغيلية

 الموجودات غير الملموسة المستحو  عليها
 إلحتماليةبالقيمة العادلة والتي تعك  توقعات الســوق  مبدئياً  بشــكل منةصــل المســتحو  عليهايت  قياس الموجودات غير الملموســة  

 إلى المجموعة. األالفي  المتضمنةالمستقبلية  اإلقتصاديةتدفق المنافع 
 

ا  المحددة بالتكلةة  اإلنتاجية  األعمارالموجودات غير الملموســــــــة  ات  يت  إدراأل المتراي  وخســــــــائر انخةا  القيمة  اإلطةا ناقصــــــــً
 اإلنتاجيالمترايمة. يت  االعتراف باإلطةا  على أســــــــــــاس القســــــــــــط الثاب  على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة. يت  مراجعة العمر 

 .في نهاية كل فترة تقر ر، مع احتسا  أي تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلي اإلطةا المقدر وطر قة 
 
ــة  ات  ال ــنوً ا أو أيثر  إلنخةا  القيمةغير المحددة ولكن يت  اختبارها  اإلنتاجية األعماريت  إطةا  الموجودات غير الملموســــ ســــ

ــير إلى أن القيمة   األحدا إ ا كان   ــ قد    المدرجةوالظروف تشـ ــورةقيمتها إما   إنخةضـ ــتوى   ةفردي بصـ  المنتجةوحدة  الأو على مسـ
 لنقد.ل
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 )يتبع( غير الملموسة الموجودات

 الموجودات غير الملموسة المستحو  عليها)يتبع(
غير المحددة ســـــــــــــنو ًا لتحديد ما إ ا كان تقيي   اإلنتاجية األعمارللموجودات غير الملموســـــــــــــة  ات   اإلنتاجية  األعمارتت  مراجعة 

من غير محـدد إلى محـدد على  اإلنـتاجـية األعمـار، يت  إجرا  التغيير في في حـام عـدم مالئمـته. ال يزام مالئمـاً  اإلنـتاجـية األعمـار
الةرق بين اـــافي على أســـاس  ئر الناتجة عن اســـتبعاد الموجودات غير الملموســـة أو الخســـا المكاســـكأســـاس مســـتقبلي. يت  قياس 

 إلغا  اإلعترافبها في بيان الربح أو الخســــــارة الموحد عندما يت   اإلعترافو ت   المدرجة لااــــــلوالقيمة   متحصــــــالت اإلســــــتبعاد
 .باألال

 غير المالية الموجوداتانخفاض قيمة 
ــع  ــهرة التجار ة   -إنتاجي غير محدد عمر  الموجودات التي لهاال تخضـ ــبيل المثام، الشـ ــة غير  الموجوداتأو  على سـ غير الملموسـ

 التي تخضــــــع لإلســــــتهالم أو اإلطةا  الموجودات تت  مراجعةالقيمة.  إلنخةا و ت  اختبارها ســــــنو ا  لإلســــــتخدام لإلطةا الجاهزة 
ــير األحدا القيمة   إلنخةا  ــترداد.  تقد ال   قيمة المدرجةال  أنأو التغيرات في الظروف   عندما تشــــــــ  يت  اإلعترافكون قابال لالســــــــ
لالســـــترداد   إن القيمة القابلةلالســـــترداد.    ةالقابل قيمتهلااـــــل    به القيمة المدرجة تجاوزتللمبلغ الذي   وفقاً   إنخةا  القيمةبخســـــارة 

ــتخدام أيهما أعلى ــًا تكاليف البيع أو القيمة في اإلسـ ــل ناقصـ يت  تجميع القيمة،  إلنخةا ألغرا  تقيي  . هي القيمة العادلة لااـ
تت  مراجعة لنقد(. ل المنتجةوحدات  المنةصـــــل ) تحديدها بشـــــكلتدفقات نقديه يمكن  تتوفر لهاالمســـــتو ات التي الموجودات في أقل 

تار    إنخةا  القيمة بحتمام عك  مقابل إ تعرفــــــــــــــ  إلنخةا  القيمةالتي   بخالف الشــــــــــــــهرة التجار ةغير المالية  الموجودات
 .التقر ر

 المخزون 
. تشـمل المتوسـط المرجح. 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 األخرى المتكبدة 
العامة  المصــــار فمن  نســــبة مالئمةالمصــــنع، تشــــتمل التكلةة على   يما يتعلق بالمخزون ين.  وفــــعه الحاليموقعه و إلى    المخزون 

  .    و ستثني من  ل  تكاليف االقترا . اإلعتيادية الطاقة اإلستيعابية معدم لإلنتاأل على أساس
 
 .المتغيرة المطبقة مصار ف البيعمثل اافي القيمة القابلة للتحقق على سعر البيع المقدر في سياق األعمام االعتيادية، ناقًصا ت

 األرصدة لدى البنوك والنقد
البنوم والودائع المحتةظ بها لدى  النقد   ،في بيان التدفقات النقدية الموحد، على النقد في الصــــــندوق يتضــــــمن النقد ومرادفات النقد، 

 وحسا  الضمان. للحسابات البنكية المكشوفةلدى البنوم التي لها توار   استحقاق أالية ال تز د عن ثالثة أشهر معدلة 
 

ــمن النقد ومرادفات النقد،   ــندوق المركز المالية الموحدفي بيان يتضـــــــ  البنوم والودائع المحتةظ بهالدى  النقد    ،، على النقد في الصـــــــ
 وحسا  الضمان. عند الطلك لدى البنوم

 
 الحالية.القرو  البنكية فمن  الحسابات البنكية المكشوفةتظهر 

 رأس المال
 ف األسه  العادية كحقوق ملكية.يتصنيت  

 الذمم الدائنة التجارية
من  ةاالعتيادي  األعمامت  الحصــــوم عليها في ســــياق يالســــلع أو الخدمات التي  بســــداد قيمةالتزامات بالذم  التجار ة الدائنة  تتمثل 

خالم ســنة واحدة أو أقل )أو   الســداد هذل الذم  مســتحقة  متداولة إ ا كان كمطلوباتالموردين. يت  تصــنيف الذم  الدائنة التجار ة  
 غير متداولة. كمطلوباتمر كذل ، يت  عرفها إ ا كان  أطوم(. إ ا ل  يكن األ للمنشأة اإلعتياديةدورة التشغيل  خالم

 
 الحقًا بالتكلةة المطةأة باستخدام طر قة الةائدة الةعلية. ، و ت  قياسهاالذم  التجار ة الدائنة مبدئيًا بالقيمة العادلةيت  اإلعتراف ب
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 القروض
يت   بالتكلةة المطةأة. الحقاً   يت  إدراأل القرو  القرو  مبدئًيا بالقيمة العادلة، بعد خص  تكاليف المعاملة المتكبدة.ب اإلعترافيت  

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

 
 ا كـان من المرجح أن يت  ســــــــــــــحـك جميع يت  اإلعتراف ـبالرســــــــــــــوم المـدفوعـة لتســــــــــــــهيالت القرو  كتكـاليف لمعـامالت القر  إ

 التسهيالت البنكية أو جز  منها. وفي هذل الحالة، يت  اإلعتراف بالرسوم في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة القر . 

 مزايا الموظفين
المبلغ المتوقع دفعه إ ا كان  بجلتزام اإلعترافعند تقدي  الخدمة  ات الصـــلة. يت    قصـــيرة األجليت  تحميل مخصـــصـــات الموظةين 

دفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة ســــــابقة قدمها الموظف و مكن تقدير االلتزام بشــــــكل ل  حاليلدى المجموعة التزام قانوني أو اســــــتداللي  
 موثوق به.

 المكافآت وخطط الحوافز طو لة األجل
. اإلســـــــتحقاقفي بيان الربح والخســـــــارة الموحد على أســـــــاس   األجلالمكافآت والحوافز طو لة  بمطلوبات عترافباإلتقوم المجموعة  

 اإلدارة لموافقة مجل  اإلدارة وترتبط بأدا  األعمام. إمتيازاتتخضع 

 محددة المساهماتخطة 
القانون  المســتحقين بمقتضــىالتقاعد الشــهر ة  يما يتعلق بالموظةين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  مســاهمات أدا يت  
، ممثلة في اــندوق معاشــات ومكافآت والتقاعداــندوق المعاشــات دائرة المالية بحكومة أبوظبي إدارة  تولىت.  2000  لســنة 2رق   

 التقاعد إلمارة أبوظبي.  

 حددةالم التعو ضاتخطة 
المجموعة حالًيا  تقومالمحددة.   اتالمســـاهم برناملبخالف  بتعو ضـــات نهاية الخدمة للموظةينالمحددة   يتمثل برنامل التعو ضـــات

الســــار ة في قانون العمل االتحادي بتطبيق برنامل غير خافــــع للتمو ل خا  بتعو ضــــات نهاية الخدمة للموظةين طبقًا لاحكام 
ــتو  المترايمةفترات الخدمة    و رتكز علىلمتحدة، لدولة اإلمارات العربية ا ــافي  ى آخرومسـ ــاســـي للموظف. يت  احتســـا  اـ راتك أسـ

ن يالموظةة التي إيتســــــبها المســــــتقبلي قيمة التعو ضــــــاتالمحددة من خالم تقدير  ببرنامل التعو ضــــــاتالتزام المجموعة  يما يتعلق 
غير معترف بها قيمتها 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  هو العائد في تار   التقيي  الخدمة  لل
يل في حالة عدم وجود ســوق واســع النطاق لســندات اــادرة من شــركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة و كون هذا هو الســوق البد
 .وفقًا لما يحددل اإليتوار ون 

 
ــنو ةيت   ــتخدام طر قة وحدة  إجرا  اإلحتســــــا  بصــــــورة ســــ ــين  اإلئنمانمن قبل خبير ايتواري ماهل باســــ المتوقعة. عندما يت  تحســــ

اف بحصـة التعو ضـات الزائدة الخااـة بالخدمة السـابقة للموظةين فـمن المكاسـك او الخسـائر بأقسـاط يت  اإلعتر   الخطة، إمتيازات
ــات ــتحقاق التعو ضـ ــط الةترة حتى يت  إسـ ــاو ة على متوسـ ــبح عندل الذي  المدى. إلى  متسـ ــتحقة تصـ ــات مسـ ، يت  في الحام التعو ضـ

ــار ف اإلعتراف ــارة الموحد.   بالمصـ ــائر اإليتوار ة   باإلعتراف بكافة  المجموعة قومتمباشـــرة في بيان الربح أو الخسـ المكاســـك والخسـ
ــاتخطط   الناتجة عن ــامل اآلخر   التعو ضــــ ــار ف وكافةالمحددة في بيان الدخل الشــــ ــاتالمتعلقة بخطط  المصــــ المحددة  التعو ضــــ

 فمن بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 المخصصات
 و كون  فـــمن أو قانوني حالي التزام ســـابق، لحد  نتيجة المجموعة، على يترتك عندما المطالبات بمخصـــصـــات االعتراف يت 
 يت  ال موثوقة. بصــــورة االلتزام قيمة و مكن تقدير االلتزام لتســــو ة االقتصــــادية للمنافع خارجة تدفقات إجرا  يلزم أن المرجح من

 .التشغيلية المستقبلية بالخسائر المتعلقة بالمخصصات االعتراف
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 )يتبع( المخصصات
يت  تحديدها  االلتزام وتســو ة خارجي تدفق إجرا  األمر يســتدعي أن إحتمالية فجن المماثلة، االلتزامات من عدد هنام تكون  عندما
 يما  خارجي تدفق بججرا فـــــئيل  احتمام هنام يان وإن حتى ما بمخصـــــص االعتراف يكل. و ت  االلتزامات درجة إلى بالنظر
 .االلتزامات فئة نة  في مدرأل بند بأييتعلق 

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

 إيرادات التمويل ومصاريف التمويل
 االعتراف ت المشـــــــتقة. ي المالية األدوات على والمكاســـــــك الطلك تح  الودائع على الةوائد إيرادات من إيرادات التمو ل تتكون 

 طر قة الةائدة الةعلية. باستخدام إستحقاقها، عند الةوائد بجيرادات
 

ــار ف التمو ل من مصـــــار ف ــائر القرو  على الةائدة تتكون مصـــ تكاليف  بكافة االعتراف األجنبية. يت  العمالت اـــــرف وخســـ
 .طر قة الةائدة الةعلية باستخدامبيان الربح أو الخسارة  في االقترا 

 توزيعات األرباح
يت  فيها  التي الةترة في للمجموعة الموحدة البيانات المالية في يالتزام المجموعة مســــــاهمي على األرباح بتوز عات االعتراف يت 

 .المجموعة مساهمي قبل من األرباح توز عات اعتماد

 التعويضات والمنح الحكومية
بيان  فيأبوظبي  إمارة في مدعمة بأســـــعار الحيوانات وعلف بيع الدقيق عن يتعو   للمجموعة المدفوعة بالمبالغ يت  اإلعتراف

 البيع. معاملة فيها تتأثر التي الةترة نة  في منتظ  أساس على ،المبيعات تكلةة من يخص  الموحدالربح أو الخسارة 

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

 
الخافــعة للضــر بة وفًقا للوائح فــر بة الدخل  ات   الســلطة فــمنتعمل فــر بة الدخل للشــركات التابعة في الخارأل التي  تقدي يت  

الدخل األجنبي في الةترة التي يت  و  الزكاة  ضــر بةل النهائية تقديراتالالناتجة عن   التســو ات يت  تســجيلالصــلة في بلدان التأســي . 
 فيها إجرا  هذل التقييمات.

 
ى الدخل الخافـع للضـر بة في الةترة الحالية على أسـاس إن مصـار ف أو إيرادات فـر بة الدخل للةترة هي الضـر بة المسـتحقة عل

إلى  تعودالضــــر بية الماجلة التي  الموجودات والمطلوباتقضــــائية معدلة بالتغييرات في    ســــلطةمعدم فــــر بة الدخل المطبقة لكل  
 الةروق الماقتة وإلى الخسائر الضر بية غير المستخدمة.

 
ــاس   ــا  فـــــر بة الدخل الحالية على أســـ ــكل جوهري في نهاية فترة إعداد يت  احتســـ ــر بية المطبقة أو المعموم بها بشـــ القوانين الضـــ

التـقار ر في اـلدوم التي تعمـل فيهـا المجموعـة وتنتل إيرادات خـافــــــــــــــعـة للضــــــــــــــر ـبة. تقوم اإلدارة دور ـًا بتقيي  المواقف المتخـذة في 
ــر  ــع فيها التنظي  الضـ ــر بية  يما يتعلق بالحاالت التي يخضـ ــير. و حدد اإلقرارات الضـ ــا   األحكامبي المعموم به للتةسـ عند االقتضـ

 على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى السلطات الضر بية.
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 مؤجلةال الضريبة مطلوباتموجودات / 
للموجودات والمطلوـبات في بـيان المركز المـالي الموحـد   المـدرجـةالضــــــــــــــر ـبة الماجـلة على الةروق الماقـتة بين القي  بـ  اإلعترافيت  

ئك الماجلة الضـرا بمطلوباتالربح الخافـع للضـر بة. يت  االعتراف بوجه عام   إحتسـا والقواعد الضـر بية المقابلة المسـتخدمة في 
ــر بية الماجلة عموًما لجميع الةروق الماقتة القابلة  ــر بة. يت  اإلعتراف بالموجودات الضــــــــ ــعة للضــــــــ لجميع الةروق الماقتة الخافــــــــ
ــر بة متاحة مقابل تل  الةروق الماقتة القابلة  ــعة للضـــــــــ ــ  إلى الحد الذي يكون  يه من المحتمل أن تكون األرباح الخافـــــــــ للخصـــــــــ

بموجودات ومطلوبات الضــر بة الماجلة إ ا  اإلعترافيت   ال بية غير المســتخدمة التي يمكن اســتخدامها. والخســائر الضــر   للخصــ 
( بالموجودات والمطلوبات بخالف إندماأل األعمامالمبدئي ) عن اإلعتراف نشـأ الةرق الماق  والخسـائر الضـر بية غير المسـتخدمة

ــبي.   الفي معاملة  ــر بة أو الربح المحاسـ ــع للضـ ــافةتاثر على الربح الخافـ ــرائك  بمطلوبات اإلعترافيت   الإلى  ل ،   باإلفـ الضـ
 المبدئي بالشهرة. اإلعترافالماجلة إ ا كان الةرق الماق  ناتًجا عن 

 
ى الحد الذي يصــــــبح من غير لموجودات الضــــــر بة الماجلة في نهاية كل فترة تقر ر و ت  تخ يضــــــها إل  المدرجةتت  مراجعة القيمة  

 المحتمل معه توفر أرباح فر بية كا ية للسماح باسترداد كل أو جز  من الموجودات.
 

يت  قياس مطلوبات وموجودات الضــــــــرائك الماجلة بمعدالت الضــــــــر بة المتوقع تطبيقها في الةترة التي يت  فيها تســــــــو ة االلتزام أو 
بشـكل جوهري بحلوم نهاية فترة   تشـر عهاأو  تشـر عهاالمحقق، على أسـاس معدالت الضـرائك )وقوانين الضـرائك( التي ت   األاـل

وجودات الضـر بة الماجلة العواقك الضـر بية التي سـتتبع من الطر قة التي تتوقع بها المجموعة، التقر ر. يعك  قياس مطلوبات وم
 لموجوداتها ومطلوباتها. المدرجةفي نهاية فترة التقر ر، إسترداد أو تسديد القيمة 

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

 .السنة خالم القائمة األسه  لعدد المرجح المتوسط على المجموعة مساهمي إلى العائدة

 اإلعتراف باإليرادات 
 عنتحصيلها بالنيابة  ت و ستثني المبالغ التي مع العميل الحصوم عليه من عقد   الذي تتوقع المجموعةالبدم   أساس علىاإليرادات    يت  قياس

 أطراف أخرى. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بالسيطرة على منتل أو خدمة ما ألحد العمال .

 بيع البضائع
االعتراف  يجكاسـتنتج  المجموعة أنه    .على إلتزام أدا  واحدلبيع البضـائع   عادًة ما تشـتمل العقود المبرمة مع العمال  للمجموعة

 لعميل، بشكل عام عند تسلي  البضائع.لتحو ل السيطرة على األال  عند عند نقطة زمنية معينة البضائعباإليرادات من بيع 
 

.  وخصومات الكميات  اإلعادةالحق في  بما في  ل   البدالتالعديد من  التي يت  تقديمها للعمال   البضائعبع  عقود بيع  تتضمن
ــأ ــائعحق إعادة  عن   ينشـــــــ ــومات الكميات بدم البضـــــــ يت    حتى و ت  تقييدهاالعقد   بدايةالمتغير عند   البدم يت  تقديرمتغير.  وخصـــــــ

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

من العميل متغير الن العقد يســمح   يكون البدم المســتل . خالم فترة زمنية محددةالبضــائع  بجعادةالعقد للعميل الحق   يســمحعندما 
هذل الطر قة   ألن إعادتهان وجدت. تسـتخدم المجموعة طر قه القيمة المتوقعة لتقدير البضـائع التي سـيت  إالمنتجات،  بجعادةللعميل 

بموجك المييار  متطلبات ال تقوم المجموعة بتطبيقالمتغير الذي ســـــــــيكون للمجموعة الحق  يه.   البدم بمبلغأفضـــــــــل   تتنبأ بشـــــــــكل
دراجه في إالمتغير الذي يمكن   مبلغ البدمالمتغير لتحديد   المتعلقة بالبدم التقييدتقديرات   بخصـو   15الدولي للتقار ر المالية رق   

المنتجات من   في إســـــترداد  ابل إعادة المبلغ 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 ومنتجاتلعمال  بأثر رجعي  حســـــومات الكمياتتقدم المجموعة  

إلى ز ادة  بأثر رجعي  يادي تطبيق حسـومات الكميات عمليات الشـرا  الالحقة. عنمن قبل العمال    مقابل المبالغ المسـتحقة الدفع
 وفقاً  عميلكل لالطر قة الصــحيحة   قام  المجموعة بتطبيق  التي ســيت  الحصــوم عليه، ولتقدير البدم المتغير الذي .البدم المتغير

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

 المدفوعة أو المستحقة للعمال  البدالت
لبع  العمال  لتقدي    التســـجيلرســـوم  و ، رســـوم االفتتاح رســـوم إعادة العر   ، رســـوم العر ،حصـــر ةرســـوم   بدفع  المجموعة تقوم

يت     . بعد  ل عند مقارنتها بالســـــــــلع المباعة للعمال   منةصـــــــــلةما إ ا كان  هذل الخدمات   يتقوم المجموعة بتقيي  . ةخدمات مختلة
 .مقابل اإليرادات، على التوالي خصمهابيع وتوز ع أو  كمصار ف المنةصلةأو غير  المنةصلةبالخدمات  اإلعتراف

 عقود اإليجار

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

ترتيبات عقد اإليجار التي يكون فيها المســـــتأجر، باســـــتثنا  عقود اإليجار والتزامات اإليجار المقابلة  يما يتعلق بجميع   الموجودات
. بالنســــــبة لهذل العقود، منخةضــــــة القيمةشــــــهًرا أو أقل( وعقود اإليجار األاــــــوم    12عقود إيجار مدتها ك  المحددةقصــــــيرة األجل )

ــط الثاب  على مبالمجموعة   تعترف ــاس القســـــ ــغيلية على أســـــ دى فترة عقد اإليجار ما ل  يكن مدفوعات اإليجار كمصـــــــروفات تشـــــ
 .االقتصادية من األاوم الماجرة المنافعمنتظ  آخر أيثر تمثيال للنمط الزمني الذي يت   يه استهالم هنام أساس أساس 

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

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

 اإليجار ما يلي: مطلوبات عقودتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 
 

 عقود إيجار؛أي حوافز  ناقصاً (، األخرى  المدفوعات الثابتة )بما في  ل  ةاإليجار الثابت عقود مدفوعات •
باســتخدام الماشــر أو المعدم في  بشــكل مبدئيتقاس  معدم،اإليجار المتغيرة التي تعتمد على ماشــر أو  عقودمدفوعات   •

 البد ؛تار   
 المتبقية؛المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجك فمانات القيمة  •
 و الخيارات؛إ ا كان المستأجر على يقين معقوم من ممارسة  الشرا ،سعر ممارسة خيارات  •
 .إ ا كان عقد اإليجار يعك  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 عقودزـ ادة القيمـة المـدرجـة لعك  الـةاـئدة على   عقود اإليجـار الحـقًا من خالم مطلوـباتيت  قـياس 

 .طر قة الةائدة الةعلية( ومن خالم تخ ي  القيمة المدرجة لتعك  مدفوعات اإليجار التي ت  إجراؤها
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 )يتبع(عقود اإليجار 

 )يتبع( المجموعة كمستأجر
 :الصلة( كلما  ات الموجوداتاإليجار )وإجرا  تعديل مماثل لحق إستخدام  مطلوبات عقودتقوم المجموعة بجعادة قياس 

 
تغيرت مدة اإليجار أو أن هنام حد  أو تغيير هام في الظروف التي تؤدي إلی تغيير في تقييم ممارسة خيار الشرا ، وفي   •

 .ة باستخدام سعر الخام المعدممن خالم خام مد وعات اإليجار المعدل  مطلوبات عقود اإليجارهذل الحالة يتم إعادة قياس  
تغيرت مدفوعات اإليجار نتيجة التغييرات في الماشر أو المعدم أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجك قيمة متبقية  •

من خالم مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باستخدام    مطلوبات عقود اإليجارمضمونة، وفي هذل الحاالت يت  إعادة قياس  
دون تغيير )ما ل  تتغير مدفوعات اإليجار نتيجة التغيير في سعر الةائدة العائ ، وفي هذل الحالة يت  استخدام  معدم خص  ب

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

اإليجار بناً  على مدة عقد اإليجار المعّدم من خالم مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باستخدام سعر الخص    عقود
 .المعدم على أساس تار   التعديل الةعلي

 
 .ل  تق  المجموعة بججرا  أي من هذل التعديالت خالم الةترات المعروفة

 
يت  إســـتهالم حق إســـتخدام الموجودات على مدى الةترة األقصـــر من مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لااـــل  ات العالقة. إ ا كان 

عة تتوقع ممارسـة خيار الشـرا ، فجن قيمة عك  أن المجمو تعقد اإليجار ينقل ملكية األاـل األسـاسـي أو أن تكلةة حق االسـتخدام 
ــتهالم في تار   بد  عقد  ــل  ا العالقة. يبدأ االســــ ــتهاليها على مدى العمر اإلنتاجي لااــــ ــتخدام  ات الصــــــلة يت  إســــ حق االســــ

 اإليجار.
 

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

لتحديد ما إ ا كان حق إســتخدام األاــل قد انخةضــ  قيمته و ت  إحتســا  أي   36ســبي الدولي رق  تطبق المجموعة المييار المحا
 ."خسائر محددة في انخةا  القيمة كما هو موفح في سياسة "الممتلكات والممتلكات والمعدات

 المجموعة كماجر 
كذم  مدينة بمبلغ اــافي اســتثمار المجموعة في المبالغ المســتحقة من عقود اإليجار بموجك عقد اإليجار التمو لي ب اإلعترافيت  

إيرادات عقود التأجير التمو لي للةترات المحاســــبية لتعك  معدم عائد دوري ثاب  على اــــافي اســــتثمار   توز ععقود اإليجار. يت  
  يما يتعلق بعقود اإليجار. القائ المجموعة 

 
يت  على أسـاس القسـط الثاب  على مدى فترة عقد اإليجار  ي الصـلة.  يت  االعتراف بجيرادات التأجير من عقود اإليجار التشـغيلية  

لااـــــل الماجر و ت    المدرجةتشـــــغيلي إلى القيمة اليجار اإلالتكاليف المباشـــــرة األولية المتكبدة في التةاو  وترتيك عقد   إفـــــافة
 االعتراف بها على أساس القسط الثاب  على مدى فترة اإليجار.
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 األدوات المالية 
الموجودات المالية بتار   المتاجرة عندما يكون شــــرا  أو بيع أاــــل مالي بموجك عقد تتطلك   بكافةيت  اإلعتراف وإلغا  اإلعتراف  

ــوق المعني. يت  قياس الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة  ــل المالي بموجك الوق  المحدد من قبل الســ ــلي  األاــ ــروطه تســ شــ
ــنةة  باإلفـــافة إلى تكاليف الم ــتثمارات عاملة، ما عدا تل  الموجودات المالية المصـ بالقيمة العادلة من خالم الربح أو الخســـارة  كجسـ

ــها مبدئيًا بالقيمة العادلة. ــتحوا  علىالمتعلقة مباشــــــــــــرة  المعامالتتكاليف ب اإلعترافيت    والتي يت  قياســــــــــ موجودات مالية   باإلســــــــــ
 الموحد. الربح أو الخسارةفي  مباشرةً الربح أو الخسارة  خالمبالقيمة العادلة من المصنةة 

 
 .وفقًا لتصنيف الموجودات المالية، بالتكلةة المطةأة أو بالقيمة العادلة بالكاملالموجودات المالية المعترف بها  كافةيت  قياس 

 الموجودات المالية -والقياس  تصنيفال
 بالتكلةة المطةأةموجودات مالية 

يت  قياس الموجودات المالية المحتةظ بها لتحصــــــــيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل تل  التدفقات النقدية فقط مدفوعات رأس 
زً ا  بالتكلةة المطةأة ولي  ج الحقاً يت  قياســه الذي  أو الخســارة من اســتثمار دين  المكســك قياسيت   المام والةائدة بالتكلةة المطةأة.

إيرادات الةوائد من هذل الموجودات  يت  إدراأل أو انخةا  قيمته.  األاـــــــلالدخل الموحد عند اســـــــتبعاد  بيانالتحوط في   عالقةمن 
 .المالية في إيرادات التمو ل باستخدام طر قة معدم الةائدة الةعلي

 بالقيمة العادلةموجودات مالية 
 خالم الربح أو الخسارة هي:إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 
 ليس  مدفوعات أال الدين والةائدة على المبلغ األالي القائ ؛ أو/ وهي التي و  موجودات  ات تدفقات نقدية تعاقدية •
موجودات محتةظ بها فــــــمن نمو أل األعمام غير تل  المحتةظ بها لتحصــــــيل التدفقات النقدية التعاقدية أو المحتةظ بها   •

 للتحصيل والبيع؛ أو
 بالقيمة العادلة من خالم الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة. مصنةةموجودات  •

 
 يت  قياس هذل الموجودات بالقيمة العادلة، مع اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح او الخسارة. 

 إنخةا  القيمة
 .للموجودات المدرجةالمالية المقاسة بالتكلةة المطةأة من إجمالي القيمة  اإلستثماراتيت  خص  مخصص خسائر 

 
، تقوم المجموعة بمقارنة  المبدئيعند تقيي  ما إ ا كان  مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتةع  بشــــــــــــــكل هام منذ االعتراف 

على األداة المالية كما   في تار   التقر ر مع وجود خطر حدو  تخلفكما مخاطر حدو  التخلف عن الســــــــداد على األداة المالية  
عنــد إجرا  هــذا التقيي ، تــأخــذ المجموعــة بــاالعتبــار كــٍل من المعلومــات الكميــة والنوليــة التي تكون  . في تــار   اإلعتراف األولي

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

ــادر الخارجية  ــافة إلى النظر في مختلف المصـــــ ــاديين والمحللين الماليين والهيئات األخرى المماثلة، باإلفـــــ تقار ر الخبرا  االقتصـــــ
 ساسية للمجموعة.للمعلومات االقتصادية الةعلية والمتوقعة والمتعلقة بالعمليات األ
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 )يتبع( إنخةا  القيمة
على وجه التحـديد، تاخذ المعلومات الـتالـية باإلعتـبار عـند تقيي  ما إ ا كان  مخـاطر االئتـمان قد زادت بشـــــــــــــــكل هام مـنذ االعتراف 

 :المبدئي
 

 تدهور جوهري فعلي أو متوقع في األدوات المالية الخارجية )إن وجدت( أو التصنيف االئتماني الداخلي؛ •
ــواق   • ــرات األسـ ــبيل المثام، حدو  تدهور ملحوظ في ماشـ ــة بأداة مالية معينة، على سـ الخارجية لمخاطر االئتمان الخااـ

أو   ؛أو طوم الةترة الزمنية  عن ســـــداد االئتمان بالنســـــبة للمدينز ادة هامة في راـــــيد االئتمان، أســـــعار مقايضـــــة العجز 
 الذي تكون  يه القيمة العادلة ألال مالي أقل من التكلةة المطةأة؛ المبلغ

ــبك • ــادية التي من المتوقع أن تتســــــ ــاع المالية أو االقتصــــــ ــلبية القائمة أو المتوقعة في األعمام أو األوفــــــ  ؛التغيرات الســــــ
 انخةا  هام في قدرة المدين على الوفا  بالتزامات ديونه؛

 ائل التشغيلية للمدين؛تدهور هام فعلي أو متوقع في النت •
 الز ادات الهامة في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنة  المدين؛ •
حدو  تغير ســـلبي فعلي أو متوقع هام في البيئة التنظيمية واالقتصـــادية أو التكنولوجية للمدين، مما يادي إلى انخةا   •

 هام في قدرة المدين على الوفا  بالتزامات ديونه.
 

بغ  النظر عن نتائل التقيي  أعالل، تةتر  المجموعة أن مخاطر اإلئتمان على أال مالي قد ارتةع  بشكل هام منذ اإلعتراف 
المـبدئي عـندـما تتجـاوز مـدفوعـات العـقد ـتار   اإلســــــــــــــتحـقاق، ـما ل  يكن ـلدى المجموعـة معلوـمات معقوـلة وـقابـلة لـلدع  تثـب  عك  

  ل .
 

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

 منخةضة إ ا:
 ؛لتخلف عن السدادلمنخةضة مخاطر  لهامالية الداة يان  األ ( 1)
 القر ك؛ واألجل يتمتع المقتر  بقدرة كبيرة على الوفا  بالتزاماته النقدية التعاقدية في  ( 2)
، ولكنها ال تادي بالضـــــرورة، إلى على المدى الطو لاالقتصـــــادية والتجار ة   األوفـــــاعقد تادي التغيرات المعايســـــة في   ( 3)

 .التدفقية النقدية التعاقديةه الوفا  بالتزامات علىالحد من قدرل المقتر  
 

أن األاـــــل المالي له مخاطر ائتمانية منخةضـــــة عندما يكون لااـــــل تصـــــنيف ائتماني خارجي "درجة  تأخذ المجموعة باإلعتبار
ــ " األدا ". يعني قائ                ً                      ً                                                                      استثمار ة" وفقا  للتعر ف المةهوم عالمي ا أو إ ا كان التقيي  الخارجي غير متوفر، فجن األال له تقيي  داخلي لــ

 األدا  أن الطرف المقابل لديه مركز مالي قوي ولي  هنام مبالغ متأخرة السداد.قائ  
 

بشـــــكل منتظ  بمراقبة فعالية المعايير المســـــتخدمة لتحديد ما إ ا كان  هنام ز ادة هامة في مخاطر االئتمان وتقوم المجموعة  تقوم 
ــمان أن تكون  ــا  لضـ ــبح المبلغ بمراجعتها حســـك االقتضـ المعايير قادرة على تحديد الز ادة الهامة في مخاطر االئتمان قبل أن يصـ

 متأخر السداد.
 

ــة القيمة، فيت  تقييمها النخةا  القيمة على  ــبة لةئات معينة من الموجودات المالية المقيمة فرديا  على أنها غير منخةضــ                                                          ً                                                             أما بالنســ
ةا  قيمة محةظة الذم  المدينة الخبرة الســـــــابقة للمجموعة  يما يتعلق أســـــــاس جماعي. قد يتضـــــــمن الدليل الموفـــــــوعي على انخ

بتحصيل الدفعات والز ادة في عدد الدفعات المتأخرة السداد في المحةظة والتي تز د عن معدم فترة اإلئتمان كما قد يشمل التغيرات  
   المدينة.المترابطة مع تعثر الذم ةالملحوظة في األوفاع االقتصادية الوطنية أو المحلي
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 قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
ة يالحكوم للذم  المدينة التجار ة واألخرى، والتعو ضــــاتتســــتخدم المجموعة نما أل إحصــــائية لحســــابات خســــائر االئتمان المتوقعة 

إن خســـــــــائر االئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل  .لدى البنوم ونقد ات لعالقة واألراـــــــــدة   جهاتالمســـــــــتحق من  المدينة،
بيانات تار خية و   من المجموعة              ً مطورة داخليا  من النما أل اإلحصــائية  اإلحتســا المســتخدمة في   المعاييرُ      ت ســتمد  لخســائر االئتمان.

 .و ت  تعديلها لتعك  معلومات مستقبلية مرجحة حسك االحتماالتأخرى 
 

 الخســارة المتوقعة سقيا أســاس بجســتخدام في محةظة الذم  المدينة التجار ة واألخرى   خســائر إنخةا  القيمة بتقيي   تقوم المجموعة
 بجستخدام النهل المبسط.

 إلغا  اإلعتراف بالموجودات المالية
ـبجلغـا  اإلعتراف ـبالموجودات المـالـية فقط عـندمـا تنتهي الحقوق التعـاـقدـية للـتدفق النـقدي من تـل  الموجودات المـالـية   المجموعـةتقوم 

أو عند تحو ل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاســـــــــك والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف آخر. إ ا ل  
لمالية بشـــــــــــكل كامل أو ل  تق  بتحو ل جميع المكاســـــــــــك والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات بتحو ل الموجودات ا  المجموعةتق  

ــتها  المجموعةالمالية وإســـتمرت بالســـيطرة على تل  الموجودات المالية التي ت  تحو لها إلى طرف آخر، فجن   تقوم باإلعتراف بحصـ
بشــــــــــــكل جوهري بكافة مخاطر   المجموعة. أما في حالة إحتةاظ المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجك عليها ســــــــــــدادها

 تستمر باإلعتراف بالموجودات المالية. المجموعةومنافع الملكية للموجودات المالية فجن 
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المسـتقبلية   األحدا  توقعات  ل  في بما أخرى، وعوامل السـابقة الخبرة إلى تسـتند التي واألحكام تقيي  التقديرات مسـتمرة بصـورة يت 

بيانها في  ت  التي للمجموعة،المحاســــــبية الهامة   تطبيق الســــــياســــــات إطار في الراهنة. الظروف ظل في معقولة يعتقد أنها التي
 في بها المعترف والمطلوبات الموجوداتقي   على لها تأثير جوهري  التي التالية األحكام بوفـع اإلدارة قام  ؛(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 العمال  التي لها أنماط خســـــــــارة مماثلة )أي نوع العميل وتقييمه، والتغطية  لمجموعات  المســـــــــتحقة الســـــــــدادعلى األيام 
 حسك خطابات الضمان(.

 
إلى معدالت التخلف التار خية المالحظة للمجموعة. ســـــتقوم المجموعة بمعايرة المصـــــةوفة        ً مبدئيا  فة المخصـــــصـــــات  تســـــتند مصـــــةو 

ــارة االئتمان التار خية مع معلومات  ــتقبليةلتعديل تجربة خســــــــ ــبيل المثام، إ ا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف مســــــــ . على ســــــــ
، مما قد يادي إلى ز ادة عدد حاالت التخلف عن الســــداد الســــنة القادمةي( خالم  االقتصــــادية المتوقعة )أي الناتل المحلي اإلجمال

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

 
 الخســائر اإلئتمانية المتوقعةمعدالت التخلف عن الســداد التار خية المالحظة والظروف االقتصــادية المتوقعة و تقيي  العالقة بين إن  

للتغيرات في الظروف والظروف االقتصـــادية المتوقعة. قد ال تكون       ً حســـاســـا  يكون مبلغ الخســـارة اإلئتمانية المتوقعة  . هامهو تقدير 
ا تمثل تجربة الخســـــــــارة االئتمانية الســـــــــابقة للمجم الةعلي للعميل في   تخلف عن الســـــــــداد                                 ً       وعة والتنبا بالظروف االقتصـــــــــادية أيضـــــــــ 

ــتقبل. إن المعلومات حوم   ــارة اإلئتمانية المتوقعة  المسـ ــة  الخسـ ــمن هذل البيانات المالية  بالذم  المدينة التجار ةالخااـ للمجموعة فـ
 ."األدوات المالية"( 10وإيضاح  3 إيضاحالموحدة )راجع 

 والمعدات واآلالت للممتلكات اإلنتاجية األعمار
 للموجودات  المحدد االستخدام إلى استنادا والمعدات واآلالت الممتلكات لبنود المتبقية والقي  اإلنتاجية األعمار بتحديد اإلدارة تقوم

 المســتقبلي االســتخدام أو التكنولوجي التقدم مثل القائمة الظروف في الالحقة التغيرات تادي قد لها. المقدرة اإلقتصــادية واألعمار
 التقديرات األولية. عن القي  المتبقية أو اإلنتاجية الةعلية األعمار اختالف إلى الصلة  ات للموجودات

 المتداولة  غير الموجودات اإلنخةا  في قيمة
ــل أو  المدرجةيحد  انخةا  القيمة عندما تتجاوز القيمة   ــا  تكلةة البيع ل المنتجةوحدة  اللااــ ــترداد، ناقصــ ً              لنقد المبلغ القابل لالســ                                  

ا تكاليف عملية احتســــــــا   التي يمكن على البيانات  اإلســــــــتبعاد                                                          ً                      أو القيمة المســــــــتخدمة، أيهما أعلى. تســــــــتند القيمة العادلة ناقصــــــــ 
مماثلة أو أســــعار الســــوق التي يمكن  ألاــــوم، أســــاس عمليات تجار ة بحتةلبيع الملزمة، التي تت  على  ا معامالتمن مالحظتها 

ا التكاليف  ــ  ــا ية            ً           مالحظتها ناقصـ ــتبعاد  اإلفـ ــتندمن الموجودات.   لإلسـ ــا  يسـ ــتخدمة على نمو أل   إحتسـ  ةالنقدي  اتالتدفقالقيمة المسـ
لتزم بها توال تشــــــــمل أنشــــــــطه أعادل الهيكلة التي ل    القادمةات الخم   تســــــــتمد التدفقات النقدية من الميزانية للســــــــنو . ةالمخصــــــــوم
 ةحســــاســــ   تعتبر القيمة القابلة لإلســــترداد.  الوحدة المنتجة للنقدالتي ســــتعزز أدا     ةبعد أو االســــتثمارات المســــتقبلية الهام  المجموعة

التدفقات النقدية المخصــومة باإلفــافة إلى التدفقات النقدية المســتقبلية المتوقعة ومعدم النمو لمعدم الخصــ  المســتخدم في نمو أل 
 ات وغيرها من األاــــــوم غير الملموســــــة   اــــــلة بالشــــــهرة التجار ةهذل التقديرات هي األيثر إن  االســــــتقرا . المســــــتخدم ألغرا  

 القيمةعن االفترافـــــــات الرئيســـــــية المســـــــتخدمة لتحديد   إلفصـــــــاحت  ا.  المجموعة تعترف بها  المحددة التي األعمار اإلنتاجية غير
ــترداد    ةالقابل ــية،  للوحدات المنتجة للنقدلالســـــــ ــاســـــــ ــيحها في هذل، بما في  ل  تحليل الحســـــــ البيانات المالية الموحدة )انظر  وتوفـــــــ

 (.8و  7 اإليضاح
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 )يتبع(التقديرات واألحكام المحاسبية  4

 المتقادم  المخزون  مخصص
عند تحديد ما إ ا كان من  .منتظ      ٍ أســــــــاس   على التقادم من الخســــــــائر لتقيي  مخزونها بنود وحركات أعمار بمراجعةتقوم اإلدارة 

المقرر تســــجيل المخصــــصــــات للتقادم في بيان الربح أو الخســــارة الموحد، تقوم اإلدارة بجاــــدار أحكام حوم ما إ ا كان  هنام أي 
نتهية  والمواد الخام المهذا المنتل  لقابلة للتحقق القيمة الاافي  و بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى إمكانية نةا  المنتل في المستقبل 

 تامة الصنع. والبضائعالمواد الخام و  انتها  االحيتها تار   التي إقتر االحيتها أو 

 تحديد مدة عقد اإليجار
                                                                                   ً         ً                         عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تحقق حافز ا اقتصادي ا لممارسة خيار التمديد، 

                                                                                                 ً    إدراأل خـيارات التـمديد )أو الةترات الالحـقة لخـيارات اإلنـها ( في مدة الـتأجير فقط إ ا كان عـقد اإليجـار ماكد ا  أو خـيار اإلنـها . يت  
ــكل  ــتقبلية المحتملة في التزام اإليجار ألنه لي  من الماكد بشــ ــكل معقوم )أو عدم إنهاؤها(. ل  يت  إدراأل التدفقات النقدية المســ بشــ

 دها )أو عدم إنهاؤها(.معقوم أن عقود اإليجار سيت  تمدي

 خص  مدفوعات عقود اإليجار
نى، اللمجموعة باســتثنا  بع  العقود المتعلقة باألر  والمب المتزايديت  خصــ  مدفوعات عقود اإليجار باســتخدام معدم اإلقترا  

عند  المتزايدحيث يت  اسـتخدام المعدم الضـمني في عقد اإليجار. قام  اإلدارة بتطبيق األحكام والتقديرات لتحديد معدم اإلقترا  
 بد  عقد اإليجار.

 
عنها فـمن هذل   صـاحفاإلالهامة في قياس القي  العادلة ت   واإلفترافـات  واألحكاممز د من المعلومات حوم التقديرات المحاسـبية ل

 البيانات المالية الموحدة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 حق إستخدام الموجودات 5

    
 المجموع  مركبات  أرض ومباني  
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  

    التكلةة
عند تطبيق المييار الدولي للتقار ر  2019يناير  1في 

 32,488 24,298 8,190 16المالية رق  
     62,772 26,570 36,202 إفافات  

    
 95,260 50,868 44,392 2019ديسمبر  31في 
    

 27,154 21,053 6,101 إفافات 
 (3,884) (304) (3,580) إنها ات

 - 2,784 (2,784) إعادة التصنيف 
     (28) (2) (26) فروقات تحو ل عمالت أجنبية

    
     118,502 74,399 44,103 2020ديسمبر  31في 
    

    اإلطفاء المتراكم 
     19,722 12,285 7,437 محمل للسنة 

    
 19,722 12,285 7,437 2019ديسمبر  31في 

    
 25,786 16,210 9,576 محمل للسنة 

 (108) (70) (38) إنها ات
     15 7 8 فروقات تحو ل عمالت أجنبية

    
     45,415 28,432 16,983 2020ديسمبر  31في 

    القيمة المدرجة 
     73,087 45,967 27,120 2020ديسمبر  31في 

    
     75,538 38,583 36,955 2019ديسمبر  31في 

 
 .16إن تحليل توار   إستحقاق مطلوبات عقود اإليجار موفحة في إيضاح رق  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 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             
 2019يناير  1في   717,013  1,103,714  76,424  68,435  89,734  2,055,320

 إفافات   1,788  19,971  2,696  2,030  81,295  107,780
 تحو الت  21,324  96,111  1,846  1,702 ) (120,983  -

 إستبعادات   - ) (5,632 ) (18,270 ) (3,443  - ) (27,345
 إعادة تصنيةات  43,466 ) (32,108 ) (12,056  698  -  -

 شطك   - ) (995  -  - ) (1,016 ) (2,011
 العمالت تحو ل فروقات ) (55 ) (1,164  32  26 ) (616 ) (1,777

                          
 2019ديسمبر  31في   783,536  1,179,897  50,672  69,448  48,414  2,131,967

 إفافات   259  22,633  666  1,196  49,178  73,932
 تحو الت  8,425  36,616  15,570  4,128 ) (64,739  -

 إستبعادات  ) (2,781 ) (38,392 ) (596 ) (2,799 ) (1,125 ) (45,693
 إعادة تصنيةات  -  266 ) (266  -  -  -

 شطك   -  - ) (201  -  - ) (201
                           العمالت تحو ل فروقات ) (2,002 ) (3,404 ) (113 ) (82 ) (94 ) (5,695

 2020ديسمبر  31  787,437  1,197,616  65,732  71,891  31,634  2,154,310
             
 االستهالك المتراكم             

 2019يناير  1في   229,346  611,292  60,400  48,350  -  949,388
 لسنة لمحمل   20,324  75,605  3,116  7,869  -  106,914
 إستبعادات   - ) (4,004 ) (18,270 ) (3,430  - ) (25,704

 إعادة تصنيةات  30,097 ) (20,026 ) (10,703  632  -  -
                           العمالت تحو ل فروقات  82 ) (375  17 ) (25  - ) (301

 2019ديسمبر  31في   279,849  662,492  34,560  53,396  -  1,030,297
 لسنة لمحمل   20,266  76,621  4,598  6,514  -  107,999
 إستبعادات  ) (2,781 ) (34,239 ) (596 ) (2,799  - ) (40,415

 إعادة تصنيةات  - ) (5,826  5,826  -  -  -
 خسارة إنخةا  القيمة   -  7,970  -  -  -  7,970
                           العمالت تحو ل فروقات ) (152 ) (1,227 ) (80 ) (72  - ) (1,531

 2020ديسمبر  31في   297,182  705,791  44,308  57,039  -   1,104,320
             
 القيمة المدرجة             

 2020ديسمبر  31في   490,255  491,825  21,424  14,852  31,634  1,049,990
             
             

 2019ديسمبر  31في   503,687  517,405  16,112  16,052  48,414  1,101,670
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 )يتبع(ممتلكات وآالت ومعدات   6

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 إستحوا  ممتلكات وآالت ومعدات  73,932  107,780

      نقص في مبالغ مدفوعة مقدمًا لممتلكات وآالت ومعدات ) (2,849 ) ( 1,312
     

      إستحوا  ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات لنقدية الموحد   71,083  106,468
 

 الربح والخسارة الموحد كما يلي:هالم خالم السنة على بيان تسيت  تحميل مصروف اإل
 

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 (21)إيضاح  تكلةة المبيعات  92,319  92,513
 ( 22)إيضاح  مصار ف بيع وتوز ع  9,297  9,360
 ( 23)إيضاح  مصار ف عمومية وإدار ة  6,155  4,771

      ( 24)إيضاح  تكاليف البحث والتطو ر  228  270
     

106,914  107,999        
 
 
  الشهرة 7
 

ــهرة توز ع يت  القيمة، إختبار إنخةا  ألغرا  ــهرة مراقبة حيث يت  للنقد في المجموعة المنتجةعلى الوحدات   التجار ة الشــ  الشــ
 المخصصة لكل وحدة: يما يلي إجمالي القيمة المدرجة للشهرة  الداخلية. اإلدار ة لاغرا 

 
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 قطاع األنشطة الزرالية  61,855  61,855
 قطاع األنشطة اإلستهاليية )عمليات اإلمارات العربية المتحدة(  31,131  31,131
 قطاع األنشطة اإلستهاليية )عمليات تركيا(  2,486  2,486

 األنشطة اإلستهاليية )عمليات البيان(قطاع   92,864  92,864
      قطاع األنشطة اإلستهاليية )عمليات المملكة العربية السعودية(  87,597  87,597

     
275,933  275,933        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 )يتبع( الشهرة 7
 

إلى قيمها  وقطاع األنشــطة اإلســتهاليية قطاع األنشــطة الزراليةل المنتجة للنقد  الخااــة بالوحداتالقابلة لالســترداد    القي اســتندت 
 القابلة لالسترداد. القي أقل من  لتكون لهذل الوحدات  المدرجةت  تحديد القيمة  اإلدارة. المحددة من قبل في اإلستخدام

 
ــتقبلية ــتخدمة من خالم التدفقات النقدية المســ ــتمر للوحدات.  المخصــــومة ت  تحديد القي  المســ ــتخدام المســ ت  توقع   الناتجة عن االســ

 اإلدارة واسـتندت إلى االفترافـات الرئيسـية المعتمدة من قبل لاعمام  خطة الخمسـيةالالتدفقات النقدية على أسـاس الخبرة السـابقة و 
 التالية:

 
2020 

قطاع األنشطة 
 الزراعية

قطاع األنشطة 
اإلستهالكية 

)عمليات اإلمارات 
 العربية المتحدة(

قطاع األنشطة 
اإلستهالكية 

 )عمليات تركيا(

قطاع األنشطة 
اإلستهالكية 

)عمليات 
 البيان(

قطاع األنشطة 
اإلستهالكية 

)عمليات 
المملكة العربية 

 لسعودية(ا
      

 %32,9 - %4  %7,4 - %6 %14 - %2 %3,4 - %0,3 %1 )٪(  لإليراداتالنمو السنوي المتوقع 
 %7,5 %8,2 % 11,5 %8,2 %9,1 معدم الخص  )%(

 
2019 

قطاع األنشطة 
 الزرالية

قطاع األنشطة 
اإلستهاليية 

)عمليات اإلمارات 
 العربية المتحدة(

قطاع األنشطة 
اإلستهاليية 

 )عمليات تركيا(

قطاع األنشطة 
اإلستهاليية 

 )عمليات البيان(

قطاع األنشطة 
اإلستهاليية 

)عمليات 
المملكة العربية 

 لسعودية(ا
      

 ٪5 - ٪3  ٪6 -% اةر ٪38 - ٪15 ٪6 - ٪3 ٪1 -% اةر )٪(  لإليراداتالنمو السنوي المتوقع 
 ٪8,4 ٪8,4 ٪11,5 ٪8,4 ٪9,6 معدم الخص  )%(

 
ــة القي  تمثل ــات المخصــــصــ ــية لالفترافــ ــتقبلية للتوجهات اإلدارة تقيي  الرئيســ ــتنادا    والمشــــروبات األغذية قطاع في المســ  إلى      ً   إســ

 .سوا    ٍ حد   على خارجية وداخلية مصادر

 تحليل الحساسية
ــية إختبار إنخةا  القيمة   ــاســ ــية التغيير     ً     بنا   علىقام  المجموعة بججرا  تحليل لحســ ــات الرئيســ تخدمة لتحديد ـســـ الم في اإلفترافــ

تتوقع اإلدارة أنه ال يوجد أي تغيير   .لكل مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي ت  تخصيص الشهرة لها  القيمة القابلة لإلسترداد
بما في  ل   قد ينتل عنه القيمة المدرجة للوحدة المنتجة للنقدمحتمل معقوم في أي من االفترافـــــــــــــات الرئيســـــــــــــية المذكورة أعالل 

 .قيمتها القابلة لالستردادالتجار ة لتتجاوز  الشهرة
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 الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 موجودات غير ملموسة   8
 

 
مع خيار الرخصـــة  ، في حين ت  الحصـــوم على  اإلتةاقية لشـــروط وفقا المدة محدد غير ميال الينابيع لحقوق  اإلنتاجي العمر ُ     ي عتبر

ــةالتجديد في نهاية الةترة بتكلةة قليلة أو بدو تكلةة، مما يســــمح للمجموعة بتحديد أن هذا   غير محدد عمر إنتاجي  اله  هذل الرخصــ
ــ  على دراية المجموعة. إن  المدة ــية أو تعاقدية أو تنظيمية أو قانونية عوامل بأي ليسـ  أخرى  عوامل أي أو إقتصـــادية أو تنافسـ
 .حقوق ميال الينابيعالرخصة وال     ً                       وبنا   على  ل ، ال يت  إطةا   لهذل الحقوق. اإلنتاجي العمر من تقلل أن يمكن مادية

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

خم  ســنوات لحقوق ميال  لمدةخطة عمل على                       ً                          ً التدفقات النقدية بنا   على الخبرة المكتســبة بنا   المســتمر لهذل الوحدات. ت  تقدير 
 باستخدام االفترافات الرئيسية التالية: والرخصةالينابيع 

 
2020   

 الرخصة  حقوق مياه الينابيع  
 %17 - %7 %14 - %2 النمو السنوي المتوقع لإليرادات )%(

 % 8,1 %11,5 معدل الخصم )%( 
 

2019   
 الرخصة  حقوق ميال الينابيع 

 ٪27 - ٪6 ٪38 - ٪15 النمو السنوي المتوقع لإليرادات )%(
 ٪8,4 ٪11,5 معدم الخص  )%(

 
إلى مصـادر         ً إسـتنادا  األغذية والمشـروبات  قطاعالمسـتقبلية في   للتوجهاتتقيي  اإلدارة  الرئيسـية لإلفترافـاتتمثل القي  المخصـصـة  

 .     ٍ      على حد  سوا  ةخارجية وداخلي

  أخرى   المجموع 
 حقوق  

  رخصة  مياه الينابيع 
 ات العالم

   التجارية 
   درهمألف    درهمألف    درهمألف    درهمألف    درهمألف  

           
 2019يناير  1في   54,592  26,521  4,427  383  85,923
 اإلطةا   ) (2,442  -  - ) (29 ) (2,471

            العمالت تحو لإعادة  ) (15  - ) (493 ) (36 ) (544
           

 2019ديسمبر  31في   52,135  26,521  3,934  318  82,908
 اإلطةا   ) (2,442  -  - ) (17 ) (2,459

            العمالت تحو لإعادة  ) (89  - ) (796 ) (54 ) (939
           

            2020ديسمبر    31في   49,604  26,521  3,138  247  79,510
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 
 مخزون  9

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 مواد خام ومواد تعبئة  201,427  181,475

 اإلنجاز  قيدأعمام   3,412  3,169
 بضائع تامة الصنع  94,597  105,279
 مستهلكةومواد  غيارقطع   74,307  67,250
      في الطر قبضائع   4,359  2,625

     
359,798  378,102   
      مخصص مخزون بطي  الحركة  ) (32,088 ) ( 23,898

     
335,900  346,014        

 
 الحركة في مخصص المخزون بطي  الحركة: يما يلي 

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 االفتتاحي  الرايد  23,898  18,994
 المحمل للسنة   23,091  8,892
      مشطوبةمحررة/ مبالغ  ) (14,901 ) ( 3,988

     
      الرايد الختامي  32,088  23,898

 
 

 تجارية وأخرى ذمم مدينة  10
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

  م  مدينة تجار ة  550,638  534,744
      مخصص خسائر إنخةا  القيمة  ) (116,345 ) ( 55,865

     
478,879  434,293   
  م  مدينة أخرى   61,349  54,802
      مصار ف ودفعات مدفوعة مقدمًا    32,127  46,626

     
580,307  527,769        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 10
 

  القيمة  يما يتعلق بالذم  المدينة التجار ة خالم السنة: يما يلي الحركة في مخصص خسائر إنخةا  
2019  2020   

        ألف درهم  ألف دره  
 االفتتاحي  الرايد  55,865  27,377
 محمل للسنة  62,066  29,844
           مشطوبةمحررة/ مبالغ  ) (1,586 ) ( 1,356

      الرايد الختامي  116,345  55,865
 

. بما أن تجربة الخســــارة للمجموعةيوفــــح الجدوم التالي تةااــــيل مخاطر الذم  المدينة التجار ة بناً  على مصــــةوفة المخصــــص  
مخصـــص الخســـارة بناً  على فجن  ، لقنوات العمال  المختلةة  هاماالئتمانية الســـابقة للمجموعة ال تظهر نمط خســـارة مختلف بشـــكل 

 .العمال  المختلةة للمجموعة قواعدبين  كبيرشكل ب يختلفحالة اإلستحقاق السابقة ال 
 

 لذم  المدينة التجار ة هي كما يلي:لديسمبر، إن تحليل األعمار  31يما في 
 

        2020ديسمبر  31كما في 

 
اوز فترة جلم تت
 اقهاقإستح

 90 –صفر 
 يوم

91- 180 
 يوم

181-270 
 يوم

271-360 
 يوم

361  
 المجموع وأكثريوم 

        
 550,638 189,104 21,080 38,779 24,802 85,805 191,068 إجمالي الذمم المدينة

 %21,13 %44,45 %25,47 %12,84 %15,27 %9,19 %5,38 % المتوقعة اإلئتمانية الخسارة
 116,345 84,049 5,369 4,981 3,788 7,888 10,270 ( درهم)ألف  المخصص

 
 

        2019ديسمبر  31يما في 

 
اوز فترة جتتل  

 اقها قإستح
  90 – اةر
 يوم

91- 180 
 يوم

181-270  
 يوم

271-360  
 يوم

361  
 المجموع  وأيثر يوم

        
 535,744 82,381 27,842 56,159 77,136 91,651 199,575 إجمالي الذم  المدينة

 ٪10,4 ٪25,0 ٪20,8 ٪19,7 ٪13,5 ٪4,1 ٪2,2 الخسارة اإلئتمانية المتوقعة % 
 55,865 20,582 5,780 11,054 10,382 3,746 4,321 المخصص )ألف دره (

 
التجار ة باســــتخدام النهل المبســــط. ولتحديد  للذم  المدينةلحياة  على مدى ا بالخســــائر االئتمانية المتوقعة تقوم المجموعة باإلعترف

لكل فئة  الخســــــــــــارة اإلئتمانيةمعدم  وت  تحديدخم  فئات،   إلى الذم  المدينةجميع ت  تصــــــــــــنيف الخســــــــــــائر االئتمانية المتوقعة، 
 :مخصصباستخدام مصةوفة 

 
 الحكومة -األولىالةئة  •
 البلديات -الةئة الثانية •
 المعالجة/الخدمات الغذائية إعادة -الةئة الثالثة •
 التجزئة/الموزعين –الةئة الرابعة  •
 أخرى  –الةئة الخامسة  •

 
التجال الحالي وكذل  ا  كٍل من هذل العوامل بالنســـــــــــبة للعوامل الخااـــــــــــة بالمدينين والظروف االقتصـــــــــــادية العامة وتقيي  ت  تعديل
 .الحاجة، حسك لاموام ةالزمني، بما في  ل  القيمة التقر رللظروف في تار    التوقعات
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 تعويضات حكومية مستحقة 11
 

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

 
 :السنة يما يلي الحركة في التعو ضات الحكومية المستحقة خالم 

 
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 الرايد اإلفتتاحي   27,782  37,727
 تعو ضات للسنة  120,440  121,383
           المستلمةالمبالغ  ) (135,771 ) ( 131,328
      الرايد الختامي  12,451  27,782

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   12
 

مجموعة متنوعة من المعامالت وفًقا لشــــــــــــــروط وأحكام متةق عليها، مع  بجبرام، اإلعتياديةالمجموعة، في ســــــــــــــياق األعمام  قام 
ــآتشـــــــركات أو  ــمن تعر ف  التي تقعأو أفراد  منشـــــ ــبالمحدد في  كما هو   ات العالقة  الجهةفـــــ  24الدولي رق     يمييار المحاســـــ
 ".العالقة ات  الجهات"إفصاحات 

 
على الســيطرة على الطرف اآلخر أو ممارســة تأثير هام على الطرف تعتبر الجهات أنها  ات عالقة إ ا كان ألحد األطراف القدرة 

 اآلخر عند اتخا  القرارات المالية أو التشغيلية. 
 

 . التابعةوموظةي اإلدارة الرئيسيين وأعضا  مجل  اإلدارة وشركاته   ينالرئيسي ينتتألف الجهات  ات العالقة من المساهم
 

 أ( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 

 :للسنة يما يلي تعو ضات موظةي اإلدارة الرئيسيين 
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 تعو ضات قصيرة األجل  20,244  19,234
           تعو ضات طو لة األجل   4,083  4,327

23,561  24,327        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و  12
 

 :يما في وللسنة المنتهية العالقة  ات الجهات مع الصلة  ات واإليرادات والمصار ف القائمة واألرادة المعامالت حج   يما يلي
 
 ذات عالقة لجهة( مبالغ مستحقة ب

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
      شركة حليةة -شركة الةوعة  .م.م.   4,895  9,285

 
 ( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقةج

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 شركة حليةة  -شركة دبي للكابالت )الخااة( المحدودة   172  147
 شركة حليةة  –شركة اإلمارات لصناعات الحديد  .م.م.   165  220
      األم شركة ال – القابضة العامة )اناعات(شركة ال  71  748

     
1,115  408        

 
 جهات ذات عالقة معامالت مع ( د
 

 : خالم السنة  يما يلي المعامالت مع جهات  ات عالقة 
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 مبيعات  27,371  2,017
 مشتر ات  5,694  21,768

      مصار ف معاد تحميلها ) (15 ) ( 418
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 13
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 نقد في الصندوق   2,992  1,903
           حسابات جار ة وحسابات توفير  177,475  73,741
           نقد وأرادة لدى البنوم  180,467  75,644
 ( 2014إلى سنة  2009حسا  مقّيد )لتوز عات األرباح من سنة  ) (24,996 ) ( 25,036
           ( 15حسابات بنكية مكشوفة )إيضاح   - ) ( 21,775
      في بيان التدفقات النقدية الموحد النقد ومرادفات النقد  155,471  28,833

     
 نقد وأرادة لدى البنوم  180,467  75,644

           ودائع بنكية  595,042  561,590
      في بيان المركز المالي الموحد النقد ومرادفات النقد  775,509  637,234

 
وال تقل عن   : ال تز د عن ســــــنة واحدة2019) وال تقل عن ثالثة أشــــــهر  ال تز د عن ســــــنة واحدة هي ثابتة لةترة الودائع البنكية  إن

. إن الةوائد المحققة على هذل الودائع هي وفقًا ألســعار الســوق الســائدة، وتقار  القي  المدرجة لهذل الموجودات قيمتها (ثالثة أشــهر
 العادلة.

 
ت  تســـجيل مبلغ مســـاوي كجلتزام   .2014إلى    2009المتعلقة بســـنة   عات األرباحيمثل الحســـا  المقيد المبلغ المخصـــص لدفع توز 

ل  يت  إدراأل هذا الراــــيد النقدي المقّيد في النقد ومرادفات النقد ألغرا  بيان التدفقات النقدية   في الذم  الدائنة التجار ة واألخرى.
 الموحد.

 
ائتمانية منخةضـة للتخلف عن السـداد. بناً  على  ل ، قام  إدارة المجموعة بتقدير  ت  تقيي  األراـدة لدى البنوم بأن لها مخاطر 

ــارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة  ــدة لدى البنوم في نهاية فترة التقر ر بمبلغ يعادم الخســ ــارة على األراــ شــــهرا. ال   12مخصــــص الخســ
، ومع األخذ باالعتبار الخبرة التار خية في التخلف عن يوجد أي من األراــــــــــدة لدى البنوم في نهاية فترة التقر ر متأخرة الســــــــــداد

الســداد والتصــنيةات االئتمانية الحالية للبن ، قام  إدارة المجموعة بتقيي  أنه ال يوجد إنخةا  في القيمة، وبالتالي ل  تق  بتســجيل 
 أية مخصصات خسائر على هذل األرادة.
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 انات المالية الموحدة إيضاحات حول البي
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 14
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
 بيان المركز المالي الموحدفي  بهامبالغ معترف     

 الرايد اإلفتتاحي   80,458  74,228
 )بما في  ل  الةوائد(تكاليف الخدمة   12,633  11,686
 المدفوع من التعو ضات ) (12,017 ) ( 11,775

 فروقات تحو ل عمالت ) (30  -
           خسائر إعادة القياس  181  6,319

      الرايد الختامي  81,225  80,458
 الموحد الربح او الخسارةبيان في  بهامبالغ معترف     

 الخدمة الحالية تكاليف   10,223  8,866
 خسارة من التسو ات  183  -

           مصار ف الةوائد  2,227  2,820
11,686  12,633        

 الموحد الدخل الشامل اآلخربيان في  بهامبالغ معترف     
 الديموغرا يةفي االفترافات  التغيرات تأثير ) (872  561

 الماليةفي االفترافات  التغيرات تأثير  5,157  5,856
           السابقة التسو ات تأثير ) (4,104 ) ( 98

6,319  181        
   إكتوارية هامةافتراضات     
 معدم الخص    2%  ٪ 3
 المنشآتلجميع  3٪

باستثنا  الشركة التابعة 
 في الكو  

 سنو ًا   5٪ 

  المنشآتلجميع  3% 
باستثناء الشركة 
 التابعة في الكويت

 سنويًا  5% 

 الراتك ز ادةمعدم  

      تحليل الحساسية    
 معدم الخص      

 نقطة أساس  50٪-  4,200  4,165
      نقطة أساس  50٪+ ) (3,920 ) ( 3,877

 معدم ز ادة الرواتك    
 نقطة أساس  50٪-  3,935  3,892
  نقطة أساس  50٪+ ) (4,182 ) ( 4,148

ألف في ســـــــــنة   10,729:  2019)  2021ألف دره  في ســـــــــنة    10,637تعو ضـــــــــات  دفعات إجمالي يبلغ أن المجموعة تتوقع
2020.)  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 قروض بنكية 15
 

 الشروط التعاقدية للقرو  والقرو  التي تحمل فائدة المجموعة: يما يلي 
 

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 مطلوبات متداولة:    

 تسهيالت إئتمانية  230,651  281,755
 قر  قصير األجل  55,936  36,489
 حسابات بنكية مكشوفة  -  21,775

             ألجل و قر   11,971  173,418
513,437  298,558        

     
 مطلوبات غير متداولة:    

      قرو  ألجل   237,488  8,115
 

 الشروط وجدول السداد
 2019 2020   المبالغ باأللف درهم 

  
 

 العملة
 معدل 
 سنة اإلستحقاق الفائدة

القيمة 
اإلسمية/ 

 السقف
 القيمة 
 المدرجة

القيمة اإلسمية/  
 السقف 

 القيمة 
 المدرجة 

        
 األجل / ة  قصير و قر 

 حسابات بنكية مكشوفة 
 دوالر أمر كي/ 
 دره  إماراتي/

مصري/  هجني
 دينار كو تي/

ر ام  /ليرة تركية
 يورو /سعودي

ليبور/ 
 إيبور/ييبور/سايبور/

  متوسط سعر  يور بور
 * ھامش + الةائدة

2020/2021 197,770 55,936 260,325 58,264 

دوالر أمر كي/   تسهيالت إئتمانية**
 دره  إماراتي

 ليبور/ إيبور
 + ھامش*

 

2020/2021 867,250 230,651 730,525 281,755 

 ليبور دوالر أمر كي  ***1قر  ألجل 
 + ھامش*

2020 - - 165,303 165,303 

 ليبور دوالر أمر كي  ***2قر  ألجل 
 + ھامش*

2025 183,670 183,670 - - 

 16,230 17,137 21,729 21,729 2026 ييبور+ ھامش* دينار كو تي ****3قر  ألجل 
 - 48,950 44,060 44,060 2025 + ھامش*سايبور ر ام سعودي *****4قر  ألجل 

        
        

 521,552 1,222,240 536,046 1,314,479    اإلجمالي
        



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 

52 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 قروض بنكية )يتبع( 15
 

لـــدولـــة  ٪(0,95 -٪ 0,40: 2019٪ )0,95٪ إلى 0,40يتراوح الهـــامش على القرو  والتســــــــــــــهيالت المـــذكورة أعالل من * 
 الخارجية. لتسهيالت اإلئتمان  (٪3 - ٪0,50: 2019) ٪2,85-٪0,50مارات العربية المتحدة ومن اإل
 

ــمن**   ــهيالت االئتمانية  تتضــ ــي التســ ــكل رئيســ ــمية بشــ ــهيالت بقيمة إســ ألف   350,000:  2019)ألف دره     385,000 تبلغتســ
 .(ألف دره  15,000 :2019ألف دره  ) 15,000 ( بقيمة اسمية تبلغرأسمالية اتمصروفوتسهيالت ائتمانية )دره ( 

 
 .2020 سنةألف دره  بالكامل خالم  165,303القر  البالغ  بتسديد*** قام  المجموعة 

 
ألف دوالر أمر كي( لمدة   50,000دره  )ما يعادم ألف    183,670**** حصـــــــــــــل  المجموعة على قر  طو ل األجل بقيمة 

 . إن شروط الدفع الخااة بالقر  هي دفعة واحدة عند تار   اإلستحقاق.2025خم  سنوات و ستحق سدادل في سنة 
 

ألف دينار كو تي(   1,750ألف دره  )يعادم   21,209حصـــــــل  إحدى الشـــــــركات التابعة للمجموعة، على قر  بقيمة *****  
ــنة   ــدادل في سـ ــتحق سـ ــنوات و سـ ــنةخالم .  2022لمدة أربع سـ القر  مع بن  آخر بمبلغ   ، قام  المجموعة بجعادة تمو ل هذاالسـ

مضـــمون بضـــمان هو  و   2026و ســـتحق ســـدادل في ســـنة دينار كو تي( لمدة ســـ  ســـنوات   1,800دره  )ما يعادم ألف    21,574
 .٪ مضمونة من قبل طرف آخر50والنسبة المتبقية البالغة المجموعة قبل ٪ من 50بنكي بنسبة 

 
ألف   50,000ألف دره  )يعادم   48,950للمجموعة، على قر  طو ل األجل بقيمة حصـل  إحدى الشـركات التابعة  ******  

ــنوات  ــعودي( لمدة خم  ســ ــنة  حتىر ام ســ ــديدعلى أن يت    2025ســ ــنو ة تســ ــاط نصــــف ســ ــمان أقســ ــمون بضــ . إن القر  مضــ
 ٪.100المجموعة بنسبة 

 
لية، وهي تل  التي تكون فيها التدفقات النقدية، أو التدفقات  يما يلي التغييرات في مطلوبات المجموعة الناتجة من األنشــطة التمو 

 النقدية المستقبلية، مصنةة في بيان التدفقات النقدية الموحد كتدفقات نقدية من األنشطة التمو لية:
 

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

 من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض التغييرات    
 اإلفتتاحي الرايد   521,552  520,061

     
 ، اافي األجل ة  طو لو قر )تسديدات(  /عائدات  241,340 ) ( 6,501

1,915 ) ( 205,071) ( 
 من قرو  بنكية أخرى باستثنا  حسابات تسديدات 

 بنكية مكشوفة، اافي  
           فوائد مدفوعة  ) (14,692 ) ( 21,226
      التغيرات من التدفقات النقدية التمو لية  مجموع  21,577 ) ( 29,642

     
 تغييرات أخرى/ متعلقة باإللتزام    

 مصار ف فوائد  12,596  20,496
           تغييرات في الحسابات البنكية المكشوفة والمستحقات ) (19,679  10,637
           متعلق بالتغييرات األخرى المجموع اإللتزام  ) (7,083  31,133

      الختاميالرايد   536,046  521,552
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 مطلوبات عقود اإليجار 16
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     
 الرايد اإلفتتاحي   74,030  -

 16عند تطبيق المييار الدولي للتقار ر المالية رق    2019يناير  1في   -  32,488
 مطلوبات عقود اإليجار للسنة  23,378  62,773
 مبالغ مدفوعة خالم السنة  ) (28,313 ) ( 24,400
           تكاليف الةوائد  3,138  3,169

74,030  72,233        
 

 كما يلي: 2020 ديسمبر 31في كما مطلوبات عقود اإليجار تظهر 
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 متداولة  18,979  16,932
           غير متداولة   53,254  57,098
74,030  72,233        

 
اإليجار ولي  لديها أي عنصـــــــــــر متغير في مدفوعات  بمطلوبات عقود يما يتعلق  هامةلدى المجموعة مخاطر ســـــــــــيولة   ال يوجد
 اإليجار.

 
 إيجار المجموعة: مطلوبات عقوداستحقاق توار   تحليل  يما يلي 

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 خالم سنة واحدة   18,979  16,932
 بين سنة وخم  سنوات  41,846  37,858
           أيثر من خم  سنوات  11,408  19,240
74,030  72,233        

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  17
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

  م  دائنة تجار ة  150,031  137,384
 مستحقات  222,231  198,196
           دائنة أخرى  م    145,839  110,611
446,191  518,101        
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  رأس المال 18
 

 .للسه  الواحددره   1 قدرها ألف سه  بقيمة اسمية 600,000 من رأس المام الصادر والمدفوع بالكامل يتكون 
 

 
ــنو ة المنعقدة في  الجميية العمومية اخالم   ــاهم  وافق،  2016مارس   24لسـ  1رأس المام المصـــرح به والبالغ   على قرارات ن و المسـ

 ألف  1,200,000، وافق المســــــــــــــاهمون على قرارات بز ادة رأس المام المصــــــــــــــرح به إلى  2020فبراير  9في   الحقاً  .مليار دره 
 .ألف دره  600,000االحتةاظ برأس مام المصدر والمدفوع بمبلغ دره ، مع 

 
دره  لكل منها   1 قدرها، وافق مجل  اإلدارة على إاـــــــدار ســـــــندات إلزامية قابلة للتحو ل بقيمة اســـــــمية 2020ديســـــــمبر   28في  

ــلبمبلغ  ــعر تحو ل   450,000 بمبلغإجمالي    يأاـ ــتحوا    3,75ألف دره  )بسـ ــعر اسـ ــه ( كسـ ــتحوا  على  دره  لكل سـ ــركة لإلسـ شـ
ــند،    2021يناير   6في    م.م.الةوعة  . ــدر والمدفوع بالكامل من   ارتةعونتيجة لتحو ل السـ ــركة المصـ ألف   600,000رأس مام الشـ
 .(34 إيضاح)انظر دره  للسه .  1 قدرها ألف سه  بقيمة اسمية 720,000سه  إلى 

 
 

 إحتياطي قانوني 19
 

من   ٪10في شأن الشركات التجار ة والنظام األساســــــــــــــي للشركة، يت  تحو ل   2015( لسنة 2القانون االتحادي رق  ) ألحكام   ً  وفقا  
                                                                                     ً                      أرباح الســـــنة إلى إحتياطي قانوني غير قابل للتوز ع حتى يصـــــبح راـــــيد االحتياطي القانوني مســـــاو ا  لنصـــــف رأس مام الشـــــركة 

 ز ع.غير قابل للتو مقيد و المدفوع. إن هذا االحتياطي 
 
 

 توزيعات أرباح  20
 

ــنو ة المنعقد في   ــاهمون على دفع  2020أبر ل   16في اجتماع الجميية العمومية الســــــــ ــنة   90,000، وافق المســــــــ ألف دره  للســــــــ
، ت  الموافقة على دفع 2019مارس   28)في اجتماع الجميية العمومية الســـــــــــنو ة المنعقد في   2019ديســـــــــــمبر   31المنتهية في  

ــنة المنتهية في ألف    90,000 ــمبر   31دره  للسـ  المام ( من رأس٪15:  2018٪ )15( كتوز عات أرباح نقدية تمثل 2018ديسـ
 والمدفوع للشركة. المصدر

  2020 
 درهمألف 

 2019 
 دره  ألف 

     المصرح به رأس المام 
      1,000,000  1,200,000  ( دره  للسه  الواحد  1بقيمة  ةعادي )أسه 

     
      600,000  600,000  والمدفوع بالكاملرأس المام الصادر  
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 تكلفة المبيعات 21
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 مواد خام   1,066,171  1,005,848
 وإمتيازاترواتك   142,108  148,358
 استھالم ممتلكات وآالت ومعدات  92,319  92,513
 مرافق  42,192  46,358
 ايانة  29,813  32,787
 مصار ف اإليجار  4,340  6,882
 إستخدام الموجودات إطةا  حق   4,007  2,353

 موااالت  11,181  12,399
           أخرى   28,485  34,796

1,382,294  1,420,616        
 
ــة الخام المواد تكلةة بيان ت ي ــات خصـــ  بعد األعالف ومنتجات بالدقيق الخااـ  ألف  120,440 البالغة أبوظبي حكومة تعو ضـ

ــات هذل من الهدف إن ألف دره (.  121,383  :2019دره  ) ــعار في والتقلك الز ادة تأثيرمن   الجزئي التقليل هو التعو ضـ  أسـ
 (.11أبوظبي )أنظر إيضاح  إمارة في االستهاليية الغذائية المواد بيع وأسعار العالمية الحبو 

 
 

 مصاريف بيع وتوزيع 22
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 وإمتيازاترواتك   202,654  198,329
 مصار ف تسو ق  39,490  42,300
 مصار ف نقل وموااالت  44,732  46,692
 إطةا  حق إستخدام الموجودات   21,599  15,113
 استھالم ممتلكات وآالت ومعدات  9,297  9,360
 مصار ف إيجار  3,554  7,259
 ايانة  6,800  6,698
 اإلمتيازرسوم حق   2,536  3,854
 مرافق  5,511  7,526
 تدر ك وإستشارات  1,398  1,320

           أخرى   19,443  19,567
358,018  357,014        
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 وإداريةمصاريف عمومية  23
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 وإمتيازاترواتك   101,503  80,223
 مخصص خسارة إنخةا  قيمة  م  مدينة تجار ة  62,066  29,844
 ايانة  13,702  10,972
 اتعا  قانونية ومهنية  18,483  10,903
 استھالم ممتلكات وآالت ومعدات  6,155  4,771
 مصار ف إيجار  4,532  2,414
 إطةا  موجودات غير ملموسة  2,459  2,471
 إطةا  حق إستخدام الموجودات   180  2,256

           أخرى   25,060  24,637
168,491  234,140        

 
 

 تكاليف بحث وتطوير 24
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 وإمتيازاترواتك   6,301  5,814
 استھالم ممتلكات وآالت ومعدات  228  270
           أخرى   918  847

6,931  7,447        
 
 

 إيرادات أخرى )مصاريف(/  25
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 مواد خام / خردة عيب إيرادات  2,225  3,015
 أتعا  إدار ة  540  540
 ممتلكات وآالت ومعدات مكاسك بيع  442  78
 ممتلكات وآالت ومعدات إنخةا  قيمة ) (7,970  -

           أخرى  ) (4,463  6,120
9,753  9,226) (       
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 إيرادات التمويل 26
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 إيرادات الةوائد   19,150  19,691
 مشتقة موجودات ماليةمكسك من   -  1,194

           أخرى   2,434  132
21,017  21,584        

 
 

 مصاريف التمويل 27
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 ( 15)إيضاح  على القرو   مصار ف الةوائد  12,596  20,496
 ( 16)إيضاح  مصار ف الةوائد على مطلوبات عقود اإليجار  3,138  3,169
           مكاسك/ )خسائر( ارف عمالت أجنبية  1,619 ) ( 1,444

22,221  17,353        
 
 

 ضريبة الدخل والزكاة 28
 
الصــــادرة أو  وفقًا للمعدالتيت  تكو ن مخصــــص للضــــرائك    .الدخلالمجموعة في مصــــر وتركيا وعمان لضــــر بة   عملياتخضــــع ت

ــكل جوهري  ــعة للضـــر بة للشـــركات التابعة في الخارأل  األرباحعلى   الموحدفي تار   بيان المركز المالي   التي يت  تةيلها بشـ الخافـ
 وفًقا للوائح المالية للبلدان التي تعمل فيها.

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

يت  تحميل المخصــص على بيان الربح أو الخســارة  العامة للزكاة والضــر بة في المملكة العربية الســعودية على أســاس االســتحقاق.
 االنتها  منها.السنة التي يت  خاللها ، إن وجدت، الناتجة عن التقييمات النهائية في تالةروقايت  تعديل  الموحد.
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 العائد األساسي والمخفض للسهم  29
 

كما  السـنةخالم  المصـدرة على المتوسـط المرجح لعدد األسـه  العائد لمالكي الشـركة  للسـنة  الربحللسـه  بقسـمة  العائديت  إحتسـا  
 يلي:

 
عند تحو لها   الواحد ، ل  تصــــدر المجموعة أية أدوات قد يكون لها تأثير على العائد للســــه 2019و   2020 ديســــمبر  31يما في  

 السه  المخة  تساوي العائد األساسي للسه  الواحد.، وبالتالي، فجن ربحية استخدامها أو
 

ألف سـه  بقيمة   720,000ألف سـه  إلى    600,000، ارتةع رأس مام الشـركة المصـدر والمدفوع بالكامل من 2021يناير  6في  
 دره  للسه . 1اسمية 

 
 

  وإلتزامات رأسمالية محتملةمطلوبات  30
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

      فمانات بنكية   73,648  20,090
     

      إعتمادات مستندية  129  71,736
     

      إلتزامات رأسمالية  59,913  42,044
 

ــمانات   ــتندية البنكيةت  إاـــدار الضـ ــياق األعمام  واإلعتمادات المسـ ــمن .عتياديةاإلفي سـ ــهيالت وتتضـ  الســـداد ائتمانية بنظام تسـ
 .الهامشية وفمانات الودائع الواردة والكمبياالت الماجل الدفع وكمبياالت المناقصات وكةاالت األدا  ُحسن وفمانات الماجل

  2020  2019 
     

      137,026  34,471  دره ( ألف )   العائد لمالكي الشركة ربح السنة
     

      600,000  600,000  )آالف األسه ( المتوسط المرجح لاسه  العادية المصدرة خالم السنة 
     

      0,228  0,057  العائد األساسي والمخة  للسه  )دره (
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  حقوق الملكية غير المسيطرة 31
 

 :المادية كما يليغير المسيطرة ت  إحتسا  حصة المجموعة 
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

 نسبة الحصة غير المسيطرة  50%  ٪ 50
     

 موجودات غير متداولة   91,783  94,175
 موجودات متداولة  15,609  10,199
 مطلوبات غير متداولة ) (21,198 ) ( 10,295
      مطلوبات متداولة  ) (26,871 ) ( 37,010

     
      اافي الموجودات  59,323  57,069

     
      اافي الموجودات العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة  29,662  28,535

     
 إيرادات  30,569  23,240
           مصار ف ) (28,468 ) ( 25,288
      اافي الدخل/ )الخسارة(   2,101 ) ( 2,048

     
      اافي الدخل/ )الخسارة( العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة  1,050 ) ( 1,024

     
           الشاملة األخرى للسنة  (الخسارةالدخل/ )  154 ) ( 168
           الشاملة األخرى العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة (الخسارةالدخل/ )  77 ) ( 84
     

      الشاملة العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة (الخسارةالدخل/ )مجموع   1,127 ) ( 1,108
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   األدوات المالية 32

 مخاطر اإلئتمان
الحد األقصــــــــــى للتعر  لمخاطر االئتمان كما في   إن المالية الحد األقصــــــــــى لمخاطر االئتمان. للموجودات  المدرجةتمثل القيمة  

 يلي:تار   التقر ر هو كما 
  2020 2019 

 ألف دره   ألف درهم إيضاحات            
    

 478,879 434,293 10  م  مدينة تجار ة، اافي 
 54,802 61,349 10  م  مدينة أخرى 

 1,115 408 12 مستحق من جهات  ات عالقة 
 27,782 12,451 11 تعو ضات حكومية مستحقة

     635,331 772,517 13 نقد لدى البنوم
    
  1,281,018 1,197,909     
    

في بيـان المركز المـالي  المـدرجـةإن المبـالغ  التجـار ـة. الـذم  المـدينـةفي المقـام األوم إلى  تعودإن المخـاطر االئتمـانيـة للمجموعـة 
الموحد هي اـافي المخصـصـات للذم  المدينة المشـكوم في تحصـيلها وفًقا الحتسـابها باسـتخدام نهل خسـارة االئتمان المتوقعة بناً   

معدلة مدى الحياة باسـتخدام الخبرة السـابقة لإلدارة لدى المجموعة والبيئة االقتصـادية الحالية العلى  على خسـائر االئتمان المتوقعة 
التعر  العـام على عـدد كبير من  توز علمخـاطر االئتمـان، مع  هـامال يوجـد لـدى المجموعـة تركيز  لعوامـل البحـث المســــــــــــــتقبليـة.

 العمال .

 السيولةمخاطر 
نهل المجموعة في إدارة متتمثل مخاطر الســـــــــــــيولة في عدم قدرة المجموعة على الوفا  بالتزاماتها المالية عند اســـــــــــــتحقاقها. يتمثل 

ــيولة في التأيد، قدر اإلمكان، من أنه ـســــــ  ــتحقاقها، في ظل الظروف يالســـــ ــيولة كا ية للوفا  بالتزاماتها عند اســـــ كون لديها دائًما ســـــ
 .المجهدة، دون تكبد خسائر غير مقبولةالعادية والظروف 

 
ــمالية المتوقعة وفًقا لمتطلبات رأس المام العامل  ــغيلية والرأســـ ــمن المجموعة أن لديها نقًدا كا ًيا عند الطلك لتلبية النةقات التشـــ تضـــ

 يمكن التنبا بها بشــــــــكل للمجموعة، بما في  ل  خدمة االلتزامات المالية؛ هذا يســــــــتبعد التأثير المحتمل للظروف القاســــــــية التي ال
 معقوم، مثل الكوار  الطبييية.
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 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

   األدوات المالية )يتبع( 32

 السيولة )يتبع(مخاطر 
 :كما يلي للمجموعة كما في تار   التقار ر الماليةالمالية  للمطلوباتالتسديدات التعاقدية إستحقاق  مبالغ إن
 

 :2020ديسمبر  31كما في 
 

 المبالغ باأللف درهم 
 القيمة  
 المدرجة 

 التدفقات  
 النقدية التعاقدية 

 أقل  
 سنوات  5-2 سنة  2-1 من سنة 

 أكثر من 
 سنوات  5

       
       

 - - - 518,101 518,101 518,101  م  دائنة تجار ة واخرى 
 - - - 4,895 4,895 4,895 مستحق إلى جهات  ات عالقة 

 4,444 231,483 17,181 310,918 564,026 536,046 قرو  بنكية 
        12,351 23,472 22,933 22,066 80,822 72,233 مطلوبات عقود اإليجار 

       
 1,131,275 1,167,844 855,980 40,114 254,955 16,795        
 

 :2019ديسمبر  31يما في 
 المبالغ باأللف دره  

 القيمة 
 المدرجة 

 التدفقات  
 النقدية التعاقدية 

 أقل  
 سنوات  5-2 سنة  2-1 من سنة 

 أيثر من 
 سنوات  5

       
       

 - - - 446,191 446,191 446,191  م  دائنة تجار ة واخرى 
 - - - 9,285 9,285 9,285 عالقة مستحق إلى جهات  ات 

 - 1,631 6,749 520,382 528,762 521,552 قرو  بنكية 
        23,329 27,147 16,297 19,667 86,440 74,030 مطلوبات عقود اإليجار 

       
 1,051,058 1,070,678 995,525 23,046 28,778 23,329        

 السوق مخاطر 
 األجنبيةمخاطر ارف العمالت 

ــعار   نتيجةالمالية للمجموعة    األدواتتقلك قيمه  في مخاطرمخاطر العمالت تتمثل  . اـــــــــرف العمالت األجنبيةالتغيرات في أســـــــ
 ةعملـ  غيرعنـدمـا تكون المعـامالت التجـار ـة المســــــــــــــتقبليـة والموجودات والمطلوبـات المعترف بهـا بعملـه  العمالتتنشـــــــــــــــا مخـاطر 

المعامالت بالليرة التركية والدينار الكو تي   ىفي المقام األوم عل األجنبيةالمجموعة. يقتصـــــــر تعر  المجموعة لمخاطر العمالت 
 . العماني والر ام السعودي والدوالر األمر كي والر اموالجنيه المصري واليورو 

 
. المجموعة والر ام السـعودي مرتبطان بالدوالر األمر كي  عملةحيث أن  تعر  المجموعة لمخاطر العملة محدود  أن اإلدارةتتوقع 

و ت   بجســــــتمرارأســــــعار الصــــــرف مقابل الليرة التركية والدينار الكو تي والجنيه المصــــــري واليورو والر ام العماني  اتتقلب مراقبةيت  
 إ ا لزم األمر.  إلدارة مخاطر العمالت اآلجلةعقود العمالت  إستخدام

 
على قيـاس األدوات المـاليـة أي تـأثير مقـابـل جميع العمالت األخرى  ٪1 ز أو افــــــــــــــعـاف هـذل العمالت بنســــــــــــــبـه لن يكون لتعز 

  .للمجموعة بالعملة األجنبية ولن يكون له تأثير جوهري على حقوق ملكية المجموعة وأرباحها وخسائرها
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

   األدوات المالية )يتبع( 32

 السوق )يتبع(مخاطر 
 أسعار الةائدةمخاطر 

بســــبك التغيرات في أســــعار  مالية ألداة مخاطر أســــعار الةائدة هي احتمام تذبذ  القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســــتقبلية إن  
بالتزامات المجموعة  بشــــــــكل رئيســــــــيالةائدة في الســــــــوق. يرتبط تعر  المجموعة لمخاطر التغيرات في أســــــــعار الةائدة الســــــــوقية 

 .سعار فائدة عائمةأل الخافعة
 

 كما يلي: للمجموعة الخافعة للةوائدالمالية  ألدواتا بلغ يما في تار   التقار ر المالية، 
 

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 ثابت فائدة أدوات بمعدل    

      موجودات مالية  595,042  561,590
     
 فائدة متغيرأدوات بمعدل     

      مالية مطلوبات  608,279  595,582
 

 .المدرجةتختلف بشكل جوهري عن قيمتها  الالمالية للمجموعة  لادواتإن القيمة العادلة 
 

ــمبر   31في  يما  ــبة ، لو كان  معدالت الةوائد على القرو  التي تحمل فائدة أعلى / أقل  2020ديســــ بقا  جميع إمع  ٪0,5بنســــ
 رئيســييعود  ل  بشــكل ،  ألف دره (  2,595  :2019ألف دره  )  2,285 بمبلغ  الربح للســنة لنقص/ زادالمتغيرات األخرى ثابتة، 

 الةائدة.مصار ف انخةا  إلرتةاع/ نتيجة 

 إدارة رأس المال
 بهدف تحقيقإدارة رأس المام في الحةاظ على قدرة المجموعة على االســـــــــتمرار كمنشـــــــــأة مســـــــــتمرة، عند تتمثل أهداف المجموعة  

لحةاظ على ل  تكلةة رأس المام. لخة مام  ال أسلر  يمثال هيكلب واإلحتةاظاآلخر ن   ومزايا ألاـــا  المصـــلحة للمســـاهمين  عائدات
شـــــكل   فيلمســـــاهمين ا  على  عوائد بتوز ع،  2020 ســـــنة  ، قام  المجموعة فيوتحقيق عوائد للمســـــاهمين مام مناســـــك هيكل رأس

 ، ت  إدراأل تةاايلها الحالية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.2019لسنة توز عات أرباح 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

   األدوات المالية )يتبع( 32

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 .بيان المركز المالي الموحدتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة في 

 
لتحو ل التزام في معاملة منظمة بين المشــاركين في الســوق كما في تار     دفعهلبيع أاــل أو  الســائدالقيمة العادلة هي الســعر  إن  

 افترا  أن المعاملة لبيع األال أو تحو ل االلتزام تت  إما:إلى القياس. يستند قياس القيمة العادلة 
 
 ؛ اواإللتزامفي السوق الرئيسي لاال أو  •
 اإللتزملاال أو  فائدة، في السوق األيثر غيا  السوق الرئيسي •
 

 :كما يليمستو ات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  ت  تحديد
 
 للموجودات)غير المعدلة( في األســواق النشــطة    المدرجةقياســات القيمة العادلة هي تل  المســتمدة من األســعار  -1المسـتوي  •

 متماثلة؛ المطلوباتأو 
ــعار   -2 المســـــتوي  • ــتمدة من مدخالت غير األســـــ ــات القيمة العادلة هي تل  المســـــ ــتوي   المدرجةقياســـــ التي يمكن   1في المســـــ

 أسعار( أو بشكل غير مباشر )اي مشتقه من األسعار(؛ و  ك)اي بشكل مباشر ، اإللتزاممالحظتها لاال أو 
ــتمدة من   – 3المســتوي  • ــاليكقياســـات القيمة العادلة هي تل  المسـ التي ال  اإللتزاملتي تشـــمل مدخالت لااـــل أو  التقيي  ا أسـ

 تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظة(.
 
 

 القطاعات   تحاليل 33
 

 وتت  متنوعة، وخدمات منتجات يقدمان القطاعان أدنال. هذان موفــــــــــــحان تقار ر حولهما إعداد يت  قطاعين المجموعة لدى
ــكلٍ  إدارتهما ــتراتيجيات تقنيات يتطلبان يونهما منةصــــل بشــ ــو ق واســ ــغيلية تســ  المجموعة لدى التنةيذية اإلدارة تقوم مختلةة. وتشــ
 .األقل على أشهر ثالثة يل مرة االستراتيجية التنظيمية الوحدات من وحدة لكل الداخلية اإلدار ة التقار ر بمراجعة

 
 :لاغرا  التشغيلية كل قطاع من قطاعات المجموعة عملياتالملخص التالي  يوفح

  الزراعية األنشطة قطاع
 الحيواني. والعلف الدقيق وتوز ع إنتاأل و تضمن الحيواني، والعلف الدقيق -

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
الما  والعصــائر. إن  على المعتمدة والمشــروبات الشــر  ميال وتوز ع تصــنيع وتتضــمن والمشــروبات، في زجاجات الميبأة الميال  -

 األنشطة التجار ة للمجموعة  ات الطبيعة المماثلة للميال الميبأة هي كما يلي:
 

تركيا، ممثلة في مجموعة أغذية آســـــيســـــي  في داجيتي  ســـــنايا ري تيكار   ليمتد ســـــيركتي، تقوم بجنتاأل   في التجاري  النشـــــاط •
 ؛أة في زجاجاتة وبيع الميال الميبوتعبئ

 وتوز ع تصــنيعب ، تقومالشــر  ميال وتوز ع تصــنيعل البيان التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ممثلة بشــركة النشــاط •
 الميبأة. الميال

)ش.م.ع(، تقوم شــــــركة العين لاغذية والمشــــــروبات  جز  من النشــــــاط التجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ممثلة في   •
 بتصنيع وتوز ع ميال الشر ، والما  المنكهة، والعصائر.

تصـــــنيع وتوز ع ب تقومفي دولة الكو  ، ممثلة في شـــــركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  .م.م.،  التجاري  النشـــــاط •
 ميال الشر ؛ و

ــاط • ــعودية، وهي ممثلة  التجاري  النشــ ــركة  فيفي المملكة العربية الســ ــنيع، تقوملل األغذية دلتا شــ ــنيعب تصــ  الميال وتوز ع تصــ
 الميبأة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 )يتبع( 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

  )يتبع( تحاليل القطاعات 33

 )يتبع( اإلستهالكية األنشطة قطاع
 األلبان ومنتجات المجمدة والخضــــروات المرّكزة الةايهة الحار والةلةل الطماط  معجون  وتوز ع تصــــنيع تشــــمل الغذائية المواد  -

 المجمدة. تتمثل العمليات التجار ة للمجموعة  ات الطبيعة المماثلة للمواد الغذائية  يما يلي: المخبوزات ومنتجات الطازجة
 

 .م.م.، هو تصـــــنيع وبيع معجون الطماط  في جمهور ة مصـــــر العربية، ممثلة في مجموعة أغذية مصـــــر  التجاري  النشـــــاط •
 ومعجون الةلةل الحار ومركزات الةوايه والخضروات المجمدة؛ و

)ش.م.ع(، تقوم شـــــركة العين لاغذية والمشـــــروبات في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ممثلة في   التجاري  جز  من النشـــــاط •
 ، والمنتجات المخبوزة المجمدة والسلع التجار ة.بتصنيع وتوز ع اللبن، ومعجون الطماط ، والخضروات المجمدة

 
ــغيلي قطاع يل بنتائل المتعلقة المعلومات إن ــتناداً  األدا  قياس يت  أدنال. مبينة تشــ  بيانه في يت  لما وفقاً  القطاع أرباح إلى اســ

 ترى  حيث قياس األدا  في القطاع أرباح للمجموعة. ُتسـتخدم اإلدارة التنةيذية قبل من مراجعتها تت  التي الداخلية اإلدار ة التقار ر
 في العاملة المنشـــــآت األخرى في القطاعات بنتائل مقارنة القطاعات نتائل لتقيي  مال مة األيثر هي المعلومات هذل أن اإلدارة
 االعتيادية. السوق  لشروط وفقاً  القطاعات بين  يما األسعار تحديد العمل. يت  قطاع نة 
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 33
 

   قطاع األنشطة الزراعية  قطاع األنشطة اإلستهالكية    
                     

  القطاعات إجمالي
 إجمالي قطاع  

  المواد الغذائية  الكيةهاألنشطة اإلست
 المياه المعبأة 
  والمشروبات

 الدقيق 
   والعلف الحيواني

2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020   
   ألف درهم  دره ألف   ألف درهم  ألف دره   ألف درهم  ألف دره   ألف درهم  ألف دره   ألف درهم  ألف دره 

                     
 اإليرادات    964,875  900,935  811,923  911,830  366,681  257,061  1,178,604  1,168,891  2,143,479  2,069,826

 الداخليةاإليرادات  ) (29,588 ) ( 9,263 ) (13,264 ) ( 11,791 ) (39,411 ) ( 9,509 ) (52,675 ) ( 21,300 ) (82,263 ) ( 30,563
                     
                     

 إيرادات خارجية  935,287  891,672  798,659  900,039  327,270  247,552  1,125,929  1,147,591  2,061,216  2,039,263
                     
                     

 إجمالي الربح  231,191  204,073  366,140  419,892  53,920  40,439  420,060  460,331  651,251  664,404
                     
                     

205,316  122,351  87,485  8,940) ( 6,305  10,888  81,180  19,828) ( 117,831  131,291  
خسارة( القطاع ربح/ )

 الخافع للتقر ر
                     
 بند مادي غير نقدي؛                    
                     

29,844  62,066  24,751  51,701  390  -  24,361  51,701  5,093  10,365  

خسائر إنخةا  القيمة على 
الذم  المدينة التجار ة، 

 اافي
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 33
 

 القطاعات إجمالي قطاع األنشطة اإلستهالكية قطاع األنشطة الزراعية 
 ديسمبر 31 

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 ديسمبر 31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 ألف دره  ألف درهم ألف دره  ألف درهم ألف دره  ألف درهم 
       

       أخرى:
 2,117,456 2,033,078 1,552,100 1,506,557 565,356 526,521 موجودات القطاع

       
 577,208 690,044 416,536 505,710 160,672 184,334 مطلوبات القطاع

       
 98,978 66,365 86,515 51,238 12,463 15,127 رأسماليةمصار ف 

 
 ة:الرأسمالي والمصروفات واالستهالم التمو ل وإيرادات ومصروفات األرباح إجمالي  يما يلي تسو ة

 
 2020 2019 
 إجمالي 

 القطاعات 
 غير

 مخصصة
 اإلجمالي
 الموحد

 إجمالي
 القطاعات 

 غير
 مخصصة

 اإلجمالي
 الموحد

 ألف دره  ألف دره  ألف دره  ألف درهم ألف درهم درهمألف  
       

 656,969 (7,435)  664,404 640,600 ) 10,651(  651,251 )الخسارة( /إجمالي الربح
 21,017 20,851 166 21,584 20,281 1,303 إيرادات التمو ل

(7,895)  مصار ف التمو ل  )9,458 (  )17,353 (  (982)   (21,239) )22,221 ( 
978,104 107,999 4,009 103,990 إستهالم ممتلكات وآالت ومعدات  1,936 106,914 

978,98 73,932 7,567 66,365 مصار ف رأسمالية  8,802 107,780 
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 33
 

  :للسنةالخافعة للتقر ر  القطاعات خسائر أو أرباح تسو ة يما يلي 
 

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 إجمالي أرباح القطاعات    122,351  205,316

 مبالغ غير مخصصة     
 مصار ف تشغيلية أخرى  ) (97,262 ) ( 68,257
      التمو ل إيرادات/ )مصار ف( اافي  10,432 ) ( 1,057

     
 ربح السنة   35,521  136,002

     
      حقوق الملكية غير المسيطرة ) (1,050  1,024

     
      ربح السنة العائد لمالكي الشركة  34,471  137,026

 
 : للسنة الخافعة للتقر ر القطاعات خسائر أو أرباح إجمالي  يما يلي تسو ة

 
2019  2020   

   ألف درهم  ألف دره  
     

   الخافعة للتقر ر إجمالي أرباح القطاعات  651,251  664,404
        غير مخصصة أخرى مبالغ  ) (10,651 ) ( 7,435

     
 إجمالي ربح السنة   640,600  656,969

     
      الملكية غير المسيطرةحقوق  ) (6,405 ) ( 4,199

     
      إجمالي ربح السنة العائد لمالكي الشركة   634,195  652,770
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 33
 

 :الخافعة للتقر ر التشغيليةموجودات ومطلوبات القطاعات تسو ة  يما يلي 
 

2019  2020   
   ألف درهم  ألف دره  

     
 موجودات القطاع    

 قطاع األنشطة الزرالية  526,521  565,356
      قطاع األنشطة اإلستهاليية  1,506,557  1,552,100

     
 الخافعة للتقر ر موجودات القطاعات التشغيليةمجموع   2,033,078  2,117,456
      موجودات غير مخصصة   1,107,593  1,003,780

     
      مجموع الموجودات    3,140,671  3,121,236

     
 مطلوبات القطاع    

 قطاع األنشطة الزرالية  184,334  160,672
      اإلستهالييةقطاع األنشطة   505,710  416,536

     
 الخافعة للتقر ر مجموع مطلوبات القطاعات التشغيلية  690,044  577,208
      غير مخصصة أخرى مطلوبات   522,456  554,308

     
      مجموع المطلوبات   1,212,500  1,131,516

 
 

 اإلستحواذ على شركات تابعة 34
 

  .م.م.اإلستحوا  على شركة الةوعة 
 

ا من الشــركة القابضــة العامة )اــناعات( )"البائع"( حيث يقوم البائع بتحو ل   اســتل ،  2020خالم ســنة  مجل  إدارة الشــركة عرفــً
ــركة الةوعة100 ــدر لشــ ــركة   ٪ من رأس المام المصــ ــدار أدوات إلزامية قابلة للتحو ل ليت    مقابل بدم .م.م )"الةوعة"( إلى الشــ إاــ

، وافق 2020نوفمبر   9الجميية العمومية المنعقدة في  اجتماع ملة"(. في  تحو لها إلى أســـــــه  عادية في رأس مام الشـــــــركة )"المعا
دره  لكل منها بمبلغ أســاســي إجمالي قدرل   1وإاــدار ســندات إلزامية قابلة للتحو ل بقيمة اســمية قدرها   المعاملةالمســاهمون على  

الذي يتعين على الشـركة دفعه   اإلسـتحوا عر لبائع باعتبارل سـ إلى ا(  للسـه  الواحددره    3,75ألف دره  )بسـعر تحو ل   450,000
وتعديل النظام   ات، وافق  هيئة األوراق المالية والســــــــــــلع على تحو ل الســــــــــــند2021يناير  5لالســــــــــــتحوا  على الةوعة. الحًقا في  

 .السيطرة على شركة الةوعة إلى الشركة تحو لاألساسي للشركة والذي كان أيًضا التار   الذي ت   يه 
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 اإلستحواذ على شركات تابعة )يتبع( 34
 

 اإلستحوا  على شركة الةوعة  .م.م. )يتبع(
 

الةوعة هي شــركة  ات مســاولية محدودة تأســســ  في اإلمارات العربية المتحدة. تتمثل أهداف الةوعة الرئيســية في تحمل إن شــركة  
في جميع أنحا  دولة اإلمارات   التمورمســـــــاولية عدد من أاـــــــوم إنتاأل ومعالجة التمور، باإلفـــــــافة إلى عدد من مرايز اســـــــتالم 

ــعة من التمور الكاملة عالية الجودة المزروعة في دولة اإلمارات  تتكون محةظة منتجات الةوع العربية المتحدة. ة من مجموعة واســـــ
ــافة والمنتجات القائمة على التمور بما في  ل  شـــــــــــرا  التمر ومعجون التمر وحالوة  العربية المتحدة، والتمور  ات القيمة المضـــــــــ

 التمر.
 

 كما يلي: 2020مبر ديس 31الةوعة كما في  لموجودات ومطلوباتيان  القي  الدفتر ة 
 

 القيمة الدفترية   
     ألف درهم  

 181,259  ممتلكات وآالت ومعدات 
 118,969  مخزون 

 147,225   م  مدينة تجار ة وأخرى 
 46,494  نقد وأرادة لدى البنوم

 142,375  مستحق من جهات  ات عالقة 
 10,227  موجودات أخرى 
 ( 4,694)  مطلوبات أخرى 

 ( 240,598)  دائنة تجار ة وأخرى  م  
 (41,267)  منح حكومية

    (31,651)  مخصص تعو ضات نهاية الخدمة للموظةين
   

    328,339  للتحديد  الموجودات المستحو ة القابلة اافي 
 

 .م.م.مخابز وحلو ات ال يصل  شركة االستحوا  على 
 

٪ 100الشــركة على الدخوم في اتةاقية بيع وشــرا   يما يتعلق باالســتحوا  على حصــة  ، وافق مجل  إدارة  2020نوفمبر   25في  
ألف دينار كو تي )ما   13,260نقدي مبدئي بمبلغ  دفع مبلغ مقابلبز ال يصـل"(  ا)"مخ   .م.م.  في شـركة مخابز وحلو ات ال يصـل

جميع ترتيبات اإلنجاز المنصــو  عليها في اتةاقية بمعالجة المجموعة والبائع بشــكل مرٍ   قام ألف دره (.    158,947يعادم 
 .2021يناير  26شرا  في البيع و ال
 

ال يصــل الرئيســي هو تصــنيع وتجارة  مخابزهدف إن  بز ال يصــل هي شــركة  ات مســاولية محدودة تأســســ  في الكو  . امخإن  
ــل  امخإن  المواد الغذائية.   ــلة. ســـــــــوف يدع   ابأنهفة  معرو بز ال يصـــــــ ــهرة، مع ترا  عالمة تجار ة قو ة ومحةظة مةضـــــــ األيثر شـــــــ

بز ال يصـل النمو االسـتراتيجي للمجموعة بالنظر إلى الحصـة السـوقية القو ة للمخبز، فضـاًل عن قدرات التوز ع ااالسـتحوا  على مخ
 والتصنيع.
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 اإلستحواذ على شركات تابعة )يتبع( 34
 

 )يتبع( .م.م.مخابز وحلو ات ال يصل  شركة االستحوا  على 
 

 كما يلي: 2020ديسمبر  31كما في  بز ال يصلامخ لموجودات ومطلوباتيان  القي  الدفتر ة 
 

 القيمة الدفترية   
     ألف درهم  

 11,057  ممتلكات وآالت ومعدات 
 13,467   م  مدينة تجار ة وأخرى 
 16,246  نقد وأرادة لدى البنوم

 4,925  مخزون 
 9,738  موجودات أخرى 
 (5,864)  مطلوبات أخرى 

 ( 10,919)   م  دائنة تجار ة وأخرى 
 ( 4,175)  قرو 

    ( 7,675)  مخصص تعو ضات نهاية الخدمة للموظةين
   

    26,800  للتحديد  القابلة المستحو ة الموجودات اافي 
 
 


