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اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي 
لشركة   الموحدة  المالية  البيانات  دققنا  (ش.م.ع)  لقـد  المتحدة  بـ األغذیة  مجتمعة  إليها  (یشار  لها  التابعة  والشركات  ("الشركة") 

والدخل الشامل    للدخل، والبيانات الموحدة  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١بيان المركز المالي الموحد كما في  والتي تتألف من  "المجموعة")،  
واإلیضاحات حول البيانات المالية الموحدة، بما في   ،للسنة المنتهية في ذلك التاریخوالتدفقات النقدیة  والتغيرات في حقوق الملكية 

ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأینا إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي الموحد للمجموعة 
وتدفقاتها النقدیة الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير  ، وعن أدائها المالي الموحد  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١كما في  

الدولية إلعداد التقاریر المالية.

أساس إبداء الرأي 
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضيحها في فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات 

البيانات المالية الموحدة" من هذا التقریر. عن تدقيق 

المعایير األخالقية الدولية   مجلس  للمحاسبين القانونيين الصادرة عن  وفقًا لقواعد السلوك المهني  المجموعة  مستقلون عن  نحن 
) إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية  لالستقالليةللمحاسبين (بما في ذلك المعایير الدولية  

ارات العربية المتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك  الموحدة في دولة اإلم
المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا  

. الموحدة ساس إلبداء رأینا حول البيانات الماليةعليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األ

أمر آخر 
من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر    ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١لقد تم تدقيق البيانـات الماليـة للشركة كما في وللسنة المنتهية في  

. ٢٠٢١فبرایر  ٨البيانـات الماليـة بتاریخ  تلكتقریر مدققي الحسابات غير معدًال حول 

أمور التدقيق الهامة 
للفترة  إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأینا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة  

وال نبدي  حولها، نا وقد تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكل إجمالي وعند تكوین رأی  .الحالية
معالجة تدقيقنا لهذا األمر   رأیًا منفصًال حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية 

موضح في هذا السياق. 

تقریرنا، بما في  لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من 

ذلك ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء  

ع الجوهریة في البيانات المالية الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل م

األمور الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
(تتمة) شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

الهامة (تتمة) أمور التدقيق 

كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيق أمور التدقيق الهامة 
تحقق اإلیرادات 

ألداء  - هامًا  ومحددًا  جوهریًا  أمرًا  اإلیرادات  تعتبر 
. وینشأ عن ذلك مخاطر كامنة  المجموعة وربحيتها 

الفعلية   قيمتها  من  بأكثر  اإلیرادات  تثبيت  یتم  بأن 
ربحية للسنة. أكثر  أفضل أو نتائج  بشكلٍ أداءإلظهار

تحقق المجموعة إیرادات من بيع البضائع عندما یتم  
بمبلغ  العمالء  إلى  البضائع  على  السيطرة  تحویل 

لهایستحقأن  یعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة  
إیضاح   (راجع  البضائع  تلك  حول  ٣-٢مقابل 

البيانات المالية والمتعلق بسياسة تثبيت اإلیرادات).  
لتثبيت   الكامنة  والمخاطر  المبلغ  ألهمية  نظرًا 
تحقق   أن  الفعلية، نرى  قيمتها  من  بأعلى  اإلیرادات 

اإلیرادات یعد أحد أمور التدقيق الهامة.

للتعامل مع المخاطر، قمنا باتخاذ اإلجراءات التالية، من بين  
أخرى: إجراءاتٍ 

وفعاليتها  بفحصقمنا  - الرقابة  إجراءات  تصميم 
وعمليات   المجموعة  بإیرادات  یتعلق  فيما  التشغيلية 

الذمم المدینة الخاصة بها؛ 

إجراء فحص جوهري وإجراءات تحليلية الختبار  قمنا ب-
ذات معقولية   للمستحقات  المعني  الحساب  واكتمال 

العالقة بالخصومات والتخفيضات.

الربح  - هامش  تحليل  تشمل  تحليلية  إجراءات  تنفيذ 
الفروق   حول  تفسيرات  على  والحصول  اإلجمالي 

الجوهریة مقارنًة مع السنة السابقة؛ 

تنفيذ إجراءات إقفال حسابات المبيعات واختيار عينة  -
نهایة السنة الختبار ما إذا تم  من الفواتير قبل وبعد

تسجيل المبيعات خالل الفترة المناسبة؛ 

االستعالم من اإلدارة على مختلف المستویات واألقسام  -
وحاالت   احتيال  مخاطر  بوجود  معرفتهم  بخصوص 

احتيال فعلية، إن وجد؛ و

إجراء فحص لقيود دفتر اليومية لحسابات ذات عالقة  -
ضمن األخطاء الجوهریة  بالمخاطر التي تم تحدیدها  

والتحقق منها مقابل الوثائق الثبوتية.



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
(تتمة) شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

أمور التدقيق الهامة (تتمة) 

كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيق الهامة أمور التدقيق  

التجاریة   المدینة  الذمم  أرصدة  تحصیلھا  وجود  وإمكانیة 
خسائر االئتمان المتوقعةوكفایة مخصص 

التجاریة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١فيكما   المدینة  الذمم  بلغت   ،
خسائر  ٩٧٫٧للمجموعة   مخصصات  قبل  درھم،  ملیون 

بمبلغ   المتوقعة  االطالع  ٤٫٧االئتمان  (ُیرجى  درھم  ملیون 
حول البیانات المالیة الموحدة)، والتي  ١٠على اإلیضاح رقم  

حوالي  تمثل  حیث  للمجموعة  بالنسبة  جوھریاً  عنصرًا  تعد 
ذلك،  من  ٪٢٥ على  وعالوة  المجموعة.  موجودات  إجمالي 

یواصل قطاع المنتجات االستھالكیة تأثره بتحدیات االقتصاد  
المدینة   الذمم  تحصیل  إمكانیة  مخاطر  من  یزید  ما  الكلي، 

التجاریة.

من   بأعلى  التجاریة  المدینة  الذمم  بتسجیل  مخاطر  ثمة  ھناك 
لمتوقعة بأقل  قیمتھا الفعلیة وتسجیل مخصص خسائر االئتمان ا

من قیمتھا الفعلیة.   

یتطلب تحدید ما إذا كانت الذمم المدینة التجاریة قابلة للتحصیل  
التي   الخاصة  العوامل  وتتضمن  اإلدارة.  من  أحكاماً  ال  أم 
تضعھا اإلدارة في الحسبان عمر الرصید ومكان العمیل وما 
السابق الدفعات  وأنماط  ال  أم  قائمة  نزاعات  ھناك  كانت  ة  إذا 

مالءة   بشأن  متوفرة  أخرى  معلومات  أي  جانب  إلى  األخیرة 
الطرف المقابل. تستخدم اإلدارة ھذه المعلومات في تحدید ما  
لمعاملة   إما  مطلوباً  القیمة  في  االنخفاض  مخصص  كان  إذا 
معینة أو لرصید العمیل بالكامل. وقد ركزنا على ھذه النقطة  

نب اإلدارة ونظرًا ألنھا تتطلب مستوى عاٍل من األحكام من جا
ألھمیة المبالغ الموجودة بھا. 

، قمنا باتخاذ اإلجراءات التالیة، من  أعالهللتعامل مع المخاطر 
ٍ بین  أخرى: إجراءات

عمالء - من  مختارة  عينة  من  مباشرة  تأكيدات  طلبنا 
وفي   المعنية.  القائمة  أرصدتهم  لتأكيد  المجموعة 

من العمالء، قمنا  الحاالت التي ال یتم فيها استالم رد  
الفواتير   فحص  إلى  بالرجوع  بدیلة  إجراءات  بتنفيذ 

والتحصيالت النقدیة الالحقة من العمالء المعنيين؛ 
المدینة - الذمم  استرداد  إلمكانية  اإلدارة  تقدیرات  تقييم 

والتحليل   االختبار  خالل  مفصلمن  ألعمار  بشكل 
الذمم المدینة؛

م- كفایة  لمدى  شامًال  تقييًما  خسائر  أجرینا  خصص 
من  معقولة  كانت  إذا  ما  لتحدید  المتوقعة  االئتمان 
خالل األخذ بعين االعتبار محفظة المجموعة وقاعدة  
االقتصاد   وبيئة  االئتمانية  الرقابة  وإجراءات  العمالء 
مجموعات   حسب  التحليلية  اإلجراءات  وتنفيذ  الكلي 

األعمار وفئة العمالء؛
والتقدی - األحكام  معقولية  مدى  الرئيسية  تقييم  رات 

والعامل المستقبلي  التعثراحتمال  باحتسابالمتعلقة  
والذي تم إجراؤه في نموذج خسارة االئتمان المتوقعة  
المطبقة   التدفق  معدل  طریقة  مراجعة  خالل  من 

والمناقشات مع اإلدارة؛
تقييم مدى اكتمال ودقة ومالءمة البيانات المستخدمة -

عن طریق اختبار  في نموذج خسارة االئتمان المتوقعة
االئتمان  ضمانتقادم الذمم المدینة ومراجعة سياسة  

الحسابية؛ واحتساب العمليات والتحقق من دقة 
استعلمنا من اإلدارة عن أي ذمم مدینة منخفضة القيمة  -

ومتنازع عليها مع عدم وجود أي تحصيالت الحقة، 
الذمم المدینة   تلك  اإلدارة السترداد  جانب خطة  إلى 
ومخصصات خسائر االئتمان المتوقعة ذات العالقة. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
(تتمة) شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

أمور التدقيق الهامة (تتمة) 

معالجة األمر من خالل عملية التدقيق كيف تمت أمور التدقيق الهامة 

وجود المخزون وكفایة مخصص المخزون بطيء الحركة 

المخزون  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١فيكما   رصید  إجمالي  بلغ   ،
الحركة  ١٠٤ بطيء  المخزون  مخصص  قبل  درھم،  ملیون 

ملیون درھم (ُیرجى االطالع على اإلیضاح رقم ٠٫٧٦البالغ 
بالنسبة  ٩ حول البیانات المالیة الموحدة) والذي كان جوھریاً 

من إجمالي موجودات  ٪٢٦٫٨للمجموعة حیث یمثل حوالي  
المرتبط  المجموعة.   والتقدیر  المخزون  رصید  ألھمیة  نظرًا 

د ذلك أحد أمور التدقیق الھامة. عَ بھ، یُ 

من بین   اإلجراءات التالیة،  باتخاذ  قمنا  المخاطر،  مع  للتعامل 
أخرى: إجراءاتٍ 

الذي - للمخزون  الفعلي  الجرد  على  وأشرفنا  حضرنا 
أجرتھ إدارتي المخازن والمالیة كما في نھایة السنة؛ 

قمنا بتقییم العملیة واألسالیب واالفتراضات المستخدمة -
أو  الحركة  بطیئة  المخزون  لبنود  مخصص  تكوین  في 
المناقشات   خالل  من  المتقادمة  أو  الفائضة 

مقارنتھا مع الفترة السابقة؛واالستفسارات مع اإلدارة و

مدى موثوقیة البیانات المعنیة المستخدمة  بفحص قمنا  -
من جانب اإلدارة لحساب مخصصات تقادم المخزون؛ 

من خالل تتبع الرصید اإلجمالي للدفتر األستاذ العام. 

لضمان  - للتحقیق  القابلة  القیمة  لصافي  اختبارًا  أجرینا 
قیاس المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق  

أیھما أقل. 

خالل االطالع  من قید الشحنالمخزون  قمنا بالتحقق من-
أوامر الشراء ووثائق الشحن ذات العالقة لضمان على

المتعلقة بالمخزون إلى المجموعة زایانقل المخاطر والم
بناًء على شروط التجارة الدولیة لكافة وثائق الشحن.



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
(تتمة) شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

تدقیق البیانات المالیة (تتمة)تقریر حول 

المعلومات األخرى

، بخالف البیانات المالیة الموحدة وتقریر ٢٠٢١تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر السنوي للمجموعة لسنة  
ت الخاص بنا، ونتوقع الحصول  مدققي الحسابات الخاص بنا. وقد حصلنا على تقریر مجلس اإلدارة، قبل تاریخ تقریر مدققي الحسابا

بعد تاریخ تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. تتحمل اإلدارة المسؤولیة عن  ٢٠٢١على باقي أجزاء التقریر السنوي للمجموعة لسنة  
المعلومات األخرى.

ق حولھا. إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي استنتاج تدقی

ى وفیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة الموحدة، تتمثل مسؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق مما إذا كانت المعلومات األخر 
أخطا تتضمن  أنھا  یبدو  التي  أو  التدقیق  أثناء  علیھا  التي حصلنا  المعرفة  أو  الموحدة  المالیة  البیانات  مع  جوھري  بشكل  متسقة  ًء  غیر 

جوھریة. وفي حال توصلنا إلى استنتاج، بناًء على اإلجراءات التي قمنا بھا على المعلومات األخرى التي حصلنا علیھا قبل تاریخ تقریر  
التدقیق ھذا، أن ھناك أخطاًء جوھریة في تلك المعلومات األخرى، فإنھ علینا اإلشارة إلى ذلك. ولیس لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الصدد.

ولیة اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة عن ھذه البیانات المالیة الموحدةمسؤ

لمعنیة  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبیانات المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة واألحكام ا
رقم ( االتحادي  والقانون  للشركة  األساسي  النظام  لسنة٢من  المتحدة٢٠١٥)  العربیة  اإلمارات  دولة  الرقابة (وتعدیالتھ)في  وعن   ،

الداخلیة التي تعتبرھا اإلدارة ضروریة إلعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أخطاء جوھریة، سواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو خطأ.

تقييم قدرة   مسؤولية  تتحمل اإلدارة  مبدأ االستمراریة  المجموعة  عند إعداد البيانات المالية الموحدة،  أساس  على االستمرار على 
أعمال   بمواصلة  مناسب، عن األمور ذات العالقة  هو  كما  مبدأ  المجموعة  واإلفصاح،  واستخدام  مبدأ االستمراریة  أساس  على 

أو إیقاف أعمالها أو ليس لدیها أي بدیل واقعي سوى المجموعة   إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية  االستمراریة كأساس للمحاسبة إال
القيام بذلك. 

یتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة 

خالية من األخطاء  إن   أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل إجمالي، 
الجوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية الموحدة. 

عبارة عن مستوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير  وإن التأكيدات المعقولة هي 
التدقيق الدولية سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وجودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا  

شكل معقول على القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على  كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، ب
هذه البيانات المالية الموحدة.

ة  في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عملي
: التدقيق. كما نقوم بما یلي

  تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية الموحدة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم
وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا  

مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من المخاطر الناتجة  حول البيانات المالية الموحدة. إن 
عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
(تتمة) األغذیة المتحدة (ش.م.ع)شركة 

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تتمة) 

  للظروف، وليس  الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة
بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. 

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت
بها اإلدارة. 

ًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي  االستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفق
تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك 

على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، المجموعةحول قدرة  
فإنه یتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية  

تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها  الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. و 
حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف  

عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة. المجموعة 

بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية الموحدة ،
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة. 

  المعلومات المالية بخصوص  ومالئمة  كافية  داخل  الموحدة  الحصول على أدلة تدقيق  أو األنشطة التجاریة  للمنشآت 
بداء رأٍي حول البيانات المالية الموحدة.  ونحن نتحمل المسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات  المجموعة إل 

.الموحدةالمالية الموحدة للمجموعة واإلشراف عليها. ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأینا حول البيانات المالية

لنطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة،  نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، ا
بما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق. 

بكافة العالقات واألمور  كما نقدم إقرارًا لمسؤولي الحوكمة یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية، ونبلغهم  
األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت.

ومن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة، یتم تحدید تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق  
ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدققي الحسابات للفترة الحالية، وبذلك تعتبر أمور التدقيق الهامة.البيانات المالية الموحدة

الخاص بنا إال إذا كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، نرى أنه یجب عدم 
المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة نه من  إاإلفصاح عن هذا األمر في تقریرنا حيث  

العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح. 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
(تتمة) شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته)، للسنة المنتهية ٢٠١٥) لسنة  ٢نشير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم (كما  
إلى ما یلي: ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛ )١

تدقيقنا؛لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض )٢

تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي  )٣
في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته)؛٢٠١٥) لسنة ٢رقم (

لسجالت المحاسبية للشركة؛تتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر أعضاء مجلس اإلدارة مع ا)٤

٩و٨ضمن اإلیضاحين  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تم ادراج االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية في  )٥
حول البيانات المالية الموحدة؛ 

المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛ ٢٣یبين اإلیضاح رقم )٦

ادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة  استن)٧
في دولة  ٢٠١٥) لسنة  ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالية المنتهية في  

ظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته) أو الن
مركزها المالي؛ و 

لم تقدم الشركة أي مساهمات اجتماعية خالل السنة. )٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
أشرف وحيد أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم التسجيل: 

٢٠٢٢فبرایر ١٤
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



والشركات التابعة لها).م.عركة األغذیة المتحدة (شش

.لموحدةالمالية  من هذه البيانات ایتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٨إلى  ١یضاحات من إلتشكل ا
-٨-

الموحداألرباح أو الخسائربيان 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في  للسنة 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم إیضاح 

٥٣٣٬٦٣٣٬٩٢٥٤٢٩٬٢٥٦٬٣٣٧ء، باإلجمالي اإلیرادات من العقود مع العمال

)١٧٬٨٣٨٬٢٩١()١٨٬٢٥٨٬٠٢٤(: الخصومات ومصاریف التسویق صاً ناق

٣٥١٥٬٣٧٥٬٩٠١٤١١٬٤١٨٬٠٤٦بالصافي العمالء، عقود اإلیرادات من 

)٣٣٤٬٦٧٩٬٣٥٦()٤٤٦٬٤١٩٬٠٢٩(تكلفة المبيعات 

٦٨٬٩٥٦٬٨٧٢٧٦٬٧٣٨٬٦٩٠إجمالي األرباح 

)٣٣٬٩٤٧٬٥٦٧()٣٦٬١٠٩٬٦٧٩(مصاریف بيع وتوزیع

)١٦٬٩٠٨٬٨٦١()٢٤٬٩٠٧٬٩٧٤(وإداریة مصاریف عمومية 

)٩١٢٬٣٦٢()٩٦١٬٦٨٥(تكاليف تمویل 

١٠٬٥٧٢٬٤٥٣-١-٩أرباح من بيع استثمارات في شركة شقيقة 

٥١٬٧٨٣٬٤٦٠٣٬٢٢٢٬٧٠٩و١٢صافي دخل آخر،

٤٬٩٩٤٨٬٧٦٠٣٨٬٧٦٥٬٠٦٢للسنة باح األر 

العائدة إلى:باح األر 
٨٬٧٦٠٬٩٩٤٣٨٬٧٦٥٬٠٦٢مالكي الشركة

ربحية السهم
١٨٢٧٬٠١٦٬١ربحية السهم (بالدرهم) 



والشركات التابعة لها).م.عركة األغذیة المتحدة (شش

.لموحدةالمالية  من هذه البيانات ایتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٨إلى  ١یضاحات من إلتشكل ا
-٩-

الموحدلمالشاالدخلبيان 
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في  للسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم إیضاح 

٨٬٧٦٠٬٩٩٤٣٨٬٧٦٥٬٠٦٢ة للسناألرباح 

األخرى ) (الخسائر الشاملة/شامل لدخل الد ابنو 
)  (الخسائر الشاملة/لدخل الشامل  د ابنو 

الخسائروأاألرباح  تصنيفها إلىلن ُیعاد  التي  
:فترات الحقةفي 

في القيمة العادلةاتالتغير 
لألوراق المالية االستثماریة المقاسة

الدخل  خالل بنودنمعادلة  لايمةبالق
)١١٥٬٩٦٥(٩٩٦٦٬٨٣٠دات الملكية سن،خرى الشامل األ

)١١٥٬٩٦٥(٩٦٦٬٨٣٠بنود الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) األخرى 

٩٬٧٢٧٬٨٢٤٣٨٬٦٤٩٬٠٩٧جمالي الدخل الشامل للسنةإ

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى 
٬٨٢٤٩٬٧٢٧٣٨٬٦٤٩٬٠٩٧مالكي الشركة





والشركات التابعة لها).م.عركة األغذیة المتحدة (شش

.لموحدةالمالية  من هذه البيانات ایتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٨إلى  ١یضاحات من إلتشكل ا
-١١-

الموحد الملكيةوق ان التغيرات في حقيب
٢٠٢١دیسمبر٣١ة في  نتهيالمللسنة 

أرباحاحتياطي 
وعالمجمغير موزعة دلة ا ة العالقيمعام احتياطي عادي احتياطي ي قانون احتياطي المال رأس 

درهمدرهم درهم درهم درهم هم در درهم 

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

٨٬٧٦٠٬٩٩٤٨٬٧٦٠٬٩٩٤-----للسنةاألرباح

٩٦٦٬٨٣٠-٣٠٩٦٦٬٨----لشامل األخرى الدخل  بنود ا

٩٦٦٬٨٣٠٨٬٧٦٠٬٩٩٤٩٬٧٢٧٬٨٢٤----للسنةإجمالي الدخل الشامل

)١٩٬٦٦٢٬٥٠٠()١٩٬٦٦٢٬٥٠٠(-----)١٣عة (إیضاح  ومدفو ها عننمعلحا توزیعات أرب

)٠٠٠٬٧٢٥()٠٠٠٬٧٢٥(-----)٢٣(إیضاح  ارةاإلدافأة أعضاء مجلسمك

٢٠٢١٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠٨٣٣٬٤٣٣٬٣٨٣٣٥٤٬١٧٤٬٧٩٦٠٠٢٣٠١٬دیسمبر٣١في الرصيد كما 



والشركات التابعة لها).م.عركة األغذیة المتحدة (شش

.لموحدةالمالية  من هذه البيانات ایتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٨إلى  ١یضاحات من إلتشكل ا
-١٢-

ليحر الموجز المالموحد الملكيةحقوق التغيرات في انبي
٢٠٢١دیسمبر٣١في  لمنتهية اةسنلل

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

درهمدرهم م درهدرهم رهم ددرهم درهم 

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

٣٨٠٬١٦٠١٠٨٬٥٤٩٤٨٨٬٧٠٩----)١-٩حبيع شركة شقيقة (إیضا ر  أث

-)٧٬١٩٤(٧٬١٩٤----)٩(إیضاح  أوراق مالية استثماریةأثر بيع 

٣٨٬٧٦٥٬٠٦٢٣٨٬٧٦٥٬٠٦٢-----األرباح للسنة

)١١٥٬٩٦٥(-)١١٥٬٩٦٥(----األخرى ةالشاملئرخسا لاود نب

٣٨٬٧٦٥٬٠٦٢٣٨٬٦٤٩٬٠٩٧)١١٥٬٩٦٥(----للسنةالدخل الشامل /(الخسائر الشاملة)إجمالي  

)٩٬٠٧٥٬٠٠٠()٩٬٠٧٥٬٠٠٠(-----)١٣اح  ة (إیضفوعومدنها باح معلن عات أر توزیع

)٣٬٧٠٠٬٠٠٠()٣٬٧٠٠٬٠٠٠(-----)٢٣(إیضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١٨٥٬٩٨٠٬٨٨٩٣١١٬٦٦٢٬٤٧٢)١٣٣٬٣٩٧(٢٠٢٠٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠١٥٬١١٥٬١٢٥٬٠٠٠٬٣١٤٬٩٨٠٦٥دیسمبر٣١في الرصيد كما 



.ع)م.لمتحدة (شركة األغذیة اش

.لموحدةالمالية  من هذه البيانات ایتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٨إلى  ١یضاحات من إلتشكل ا
١٣

الموحدبيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢١دیسمبر٣١في  ة المنتهيللسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم إیضاح 

يةيلغشاألنشطة الت
٨٬٧٦٠٬٩٩٤٣٨٬٧٦٥٬٠٦٢األرباح للسنة

: التعدیالت للبنود التالية
٥١١٬٢٨٠٬٥٣٤١١٬٤٢٢٬١٠٢موجودات ثابتةالك استه

٦١٬٨١٠٬٣١٣١٬٧٧١٬٧١٥حق االستخداماستهالك موجودات 
٧٢٩٧٬٩٠٣١٨٢٬٣٤٠إطفاء موجودات غير ملموسة

)٨٢(-٨أرباح من بيع أوراق مالية استثماریة 
) ١٠٬٥٧٢٬٤٥٣(-١-٩تثمار في شركة شقيقة اسأرباح من بيع 
) ٥٨٬١٢٦()٦٩٬٧٩٠(ة ت ثابتموجودااد أرباح من استبع

٩٦١٬٦٨٥٩١٢٬٣٦٢تكلفة تمویل
١٩١٬٢٨٦٬٦٤٩١٬٣٦٦٬٧٩٨مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 

١٬٣٦٨٬٢٨٧)٢٤٩٬٣١٣(١١عة(عكس)/ مخصص خسائر االئتمان المتوق
) ٤٧٬٦٨٨(١٠١٢٣٬٥٥٢لحركةمخصص المخزون بطيء ا(عكس) / 
-٤٧٬١٤٠٬٧٢٣یا القانونية القضامخصص 

-٧١٥٬٣٩إنهاء عقود اإلیجار 

٣١٬٣٥٨٬٦٤٧٤٥٬١١٠٬٣١٧
التغيرات في رأس المال العامل:

) ١٦٬١٩٩٬٧٦٦() ٤٢٬٢٩٨٬٣٥٢(المخزون 
) ٨١٤٬٦٦٩() ٢٦٬٢٤٠٬١١٨(ن وآخرون ریو مدینون تجا 

)١٬٣١٨٬٩٦٤()٣٤٥٬٥٧٧(جاریون وآخرون ون تدائن
) ٨٠٬٣٣٦()٤٦٢٬٧٣٥(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٢٦٬٦٩٦٬٥٨٢) ٣٧٬٩٨٨٬١٣٥(من العمليات م في)/الناتج النقد (المستخد
) ٦١٨٬٩٠٩()١٬٠٠٢٬٤٥٨(١٩مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين 

٢٦٬٠٧٧٬٦٧٣) ٣٨٬٩٩٠٬٥٩٣(لية تشغيال ةطاألنش)/الناتج من  فيتخدمالمس(صافي النقد 

األنشطة االستثماریة 
)٢٬٧٢٧٬٤٤٤()٢٬٩٠١٬٤٢٨(٥ء موجودات ثابتةشرا

-٥٩٣٢٬٢٠٠موجودات ثابتةمبالغ مستردة مقابل شراء 
-)٩١٨٬٨٣٩(٧غير ملموسة شراء موجودات 

٢٣٨٬٢٢٥٥٨٬١٢٦بتة ات ثا مبالغ محصلة من استبعاد موجود
٢٠٬٠٥٩٬٦٣٩-١-٩استثمار في شركة شقيقة من استبعاد صلة ح ممبالغ 
) ٨٥٩٬٧٣٣(-٩أوراق مالية استثماریة شراء 

١١٬٩٣٥-أوراق مالية استثماریة مبالغ محصلة من استبعاد 
-)٣٬٩٠٣٬٢٤٥(٨يهتابعة، صافي النقد المستحوذ عل اتاالستحواذ على شرك

١٬٠٥٠٬٠٠٠)٥٠٠٬٠٠٠(١٢نكيةالودائع الب ير فالتغي صافي 

١٧٬٥٩٢٬٥٢٣)٧٬٠٥٣٬٠٨٧(االستثماریة األنشطةصافي النقد (المستخدم في)/الناتج من 

األنشطة التمویلية 
)٢٬٨٢٦٬٣١٠()١٬٦٨٠٬٣٨٣(١٩سداد مطلوبات عقود اإلیجار 

) ١٧٩٬٥١٤()٢٣٢٬٢٥٨(مدفوعةتكاليف تمویل 
)٩٬٠٧٥٬٠٠٠() ١٩٬٦٦٢٬٥٠٠(١٣مدفوعة حأربا عات توزی

) ١٢٬٠٨٠٬٨٢٤() ٢١٬٥٧٥٬١٤١(النقد المستخدم في األنشطة التمویلية 

٣١٬٥٨٩٬٣٧٢) ٦٧٬٦١٨٬٨٢١(صافي التغير في النقدیة وشبه النقدیة 

١١٤٬٥١٥٬٢٧٩٬٩٠٧٢٬٩٢٥٨ینایر ١في النقدیة وشبه النقدیة

١٢٤٦٬٨٩٦٬٤٥٨١١٤٬٥١٥٬٢٧٩دیسمبر١٣فينقدیةالنقدیة وشبه ال
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األنشطة-١
بموجب مرســوم صــاحب الســمو حــاكم ١٩٧٦نوفمبر ١بتاریخ هي شركة مساهمة عامة مؤسسة ش.م.ع ("الشركة") األغذیة المتحدة شركة

.حينها الساریة  انون االتحادي  قأحكام الللتقيد بة ة عاممها ة مسشركىلإها ضعو الشركة بتعدیل قامت ،  ١٩٩٤یونيو٢٧دبي. في  

.٢٠٠٦سنة في شهر یوليوالماليدبيسوق الشركة في أسهمت رج أد

تجــارةبمــا فــي ذلــك الزیــوتو بــدةالز وزیــوت الطهــي والمــارجرین ومنتجــات النباتي بصناعة ومعالجة وتسویق السمنرئيسيبشكل الشركة تقوم
ة المتحدة.ربيعلات ار ا ، اإلمبيد٥٨٣٦.ب للشركة هو صن المسجل إن العنوا.  ى األخر ئيةاذغالجاتمنتال

س للتجارة العامة ش.ذ.م.م وشركة  ٪ من الحصة المسيطرة في شركة ستراتو ١٠٠الحالية، استحوذت الشركة على ما نسبته  السنةخالل  
PAL Foodstuff & Beverages Trading LLC ٨(راجع إیضاح .(

يما . وففي هذه البيانات المالية الموحدة "ةعالمجمو "یشار إليها مجتمعًة بـ  "المجموعة" و تالية  اللها  ابعةت التلشركا الشركة وا ل منل كتشك
عة: التابواألنشطة الرئيسية والملكية القانونية وملكية االنتفاع لتلك الشركات لتابعة المشمولة في البيانات المالية الموحدة لي الشركات ای

نسبة الملكيةنسبة الملكيةسبلد التأسيسي النشاط الرئيالتابعةاسم الشركة
٢٠٢١٢٠٢٠

-٪ ١٠٠إ.ع.ملجملة با -التجارة العامة العامة ش.ذ.م.مجارةس للت و تشركة سترا

PAL Foodstuff & Beverages Trading LLC١٠٠إ.ع.متجارة األطعمة والمشروبات ٪-

. وتدقيقها أول بيانات مالية تم وضعها البيانات المالية الموحدة مجموعة منلأو تكون هذه الستحواذ هذه، اليات بعد عم

داد البيانات الماليةإعأسس١-٢
ــًا للمعــایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــة الصــادرة عــن مجلــس معــایير المح الموحــدة عــداد البيانــات الماليــة إ یــتم  يــة الدولاســبة للمجموعــة وفق

في دولة اإلمارات العربية المتحدة (وتعدیالته).٢٠١٥) لسنة ٢المتطلبات الساریة من القانون االتحادي رقم (للشركة و والنظام األساسي

بنــود الــدخل خــالللــة مــنالســتثماریة بالقيمــة العادیــتم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاریخيــة، باســتثناء األوراق الماليــة ا
ي یتم قياسها بالقيمة العادلة.والتاألخرى، شاملال

یتم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، باعتباره أیضًا العملة المستخدمة لدى المجموعة. 

أسس توحيد البيانات المالية 
حقيــق . یــتم ت٢٠٢١دیســمبر٣١فــي ة لهــا كمــا عــ بكات التا الخاصــة بالمجموعــة والشــر ةماليــ ت المــن البيانــا تــألف البيانــات الماليــة الموحــدة ت

علــى السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیها حقوق، لعوائد متغيرة من اشتراكها مع الشركة المستثمر فيها ولدیها القدرة في التــأثير 
ثمر فيهــا إذاســتالمالشــركةســيطرة علــىلا مجموعــة بى وجــه التحدیــد، تقــوم اللــ عا. و فيهــ تلــك العوائــد مــن خــالل ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر

وفقط إذا كان لدى المجموعة:

 الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (أي الحقــوق الحاليــة التــي تعطــي المجموعــة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات العالقــة
للشركة المستثمر فيها)

 ها يفالمستثمر ةمع الشركتغيرة من ارتباطها  المدئلعواق، لالتعرض، أو حقو
تخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.لى اسعرةقدال
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داد البيانات الماليةإعأسس١-٢

مــن أغلبيــة ة أقــلمجموعــ بشــكٍل عــام، هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق التصــویت ینــتج عنهــا ســيطرة. لــدعم هــذا االفتــراض، وعنــدما یكــون لل
ع الحقــائق والظــروف ذات العالقــة فــي تقيــيم مــا ار جميــ بــ العتفــي اةعــ تضــع المجمو اثلة للشركة المســتثمر فيهــا،حقوق ممویت أو  تصحقوق ال

إذا كان لها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 ر فيها مستثمكة الالترتيبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشر
 ت التعاقدیة األخرى ترتيبا ة من التج الحقوق النا
تصویت المحتملةقوق الوح وعة  بالمجماصةصویت الخ حقوق الت

نــاك تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لدیها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقــائق والظــروف تشــير إلــى أن ه
ة علــى الشــركة التابعــة ر لســيطعلــى اةحصــل المجموعــ الشركة التابعة عنــدما تحيدیبدأ تو سيطرة. للالعناصر الثالث من أكثر  د أو  تغيرات لواح 

الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. إن موجــودات ومطلوبــات ودخــل ومصــاریف الشــركة التابعــة التــي تــم ویتوقف التوحيد عنــدما تخســر المجموعــة 
ختــاریحتــى ةر ة علــى الســيط من تاریخ حصــول المجموعــ بدءاً الموحدلشاملالدخل ان سنة تدرج في بيا الخاللعادها االستحواذ عليها أو استب

توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.

إن األربــاح أو الخســائر وكــل عنصــر مــن عناصــر بنــود الــدخل الشــامل األخــرى تعــود إلــى مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وللحصــص غيــر 
نــات الماليــة ا البيعلــى تإجــراء تعــدیاليطرة. عنــد الضــرورة، یــتم يد الحصــص غيــر المســ صــ عجــز فــي ر عــن هــذا تــى ولــو نــتجرة، ح لمســيطا

شــى مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. یــتم اســتبعاد جميــع موجــودات ومطلوبــات للشركات التابعة لجعــل سياســاتها المحاســبية تتما الموحدة  
د وعــة عنــد توحيــ معــامالت بــين أعضــاء المجمعــة التــي تتعلــق بالل المجمو لكامــل داخــ لتــدفقات النقدیــة با یف والمصــار وحقــوق الملكيــة والــدخل وا

لمالية.ااناتالبي

یتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

بــات والحصــص ك الشــهرة) والمطلو مــا فــي ذلــ عالقــة (بتثبيــت موجــودات ذاتتوقففإنها إذا خسرت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، 
ــاح أو اللموق امـــن حقـــ وعناصـــر أخـــرى غيـــر المســـيطرة ــارة فـــي األربـ ــاتج ربـــح أو خسـ ــث یـــتم تثبيـــت أي نـ خســـائر. یـــتم تثبيـــت أي لكيـــة، حيـ

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.

بيةلمحاسحات االتغيرات في السياسات واالفصا٢-٢

ية الموحدة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات الماليــة للشــركة للســنة المنتهيــة فــي نات المالالمتبعة في إعداد البيا لمحاسبية  إن السياسات ا
.٢٠٢١ینایر  ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في  ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

. لــم ٢٠٢١ینــایر ١یة التي تبدأ فــي أو بعــد التي یسري مفعولها للفترات السنو عدیالت، و ایير والتبعض المعتطبيقمرة بتقوم المجموعة ألول  
تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولم یسر مفعولها بعد.
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)(تتمةالتغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية٢-٢

دیدة المتبعة من قبل المجموعةدیالت الجایير والتفسيرات والتعمعال

والمعيــار ٩التعــدیالت علــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم : ٢المرحلــة -إعادة تشكيل المقارنة المعياریة لســعر الفائــدة 
والمعيار الدولي ٤المالية رقم التقاریر يار الدولي إلعداد والمع٧قم والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية ر ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

١٦إلعداد التقاریر المالية رقم 

قتــة تعــالج التــأثيرات علــى التقــاریر الماليــة عنــد اســتبدال ســعر الفائــدة بــين البنــوك (إیبــور) بمعــدل فائــدة بــدیل خــاٍل توفر التعدیالت إعفاءات مؤ 
مح بها المعایير:ة التي تسالت االستثناءات التاليیالتعدتتضمن من المخاطر تقریبًا.

ــات إجــــراء تغييـــرات تعاقدیــــة أو تغييـــرات علــــى التـــدفقات ا ـــة اســـتثناء مــــن متطلبـ لنقدیــــة المطلوبـــة مباشــــرًة بموجـــب إعــــادة تشـــكيل المقارنـ
لسوق.معدل الفائدة في اًا فيتغير المعياریة، والتي یتم التعامل معها على أنها تغييرات على معدل فائدة متغير، والتي تعادل

اح بــالتغييرات المطلــوب إجراؤهــا بموجــب إعــادة تشــكيل المقارنــة المعياریــة لســعر الفائــدة بــين البنــوك علــى تعيينــات التحــوط ووثــائق ســمال
التحوط دون إیقاف عالقة التحوط.

 الي مــن دة الخــ الفائــ عــدلتخصيص إحــدى أدوات معند منفصلتقدیم إعفاء مؤقت للمنشآت من استيفاء المتطلبات القابلة للتحدید بشكٍل
المخاطر كتحوط من أحد عناصر المخاطر.

إذا لــيس لهــذه التعــدیالت أي تــأثير علــى البيانـــات الماليـــة الموحــدة للمجموعــة. تعتــزم المجموعــة اســتخدام االســتثناءات فــي الفتــرات المســتقبلية
أصبحت قابلة للتطبيق.

التعــدیالت علــى المعيــار الــدولي -٢٠٢١یونيــو ٣٠يمــا بعــد ) ف١٩-(كوفيــدجد ورونــا المســتفيروس كعلق بما یتخصومات اإلیجار في
١٦إلعداد التقاریر المالية رقم 

-) ١٩-، أصدر مجلــس معــایير المحاســبة الدوليــة خصــومات اإلیجــار فيمــا یتعلــق بفيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد٢٠٢٠مایو  ٢٨بتاریخ  
عقــود اإلیجــار. تقــدم التعــدیالت إعفــاًء للمســتأجرین مــن تطبيــق توجيهــات ١٦يــة رقــمالمالریرلــدولي إلعــداد التقــا يــار االمعالتعــدیالت علــى

علــى محاســبة تعــدیالت العقــود بالنســبة لخصــومات اإلیجــار التــي تنشــأ كــأثر مباشــر نتيجــًة ١٦المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم 
ا المعيــار، أن یختــار عــدم تقيــيم مــا إذا كانــت خصــومات اإلیجــار سمح بهالتي یات كجزء من االستثناءتأجر،للمس. یجوز١٩-لجائحة كوفيد

) المقدمة من المؤجر هي تعدیل لعقد اإلیجــار. ویقــوم المســتأجر الــذي یختــار ذلــك بمحاســبة ١٩-فيما یتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد
) بــنفس الطریقــة التــي كــان ســيقوم ١٩-تجد (كوفيــدا المســ كورونــ روسجــار فيمــا یتعلــق بفيــ اإلیصــوماتأي تغير في دفعــات اإلیجــار نتيجــة لخ 

، إذا لم یكن التغير عبارة عن تعدیل لعقد اإلیجار.١٦بها بمحاسبة التغير وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

مجلــس المعــایير المحاســبية ، قــم١٩-كوفيــدحــة اســتمرار تــأثير جائكــن مــع، ول٢٠٢١یونيــو ٣٠كان من المقــرر تطبيــق التعــدیل حتــى تــاریخ 
١. یطبــق التعــدیل علــى فتــرات التقــاریر الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ٢٠٢٢یونيــو ٣٠الدوليــة بتمدیــد فتــرة تطبيــق االســتثناءات حتــى تــاریخ 

خطــط لتطبيــق كنهــا ت)، ول١٩-درونــا المســتجد (كوفيــ وس كو بفيــر . ومع ذلك، لم تتلــق المجموعــة خصــومات اإلیجــار فيمــا یتعلــق٢٠٢١أبریل  
االستثناءات إذا أصبحت قابلة للتطبيق خالل الفترة المسموح بها من التطبيق.

المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد
ة الموحــدةماليــ ار البيانــات الخ إصــدتــاریلــم یســر مفعولهــا بعــد، حتــىإن المعــایير والتفســيرات الجدیــدة والمعدلــة ذات العالقــة الصــادرة، لكــن
ایير والتفســيرات الجدیــدة والمعدلــة، عنــد االقتضــاء، عنــدما تصــبح ســاریة للمجموعــة تــم اإلفصــاح عنهــا أدنــاه. تنــوي المجموعــة اتبــاع هــذه المعــ 

المفعول.
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(تتمة)التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية٢-٢

(تتمة)بعدولها ر مفعالمعایير الصادرة ولكن لم یس

عقود التأمين١٧المالية رقم إلعداد التقاریرلي ر الدو المعيا
عقــود التــأمين (المعيــار الــدولي ١٧، أصــدر مجلــس معــایير المحاســبة الدوليــة المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم ٢٠١٧فــي مــایو 

القيــاس والعــرض واإلفصــاح. وبمجــرد أن التثبيــت و قــود التــأمين ویغطــي مل لعیــد شــا )، وهو معيار محاســبي جد١٧إلعداد التقاریر المالية رقم 
عقــود التــأمين ٤المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم ١٧ه، ســوف یســتبدل المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم یســري مفعولــ 

١٧لي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم عيــار الــدو . ینطبــق الم٢٠٠٥نة فــي ســ صــداره) والــذي تــم إ٤(المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم 
نواع عقود التأمين (أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتــأمين المباشــر وإعــادة التــأمين)، بغــض النظــر عــن نــوع المنشــآت التــي على جميع أ

ثناءات النطــاق. إن الهــدف ق بعــض اســتة التقدیریــة. وســتطبمشــاركات التصــدرها، باإلضــافة إلــى بعــض الضــمانات واألدوات الماليــة ذات ميــز 
هو تقدیم نموذج محاسبي لعقود التــأمين أكثــر فائــدة واتســاقًا لشــركات التــأمين. وعلــى ١٧ولي إلعداد التقاریر المالية رقم العام من المعيار الد

ات المحاســبية المحليــة الســابقة اد السياســ ى حــد كبيــر إلــى اعتمــ ند إلــ ي تســت، والتــ ٤خالف متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر الماليــة رقــم 
نموذجــا شــامال لعقــود التــأمين، یغطــي جميــع الجوانــب المحاســبية ذات ١٧یقدم المعيار الدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم ألغراض القياس، 

یلي: العام، مكمًال بما موذج و النه١٧العالقة. إن أساس المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

(منهجية الرسوم المتغيرة)ل خاص للعقود ذات ميزات المشاركة المباشرةدیتع
.منهجية مبسطة (منهجية توزیع األقساط) والتي تكون بشكٍل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة

مــع شــرط وجــود ٢٠٢٣ینــایر ١د في أو بعالتقاریر التي تبدأعداد رات إ على فت١٧یسري مفعول المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
والمعيــار الــدولي ٩نة. ُیســمح بــالتطبيق المبكــر بشــرط أن تقــوم المنشــأة أیضــًا بتطبيــق المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم أرقام المقار 

ألول مــرة. ١٧داد التقــاریر الماليــة رقــم لــدولي إلعــ ة بتطبيــق المعيــار المنشــأ فيــه افي أو قبل التاریخ الذي تقوم ١٥إلعداد التقاریر المالية رقم 
ن هذا المعيار غير قابل للتطبيق على المجموعة.إ

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة-١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
) ١مـــن المعيـــار المحاســبي الـــدولي رقـــم (٧٦إلــى ٦٩عـــدیالت علــى الفقـــراتليـــة تالدو ، أصــدر مجلـــس معـــایير المحاســبة٢٠٢٠فــي ینـــایر 

تحدید متطلبات تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة. توضح التعدیالت ما یلي:  ل

ما المقصود بحق تأجيل القسط
أن الحق في التأجيل یجب أن یوجد في نهایة فترة المحاسبة
ارسة حقها في التأجيلمنشأة بمممالية أن تقوم الحتثر با ن یتأ أن التصنيف ل
 أنه فقط إذا كان بند المشتقات المتضمنة في بند مطلوبات قابل للتحویل هو نفسه أداة حقوق ملكيــة، فلــن تــوثر شــروط بنــد المطلوبــات

على تصنيفه  

. وإن هــذه التعــدیالت بــأثر رجعــيیجــب تطبيقهــا ، و ٢٠٢٣ایر ینــ ١ي تبــدأ فــي أو بعــدیسري مفعول التعدیالت للفترات المحاسبية الســنویة التــ 
غير منطبقة على المجموعة.

٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري 
-األعمــال دمــج -٣قــم ماليــة ر یر اللتقــار ر الــدولي إلعــداد ا، أصدر مجلس معایير المحاسبة الدولية التعــدیالت علــى المعيــا ٢٠٢٠في مایو 

تحــل محــل اإلشــارة إلــى إطــار إعــداد وعــرض البيانــات الماليــة الصــادر فــي ســنة اإلشارة إلى اإلطار التصوري. تهدف هــذه التعــدیالت إلــى أن
ــارس ١٩٨٩ ــة الصـــادر فـــي مـ ــداد التقـــاریر الماليـ ــكلٍ طلباتـــ مـــن متدون أن یغيـــر ذلـــك ،٢٠١٨، مـــع اإلشـــارة إلـــى اإلطـــار التصـــوري إلعـ ه بشـ

جوهري.
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(تتمة)سياسات واالفصاحات المحاسبيةرات في الالتغي٢-٢

(تتمة)المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد

(تتمة)تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة-١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ر "اليــوم لتفــادي إصــدار أربــاح أو خســائ٣ولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم معيــار الــدفــي التثبيــت الــوارد دأ ال لمبــ كمــا أضــاف المجلــس اســتثناءً 
أو التفســير رقــم ٣٧المحاســبي الــدولي رقــم الثــاني" المحتملــة الناتجــة للمطلوبــات والمطلوبــات الطارئــة التــي قــد تكــون ضــمن نطــاق المعيــار 

الرسوم، إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل.-لية  اریر الما لدولية إلعداد التقیير االمعا ) الصادر عن لجنة تفسيرات ٢١(

دات الطارئــة التــي للموجــو ٣وفي الوقت نفسه، قــرر المجلــس توضــيح التوجيــه الحــالي الــوارد فــي المعيــار الــدولي إلعــداد البيانـــات الماليـــة رقــم 
اليـة.  ت الميانـا لن تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض الب

، وتنطبق في المستقبل.٢٠٢٢ینایر  ١بة السنویة التي تبدأ في أو بعد الت لفترات المحاسیول التعدیسري مفع

.١٦لتعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ا–الممتلكات والمكائن والمعدات: المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود 
ــایيرحلـــس م، أصــــدر م٢٠٢٠فـــي مـــایو  ــار الدوليـــة المحاســــبة اعـ ــائن والمعــــدات المعيـ ــات والمكـ المبـــالغ المحصـــلة قبــــل -لخــــاص بالممتلكـ

دات، أي مبــالغ محصــلة مــن ستخدام المقصود، والذي یحظر على المنشآت الخصم من تكاليف أي بند من بنود الممتلكات والمكائن والمعاال
نى تشــغيله بالشــكل المقصــود مــن قبــل اإلدارة. وبــدًال ة حتــى یتســ وقعــه وحالتــه الالزمــ إلــى مودات بيع البنود والتي تنتج أثنــاء إیصــال بنــد الموجــ 

لخسائر.البنود، وتكاليف إنتاج هذه البنود، ضمن األرباح أو امن ذلك، تقوم المنشأة بتثبيت المبالغ المحصلة من بيع هذه 

رجعـــي علـــى بنـــود الممتلكـــات يقـــه بـــاثر ، ویجـــب تطب٢٠٢٢ایر ینـــ ١و بعـــدیســـري مفعـــول التعـــدیل لفتـــرات التقـــاریر الســـنویة التـــي تبـــدأ فـــي أ
رة لالستخدام في أو بعد بدایة أقرب فترة یتم عرضها عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعدیل ألول مرة.والمكائن والمعدات المتوف

من غير المتوقع أن یكون لهذه التعدیالت أي تأثير جوهري على المجموعة.

.٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –فاء بعقد تكاليف الو –تزامات بالمحملةالعقود ال
لتحدیــد التكــاليف التــي تحتــاج ٣٧، أصــدر مجلــس معــایير المحاســبة الدوليــة التعــدیالت علــى المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ٢٠٢٠في مایو  

.ت أو یتسبب في خسائرزاما بالتلعقد محملالمنشأة إلى تضمينها عند تقييم ما إذا كان ا

الت "منهجية التكاليف المرتبطة بشكٍل مباشر". إن التكاليف التــي تــرتبط بشــكٍل مباشــر بعقــد لتقــدیم بضــاعة أو خــدمات تشــتمل التعدیوتطبق  
قــد، تــرتبط مباشــرًة بالعة الداریــ مومية واإلعلى كل من التكاليف اإلضافية والجزء من التكاليف المرتبط مباشرًة بأنشطة العقد. إن التكاليف الع

الطرف المقابل بموجب العقد.استثنائها إال إذا كانت یتم تحميلها صراحًة على  ویتم 

. مــن غيــر المتوقــع أن یكــون لهــذه التعــدیالت أي تــأثير ٢٠٢٢ینــایر ١یسري مفعول التعدیالت لفترات التقاریر السنویة التي تبدأ في أو بعــد 
المجموعة.جوهري على 

الشــركة التابعــة التــي تقــوم –الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــة االتبــاع ألول مــرة للمعــایير١لية رقــم  اریر المار الدولي إلعداد التقعياالم
باتباع المعيار ألول مرة

ير المحاســبة معــایمجلــس ، أصــدر ٢٠٢٠-٢٠١٨فــي إطــار عمليــة التحســينات الســنویة علــى المعــایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــة دورة 
االتبــاع ألول مــرة للمعــایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــة. یجيــز التعــدیل ١علــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــمتعــدیًال الدوليــة

اســتخدام النتقــال التراكميــة بوق ااس فــر قيــ ١رقــم (أ) من المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية١٦للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د 
ى تــاریخ انتقــال الشــركة األم إلــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة. كمــا ینطبــق هــذا لمبــالغ المعلنــة مــن قبــل الشــركة األم، اســتنادًا إلــ ا

.١الية رقم إلعداد التقاریر المولي  ر الدمن المعيا (أ) ١٦التعدیل على الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك الذي یختار تطبيق الفقرة د 

، مع السماح باالتباع المبكر.٢٠٢٢ینایر  ١یسري مفعول هذا التعدیل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
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(تتمة)التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية٢-٢

(تتمة)المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد

ن تثبيــت المطلوبــات مائــة للتوقــف عــ بال١٠الرسوم في اختبــار نســبة –األدوات المالية -٩ة رقم  داد التقاریر الماليإلعلدوليالمعيار ا
المالية

، أصــدر مجلــس معــایير المحاســبة ٢٠٢٠-٢٠١٨فــي إطــار عمليــة التحســينات الســنویة علــى المعــایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــة دورة 
د تقيــيم مــا إذا كانــت . یوضــح التعــدیل الرســوم التــي تتضــمنها المنشــأة عنــ ٩الماليــة رقــم التقــاریرعيــار الــدولي إلعــدادى المعلــ الدوليــة تعــدیالً 

شروط بند المطلوبات المالية الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوهرًیا عن شروط بند المطلوبات المالية األصــلي. تتضــمن هــذه الرســوم فقــط
قــرض بالنيابــة ي ذلك الرسوم المدفوعــة أو المقبوضــة مــن قبــل إمــا المقتــرض أو المرض، بما فبين المقترض والمققبوضةو المتلك المدفوعة أ

لســنویة عن بعضهما البعض. تقوم المنشأة بتطبيق التعدیل على المطلوبات المالية التي تم تعدیلها أو تغييرها في أو بعد بدایة فتــرة التقــاریر ا
، مــع ٢٠٢٢ایر ینــ ١مفعــول هــذا التعــدیل للفتــرات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد مــرة. یســري طبيــق التعــدیل ألول أة بتالمنشــ التــي تقــوم فيهــا 

الســماح باالتبــاع المبكــر. ســتقوم المجموعــة بتطبيــق التعــدیالت علــى المطلوبــات الماليــة التــي تــم تعــدیلها أو تغييرهــا فــي أو بعــد بدایــة فتــرة
علـــى ل مـــرة. مـــن غيـــر المتوقـــع أن یكـــون لهـــذه التعـــدیالت أي تـــأثير جـــوهري تعـــدیل ألو المنشـــأة بتطبيـــق الفيهـــا تقـــومالتقـــاریر الســـنویة التـــي

المجموعة.

الضرائب على قياسات القيمة العادلة-الزراعة ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم 
عــایير المحاســبة در مجلــس م، أصــ ٢٠٢٠-٢٠١٨رة يــة دو المالفــي إطــار عمليــة التحســينات الســنویة علــى المعــایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر 

ــدیًال علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي  ــذا التعـــدیل المتطلـــب المـــذكورة فـــي الفقـــرة -٤١رقـــم الدوليـــة تعـ ــار ٢٢الزراعـــة. یحـــذف هـ مـــن المعيـ
معيـــار وجـــودات ضـــمن نطـــاق الة للملعادلــ بـــأن تســتثني المنشـــآت التـــدفقات النقدیـــة للضــرائب عنـــد قيـــاس القيمـــة ا٤١المحاســبي الـــدولي رقـــم 

.٤١حاسبي الدولي رقم  الم

١قياسات القيمة العادلة في أو بعد بدایــة فتــرة إعــداد التقــاریر الســنویة األولــى التــي تبــدأ فــي أو بعــد تطبق المنشأة التعدیل في المستقبل على 
عة.لى المجمو ت أي تأثير جوهري ععدیاله الت، مع السماح باالتباع المبكر. من غير المتوقع أن یكون لهذ٢٠٢٢ینایر  

٨اسبي الدولي رقم التعدیالت على المعيار المح-تعریف التقدیرات المحاسبية 
ا لـــ "التقــدیرات ٨، أصــدر مجلــس معــایير المحاســبة الدوليــة تعــدیالت علــى المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ٢٠٢١في فبرایر   ، حيــث قــدم تعریفــً

اء. كمــا یرات المحاســبية والتغيــرات فــي السياســات المحاســبية وتصــحيح األخطــ فــي التقــدتمييــز بــين التغيــراتت التعــدیالالمحاســبية". توضــح ال
أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لتقنيات القياس والمدخالت لتطویر التقدیرات المحاسبية.

لسياســات المحاســبية يــرات فــي اوتنطبــق علــى التغي٢٠٢٣ر ینــای١یســري مفعــول التعــدیالت لفتــرات التقــاریر الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 
المبكــر مــا دامــت هــذه الحقيقــة قــد تــم اإلفصــاح والتغيرات في التقدیرات المحاســبية التــي تحــدث فــي أو بعــد بدایــة تلــك الفتــرة. ویســمح باالتبــاع

غير المتوقع أن یكون لهذه التعدیالت أي تأثير جوهري على المجموعة.عنها. من

الخاص بالمعایير الدولية ٢وبيان الممارسة رقم ١یالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم التعد-ة  السياسات المحاسبياح عناإلفص
إلعداد التقاریر المالية

دار أن إصــ بشــ ٢وبيــان الممارســة ١ولية تعدیالت على المعيار المحاسبي الــدولي رقــم ، أصدر مجلس معایير المحاسبة الد٢٠٢١في فبرایر  
علــى المتعلقــة بــاألمور الجوهریــة األحكــام حيــث یقــدم إرشــادات وأمثلــة لمســاعدة المنشــآت علــى تطبيــق لجوهریــة، ااألمور ألحكــام المتعلقــة بــ ا

فائــدة ذات ســة المحاســبية والتــي تكــون تعــدیالت إلــى مســاعدة المنشــآت علــى تقــدیم إفصــاحات السيا إفصــاحات السياســة المحاســبية. تهــدف ال
" هریــةالجو اإلفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية "بــالتزام" الهامــةبية "المنشآت باإلفصاح عن سياساتها المحاسإلزامتبدال  ل اسخالنمأكثر  

سبية.قرارات بشأن اإلفصاح عن السياسة المحا اتخاذ  الجوهریة عنداألموروإضافة إرشادات حول كيفية تطبيق المنشآت لمفهوم 

، مــع الســماح بــالتطبيق ٢٠٢٣یر ینــا ١بعــد للفترات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو ١رقم المعيار المحاسبي الدوليیسري مفعول التعدیالت على
يــة حــول تطبيــق تعریــف األمــور الجوهریــة علــى معلومــات السياســة توفر إرشادات غيــر إلزام٢المبكر. نظًرا ألن تعدیالت بيان الممارسة رقم 

تعدیالت ليس ضرورًیا.محاسبية، فإن تاریخ سریان هذه الال

تأثيرها على إفصاحات السياسة المحاسبية للمجموعة.ت لتحدید  تقوم المؤسسة حالًيا بتقييم تأثير التعدیال
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة
نيف ل. یــتم تصــ د اســتنادًا إلــى التصــنيف المتــداول/غير المتــداو كــز المــالي الموحــ المر بيــانض الموجودات والمطلوبات فــيتقوم المجموعة بعر 

بند الموجودات متداوًال عندما یكون:

متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادیة؛
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
  د التقاریر المالية؛إعدافترةشهرًا بعد١٢متوقع تحقيقه خالل
 شــهرًا بعــد فتــرة إعــداد ١٢ل أو یســتخدم لســداد بنــد مطلوبــات علــى األقــل لفتــرة مــن أن یحــو نقدیــة أو شــبه نقدیــة إال إذا كــان مقيــدًا

التقاریر المالية.

یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.

كان:م تصنيف بند المطلوبات متداول إذا  یت

متوقع تسویته خالل دورة تشغيلية عادیة؛
؛المتاجرةمحتفظ به بشكل رئيسي لغرض
  شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية؛ أو١٢مستحق السداد خالل
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية.١٢ال توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة

وعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.المجمتقوم 

العادلةالقيمةاسقي
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشــاركين

إما:وبات تحدثافتراض بأن المعاملة لبيع بند الموجودات أو لتحویل بند المطلعلى  عادلةفي السوق بتاریخ القياس. یستند قياس القيمة ال

في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات، أو
  لبند الموجودات أو المطلوبات.ي یحقق أعلى عائدالذفي غياب السوق الرئيسي، في األسواق

ن یكون في متناول المجموعة.یجب أي یحقق أعلى عائدالذإن السوق الرئيسي أو 

ن فــي الســوق عنــد تســعير بنــد ات باســتخدام االفتراضــات التــي ســوف یســتخدمها المشــاركيو المطلوبــ یتم قياس القيمة العادلة لبنــد الموجــودات أ
العادلــة يمــة س القالموجــودات أو المطلوبــات، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق یتصــرفون علــى أســاس مصــلحتهم االقتصــادیة. إن قيــا 

ق علــى تحقيــق مزایــا اقتصــادیة باســتخدام بنــد الموجــودات بــأعلى ك فــي الســو لبنــد الموجــودات غيــر المــالي یأخــذ بعــين االعتبــار قــدرة المشــار 
أو عن طریق بيعه إلى مشارك آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضــل اســتخدام لــه. تســتخدم وأفضل استخدام له  

ة، لزیــادة اســتخدام المــدخالت الملحوظــة ذات مــة العادلــ ســاليب تقيــيم تناســب الظــروف والتــي تتــوفر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيعــة ألمجمو ا
م المدخالت غير الملحوظة إلى أقصى حد.العالقة إلى أقصى حد وتقليل استخدا

ا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة یــتم تصــنيفها ضــمن تسلســل عنهــ فصــاحإن جميع الموجودات والمطلوبات التــي تقــاس قيمتهــا العادلــة أو یــتم اإل
عادلة ككل:ينة كما یلي، استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت الجوهریة لقياس القيمة اللة، والمبالقيمة العاد

اثلة.ممات الالمستوى األول: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوب
 يــاس القيمــة العادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو الــالزم لقالمستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المــدخالت

غير مباشرة)، و
.(مدخالت غير ملحوظة) المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة
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والمطلوبــات المثبتــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة فيمــا إذا كانــت التحــویالت قــد موجــودات بخصــوص ال
ادلــة ككــل) فــي مســتوى مــن المــدخالت األساســية لقيــاس القيمــة العأدنــى سل بإعادة تقييم التصنيف (استنادًا إلــى تمت بين مستویات في التسل

التقاریر المالية.ة إلعداد نهایة كل فتر 

تحقق اإلیرادات 
لمبلـــغ الــذي تتوقـــع یــتم تثبيــت االیـــرادات مــن عقـــود العمــالء عنـــدما تحــول الســـيطرة علــى البضـــائع أو الخــدمات إلـــى العمــالء بمبلـــغ یعكــس ا

تيبــات إیراداتهــا، يســي فــي تر شكل عام أنهــا تعمــل كطــرف رئهذه البضائع أو الخدمات. استنتجت المجموعة بمقابلالمجموعة الحصول عليه  
ألنها عادة تسيطر على السلع أو الخدمات قبل تحویلها إلى العميل.

.٤-٢مدرجة في إیضاح  عمالءالهامة المتعلقة باإلیرادات من عقود الإن اإلفصاحات عن األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية

مبيعات البضاعة
الموجــودات إلــى العميــل، والــذي یكــون عــادًة عنــد لوقــت الــذي یــتم فيــه تحویــل الســيطرة علــى بنــد لســلع فــي ایــتم تثبيــت اإلیــرادات مــن مبيعــات ا

تسليم السلع.

منفصــلة والتــي یجــب تخصــيص جــزء مــن ســعر أداءهنــاك وعــود أخــرى فــي العقــد تمثــل التزامــاتتأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت
ء العمــالء). عنــد تحدیــد ســعر المعاملــة لبيــع معــدات، تأخــذ المجموعــة بعــين االعتبــار تــأثير ، نقــاط وال(على سبيل المثــال، ضــماناتالمعاملة

وجد).نقدي والمبلغ المستحق الدفع للعميل (إن  ة والمبلغ غير الالمبلغ المتغير ووجود عناصر تمویل جوهری

المبلغ المتغير
. یــتم بتقدیر المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل تحویــل البضــائع إلــى العميــلالمجموعة إذا كان المبلغ في العقد یشتمل على مبلغ متغير، تقوم 

إلیــرادات بلــغ اجــة كبيــرة عــدم حــدوث أي انعكــاس جــوهري فــي متقــدیر المبلــغ المتغيــر فــي بدایــة العقــد وتقييــده إلــى أن یكــون مــن المحتمــل بدر 
لمبلغ المتغير. توفر بعض عقود مبيعات السلع المبرمــة مــع العمــالء مرتبطة با لك حل مشكلة عدم التأكد الالمتراكمة والمثبتة عندما یتم بعد ذ

يرًا.كميات مبلغًا متغحق اإلرجاع وتخفيضات الكميات. ینشأ عن حق اإلرجاع وتخفيضات ال

حقوق اإلرجاع
لتقــدیر البضــائع التــي لــن المتوقعــة الل فتــرة معينــة. تســتخدم المجموعــة طریقــة القيمــة الحق في إرجــاع البضــاعة خــ عميل توفر بعض العقود لل

ا تطبيــق متطلبــات المیتم إرجاعها ألن هذه الطریقة تتنبــأ بشــكل أفضــل بقيمــة المبلــغ المتغيــر الــذي یســتحق ل عيــار الــدولي لمجموعــة. یــتم أیضــً
كــن إدراجــه فــي ســعر ر الــذي یمتحدیــد قيمــة المبلــغ المتغيــ علــى التقــدیرات المقيــدة للمبلــغ المتغيــر مــن أجــل١٥م إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــ 

ا المعاملــة. بالنســبة للبضــائع التــي ُیتوقــع إرجاعهــا، بــدًال مــن اإلیــرادات، تقــوم المجموعــة بتثبيــت اســترداد بنــد مطل تثبيــت حــق وبــات. یــتم أیضــً
ت من العميل.بل لتكلفة المبيعات) للحق في استرداد المنتجا المقا إرجاع بند الموجودات(والتعدیل  

ياتخصومات الكم
وعة خصومات الكميات بأثر رجعي لبعض العمالء بمجرد تجاوز كمية المنتجات المشتراة خالل الفتــرة حــدًا معينــًا وارد فــي العقــد. المجمتقدم  

عــة ميل. لتقدیر المبلــغ المتغيــر للخصــومات المســتقبلية المتوقعــة، تقــوم المجمو ل العیتم تسویة الحسومات مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قب
ة المبلغ األكثر احتماًال للعقود التي لها حــد كميــات فــردي وطریقــة القيمــة المتوقعــة للعقــود التــي لهــا أكثــر مــن حــد كميــات واحــد. طریقتطبيقب

ا علــى عــدد حــدود الكميــات الــواردة فــي العقــد. تقــوم المجمو غ المإن الطریقة المختارة التي تتنبأ بشــكل أفضــل بقيمــة المبلــ  عــة تغيــر تعتمــد أساســً
بيــق المتطلبــات علــى تقييــد التقــدیرات الخاصــة بــالمبلغ المتغيــر وتقــوم بتثبيــت اســترداد بنــد مطلوبــات عــن الخصــومات المســتقبلية ك بتطعــد ذلــ ب

.معنيةالمتوقعة والتي تم تعدیلها مقابل الذمم المدینة لألطراف ال
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)(تتمةتحقق اإلیرادات 

فوائددخل ال
ــتحقاق باســـتخدام طریقـــة ســـ  ــد علـــى أســـاس االسـ ــتخدم یخفـــض بالضـــبط یـــتم تثبيـــت دخـــل الفوائـ ــا فـــإن الســـعر المسـ ــدة الفعلـــي وبموجبهـ عر الفائـ

المتوقــع لبنــد الموجــودات المــالي إلــى صــافي القيمــة المدرجــة لبنــد الموجــوداتلعمــر مقبوضات التدفقات النقدیة المســتقبلية المقــدرة مــن خــالل ا
المالي.

دخل اإلیجار
باح أو الخسائر على أساس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإلیجــار. یــتم تثبيــت تم تثبيت دخل إیجار عقود اإلیجار التشغيلية ضمن األر 

الي دخل اإلیجار على مدى فترة عقد اإلیجار.ن إجمحوافز اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ م

دخل توزیعات األرباح
عات األرباح.اح عندما یكون هناك حق للمجموعة في الحصول على توزیتوزیعات األربدخلحاسبةیتم م

الممتلكات والمكائن والمعدات 
خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد. إن تلــك التكلفــة اكم و یتم إظهار الممتلكات والمكائن والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتر 

ة األجــل فــي حــال تــم تلبيــة معــایير التثبيــت. ل جــزء مــن الموجــودات الثابتــة وتكــاليف القــروض لمشــاریع اإلنشــاء طویلــ تكلفة إحــالتشتمل على  
منيــة معينــة، تقــوم المجموعــة بتثبيــت مثــل تلــك األجــزاء رات ز عندما یكون استبدال أجزاء من الممتلكات والمكــائن والمعــدات ضــروریًا خــالل فتــ 

ام، یــتم تثبيــت التكلفــة ضــمن المبلــغ خدام محددة وتقوم باستهالكها وفقا لذلك. وبالمثل، عند إجراء فحص عــ أعمار استكموجودات فردیة ذات 
التصــليح األخـــرى ضــمن بيــان األربـــاح أو انة و المــدرج للموجــودات كـــإحالل فــي حــال تلبيـــة معيــار التثبيــت. یـــتم تثبيــت جميــع تكـــاليف الصــي

لموجــودات كمــا علــى أســاس طریقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار المقــدرة الســتخدام ااالســتهالكالخسائر الموحــد عنــد حــدوثها. یحتســب 
یلي:

سنة٢٠المباني
سنة١٥إلى  ٤اآلالت والمكائن والمعدات

نواتس٤كتبيةواألدوات الماألثاث والتركيبات  
سنوات٧إلى  ٤اتسيار 

إن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ال تستهلك.

تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى عــدم ة للموجــودات الثابتــة بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عنــدما لقيمــة المدرجــ اجعــة امر یــتم
إمكانية تحصيل القيمة المدرجة بها.

غ الممكــن إلــى المبلــ فإنــه یــتم تخفــيض قيمــة الموجــودات قيمة المدرجة عن القيمة الممكن تحصيلها ا تزید العند وجود مثل هذا المؤشر وعندم
بيــع وقيمــة االســتخدام. یــتم التوقــف عــن تثبيــت الموجــودات الثابتــة عنــد االســتبعاد أو تحصــيله باعتبــاره األعلــى لقيمتهــا العادلــة ناقصــًا تكلفــة ال

ن التوقــف عــ تصــادیة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده. إن أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــنمزایــا اقعنــدما یكــون مــن غيــر المتوقــع تحقيــق
ي الفترة التي تم خاللها التوقف عن تثبيت بند الموجودات.تثبيت بند الموجودات یدرج ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ف

د التنفيــذ، ویــتم نقلهــا إلــى الموجــودات الثابتــة عنــدما تكــون أعمــال رأســمالية قيــ عتبارهــا ا بالتشــييد بالتكلفــة، خــالل عمليــاتالموجــودات اجإدر یتم  
تشــغيله بالشــكل المقصــود مــن لعه وحالته الالزمــة دراج جميع التكاليف العائدة مباشرًة إلیصال بند الموجودات إلى موقام. یتم إلالستخدجاهزة

ذه الموجودات إلى أن تكون متاحة لالستخدام.استهالك على مثل هفي تكلفة اإلنشاء. لن یتم تحميل أي قبل اإلدارة
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عقود اإلیجار
موجودات حق االستخدام

یــتم قيــاس تقوم المجموعة بتثبيت موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات المعنــي لالســتخدام).
عقــد اإلیجــار. ها عنــد إعــادة تقيــيم مطلوبــاتة، وتعــدیلحق االستخدام بالتكلفــة، ناقصــًا أي اســتهالك متــراكم وخســائر انخفــاض القيمــ موجودات

التــي تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة ومدفوعات عقــد اإلیجــار 
بنــد معقــول مــن الحصــول علــى ملكيــة كــدة بشــكل ل تــاریخ البــدء، ناقصــًا أي حــوافز إیجــار مســتلمة. إذا لــم تكــن المجموعــة متأ تمــت فــي أو قبــ 

الموجودات المؤجر فــي نهایــة مــدة عقــد اإلیجــار، یــتم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام المثبتــة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى مــدة 
ستخدام لالنخفاض في القيمة.خضع موجودات حق االعقد اإلیجار. ت

مطلوبات عقود اإلیجار
ت عقــد اإلیجــار المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمــدفوعات عقــد اإلیجــار التــي یتوجــب قــوم المجموعــة بتثبيــت مطلوبــا إلیجــار، تفــي تــاریخ بــدء عقــد ا

ثابتــة فــي جوهرهــا) ناقصــًا أیــة حــوافز إیجــار بمــا فــي ذلــك دفعــات سدادها خالل مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات ثابتة (
والمبــالغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضــمانات القيمــة المتبقيــة، إن ُوجــدت. تمــد علــى المؤشــر أو المعــدل، ة التــي تعمدینة ودفعات اإلیجار المتغيــر 

دفــع غرامــات إنهــاء عقــد اإلیجــار، إذا تمارسه المجموعة و وتشمل دفعات اإلیجار أیضًا سعر الممارسة لخيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن 
اإلیجــار المتغيــرة التــي ال تعتمــد علــى المؤشــر أو المعــدل ر اإلنهــاء. یــتم تثبيــت دفعــاتتمــارس خيــا كانــت مــدة اإلیجــار تعكــس أن المجموعــة 

كمصروف في الفترة التي یحدث فيها الحدث أو الشرط الذي یؤدي لحدوث الدفعة.

اإلیجــار المعنــي إذا خ بــدء عقــدالمجموعــة نســبة االقتــراض المتزایــدة فــي تــاریلــدفعات عقــد اإلیجــار، تســتخدم لحاليــةاب القيمة امن أجل احتس
ر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غير قابل للتحدید بســهولة. بعــد تــاریخ بــدء العقــد، تــتم زیــادة مبلــغ مطلوبــات عقــد اإلیجــار لــتعكس كان سع

قــد اإلیجــار إذا كــان مطلوبــات عاإلیجار المسددة. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتریــة لخفيضه مقابل دفعاتازدیاد الفائدة وت
دیل أو تغييــر فــي مــدة عقــد اإلیجــار أو تغييــر فــي دفعــات عقــد اإلیجــار الثابتــة الجوهریــة أو تغييــر فــي التقيــيم لشــراء بنــد الموجــودات هنــاك تعــ 
المعني.

فضة القيمةوعقود إیجار الموجودات منخ رة األجل  یجار قصيعقود اإل
اإلیجــار قصــيرة األجــل لــبعض المخــازن (أي عقــود اإلیجــار هــذه یجار قصيرة األجل علــى عقــود عقود اإلتقوم المجموعة بتطبيق إعفاء تثبيت

یضــًا إعفــاء تثبيــت الموجــودات شــراء). كمــا تطبــق أشــهرًا أو أقــل ابتــداًء مــن تــاریخ بــدء العقــد وال تتضــمن خيــار ال١٢التي لها مدة إیجــار مــن 
درهـــم). یــتم تثبيـــت دفعــات عقـــد ١٨٬٠٠٠مــن تبــر منخفضـــة القيمــة (أي أقـــل ب التـــي تعمنخفضــة القيمـــة علــى عقـــود إیجــار ســـيارات المكتــ 

ثابــت علــى مــدى فتــرةاإلیجار على عقود اإلیجار قصيرة األجل وعقود إیجار الموجــودات منخفضــة القيمــة كمصــروفات علــى أســاس القســط ال
عقد اإلیجار.

المجموعة كمؤجر
وجــودات یــتم تصــنيفها كعقــود إیجــار صــورة كبيــرة جميــع المخــاطر والمزایــا لملكيــة بنــد المبتحویــل بإن عقــود اإلیجــار عنــدما ال تقــوم المجموعــة

ينه فــي بيــان األربــاح أو اإلیجــار، ویــتم تضــمتشغيلية. یتم معالجة دخل اإلیجار النــاتج محاســبيًا علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرات 
الموحد.الخسائر
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موجودات غير ملموسة
تتضمن الموجودات غير الملموسة البرمجيات المكتسبة.

لموســة ذات األعمــار الموجــودات غيــر المیــتم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذة بشــكل منفصــل بالتكلفــة عنــد التثبيــت األولــي. إن 
وتقييمهــا بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عنــدما یوجــد مؤشــر بــأن بنــد م دالالســتخ المحددة یتم إطفاؤها على مدى العمــر االقتصــادي المقــدر

أعمــار اســتخدام الموجودات غير الملموس قد انخفضت قيمته. یتم مراجعة فتــرة وطریقــة اإلطفــاء بخصــوص الموجــودات غيــر الملموســة ذات
النمــوذج المتوقــع لالســتهالك للمزایــا االقتصــادیة أوة المتوقعــ ددة على األقــل فــي نهایــة كــل ســنة ماليــة. إن التغيــرات فــي أعمــار االســتخدام مح 

نهــا تغيــرات فــي المستقبلية المتجسدة في بنــد الموجــودات یــتم معالجتهــا محاســبيًا بتغيــر فتــرة وطریقــة اإلطفــاء، بالشــكل المالئــم، وتعامــل علــى أ
قدیرات المحاسبية.الت

ح أو الخســائر الموحــد ضــمن بنــد المصــاریف بمــا یتماشــى مــع وظيفــة ربــا األبيــان یتم تثبيت مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة فــي
ت إلــى قيمهــا ســنوا٤الموجــودات غيــر الملموســة. یــتم حســاب اإلطفــاء علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي المقــدر مــن 

قية.المتب

وسة على أنهــا الفــرق بــين صــافي عوائــد االســتبعاد والمبلــغ ملمالات غيریتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من التوقف عن تثبيت الموجود
المدرج لبند الموجودات ویتم تثبيتها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات.

األعمال والشهرةج دم
قيمــة الســه بتــم قيا المحــول الــذي أنهــا إجمــالي المبلــغ ى علــ ســتحواذ تكلفــة االســتحواذ. یــتم قيــاسیتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة اال

حصــص الشركة المستحوذ عليها. لكــل دمــج أعمــال، تختــار المجموعــة قيــاس الالعادلة بتاریخ االستحواذ ومبلغ أي حصص غير مسيطرة في 
تحوذ للشــركة المســ دات القابلــة للتحدیــدجــو مو صــافي الناسبية مــن دلة أو بالحصة التفي الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العا غير المسيطرة 

.داریةاإلمصاریف  تدرج ضمن الیتم تحميل تكاليف االستحواذ على المصاریف و .  ليها ع

بنــود التعاقدیــة الية المفترضة من أجل تصــنيف مناســب وفقــًا للالمات بوجودات والمطلو لملوذ المجموعة على أعمال، تجري تقييماً تستح عندما 
تاریخ االستحواذ. یشــتمل هــذا علــى فصــل المشــتقات المتضــمنة فــي العقــد األساســي مــن ادیة والظروف ذات عالقة كما في اع االقتصواألوض
وذ عليها.ركة المستح قبل الش

د لمصــنف كبنــ ذ. إن المبلــغ الطــارئ اتم تثبيتــه بالقيمــة العادلــة بتــاریخ االســتحواســيوذةح ل الشــركة المســتقبن إن أي مبلغ طارئ سيتم تحویله م
س، یــتم بيــت والقيــا التث-األدوات الماليــة ٣٩رة عن أداة مالية وضمن نطاق المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم موجودات أو بند مطلوبات، وعبا 

. یــتم ٣٩بي الــدولي رقــم وفقــًا للمعيــار المحاســ الموحــدفــي بيــان الــدخل الشــامللــة عادلات فــي القيمــة ايــر تغســه بالقيمــة العادلــة مــع تثبيــت القيا 
تثبيــت بالقيمة العادلة في تاریخ كــل تقریــر مــالي مــع٣٩الذي ال یقع ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم ياس المبلغ الطارئ اآلخرق
.الموحدلشاملدخل القيمة العادلة ضمن بيان الغيرات في االت

لمحــول والمبلــغ المثبــت للحصــص غيــر المســيطرة، وأي حصــص المبلــغ ادایة بالتكلفة، والتي تمثل الزیــادة فــي إجمــاليي البة فشهر لیتم قياس ا
ــت ــتحوذ عليهـــا والمطلوبـــات المتحملـــة الممحـ ــودات المسـ ــابقًا، علـــى صـــافي الموجـ ــافي إذا كانـــت القيمـــة العادلـــة لدها.مكـــن تحدیـــ فظ بهـــا سـ صـ

نــت قــد حــددت بشــكل صــحيح كافــة كا ا م مــا إذإجمــالي المبلــغ المحــول، تقــوم المجموعــة بإعــادة تقيــيعــنزیــدتذ عليهــا مســتحو ات الالموجــود
ثبيتهــا بتــاریخ االســتحواذ. غ ليــتم تالموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس المبــال

جمــالي المبلــغ المحــول، یــتم إلــىعليهــا عیــادة فــي القيمــة العادلــة لصــافي الموجــودات المســتحوذ ا ز عنهــ زال ینــتجال تــ تقيــيمانــت إعــادة الإذا ك
تثبيت األرباح بعد ذلك ضمن األرباح أو الخسائر.
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(تتمة)دمج األعمال والشهرة

مــة، فــإن فــي القياالنخفــاضائر انخفــاض فــي القيمــة متراكمــة. لغــرض اختبــار أیــة خســ شــهرة بالتكلفــة ناقصــاً الولــي، یــتم قيــاسبعد التثبيــت األ
واذ، مخصصــة لجميــع الوحــدات المنتجــة للنقــد الخاصــة بالمجموعــة والتــي تح يهــا فــي دمــج األعمــال هــي، مــن تــاریخ االســ الشــهرة المســتحوذ عل

ها صــ بــات أخــرى للشــركة المســتحوذ عليهــا قــد تــم تخصيأو مطلو مــا إذا كانــت موجــوداتمــال، بغــض النظــر فيیتوقع بأن تستفيد من دمج األع
الوحداتلتلك  

ى عند تخصيص الشهرة للوحدة المنتجة للنقد واستبعاد جزء من العملية داخل هذه الوحدة، فإن الشــهرة المتعلقــة بالعمليــة المســتبعدة تضــاف إلــ 
تنادًا إلــى قياســها اســ شــهرة التــي تــم اســتبعادها فــي هــذه الظــروف یــتم د. إن الالخسائر من االستبعا تحدید األرباح أو المبلغ المدرج للعملية عند 

ت المستبعدة والجزء من الوحدة المنتجة للنقد المحتفظ به.القيم المتعلقة بالعمليا 

االنخفاض في قيمة الشهرة
لقيمــة االســتخدام للوحــدات مــل تقــدیرقيمتهــا. هــذا یتطلــب عالشــهرة قــد انخفضــت علــى أســاس ســنوي، تقــوم المجموعــة بتحدیــد مــا إذا كانــت 

ــدفقات النقدیــة المتوقعــة فــي يص الشــهرة لهــا. إن تقــدیر قيمــة االســتخدام یتطلــب مــن التــي تــم تخصــ المنتجــة للنقــد ال مجموعــة إجــراء تقــدیر للت
یة.لتلك التدفقات النقدب القيمة الحالية  حدة منتجة للنقد وكذلك تحدید سعر خصم مالئم الحتسا المستقبل من كل و 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
اریخ كل تقریر مالي بمراجعة القيمة المدرجة لموجوداتها لتقييم فيما إذا كان یوجــد مؤشــر بــأن تلــك الموجــودات قــد تعرضــت بتة وعالمجمتقوم  

ر مبلــغ بنــد الموجــودات القابــل للتحصــيل. إن المبلــغ الممكــن وم المجموعــة بتقــدیالنخفــاض فــي القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، تقــ 
ل القيمــة العادلــة لبنــد الموجــودات ناقصــًا التكــاليف للبيــع وقيمــة االســتخدام لــه أیهمــا أعلــى. وعنــد تقيــيم قيمـــة مثــ یموجــوداتتحصــيله لبنــد ال

م تخفيضها إلى القيمة الحاليــة لهــا باســتخدام أســعار الخصــم قبــل لبند الموجودات یتاالستخدام، فإن التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة العائدة 
يمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخــاطر المحــددة لبنــد الموجــودات. عنــد تحدیــد القيمــة العادلــة ناقصــًا قيتتــي تعكــسالضــریبة ال

.تكاليف البيع، یؤخذ في االعتبار أحدث المعامالت في السوق 

ض المبلــغ المــدرج لبنــد الموجــودات إلــى فــيتخ نــه یــتم حصيله لبند الموجودات على أنه أقل من القيمة المدرجــة، فإ لمبلغ الممكن تإذا تم تقدیر ا
المبلغ الممكن تحصيله. ویتم تثبيت خسائر االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

ن تحصــيله بلــغ الممكــ ودات إلــى التقــدیر المعــدل للمحقًا، یتم زیادة القيمــة المدرجــة لبنــد الموجــ خفاض في القيمة العندما یتم عكس خسائر االن
حدیــدها، شــریطة أن لــم یكــن هنــاك خســائر انخفــاض ولكن فقط إلى الحد الذي ال یتجاوز فيه مبلغ الزیادة المدرج القيمة المدرجــة التــي ســيتم ت

و األربــاح أت الســابقة. یــتم تثبيــت عكوســات خســائر االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان موجــودات فــي الســنوافــي القيمــة تــم تثبيتهــا لبنــد ال
الخسائر الموحد.

المخزون 
تمثــل التكــاليف تلــك المصــروفات المتكبــدة لكــل منــتج حتــى وصــوله یتم إظهار المخــزون بالتكلفــة وصــافي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أیهمــا أقــل.

لي:له الحاليين كما یإلى موقعه وشك

تكلفة الشراء على أساس المتوسط المتحرك؛-المواد الخام  
المتوسط المتحرك؛فة الشراء على أساستكل-ليف  مواد التغ

لمتوسط المتحرك؛تكلفة الشراء على أساس ا-قطع الغيار والمواد االستهالكية 
والعمالة المباشرة زائدًا حصة مناســبة مــن مصــاریف االنتــاج غيــر لمباشرة المستخدمةتكاليف المواد ا-البضاعة الجاهزة واألعمال قيد التنفيذ 

درة التشغيلية العادیة.وفقًا للقالمباشرة  

. یــتم شــطب االســتبعادمتوقــع تحقيقهــا عنــد یــة تكــاليف إضــافيةیحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أســاس ســعر البيــع التقــدیري ناقصــًا أ
والمتقادمة.البضاعة التالفة  
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قياس الالحقألولي والالتثبيت ا-األدوات المالية 
منشأة أخرى.إن األداة المالية هي أي عقد ینشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية ل

اليةالموجودات الم)١

ياسالتثبيت األولي والق
األخــرى والقيمـــة العادلــة مــن خـــالل خل الشــاملالتثبيــت األولــي، بالقيمــة العادلـــة مــن خــالل بنـــود الــد، عنـــد دات الماليــةوجــو تصــنيف الممیت

التكلفة المطفأة.بالحقًا قياسها میتكما األرباح أو الخسائر،

ــد ــائص التــــدفقات اتصــــنيف المیعتمـ ـــت األولــــي علــــى خصـ ــد التثبيـ ـــودات الماليــــة عنـ ـــة وجـ ـــة التعاقدیـ ــودات الماليــــة ونلنقدیـ ـــوذج أعمــــال للموجـ مـ
تــي قامــت المجموعــة المدینــة التجاریــة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر تمویــل جــوهري أو الاء الــذمم المجموعــة إلدارة هــذه الموجــودات. باســتثن

فــي يمتــه العادلــة زائــدًا،وجــودات الماليــة بقهــا المعيــار بشــأنها، تقــوم المجموعــة مبــدئيًا بقيــاس بنــد المالتــي یســمح بءاتبتطبيــق بعــض االســتثنا 
ال تحتــوي علــى عنصــر الخسائر، تكاليف المعامالت. إن الذمم المدینة التجاریة التــيرباح أو حالة لم یتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل األ

ــة المحــدد یــتم قياســها بســعر ة بتطبيــق بعــض االســتثناءات التــي یســمح بهــا المعيــار بشــأنها،قامــت المجموعــ تــيتمویــل جــوهري أو ال المعامل
جوع إلى السياسات المحاسبية لإلیرادات من عقود العمالء.یرجى الر .١٥ب المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم بموج 

نشــأ ى، فإنــه یلــزم أن یفأة أو بالقيمة العادلة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــر یتم تصنيف بند موجودات مالية وقياسه بالتكلفة المطوحتى
المســتحق. یشــار إلــى هــذا التقيــيم باســم اختبــار دفعــات أصــل الــدینتمثــل "فقــط مــدفوعات أصــل الــدین والفائــدة" علــى مبلــغ عنــه تــدفقات نقدیــة

اؤه على مستوى األداة.ألساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم، ویتم إجر المبلغ ا

مــوذج ة. یحــدد نلموجوداتهــا الماليــة مــن أجــل انتــاج التــدفقات النقدیــ ية إلى كيفيــة إدارتهــا ة الموجودات المالنموذج أعمال المجموعة إلدار یشير
ة أو كليهما.التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بيع الموجودات الماليالعمل ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن تحصيل

ار زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العــرف الســائد فــي صيل الموجودات ضمن إطية التي تستلزم تو المشتریات أو المبيعات للموجودات المالإن
الموجودات.التاریخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع بند مشتریات بالطریقة العادیة) یتم تثبيتها بتاریخ المتاجرة، أيالسوق (ال

الالحقاسالقي
من أربع فئات:موجودات المالية ضالقياس الالحق تصنف الألغراض

 دات المالية بالتكلفة المطفأة ( أدوات الدین)الموجو
 ن)العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة ( أدوات الدیالية بالقيمة  ت المجوداالمو
اج األربــاح والخســائر المتراكمــة عليهــا األخــرى دون إعــادة إدر نود الدخل الشامل ات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بالموجود

(أدوات حقوق الملكية)ن التثبيتعند التوقف ع
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

فة المطفأةالمالية بالتكلالموجودات
:تم استيفاء الشرطيين التاليينالتكلفة المطفأة إذاالموجودات المالية بوم المجموعة بقياسهذه الفئة هي األكثر تعلقًا بالمجموعة. تقإن

ــاظ بـــالموجودات الماليـــة مـــن أجـــل االحتإذا تـــم ــة ضـــمن نمـــوذج األعمـــال والـــذي یكـــون الهـــدف منـــه االحتفـ فـــاظ ببنـــد الموجـــودات الماليـ
حصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وت

والفوائــد غ األساســيات نقدیــة عبــارة فقــط عــن دفعــات المبلــ اریخ معينــة تــدفقوجــودات الماليــة فــي تــو لتعاقدیــة لبنــد المإذا نــتج عــن البنــود ا
.المستحقعلى المبلغ األساسي
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(تتمة)ي والقياس الالحقالتثبيت األول-األدوات المالية 

(تتمة)اليةالموجودات الم)١

تمة)(تة المطفأةبالتكلفالماليةالموجودات
. یــتم تثبيــت األربــاح لقیمةلالنخفــاض فــي اتخضعســعر الفائــدة الفعلــي و یقةطــر دامستخ ا بالحقــًا ةفأ طلمابالتکلفةلمالیةاوداتج و لماسقیا میت

؛أو تعدیله أو انخفاض قيمتهسائر الموحد عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات والخسائر في بيان األرباح أو الخ 

دینين التجــاریين واآلخــرین والمبــالغ المســتحقة مــن أطــراف ندوق والمــ لمالية للمجموعة األرصدة لدى البنوك والنقد في الصــ الموجودات اتتضمن
القة.ذات ع

لكية)خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات حقوق المالمالية المصنفة بالقيمة العادلة منالموجودات
ء كــأدوات حقــوق ملكيــة مصــنفة ابــل إللغــا تار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قن تخ یمكن للمجموعة أالتثبيت األولي،عند

٣٢موجــب المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم دخل الشــامل األخــرى عنــدما تســتوفي تعریــف حقــوق الملكيــة ببالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــ 
حدید التصنيف على أساس كل أداة على حدة.ها للمتاجرة . ویتم تمالية: العرض وغير محتفظ باألدوات ال

آخــر األرباح أو الخسائر. یتم تثبيــت توزیعــات األربــاح كــدخلودات المالية ال یتم إعادة تصنيفها أبدا إلىئر من هذه الموج خسا اح والاألربإن
ســتفيد المجموعــة مــن هــذه المبــالغ المحصــلة بهــا باســتثناء عنــدما تيــد اســتحقاق الدفعــة الخاصــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد عنــد تأك

ربــاح فــي بنــود الــدخل الشــامل األخــرى. إن أدوات حقــوق جــودات الماليــة، وفــي هــذه الحالــة یــتم تثبيــت هــذه األفة بند المو من تكلزءج ستردادكا 
المجموعــةوقــد اختــارت لقيمــة. لتقيــيم االنخفــاض فــي اخل الشــامل األخــرى ال تخضــع ملكيــة المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدال

هذه الفئة.ضمنالملكية في حقوق الستثماراتها قابل لإللغاء تصنيف غير

عن التثبيتالتوقف
ن مجموعــة موجــودات ماليــة وجــودات الماليــة أو جــزء مــ فــي البدایــة التوقــف عــن تثبيــت الموجــودات الماليــة (أو حيثمــا ینطبــق جــزء مــن المیــتم

لمركز المالي الموحد للمجموعة) عندما:معنى شطبها من بيان امماثلة) كموجودات مالية (ب
 وجودات؛ أودیة من بند المول على التدفقات النقق في الحصتنتهي الحقو
 ــتالم التـــدفقات النقدیـــة مـــن بنـــد الموجـــودات ــذ علـــى عاتقهـــ تحـــول المجموعـــة حقوقهـــا السـ ــدفقا أو عنـــدما تأخـ ــزام بـــدفع التـ ــة ا االلتـ ت النقدیـ

كل فعلــي جميــع المخــاطر مجموعــة بشــ رف ثالــث بموجــب ترتيــب "تمریــر"؛ وإمــا (أ) أن تحــول الل دون تأخير جــوهري لطــ المستلمة بالكام
موجــودات، إال ميــع مخــاطر ومزایــا بنــد المتعلقة ببنــد الموجــودات، أو (ب) ال تكــون المجموعــة قــد حّولــت وال احتفظــت فعليــًا بج والمزایا ال
ت.السيطرة على بند الموجوداأنها حّولت

قيــيم مــا إذا احتفظــت بمخــاطر برم اتفاقية تمریر، فإنها تقوم بتودات أو تجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند موج تحّول الموعندما 
ببنــد لقــةلمتعبجميع المخــاطر والمزایــا اإما بتحویل أو االحتفاظ. وإذ لم تقم بشكٍل فعليومزایا الملكية أم ال، وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ

لــى حــد اســتمرار مشــاركتها فيــه. عة تثبيت بنــد الموجــودات المحــّول إصل المجمو ات ولم تقم بتحویل السيطرة على بند الموجودات، تواالموجود
علــى بنــد المطلوبــات المــرتبط بــه بنــد الموجــودات المحــّول و لوبــات مــرتبط بــه. وُیقــاس وفــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة كــذلك بتثبيــت بنــد مط

وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.یعكس الحقوق أساس

د الموجــودات المحــّول بالقيمــة الدفتریــة األصــلية لبنــد الموجــودات وأقصــى مقابــل یأخــذ شــكل ضــمان علــى بنــ لمســتمر الــذيرتبــاط االاوُیقــاس
ه، أیهما أقل.یلزم على المجموعة سدادمادي



والشركات التابعة لهاركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢١بر دیسم٣١تهية في  للسنة المن

٢٨

(تتمة) لهامةملخص السياسات المحاسبية ا٣-٢
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في قيمة الموجودات الماليةاالنخفاض
لـــة مـــن خـــالل األربـــاح أو محـــتفظ بهـــا بالقيمـــة العادكافـــة أدوات الــدین غيـــر الالمجموعـــة بتثبيـــت مخصـــص خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة لتقــوم
ا للعقــد وجميــع التــدفقات النقدیــة التــي تتوقــع عاقدیــة المســتحقئتمان المتوقعة إلى الفــرق بــين التــدفقات النقدیــة التسائر. تستند خسائر االالخ  ة وفقــً
ات النقدیــة المتوقعــة علــى التــدفقات صــلي. تشــتمل التــدفقلفائــدة الفعلــي األمعــدل ایســاوي تقریبــاً اســتالمها والتــي یــتم خصــمها بســعر مجموعــةال
تبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.المحتفظ بها أو التعزیزات االئتمانية األخرى التي تعدیة من بيع الضمانات  النق

اطر االئتمانيــة منــذ دة جوهریــة فــي المخــ تــي لــم یكــن بهــا زیــا تثبيت خسائر االئتمان المتوقعة علــى مــرحلتين. بالنســبة لتعرضــات االئتمــان الیتم
عن حاالت التعثر المحتملــة خــالل األشــهر االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانية التي تنتج م تكوین مخصص لخسائر التثبيت األولي، یت

جوهریــة فـــي تــي حــدث لهــا زیــادة ضــات االئتمانيــة الشــهرًا). بالنســبة لتلــك التعر ١٢عشــر المقبلــة (خســائر االئتمــان المتوقعــة خــالل نــياالث
لعمــر المتبقــي للتعــرض، بغــض د مخصص خسارة للخسائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى ابيت األولي، یلزم وجو المخاطر االئتمانية منذ التث

(خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام).لتعثرالنظر عن توقيت ا

لك، ال تقــوم الئتمــان المتوقعــة. لــذالمجموعــة طریقــة مبســطة فــي حســاب خســائر اودات العقــود، تطبــقینــة التجاریــة وموجــ للــذمم المدبالنســبة
مــان، ولكــن بــدال مــن ذلــك تقــوم بتثبيــت مخصــص خســائر علــى أســاس خســائر االئتمــان المتوقعــة المجموعــة بتتبــع التغيــرات فــي مخــاطر االئت

مخصصــات بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة لخســائر یــر مــالي. وقــد وضــعت المجموعــة مصــفوفة فــي تــاریخ كــل تقر امعلــى مــدى عمــر االســتخد
يئــة االقتصــادیة. تعتبــر المجموعــة بنــد الموجــودات المــالي متخلــف عــن وفقــًا للعوامــل المســتقبلية الخاصــة بالمــدینين والبتعــدیلها االئتمــان، وتــم 

.یوماً ٩٠لمدة قدیةالسداد عندما یتأخر سداد الدفعة التعا 

ير المعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تعتبر المجموعة بند الموجودات المالي متخلــف عــن الســداد عنــدما تشــ 
ــر ــه مـــن غيـ ــا اإلـــى أنـ ــتفظ بهـ ــة تحـ ــينات ائتمانيـ ــاة أي تحسـ ــة القائمـــة بالكامـــل قبـــل مراعـ لمحتمـــل أن تحصـــل المجموعـــة علـــى المبـــالغ التعاقدیـ

دیة.بند الموجودات المالي عندما ال تكون هناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقشطبم المجموعة. یت

المطلوبات المالية)٢

اساألولي والقيالتثبيت
والســلفيات تصــنيف المطلوبــات الماليــة، عنــد التثبيــت األولــي، كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والقــروضیتم

.والمبالغ المستحقة الدفع أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاء
يمــة العادلــة، وفــي حالــة القــروض والســلفيات والمبــالغ المســتحقة الــدفع، یــتم تنزیــل تكــاليف لقتثبيــت جميــع المطلوبــات الماليــة فــي البدایــة با یــتم

المعامالت العائدة لها مباشرة.

ومطلوبات عقود اإلیجار.المطلوبات المالية للمجموعة الدائنين التجاریين واآلخرین والمبلغ المستحق ألطراف ذات عالقة منتتض

الالحقالقياس
الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما یلي:اسالقيیعتمد
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تجاریون وآخرون دائنون 
لــى المجموعــة، ویــد المنشــأة ببضــاعة وخــدمات، والتــي صــدرت بهــا فــواتير إیتم تثبيت المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع فــي المســتقبل لقــاء تز 

أو لم تصدر.

عن التثبيتالتوقف
ط ببنــد المطلوبــات أو إلغائــه أو انتهــاء صــالحيته. وعنــد القيــام یــتم التوقــف عــن تثبيــت بنــد المطلوبــات المــالي عنــد االعفــاء مــن االلتــزام المــرتب

ة بشــكل أساســي أو أن الشــروط المتعلقــة مطلوبات مالي آخر من نفس المقرض على أساس شــروط مختلفــ بإحالل بند المطلوبات المالي ببند 
التغييــر علــى أنــه توقــف عــن تثبيــت بنــد المطلوبــات الموجود قد تم تعــدیلها بصــورة جوهریــة، یــتم التعامــل مــع هــذا اإلحــالل أوطلوباتببند الم

ة ذات العالقــة فــي بيــان األربــاح وبات مالي جدیــد. ویــتم تثبيــت الفــرق فــي المبــالغ المدرجــ المالي األصلي كبند مطلوبات مالي وتثبيت بند مطل
.موحدأو الخسائر ال

تسویة األدوات المالية)٣

ویدرج صافي المبلغ المدرج فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد فقــط فــي حــال وجــود حــق قــانوني ملــزم تسویة الموجودات والمطلوبات الماليةیتم
موجــودات وتســدید المطلوبــات لنيــة فــي الســداد علــى أســاس الصــافي أو لتحقيــق ال لتســویة المبــالغ المثبتــة أو أن یكــون لــدى المجموعــة احاليــاً 

.بالتزامن

وشبه النقدیةالنقدیة
دائــع القصــيرة األجــل التــي قات النقدیة الموحد، تتألف النقدیة وشبه النقدیة من النقد في الصندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والو بيان التدفلغرض

أشهر أو أقل بعد تنزیل رصيد السحب على المكشوف من البنوك.تستحق في األصل خالل ثالثة

االستثمار في الشركة الشقيقة
ة ن للمجموعــة تــأثير جــوهري عليهــا. إن التــأثير الجــوهري هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــ الشــركة الشــقيقة هــي منشــأة یكــو إن

ا، ولكن ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة علــى هــذه السياســات. إن االعتبــارات المتخــذة عنــد يهبالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر ف
زمــة لتحدیــد الســيطرة علــى الشــركات التابعــة. یــتم احتســاب اســتثمارات المجموعــة فــي شــركتها الشــقيقة الجــوهري مماثلــة لتلــك الاللتأثيرتحدید ا

ة، فــإن االســتثمارات فــي الشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك یــتم تثبيتهــا فــي كيــ ســتخدام طریقــة حقــوق الملكيــة. بموجــب طریقــة حقــوق الملبا 
الســتثمارات لتثبيــت التغيــرات فــي حصــة المجموعــة مــن صــافي موجــودات الشــركة الشــقيقة منــذ . یــتم تعــدیل القيمــة المدرجــة لفــةالبدایــة بالتكل

فــي المبلــغ المــدرج لالســتثمارات وال یــتم اختبارهــا بخصــوص االنخفــاض فــي هــا اذ. إن الشهرة المتعلقة بالشركة الشقيقة یتم ادراج تاریخ االستحو 
القيمة بشكل منفصل.

الموحــد حصــة المجموعــة فــي نتــائج العمليــات فــي الشــركة الشــقيقة. إن أي تغيــر فــي بنــود الــدخل الشــامل ویعكــس بيــان األربــاح أو الخســائر 
الدخل الشامل األخرى للمجموعة. باإلضافة إلى ذلــك، عنــدما یكــون هنــاك تغيــر ود خرى لتلك الشركات المستثمر فيها یعرض كجزء من بناأل

رج المجموعــة حصــتها مــن أي تغيــرات، عنــد االقتضــاء، فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للشــركة الشــقيقة، تــدحقــوق مثبــت مباشــرة فــي 
ا بــين المجموعــة والشــركة الشــقيقة یــتم حــذفها بحــدود حصــة ت مــ ألربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعــامالالملكيــة الموحــد. إن ا

المجموعة في الشركة الشقيقة.

خســائر الشــركة الشــقيقة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد خــارج األربــاح التشــغيلية ویمثــل مجمــوع حصــة المجموعــة مــن أربــاح أویظهــر
ي الشركات التابعــة للشــركة الشــقيقة. یــتم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ة فح أو الخسائر بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطر األربا 

المحاســبة للمجموعــة. عنــد الضــرورة، یــتم إجــراء تعــدیالت لجعــل السياســات المحاســبية أو المشــروع المشــترك فــي نفــس فتــرة يقةللشــركة الشــق
ي للمجموعة.تتماشى مع تلك الت
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يت خســارة انخفــاض فــي القيمــة علــى اســتثمارها فــي شــركتها دد المجموعة ما إذا كان من الضروري تثباستخدام طریقة حقوق الملكية، تح بعد
قيمــة االســتثمار فــي الشــركة مــالي، مــا إذا كــان یوجــد دليــل موضــوعي علــى االنخفــاض فــي الشــقيقة. وتحــدد المجموعــة، بتــاریخ كــل تقریــر 

الفــرق بــين المبلــغ القابــل لالســترداد بحســاب مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة علــى أنــهمثــل هــذا الــدليل، تقــوم المجموعــة جودالشقيقة. وفي حالة و 
اح أو الخسائر الموحد.بند "الحصة من نتائج الشركة الشقيقة" في بيان األربللشركة الشقيقة وقيمتها المدرجة، ثم یتم تثبيت الخسارة تحت

فظ بهــا بالقيمــة العادلــة. أي فــرق بــين موعة باحتساب وإثبات أیــة اســتثمارات محــتخسارة التأثير الجوهري على الشركة الشقيقة، تقوم المج عند
يتــهلة مــن االســتبعاد یــتم تثبالقيمة العادلة لالستثمار المحــتفظ بــه والمبــالغ المحصــ المبلغ المدرج للشركة التابعة عقب خسارة التأثير الجوهري و 

ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

المخصصات 
التــدفقات أو ضــمني) حــالي علــى المجموعــة نتيجــة حــدث ســابق، ومــن المــرجح أن تكــون ثبيــت المخصصــات عنــد وجــود التــزام (قــانونيتیــتم

ویمكــن عمــل تقــدیر معقــول لمبلــغ االلتــزام. عنــدما تتوقــع المجموعــة بأنــه مــن أجــل تســدید االلتــزام ضــروریة مزایا اقتصــادیةالمتضمنة  الخارجة  
كبنــد موجــودات ولكــن عنــد التأكــد مــن الســداد فقــط. یــتم عــرض غ المحصــلعــض مــن أو كــل المخصصــات، یــتم تثبيــت المبلــ بادةیمكــن اســتع

لغ مستردة.ي بيان األرباح أو الخسائر الموحد بعد تنزیل أیة مبا المصاریف التي تتعلق بأي مخصص ف

لمخــاطر التــي ئمــًا، اتخدام الســعر والــذي یعكــس، حيثمــا یكــون مالكان تأثير القيمــة الزمنيــة لألمــوال جوهریــًا، یــتم خصــم المخصصــات باســ إذا
رور الوقت كتكاليف تمویل.تخص بند المطلوبات. عند استخدام الخصم، تثبت الزیادة في المخصص المستحق بم

ظفيننهایة الخدمة للمو مكافأة
ــأة نهایــة الخدمــة للمــوظفين. تســتند المبــالغ المســتحقة الــدفع علــى الراتــب النهــائي وطــول مــدة التقــوم وظفين خدمــة للمــ المجموعــة بتقــدیم مكاف

مزایا على مدى فترة الخدمة. خضوعًا إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. یؤخذ مخصص للتكاليف المتوقعة لهذه ال

المجموعة بتكوین مخصص للمساهمات التي سيتم تقدیمها في صندوق تقاعد الهيئــة العامــة للمعاشــات نين، تقومالموظفين المواطبخصوص
ل للمصــاریف عنــد لموظفين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات واارواتب سب كنسبة من عية وتحتوالتأمينات االجتما  لتي تحمــّ

.قها استحقا 

ئة وااللتزامات الطار المطلوبات 
التــي تتضــمن د تدفق خــارج للمــواردیتم تثبيت المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة. ویتم اإلفصاح عنها إال إذا كان من المستبعال

لالمــرجح تــدفق داخــ ة لكن یتم اإلفصاح عنها عنــدما یكــون مــن لمالية الموحدمزایا اقتصادیة. ال یتم تثبيت بند موجودات طارئة في البيانات ا
للمزایا االقتصادیة.

القيمة المضافةضریبة
ات العربية المتحدة، وعلى استيرادها للســلع والخــدمات ها داخل دولة اإلمار ٪ على معامالت٥المجموعة لضریبة القيمة المضافة بنسبة تخضع

معــدل الضــریبة المطبــق علــى المبلــغ المفــوتر لبيــع الســلع ات ضریبة القيمة المضافة من خالل تطبيــقبلغ بند مطلوبمن الخارج. یتم تحدید م
ضـــریبة القيمـــة المضــافة للمخرجـــات) ناقصـــًا المتحـــدة (إن وجــدت) (والخــدمات والمصـــاریف القابلـــة لالســترداد داخـــل دولـــة اإلمــارات العربيـــة 

العالقــة (ضــریبة القيمــة المضــافة للمــدخالت). ي تــم إجراؤهــا مــع الفــواتير الداعمــة ذات المشــتریات التــ ضریبة القيمــة المضــافة المدفوعــة علــى 
ية الموحدة.ة في البيانات المالبعد خصم ضریبة القيمة المضافة لجميع الفترات المعروضراداتتسجل المجموعة اإلی
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يةاألجنبالعمالت 
ل المجموعــة وفقــًا لســعر الصــرف الفــوري للعملــة المســتخدمة المعنيــة بتــاریخ تكــون ًا من قبالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيتسجل

.ألول مرةللتثبيتالمعاملة فيه مؤهلة 

.ماليلالمستخدمة بتاریخ التقریرمطلوبات النقدیة المصنفة بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفوریة للعملة االموجودات والنإ

حســـب التكلفــة التاریخيـــة بــالعمالت األجنبيـــة یــتم تحویلهـــا باســتخدام أســـعار الصــرف بتـــواریخ المعـــامالت تـــي تقــاس البنــود غيـــر النقدیــة الإن
تـــاریخ تحدیــد القيمـــة لنقدیــة التـــي تــم قياســـها بالقيمــة العادلـــة بــالعمالت األجنبيــة تحـــول باســتخدام أســـعار الصــرف بود غيـــر ااألوليــة. إن البنــ 

مــن تحویــل البنــود غيــر النقدیــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة یــتم معاملتهــا بمــا یتماشــى مــع تثبيــت الناتجــة العادلــة. إن األربــاح أو الخســائر 
ت أربــاح أو خســائر القيمــة لتغيير في القيمة العادلة للبند (على سبيل المثــال، فروقــات التحویــل للبنــود حيــث یــتم تثبيــ ائر من ااألرباح أو الخس

ــةال ــود الـــدخل الشـــ عادلـ ــمن بنـ ــامل األخـــرى أو األربـــاح أو امل األخـــ ضـ ــود الـــدخل الشـ ــمن بنـ ــًا ضـ ــاح أو الخســـائر أیضـ رى أو یـــتم تثبيـــت األربـ
الخسائر، على التوالي).

حكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاأل٤-٢

ت تــؤثر علــى المبــالغ المعلنــة لإلیــرادات افتراضــا ة للمجموعة یتطلب من اإلدارة إصدار أحكام وتقــدیرات و إن إعداد هذه البيانات المالية الموحد
ــاح عـــن المطلوبـــ  ــذه االفتراضـــات ات الطار والمصـــاریف والموجـــودات والمطلوبـــات، واإلفصـــاحات المرفقـــة واإلفصـ ــدم التأكـــد حـــول هـ ــة. إن عـ ئـ

في الفترات المستقبلية.متأثرة  جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات الیمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیل توالتقدیرا

األحكام
تلك التي تشتمل على تقــدیرات، والتــي لهــا التــأثير باستثناءعملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باألحكام التالية خالل

ات المالية الموحدة:األكبر على المبالغ المثبتة في البيان

تغير وتقييم القيدتحدید طریقة لتقدیر المبلغ الم
المتغيــر، یتعــين علــى ر المبلغبضائع حق اإلرجاع وتخفيضات الكميات التي ینشأ عنها مبلغًا متغيرًا. عند تقدیبعض عقود مبيعات التشتمل

لــذيفضل بقيمــة المبلــغ اثر احتماًال استنادًا إلى الطریقة التي تتنبأ بشكل أالمجموعة استخدام إما طریقة القيمة المتوقعة أو طریقة المبلغ األك
یستحق لها.

ــة المناســـبة الســـتخدامها فـــي تقـــدیر الالمقـــررت ــة القيمـــة المتوقعـــة هـــي الطریقـ تغيـــر لمبيعـــات البضـــائع ذات حقـــوق مبلـــغ المجموعـــة أن طریقـ
ئع مــع تخفيضــات الكميــات، ائص مماثلة. عند تقــدیر المبلــغ المتغيــر لمبيعــات البضــا اإلرجاع، نظرًا للعدد الكبير لعقود العمالء التي لها خص

إن الطریقــة المختــارة التــي تتنبــأ ناســبًا. تخدام مزیج من طریقة المبلغ األكثر احتماًال وطریقة القيمــة المتوقعــة ســيكون مأن اسعةقررت المجمو 
ا علــى عــدد  غ األكثــر احتمــاًال لتلــك حــدود الكميــات الــواردة فــي العقــد. ُتســتخدم طریقــة المبلــ بشــكل أفضــل قيمــة المبلــغ المتغيــر اعتمــدت أساســً

احد.كميات و كميات فردي في حين تستخدم طریقة القيمة المتوقعة للعقود التي لها أكثر من حدالعقود التي لها حد 

ان المبلــغ المتغيــر مقيــدًا. قــررت المجموعــة أن تضــمين أي مبلــغ متغيــر فــي ســعر المعاملــة، تأخــذ المجموعــة بعــين االعتبــار مــا إذا كــ قبــل
يتم ا الســابقة وتوقعــات األعمــال والظــروف االقتصــادیة الحاليــة. باإلضــافة إلــى ذلــك، ســ المبلــغ المتغيــر ليســت مقيــدة بنــاًء علــى خبرتهــ تقــدیرات
تأكد المبلغ المتغير ضمن إطار زمني قصير.دمل في عالفص

وعة كمؤجرالمجم–عقود إیجار العقارات  تصنيف
ــتم تصــنيفها كعقــار اســتثماري حيــث ال تســتوفي معــایير ت المجموعــة عقــود إیجــار عقــارات تجاریــة أبرمــ  بخصــوص جــزء مــن عقاراتهــا، ولــم ی

. وحــددت المجموعــة، اســتنادًا إلــى تقيــيم شــروط وأحكــام االتفاقيــات مثــل أن فتــرة ٤٠لي رقــم ســبي الــدو العقارات االستثماریة وفقــًا للمعيــار المحا 
قــار وال تبلــغ القيمــة الحاليــة لــدفعات الحــد األدنــى لإلیجــار فعليــًا كامــل مبلــغ القيمــة جــزءًا رئيســيًا مــن العمــر االقتصــادي للعتمثــلیجــار ال اإل

هریة ومزایا ملكية العقار وبالتالي تحتسب عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغيلية.اطر الجو العادلة للعقار أنها تحتفظ بجميع المخ 
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(تتمة)األحكام

دید مدة عقد اإلیجار بالنسبة للعقود ذات خيارات التجدیدحكم جوهري عند تح إجراء
خيــار تمدیــد عقــد ار علــى أنهــا المــدة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإلیجــار، باإلضــافة إلــى الفتــرات المشــمولة بقــد اإلیجــ المجموعــة مــدة عتحــدد

د اإلیجــار، إذا كــان مــن المؤكــد بشــكل معقــول عــدم ل تنفيــذه، أو أي فتــرات یشــملها خيــار إنهــاء عقــ اإلیجــار إذا كــان مــن المؤكــد بشــكل معقــو 
د لــدى المجموعــة خيــار إیجــار الموجــودات لفتــرات إضــافية مــدتها ثــالث ســنوات أو أكثــر. جــار، یوجــ بعــض عقــود اإلیبموجــبحــدوث ذلــك. 

ي كافــة العوامــل ذات العالقــة ول تنفيذ خيار التجدید. وهذا یعنــي، أنــه یراعــ مجموعة حكم حول تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقتطبق ال
خ البــدء، تقــوم المجموعــة بإعــادة تقيــيم مــدة عقــد اإلیجــار إذا كــان هنــاك حــدث أو بعــد تــاریلتنفيــذ التجدیــد. ديوالتي تؤدي لوجود حــافز اقتصــا 

ســبيل المثــال، تغييــر لــى تنفيــذ (أو عــدم تنفيــذ) خيــار التجدیــد (علــى في الظروف الخاضعة لسيطرتها والتي تــؤثر علــى قــدرتها عتغير جوهري 
مــن فتــرة اإلیجــار لعقــود إیجــار األراضــي والمبــاني نظــرًا ألهميــة هــذه دیــد كجــزءبتضــمين فتــرة التج عــةفــي اســتراتيجية األعمــال). قامــت المجمو 

بي جــوهري مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات)، وســيكون لهــا أثــر ســلا. هــذه العقــود لهــا فتــرة قصــيرة غيــر قابلــة لإللغــاء (أيالموجودات في عملياتهــ 
الســيارات كجــزء مــن مــدة عقــد اإلیجــار وذلــك ألن المجموعــة د تــأجير خيــارات تجدیــد عقــو اجعلى اإلنتاج في حالة عدم توفر بدیل. لم یــتم إدر 

لتجدید.ال تزید عن خمس سنوات وبالتالي ال یوجد أي خيارات للدیها سياسة لتأجير السيارات لمدة

نموذج األعمالتقييم
األعمــال. تقــوم المجموعــة بتحدیــد ر نمــوذج لموجودات الماليــة بنــاًء علــى نتــائج اختبــار مــدفوعات أصــل الــدین والفائــدة واختبــا وقياس اتصنيف

تضــمن هــذا التقيــيم ات الموجــودات الماليــة معــًا لتحقيــق هــدف أعمــال محــدد. ینموذج األعمال على المستوى الذي یعكس طریقــة إدارة مجموعــ 
داء الموجــودات وكيفيــة ثر على أذات العالقة، بما في ذلك كيفية تقييم وقياس أداء الموجودات والمخاطر التي تؤ أحكامًا تعكس جميع األدلة 

مطفــأة أو بالقيمــة موعــة بمتابعــة الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة الإدارة هذه المخاطر وطریقــة ســداد أتعــاب مــدراء الموجــودات. تقــوم المج 
، ومــا إذا كانـــت ســتبعادها ل الشــامل األخـــرى والتــي تــم التوقـــف عــن تثبيتهــا قبــل تـــاریخ اســتحقاقها لفهــم ســـبب ابنـــود الــدخ اللالعادلــة مــن خــ 

مــا إذا كــان . تعتبر المتابعة جزءًا من تقيــيم المجموعــة المســتمر لاألسباب متوافقة مع هدف األعمال الذي تم االحتفاظ ببند الموجودات ألجله
ير مالئم، تقيــيم مــا ذا كان غبالموجودات المالية المتبقية من أجله یستمر في كونه مالئمًا، وفي حالة ما إنموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ

الل تصــنيف هــذه الموجــودات. لــم تكــن هنــاك تغييــرات مطلوبــة خــ إذا كان هناك تغيــر فــي نمــوذج األعمــال وبالتــالي هنــاك تغيــر مســتقبلي فــي
الفترات المعروضة.

ات واالفتراضالتقدیرات 
يــر المؤكــدة بتــاریخ إعــداد البيانــات الماليــة، التــي لهــا قــدیرات غإن االفتراضــات األساســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى للت

عــة الية المقبلة مبينة فيما یلي. تعتمد المجمو لمبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة ضمن السنة الممخاطر جوهریة للتسبب بتعدیل جوهري 
دة. ومــع ذلــك، فــإن الظــروف واالفتراضــات الحاليــة حــول يــة الموحــ افتراضــاتها وتقــدیراتها علــى المعــایير المتــوفرة عنــد إعــداد البيانــات المالفــي

تلــك التغيــرات فــي االفتراضــات عنــد غيــرات الســوق أو ظــروف خارجــة عــن ســيطرة المجموعــة. تــنعكسالتطــورات المســتقبلية قــد تتغيــر بســبب ت
حدوثها.

في قيمة المخزون االنخفاض
ــالمخزون بالتكلفــة أو صــافي القيمــة المیــتم ــدما یصــبح المخــزون قــدیمًا أو متقادمــًا، یــتم إجــراء تقــدیر مكــن تحقياالحتفــاظ ب قهــا أیهمــا أقــل. عن

دیــةللمبــالغ الجوهریــة غيــر الفر یــتم هــذا التقــدیر بصــورة فردیــة. أمــا بالنســبة الممكن تحقيقها. بالنســبة للمبــالغ الجوهریــة الفردیــة، لصافي القيمة  
صص حسب نوع المخزون ودرجة العمر أو التقادم استنادًا ألسعار البيع التاریخية.  ویؤخذ مخ ولكنها قدیمة أو متقادمة فيتم تقدیرها مجتمعًة 

مخصــــصقبــــل احتســــابدرهــــم)، ٦٢٬٣٩٧٬١١٤–٢٠٢٠درهــــم (١٠٥٬٥٢٧٬١٨٩إعــــداد التقــــاریر، بلــــغ إجمــــالي قيمــــة المخــــزون بتــــاریخ
ــة بمبلـــغ  ــم). إن أي فـــرق ٨٨٤٬٤٨٢–٢٠٢٠درهـــم (٧٦٠٬٩٣٠للمخـــزون البطـــيء الحركـ ــًا فـــي الفتـــرات درهـ ــة فعليـ ــين المبـــالغ المحققـ ــا بـ مـ

األرباح أو الخسائر الموحد.المستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم تثبيته في بيان  
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(تتمة) دیرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتق٤-٢

واالفتراضات (تتمة)التقدیرات 

ات الثابتة والموجودات غير الملموسةالمقدرة لالستخدام واستهالك الموجوداألعمار
ــوم ــتهتقـ ــة االسـ ــة للنمـــ اإلدارة بمراجعـــة دوریـــة لألعمـــار المقـــدرة وطریقـ ــد مـــن أن طریقـــة وفتـــرة االســـتهالك مماثلـ ــا الك للتأكـ وذج المتوقـــع للمزایـ

جودات.االقتصادیة من هذه المو 

تقدیر نسبة االقتراض المتزایدة-اإلیجار  عقود
بهــا لقيــاس یــد نســبة الفائــدة الضــمنية فــي عقــد اإلیجــار بســهولة، ومــن ثــم تســتخدم نســبة االقتــراض المتزایــدة الخاصــةیمكــن للمجموعــة تحدال

ى المجموعة دفعهــا لالقتــراض لفتــرة مماثلــة، وبــنفس المتزایدة هي نسبة الفائدة التي قد یتوجب علمطلوبات عقود اإلیجار. إن نسبة االقتراض 
صول على بند موجودات بقيمة مماثلة لبند موجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادیة مماثلة.الضمان، األموال الالزمة للح 

توفر نسب ملحوظــة (كمــا هــو موعة دفعه، والذي یحتاج إلى تقدیر عند عدم تعكس نسبة االقتراض المتزایدة ما قد یتوجب على المج ومن ثم
الت تمویــل) أو عنــد الحاجــة إلــى تعــدیلها لــتعكس شــروط وأحكــام عقــد اإلیجــار (علــى الحال بالنسبة للشركات التابعــة التــي ال تــدخل فــي معــام

قتــراض المتزایــدة ة التابعــة). تقــوم المجموعــة بتقــدیر نســبة االتكــون عقــود اإلیجــار ليســت بالعملــة المســتخدمة لــدى الشــركســبيل المثــال، عنــدما 
د توفرها وُتطاَلب بإجراء بعض التقدیرات الخاصة بالشركة (مثــل التصــنيف باستخدام المدخالت الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عن

التابعة).االئتماني المنفصل للشركة

ت الكمياتالمبلغ المتغير للمرتجعات وتخفيضا تقدیر
. طــورت المجموعــة ذي یجب إدراجه في سعر المعاملة لبيع السلع ذات حقوق اإلرجاع وتخفيضات الكمياتالمجموعة المبلغ المتغير التقدر

ا إحصــائًيا للتنبــؤ بمرتجعــات المبيعــات. اســتخدم النمــوذج بيانــات العائــد الســ  ابقة لكــل منــتج للوصــول إلــى نســب العائــد المتوقعــة. یــتم نموذجــً
ســوف تــؤثر علــى لتحدید القيمة المتوقعة للمبلغ المتغير. إن أي تغييرات جوهریة في الخبرة مقارنــًة بنمــوذج العائــد الســابق النسبتطبيق هذه  

نسب العائد المتوقعة المقدرة من قبل المجموعة.

مــد تحدیــد مــا إذا كــان كميــات فــردي. یعتعــة للمجموعــة علــى أســاس كــل عميــل للعقــود التــي تخضــع لحــد تحليل تخفيضات الكميــات المتوقیتم
تریات المتراكمة حتى تاریخه.من المرجح أن یحق للعميل الخصم أم ال على استحقاقات التخفيضات السابقة للعميل والمش

ا لــذلك. عــة بشــكل ربــع ســنوي ویــتم تعــدیل مطلوبــات االســترداد وفقًــ المجموعــة بتحــدیث تقييمهــا للمرتجعــات وتخفيضــات الكميــات المتوقتقــوم
ــا یتعلـــق تعتبـــر ت ــة الســـابقة للمجموعـــة فيمـ ــتحقاقات قـــدیرات المرتجعـــات وتخفيضـــات الكميـــات المتوقعـــة حساســـة لتغيـــر الظـــروف؛ والتجربـ باسـ

دیســـمبر ٣١لعمـــالء فـــي المســـتقبل. كمـــا فـــي قـــد ال تكـــون مماثلـــة الســـتحقاقات المرتجعـــات والتخفيضـــات الفعليـــة لاتالمرتجعـــات والتخفيضـــ 
مبلغ مالي جوهري كمطلوبات استرداد للمرتجعات وتخفيضات الكميات المتوقعة.م یتم تثبيت أي ل٢٠٢٠و ٢٠٢١

للذمم المدینة التجاریة وموجودات العقودخسائر االئتمان المتوقعة  مخصص
د معــــدالت توقعــــة للــــذمم المدینــــة التجاریــــة وموجــــودات العقــــود. تســــتنالمجموعــــة جــــدول مخصصــــات لحســــاب خســــائر االئتمــــان المتســــتخدم

مثــال، حســب المخصصــات إلــى عــدد أیــام التــأخر عــن الســداد لمجموعــات مختلفــة مــن العمــالء التــي لهــا أنمــاط خســائر مماثلــة (علــى ســبيل ال
دیة واألشكال األخرى من الضمانات االئتمانية).عميل وتقييمه والتغطية بواسطة االعتمادات المستنالنوعالموقع الجغرافي ونوع المنتج و 

جــدول المخصصــات فــي البدایــة إلــى معــدالت التعثــر الســابقة المالحظــة للمجموعــة. ســتقوم المجموعــة بمعــایرة الجــدول لتعــدیل تجربــة دیســتن
تــدهور الظــروف االقتصــادیة المتوقعــة بلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كــان مــن المتوقــع أن تخســائر االئتمــان الســابقة بنــاًء علــى معلومــات مســتق

محلي) خالل العام المقبل، مما قد یؤدي إلــى زیــادة عــدد حــاالت التعثــر فــي قطــاع التصــنيع، یــتم تعــدیل الجإجمالي المنتعلى سبيل المثال:  (
المستقبلية.ابقة الملحوظة ویتم تحليل التغيرات في التقدیراتي تاریخ كل تقریر، یتم تحدیث معدالت التعثر السالتعثر السابقة. فمعدالت 

لســابقة الملحوظــة والظــروف االقتصــادیة المتوقعــة وخســائر االئتمــان المتوقعــة هــو تقــدیر جــوهري. إن تقيــيم التــرابط بــين معــدالت التعثــر اإن
الئتمــان ة المتوقعــة. قــد ال تكــون الخبــرة الســابقة لخســائر اة حساسة للتغيــرات فــي الظــروف واألوضــاع االقتصــادیاالئتمان المتوقعقيمة خسائر

ة أیًضا دليًال على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.الخاصة بالمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادی
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اإلیرادات من عقود العمالء، بالصافي -٣

دات المجموعة من عقود العمالء:ا یلي تحليل إلیرافيم

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

نوع اإلیرادات 

٥٣٣٬٥٨٤٬٣٠٠٤٢٩٬٠٥٥٬٤٧٦السلع، باإلجمالي بيع
) ١٧٬٨٣٨٬٢٩١() ١٨٬٢٥٨٬٠٢٤(تسویق : خصومات ومصاریف ناقصاً 

٥١٥٬٣٢٦٬٢٧٦٤١١٬٢١٧٬١٨٥السلعبيع
٢٥٦٬٤٩٨٦١٬٢٠٠تقدیم الطلبات خدمات

٥٬٩٠١٥١٥٬٣٧٤١١٬٤١٨٬٠٤٦

اإلیرادات نوع
٥١٥٬٣٧٥٬٩٠١٤١١٬٤١٨٬٠٤٦وقت معينفي

الجغرافية األسواق
٣٩١٬١٧٣٬٨٤٠٢٦٧٬٧٤٦٬٤٣١العربية المتحدة اإلمارات

٩٠٬٦٥٢٬٠٠٧٩٦٬٣٠٨٬٨٣٩مجلس التعاون الخليجي غير دولة اإلمارات العربية المتحدة دول
٣٣٬٥٥٠٬٠٥٤٤٧٬٣٦٢٬٧٧٦العالم دول بقية

٥١٥٬٣٧٥٬٩٠١٤١١٬٤١٨٬٠٤٦

ضــمن الــذمم الدائنــة التجاریــة واألخــرى لوبــات العقــود ومدرجــةهــا وقــد تــم تصــنيف هــذه المبــالغ كمطالمجموعــة مبــالغ مقدمــة مــن عمالئتســتلم
.١١یة وتم اإلفصاح عنه ضمن اإلیضاح  ینة تجار د كذمم مد. تم تثبيت المبلغ الذي صدر به فاتورة بموجب العقو ٢١ضمن اإلیضاح  
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للسنةاألرباح  -٤

تحميل:بعد للسنةظهار األرباح  تم ا

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٤٢١٬٤٧٠٬٨٤٠٣٠٧٬٧٥٣٬٥٤٠ات كلفة المبيعتإلىالمحملتكلفة المخزون 

٣٨٬١٤٨٬٢٨٢٣٦٬٨٦٢٬٢٨٠ن الموظفيمصاریف

٩٩٠٬٣٨٣٢٤٬٣٣١٥غيلية شعقود اإلیجار الت

-٧٬١٤٠٬٧٢٣) ٢٤(إیضاح ةيئالقضا وىا الدع مخصص

وال تتضمن خيار الشراء ("عقود لشهرًا أو أق١٢ر مدتها  اإیج فترةي یكون لها  جار التبعقود اإلیية  تتعلق مصاریف عقود اإلیجار التشغيل
قيمة منخفضة ("الموجودات منخفضة القيمة"). ذوودات األساسي ج مو وعقود اإلیجار التي یكون فيها بند الإیجار قصيرة األجل") 

وقد تقدمت المجموعة مليون درهم بموجب مطالبة من قبل موزع سابق.  ٧٬١بلغ  بتدائية المجموعة بسداد ماالمحكمة  الألزمتخالل السنة،  
تئناف آخر. د تقدیم طلب اس. إن المجموعة بصدفتئنا االستم رفضلكن المحكمة االبتدائية و حكم باستئناف ضد 
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دات الثابتةالموجو -٥

أعمال رأسمالية أثاث وتركيبات موجودات أراضي 
المجموع د التنفيذقيت سياراومعدات مكتبية ثابتةومباني 
همدر درهمدرهمدرهمدرهمدرهم

:التكلفة
٢٠٢١٩٢٬٦٢٥٬٤٣٨١٧٢٬٢٠٥٬٧٠٧٥٬٥٢٢٬٦٦٥١٣٬٧٠١٬٩٧٧٢٬٤٦٢٬٢١٦٢٨٦٬٥١٨٬٠٠٣ینایر ١في 

٢٬٩٠١٬٤٢٨٢٬٩٠١٬٤٢٨----إضافات 
)٣٢٥٬٠٠٠(-)٣٢٥٬٠٠٠(---استبعادات 

)٩٣٢٬٢٠٠(---)٩٣٢٬٢٠٠(-*تتعدیال
ه عن دمج  مستحوذ علي

١٬٤٩٢٬٣٤٢-٣٨٥٬١٠٥٨٠٬٥٥٧١٬٠٢٦٬٦٨٠-)٨األعمال (إیضاح 
-) ٢٬٩٤٨٬٣٣٣(٢٠٨٬٠٠٠٤٤٣٬٥٥٨١٬٣٩٥٬٧٧٥٩٠١٬٠٠٠عادة تصنيفات تحویالت وإ 

٢٠٢١٩٢٬٨٣٣٬٤٣٨١٧٣٬١٠٢٬١٧٠٬٩٩٨٬٩٩٧٥١٥٬٣٠٤٬٦٥٧٢٬٤١٥٬٣١١٢٨٩٬٦٥٤٬٥٧٣دیسمبر ٣١في 

استهالك متراكم وانخفاض القيمة:
٢٠٢١٤٦٬٩٢٧٬٣٦٠١٢٧٬٣١٩٬٥٨٧٤٬٨٢٢٬٧٦٩١٠٬٧٢٥٬٦٩٣٧٧١٬٣٩٤١٩٠٬٥٦٦٬٨٠٣ینایر ١في 

١١٬٢٨٠٬٥٣٤-٢٬٩٥٦٬٧٣٥٦٬٥٥٧٬٥٦٥٤٣٢٬٣٠٥١٬٣٣٣٬٩٢٩للسنة 
)١٥٦٬٥٦٥(-)١٥٦٬٥٦٥(---استبعادات 

ج دمدمستحوذ عليه عن
٩٨١٬٠٧٣-٢٦١٬٦٩٦٦١٬٥٩٥٦٥٧٬٧٨٢-)٨األعمال (إیضاح 

٢٠٢١٤٩٬٨٨٤٬٠٩٥١٣٤٬١٣٨٬٨٤٨٣١٦٬٦٦٩٥٬١٢٬٥٦٠٬٨٣٩٧٧١٬٣٩٤٢٠٢٬٦٧١٬٨٤٥دیسمبر ١٣في 

صافي القيمة المدرجة 
٢٠٢١٤٩٬٣٤٣٤٢٬٩٣٨٬٩٦٣٬٣٢٢٦٨٢٬٣٢٨٢٬٧٤٣٬٨١٨١٧١٬٦٤٣٬٩٨٦٬٩٨٢٬٧٢٨دیسمبر ٣١في 
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أعمال رأسمالية كيبات أثاث وتر موجودات أراضي 
المجموع د التنفيذقيسيارات مكتبية ومعداتثابتةومباني 
درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

التكلفة: 
٢٠٢٠٩٢٬٦٢٥٬٤٣٨١٧٣٬٢٢٩٬٢٥١٧٬٤٤٢٬٥٩٨١٤٬٠٢٠٬٨٧٧١٬٠١١٬٠٨٦٢٨٨٬٣٢٩٬٢٥٠ینایر ١في 

٢٬٧٢٧٬٤٤٤٢٬٧٢٧٬٤٤٤----إضافات 
) ٤٬٥٣٨٬٦٩١(-)٦٩٨٬٤٠٠()٥٦٣٬١١١() ٣٬٢٧٧٬١٨٠(-استبعادات 
-) ١٬٢٧٦٬٣١٤(٣٧٩٬٥٠٠) ١٬٣٥٦٬٨٢٢(٢٬٢٥٣٬٦٣٦-عادة تصنيفات تحویالت وإ 

٢٠٢٠٩٢٬٦٢٥٬٤٣٨١٧٢٬٢٠٥٬٧٠٧٥٬٥٢٢٬٦٦٥١٣٬٧٠١٬٩٧٧٢٬٤٦٢٬٢١٦٢٨٦٬٥١٨٬٠٠٣دیسمبر ٣١في 

ك متراكم وانخفاض القيمة: استهال
٢٠٢٠٤٣٬٩٧٣٬٦٨٥١٢٢٬٨٨٩٬٣٨١٥٬٨٠٠٬٣٦١١٠٬٢٤٨٬٥٧١٧٧١٬٣٩٤١٨٣٬٦٨٣٬٣٩٢ینایر ١في 

١١٬٤٢٢٬١٠٢-٢٬٩٥٣٬٦٧٥٦٬٦٩٣٬٧٣٠٥٩٩٬١٧٥١٬١٧٥٬٥٢٢للسنة 
) ٤٬٥٣٨٬٦٩١(-)٦٩٨٬٤٠٠()٥٦٣٬١١١() ٣٬٢٧٧٬١٨٠(-استبعادات 
---) ١٬٠١٣٬٦٥٦(١٬٠١٣٬٦٥٦-عادة تصنيفات تحویالت وإ 

٢٠٢١٤٦٬٩٢٧٬٣٦٠١٢٧٬٣١٩٬٥٨٧٤٬٨٢٢٬٧٦٩٦٩٣١٠٬٧٢٥٬٧٧١٬٣٩٤١٩٠٬٥٦٦٬٨٠٣دیسمبر ٣١في 

صافي القيمة المدرجة 
٢٠٢٠٥٬٦٩٨٬٠٧٨٤٤٤٬٨٨٦٬١٢٠٦٩٩٬٨٩٦٢٬٩٧٦٬٢٨٤٠٬٨٢٢١٬٦٩٩٥٬٩٥١٬٢٠٠دیسمبر ٣١في 

ي درهــم مــن قبــل هيئــة كهربــاء وميــاه دبــ ٩٣٢٬٢٠٠، حصلت المجموعة علــى اســترداد بمبلــغ ٢٠٢١دیسمبر ٣١في خالل السنة المنتهية *  
ات ذات ســترداد كتعــدیل للقيمــة الدفتریــة لموجــودت فــي الســنوات الســابقة. تمــت محاســبة االمقابل السداد األولــي للتركيبــات الكهربائيــة التــي تمــ 

عالقة.

. إن ٢٠١٠رع الشــيخ زایــد علــى قطعــة أرض تــم االســتحواذ علــى حقــوق ملكيتهــا مــن حكومــة دبــي فــي عــام تم إنشــاء مبنــى المجموعــة فــي شــا 
أجرة من حكومة دبي.طقة جبل علي الصناعية على قطعة أرض مستمسجلة باسم المجموعة. تم إنشاء مبنى المجموعة في مناألرض

تخــتص بمصــاریف ٢٠٢١دیســمبر ٣١درهم) كما فــي ١٬٦٩٠٬٨٢٢-٢٠٢٠درهم (١٬٦٤٣٬٩١٧سمالية قيد التنفيذ بمبلغ إن األعمال الرأٍ 
ــل ــازن فـــي منطقـــة جبـ ــنع والمخـ ــعة المصـ ــة بمبتوسـ ــات رأســـمالية مقدمـ ــتمل علـــى دفعـ ــغ علـــي الصـــناعية. وتشـ -٢٠٢٠درهـــم (٦٢٤٬١٨٢لـ

.٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في درهم)١١٧٬٠٢٧

فـــي منطقــة القــوز وبعــض وحــدات ســكن المــوظفين لطــرف ثالــث لكســـب وعــة بتــأجير جــزء مــن األرض والمبــاني بشــكل مؤقــت قامــت المجم
والتــي تــم إدراجهــا فــي الــدخل درهــم) ٧٧٣٬٩٧١-٢٠٢٠درهــم (٨٣٬٣٣٢دخــل تــأجير بمبلــغ اإلیجــارات. خــالل الســنة، حققــت المجموعــة 

.عروض في بيان األرباح والخسائر الموحداآلخر والم
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-٢٠٢٠ون درهــم (مليــ ١٢٦٬٥٢بلغــت ٢٠٢١دیســمبر ٣١الموجــودات المســتهلكة بالكامــل التــي مــاتزال قيــد االســتخدام كمــا فــي إن تكلفــة 
ك المحمل للسنة كما یلي:مليون درهم). تم تخصيص االستهال١٢٣

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٧٬٨٥٩٬٥٥٢٧٬٩٦٨٬٥٨٥المبيعات تكلفة 
٢٬٧٢١٬٩٤٤٢٬٧٠٦٬٠٥٧مصاریف بيع وتوزیع

٦٩٩٬٠٣٨٧٤٧٬٤٦٠مصاریف عمومية وإداریة 

١١٬٢٨٠٬٥٣٤١١٬٤٢٢٬١٠٢

االستخدامات حقموجود-٦

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

١٩٬٨٤٨٬٩٥١١٤٬٣٢٦٬٥٦٧ینایر ١في كما 
٧٢٦٬٨٢٠٧٬٢٩٤٬٠٩٩السنةل  اإلضافات خال

-٨٬١٥٦) ٨تحوذ عليها من خالل دمج األعمال (إیضاح المس
-)١٬٠٣٤٬١٣٨(السنة : التقاعد خالل ناقصاً 
)١٬٧٧١٬٧١٥()١٣١٬٨١٠٬٣(السنةخالل  االستهالك : ناقصاً 

١٧٬٧٣٩٬٤٧٦١٩٬٨٤٨٬٩٥١

والسيارات. والمباني ضي إیجار للبنود المختلفة من األرادعقو المجموعة لدى
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موجودات غير ملموسة -٧
٢٠٢١٢٠٢٠
م درهدرهم 

: التكلفة
٢٬٨٩٠٬٤٢٩٢٬٨٩٤٬٢٢٩ینایر ١في 

-٩١٨٬٨٣٩إضافات
-١٦٤٬٨٥٧) ٨الل دمج األعمال (إیضاح المستحوذ عليها من خ 

) ٣٬٨٠٠(-استبعادات

٣٬٩٧٤٬١٢٥٢٬٨٩٠٬٤٢٩دیسمبر ٣١في 

م: إطفاء متراك
٢٬٦٧٥٬٤٧٧٢٬٤٩٦٬٩٣٧ینایر ١في 

-٨٠٬٣٤٣) ٨وذ عليها من خالل دمج األعمال (إیضاح المستح 
٢٩٧٬٩٠٣١٨٢٬٣٤٠للسنة

) ٣٬٨٠٠(-استبعادات

٣٬٠٥٣٬٧٢٣٧٧٢٬٦٧٥٬٤دیسمبر ٣١في 

لقيمة الدفتریة صافي ا
٩٢٠٬٤٠٢٢١٤٬٩٥٢دیسمبر ٣١في 

عمال دمج األ -٨

٪ مــن األســهم المؤهلــة للتصــویت فــي ١٠٠ه تبكة اتفاقيــات شــراء أســهم لالســتحواذ علــى مــا نســ ، أبرمــت الشــر ٢٠٢١أغســطس ٣١اعتباًرا من  
، وهــي شــركات غيــر PAL Foodstuff & Beverages Trading LLC (“PAL”)للتجــارة العامــة ش.ذ.م.م وشــركة شــركة ســتراتوس

شــركة و كل من شــركة ســتراتوس للتجــارة العامــة ش.ذ.م.ماستحوذت الشركة على العربية المتحدة. ماراتمدرجة تم تأسيسها وتسجيلها في اال
PAL الخليجــي. لــم تنشــأ أیــة حصــة ا الحاليــة وقاعــدة العمــالء فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون وذلــك ألنهمــا تقومــان بتوســيع محفظــة منتجاتهــ

غير مسيطرة من عمليات االستحواذ.

ا للمعيــار الــدولي إلعــداد قًــ ســاس مؤقــت مــن خــالل تطبيــق طریقــة االســتحواذ وفب عملية االستحواذ المذكورة أعاله على أاحتسا قامت الشركة ب
محاســـبة االســتحواذ عنـــد إتمـــام القــيم العادلـــة للموجـــودات دمــج األعمـــال" عنـــد تحقيــق الســـيطرة وتتوقـــع االنتهــاء مـــن "٣التقــاریر الماليـــة رقـــم 

ستحواذ.المتحملة في غضون سنة واحدة من تاریخ االوبات  المستحوذ عليها والمطل

تعود بشكٍل رئيسي إلى التحالفــات المتوقعــة والمزایــا درهم. إن الشهرة المثبتة١٬٣٢١٬٣٠٤ة للشهرة بقيمة تققامت المجموعة بتثبيت القيم المؤ 
مــع تلــك الخاصــة بالمجموعــة. تنــوي PALة وشــركاألخــرى المحققــة مــن دمــج موجــودات وأنشــطة شــركة ســتراتوس للتجــارة العامــة ش.ذ.م.م

ض قيمــة الشــهرة كمــا فــي واذ. اســتنتجت المجموعــة أنــه ال یوجــد مؤشــر علــى انخفــا ح تمجموعــة تخصــيص الشــهرة عنــد إنجــاز محاســبة االســ ال
تاریخ التقریر.

٢٠٢١أغســطس ٣١تــاریخ االســتحواذ أي مــنPALوشركة نتائج شركة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.م ت المالية الموحدة تتضمن البيانا 
.٢٠٢١دیسمبر٣١حتى تاریخ
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)تتمة ( األعمالجمد-٨

ركة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.مش-المفترضة الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات 
٣١كمــا فــي تــاریخ االســتحواذ قابلــة للتحدیــدالعادلــة المؤقتــة لموجــودات ومطلوبــات شــركة ســتراتوس للتجــارة العامــة ش.ذ.م.م الفيما یلــي القــيم 

:٢٠٢١طس أغس

لمؤقتةاالقيم العادلة
المثبتة عند االستحواذ

درهم

الموجودات 
٤٧٤٬١١٣)%٥اح  موجودات ثابتة (إیض

٨٤٬٥١٤موجودات غير ملموسة
٨٬١٥٦)٦ت حق االستخدام (إیضاح  موجودا
١٬٠٧٨٬٢٣١مخزون 

١٬٤٠٨٬٦٦٩ن مدینون تجاریون وآخرو 
٨٣٬٠٢٩)١١وق (إیضاح  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصند

٣٬١٣٦٬٧١٢

المطلوبات 
٢٥٧٬٧٦٢)٢٠دائنون تجاریون وآخرون (إیضاح  

٥٤٧٬١٤٧كافأة نهایة الخدمة للموظفينم

٤٠٥٬٣٠٩لوبات إجمالي المط

٢٬٧٣١٬٤٠٣مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة

٣٬٨٢٠٬٠٠٠من حقوق الملكية٪١٠٠ذ على ما نسبته او كة لالستح المبلغ المستحق الدفع من قبل الشر 
)٤٠٣٬٧٣١٬٢(ليها وجودات المستحوذ عناقصًا: القيمة العادلة لصافي الم

٥٩٧١٬٠٨٨٬الشهرة

المبلغ المقابل
لناتجــة عــن تغييــر الشــكل االتعــدیالتدرهــم، مــع مراعــاة بعــض ٤٬٢٥٠٬٠٠٠المتفق عليــه هــو وفًقا التفاقية البيع والشراء، كان المبلغ المقابل 

أغســـطس ٣١یخ اتفاقيـــة البيـــع والشـــراء حتـــى تـــاریخ اإلغـــالق، أي مـــن تـــار فـــي صـــافي موجـــودات شـــركة ســـتراتوس للتجـــارة العامـــة ش.ذ.م.م
التعــدیالتدرهــم بعــد النظــر فــي ٣٬٨٢٠٬٠٠٠مبلــغ المقابــل إلــى بــين الطــرفين. قامــت الشــركة بتعــدیل الاالتفــاق عليــهحســب مــا یــتم، ٢٠٢١

. ومع ذلك، لم یتم االتفاق رسمًيا مع البائع حول هذه التعدیالت.التفاقسب اح 

ة خالل الفترةساهمالم
تكبــدت خســارة بمبلــغ درهم فــي اإلیــرادات و ٢٬٥٧٤٬٣٣١ركة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.م بمبلغ اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساهمت ش

٨٬٥٣٥٬٧٨٢المجموعــة. ولــو أن االســتحواذ كــان قــد جــرى فــي بدایــة الســنة، لبلغــت اإلیــرادات ى لــدمســتمرة درهــم مــن العمليــات ال٤٠٩٬٦٥٤
درهم.١٬٦٩٨٬٦٣٠درهم، ولبلغت خسارة الفترة مبلغ 
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)تتمة ( دمج األعمال-٨

PAL–الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة 

القيم العادلة المؤقتة
تحواذالمثبتة عند االس

همدر 

الموجودات 
٣٧٬١٥٧)٥موجودات ثابتة (إیضاح  

٥٩٦مخزون 
١٠٧٬٢٩١ون وآخرون مدینون تجاری

٩٨٬٧٢٦)١١أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق (إیضاح  

٢٤٣٬٧٧٠

المطلوبات 
١٦٢٬٧٢٦)٢٠دائنون تجاریون وآخرون (إیضاح  

٥١٧٬٤٨مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

٢١١٬٤٧٧إجمالي المطلوبات 

٣٢٬٢٩٣مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة

٢٦٥٬٠٠٠من حقوق الملكية٪١٠٠ما نسبته المبلغ المستحق الدفع من قبل الشركة لالستحواذ على
)٢٩٣٬٣٢(الموجودات المستحوذ عليها ناقصًا: القيمة العادلة لصافي  

٣٢٬٧٠٧٢رةشهال

المبلغ المقابل
يــر الشــكل درهــم، مــع مراعــاة بعــض التعــدیالت الناتجــة عــن تغي٣٠٠٬٠٠٠البيع والشراء، كان المبلغ المقابــل المتفــق عليــه هــو اتقيفا فًقا التو 

تفــاق االحســب مــا یــتم، ٢٠٢١أغســطس ٣١اریخ اإلغــالق، أي مــن تــاریخ اتفاقيــة البيــع والشــراء حتــى تــ PALفــي صــافي موجــودات شــركة 
. ومــع ذلــك، لــم یــتم عــدیالت حســب االتفــاقدرهــم بعــد النظــر فــي الت٢٦٥٬٠٠٠المبلــغ المقابــل إلــى بتعــدیل ة شــركقامــت ال.بين الطــرفينعليه

مع البائع حول هذه التعدیالت.االتفاق رسمًيا 

المساهمة خالل الفترة
ــاریخ  ــغ PALاالســـتحواذ، ســـاهمت شـــركة اعتبـــارًا مـــن تـ ــارة درهـــم ٣٢٥٬١٢٠بمبلـ ــغفـــي اإلیـــرادات وتكبـــدت خسـ درهـــم مـــن ٣٩٦٬٠٩٨بمبلـ

درهــم، ولبلغــت خســارة ١٬٥٠٣٬٠٠١تحواذ كــان قــد جــرى فــي بدایــة الســنة، لبلغــت اإلیــرادات العمليــات المســتمرة لــدى المجموعــة. ولــو أن االســ 
درهم.١٬٦٣٣٬٦٨٥الفترة مبلغ 

ت النقدیة عند االستحواذ:تحليل التدفقا
١٨١٬٧٥٥تابعة (مشمول في التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة)اتعليه من شركصافي النقد المستحوذ 

)٤٬٠٨٥٬٠٠٠(فوعالنقد المد

)٣٬٩٠٣٬٢٤٥(واذصافي التدفقات النقدیة عند االستح
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لية:ا ر المریریة للشهرة في بدایة ونهایة فترة التقا فيما یلي تسویة القيمة الدفت

ةالشهر 
(درهم)

إجمالي القيمة الدفتریة
-٢٠٢١ینایر  ١ي  ف

خالل السنةاالستحواذ على شركات تابعة
١٬٠٨٨٬٥٩٧شركة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.م

PAL٢٣٢٬٧٠٧شركة 

٢٠٢١١٬٣٢١٬٣٠٤دیسمبر٣١في 

ت أنه ال یوجد انخفاض في القيمة.بتقييم الشهرة المؤقتة النخفاض القيمة واستنتج قامت المجموعة

االستثماریةاألوراق المالية-٩

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

الخليجي سندات حقوق الملكية المتداولة في دول مجلس التعاون 
١٬٩٥٠٬٨١٢٩٨٣٬٩٨٢ل القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشام

الل السنة كانت كما یلي:إن الحركة في األوراق المالية االستثماریة خ 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٩٨٣٬٩٨٢٢٥٢٬٠٦٧ینایر ١في 
٨٥٩٬٧٣٣-اإلضافات 

) ١١٬٨٥٣(-االستبعادات
) ١١٥٬٩٦٥(٩٦٦٬٨٣٠ة العادلة التغير في القيم

١٬٩٥٠٬٨١٢٩٨٣٬٩٨٢دیسمبر ٣١في 

بلــغ تــأثير بيــع االســتثمارات فــي .ة بهــا فــي قطــاع عمليــات المحطــات البحریــة، اســتبعدت الشــركة ســندات الملكيــة الخاصــ ٢٠٢٠ة خــالل ســن
األرباح غير الموزعة.درهم معاد تصنيفها من احتياطي القيمة العادلة إلى٧٬١٩٤األوراق المالية مبلغ 
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(تتمة) االستثمارات في األوراق المالية-٩

تثمار في شركة شقيقةاس١-٩

ل مــن حصــة ملكيتهــا فــي شــركة االمــارات للمرطبــات (ش.م.ع)، شــركة شــقيقة مقابــ ٪١٠٠باســتبعاد ٢٠٢٠فبرایــر ٢ریخ قامــت الشــركة بتــا 
١٠٬٥٧٢٬٤٥٣ثبيت أرباح ناتجــة عــن اســتبعاد االســتثمار فــي الشــركة الشــقيقة بمبلــغ . وقامت الشركة بتدرهم٢٠٬٠٥٩٬٦٣٩مبلغ نقدي یبلغ  

، تم التوقــف عــن تثبيــت مبلــغ ٢٠٢٠فبرایر ٠٢. وعند التوقف عن تثبيت الشركة الشقيقة في الخسائررهم وتم تسجيلها في بيان األرباح أو د
ة الشــقيقة، وتمــت إعــادة تصــنيفه مــن بيــان الــدخل الشــامل الموحــد إلــى هم یتعلق بالحصة في بنود الدخل الشامل األخرى للشركر د٤٨٨٬٧٠٩

أو الخسائر الموحد.بيان األرباح  

المخزون -١٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٦٨٬٥١٥٬٤٧٤٣٦٬٠٧٢٬٧٧٦مواد أولية 
٢٠٬٣٢٠٬٧٥٢١٦٬٥٢٧٬٨٨٤بضاعة تامة الصنع 

٢٬٦٧١٬٤٠٣٢٬٠٢٤٬٧٢٣مواد التغليف 
٦٬٤٢٢٬٨٥٥٢٬٩٦٨٬٥٥٢قيد التنفيذ األعمال

٤٣٢٬٥١٥٬٨٢٬١٦٦٬٢٥٨قطع الغيار والمواد المستهلكة

١٠٠٬٤٤٦٬٣٢٧٥٩٬٧٦٠٬١٩٣
) ٨٨٤٬٤٨٢()٧٦٠٬٩٣٠(ناقصًا: مخصص المخزون بطيء الحركة

٩٩٬٦٨٥٬٣٩٧٥٨٬٨٧٥٬٧١١
٥٬٠٨٠٬٨٦٢٢٬٦٣٦٬٩٢١في الطریق ةبضاع

١٠٤٬٧٦٦٬٢٥٩٦١٬٥١٢٬٦٣٢

إن الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة هي كما یلي:

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٨٨٤٬٤٨٢١٬٧٥٦٬٤٤٤ینایر ١في 
) ٤٧٬٦٨٨(٤٢٬٦٢٠للسنة/(عكس مخصص السنة)

) ٨٢٤٬٢٧٤()١٦٦٬١٧٢(المشطوبات

٧٦٠٬٩٣٠٨٨٤٬٤٨٢مبر سدی٣١في 
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تجاریة واألخرى الذمم المدینة ال-١١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٩٩٬٢٣٩٬٢٥٠٧٨٬٤٢٩٬٨٦٨الذمم المدینة التجاریة 
)٣٨٣٬٧٧٢٬٤()٤٤٣٬٧٢٢٬٤(المتوقعةناقصًا: مخصص خسائر االئتمان 

٩٤٬٥١٦٬٨٠٧٧٣٬٦٥٧٬٤٨٥
٣٬٤٤٣٬٦١٩٢٬١١٥٬٦٧٥مصاریف مدفوعة مسبقاً 

٧٬٥١٦٬١٨٥٢٧٥٬٦٣٦دفعات مقدمة إلى الموردین
٦٤٬٧١٤٧١٬٤٢٢مستحقات الموظفين 

٣١٩٬٢٥٤١٬٧٣٤٬٩٦٩ذمم مدینة أخرى 

١٠٥٬٨٦٠٬٥٧٩٧٧٬٨٥٥٬١٨٧

درهــم) كانــت ٤٬٧٧٢٬٣٨٣-٢٠٢٠درهــم (٤٬٧٢٢٬٤٤٣ة بمبلــغ ، فــإن الــذمم المدینــة التجاریــة بالقيمــة اإلســمي٢٠٢١دیســمبر ٣١ما فــي  ك
مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة:لحركة في منخفضة القيمة. فيما یلي ا

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٤٬٧٧٢٬٣٨٣٣٬٤٠٤٬٠٩٦ر ینای١في 
-١٩٩٬٣٧٣) ٨األعمال (إیضاح متحملة على دمج

٢٨٧٬٣٦٨٬١)١٣٣٬٢٤٩(صافي (عكس مخصص) / مخصص للسنة 

٤٬٧٢٢٬٤٤٣٤٬٧٧٢٬٣٨٣دیسمبر ٣١في 

٣١ریخ البيــع. كمــا فـــي یومــًا مــن تــا ١٢٠إلـــى ٣٠حقة الــدفع خــالل دى المجموعــة علــى وجـــوب ســداد المبــالغ المســتتــنص شــروط البيــع لــ 
الذمم المدینة التجاریة غير منخفضة القيمة على أساس تواریخ االستحقاق على النحو التالي:، كانت أعمار دیسمبر

متأخرة ولكن غير منخفضة القيمة ير متأخرة غ
١٥٠أكثر من ١٥٠-١٢٠١٢٠-٩٠٩٠-٦٠٦٠-٣٠٣٠أقل من وغير 

یوماً یوماً یوماً یوماً یوماً یوماً منخفضة القيمة المجموع 
درهم درهم درهم درهم درهم درهم هم در درهم 

٢٠٢١٩٤٬٥١٦٬٨٠٧٨٤٬٨٥٤٬٢٥٢٥٬٦٤١٬٠٨٢١٬٧٤٢٬٦٧٣٥٤١٬٠٦١٥٦٤٬٤٢٥٤٠١٬٢٣٦٧٧٢٬٠٧٨

٢٠٢٠٧٣٬٦٥٧٬٤٨٥٦٧٬٦٢٥٬٧٦٠٤٬٧٩٠٬٨٨٤٦٢٦٬٦١٦١٣٧٬٧٨٠١٤٢٬٦٠٧٢٩١٬٠٨٣٤٢٬٧٥٥

تحصيلها بالكامل. الخبرة السابقة، أن یتمغير منخفضة القيمة من المتوقع، بناًء على الذمم المدینة إن
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النقدیة وشبه النقدیة-١٢

الواردة في بيان المركز المالي الموحد التالية:نقدیة في بيان التدفقات النقدیة الموحد من المبالغ  تتألف النقدیة وشبه ال

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

١٨٧٬٠٤٩٩٦٬٨٨٥الصندوق نقد في
١٬٩٨٠٬٣٠٧٩٬٣١٨٬٣٩٤بنوكأرصدة لدى ال

٥٠٬١٠٠٬٠٠٠١٠٥٬٦٠٠٬٠٠٠ودائع

٥٢٬٢٦٧٬٣٥٦١١٥٬٠١٥٬٢٧٩ندوق البنوك ونقد في الصأرصدة لدى
)٥٠٠٬٠٠٠()١٬٠٠٠٬٠٠٠(أشهر٣جل التي تستحق في األصل بعد أكثر من الودائع ألناقصًا:

-)٤٬٣٧٠٬٨٩٨()٢٢لمكشوف من البنوك (إیضاح  سحب على ا

٤٦٬٨٩٦٬٤٥٨١١٤٬٥١٥٬٢٧٩النقدیة وشبه النقدیة

التي تستحق في األصل بعد أكثر من  ودائع  إن ال.ائدة بحسب األسعار السائدة في السوق فعليها  الودائع في بنوك محلية وتترتبتم إیداع
للمو ٣ البنكية  الضمانات  مقابل  هي  دخلأشهر  المجموعة  حققت  السنة،  خالل  بمبلغ  ظفين.  (٩٩٧٬٣٨٦الفوائد  - ٢٠٢٠درهم 

لخسائر الموحد. ض في بيان األرباح وا درهم) والتي تم إدراجها في الدخل اآلخر والمعرو ١٬٩٤٨٬٩٩٠

لرأس الما-١٣
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

:والمدفوع بالكاملالمصرح به والمصدر  
درهم١سهم كل قيمة عاديسهم٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠

٠٠٠٬٠٢٥٬٣٠٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠هم)در ١همسكل قيمة ديعا سهم٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠-٢٠٢٠دیسمبر ٣١(

توزیعات أرباح معلن عنها

درهــم لكــل ســهم ٠٬٦٥، تمت الموافقة على توزیــع أربــاح بقيمــة ٢٠٢١مارس ٢٢ریخ خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي عقد بتا 
وافقــت الجمعيــة العموميــة -٢٠١٩والتــي تــم دفعهــا خــالل الســنة (فيمــا یتعلــق بعــام ،٢٠٢٠درهم فيما یتعلق بســنة ١٩٬٦٦٢٬٥٠٠بإجمالي  

).٢٠٢٠درهم تم دفعها خالل شهر مارس ٩٬٠٧٥٬٠٠٠لكل سهم بإجمالي٠٬٣٠على سداد ٢٠٢٠مارس ٢٥بتاریخ  السنویة المنعقدة  

٪ بإجمــالي مبلــغ ٢٠رة إصــدار توزیعــات أربــاح نقدیــة بنســبة ، اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدا٢٠٢٢فبرایر ٨خالل اجتماع مجلس اإلدارة بتاریخ 
.المساهمين أثناء االجتماع السنوي للجمعية العموميةوافقةوتخضع لم٢٠٢١درهم تتعلق بسنة ٦٬٠٥٠٬٠٠٠
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االحتياطي النظامي - ١٤

مــن األربــاح الســنویة ٪١٠ه)، یجــب تخصــيص عدیالتــ اإلمــارات العربيــة المتحــدة (وتفــي دولــة٢٠١٥) لســنة ٢وفقــًا للقــانون االتحــادي رقــم (
كانــت رأس المــال. إیقــاف تلــك التحــویالت عنــدما یبلــغ االحتيــاطي القــانوني نصــفللشركة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزیع. یجــوز

ا للقــانون، وبالتــالي لــم القــانو حــد األدنــى لمتطلبــات االحتيــاطي درهــم والــذي وصــل إلــى ال١٥٬١٢٥٬٠٠٠الشركة قد قامت بتحویــل مبلــغ  ني وفقــً
لحــاالت التــي . هــذا االحتيــاطي غيــر قابــل للتوزیــع إال فــي االســنة الســابقةیتم إجراء أي تحویالت أخرى إلى االحتياطي القانوني خــالل الســنة و 

یسمح بها القانون.  

احتياطي عادي- ١٥

ل عــام إلــى االحتيــاطي العــادي، وتتوقــف تلــك التحــویالت مــن خــالل ربــاح كــ مــن صــافي األ٪١٠كة، یجــب تحویــل وفقًا للنظــام األساســي للشــر 
أس مــال الشــركة المــدفوع. كانــت الشــركة من ر ٪٥٠اقتراح من مجلس اإلدارة أو بوصول االحتياطي إلى قرار من الجمعية العمومية العادیة ب

ا للنظــام األساســي للشــركة، وبالتــالي لــم االحتوصــل إلــى الحــد األدنــى لمتطلبــاتدرهــم والــذي١٥٬١٢٥٬٠٠٠قد قامت بتحویل مبلغ  يــاطي وفقــً
ألغــراض التــي یوصــى بهــا ي خــالل الســنة والســنة الســابقة. یســتخدم هــذا االحتيــاطي فــي ایتم إجراء أي تحویالت أخــرى إلــى االحتيــاطي العــاد

مجلس اإلدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية.

ياطي العاماالحت- ١٦

لــم یــتم إجــراء رة. ركة، یمكن تحویل األرباح الصافية غير الموزعة إلى االحتياطي العام وذلك وفقًا لقــرار مجلــس اإلداسي للشوفقا للنظام األسا 
ت لالحتياطي العام في السنة الحالية والسنة السابقة.أیة تحویال

احتياطي القيمة العادلة- ١٧

ماليـــة ألربـــاح والخســـائر غيـــر المحققـــة الناتجـــة عـــن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة لالســـتثمارات فـــي األوراق العادلـــة ایمثـــل احتيـــاطي القيمـــة ال
ــة فــي بنــود الــدخل الشــامل األخــرى". یــتم تثبيــت احتيــاطي اوالمصــنفة كســندات حقــوق ملكيــة مــع "تغيــرات القيمــة الع لقيمــة العادلــة ضــمن ادل

حتــى یــتم بيــع االســتثمارات أو تحصــيلها أو الــتخلص منهــا بطریقــة أخــرى، وفــي ذلــك الوقــت، یــتم لملكيــة احتيــاطي القيمــة العادلــة فــي حقــوق ا
خل الشامل األخرى إلى األرباح غير الموزعة مباشرًة.رباح أو الخسائر المتراكمة والمثبتة سابًقا ضمن بنود الدتحویل األ

ز المالي الموحد هي على النحو التالي:ن المركالحركات في احتياطي القيمة العادلة والمثبتة في بيا إن

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

)٤٠٤٬٧٨٦()١٣٣٬٣٩٧(ینایر١الرصيد في  
االستثماریةالعادلة لألوراق الماليةالقيمةصافي التغير  

)١١٥٬٩٦٥(٩٦٦٬٨٣٠)٧خل الشامل األخرى (إیضاح  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الد
٧٬١٩٤-)٧االستثمارات في األوراق المالية (إیضاح  ر بيعتأثي

١٦٠٬٣٨٠-)٨قة (إیضاح  تأثير بيع االستثمارات في الشركة الشقي

)١٣٣٬٣٩٧(٬٤٣٣٣٣٨دیسمبر٣١الرصيد كما في 



والشركات التابعة لهاركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢١بر دیسم٣١تهية في  للسنة المن

٤٧

ربحية السهم-١٨
٣١درهــم (٨٬٠٣٥٬٩٩٤بمبلــغ للســنة عضــاء مجلــس اإلدارةفــأة أ مكا بعــد تنزیــل بتقســيم األربــاح والمخفــفاسي سیتم احتساب ربحية السهم األ

٢٠٢١دیســمبر٣١ة فــيالمنتهيــ الســنةالقائمــة خــالل ادیــة العالمــرجح لعــدد األســهم رهم) على المتوسطد٣٥٬٠٦٥٬٠٦٢-٢٠٢٠دیسمبر
سهم).٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٠٢٠دیسمبر٣١ة في تهيلمناللسنة سهم (٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠وقدره 

استخدامها.دي أدوات مالية قد یكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم عنركة ألم تصدر الش

مة للموظفين مكافأة نهایة الخد- ١٩

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٧٬٨٠٤٬٧٧١٧٬٠٥٦٬٨٨٢ینایر١في  
١٬٢٨٦٬٦٤٩١٬٣٦٦٬٧٩٨المخصص خالل السنة

-١٩٦٬٢٩٨)٨متحملة على دمج األعمال (إیضاح  
)٦١٨٬٩٠٩()١٬٠٠٢٬٤٥٨(المدفوعةة نهایة الخدمة مكافأ 

٢٦٠٬٢٨٥٬٨٧٧١٬٨٠٤٬٧دیسمبر٣١في  

مطلوبات عقود اإلیجار - ٢٠

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

١٤٬٤٩٥٬٩٣٠١٤٬٥٠٩٬٥٧٨یرینا ١في  
٧٢٦٬٨٢٠٢٬٠٧٩٬٨١٤السنةافات خاللضإلا

٧٢٩٬٤٢٧٧٣٢٬٨٤٨زائدًا: تكاليف التمویل
-)١٬٠١٨٬٧٤١(مدفوعات التقاعد خالل السنة

ل المصاریفبعد تنزیل تعدی،السنةل الناقصًا: المدفوعات خ 
المستحقاتت تعدیالو عة مقدمًا المدفو 

)٢٬٨٢٦٬٣١٠()٨٠٬٣٨٣١٬٦(

١٣٬٢٥٣٬٠٥٣١٤٬٤٩٥٬٩٣٠دیسمبر٣١في  

یلي: كما د الموح تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٢٬٠٣٦٬٥٨٢١٬٧٧٨٬٤٠٤متداولة
١١٬٢١٦٬٤٧١٢٦١٢٬٧١٧٬٥غير متداولة

١٣٬٢٥٣٬٠٥٣١٤٬٤٩٥٬٩٣٠
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(تتمة)یجار مطلوبات عقود اإل- ٢٠

د بعود اإلیجار المعنية  ات عقفي بدایة فتر ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١یجار خالل السنة المنتهية في  لى مطلوبات عقود اإلت اإلضافات إ يتم تثب
درهم من أحد المؤجرین في بدایة  ٢١٤٬٢٨٥خرى بمبلغ  ألالذمم المدینة او )٢٣(إیضاح  درهم٥٬٠٠٠٬٠٠٠الدفعة المقدمة بمبلغ  خصم
إلیجار. عقد ا

رون نون تجاریون وآخدائ-٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

١٧٬٥١٢٬٧١٧١٧٬٢٢٥٬٣٥٠ذمم دائنة تجاریة
٢٤٬٠١٠٬٤٨١١٥٬١٦٧٬١٣٥حقة وذمم دائنة أخرى مستاریفمص

٧٢٥٬٠٠٠٣٬٧٠٠٬٠٠٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة الدفع
١٬٥٠٦٬٤٩٨١٬٠٥٢٬٠٤٠في الطریقمبالغ مستحقة للبضاعة

١٬٦٥١٬٢٣٩٣٢٠٬٧٧٦دفعات مقدمة من العمالء-مطلوبات العقود  
٩٣٬٠٤٤٤٣٬٠٤٩توزیعات أرباح مستحقة الدفع

٬٩٧٩٤٩٨٬٤٥٣٧٬٥٥٨٬٣٤٥

درهـــم) مقابـــل ٩٠٬١١٣-٢٠٢٠(درهـــم ١١١٬٩١٣حتجـــزة بمبلـــغ تشـــتمل المصـــاریف المســـتحقة والـــذمم الدائنـــة األخـــرى علـــى ذمـــم دائنـــة م
الرأسمالية قيد التنفيذ لتوسعة المصنع والمخازن في منطقة جبل علي الصناعية.األعمال  

ــاریف المســـتحقة مخص ا تتضـــمن المصـ ــم (إیضـــاح ٧٬١بمبلـــغ صـــً ــون درهـ ــادر ضـــد ٤مليـ ــة صـ ــاؤه خـــالل الســـنة مقابـــل أمـــر محكمـ ) تـــم إنشـ
مطالبة من قبل موزع سابق.المجموعة بموجب 

السحب على المكشوف من البنوك-٢٢

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

-٤٬٣٧٠٬٨٩٨سحوبات على المكشوف من البنوك

یترتــب علــى هــذه التســهيالت ن البنــوك بموجــب الخــدمات المصــرفية اإلســالمية والتقليدیــة. وف مــ لدى المجموعة تسهيالت سحب علــى المكشــ 
) لغــرض بيــان ١٢من النقدیــة وشــبه النقدیــة (إیضــاح الفائــدة الســائدة بأســعار الســوق. تــم إدراج الســحب علــى المكشــوف ضــ /معــدالت الــربح 

د.التدفقات النقدیة الموح 

ذات عالقةفطرامع األدةصواألر المعامالت-٢٣

والشــركات المجموعــة ا لــدى العليــ ة ومــوظفي اإلدار وأعضــاء مجلــس اإلدارةوالشركات الشقيقةالرئيسيين ألطراف ذات عالقة المساهمين اثل  تم
عير سياســات التســ علــى المجموعــة رة المتــأثرة بشــكل جــوهري بتلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إداالمشــتركة أوالســيطرة و أة الســيطر التــي تحــت 

.المجموعةجلس إدارةمموافقة ا یتماشى مع بمتة بهذه المعاماللدفع المتعلقاوشروط 
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(تتمة) ف ذات عالقةمع األطرادةصواألر التالمعام-٢٣

قةالمع األطراف ذات العالمعامالت الجوهریة)أ

هي كما یلي:عالقة الن المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات إ
٢٠٢١٢٠٢٠
همدر درهم 

:أطراف أخرى ذات عالقة
١٬٨٤٩٬٦٠٠٥٤٢٬٥٦٣ف ذات عالقةطراألمبيعات

٨٬٦١٠٩٬٦٣٣تما مواد أولية وخدمشتریات

٧٩٢-تحميلها دمصاریف معا 

١٢٥٬٠٠٠-خل اإلیجارد

لعليااإلدارة اموظفيعویضات ت
كما یلي:هيالسنةخالل  ن  ریخ اآلالعليا اإلدارةوظفيوماإلدارة  س فأة أعضاء مجلا إن مك

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٣٬١٩٤٬٧٩٦٣٬١٩٤٬٧٩٦األجلقصيرة  مزایا 
١٤٥٬٧٠٠١٤٤٬٤٨٧للموظفينمكافأة نهایة الخدمة

٥٨٠٬٠٠٠٦٣٠٬٠٠٠عالوة
٩٠٬٠٠٠١٠٥٬٠٠٠تا سجلور العن حضلس اإلدارةمج عضاءاب أ أتع

٤٬٠١٠٬٤٩٦٤٬٠٧٤٬٢٨٣

ــبة للســـ  ــمبر ٣١نة المنتهيـــة فـــي بالنسـ ــاء مجلـــس اإلدارة بمب٢٠٢١دیسـ ــآت أعضـ ــغ ، حـــدد مجلـــس اإلدارة مكافـ ــم٧٢٥٬٠٠٠لـ -٢٠٢٠(درهـ
بقيــت قائمــة حتــى وقــد المقبــلالجمعيــة العموميــة الســنوي ع اجتمــا عليهــا مــن قبــل المســاهمين فــي ســتتم المصــادقة درهــم) والتــي ٣٬٧٠٠٬٠٠٠

الدائنة التجاریة واألخرى.تاریخ التقریر وتم إدراجها ضمن الذمم 

عالقةات ذف اطر أقة من تحمسلغ مبا)ب 

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٠٧٠٬٦٠٢٣٣٥٬١٣٩جاریةذمم مدینة ت

) درهــم لطــرف ذي ٢٠(إیضــاح ٥٬٠٠٠٬٠٠٠بمبلــغ اتفاقيــة بيــع مســبق وقــدمت دفعــة مقدمــة قابلــة لالســترداد وقعــت الشــركة مــذكرة تفــاهم /
، تــم ٢٠٢٠خــالل ســنة . ٢٠١٩مــارس ٢٥د تم اعتمــاد الصــفقة خــالل الجمعيــة العموميــة الســنویة المنعقــدة بتــاریخ وقعالقة لشراء العقارات.

موجــودات حــق االســتخدام علــى ى . تمــت رســملة الدفعــة مقــدمًا إلــ ٢٠٢٠اعتباًرا من أبریــل توقيع اتفاقية إیجار بين الشركة وطرف ذي عالقة
.١٦داد التقاریر المالية رقم  عسنة وفقًا للمعيار الدولي إل٢٥مدى 
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لتزاماتاال مطلوبات الطارئة و ال-٢٤

ةوبات الطارئالمطل
–٢٠٢٠دیســمبر ٣١(درهــم١٬٧١٨٬٩٣٨بلــغ بمكو بــالبنا یتعلــقفيمــ مطلوبــات طارئــةالمجموعــةلــدى لــم یكــن، ٢٠٢١دیســمبر٣١ي فــ 

.ریةها أي مطلوبات جوهنیتوقع أن ینتج محيث ال درهم) ٢٬١٢٤٬٣٧٢

قانونيةالللدعاوى مطلوبات طارئة
أنــه تــم لــس اإلدارة أعضــاء مج عتقــدیألعمــال العادیــة. إلــى حــد مــا، اير ســ نــاء أثتــي تحــدث الالمعلقــةعــدد قليــل مــن الــدعاوى المجموعــةلــدى 

.)٤إیضاح  (في الحساباتوكافية مالئمة مخصصات  تكوین 

االلتزامات الرأسمالية
دیســمبر ٣١درهــم (٢٬٦٨٢٬٩٣٢بلــغبمالتزامــات رأســمالية بخصــوص شــراء موجــودات ثابتــة ةالمجموعــ ن لــدىا ، كــ ٢٠٢١دیســمبر٣١فــي 

).درهم١٬٦٠١٬٣٢٦–٢٠٢٠

القطاعيةد التقاریرإعدا-٢٥

ي زیــوت الطهــ و تي وتســویق الســمن النبــا ومعالجــةحيــث تقــوم بصــورة أساســية بصــناعة ،إلعــداد التقــاریرفي قطــاع واحــد فقــط موعةالمج تعمل  
ــا فـــي ذوالـــدهو الزبـــدةجرین ومنتجـــات والمـــار  ــار ن، بمـ ــا إن . األغذیـــةنتجـــات مةلـــك تجـ ــة المعلومـ ــة الخا ت ذات العالقـــةكافـ ــاع المعـــد بصـ القطـ

ــا تـــم اإلفصــــاحالتشـــغيلي/لتقاریرل ــالي عنهـ ـــد فـــي بيــــان المركـــز المـ ــان و الموحـ ــاح أو الخســــائر بيـ ــان الموحـــد األربـ الموحــــد امل شـــ الــــدخل الوبيـ
.الموحدةالماليةت  البيانا اإلیضاحات حولو 

نـــبإلــى جا الخــاص بهــا القطــاع وإیــراداتعــن موجــودات قریــراً تقـــدم تأن مــن المنشــأة الماليــة ریر عــداد التقــا إلة الدوليــ معــایير اللــب تطتكمــا 
أن عتبــر یال دارة جلــس اإلموإنأســاس متكامــل فــي الشــرق األوســط علــىللمجموعــةالجوهریــة . یــتم تنفيــذ كافــة األنشــطة المنــاطق الجغرافيــة

معنى.وذسيكون ة على حددولةكل لتحلي

:كما یلينها تم اإلفصاح ع،  القطاعيةاعداد التقاریر  ٨ية رقم عداد التقاریر المالدولي إلالمعيار  الحسبفية الالزمة إلضا االمعلوماتإن 

الرئيسيون العمالء
المجموعةثر من إجمالي إیرادات كو أ٪ أ١٠نسبة الء العمي من أدات من اإلیرال مثلم ت، ٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في السنةخالل 

. )مجموعةات ال٪ أو أكثر من إجمالي إیراد ١٠نسبة العمالء أي من من داتاإلیرالم تمثل -٢٠٢٠دیسمبر٣١(

إدارة المخاطر-٢٦

. حب علــى المكشــوف مــن البنــوك ومطلوبــات اإلیجــارخــرى والســ تتكــون المطلوبــات الماليــة الرئيســية للمجموعــة مــن الــذمم الدائنــة التجاریــة واأل
ت عالقة واألرصدة لــدى البنــوك ینة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذامم المدلدى المجموعة موجودات مالية متنوعة مثل الذ

والنقد في الصندوق. تنشأ هذه الموجودات والمطلوبات المالية مباشرًة من عملياتها.

لحــدود المخــاطر ة تخضــع طر متأصــلة فــي أنشــطة المجموعــة ولكــن یــتم إدارتهــا مــن خــالل عمليــة تعریــف وقيــاس ومراقبــة مســتمر إن المخــا 
هامــة الســتمرار ربحيــة المجموعــة وإن كــل فــرد داخــل المجموعــة مســؤول عــن تعــرض المجموعــة وضــوابط أخــرى. إن عمليــة إدارة المخــاطر 

لمخاطر متعلقة بمسؤولياته.

مجموعة أو تقوم بإصدار أدوات مالية مشتقة ألغراض المضاربة.تمتلك الال 



والشركات التابعة لهاركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢١بر دیسم٣١تهية في  للسنة المن

٥١

(تتمة) إدارة المخاطر-٢٦

ر االئتمــان ومخــاطر الســيولة ومخــاطر أســعار األســهم ومخــاطر العمــالت لى مخاطر أسعار الفائدة ومخــاطالمجموعة بشكل رئيسي إتتعرض
دیســـمبر ٣١و٢٠٢١دیســـمبر ٣١المخـــاطر خـــالل الســنتين المنتهيتـــين فــي ات إدارةاألجنبيــة. لـــم یــتم إجـــراء أي تغييـــر فــي أهـــداف وسياســ 

ة هذه المخاطر المبينة أدناه في الصفحة التالية:قة على السياسات الخاصة بإدار مجموعة بمراجعة والمواف. تقوم اإلدارة العليا بال٢٠٢٠

مخاطر أسعار الفائدة
ها ومطلوباتها التي یترتب عليها فوائد.موجوداتتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على

بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى موحد للتغيــرات الممكنــة المعقولــة فــي أســعار الفائــدة مــعیبين الجدول التالي حساسية بيان األرباح أو الخسائر ال
ثابتة.

تنادًا إلــى فائدة على نتــائج المجموعــة لســنة واحــدة، اســ أسعار الإن حساسية بيان األرباح أو الخسائر الموحد هي تأثير التغيرات المفترضة في 
یــة تــأثيرات علــى حقــوق الملكيــة الخاصــة دیسمبر. ال توجد هنــاك أ٣١ت المالية المحتفظ بها في السعر المتغير للموجودات المالية والمطلوبا 

بالمجموعة.

التأثير على  النقص الزیادة/ 
للسنةاألرباحفي نقاط األساس 

٢٠٢١
١٠٠٤٥٧٬٢٩١+درهم
)٤٥٧٬٢٩١(١٠٠-درهم

٢٠٢٠
١٠٠١٬٠٥٦٬٠٠٠+درهم
)١٬٠٥٦٬٠٠٠(١٠٠-درهم

اطر االئتمانمخ
نيــة بخصــوص العمــالء بوضــع حــدود ائتمــان للعمــالء األفــراد ومراقبــة الــذمم المدینــة القائمــة. یــتم تســعى المجموعــة للحــد مــن مخاطرهــا االئتما 

ية معظم عمالء مبيعات التصدیر إما عــن طریــق اعتمــادات مســتندیة أو االئتمان ویتم تغطمانضن خالل لعمالء متغطية فئات معينة من ا
ضمانات بنكية.  

مخــاطر تقتصــر ئتمانيــة بخصــوص الودائــع البنكيــة وذلــك بالتعامــل فقــط مــع بنــوك ذات ســمعة طيبــة. تقــوم المجموعــة بالحــد مــن مخاطرهــا اال
ز المالي الموحد.في بيان المركالواردة  لموجودات المالية  جة لر على القيم المداالئتمان  

والــذمم المدینــة التجاریــة اليــة أخــرى للمجموعــة، ومــن ضــمنها النقدیــة وشــبه النقدیــةبخصــوص مخــاطر االئتمــان التــي تنشــأ عــن موجــودات م
صى للتعرض یســاوي القيمــة المدرجــةالية، بحد أقمواألخرى، فإن تعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية تنشأ عن عجز أحد طرفي األدوات ال

لهذه األدوات.
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تمة)(تمخاطر االئتمان

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمدرهم 

٥٢٬٠٨٠٬٣٠٧١١٤٬٩١٨٬٣٩٤لودائعاألرصدة لدى البنوك وا
٩٤٬٥١٦٬٨٠٧٧٣٬٦٥٧٬٤٨٥الذمم المدینة التجاریة

٦٠٢٬٠٧٠١٣٩٬٣٣٥ت عالقةامبالغ مستحقة من أطراف ذ
٦٤٬٧١٤٧١٬٤٢٢مستحقات الموظفين

١٬٨٦٧٬٥٤٥١٬٧٣٤٬٩٦٩ذمم مدینة أخرى 

٤٤٣٬٣١١٬١٤٩١٩٠٬٥٢١٬٦٠٥

مخاطر السيولة
عنـــد ءبالحـــد مـــن مخـــاطر الســـيولة لـــدیها بضـــمان تـــوفر األمـــوال الداخليـــة الكافيـــة والتســـهيالت البنكيـــة واألمـــوال مـــن الشـــركا تقـــوم المجموعـــة 

تــاریخ البيــع. یــتم ســداد یومــًا مــن١٢٠إلى ٣٠ط البيع لدى المجموعة على وجوب سداد المبالغ المستحقة الدفع خالل . تنص شرو الضرورة
یومًا من تاریخ الشراء.٩٠إلى  ٣٠خالل  الذمم الدائنة التجاریة عادة

دیســمبر اســتنادًا إلــى تــواریخ الــدفعات التعاقدیــة ٣١موعــة كمــا فــي ج وبــات الماليــة غيــر المخصــومة للمیلخص الجــدول أدنــاه اســتحقاقات المطل
وأسعار الفائدة الحالية في السوق.

٢٠٢١مبر دیس٣١في 
أكثر منمن سنة أقل من 
المجموعسنوات ٥سنوات ٥إلى سنة
درهمدرهم درهم درهم 

٤٣٬١٢٢٬٧٤٠--٤٣٬١٢٢٬٧٤٠ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
٢٬٢٠٥٬٥٨٢٧٬٨٧٩٬٥٦٧١٠٬٠٧٦٬٠٩٩٢٠٬١٦١٬٢٤٨اإلیجارمطلوبات عقود

٣٧٠٬٨٩٨٤٬--٤٬٣٧٠٬٨٩٨سحوبات على المكشوف من البنوك

٤٩٬٦٩٩٬٢٢٠٧٬٨٧٩٬٥٦٧٩٩١٠٬٠٧٦٬٠٦٧٬٦٥٤٬٨٨٦اإلجمالي

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في  
أكثر منمن سنة أقل من 
المجموعسنوات٥سنوات ٥إلى سنة 
درهمرهم ددرهم درهم 

٣٣٬٥٣٧٬٥٦٩--٣٣٬٥٣٧٬٥٦٩م دائنة تجاریة وأخرى ذم
٢٬٠٣٣٬٤٤٢١٦٬٥٥٤٬٥٢١٢٬٨٣٣٬٠٣٢٢١٬٤٢٠٬٩٩٥مطلوبات عقود اإلیجار

٣٥٬٥٧١٬٠١١٬٥٥٤٬٥٢١٦١٢٬٨٣٣٬٠٣٢٥٤٬٩٥٨٬٥٦٤اإلجمالي
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مخاطر أسعار األسهم
هم بخصــوص االســتثمارات المحــتفظ بهــا مــن قبــل المجموعــة والمصــنفة كاســتثمارات مدرجــة بالقيمــة ر أســعار األســ طتتعــرض المجموعــة لمخــا 

امل األخــرى فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد. إن اســتثمارات المجموعــة فــي مــع التغيــرات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــ العادلــة 
اق المالية في اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.رجة في األسو داألسهم یتم المتاجرة بها للعموم وهي م

قيمــة المســتقبلية لــألوراق الماليــة ضــة لمخــاطر أســعار الســوق الناتجــة مــن عــدم التأكــد حــول الإن األســهم المدرجــة الخاصــة بالمجموعــة معر 
األدوات الفردیــة وإجمــالي أدوات حقـــوق ضــع حــدود علـــى و االســتثماریة. تقــوم المجموعــة بـــإدارة مخــاطر أســعار األســـهم مــن خــالل التنویـــع و 

بالمراجعــة والموافقــة عليــا للمجموعــة بشــكل دوري. یقــوم مجلــس إدارة المجموعــة الملكيــة. یــتم تســليم تقریــر حــول محفظــة األســهم إلــى اإلدارة ال
على جميع القرارات التي تتعلق باستثمارات األسهم.

درهــم). إن أي ٩٨٣٬٩٨٢–٢٠٢٠درهــم (١٬٩٥٠٬٨١١م المدرجــة بالقيمــة العادلــة هــو لمخاطر األســهبتاریخ إعداد التقاریر، كان التعرض
درهــم) علــى بنــود الــدخل ٩٨٬٣٩٨–٢٠٢٠رهم تقریبًا (د١٩٥٬٠٨١ي مؤشر السوق یمكن أن یكون له تأثير بمبلغ ف٪١٠انخفاض بنسبة  

٪١٠نخفــاض جــوهري أو لمــدة طویلــة. كمــا أن أي زیــادة بنســبة ف على وجــود اقخرى أو الحقوق العائدة إلى المجموعة، وذلك یتو الشامل األ
لى حقوق الملكية ولن تؤثر على األرباح أو الخسائر.في قيمة األسهم المدرجة، سوف تؤثر فقط ع

مخاطر العمالت األجنبية
م اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الــذي ألمریكــي ودرهــ اال تتعرض المجموعة ألي مخاطر جوهریة للعمالت األجنبيــة ألن المعــامالت تــتم بالــدوالر 

یرتبط بالدوالر األمریكي.

إدارة رأس المال
المجموعة بنسب جيدة لرأس المال لدعم أعمالها وزیــادة قيمــة حقــوق هو التأكد من احتفاظ للمجموعة من إدارة رأس المالالهدف الرئيسيإن  

المساهمين ألقصى حد ممكن.

م المــال لــدیها وإجــراء التعــدیالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصــادیة. خــالل الســنة، لــم یــترة هيكــل رأساتقــوم المجموعــة بــإد
أو العمليــات. یتــألف هيكــل رأس المــال مــن رأس المــال واالحتياطيــات واألربــاح غيــر إجــراء أیــة تغييــرات رئيســية فــي األهــداف أو السياســات 

درهم).٣١١٬٦٦٢٬٤٧٢–٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر ٣١ي درهم كما ف٣٠١٬٠٠٢٬٧٩٦الموزعة ویقاس بمبلغ 

القيمة العادلة لألدوات المالية-٢٧

ية.لية من الموجودات المالية والمطلوبات المالات الما دو تتألف األ

تاذفاطــر أمــن ســتحقةلغ الما لمبــ او جــاریين واآلخــرین التين نیات الماليــة مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والمــددتتــألف الموجــو 
ریين الــدائنين التجــا . وتتــألف المطلوبــات الماليــة مــن خــرى األود الــدخل الشــامل مــن خــالل بنــ دلةمة العا ة االستثماریة بالقيواألوراق الماليعالقة  

.وبات عقود اإلیجارلومطخرین  اآلو 

ة.المدرج ختلف بصورة جوهریة عن قيمتها تإن القيمة العادلة لألدوات المالية ال



والشركات التابعة لهاركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢١بر دیسم٣١تهية في  للسنة المن

٥٤

(تتمة) القيمة العادلة لألدوات المالية-٢٧

العادلةمةيلقاتسلسل 
الية بأسلوب التقييم:لي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المتا التسلسل الالمجموعةتستخدم 

.لمماثلةالمطلوبات ااألسواق النشطة للموجودات أوي  لمعدلة) فامتداولة (غير المستوى األول: أسعار السوق ال

ادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر لعن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة امــ ى نــ خدم الحــد األديــيم تســتالمستوى الثاني: أســاليب تق
ومباشرة)،

ملحوظة).القيمة العادلة (مدخالت غيراسلالزم لقيامن المدخالت المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى

:لةالتي تم قياسها بالقيمة العاداليةت المالية التباألدواعةالمجمو احتفظت،  ٢٠٢١دیسمبر٣١ما في ك

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
دیسمبر٣١

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢١
درهمدرهم رهم ددرهم 

متداولةم أسه
--١٬٢٤٠٬٨١٢١٬٢٤٠٬٨١٢اسيةسهالكية األتالمنتجات االسطاع  ق
--٬٠٠٠٧١٠٬٠٠٠٧١٠یةلية واالستثمار ا طاع الخدمات المق

--٨١٢٬٩٥٠١٬٨١٢٬٩٥٠١٬المجموع

عادلة:الدوات المالية التالية التي تم قياسها بالقيمةباألالشركةاحتفظت،  ٢٠٢٠یسمبر د٣١كما في 

لةلقيمة العادا موجودات تم قياسها ب
دیسمبر٣١

المستوى الثالثمستوى الثاني لامستوى األول ال٢٠٢٠
درهمدرهم درهم درهم 

اولةتدأسهم م
--٧٥١٬٤٨٢٧٥١٬٤٨٢هالكية األساسيةتالمنتجات االسطاع  ق
--٢٣٢٬٥٠٠٥٠٠٢٣٢٬یةالية واالستثمار طاع الخدمات المق

--٩٨٣٬٩٨٢٩٨٣٬٩٨٢المجموع

لقياس القيمة العادلة.تویات المتعددة، ال توجد تحویالت بين المس٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١دیسمبر٣١في المنتهيةالسنوات ل  خال

الموجودات االئتمانية-٢٨

فة صــ طــن متــري)، ب٣٬٠٩–٢٠٢٠دیســمبر ٣١طــن متــري (٥٤٬٧٥، احتفظــت المجموعــة بمــواد خــام بلغــت ٢٠٢١دیســمبر ٣١كمــا فــي 
بالنيابة عن أطراف ثالثة.ائتمانية


