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

 

 مقدمـة
ا  ش.م.ع. لمجموعة أغذيةقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  )"الشــركة"و ركــركاالا الةابعة )يشــاا مليلا مع    الةغيرات في حقوق الدخل الشـــاملالبيانات الموجزة الموحدة للربح أر الخســـااة  ر  2020 مااس 31كما في بـــــــــــــــــ "المجموعة"و  

أكـــلر المنةلية بذلل الةاا إ. من ارةااة مســـنرلة عد معداة مذل المعلومات المالية المرحلية  ثالثةلفةرة الالملكية رالةدفقات النقدية 
. من مســــــــــــنرليةنا مي مبدال مقــــــــــــةنةا  حو  مذل "الةقاا ر المالية المرحلية" 34رعرضــــــــــــلا رفقا  للمعياا الم اقــــــــــــبي الدرلي اق  
 المعلومات المالية المرحلية مقةناةا  ملى مراجعةنا.

 نطاق المراجعـة
"مراجعة المعلومات المالية المرحلية الةي يقوم بلا  2410المراجعة اق   المةعلق بعملياتلقد قمنا بمراجعةنا رفقا  للمعياا الدرلي 

. اةضــمد مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام برجرال ارقــةفســااات  بشــ ل ا يســي مد مدقق ال ســابات المســةقل للمنشــ ة "
ـــــل اعد األموا المالية رالم اقبية  ر األكخاص المسنرليد  اباع مجرالات ا ليلية رإجرالات مراجعة أخرى. من نطاق المراجعة أقـ

ةدقيق  ربالةالي  فرنلا ال ام ننا مد ال صــو  على ا ديد حو  جمي  مد نطاق القيام بالةدقيق رفقا  للمعايير الدرليـــــــــــــــــة لل جومر ا  
 األموا اللامـة الةي يم د أن يبينلا الةدقيق. لذا  فرننا ال نبدي اأي ادقيق بش نلا.

 ارقةنةـا 
ــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  ية  معداةما  مد جمي   اقــــةناةا  ملى مراجعةنا  ل  يةبيد لنا ما يدعونا ملى ارعةقاة ب ن المعلومات الماليـ

 ".المالية المرحلية الةقاا ر " 34النواحي الجومر ة  رفقا  للمعياا الم اقبي الدرلي اق  
 

  ةيلو ت آند اوش )الشرق األرقطو
  
  
  

  موق  مد قبل:
  عباةل م مد رليد القوالي

  1056اق  القيد 
  2020مايو  6

 أبوظبي
 ارمااات العربية المة دة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
  2020 مارس 31كما في 

 
 إيضاحات

 مارس 31 
2020 

 ريسمبر 31 
2019 

 )مدققه  )غير مدقق(   
 ألف ر اـ   ألف درهـم   
      

      الموجودات
      

      الموجودات غير المتداولة
 75.538  73,925   حق  ساخدام الموجورات
 1.101.670  1,096,082  6 ممالكات  آالت  معدات

 2.849  -  6 رفعات مقدمة لممالكات  آالت  معدات
 275.933  275,933  7 الش رة

       82.908  80,994  8 موجورات غير ملموسة
      

       1.538.898  1,526,934   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة 
 335.900  317,983  9 مخز ن 

 580.307  640,709  10 ذم  مدينة رجا .ة  أخرى 
 27.782  62,694   رعو.ضات حاومية مساحقة

 1.115  1,145  14 مساحق مد ج ات ذات عالقة
       637.234  770,234  11 نقد  أ صدة لدى البنوك

      
       1.582.338  1,792,765   مجموع الموجودات المتداولة

      
       3.121.236  3,319,699   مجموع الموجودات
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد )غير مدقق( 
  2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 

 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31
 2019  2020  إيضاح 
 ألف ر ا   ألف درهم   
      

 507.580  570,897    يرارات 
       ه348.206 ) 400,439) )  ركلفة المبيعات

      
 159.374  170,458   إجمالي الربح 

      
 ه87.983 ) 96,975) )  مصا .ف بيع  روز.ع

 ه38.191 ) 48,137) )  مصا .ف عمومية  إرا .ة
 ه1.662 ) 2,047) )  ركاليف بحث  رطو.ر

       2.394  1,106   ، صافي يرارات أخرى 
      

 33.932  24,405   الربح التشغيلي
      

 5.651  6,589    يرارات رمو.ل
       ه4.867 ) 3,997) )  مصا .ف رمو.ل

      
 34.716  26,997   والزكاةربح الفترة قبل ضريبة الدخل 

      
       4.529  (196 )    الزكاة ور.بة الدخل عوااد)مصا .فه/ 

      
       39.245  26,801   ربح الفترة 

      
      عائد إلى:

 39.946  26,637   مالكي الشركة
       ه701 ) 164   حقوق الملكية غير المسيطرة

      
   26,801  39.245       
      

       0.067  0.044  15 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم( 
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق(
  2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31
  2020  2019 
 ألف ر ا   ألف درهم  
     

 39.245  26,801  ربح الفترة
     

     :األخرى  ةالشامل الخسارة
     

     قد يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو الخسارة  البند الذي
 ه1.730 ) (4.940 ) فر قات رحو.ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية

     
     الخسارة أولن يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح  البند الذي

      ه2.604 ) -  للموظفيد  عارة قياس رعو.ضات ن اية الخدمة
     

      ه4.334 ) (4.940 )  األخرى  ةالخسارة الشامل
     

      34.911  21,861  مجموع الدخل الشامل للفترة
     

     عائد إلى:
 35.722  22,698  مالكي الشركة

      ه811 ) (837 ) حقوق الملكية غير المسيطرة
     
  21,861  34.911      
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني 

 احتياطي 
  آخراحتياطي   تحويل عمالت 

 أرباح
  مستبقاة

 عائد 
  الشركة لمالكي

 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 
 المجموع

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

                                   1.951.720  29.643  1.922.077  1.193.326  ه3.943 ) ه55.815 ) 188.509  600.000  )مدققه 2018ريسمبر  31الرصيد في 
                  39.245  ه701 ) 39.946  39.946  -  -  -  -  الفارة   )خسا ةه / بح

                 :للفارة الخسا ة الشاملة ا خرى 
 ه1.730 ) ه110 ) ه1.620 ) -  -  ه1.620 ) -  -  فر قات رحو.ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية

                                   ه2.604 ) -  ه2.604 ) -  ه2.604 ) -  -  -  للموظفيد الخدمة عارة قياس رعو.ضات ن اية 
                  34.911  ه811 ) 35.722  39.946  ه2.604 ) ه1.620 ) -  -  للفارة)الخسا ةه الشاملة  /مجموع الدخل

                                   ه90.000 ) -  ه90.000 ) ه90.000 ) -  -  -  -  ه20) يضاح  2018روز.عات أ باح لسنة 
 1.896.631  28.832  1.867.799  1.143.272  ه6.547 ) ه57.435 ) 188.509  600.000  )غير مدققه 2019ما س  31الرصيد في 

                 
                 

                                   1.989.720  28.535  1.961.185  1.216.448  -  ه57.475 ) 202.212  600.000  )مدققه 2019ريسمبر  31الرصيد في 
                  26.801  164  26.637  26.637  -  -  -  -   بح الفارة  

                 الخسا ة الشاملة ا خرى للفارة:
                                   ه4.940 ) ه1.001 ) ه3.939 ) -  -  ه3.939 ) -  -  مد عمليات خا جيةفر قات رحو.ل عمالت أجنبية 

                                   21.861  ه837 ) 22.698  26.637  -  ه3.939 ) -  -  مجموع الدخل/ )الخسا ةه الشاملة للفارة
                  2.011.581  27.698  1.983.883  1.243.085  -  (61.414 ) 202.212  600.000  )غير مدقق( 2020مارس  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق(
 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال   
 2020  إيضاحات 

 ألف درهم
 2019 

 ألف ر ا 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 39.245  26,801    بح الفارة 
      رعديالت لـ:

 25.971  27,704  6 اسا الك ممالكات  آالت  معدات
 622  616  8  طفات موجورات غير ملموسة

 4.169  6,019    طفات حق  ساخدام الموجورات
 ه4.905 ) (6,234 )   يرارات رمو.ل

 4.867  4,380  12 مصا .ف رمو.ل
 2.919  3,120   مخصص رعو.ضات ن اية الخدمة للموظفيد

 316  787   عقور اايجا  مطلوباتفوااد على 
 443  7.866  10 الحركة في مخصص خساار  نخفاض قيمة ذم  مدينة رجا .ة، صافي

 ه343 ) 236  6 مد بيع ممالكات  آالت  معدات هماسبخسا ة/ )
 ه4.529 ) 196   ور.بة الدخل  الزكاة هعوااد) /مصا .ف

 ه746 ) -   موجورات مالية أخرى، صافي
 818  (596 ) 9 الحركة في مخصص مخز ن بطيت الحركة، صافي

 988  -  6 اطب ممالكات  آالت  معدات
            

 69.835  70.895   األنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العاملصافي النقد من 
      في: الاغيرات

 ه13.200 ) 18,513   مخز ن 
 ه18.590 ) 70,399) )  ذم  مدينة رجا .ة  أخرى 

 ه1 ) 30) )  مساحق مد ج ات ذات عالقة 
 ه32.338 ) 34,912) )  رعو.ضات حاومية مساحقة

 6.551  2,177   ذات عالقةمساحق  لى ج ات 
 23.136  49,548   ذم  راانة رجا .ة  أخرى 

            
 35.393  35,792   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 ه2.104 ) 4,167) )  رعو.ضات ن اية الخدمة المدفوعة للموظفيد
            

 33.289  31,625   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ه39.179 ) 24,018) ) 6  ساحواذ ممالكات  آالت  معدات

 ه30.000 ) 93,750) )  ، صافيفي  رااع ثاباة  ساثما 
 4.535  8,365   فوااد مقبووة

 1.468  241   عوااد مد بيع ممالكات  آالت  معدات
            

 ه63.176 ) (109.162 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 37,537  100,617) )  قر ض بنكية، صافي

 1,669) ) 274) )  رسديد قرض طو.ل ا جل
 -  222,687   مد قرض طو.ل ا جل عوااد

 7,856) ) 1,836) ) 12 فوااد مدفوعة
 6,393) ) 7,211) )  عقور اايجا  المسدر مد مطلوباتالمبلغ ا ساسي 

            
 21,619  112,749   صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

            
 ه8.268 ) 35,212   )النقص( في النقد ومرادفات النقدالزيادة/ 

 62  756   ر ثير صرف عمالت أجنبية
 67.515  28,833  11 يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في 

            
 59.309  64,801  11 مارس  31النقد ومرادفات النقد كما في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

في  ما ة  2004لســــــنة  324 ق   الوزا ي  القرا ر ســــــســــــت مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــــــركة"ه كشــــــركة مســــــاامة عامة بموجب 
 ٪ مد أس   الشركة،  المملوكة بالكامل مد قبل حاومة أبوظبي. 51. رمالا الشركة القابضة العامة )صناعاته نسبة أبوظبي

 
 نشــــطة في ا مد اوــــطرابات في الد   الاي رما س المجموعة في ا أعمال ا  ما ناج عنه 19 –د الناشــــا  فير س كوفي  ســــاجابة  

، قامت  را ة المجموعة باقيي  آثا م على عمليار ا  ارخذت سلسلة مد ااجراتات الوقااية، اعية  االقاصارية في رلا ا سواقاالجام
 كذلا وــمان اســامرا .ة  مع كالا المج المســا لكيد   عمالا ا  بما في ذلا  وــع خطة طوا ل لضــمان صــحة  ســالمة موظفي ا 

ال رزا  عمليات أعما  المجموعة في الوقت الحالي غير ما ثرة  على الرغ  مد اذم الاحديات، رو .د مناجار ا في جميع أســـــــواق ا.
حيث يا  اســـــــاثنات صـــــــناعة ا غذية  المشـــــــر بات بشـــــــال عام مد عمليات الحظر  القيور المخالفة الاي رفروـــــــ ا  ، لى حد كبير
اذم العوامل، رعاقد اــــحد البضــــااع. بنات  على القيور على بما في ذلا ااعفات مد ســــاعات حظر الاجو     المخاصــــةالســــلطات 

الاي قامت المجموعة باقدي   الموحدة الموجزةالناااج المالية على ل  ياد له أي آثا  جوار.ة  19 –كوفيد  بات  را ة المجموعة أن 
 .  رواصل  را ة المجموعة مراقبة الووع عد كثب.2020ما س  31للفارة المنا ية في  رقر.ر عن ا

 
ـــــ "المجموعة"ه في ر سيس  ااساثما   رجا ة  رشغيل الشركات رامثل ا نشطة الرايسية للشرك ة  اركار ا الاابعة )يشا   لي ا معا  بـ

  المشا .ع المرربطة بقطاع ا غذية  المشر بات.
 

ااما ات العربية  -، أبوظبي37725،  . ب.: 17 ن عنوان المااب المســـــجل للشـــــركة او جز.رة الر. ، ســـــااي رو ز، الطابق 
 الماحدة.

 
 أرنام: مبينة،  حصة الشركة في الشركات الاابعة  العمليات ن ا نشطة الرايسية، بلد الا سيس 

 
 

 الرئيسية األنشطة نسبة حقوق الملكية )%( بلد التأسيس والعمليات إسم الشركة التابعة
 مارس 31  

2020 
 ريسمبر 31

2019 
 

     
 ناا   بيع الدقيق  علف  100 100 الماحدةااما ات العربية  اركة المطاحد الكبرى ش.م.ع.

 .الحيوانات
     

 ناا   بيع الميام المعب ة  الميام  100 100 ااما ات العربية الماحدة اركة العيد لألغذية  المشر بات ش.م.ع. 
المنك ة  العصاار  لبد الزباري 
 معجون الطماط   الخضرا ات 
المجمدة  مناجات المخبوزات 

 . سلع رجا .ة أخرى  المجمدة
     

رصنيع  بيع معجون الطماط   100 100 مصر مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م. 
 الفلفل الحا   العصاار المركزة 

  الخضر ات المجمدة.
     

مجموعة أغذية آسيسيا في راجياي  سنايا  ي 
 رياا .ت ليماد سيركاي 

  ناا   رعبئة  بيع الميام المعب ة. 100 100 رركيا

     
  ناا   رعبئة  بيع الميام المعب ة. 100 100 ااما ات العربية الماحدة اركة البيان لانقية  رصفية الميام ذ.م.م.

     
 ناا  الزجاجات  العبوات  100 100 ااما ات العربية الماحدة اركة ااالن لصناعة البالسايا ذ.م.م.

 البالساياية.
     

  ناا   رعبئة  بيع الميام المعب ة. 100 100 عمانسلطنة  اركة المنا  لانقية  رعبئة الميام المعدنية ذ.م.م.
     

المملكة العربية  ا غذية للاصنيع ذ.م.م. رلاا اركة
 السعورية

  ناا   رعبئة  بيع الميام المعب ة. 100 100
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  1
 

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

 مارس 31  
2020 

 ريسمبر 31
2019 

 

     
اركة الرماح الوطنية للاجا ة العامة  المقا الت 

 ذ.م.م.
  ناا   رعبئة  بيع الميام المعب ة. 50 50 الكو.ت

     
  سايرار  بيع ا عالف بالجملة  51 51 ااما ات العربية الماحدة اركة جلف نااونا  لألعالف ذ.م.م.

 
 
 والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2
 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية الموجزة   2/1
 الموحدة 
 

ا باطبيق الاعديالت الاالية على المعايير الد لية للاقا .ر المالية  مد قبل مجلس الصـــــار ة في الفارة الحالية، قامت المجموعة أيضـــــ 
.  ن رطبيق اذم 2020يناير  1المعايير المحاسبية الد لية  الاي رصبح فّعالة بشال  لزامي للفارة المحاسبية الاي ربدأ في أ  بعد 

الاعديالت على المعايير الد لية للاقا .ر المالية ل  ياد ل ا أي ر ثير ماري على المبالغ المد جة للفارات الحالية  لكد قد ر ثر 
 .لى المعامالت المحاسبية أ  الارريبات المساقبلية للمجموعةع
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 1رعديالت على المعيا  المحاسبي الد لي  ق   - رعر.ف المارية
 السياسات 8 المعيا  المحاسبي الد لي  ق   عرض البيانات المالية

 الاغييرات في الاقديرات  ا خطات المحاسبية   المحاسبية

 2020يناير  1 

   
على المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  رعديالت  -رعر.ف ا عما  

  ندما  االعما  3
 2020يناير  1 

   
في المعايير الد لية  المراجع حو  ااطا  المفاايميرعديالت على 
 للاقا .ر المالية

 2020يناير  1 

   
 ا ر ات المالية: اافصــــــــــاحات 7المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  
 ا ر ات المالية - 9 المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  

 2020يناير  1 

 
باســــــــــــــاثنات مما ذكر أعالم، ال روجد أية معايير اامة أخرى مد المعايير الد لية للاقا .ر المالية أ  رعديالت كانت ســــــــــــــا .ة للمرة 

 .2020يناير  1ا  لى للسنة المالية الاي بدأت في أ  بعد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل  قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2/2

 مبكر

  المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية للتقارير
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2022يناير  1  : عقور الا ميد17المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  

ـــد لي للاقـــا .ر المـــاليـــة  ق   البيـــانـــات  10رعـــديالت على المعيـــا  ال
اســــــــاثما ات في  28 المعيا  المحاســــــــبي الد لي  ق   المالية الموحدة

 ه 2011) اركات زميلة  مشا .ع مشاركة

ر جيل ســـــــر.ان الاطبيق  لى أجل غير مســـــــمى. ال  
 يزا  الاطبيق مسموح به.

 
للمجموعة كما في أ  راوقع اارا ة أن اذم المعايير الجديدة  الافســـــــــــــيرات  الاعديالت ســـــــــــــيا  رطبيق ا في البيانات المالية الموحدة 

عندما يا  رطبيق ا،  ان رطبيق اذم المعايير الجديدة  الاعديالت، قد ال ياون ل ا ر ثيرا  جوار.ا  على البيـــــــــــــــــــــــــــــانات المالية الموجزة 
 الموحدة للمجموعة في فاـرة الاطبيق ا  لي.

 
 
 اإلعدادأساس  3
 

عد  الصـــــار  المرحليةالمالية  الاقا .ر 34على المعيا  المحاســـــبي الد لي  ق  ر   عدار اذم البيانات المالية الموجزة الموحدة بنات  
 ااما ات العربية الماحدة. ر لة المعمو  ب ا فينظمة  ا مجلس المعايير المحاسبية الد لية  راوافق أيضا  مع ماطلبات القوانيد 

 
في غــالبيــة معــامالت  العملــة المســــــــــــــاخــدمــة ي )الــد ا ه بــاعابــا مد ا  اامــا ارالــلقــد ر  عرض البيــانــات المــاليــة الموجزة الموحــدة بــ

 .  ال  ذا أاير  لى غير ذلالمجموعة  .ا  رقر.ب جميع القي   لى أقرب ألف )ألف ر ا ه ا
 

 . ال  ذا أاير  لى غير ذلار   عدار البيانات المالية الموجزة الموحدة بنات  على مبدأ الاكلفة الاا .خية، 
 

المالية الموجزة الموحدة ال راضـــــمد جميع المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة الســـــنو.ة الكاملة  .نبغي أن   ن اذم البيانات
. بااوـــــــافة لذلا،  ن 2019ريســـــــمبر  31رقرأ جنبا   لى جنب مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للســـــــنة المنا ية في 

ال رعابر بالضـــــر  ة م اـــــر على الناااج الاي يماد روقع ا للســـــنة المالية  2020 ما س 31في  أاـــــ ر المنا ية ثالثةناااج فارة ال
 .2020ريسمبر  31الاي سانا ي في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4
 

 عدار البيانات  في المســــــاخدمةاذم البيانات المالية الموجزة الموحدة ماوافقة مع رلا  عدار المابعة في  المحاســــــبية  ن الســــــياســــــات
 .ب ا اايضاحات المرفقة ، 2019 ريسمبر 31للسنة المنا ية في للمجموعة  السنو.ةالمالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 محاسبية الحكام التقديرات واأل 5
 

 ن ا حاام  الاقديرات ال امة المســــــــــــاخدمة في  عدار اذم البيانات المالية الموجزة الموحدة ماوافقة مع رلا المســــــــــــاخدمة في  عدار 
 1 مع ذلا، كما او مووـــــح في  يضـــــاح  .2019ريســـــمبر  31البيانات المالية الســـــنو.ة الموحدة للمجموعة للســـــنة المنا ية في 

في البيانات المالية الســــــــنو.ة الموحدة  بيان االاي ر   للاقديرات غير الم كدةأعالم، قامت المجموعة بمراجعة المصــــــــار  الرايســــــــية 
، فان المالية الموجوراتعد  النارجة. رعاقد اارا ة أنه بخالف الخســــــاار االاامانية الماوقعة 19 –كوفيد  وــــــوت  باتا خيرة على 

مماثلة لالا الاي ر  اافصــــــاح عن ا في البيانات المالية الموحدة الســــــنو.ة.  ال رزا ا خرى غير الم كدة جميع مصــــــار  الاقديرات 
  في فارات  عدار الاقا .ر المساقبلية.سوف رنعاس أي رغييرات مطلوبة   ساسامر اارا ة في مراقبة الووع 

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات  6
 
 ، بلغ صـــــــافي قيمة  ســـــــاثما  المجموعة في الممالكات  ا الت  المعدات2020ما س  31ال  فارة الثالثة أاـــــــ ر المنا ية في خ

ألف ر ا   26.867 بقيمة حيث يشامل ااساحواذ على موجوراتألف ر ا ه  39.179: 2019ما س  31ألف ر ا  ) 24.018
ألف ر ا   38.942 ااســــــــــــــاحواذ على موجورات بقيمــة: 2019مــا س  31ألف ر ا  ) 2.849بمبلغ  رفعــات مقــدمــة مــدفوعــة 

 ألف ر ا ه. 237 بمبلغ  رفعات مقدمة مدفوعة
 

 ما س 31) 2020 ما س 31المنا ية في أاــــــــــ ر  ثالثةخال  فارة الألف ر ا   477 بقيمة مد جة بمبلغ ســــــــــابعار موجورات ر  
الذي  ألف ر ا ه 343 بقيمة ســباما: 2019 ما س 31) ر ا ألف  236 بقيمة خســاار، ناج عن ا ألف ر ا ه 1.125: 2019

ألف  988: 2019ما س  31موجورات )أي المجموعة بشــــطب  ل  رق خال  الفارة،  .صــــافيبال، ر   ر اجه وــــمد  يرارات أخرى 
 ه.ر ا 

 
 ما س 31أاــــــ ر المنا ية في  ثالثة المعدات خال  فارة ال  ا التعلى الممالكات  ااســــــا الك المحمل، بلغ بااوــــــافة  لى ذلا

 ألف ر ا ه. 25.971: 2019 ما س 31ألف ر ا  ) 27.704 مبلغ 2020
 
 
  الشهرة 7
 

 الشـــــ رة مراقبة حيث يا  على الوحدات المولدة للنقد في المجموعة الاجا .ة الشـــــ رة روز.ع يا  القيمة،  خابا   نخفاض  غراض
أ  عندما ياون اناك م ار على  نخفاض  سنوي على أساس  القيمة في االنخفاض اخابا   جرات يا  الداخلية. اارا .ة لألغراض

، ل  ركد اناك م اــرات انخفاض قيمة الشــ رة على جميع 2020ما س  31. خال  فارة الثالثة أاــ ر المنا ية في قيمة ا صــل
 الوحدات المولدة للنقد.

 
 
 الموجودات غير الملموسة  8
 

 ، ل  رق  المجموعة باالساثما  في أ   سابعار موجورات غير ملموسة.2020ما س  31خال  فارة الثالثة أا ر المنا ية في 
 

ألف  616مبلغ  2020ما س  31بلغت مصــا .ف ااطفات على الموجورات غير الملموســة خال  فارة الثالثة أاــ ر المنا ية في 
 ألف ر ا ه. 622: 2019ما س  31ر ا  )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 
 المخزون  9
 

مخصـــــــص للمخز ن بطيت الحركة  صـــــــافي ، قامت المجموعة باســـــــجيل2020 ما س 31المنا ية في أاـــــــ ر  ثالثةخال  فارة ال
 ومد ركلفة المبيعات. المحمل ألف ر ا ه. ر   ر ا  المخصص 1.242: 2019 ما س 31ألف ر ا  ) 4.136 بقيمة الماقارم 

 
ألف ر ا   4.732 ةـــبقيمارم ـــة  الماقـــيت الحركـــز ن بطــــــق للمخـــص سابــــــب مخصـــــــــوعة بشطـــــــــت المجمـــا، قامــــــى ذلـــة  لــــــبااواف

 ألف ر ا ه. 424: 2019 ما س 31)
 
 

 تجارية وأخرى ذمم مدينة  10
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا 
     

 ذم  مدينة رجا .ة  588.320  534.744
      مخصص خساار  نخفاض القيمة ) (63.731 ) ه55.865

     
478.879  524.589   
 ذم  مدينة أخرى   57.994  54.802
      مصا .ف  رفعات مدفوعة مقدما    58.126  46.626

     
580.307  640.709        

 
 فيما يلي الحركة في مخصص خساار  نخفاض القيمة فيما ياعلق بالذم  المدينة الاجا .ة خال  الفارة/ السنة:

 
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

        ألف درهم  ألف ر ا 
 الرصيد في بداية الفارة/ السنة  55.865  27.377
 محمل للفارة/ السنة  8.443  29.844
           مبالغ محر ة/ مشطوبة خال  الفارة/ السنة ) (577 ) ه1.356

      الرصيد في ن اية الفارة/ السنة  63.731  55.865



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 

15 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 11
   مارس 31  ما س 31  ريسمبر 31

2019  2019  2020   
   )غير مدقق(  مدققهغير )  )مدققه

          ألف درهم  ألف ر ا   ألف ر ا 
 نقد في الصند ق   2.511  3.569  1.903

               حسابات جا .ة  حسابات روفير  112.383  109.517  73.741
        نقد  أ صدة لدى البنوك  114.894  113.086  75.644

 ) (25.032 ) ه26.788 ) ه25.036
  2009)لاوز.عات ا  باح مد سنة  مقّيدحساب 

 ه2014 لى سنة  
               ه12حسابات بنكية ماشوفة ) يضاح  ) (25.061 ) ه26.989 ) ه21.775

28.833  59.309  64.801  
 في بيان التدفقات النقدية  النقد ومرادفات النقد

        الموجز الموحد 
       

 نقد  أ صدة لدى البنوك  114.894  113.086  75.644
               بنكية رااع   655.340  495.061  561.590

637.234  608.147  770.234  
 نقد وأرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي 

        الموجز الموحد 
 

: ال رز.د عد ســـــــنة  احدةه.  ن الفوااد المحققة على 2019ما س  31 ن الورااع البنكية اي ثاباة لفارة ال رز.د عد ســـــــنة  احدة )
  فقا   سعا  السوق الساادة،  رقا ب القي  المد جة ل ذم الموجورات قيما ا العارلة. اي اذم الورااع 

 
 ر  رســجيل مبلغ مســا ي كالازام في الذم  الداانة الاجا .ة  ا خرى. يمثل الحســاب المقيد المبلغ المخصــص لدفع روز.عات ا  باح.

 النقد  غراض بيان الادفقات النقدية الموجز الموحد. ل  يا   ر ا  اذا الرصيد النقدي المقّيد في النقد  مرارفات
 

ر  رقيي  ا  صـدة لدى البنوك ب ن ل ا مخاطر ااامانية منخفضـة للاخلف عد السـدار. بنات  على ذلا، قامت  را ة المجموعة باقدير 
اــــ را. ال  12ية الماوقعة لمدة مخصــــص الخســــا ة على ا  صــــدة لدى البنوك في ن اية فارة الاقر.ر بمبلغ يعار  الخســــا ة اااامان

مع ا خذ باالعابا  الخبرة الاا .خية في الاخلف عد   يوجد أي مد ا  صــــــــــدة لدى البنوك في ن اية فارة الاقر.ر ما خرة الســــــــــدار، 
ل  رق  باســجيل الســدار  الاصــنيفات االاامانية الحالية للبنا، قامت  را ة المجموعة باقيي  أنه ال يوجد  نخفاض في القيمة،  بالاالي 

 أية مخصصات خساار على اذم ا  صدة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 قروض بنكية 12
 

 فيما يلي الشر ط الاعاقدية لقر ض المجموعة الاي رحمل فاادة  السلف:
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا 
 مطلوبات متداولة:    

 رس يالت  اامانية  332,926  281,755
 ا جل ةض قصير   قر   42,134  36,489
 حسابات بنكية ماشوفة  25,061  21,775

      ض  جل  قر   15,985  173,418
     

513,437  416,106        
 مطلوبات غير متداولة:    

      قر ض  جل  230,528  8,115
 

 الشروط وجدول السداد

 المبالغ باأللف درهم
 2020مارس  31  

 )غير مدقق(
 2019ريسمبر  31

 )مدققه

  
 

 معدل الفائدة العملة
سنة 

 اإلستحقاق

القيمة 
اإلسمية/ 

 السقف
 القيمة 
 الدفترية

القيمة 
ااسمية/ 

 السقف
 القيمة

 الدفار.ة 
        

 ا جل / ةض قصير   قر 
 حسابات بنكية ماشوفة

ر ال  
 أمر.اي/
ر ا  

  ما اري/
 هجني

مصري/ 
 رينا  كو.اي/

 /ليرة رركية
  .ا  سعوري

 ليبو /  يبو / كيبو /
 سايبو 

 ماوسط سعر
 الفاادة +
 ھامش*

 

2020 360,853 67,195 260,325 58,264 

ر ال    اامانية**رس يالت 
أمر.اي/ ر ا  

  ما اري

 ليبو /  يبو  
 + ھامش*

 

2020 730,525 332,926 730,525 281,755 

ر ال   ***1قرض  جل 
 أمر.اي

 165,303 165,303 - - 2020 ليبو + ھامش*

ر ال   ****2قرض  جل 
 أمر.اي

 - - 183,670 183,670 2025 ليبو + ھامش*

 16,230 17,137 14,114 17,137 2022 كيبو + ھامش* كو.ايرينا   *****3قرض  جل 
 - 48,950 48,729 48,950 2025 + ھامش*سايبو   .ا  سعوري ******4قرض  جل 

        
        

         521,552 1,222,240 646,634 1,341,135    اإلجمالي
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 قروض بنكية )يتبع( 12
 

٪ه لاســـــــ يالت 0.95 -٪ 0.40: 2019٪ )0.95٪  لى 0.40يارا ح ال امش على القر ض  الاســـــــ يالت المذكو ة أعالم مد * 
 لاس يالت االاامان الخا جية. ه %3 – %0.50: 2019)٪ 3 -٪ 0.50اما ات العربية الماحدة  مد ااااامان راخل ر لة 

 
ألف  350.000: 2019)ألف ر ا   350.000راضــــمد الاســــ يالت االاامانية بشــــال  ايســــي رســــ يالت بقيمة  ســــمية ربلغ ** 

 اي ألف ر ا ه  15.000: 2019)ألف ر ا   15.000 رســـــــ يالت ااامانية )مصـــــــر فات  أســـــــماليةه بقيمة اســـــــمية ربلغ ر ا ه 
  مضمونة مد خال   اد عاا  على الموجورات المادا لة، المخز ن  الذم  المدينة للمجموعة.

 
القرض مضــــــمون مد خال   كان ألف ر ا  لمدة خمس ســــــنوات. 165.303لدى المجموعة قرض طو.ل ا جل بقيمة كان *** 

قامت المجموعة باســديد اذا القرض بالكامل خال  ســنة  لمخز ن  الذم  المدينة للمجموعة. اد عاا  على الموجورات المادا لة، ا
2020. 

 
ألف ر ال  أمر.ايه لمدة خمس  50.000ر ا  )ما يعار   183.670قرض طو.ل ا جل بقيمة  على المجموعة حصـــــلت**** 
  ن ار ط الدفع الخاصة بالقرض اي رفعة  احدة عند را .  ااساحقاق. .2025  .ساحق سدارم في سنةسنوات 

 
ألف رينا  كو.ايه  1.750ألف ر ا  )يعار   21.209حصــــــلت  حدى الشــــــركات الاابعة للمجموعة، على قرض بقيمة ***** 

المجموعة  النسبة مد قبل  ٪50بنسبة  المجموعة.  ن القرض مضمون بضمان 2022لمدة أ بع سنوات  .ساحق سدارم في سنة 
 .الشركة الاابعة ٪ مد50يمالا  آخر٪ مضمونة مد قبل طرف 50المابقية البالغة 

 
ألف  50.000ألف ر ا  )يعار   48.950طو.ل ا جل بقيمة  قرض، على  حدى الشركات الاابعة للمجموعةحصلت  ******

 .٪100المجموعة بنسبة ضمان ب مضمون  ن القرض . 2025 .ساحق سدارم في سنة  .ا  سعوريه لمدة خمس سنوات 
 

الاغييرات في مطلوبات المجموعة النارجة مد ا نشــطة الامو.لية،  اي رلا الاي ركون في ا الادفقات النقدية، أ  الادفقات  فيما يلي
 الموحد كادفقات نقدية مد ا نشطة الامو.لية:الموجز النقدية المساقبلية، مصنفة في بيان الادفقات النقدية 

 
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا 
      من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض التغييرات    

      اافاااحيالرصيد   521,552  520,061
 صافيبال، قر ض طو.لة ا جل هرسديداتعاادات/ )  222,413 ) ه6.501

 ) (100,617 ) ه1.915
 مد قر ض بنكية أخرى باساثنات حسابات  رسديدات

 صافيبالبنكية ماشوفة،  
           فوااد مدفوعة ) (1.836 ) ه21.226
           الاغيرات مد الادفقات النقدية الامو.لية  مجموع  119.960 ) ه29.642

 تغييرات أخرى/ متعلقة باإللتزام    
 مصا .ف فوااد  4.380  20.496
           رغييرات في الحسابات البنكية الماشوفة  المساحقات  742  10.637
           ماعلق بالاغييرات ا خرى  -مجموع االازام  5.122  31.133

      الخااميالرصيد   646.634  521.552
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 تجارية وأخرى  ذمم دائنة 13
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا 
     

 ذم  راانة رجا .ة  139,727  137,384
 مصا .ف مساحقة  232,843  198,196
           ذم  راانة أخرى   125,909  110,611
446,191  498,479        

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   14
 

رعابر الج ات أن ا ذات عالقة  ذا كان  حد ا طراف القد ة على الســيطرة على الطرف ا خر أ  مما ســة ر ثير اام على الطرف 
 ا خر عند ارخاذ القرا ات المالية أ  الاشغيلية. 

 
 . الاابعة اركار    موظفي اارا ة الرايسييد  أعضات مجلس اارا ة  يدالرايسي يدرا لف الج ات ذات العالقة مد المساام

 
 معامالت مع الج ات ذات عالقة. رقوم المجموعة في سياق ا عما  االعايارية بابرام العديد مد ال

 
 أ( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 فيما يلي رعو.ضات موظفي اارا ة الرايسييد للفارة:
 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة   
  2020  2019 
 ألف ر ا   درهم ألف  
 )غير مدققه  )غير مدقق(  
     

 4.381  5.232  رعو.ضات الموظفيد قصيرة ا جل
      918  1.210  رعو.ضات الموظفيد طو.لة ا جل

     
  6.442  5.299      
 

 ب( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 ريسمبر 31

2019 
 مارس 31 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدققه
   ألف درهم  ألف ر ا 

 الشركة األم -الشركة القابضة العامة ش.م.ع "صناعات"    
 هراادالرصيد اافاااحي )  748 ) ه404

 مبيعات   135  1.167
      مصا .ف محملة ) (15 ) ه15

     
      الرصيد الخاامي  868  748
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   14
 

 )يتبع( ب( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 ريسمبر 31

2019 
 مارس 31 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدققه
   درهمألف   ألف ر ا 

 شركة حليفة –شركة اإلمارات لصناعات الحديد ذ.م.م.     
 الرصيد اافاااحي  220  84

 مبيعات   117  653
      مبالغ مسالمة  ) (200 ) ه517

     
      الرصيد الخاامي  137  220

 شركة حليفة -شركة دبي للكابالت )الخاصة( المحدودة     
 اافاااحيالرصيد   147  110
 مبيعات   27  197
      مبالغ مسالمة  ) (34 ) ه160

     
      الرصيد الخاامي  140  147

     
      إجمالي المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة  1.145  1.115

 
 ذات عالقة لجهةج( مبالغ مستحقة 

 ريسمبر 31
2019 

 مارس 31 
2020 

  

   )غير مدقق(  )مدققه
   ألف درهم  ألف ر ا 

 حليفةشركة  -شركة الفوعة ذ.م.م.    
 الرصيد اافاااحي  9.285  2.204

 مشار.ات   3.655  21.768
      مدفوعات  ) (1.478 ) ه14.687

     
      الرصيد الخاامي  11.462  9.285

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  15
 مارس 31المنتهية في الثالثة أشهر لفترة   
  2020  2019 
      )غير مدققه  )غير مدقق(  

      39.946  26.637  )ألف ر ا ه  بح الفارة العااد لمالكي الشركة
     

      600.000  600.000  الماوسط المرجح لعدر ا س   العارية المصد ة خال  الفارة )آالف ا س  ه
     

      0.067  0.044   المخفض للس   الواحد )ر ا هالعااد ا ساسي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

  )يتبع( العائد األساسي والمخفض للسهم 15
 

بقســـــمة الربح للفارة العااد لمالكي الشـــــركة على الماوســـــط المرجح لعدر ا ســـــ    للســـــ  ا ســـــاســـــي  المخفض يا   حاســـــاب العااد 
 .المصد ة خال  الفارة

 
للســــ   ا ســــاســــي  المخفض ، ل  رصــــد  المجموعة أية أر ات قد ياون ل ا ر ثير على العااد 2019   2020ما س  31كما في 

  ذا ر  اساخدام ا.
 

 1لغ قرا ات  أس الما  المصـــــرح به البا  افق المســـــاامون على، 2016ما س  24المنعقدة في لســـــنو.ة خال  الجمعية العمومية ا
مليا  ر ا ، مع االحافاظ  1.2،  افق المساامون على قرا ات لز.ارة  أس الما  المصرح به  لى 2020فبراير  9مليا  ر ا . في 

 ألف ر ا . 600.000 بمبلغ برأس الما  المصد   المدفوع
 
 

 القطاعات  يلتحال 16
 

  را  مانوعة،  خدمات مناجات يقدمان القطاعان أرنام. اذان مووــــــــــــحان رقا .ر حول ما  عدار يا  قطاعيد المجموعة لدى
 المجموعة لدى الانفيذية اارا ة رقوم مخالفة.  رشــــغيلية رســــو.ق  اســــاراريجيات رقنيات ياطلبان كون ما منفصــــل بشــــال    را ر ما
 .ا قل على أا ر ثالثة كل مرة االساراريجية الانظيمية الوحدات مد  حدة لكل الداخلية اارا .ة الاقا .ر بمراجعة

 
 :لألغراض الاشغيلية كل قطاع مد قطاعات المجموعة عملياتالملخص الاالي  يووح

  الزراعية األنشطة قطاع
 الحيواني.  العلف الدقيق  روز.ع  ناا   .اضمد الحيواني،  العلف الدقيق -

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
 ن  المات  العصــاار. على المعامدة  المشــر بات الشــرب ميام  روز.ع رصــنيع  راضــمد  المشــر بات، في زجاجات المعب ة الميام -

 الاجا .ة للمجموعة ذات الطبيعة المماثلة للميام المعب ة اي كما يلي: ا نشطة
 

 اناا  ب رقوم، مجموعة أغذية آســــيســــيا في راجياي  ســــنايا  ي رياا .ت ليماد ســــيركاي ، ممثلة في رركيا في الاجا ي  النشــــاط
  رعبئة  بيع الميام المعب ة في زجاجات ؛

 الشرب ميام  روز.ع رصنيع في البيان شركةب في ر لة ااما ات العربية الماحدة، ممثلة الاجا ي  النشاط. 
  الاجا ي في ر لة ااما ات العربية الماحدة، ممثلة في اــركة العيد للميام المعدنية )ش.م.عه، رقوم باصــنيع  النشــاطجزت مد

 ،  العصاار.ة روز.ع ميام الشرب،  المات المنك 
 يام في رصنيع  روز.ع م، .الوطنية للاجا ة العامة  المقا الت ذ.م.م الرماحفي ر لة الكو.ت، ممثلة في اركة  الاجا ي  النشاط

   ؛الشرب
 الميام  روز.ع رصـــنيع في ا غذية للاصـــنيع رلاا اـــركة ممثلة مد قبل  اي، المملكة العربية الســـعوريةفي  الاجا ي  النشـــاط 

 المعب ة.
 

 ا لبان  مناجات المجمدة  الخضــــر ات المرّكزة الفاك ة الحا   الفلفل الطماط  معجون   روز.ع رصــــنيع رشــــمل الغذااية الموار -
 فيما يلي: للموار الغذاايةرامثل العمليات الاجا .ة للمجموعة ذات الطبيعة المماثلة  المجمدة. المخبوزات  مناجات الطازجة
 

 بيع معجون الطماط   رصـــــنيع، او .في جم و .ة مصـــــر العربية، ممثلة في مجموعة أغذية مصـــــر ذ.م.م الاجا ي  النشـــــاط 
   ؛ معجون الفلفل الحا   مركزات الفواكه  الخضر ات المجمدة

  رقوم باصــنيع ة العيد للميام المعدنية )ش.م.عهفي ر لة ااما ات العربية الماحدة، ممثلة في اــرك الاجا ي  النشــاطجزت مد ،
 الاجا .ة.  السلع روز.ع اللبد،  معجون الطماط ،  الخضر ات المجمدة،  المناجات المخبوزة المجمدة 

 
 بيانه في يا  لما  فقا   القطاع أ باح  لى اســـــانارا   ا رات قياس يا  أرنام. مبينة رشـــــغيلي قطاع كل بناااج الماعلقة المعلومات  ن

 ررى  حيث قياس ا رات في القطاع أ باح للمجموعة. ُرساخدم اارا ة الانفيذية قبل مد مراجعا ا را  الاي الداخلية اارا .ة الاقا .ر
 في العاملة المنشـــــ ت ا خرى في القطاعات بناااج مقا نة القطاعات ناااج لاقيي  مالتمة ا كثر اي المعلومات اذم أن اارا ة
 االعايارية. السوق  لشر ط  فقا   القطاعات بيد فيما ا سعا  رحديد العمل. يا  قطاع نفس



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 

21 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 16
 

   قطاع األنشطة الزراعية  قطاع األنشطة اإلستهالكية    
                     

  اإلجمالي
 إجمالي قطاع 

  المواد الغذائية  الكيةهاألنشطة اإلست
 المياه المعبأة 
  والمشروبات

 الدقيق 
   والعلف الحيواني

   مارس 31  ما س 31  مارس 31  ما س 31  مارس 31  ما س 31  مارس 31  ما س 31  مارس 31  ما س 31
2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020   

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

                     
 اايرارات   281.362  225.985  219.237  216.945  84,963  70.302  304.200  287.247  585.562  513.232

 ما بيد المجموعة ) (8.100  - ) (3.167 ) ه2.783 ) (3.398 ) ه2.869 ) (6.565 ) ه5.652 ) (14.665 ) ه5.652
                     
                     

  يرارات خا جية  273.262  225.985  216.070  214.162  81.565  67.433  297.635  281.595  570.897  507.580
                     
                     

 الربح جمالي   62.646  47.264  97.118  102.535  13.619  11.965  110.737  114.500  173.383  161.764
                     
                     

57.886  44.674  31.127  5.951  3.491  4.079  27.636  1.872  26.759  38.723  
 بح القطاع الخاوع 

 للاقر.ر
                     
 د مادي غير نقدي؛نب                    
                     

517  8.443  -  8.120  -  -  -  8.120  517  323  

خساار  نخفاض القيمة 
على الذم  المدينة 

                      الاجا .ة، صافي
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 )يتبع( تحاليل القطاعات 16
 

  :إجمالي الربح   الاشغيلية القطاعات خساار أ  أ باح رسو.ةفيما يلي 
 

 أشهر المنتهية في ثالثةإجمالي الربح لفترة ال
 

   أشهر المنتهية في ثالثةال        
 ما س 31

2019 
 مارس 31 

2020 
  

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

     
  جمالي أ باح القطاعات الاشغيلية  173.383  161.764

       جمالي أ باح غير مخصصة ) (2.925 ) ه2.390
     

      إجمالي األرباح الموحدة للفترة  170.458  159.374
 

 في أشهر المنتهية ثالثةالربح لفترة ال
 

   أشهر المنتهية في ثالثةال        
 ما س 31

2019 
 مارس 31 

2020 
  

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

     
 مجموع أ باح القطاعات الخاوعة للاقر.ر  44.674  57.886

 مبالغ غير مخصصة    
 مصا .ف رشغيلية أخرى  ) (21.805 ) ه18.934

      يرارات الامو.ل صافي   3.932  293
     

39.245  26.801   
      غير المسيطرةحقوق الملكية  ) (164  701

     
      األرباح الموحدة للفترة  26.637  39.946
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 16
 

 :الاشغيليةموجورات  مطلوبات القطاعات رسو.ة فيما يلي 
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا 
     
 موجودات القطاع    

 قطاع ا نشطة الز اعية  614,736  565,356
      قطاع ا نشطة ااسا الكية  1,578,351  1,552,100

     
 مجموع موجورات القطاعات الخاوعة للاقر.ر  2,193,087  2,117,456
      موجورات غير مخصصة  1,126,612  1,003,780

     
      الموجودات مجموع   3,319,699  3,121,236

     
 مطلوبات القطاع    

 قطاع ا نشطة الز اعية  193,053  160,672
      ااسا الكيةقطاع ا نشطة   484,882  416,536

     
 مجموع مطلوبات القطاعات الاشغيلية  677,935  577,208
      مطلوبات غير مخصصة  630,183  554,308

     
      مجموع المطلوبات  1,308,118  1,131,516

 
 

 نتائج موسمية 17
 

ــل  يا  رسجيل أي ــة  يـ ــرارات اامـ ــة ذات طبيعـ ــة موسميـ ــة في بيـ ــان الربـ أا ر المنا ية في  ثالثةح أ  الخسا ة الموجز الموحد لفارة الـ
 .2019   2020 ما س 31
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 مطلوبات محتملة والتزامات  18
 ريسمبر 31

2019 
 مارس 31 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدققه
   ألف درهـم  ألف ر اـ 

     
      بنكيةومانات   17.594  20.090

     
       عامارات مساندية  44.049  71.736

     
       لازامات  أسمالية  65.859  42.044

 
 الســـدار ااامانية بنظام رســـ يالت  راضـــمد االعايارية. ا عما  ســـياق في أعالم المســـاندية  االعامارات الضـــمانات  صـــدا  ر 

 ال امشية. الورااع  ومانات الوا رة  الكمبياالت الم جل الدفع  كمبياالت المناقصات  كفاالت ا رات ُحسد  ومانات الم جل
 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  19
 

الموجز لدى المجموعة أي أر ات مالية ر  قياســــــ ا بالقيمة العارلة في كل فارة / ســــــنة معر وــــــة في بيان المركز المالي  ال يوجد
 .الموحد

 
 ن القيمة العارلة اي الســعر الســااد لبيع أصــل أ  رفعه لاحو.ل الازام في معاملة منظمة بيد المشــا كيد في الســوق كما في را .  

 يمة العارلة  لى افاراض أن المعاملة لبيع ا صل أ  رحو.ل االلازام را   ما:القياس. يساند قياس الق
 
   ؛ ا االازامفي السوق الرايسي لألصل أ 
  االازملألصل أ   فاادةغياب السوق الرايسي، في السوق ا كثر 
 

 :كما يليمساو.ات الاسلسل ال رمي للقيمة العارلة  ر  رحديد
 
  للموجورات)غير المعدلةه في ا ســواق النشــطة  المد جةقياســات القيمة العارلة اي رلا المســامدة مد ا ســعا   -1 ى المسـتو 

 ماماثلة؛ المطلوباتأ  
  الاي يماد  1في المســــــــاوي  المد جةقياســــــــات القيمة العارلة اي رلا المســــــــامدة مد مدخالت غير ا ســــــــعا   -2 ى المســـــتو

  سعا ه أ  بشال غير مباار )اي مشاقه مد ا سعا ه؛    ك، بشال مباار )اي االازاممالحظا ا لألصل أ  
  الاي ال  االازامالاقيي  الاي رشـــمل مدخالت لألصـــل أ   أســـاليبقياســـات القيمة العارلة اي رلا المســـامدة مد  – 3 ى المســتو

 رساند  لى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظةه.
 
لقياسات  3،  ال يوجد أي رحو.الت راخل أ  خا   المساوى 2 المساوى  1ال  الفارة، ل  ياد اناك أي رحو.الت بيد المساوى خ

 القيمة العارلة خال  الفارة. 
 

ب قيما ا رعابر  را ة المجموعة أن القي  العارلة للموجورات المالية  المطلوبات المالية الاي ال يا  قياســــــــــــــ ا بالقيمة العارلة رقا  
 كما او مووح في بيان المركز المالي الموجز الموحد. المد جة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 توزيعات أرباح  20
 

 لســــــــــنةلر ا  ألف  90.000ن على رفع و ،  افق المســــــــــاام2020 أبر.ل 16في اجاماع الجمعية العمومية الســــــــــنو.ة المنعقد في 
، ر  الموافقة على رفع 2019 ما س 28في اجاماع الجمعية العمومية الســـــــــــنو.ة المنعقد في ) 2019ريســـــــــــمبر  31المنا ية في 

 الما  مد  أسه %15: 2019)٪ 15نقدية رمثل  كاوز.عات أ باحه 2018ريسمبر  31المنا ية في  لسنةلر ا  ألف  90.000
  المدفوع للشركة. المصد 


