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

 

 مقدمـة
)"الشــركة"و ركــركاالا الةابعة )يشــاا ملًلا مع ا  ش.م.ع. لمجموعة أغذيةقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق   ــ "المجموعة"و      الةغًرات في حقوق الدخل الشـاملالتيانات الموجزة الموحدة للربح أر الخسـااة  ر   2020 سـتةمتر  30كما في  بـــــــــــــ

المنةلية بذلك الةاايخ. من اإلدااة مسـورلة ع  معداد ذذ  المعلومات المالية المرحلية  الةسـعة أكـلرلفةرة الملكية رالةدفقات النقدية  
ــتي الدرلي اق    ــلا رفقا  للمبياا المياســـــــــ ــةنةا  حو  ذذ  "الةقااير المالية المرحلية"  34رعرضـــــــــ ــورلًةنا ذي مبداو مســـــــــ . من مســـــــــ

 لمعلومات المالية المرحلية مسةنادا  ملى مراجعةنا.ا

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية الةي يقوم بـلا    2410المراجـعة اق   المةعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعةـنا رفـقا  للمبـياا اـلدرلي  

. اةضــم  مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراو اإلســةفســااات  بشــ ل ا يســي م  مدقق اليســابات المســةقل للمنشــ ة "
ــل اع  األموا المالية رالمياستية  ر األكخاص المسورلً    اباع مجراوات ايلًلية رإجراوات مراجعة أخرى. من نطاق المراجعة أقــــ

ةدقًق  ربالةالي  فرنلا ال ام ننا م  اليصــو  على ا دًد حو  جمي  م  نطاق الايام بالةدقًق رفقا  للمعايًر الدرلًــــــــــــــــة لل جوذريا  
 األموا اللامـة الةي يم   أن يتًنلا الةدقًق. لذا  فرننا ال نتدي اأي ادقًق بش نلا.

 اإلسةنةـا 
ــةنادا  ملى مراجعةنا  ل  يةتً  لنا ما يدعونا ملى اإلعةقاد ب ن المعلومات المالًــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل    ية  معدادذا  م  جمي  اســ

 ".المالية المرحلية الةقااير " 34النواحي الجوذرية  رفقا  للمبياا المياستي الدرلي اق  
 

  ديلويت آند اوش )الشرق األرسطو
  
  
  

  موق  م  قتل:
  عباد  ميمد رلًد القوالي

  1056اق  القًد 
  2020أدةوبر  28

 أبوظتي
 المةيدةاإلمااات العربية 

 

  



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 الموجزة الموحدة. ال يانات الماليةرش ل اإليضاحات المرفقة جزنا  ال ياجزأ م  ذذ  

7 
 

 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
  2020 سبتمبر 30كما في 

 
 إيضاحات 

 سبتمبر  30 
2020 

 ديسم ر 31 
2019 

 )مدققه   )غير مدقق(    
 ألف د ذـم   ألف درهـم   
      

      الموجودات 
      

      الموجودات غير المتداولة
 75,538  71,918   اتم الموجودحق  ساخدا

 1,101,670  1,058,061  6 ممالكات  آالت  معدات
 2,849  287  6 دفعات مقدمة لممالكات  آالت  معدات

 275,933  275,933  7 الش رة
       82,908  79,790  8 موجودات غ ر ملموسة

      
       1,538,898  1,485,989   مجموع الموجودات غير المتداولة

      
      الموجودات المتداولة  

 335,900  358,228  9 مخز ن 
 580,307  568,663  10 ذمم مدينة رجا ية  أخرى 

 27,782  26,160   رعويضات ح ومية مساحقة
 1,115  10,062  14 مساحق م  ج ات ذات عالقة

       637,234  755,818  11 نقد  أ صدة لدى ال نوك
      

       1,582,338  1,718,931   مجموع الموجودات المتداولة 
      

       3,121,236  3,204,920   مجموع الموجودات
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد )غير مدقق( 
  2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 

 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  سبتمبر  30
 المنتهية في  التسعة أشهرفترة  

 سبتمبر  30
 2019  2020  2019  2020  إيضاح 
 ألف د ذم  ألف درهم   ألف د ذم  ألف درهم    
          

 1,548,430  1,581,727  486,113  492,055    يرادات 
           ه1,053,291 ) ( 1,097,837 ) ه326,747 ) ( 341,726 )  ركلفة الم يعات

          
 495,139  483,890  159,366  150,329   إجمالي الربح  

          
 ه268,903 ) ( 271,665 ) ه87,061 ) ( 84,269 )  مصا يف بيع  رو يع

 ه117,889 ) ( 186,440 ) ه39,491 ) ( 83,067 )  مصا يف عمومية  إدا ية
 ه5,270 ) ( 5,700 ) ه1,794 ) ( 1,800 )  ث  رطويرركاليف بح

           7,017  ( 11,509 ) 2,529  ( 13,124 )  ، صافي  يرادات أخرى )مصا يفه/  
          

 110,094  8,576  33,549  ( 31,931 )  التشغيليالربح  )الخسارة(/  
          

 19,774  15,945  5,248  4,807    يرادات رمويل
           ه17,086 ) ( 12,242 ) ه5,339 ) ( 4,177 )  رمويل   يفمصا

          
 112,782  12,279  33,458  ( 31,301 )  ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والزكاة )خسارة(/  

          
           3,707  ( 1,351 ) ه304 ) ( 750 )  )مصا يفه/ عوااد هريبة الدخل  الزكاة

          
           116,489  10,928  33,154  ( 32,051 )  ربح الفترة  رة(/  سا)خ
          

          عائد إلى: 
 117,241  9,871  33,185  ( 32,392 )  مالكي الشركة 

           ه752 ) 1,057  ه31 ) 341   حقوق الملكية غ ر المسيطرة
          
  ( 32,051 )  33,154  10,928  116,489           
          

العائد األساسي والمخفض للسهم  )الخسارة(/  
           0,195  0,016  0,055  ( 0,054 ) 15 )بالدرهم(  
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق(
  2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  سبتمبر  30
 المنتهية في  التسعة أشهرفترة  

 سبتمبر  30
  2020  2019  2020  2019 
 ألف د ذم  درهم ألف    ألف د ذم  ألف درهم   
         

          116,489  10,928  33,154  ( 32,051 ) ربح الفترة)خسارة(/  
         

         الدخل الشامل اآلخر: 
         

قاً إلى الربح أو  ة تصنيفه الحقد يتم إعاد  الذي  البند
 الخسارة  

        

 ه353 ) ( 8,619 ) 1,178  ( 2,892 ) خا جيةفر قات رحويل عمالت أجن ية م  عمليات  
         

البند الذي لن يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو  
 الخسارة: 

        

          ه7,299 ) ( 4,976 ) ه2,635 ) 12   عادة قياس رعويضات ن اية الخدمة للموظف   
         

          ه7,652 ) ( 13,595 ) ه1,457 ) ( 2,880 ) الخسارة الشاملة األخرى  
         

          108,837  ( 2,667 ) 31,697  ( 34,931 ) الدخل الشامل للفترة  )الخسارة(/  إجمالي
         

         عائد إلى: 
 109,719  ( 3,381 ) 31,805  ( 35,408 ) مالكي الشركة 

          ه882 ) 714  ه108 ) 477  الملكية غ ر المسيطرةحقوق  
         
 ( 34,931 )  31,697 ( 2,667 )  108,837          
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
  

 رأس 
  المـال 

 تياطي حإ
  قانوني 

 احتياطي 
  تحويل عمالت 

  اتاحتياطي
  أخرى 

 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  ه 3,943 ) ه 55,815 ) 188,509  600,000  )مدققه 2018 ر ديسم 31الرص د في 
                                  

 -  -  -  ه 3,943 ) 3,943  -  -  -  محو   لى أ باح مسابقاة
                                  

                  116,489  ه 752 ) 117,241  117,241  -  -  -  -   بح/ )خسا ةه الفارة  
                 الشاملة ا خرى للفارة: ةالخسا  

 ه 353 ) ه 130 ) ه 223 ) -  -  ه 223 ) -  -  فر قات رحويل عمالت أجن ية م  عمليات خا جية
 ه 7,299 ) -  ه 7,299 ) ه 7,299 ) -  -  -  -  للموظف   عادة قياس رعويضات ن اية الخدمة 

                                  
                  108,837  ه 882 ) 109,719  109,942  -  ه 223 ) -  -  مجموع الدخل/ )الخسا ةه الشاملة للفارة

 ه 90,000 ) -  ه 90,000 ) ه 90,000 ) -  -  -  -  ه20) يضاح  2018رو يعات أ باح لسنة 
                                  

 1,970,557  28,761  1,941,796  1,209,325  -  ه 56,038 ) 188,509  600,000  )غ ر مدققه 2019 س ام ر 30الرص د في 
                 
                 

 1,989,720  28,535  1,961,185  1,216,448  -  ه 57,475 ) 202,212  600,000  )مدققه 2019ديسم ر  31الرص د في 
                                  

                  10,928  1,057  9,871  9,871  -  -  -  -   بح الفارة  
                 الخسا ة الشاملة ا خرى للفارة:

 ه 8,619 ) ه 313 ) ه 8,306 ) -  -  ه 8,306 ) -  -  خا جيةفر قات رحويل عمالت أجن ية م  عمليات 
 ه 4,976 ) ه30 ) ه 4,946 ) ه 4,946 ) -  -  -  -   عادة قياس رعويضات ن اية الخدمة للموظف  

                                  
                  ه 2,667 ) 714  ه 3,381 ) 4,925  -  ه 8,306 ) -  -  للفارة الدخل الشامل /مجموع )الخسا ةه

 ه 90,000 ) -  ه 90,000 ) ه 90,000 ) -  -  -    ه20 يضاح ) 2019رو يعات أ باح لسنة 
                                  

 1,897,053  29,249  1,867,804  1,131,373  -  (65,781 ) 202,212  600,000  )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30الرصيد في 
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 )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرفترة    
 2020  إيضاحات 

 ألف درهم
 2019 

 ألف د ذم
      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 116,489  10,928    بح الفارة 
      رعديالت لـ:

 79,352  81,886  6 عداتاسا الك ممالكات  آالت  م
 1,855  1,846  8  طفان موجودات غ ر ملموسة

 14,101  19,192    طفان حق  ساخدام الموجودات
 ه 15,055)  (15,945 )  فوااد يرادات 

 17,086  9,437  12 فواادمصا يف 
 8,819  9,307   مخصص رعويضات ن اية الخدمة للموظف  

 7,839  58,271  10 ، صافيللذمم المدينة ض الايمةالحركة في مخصص خساار  نخفا
 ه 588 ) (273 ) 6  بح م  بيع ممالكات  آالت  معدات

 1,548  2,419   فوااد على مطلوبات عقود اإليجا مصا يف 
 ه 3,707 ) 1,351   هريبة الدخل  الزكاة )عوااده /مصا يف

 ه 512 ) -   م اسب م  أصل مالي مشاق
 4,720  8,654  9 ، صافيخز ن بطين الحركةالحركة في مخصص م

 -  7,970  6 ممالكات  آالت  معدات  نخفاض قيمة
 988  -  6 اطب ممالكات  آالت  معدات

            
 232,935  195,043   النقد من األنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل صافي 

      الاغ ر في: 
 4,124  (30,982 )  المخز ن 

 ه120,924 ) (45,414 )  ذمم مدينة رجا ية  أخرى 
 ه 169 ) (8,947 )  ذات عالقة  اتمساحق م  ج 

 ه 24,031 ) 1,622   رعويضات ح ومية مساحقة
 5,486  (9,285 )  ذات عالقة ةمساحق  لى ج 

 61,006  66,412   ذمم داانة رجا ية  أخرى 
            

 158,427  168,449   شطة التشغيليةالنقد الناتج من األن
 ه 7,179 ) (9,105 )  رعويضات ن اية الخدمة المدفوعة للموظف  

            
 151,248  159,344   األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ه 74,578 ) (51,976 ) 6  ساحواذ ممالكات  آالت  معدات
 ه296,681 ) (401,750 )   ساثما  في  دااع ثاباة

 281,791  338,141   عاادات م   دااع مساحقة
 11,246  14,732   فوااد مق وهة

 2,076  3,212   عوااد م  بيع ممالكات  آالت  معدات
            

 ه 76,146 ) (97,641 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ه 90,000 ) (90,000 ) 20 رو يعات أ باح مدفوعة
 27,217  (101,467 ) 12 قر ض بنكية، صافي

 -  248,558  12 عوااد م  قر ض طويلة ا جل
 ه 1,667 ) (19,318 ) 12 ا جل ةض طويل  قر  رسديد

 ه 20,253 ) (11,982 ) 12 فوااد مدفوعة 
 ه 17,009 ) (19,630 )  الم لغ ا ساسي المسدد م  مطلوبات عقود اإليجا 

            
 ه101,712 ) 6,161   األنشطة التمويلية (المستخدم فيالناتج من/ )صافي النقد 

            
 ه 26,610 ) 67,864   في النقد ومرادفات النقد (النقصالزيادة/ )

 844  (1,928 )  مالت أجن يةر ث ر صرف ع
 67,515  28,833   يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في 

            
 41,749  94,769  11  سبتمبر 30النقد ومرادفات النقد كما في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 
 معلومات عامة  1
 

في  ما ة   2004لســــــنة   324 قم   الو ا ي  القرا ر ســــــســــــت مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــــــركة"ه كشــــــركة مســــــاذمة عامة بموجب 
 قرا    2018ه لســـنة  2بموجب القانون  قم )٪ م  أســـ م الشـــركة،  51. رمالك الشـــركة القابضـــة العامة )صـــناعاته نســـبة أبوظ ي

قابضــة )ش.م.ع.ه ، أصــبحت )صــناعاته مملوكة بالكامل م  اــركة أبوظ ي الانموية ال2020نة  ه لســ 33المجل  الانف ذي  قم )
  المملوكة بالكامل م  ق ل ح ومة أبوظ ي. )"القابضة"ه 

 
 نشـــــــــطة في ا م  اهـــــــــطرابات  في الد   الاي رما س المجموعة ف  ا أعمال ا  ما ناج عنه  19 –د الناشـــــــــا  ف ر س كوف  نايجة  

على عمليار ا  ارخذت ســـــلســـــلة م  اإلجرانات   ذلك ، قامت  دا ة المجموعة باق يم آثا في رلك ا ســـــواق  قاصـــــاديةاعية  االاالجام
ــحة  ســــالمة موظف  ا  ــمان صــ ــع خطة طوا م لضــ ــا لك     عمالا ا  الوقااية، بما في ذلك  هــ ــ ل عام  مع ا المج المســ  كذلك بشــ

ثنان ح ث رم اسـا ،عمليات المجموعة في الوقت الحالي  لى حد ك  ر ا ثرلم ر  هـمان اسـامرا ية رو يد مناجار ا في جميع أسـواق ا.
بما في ذلك   المخاصــــــةصــــــناعة ا غذية  المشــــــر بات بشــــــ ل عام م  عمليات الحظر  الق ود المخالفة الاي رفرهــــــ ا الســــــلطات 

 –كوف د  بان  ة المجموعة أن اــــــح  البضــــــااع. بنان  على ذذ  العوامل، رعاقد  داالق ود على  اإلعفان م  ســــــاعات حظر الاجو    
ــل 2020 ســــــ ام ر  30للفارة المنا ية في  لمجموعة  لالموحدة الموجزة الناااج المالية  على  لم ي   له أي آثا  جوذرية    19 .  رواصـــ

  دا ة المجموعة مراقبة الوهع ع  كثب.
 

"ه في ر سي   اإلساثما   رجا ة  رشغ ل الشركات رامثل ا نشطة الرايسية للشركة  اركار ا الاابعة )يشا   ل  ا معا  بــــــ "المجموعة
 ة  المشر بات. المشا يع المرربطة بقطاع ا غذي

 
اإلما ات العربية  -، أبوظ ي37725،  . ب.: 17 ن عنوان الم اب المســـــجل للشـــــركة ذو جزيرة الريم، ســـــ اي رو  ، الطابق 

 الماحدة.
 

 أدنا : م  نةة في الشركات الاابعة الشرك ،  حصة العمليات ن ا نشطة الرايسية، بلد الا سي  
 

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

 سبتمبر 30  
2020 

 ديسم ر 31
2019 

 

     
اإلما ات العربية  اركة المطاح  الك رى ش.م.ع.

 الماحدة
 نااا  بيع الدق ق  علف  100 100

 .الح وانات
     

اإلما ات العربية  اركة الع   لألغذية  المشر بات ش.م.ع. 
 الماحدة

 نااا  بيع الميا  المعب ة  الميا   100 100
 العصاار  ل   الزبادي  المنك ة

 معجون الطماطم  الخضرا ات 
المجمدة  مناجات المخ و ات 

 المجمدة  سلع رجا ية أخرى.
     

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

  الخضر ات المجمدة.
     

داج ايم سنايا  ي مجموعة أغذية آسيسيك في 
 ري ا يت ليماد س ركاي 

  نااا  رع ئة  بيع الميا  المعب ة. 100 100 رركيا

     
ربية ات العاإلما   اركة ال يان لاناية  رصفية الميا  ذ.م.م.

 الماحدة
  نااا  رع ئة  بيع الميا  المعب ة. 100 100

     
اإلما ات العربية  اركة ا الن لصناعة ال السايك ذ.م.م.

 الماحدة
ــ ـــوات   100 100 ــعـ ــات  الـ ــاجـــــ ــاا الـــزجـــــ ــاـــــ  نـ

 ال الساي ية. 
     

 ع الميا  المعب ة.ع ئة  بي نااا  ر 100 100 عمانسلطنة  اركة المنا  لاناية  رع ئة الميا  المعدنية ذ.م.م. 
     

المملكة العربية  ا غذية للاصنيع ذ.م.م. دلاا اركة
 السعودية

  نااا  رع ئة  بيع الميا  المعب ة. 100 100
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 
 (معلومات عامة )يتبع 1
 

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

 سبتمبر 30  
2020 

 ديسم ر 31
2019 

 

     
اركة الرماح الوطنية للاجا ة العامة  المقا الت 

 ذ.م.م.
  نااا  رع ئة  بيع الميا  المعب ة. 50 50 الكويت

     
اإلما ات العربية  ذ.م.م. اركة جلف نااونا  لألعالف

 الماحدة
  بيع ا عالف بالجملة   سا راد 51 51

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
المـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـتأثير ـهام على البـياـنات الـمالـية الموجزة    2/1

 موحدةال 
 

م  ق ـل مجل  الصـــــــــــــــاد ة في الفارة الحـاليـة، قـامـت المجموعـة باط  ق الاعـديالت الاـاليـة على المعـاي ر الـد ليـة للاقـا ير المـاليـة 
الة بشـ ل  لزامي للفارة المحاسـ ية الاي ر دأ في أ  بعد المعاي ر المحاسـ  .  ن رط  ق ذذ  2020يناير  1 ية الد لية  الاي رصـبح فعا

المـاليـة لم ي   ل ـا أي رـ ث ر مـادي على المبـالغ المـد جـة للفارات الحـاليـة  لك  قـد روثر  ى المعـاي ر الـد ليـة للاقـا يرالاعـديالت عل
 .لارر بات المساق لية للمجموعةعلى المعامالت المحاس ية أ  ا

 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 بعدتبدأ من أو  السنوية التي
   

  1رعديالت على المعيا  المحاس ي الد لي  قم  - رعريف المادية
 السياسات 8 المعيا  المحاس ي الد لي  قم  عرض ال يانات المالية

 الاغ  رات في الاقديرات  ا خطان المحاس ية   المحاس ية

 2020يناير  1 

   
م  للاقا ير المالية  قعلى المعيا  الد لي رعديالت  -رعريف ا عما  

  ندماا االعما   3
 2020يناير  1 

   
المفاهيمي في المعاي ر الد لية المراجع حو  اإلطا  رعديالت على 
 للاقا ير المالية

 2020يناير  1 

   
 ا د ات المالية: اإلفصــــــــــاحات 7المعيا  الد لي للاقا ير المالية  قم  

 ا د ات المالية - 9 المعيا  الد لي للاقا ير المالية  قم 
 2020يناير  1 

 
باســــــــــــــاثـنان مـما ذكر أعال ، ال روجد أية مـعاي ر ذامة أخرى م  المـعاي ر الد لـية للاـقا ير الـمالـية أ  رـعديالت كانت ســــــــــــــا ية للمرة  

 .2020يناير  1ا  لى للسنة المالية الاي بدأت في أ  بعد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 
 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
 

ة  الاي لم يح  موعد رط يق ا اط  ق المعاي ر الد لية للاقا ير المالية الجديدة  المعدلة المصد ة الااليبش ل مب ر ب  المجموعةلم رقم  
 :بعد

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  : عقود الا م  17قم المعيا  الد لي للاقا ير المالية   

ــة  قم  ــاليـ ــا ير المـ ــد لي للاقـ ــا  الـ ــديالت على المعيـ ــات  10رعـ ــانـ ال يـ
اســــــــاثما ات في  28 المعيا  المحاســــــــ ي الد لي  قم   المالية الموحدة

 ه 2011) اركات  م لة  مشا يع مشاركة

ر ج ل ســـــــريان الاط  ق  لى أجل غ ر مســـــــمى. ال  
 به.يزا  الاط  ق مسموح 

 
المعاي ر الجديدة  الافســـــــــــــ رات  الاعديالت ســـــــــــــ ام رط يق ا في ال يانات المالية الموحدة للمجموعة كما في أ  راوقع اإلدا ة أن ذذ   

ــانات المالية الموجزة  عندما يام رط يق ا،  ان رط  ق ذذ  المعاي ر الجديدة  الاعديالت، قد ال ي ون ل ا ر ث را  جوذريا  على ال  ــــــــــــــــــــــــــ
 ا  لي.للمجموعة في فاـرة الاط  ق  الموحدة

 
 
 اإلعدادأساس  3
 

ــ ي الد لي  قم  ــاد   المرحليةالمالية   الاقا ير  34رم  عداد ذذ  ال يانات المالية الموجزة الموحدة بنان  على المعيا  المحاســـ ع    الصـــ
 اإلما ات العربية الماحدة. د لة ا فيو  ب المعمنظمة  ا مجل  المعاي ر المحاس ية الد لية  راوافق أيضا  مع ماطلبات القوان   

 
في غــال يــة معــامالت  العملــة المســــــــــــــاخــدمــة ي )الــد ذمه بــرعابــا  د ذم اإلمــا ارالــ لقــد رم عرض ال يــانــات المــاليــة الموجزة الموحــدة بــ 

 .  ال  ذا أا ر  لى غ ر ذلكلمجموعة  يام رقريب جميع الايم  لى أقرب ألف )ألف د ذمه ا
 

 . ال  ذا أا ر  لى غ ر ذلكة الموحدة بنان  على م دأ الاكلفة الاا يخية، ت المالية الموجز رم  عداد ال يانا
 

يع المعلومات الال مة لل يانات المالية الموحدة الســـــنوية الكاملة  ينبغي أن  ن ذذ  ال يانات المالية الموجزة الموحدة ال راضـــــم  جم
. باإلهـــــــافة لذلك،  ن 2019ديســـــــم ر   31المدققة للمجموعة للســـــــنة المنا ية في   رقرأ جنبا   لى جنب مع ال يانات المالية الموحدة

مواــر على الناااج الاي يم   روقع ا للســنة المالية ال رعا ر بالضــر  ة   2020 ســ ام ر  30المنا ية في   الاســعة أاــ رناااج فارة 
 .2020ديسم ر  31الاي سانا ي في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4
 

 عداد ال يانات   في  المســــــاخدمةذذ  ال يانات المالية الموجزة الموحدة ماوافقة مع رلك  عداد  المابعة في   المحاســــــ ية تســــــياســــــا ن ال
 ب ا. اإليضاحات المرفقة ، 2019 ديسم ر 31للسنة المنا ية في للمجموعة  السنويةالمالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  رة أشهالتسعلفترة 

 
 
 محاسبية الحكام التقديرات واأل 5
 

ــاخدمة في  عداد  ــاخدمة في  عداد ذذ  ال يانات المالية الموجزة الموحدة ماوافقة مع رلك المســـــــــ  ن ا ح ام  الاقديرات ال امة المســـــــــ
ــنة المنا ية في   ــنوية الموحدة للمجموعة للســـ ــاح  .  2019ديســـــم ر   31ال يانات المالية الســـ  1 مع ذلك، كما ذو موهـــــح في  يضـــ

ــنوية الموحدة  أعال ، قامت ــية للاقديرات غ ر الموكدة الاي رم بيان ا في ال يانات المالية الســــــ ــاد  الرايســــــ المجموعة بمراجعة المصــــــ
جة ع  الموجودات المالية، فرن . رعاقد اإلدا ة أنه بخالف الخســــــاار االاامانية الماوقعة النار19 –كوف د ا خ رة على هــــــون  بان 

كدة ا خرى ال رزا  مماثلة لالك الاي رم اإلفصــــــاح عن ا في ال يانات المالية الموحدة الســــــنوية. جميع مصــــــاد  الاقديرات غ ر المو 
 في فارات الاقا ير المساق لية.  يام  د اج اسوف أي رغ  رات مطلوبة   ساسامر اإلدا ة في مراقبة الوهع 

 
 
 دات  وآالت ومعممتلكات  6
 

، بلغ صـــافي قيمة  ســـاثما  المجموعة في الممالكات  الالت  المعدات 2020 ســـ ام ر  30المنا ية في   الاســـعة أاـــ رخال  فارة 
ألف   54,538 بايمة ح ث يشـــــــامل اإلســـــــاحواذ على موجوداتألف د ذمه    74,578:  2019 ســـــــ ام ر  30ألف د ذم )  51,976

 دفعات ألف د ذم    71,939 لى موجودات بايمةاإلساحواذ ع:  2019 س ام ر  30ف د ذم )لأ  2,562بم لغ  محر ة دفعات د ذم  
 ألف د ذمه. 2,639 بم لغ مدفوعة مقدمة

 
 2020 رــ ــ س ام   30ي  ــ ــ ة فــ ــ المنا   رــ ــ ــ ة أا ــ ــ الاسعرة ــ ــ ال  فاــ ــ خم ــ ــ ــ د ذ  فــ ــ أل  2,939 غــ ة بم لــ ة مد جــ بايمودات ــ ــ ــ اد موجــ ــ ــ  سابعم ــ ــ ــ ر
 588 بايمة ســـبام :  2019 ســـ ام ر  30) د ذمألف    273 بايمة م اســـب، ناج عن ا ألف د ذمه  1,488:  2019 ســـ ام ر  30)

ــا ة انخفاض قيمة الممالكات  الالت  المعدات  .الذي رم  د اجه هــــم   يرادات أخرى  ألف د ذمه  7,970خال  الفارة، بلغت خســ
ــ ام ر   30ألف د ذم ) ــافة  لى ذلك، لم رقم المجموعة بشــــطب أي  2019ســ ــينه. باإلهــ ــ ام ر   30) موجودات: ال اــ : 2019ســ

 ألف د ذمه. 988 بم لغ مشطوبة موجودات
 

ــا الك المحملبلغ  ــ ر المعدات خال  فارة   الالتعلى الممالكات  اإلســــــــ ــعة أاــــــــ ــ ام ر  30المنا ية في  الاســــــــ  م لغ  2020 ســــــــ
 ألف د ذمه. 79,352: 2019 س ام ر 30ألف د ذم ) 81,886

 
 
  الشهرة 7
 

 لألغراض الشـــ رة مراقبة ح ث يام على الوحدات المولدة للنقد في المجموعة الشـــ رة رو يع يام الايمة،  خابا   نخفاض  غراض
ما ي ون ذناك مواــــــــــر على على أســــــــــاس ســــــــــنوي أ  عندعلى ا قل  الايمة  في االنخفاض اخابا   جران يام الداخلية. اإلدا ية

، لم رك  ذناك مواــرات إلنخفاض قيمة الشــ رة 2020 ســ ام ر 30المنا ية في    الاســعة أاــ ر نخفاض قيمة ا صــل. خال  فارة 
 على جميع الوحدات المولدة للنقد.

 
 
 الموجودات غير الملموسة  8
 

ــ رخال  فارة  ــعة أاــ ــ ام ر  30المنا ية في    الاســ ــ ام ر  30    2020 ســ ــابعاد 2019 ســ ــاثما  في أ   ســ ، لم رقم المجموعة باالســ
 موجودات غ ر ملموسة.

 
 1,846م لغ   2020 ســ ام ر  30المنا ية في  الاســعة أاــ ربلغت مصــا يف اإلطفان على الموجودات غ ر الملموســة خال  فارة 

 ألف د ذمه. 1,855: 2019 س ام ر 30ألف د ذم )
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 وحدة إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الم
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 
 المخزون  9
 

مخصـــص للمخز ن بطين الحركة  الماقادم  ، قامت المجموعة باســـج ل2020 ســـ ام ر  30المنا ية في   الاســـعة أاـــ رخال  فارة 
 هم  ركلفة الم يعات. المحمل ألف د ذمه. رم  د اا المخصص 8,333: 2019 س ام ر 30ألف د ذم ) 15,432 بايمة

 
ألف د ذم   6,778 ةـــ بايمادم  ـــ ة  الماقـــ ين الحركـــ ز ن بطــــــ ق للمخـــ ص سابــــــ ب مخصـــــــــ وعة بشطـــــــــ ت المجمـــ ك، قامــــــ ى ذلـــ ة  لــــــ باإلهاف

 ألف د ذمه. 3,613: 2019 س ام ر 30)
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ق()غير مدق   )مدققه

   ألف درهم  ألف د ذم 
     

 ذمم مدينة رجا ية  577,303  534,744
      مخصص خساار  نخفاض الايمة  ) (114,136 ) ه 55,865

     
478,879  463,167   

 ذمم مدينة أخرى   57,794  54,802
      مصا يف  دفعات مدفوعة مقدما     47,702  46,626

     
580,307  568,663        

 
 الايمة فيما ياعلق بالذمم المدينة الاجا ية خال  الفارة/ السنة: فيما يلي الحركة في مخصص خساار  نخفاض

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

        ألف درهم  ألف د ذم 
 الرص د في بداية الفارة/ السنة  55,865  27,377
 محمل للفارة/ السنة  58,900  29,844

           مبالغ مشطوبة خال  الفارة/ السنة ) (629 ) ه 1,356
      الرص د في ن اية الفارة/ السنة  114,136  55,865
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 البنوكلدى نقد وأرصدة  11
   سبتمبر 30  س ام ر 30  ديسم ر 31

2019  2019  2020   
   )غير مدقق(  مدققه غ ر )  )مدققه

          ألف درهم  ألف د ذم   ألف د ذم 
 نقد في الصند ق   3,959  3,702  1,903

               حسابات جا ية  حسابات روف ر  126,660  84,951  73,741
        نقد  أ صدة لدى ال نوك  130,619  88,653  75,644

 ) (25,000 ) ه 26,539 ) ه 25,036
   2009)لاو يعات ا  باح م  سنة  مق ادحساب 

 ه 2014 لى سنة   
               ه 12حسابات بنكية م شوفة ) يضاح  ) (10,850 ) ه 20,365 ) ه 21,775

28,833  41,749  94,769  
 في بيان التدفقات النقدية  ومرادفات النقدالنقد 

        الموجز الموحد 
       

 نقد  أ صدة لدى ال نوك  130,619  88,653  75,644
               ثاباة دااع   625,199  479,951  561,590

637,234  568,604  755,818  
 نقد وأرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي  

        الموجز الموحد 
 

 ال رقل   : ال رزيد ع  ســنة  احدة2019 ســ ام ر  30) ال رقل ع  ثالثة أاــ ر لفارة ال رزيد ع  ســنة  احدة  ذي ثاباة ال ن الودااع  
ــاادة،  رقا ب الايم المد جة ل ذ  الموجودات ع  ثالثة أاــــ ر ه.  ن الفوااد المحققة على ذذ  الودااع ذي  فقا   ســــعا  الســــوق الســ
 قيما ا العادلة. 

 
 رم رســج ل م لغ مســا ي كرلازام في الذمم الداانة الاجا ية  ا خرى. يمثل الحســاب المق د الم لغ المخصــص لدفع رو يعات ا  باح.

 ا الرص د النقدي المق اد في النقد  مرادفات النقد  غراض بيان الادفقات النقدية الموجز الموحد.لم يام  د اا ذذ
 

 ن ل ا مخاطر ااامانية منخفضـة للاخلف ع  السـداد. بنان  على ذلك، قامت  دا ة المجموعة باقدير  رم رق يم ا  صـدة لدى ال نوك ب
ــدة لدى ال نوك في ن اية  ــا ة على ا  صــ ــا ة اإلاامانية الماوقعة لمدة مخصــــص الخســ اــــ را. ال   12فارة الاقرير بم لغ يعاد  الخســ

ما خرة الســــــــــداد،  مع ا خذ باالعابا  الخ رة الاا يخية في الاخلف ع  يوجد أي م  ا  صــــــــــدة لدى ال نوك في ن اية فارة الاقرير 
م أنه ال يوجد  نخفاض في الايمة،  بالاالي لم رقم باســج ل الســداد  الاصــنيفات االاامانية الحالية لل نك، قامت  دا ة المجموعة باق ي

 أية مخصصات خساار على ذذ  ا  صدة.
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 موجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية ال
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 قروض بنكية 12
 

 المجموعة الاي رحمل فاادة: سلف فيما يلي الشر ط الاعاقدية لقر ض 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف د ذم 
 مطلوبات متداولة:    

 رس  الت  اامانية  322,050  281,755
 ا جل ةض قص ر   قر   56,154  36,489
 حسابات بنكية م شوفة  10,850  21,775

      ض  جل   قر   11,955  173,418
     

513,437  401,009        
 مطلوبات غير متداولة:    

      قر ض  جل   237,355  8,115
 

 الشروط وجدول السداد
 باأللف درهم المبالغ 

 2020 سبتمبر 30  
 )غير مدقق(

 2019ديسم ر  31
 )مدققه

  
 

 سنة اإلستحقاق  معدل الفائدة  العملة 
القيمة اإلسمية/  

 السقف 
 القيمة  
 المدرجة 

الايمة اإلسمية/ 
 السقف 

 الايمة
 المد جة  

        
 ا جل / ةض قص ر   قر 

 حسابات بنكية م شوفة
 د ال  أمري ي/
 د ذم  ما اري/

مصري/  هجني
دينا  كوياي/ 

 يا   /ل رة رركية
 يو    /سعودي

  ي و / ك  و /ل  و / 
 يو ي و  /ساي و 

 ماوسط سعر 
 الفاادة + 
 ھامش*

 

2020 /2021 197,770 67,004 260,325 58,264 

د ال  أمري ي/  رس  الت  اامانية**
 د ذم  ما اري

 ل  و /  ي و  
 + ھامش*

 

2020 /2021 867,250 322,050 730,525 281,755 

 165,303 165,303 -  -  2020 ل  و + ھامش* د ال  أمري ي ***1قرض  جل 
 - - 183,670 183,670 2025 ل  و + ھامش* د ال  أمري ي ****2قرض  جل 
 16,230 17,137 21,574 21,574 2026 ك  و + ھامش* دينا  كوياي *****3قرض  جل 
 - 48,950 44,066 44,066 2025 امش*ساي و + ھ  يا  سعودي ******4قرض  جل 

        
        

 521,552 1,222,240 638,364 1,314,330    اإلجمالي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 قروض بنكية )يتبع( 12
 

ــ  الت المذكو ة أعال  م  يارا ح ال امش على ال*   ــ  الت 0,95  -٪  0,40:  2019)  ٪0,95 –  ٪  لى0,4قر ض  الاســــ ٪ه لاســــ
 ه لاس  الت االاامان الخا جية. ٪3 – ٪0,50: 2019) ٪2,85 -٪ 0,5اإلاامان داخل د لة اإلما ات العربية الماحدة  م  

 
ــ ل  **   ــ  الت االاامانية بشــ ــم  الاســ ــمية ر لراضــ ــ  الت بايمة  ســ ــي رســ ألف   350,000:  2019ألف د ذم )  350,000غ  ايســ

ــمية ر لغ  ــماليةه بايمة اســـــ ــر فات  أســـــ ــ  الت ااامانية )مصـــــ ألف د ذمه  ذي   15,000:  2019ألف د ذم )  15,000د ذمه  رســـــ
 مضمونة م  خال   ذ  عاام على الموجودات المادا لة، المخز ن  الذمم المدينة للمجموعة. 

 
 .2020 سنةألف د ذم بالكامل خال   165,303البالغ  القرض باسديد** قامت المجموعة *
 

ألف د ال  أمري يه لمدة   50,000د ذم )ما يعاد  ألف    183,670**** حصـــــــــــــلت المجموعة على قرض طويل ا جل بايمة 
 .  ن ار ط الدفع الخاصة بالقرض ذي دفعة  احدة عند را يخ اإلساحقاق.2025خم  سنوات  يساحق سداد  في سنة 

 
ألف دينا  كويايه   1,750ألف د ذم )يعاد    21,209حصـــــــلت  حدى الشـــــــركات الاابعة للمجموعة، على قرض بايمة *****  

ــداد ــاحق سـ ــنوات  يسـ ــنة  لمدة أ بع سـ ــنةخال  .  2022  في سـ ، قامت المجموعة برعادة رمويل ذذا القرض مع بنك آخر بم لغ السـ
مضـــمون بضـــمان ذو      2026 يســـاحق ســـداد  في ســـنة ســـنوات  دينا  كويايه لمدة ســـت  1,800د ذم )ما يعاد  ألف    21,574

 .رف آخر٪ مضمونة م  ق ل ط50 النسبة الماباية البالغة المجموعة ق ل ٪ م  50بنكي بنسبة 
 

ألف   50,000ألف د ذم )يعاد    48,950حصـلت  حدى الشـركات الاابعة للمجموعة، على قرض طويل ا جل بايمة ******  
 ٪.100.  ن القرض مضمون بضمان المجموعة بنسبة 2025نوات  يساحق سداد  في سنة  يا  سعوديه لمدة خم  س

 
النارجة م  ا نشــطة الامويلية،  ذي رلك الاي ركون ف  ا الادفقات النقدية، أ  الادفقات فيما يلي الاغ  رات في مطلوبات المجموعة  

 موحد كادفقات نقدية م  ا نشطة الامويلية:النقدية المساق لية، مصنفة في بيان الادفقات النقدية الموجز ال
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  د ذم ألف 
      من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض التغييرات    

      اإلفاااحي الرص د   521,552  520,061
 صافي بال، قر ض طويلة ا جل هرسديداتات/ )عااد  229,240 ) ه 6,501

 ) (101,503 ) ه 1,915
 م  قر ض بنكية أخرى باساثنان حسابات  رسديدات

 صافي بالبنكية م شوفة،  
           فوااد مدفوعة  ) (11,982 ) ه 21,226
           الاغ رات م  الادفقات النقدية الامويلية  مجموع  115,755 ) ه 29,642

 تغييرات أخرى/ متعلقة باإللتزام    
 مصا يف فوااد  9,437  20,496
           رغ  رات في الحسابات ال نكية الم شوفة  المساحقات ) (8,380  10,637
           ماعلق بالاغ  رات ا خرى  -مجموع اإللازام  1,057  31,133

      الخااميالرص د   638,364  521,552
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 ت حول البيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحا
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف د ذم 
     

 ذمم داانة رجا ية  161,660  137,384
 مصا يف مساحقة  222,595  198,196
      ذمم داانة أخرى   127,154  110,611

     
446,191  511,409        

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   14
 

رعا ر الج ات أن ا ذات عالقة  ذا كان  حد ا طراف القد ة على الســيطرة على الطرف الخر أ  مما ســة ر ث ر ذام على الطرف 
 ارخاذ القرا ات المالية أ  الاشغ لية.  الخر عند

 
  اركار م الاابعة. را لف الج ات ذات العالقة م  المساذم   الرايس     موظفي اإلدا ة الرايس     أعضان مجل  اإلدا ة 

 
 معامالت مع الج ات ذات عالقة. رقوم المجموعة في سياق ا عما  االعايادية بربرام العديد م  ال

 
 وظفي اإلدارة الرئيسيينأ( تعويضات م

 فيما يلي رعويضات موظفي اإلدا ة الرايس    للفارة:
 
 المنتهية في   التسعة أشهرفترة    فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  
 سبتمبر  30

2020  
 س ام ر  30

2019  
 سبتمبر  30

2020  
 س ام ر  30

2019 
 ألف د ذم  ألف درهم   ألف د ذم  ألف درهم   
 )غ ر مدققه  )غير مدقق(   )غ ر مدققه  ق( )غير مدق  
         

 15,410  12,845  5,954  3,493  قص رة ا جلرعويضات الموظف    
          3,237  2,726  1,145  281  رعويضات الموظف   طويلة ا جل

         
  3,774  7,099  15,571  18,647          
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 ية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المال
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   14
 

 ب( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
 ديسم ر 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدققه
   درهمألف   ألف د ذم 

     
 اركة حليفة -عة ذ.م.م. اركة الفو   9,686  -

 اركة حليفة  -اركة دبي للكابالت )الخاصةه المحد دة   183  147
 اركة حليفة  –اركة اإلما ات لصناعات الحديد ذ.م.م.   144  220
      الشركة ا م -الشركة القابضة العامة ش.م.ع "صناعات"  49  748

     
1,115  10,062        

 
 ذات عالقة  جهةلج( مبالغ مستحقة  

 ديسم ر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   )غير مدقق(  )مدققه
   ألف درهم  ألف د ذم 

     
      اركة حليفة -اركة الفوعة ذ.م.م.   -  9,285

     
9,285  -        

 
 ذات عالقة الت مع جهات معام( د
 

 :للفارةالمعامالت مع ج ات ذات عالقة فيما يلي 
 

 المنتهية في  التسعة أشهرفترة   ثالثة أشهر المنتهية في فترة ال  
 سبتمبر 30  

2020 
 س ام ر 30 

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
 س ام ر 30 

2019 
 ألف د ذم   ألف درهم  ألف د ذم   ألف درهم  
 )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  
         

 571  24,647  209  23,824  م يعات
 19,675  4,685  8,238  491  مشاريات

 -  (15)  -  -  مصا يف معاد رحم ل ا
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  )الخسارة(/  15
 

 المنتهية في  التسعة أشهرترة ف   فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30  

2020 
 س ام ر 30 

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
 س ام ر 30 

2019 
 )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  
         

 بح الفارة العااد لمالكي )خسا ةه/ 
 الشركة  

          117,241  9,871  33,185  (32,392)  )ألف د ذمه  
         

الماوسط المرجح لعدد ا س م العادية  
          600,000  600,000  600,000  600,000  المصد ة خال  الفارة )آالف ا س مه

         
ا ساسي  المخفض العااد )الخسا ةه/ 

          0,195  0,016  0,055  (0,054)  للس م الواحد )د ذمه 
 

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

 
، لم رصــد  المجموعة أية أد ات قد ي ون ل ا ر ث ر على العااد ا ســاســي  المخفض للســ م 2019    2020 ســ ام ر  30كما في  

  ذا رم اساخدام ا.
 
ــنوية المنعقدة في  لجمعية العموميةخال  ا ــرح به البالغ  2016ما س   24الســ ــاذمون على قرا ات  أس الما  المصــ  1،  افق المســ

مليا  د ذم، مع االحافاظ  1,2،  افق المسـاذمون على قرا ات لزيادة  أس الما  المصـرح به  لى  2020ف راير   9مليا  د ذم. في  
 ألف د ذم. 600,000برأس الما  المصد   المدفوع بم لغ 

 
 

 القطاعات   تحاليل 16
 

  رام  خدمات مانوعة، مناجات يقدمان القطاعان أدنا . ذذان موهــــــــــــحان رقا ير حول ما  عداد يام قطاع   المجموعة لدى
ــ ل    دا ر ما ــاراريجيات رقنيات ياطلبان كون ما منفصــــل بشــ ــويق  اســ ــغ لية رســ  المجموعة لدى اإلدا ة الانف ذية رقوم مخالفة.  رشــ
 .ا قل على أا ر كل ثالثة مرة االساراريجية الانظيمية الوحدات م   حدة لكل الداخلية اإلدا ية ا يرالاق بمراجعة

 
 يوهح الملخص الاالي عمليات كل قطاع م  قطاعات المجموعة لألغراض الاشغ لية:

  الزراعية األنشطة قطاع
 اني.الح و   العلف الدق ق  رو يع  نااا  ياضم  الح واني،  العلف الدق ق -
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع(  16

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
مان  العصــاار.  ن ال على المعامدة  المشــر بات الشــرب ميا   رو يع رصــنيع  راضــم   المشــر بات، في  جاجات المعب ة الميا   -

 ا نشطة الاجا ية للمجموعة ذات الط يعة المماثلة للميا  المعب ة ذي كما يلي:
 

ســـــ ركاي، رقوم برنااا  رركيا، ممثلة في مجموعة أغذية آســـــيســـــيك في داج ايم ســـــنايا  ي ري ا يت ليماد  في الاجا ي  النشـــــاط •
 ؛ة  بيع الميا  المعب ة في  جاجات رع ئ

  رو يع اصــنيعب ، رقومالشــرب ميا   رو يع اصــنيعل ال يان د لة اإلما ات العربية الماحدة، ممثلة بشــركةالاجا ي في   النشــاط •
 .المعب ة الميا 

)ش.م.عه، رقوم الع   لألغذية  المشــــــر بات    اــــــركةجزن م  النشــــــاط الاجا ي في د لة اإلما ات العربية الماحدة، ممثلة في   •
 نك ة،  العصاار.باصنيع  رو يع ميا  الشرب،  المان الم

اصـــــنيع  رو يع ب رقومفي د لة الكويت، ممثلة في اـــــركة الرماح الوطنية للاجا ة العامة  المقا الت ذ.م.م.،  الاجا ي  النشـــــاط •
 ميا  الشرب؛  

ــاط • ــركة  فيعودية،  ذي ممثلة في المملكة العربية الســــ  الاجا ي  النشــ ــنيع، رقوم ا غذية دلاا اــ ــنيعب للاصــ  الميا   رو يع اصــ
 عب ة.الم
 

زة الفاك ة الحا   الفلفل الطماطم معجون   رو يع رصــــنيع رشــــمل الغذااية المواد  -  ا لبان  مناجات المجمدة  الخضــــر ات المركا
 الاجا ية للمجموعة ذات الط يعة المماثلة للمواد الغذااية فيما يلي:المجمدة. رامثل العمليات  المخ و ات  مناجات الطا جة
 

جم و ية مصـــــر العربية، ممثلة في مجموعة أغذية مصـــــر ذ.م.م.، ذو رصـــــنيع  بيع معجون الطماطم في   الاجا ي  النشـــــاط •
  معجون الفلفل الحا   مركزات الفواكه  الخضر ات المجمدة؛  

)ش.م.عه، رقوم اـــــركة الع   لألغذية  المشـــــر بات في د لة اإلما ات العربية الماحدة، ممثلة في   الاجا ي  جزن م  النشـــــاط •
  رو يع الل  ،  معجون الطماطم،  الخضر ات المجمدة،  المناجات المخ و ة المجمدة  السلع الاجا ية.باصنيع 

 
ــغ لي قطاع كل بناااج الماعلقة المعلومات  ن ــانادا   دانا  قياس يام أدنا . م  نة رشــ  بيانه في يام لما  فقا   القطاع أ باح  لى اســ

 ررى  ح ث قياس ا دان في القطاع أ باح للمجموعة. ُرسـاخدم اإلدا ة الانف ذية ق ل م  عا امراج رام الاي الداخلية اإلدا ية الاقا ير
 في العاملة المنشـــــ ت ا خرى في القطاعات بناااج مقا نة القطاعات ناااج لاق يم مالنمة ا كثر ذي المعلومات ذذ  أن اإلدا ة

 االعايادية. السوق  لشر ط  فقا   القطاعات ب   فيما ا سعا  رحديد العمل. يام قطاع نف 
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   قطاع األنشطة الزراعية  قطاع األنشطة اإلستهالكية    
                     

  اإلجمالي
 إجمالي قطاع 

  المواد الغذائية  الكيةهألنشطة اإلستا
 المياه المعبأة 
  والمشروبات

 الدقيق 
   والعلف الحيواني

   سبتمبر 30  س ام ر 30  سبتمبر 30  س ام ر 30  سبتمبر 30  س ام ر 30  سبتمبر 30  س ام ر 30  سبتمبر 30  س ام ر 30
2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020   

   ألف درهم  ألف د ذم  ألف درهم  ألف د ذم  ألف درهم  ألف د ذم  ألف درهم  ألف د ذم  ألف درهم  ألف د ذم
   )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه

                     
 اإليرادات    741,530  675,766  616,245  701,743  289,560  193,804  905,805  895,547  1,647,335  1,571,313

                      ما ب   المجموعة ) ( 23,377 ) ه 3,889 ) ( 10,565 ) ه 11,761 ) ( 31,666 ) ه 7,233 ) ( 42,231 ) ه 18,994 ) ( 65,608 ) ه 22,883
                     

                       يرادات خا جية  718,153  671,877  605,680  689,982  257,894  186,571  863,574  876,553  1,581,727  1,548,430
                     

                      ي الربح جمال  172,512  153,824  274,689  317,762  45,137  29,745  319,826  347,507  492,338  501,331
                     

172,768  72,106  84,457  23,816 ) ( 4,514  11,090  79,943  34,906 ) ( 88,311  95,922  
 بح القطاع )خسا ةه/ 

                      الخاهع للاقرير
 د مادي غير نقدي؛ نب                    
                     

7,867  58,900  3,300  50,688  -  -  3,300  50,688  4,567  8,212  

 نخفاض الايمة خساار 
على الذمم المدينة 

                      الاجا ية، صافي
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  :إجمالي الربح   الاشغ لية القطاعات خساار أ  أ باح رسويةفيما يلي 
 

 المنتهية في التسعة أشهرإجمالي الربح لفترة 
 

   المنتهية في التسعة أشهر        
 س ام ر 30

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )غ ر مدققه 
   ألف درهم  ألف د ذم 

     
 الخاهعة للاقرير جمالي أ باح القطاعات   492,338  501,331

      غ ر مخصصة  خساار جمالي  ) (8,448 ) ه 6,192
     

      إجمالي األرباح الموحدة للفترة  483,890  495,139
 

 في المنتهية التسعة أشهرالربح لفترة 
 

   المنتهية في التسعة أشهر        
 س ام ر 30

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )غ ر مدققه 
   ألف درهم  ألف د ذم 

     
 مجموع أ باح القطاعات الخاهعة للاقرير  72,106  172,768

 مبالغ غ ر مخصصة     
 مصا يف رشغ لية أخرى  ) (69,531 ) ه 56,331

      صافي  يرادات الامويل  8,353  52
     

 لفارةلالربح الموحد   10,928  116,489
      حقوق الملكية غ ر المسيطرة ) (1,057  752

     
      العائدة إلى مالكي الشركة  األرباح الموحدة للفترة  9,871  117,241
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 :الاشغ ليةموجودات  مطلوبات القطاعات رسوية فيما يلي 
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف د ذم 
     
 موجودات القطاع    

 قطاع ا نشطة الز اعية  556,690  565,356
      قطاع ا نشطة اإلسا الكية  1,525,512  1,552,100

     
 مجموع موجودات القطاعات الخاهعة للاقرير  2,082,202  2,117,456
      موجودات غ ر مخصصة   1,122,718  1,003,780

     
      الموجودات  مجموع   3,204,920  3,121,236

     
 مطلوبات القطاع    

 قطاع ا نشطة الز اعية  193,041  160,672
      قطاع ا نشطة اإلسا الكية  503,595  416,536

     
 الخاهعة للاقريرمجموع مطلوبات القطاعات   696,636  577,208
      مطلوبات غ ر مخصصة  611,231  554,308

     
      مجموع المطلوبات  1,307,867  1,131,516

 
 

 نتائج موسمية 17
 

المنا ية في  الاسعة أا رح أ  الخسا ة الموجز الموحد لفارة ـــ ان الربـــ ة في ب ـــ م ة موســـ ة ذات ط يعـــ رادات ذامـــ ة  يـــ لم يام رسج ل أي
 .2019   2020 س ام ر 30
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 والتزامات  طارئةمطلوبات  18
 ديسم ر 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدققه
   ألف درهـم  ألف د ذـم

     
      بنكيةهمانات   35,642  20,090

     
       عامادات مساندية  6,988  71,736

     
       لازامات  أسمالية  61,626  42,044

 
ــمانات  صـــدا  رم ــاندية  االعامادات الضـ ــياق في أعال  المسـ ــم  ادية.االعاي ا عما  سـ ــ  الت  راضـ  الســـداد ااامانية بنظام رسـ

 ال امشية. الودااع  همانات الوا دة  الكم ياالت الموجل الدفع  كم ياالت المناقصات  كفاالت ا دان ُحس   همانات الموجل
 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  19
 

في كل فارة / ســــــنة معر هــــــة في بيان المركز المالي الموجز   ال يوجد لدى المجموعة أي أد ات مالية رم قياســــــ ا بالايمة العادلة
 الموحد.

 
الســعر الســااد ل يع أصــل أ  دفعه لاحويل الازام في معاملة منظمة ب   المشــا ك   في الســوق كما في را يخ  ن الايمة العادلة ذي 

 االلازام رام  ما: الاياس. يساند قياس الايمة العادلة  لى افاراض أن المعاملة ل يع ا صل أ  رحويل
 
 في السوق الرايسي لألصل أ  اإللازام؛ ا  •
 ، في السوق ا كثر فاادة لألصل أ  اإللازمغياب السوق الرايسيفي حا   •
 

 رم رحديد مساويات الاسلسل ال رمي للايمة العادلة كما يلي:
 
المعدلةه في ا ســواق النشــطة للموجودات قياســات الايمة العادلة ذي رلك المســامدة م  ا ســعا  المد جة )غ ر  -1 ى المسـتو  •

 أ  المطلوبات ماماثلة؛
ــاوي   -2 ى المســـــتو  • ــعا  المد جة في المســـــ ــامدة م  مدخالت غ ر ا ســـــ ــات الايمة العادلة ذي رلك المســـــ الاي يم     1قياســـــ

 مالحظا ا لألصل أ  اإللازام، بش ل مباار )اي ك سعا ه أ  بش ل غ ر مباار )اي مشاقه م  ا سعا ه؛    
ــال ب الاق يم الاي رشـــمل مدخالت لألصـــل أ  اإللازام الاي ال   – 3 ى المســتو  • ــامدة م  أسـ قياســـات الايمة العادلة ذي رلك المسـ

 رساند  لى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غ ر القابلة للمالحظةه.
 

لاياسـات   3ت داخل أ  خا ا المسـاوى أي رحويال ،  ال يوجد2 المسـاوى    1خال  الفارة، لم ي   ذناك أي رحويالت ب   المسـاوى  
 الايمة العادلة خال  الفارة. 

 
رعا ر  دا ة المجموعـة أن الايم العـادلـة للموجودات المـاليـة  المطلوبـات المـاليـة الاي ال يام قيـاســــــــــــــ ـا بـالايمـة العـادلـة رقـا ب قيما ـا  

 المد جة كما ذو موهح في بيان المركز المالي الموجز الموحد.
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 توزيعات أرباح  20
 

ــنوية المنعقد في   ــاذم2020 أبريل  16في اجاماع الجمعية العمومية الســــــــ ــنةلد ذم ألف    90,000ن على دفع  و ،  افق المســــــــ  لســــــــ
، رم الموافقة على دفع 2019 ما س  28جاماع الجمعية العمومية الســـــــــــنوية المنعقد في في ا)  2019ديســـــــــــم ر   31المنا ية في  

ــنةلد ذم ألف    90,000 ــم ر   31المنا ية في   لسـ  الما  م   أسه  ٪15:  2018)٪  15نقدية رمثل  كاو يعات أ باحه  2018ديسـ
  المدفوع للشركة. المصد 
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