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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 ملًلا مع    الةغًرات في حقوق الشــــاملالدخل البيانات الموجزة الموحدة للربح أر الخســــااة  ر  2020 يونًو 30كما في بـــــــــــــــــــ "المجموعة"و  

أكـــلر المنةلية بذلل الةاا إ. من ارةااة مســـنرلة عد معداة مذل المعلومات المالية المرحلية  ســـةةلفةرة الالملكية رالةدفقات النقدية 
مذل . من مســــــــــــنرلًةنا مي مبدال مقــــــــــــةنةا  حو  "الةقاا ر المالية المرحلية" 34رعرضــــــــــــلا رفقا  للميياا 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  للميياا الدرلي 

المرحلية القيام بإجرال ارقــةفســااات  بشــسل انيســي مد . اةضــمد مراجعة المعلومات المالية مدقق ال ســابات المســةقل للمنشــ ة "
ـــــل اعد األموا المالية رالم اقبية  ر األكخاص المسنرلًد  اباع مجرالات ا لًلية رإجرالات مراجعة أخرى. من نطاق المراجعة أقـ

ـــــــــــــــة للةدقًق  ربالةالي  فإنلا ص امسننا مد ال وــو  على ا  ًد حو  جمي   جومر ا   مد نطاق القيام بالةدقًق رفقا  للمعايًر الدرلًـ
 األموا اللامـة الةي يمسد أن يبًنلا الةدقًق. لذا  فإننا ص نبدي اأي ادقًق بش نلا.

 ارقةنةـا 
ــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  ية  معداةما  مد جمي  اقــــةناةا  ملى مراجعةنا  ل  يةبًد لنا ما يدعونا ملى ا رعةقاة ب ن المعلومات المالًـ

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

  ةيلو ت آند اوش )الشرق األرقطو
  
  
  

  موق  مد قبل:
  عباةل م مد رلًد القوالي

  1056اق  القًد 
  2020يولًو  28

 أبوظبي
 ارمااات العربية المة دة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
  2020 يويون 30كما في 

 
 إيضاحات

 يونيو 30 
2020 

 ريسمبر 31 
2019 

 )مدققه  )غير مدقق(   
 ألف ر اـ   ألف درهـم   
      

      الموجودات
      

      الموجودات غير المتداولة
 75.538  74,490   حق  ساخدام الموجورات
 1.101.670  1,083,536  6 ممالكات  آنت  معدات

 2.849  197  6 ممالكات  آنت  معداترفعات مقدمة ل
 275.933  275,933  7 الش رة

       82.908  80,717  8 موجورات غ ر ملموسة
      

       1.538.898  1,514,873   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة 
 335.900  334,317  9 مخز ن 

 580.307  639,214  10 أخرى ذم  مدينة رجا .ة   
 27.782  30,382   رعو.ضات حسومية مساحقة

 1.115  401  14 مساحق مد ج ات ذات عالقة
       637.234  709,616  11 نقد  أ صدة لدى البنوك

      
       1.582.338  1,713,930   مجموع الموجودات المتداولة

      
       3.121.236  3,228,803   مجموع الموجودات
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 بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد )غير مدقق( 
  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 

 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 2019  2020  2019  2020  إيضاح 
 ألف ر ا   ألف درهم  ألف ر ا   ألف درهم   
          

 1.062.317  1,089,672  554.737  518,775    يرارات 
           ه726.544 ) (756,111 ) ه378.338 ) (355,672 )  ركلفة المبيعات

          
 335.773  333,561  176.399  163,103   إجمالي الربح 

          
 ه181.842 ) (187,396 ) ه93.859 ) (90,421 )  ملا .ف بيع  روز.ع

 ه78.398 ) (103,373 ) ه40.207 ) (55,236 )  ملا .ف عمومية  إرا .ة
 ه3.476 ) (3,900 ) ه1.814 ) (1,853 )  ركاليف بحث  رطو.ر

           4.488  1,615  2.094  509   ، صافي يرارات أخرى 
          

 76.545  40,507  42.613  16,102   الربح التشغيلي
          

 14.526  11,138  8.875  4,549    يرارات رمو.ل
           ه11.747 ) (8,065 ) ه6.880 ) (4,068 )  ملا .ف رمو.ل

          
 79.324  43,580  44.608  16,583   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والزكاة

          
           4.011  (601 ) ه518 ) (405 )  )ملا .فه/ عواند ور.بة الدخل  الزكاة

          
           83.335  42,979  44.090  16,178   ربح الفترة 

          
          عائد إلى:

 84.056  42,263  44.110  15,626   مالكي الشركة
           ه721 ) 716  ه20 ) 552    ر المسيطرةحقوق الملكية غ

          
   16,178  44.090  42,979  83.335           
          

           0.140  0.070  0.074  0.026  15 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم( 
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد )غير مدقق(
  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
  2020  2019  2020  2019 
 ألف ر ا   ألف درهم  ألف ر ا   ألف درهم  
         

          83.335  42,979  44.090  16,178  ربح الفترة
         
         لدخل الشامل اآلخر:ا

         
قد يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو  الذي البند

 الخسارة 
        

 ه1.531 ) (5.727 ) 199  (787 ) فر قات رحو.ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية
         

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

        

          ه4.664 ) (4.988 ) ه2.060 ) (4.988 )  عارة قياس رعو.ضات ن اية الخدمة للموظف د
         

          ه6.195 ) (10.715 ) ه1.861 ) (5.775 ) الخسارة الشاملة األخرى 
         

          77.140  32.264  42.229  10.403  إجمالي الدخل الشامل للفترة
         

         عائد إلى:
 77.914  32.027  42.192  9.329  مالكي الشركة

          ه774 ) 237  37  1.074  حقوق الملكية غ ر المسيطرة
         
  10.403  42.229  32.264  77.140          
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
 2020 يونيو 30ة في أشهر المنتهي ستةلفترة 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  31الرص د في 
                  83,335  ه721 ) 84.056  84.056  -  -  -  -   بح/ )خسا ةه الفارة  

                 خسا ةه الشاملة ا خرى للفارة:الدخل/ )ال
 ه1.531 ) ه53 ) ه1.478 ) -  -  ه1.478 ) -  -  فر قات رحو.ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية

                                   ه4.664 ) -  ه4.664 ) -  ه4.664 ) -  -  -   عارة قياس رعو.ضات ن اية الخدمة للموظف د
                  77.140  ه774 ) 77.914  84.056  ه4.664 ) ه1.478 ) -  -  مجموع الدخل/ )الخسا ةه الشاملة للفارة

                                   ه90.000 ) -  ه90.000 ) ه90.000 ) -  -  -  -  ه20) يضاح  2018روز.عات أ باح لسنة 
                  1.938.860  28.869  1.909.991  1.187.382  ه8.607 ) ه57.293 ) 188.509  600.000  ر مدققه)غ  2019 يون و 30الرص د في 

                 
                                   1.989.720  28.535  1.961.185  1.216.448  -  ه57.475 ) 202.212  600.000  )مدققه 2019ريسمبر  31الرص د في 
                  42.979  716  42.263  42.263  -  -  -  -   بح الفارة  

                 الدخل/ )الخسا ةه الشاملة ا خرى للفارة:
 ه5.727 ) ه443 ) ه5,284 ) -  -  ه5.284 ) -  -  فر قات رحو.ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية

                                   ه4.988 ) ه36 ) ه4.952 ) ه4.952 ) -  -  -  -  دمة للموظف د عارة قياس رعو.ضات ن اية الخ
                  32,264  237  32.027  37.311  -  ه5.284 ) -  -  مجموع الدخل/ )الخسا ةه الشاملة للفارة

                                   ه90.000 ) -  ه90.000 ) ه90.000 ) -  -  -    ه20) يضاح  2019روز.عات أ باح لسنة 
                  1.931.984  28.772  1.903.212  1.163.759  -  (62.759 ) 202.212  600.000  )غير مدقق( 2020يونيو  30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد )غير مدقق(
 2020 يونيو 30هية في أشهر المنت ستةلفترة ال

 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في    
 2020  إيضاحات 

 ألف درهم
 2019 

 ألف ر ا 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 83.335  42.979    بح الفارة 
      رعديالت لـ:

 52.579  55,528  6 اسا الك ممالكات  آنت  معدات
 1.241  1,231  8 غ ر ملموسة طفان موجورات 

 9.237  12,333    طفان حق  ساخدام الموجورات
 ه9.881 ) (11,138)    يرارات رمو.ل

 11.747  7,938  12 ملا .ف رمو.ل
 5.900  6,189   مخلص رعو.ضات ن اية الخدمة للموظف د
 2.682  19,955  10 ، صافيللذم  المدينة الحركة في مخلص خسانر  نخفاض الايمة

 ه405 ) 320  6 خسا ة/ ) بحه مد بيع ممالكات  آنت  معدات
 ه4.011 ) 601   ور.بة الدخل  الزكاة )عوانده /ملا .ف

 963  1,599   فواند على مطلوبات عقور اايجا 
 2.172  3,118  9 الحركة في مخلص مخز ن بطين الحركة، صافي

 ه3.517 ) -   موجورات مالية أخرى، صافي
 988  -  6 اطب ممالكات  آنت  معدات

            
 153.030  140,653   صافي النقد من األنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل

      الاغ ر في: 
 5.205  1,535) )  المخز ن 

 ه87.997 ) 82,285) )  ذم  مدينة رجا .ة  أخرى 
 ه79 ) 714   ذات عالقة  ةمساحق مد ج 

 ه30.146 ) 2,600) )  رعو.ضات حسومية مساحقة
 1.020  3,480) )  مساحق  لى ج ات ذات عالقة

 ه2.363 ) 50,505   ذم  راننة رجا .ة  أخرى 
            

 38.670  101,972   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 ه5.414 ) (6,127 )  رعو.ضات ن اية الخدمة المدفوعة للموظف د

            
 33.256  95,845   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ه54.887 ) 39,157) ) 6  ساحواذ ممالكات  آنت  معدات
 ه296.681 ) (401,750 )   ساثما  في  رانع ثاباة

 281.791  338,141   عاندات مد  رانع مساحقة
 10.918  14,561   فواند مقبووة

 1.654  314   عواند مد بيع ممالكات  آنت  معدات
            

 ه57.205 ) (87,891 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ه90.000 ) (90.000 ) 20 روز.عات أ باح مدفوعة
 95.323  (119.004 ) 12 قر ض بنكية، صافي

 ه13.299 ) (10,077 ) 12 فواند مدفوعة
 -  223.463  12 ا جل ةض طو.ل  عاندات مد قر 

 ه10.888 ) (12.900 )  المبلغ ا ساسي المسدر مد مطلوبات عقور اايجا 
            

 ه18.864 ) (8,518 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
            

 ه42.813 ) (564 )  النقص في النقد ومرادفات النقد
 226  (960 )  ر ث ر صرف عمالت أجنبية

 67.515  28.833   يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في 
            

 24.928  27.309  11 يونيو  30النقد ومرادفات النقد كما في 
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 احات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة إيض
 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة 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 حسومة أبوظبي. 51ة أبوظبي. رمالا الشركة القابضة العامة )صناعاته نسب

 
 نشـــــــــطة في ا مد اوـــــــــطرابات في الد ل الاي رما س المجموعة ف  ا أعمال ا  ما ناج عنه 19 –د نناشـــــــــا  ف ر س كوف  نايجة  

ر ا  ارخذت ســـــلســـــلة مد ااجرانات على عمليا ذلا ، قامت  را ة المجموعة باق ي  آثا اعية  انقالـــــارية في رلا ا ســـــواقانجام
 كذلا بشــــسل عام مع ا المج المســــا لك د   عمالن ا  الوقانية، بما في ذلا  وــــع خطة طوا م لضــــمان صــــحة  ســــالمة موظف  ا 

ح ث ر  اساثنان  ،عمليات المجموعة في الوقت الحالي  لى حد كب ر ل  را ثر ومان اسامرا .ة رو .د مناجار ا في جميع أسواق ا.
بما في ذلا  المخالــــــةا غذية  المشــــــر بات بشــــــسل عام مد عمليات الحظر  الق ور المخالفة الاي رفروــــــ ا الســــــلطات  صــــــناعة

 –كوف د  بان اــــــحد البضــــــانع. بنان  على اذم العوامل، رعاقد  را ة المجموعة أن الق ور على ااعفان مد ســــــاعات حظر الاجول   
.  رواصــــــــــــــل 2020 يون و 30للفارة المنا ية في لمجموعة لالموحدة الموجزة مالية الناانج العلى ل  يسد له أي آثا  جوار.ة  19

  را ة المجموعة مراقبة الووع عد كثب.
 

ـــــ "المجموعة"ه في ر سيي  ااساثما   رجا ة  رشغ ل الشركات  رامثل ا نشطة الرنيسية للشركة  اركار ا الاابعة )يشا   ل  ا معا  بـ
  غذية  المشر بات. المشا .ع المرربطة بقطاع ا

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

 الماحدة.
 

 أرنام: مب نة،  حلة الشركة في الشركات الاابعة  العمليات ن ا نشطة الرنيسية، بلد الا سيي 
 

 
 الرئيسية األنشطة نسبة حقوق الملكية )%( س والعملياتبلد التأسي إسم الشركة التابعة

 يونيو 30  
2020 

 ريسمبر 31
2019 

 

     
 نااا  بيع الدق ق  علف  100 100 ااما ات العربية الماحدة اركة المطاحد الكبرى ش.م.ع.

 .الح وانات
     

 نااا  بيع الميام المعب ة  الميام  100 100 ااما ات العربية الماحدة اركة الع د لألغذية  المشر بات ش.م.ع. 
المنك ة  العلانر  لبد الزباري 
 معجون الطماط   الخضرا ات 
المجمدة  مناجات المخبوزات 

 . سلع رجا .ة أخرى  المجمدة
     

رلنيع  بيع معجون الطماط   100 100 ملر مجموعة أغذية ملر ش.ذ.م.م. 
 الفلفل الحا   العلانر المركزة 

 ر ات المجمدة. الخض
     

مجموعة أغذية آسيسيا في راج اي  سنايا  ي 
 ريسا .ت ليماد س ركاي 

  نااا  رعبئة  بيع الميام المعب ة. 100 100 رركيا

     
  نااا  رعبئة  بيع الميام المعب ة. 100 100 ااما ات العربية الماحدة اركة البيان لاناية  رلفية الميام ذ.م.م.

     
ـــــــاا الـــزجـــــــاجـــــــات  الـــعـــبـــوات  100 100 ااما ات العربية الماحدة اسالن للناعة البالسايا ذ.م.م. اركة  نـــا

 البالسايسية.
     

  نااا  رعبئة  بيع الميام المعب ة. 100 100 عمانسلطنة  اركة المنال لاناية  رعبئة الميام المعدنية ذ.م.م.
     

ة العربية المملك ا غذية للالنيع ذ.م.م. رلاا اركة
 السعورية

  نااا  رعبئة  بيع الميام المعب ة. 100 100
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 
 معلومات عامة )يتبع( 1
 

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

 يونيو 30  
2020 

 ريسمبر 31
2019 

 

     
اركة الرماح الوطنية للاجا ة العامة  المقا نت 

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

     
  سا رار  بيع ا عالف بالجملة  51 51 ااما ات العربية الماحدة اركة جلف نااونال لألعالف ذ.م.م.

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

 الموحدة 
 

مد قبـل مجلي اللـــــــــــــــار ة  ر الـد ليـة للاقـا .ر المـاليـة في الفارة الحـاليـة، قـامـت المجموعـة باطب ق الاعـديالت الاـاليـة على المعـاي
.  ن رطب ق اذم 2020يناير  1المعاي ر المحاسبية الد لية  الاي رلبح فّعالة بشسل  لزامي للفارة المحاسبية الاي ربدأ في أ  بعد 

مد جة للفارات الحالية  لكد قد ر ثر الاعديالت على المعاي ر الد لية للاقا .ر المالية ل  يسد ل ا أي ر ث ر ماري على المبالغ ال
 .على المعامالت المحاسبية أ  الارر بات المساقبلية للمجموعة

 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

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

 الاغ  رات في الاقديرات  ا خطان المحاسبية   المحاسبية

 2020يناير  1 

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

  ندماا انعمال 3
 2020يناير  1 

   
ع حول ااطا  المفاهيمي في المعاي ر الد لية المراجرعديالت على 
 للاقا .ر المالية

 2020يناير  1 

   
 ا ر ات المالية: اافلــــــــــاحات 7المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  

 ا ر ات المالية - 9 المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  
 2020يناير  1 

 
ي ر اامة أخرى مد المعاي ر الد لية للاقا .ر المالية أ  رعديالت كانت ســــــــــــــا .ة للمرة باســــــــــــــاثنان مما ذكر أعالم، ن روجد أية معا
 .2020يناير  1ا  لى للسنة المالية الاي بدأت في أ  بعد 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 
 ية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدول 2
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشكل  قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2/2

 مبكر
 

ة  الاي ل  يحد موعد رطبيق ا لاالياطب ق المعاي ر الد لية للاقا .ر المالية الجديدة  المعدلة الملد ة ابشسل مبسر ب المجموعةل  رق  
 :بعد

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير  1  : عقور الا م د17المعيا  الد لي للاقا .ر المالية  ق  

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

 ه 2011) اركات زم لة  مشا .ع مشاركة

ر ج ل ســـــــر.ان الاطب ق  لى أجل غ ر مســـــــمى. ن  
 يزال الاطب ق مسموح به.

 
ا في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في أ  راوقع اارا ة أن اذم المعاي ر الجديدة  الافســـــــــــــ رات  الاعديالت ســـــــــــــ ا  رطبيق 

عندما يا  رطبيق ا،  ان رطب ق اذم المعاي ر الجديدة  الاعديالت، قد ن يسون ل ا ر ث را  جوار.ا  على الب ـــــــــــــــــــــــــــــانات المالية الموجزة 
 الموحدة للمجموعة في فاـرة الاطب ق ا  لي.

 
 
 اإلعدادأساس  3
 

عد  اللـــــار  المرحليةالمالية  الاقا .ر 34مالية الموجزة الموحدة بنان  على المعيا  المحاســـــبي الد لي  ق  ر   عدار اذم البيانات ال
 ااما ات العربية الماحدة. ر لة المعمول ب ا فينظمة  ا مجلي المعاي ر المحاسبية الد لية  راوافق أيضا  مع ماطلبات القوان د 

 
في غــالبيــة معــامالت  العملــة المســــــــــــــاخــدمــة ي )الــد ا ه بــإعابــا مد ا  اامــا ارالــالموحــدة بــ لقــد ر  عرض البيــانــات المــاليــة الموجزة

 .  ن  ذا أا ر  لى غ ر ذلالمجموعة  .ا  رقر.ب جميع الاي   لى أقرب ألف )ألف ر ا ه ا
 

 .غ ر ذلا ن  ذا أا ر  لى ر   عدار البيانات المالية الموجزة الموحدة بنان  على مبدأ الاكلفة الاا .خية، 
 

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

ن رعابر بالضر  ة م ار على الناانج الاي يمسد روقع ا للسنة المالية الاي  2020 يون و 30أا ر المنا ية في  ساةارة الناانج ف
 .2020ريسمبر  31سانا ي في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4
 

 عدار البيانات  في المســــــاخدمةمع رلا اذم البيانات المالية الموجزة الموحدة ماوافقة  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( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 
 محاسبية الحكام التقديرات واأل 5
 

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

ر  الرنيســــــــية للاقديرات غ ر الم كدة الاي ر  بيان ا في البيانات المالية الســــــــنو.ة الموحدة أعالم، قامت المجموعة بمراجعة الملــــــــا
. رعاقد اارا ة أنه بخالف الخســــــانر اننامانية الماوقعة النارجة عد الموجورات المالية، فإن 19 –كوف د ا خ رة على وــــــون  بان 

لة لالا الاي ر  اافلــــــاح عن ا في البيانات المالية الموحدة الســــــنو.ة. جميع ملــــــار  الاقديرات غ ر الم كدة ا خرى ن رزال مماث
 في فارات الاقا .ر المساقبلية.  يا   ر اج اسوف أي رغ  رات مطلوبة   ساسامر اارا ة في مراقبة الووع 

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات  6
 

ما  المجموعة في الممالكات  اآلنت  المعدات ، بلغ صـــــــافي قيمة  ســـــــاث2020 يون و 30أاـــــــ ر المنا ية في  ســـــــاةخالل فارة ال
ألف ر ا   41.809 بايمة ح ث يشامل ااساحواذ على موجوراتألف ر ا ه  54.887: 2019 يون و 30ألف ر ا  ) 39.157
 رفعات مقدمة ألف ر ا   54.841ااساحواذ على موجورات بايمة : 2019 يون و 30ألف ر ا  ) 2.652بمبلغ  محر ة رفعات 

 ألف ر ا ه. 46 لغبمب
 

 يون و 30) 2020 يون و 30المنا ية في أاــــــــــ ر  ســــــــــاةخالل فارة الألف ر ا   634 بايمة مد جة بمبلغ ســــــــــابعار موجورات ر  
الذي  ألف ر ا ه 405 بايمة ســـبامس: 2019 يون و 30) ر ا ألف  320 بايمة خســـانر، ناج عن ا ألف ر ا ه 1.249: 2019

 ه.ألف ر ا  988: 2019 يون و 30موجورات )أي المجموعة بشطب  ل  رق خالل الفارة،  .ر   ر اجه ومد  يرارات أخرى 
 

 55.528 مبلغ 2020 يون و 30أاـــ ر المنا ية في  ســـاة المعدات خالل فارة ال  اآلنتعلى الممالكات  ااســـا الك المحملبلغ 
 ألف ر ا ه. 52.579: 2019 يون و 30ألف ر ا  )

 
 
  الشهرة 7
 

 لألغراض الشـــ رة مراقبة ح ث يا  على الوحدات المولدة للنقد في المجموعة الشـــ رة روز.ع يا  الايمة،  خابا   نخفاض  غراض
على أســــــــــاس ســــــــــنوي أ  عندما يسون اناك م اــــــــــر على على ا قل الايمة  في اننخفاض اخابا   جران يا  الداخلية. اارا .ة

، ل  ركد اناك م ارات انخفاض قيمة الش رة على 2020 يون و 30منا ية في أا ر ال ساة نخفاض قيمة ا صل. خالل فارة ال
 جميع الوحدات المولدة للنقد.

 
 
 الموجودات غير الملموسة  8
 

، ل  رق  المجموعة بانساثما  في أ   سابعار موجورات 2019يون و  30   2020 يون و 30أا ر المنا ية في  ساةخالل فارة ال
 غ ر ملموسة.

 
ألف  1.231مبلغ  2020 يون و 30أا ر المنا ية في  ساةملا .ف ااطفان على الموجورات غ ر الملموسة خالل فارة البلغت 
 ألف ر ا ه. 1.241: 2019 يون و 30ر ا  )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 
 المخزون  9
 

مخلـــــــص للمخز ن بطين الحركة  الماقارم  ، قامت المجموعة باســـــــج ل2020 يون و 30المنا ية في أاـــــــ ر  ســـــــاةل فارة الخال
 ومد ركلفة المبيعات. المحمل ألف ر ا ه. ر   ر اا المخلص 3.845: 2019 يون و 30ألف ر ا  ) 9.786 بايمة

 
ألف ر ا   6.668 ةــبايمارم ــة  الماقــين الحركــز ن بطــــق للمخــابص ســــب مخلــــــوعة بشطــــــت المجمــا، قامــــى ذلــة  لــــبااواف

 ألف ر ا ه. 1.673: 2019 يون و 30)
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
   يونيو 30  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا 
     

 ذم  مدينة رجا .ة  595.851  534.744
      مخلص خسانر  نخفاض الايمة ) (75.820 ) ه55.865

     
478.879  520.031   

 ذم  مدينة أخرى   66.683  54.802
      ملا .ف  رفعات مدفوعة مقدما    52.500  46.626

     
580.307  639.214        

 
 لاجا .ة خالل الفارة/ السنة:فيما يلي الحركة في مخلص خسانر  نخفاض الايمة فيما ياعلق بالذم  المدينة ا

 
   يونيو 30  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

        ألف درهم  ألف ر ا 
 الرص د في بداية الفارة/ السنة  55.865  27.377
 محمل للفارة/ السنة  20.472  29.844

           مبالغ مشطوبة خالل الفارة/ السنة ) (517 ) ه1.356
      الرص د في ن اية الفارة/ السنة  75.820  55.865
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 11
   يونيو 30  يون و 30  ريسمبر 31

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

          ألف درهم  ألف ر ا   ألف ر ا 
 نقد في اللند ق   3.683  3.838  1.903

               حسابات جا .ة  حسابات روف ر  80.734  78.500  73.741
        نقد  أ صدة لدى البنوك  84.417  82.338  75.644

 ) (25.032 ) ه26.590 ) ه25.036
  2009اوز.عات ا  باح مد سنة )ل مقّ دحساب 

 ه2014 لى سنة  
               ه12حسابات بنكية مسشوفة ) يضاح  ) (32.076 ) ه30.820 ) ه21.775

28.833  24.928  27.309  
 في بيان التدفقات النقدية  النقد ومرادفات النقد

        الموجز الموحد 
       

  صدة لدى البنوكنقد  أ  84.417  82.338  75.644
               ثاباة رانع   625.199  479.951  561.590

637.234  562.289  709.616  
 نقد وأرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي 

        الموجز الموحد 
 

.  ن الفواند المحققة على اذم : ن رز.د عد ســــــــــــنة  احدةه2019 يون و 30لفارة ن رز.د عد ســــــــــــنة  احدة )اي ثاباة ال ن الورانع 
 الورانع اي  فقا   سعا  السوق الساندة،  رقا ب الاي  المد جة ل ذم الموجورات قيما ا العارلة. 

 
 ر  رســج ل مبلغ مســا ي كإلازام في الذم  الداننة الاجا .ة  ا خرى. يمثل الحســاب المق د المبلغ المخلــص لدفع روز.عات ا  باح.

 الرص د النقدي المقّ د في النقد  مرارفات النقد  غراض بيان الادفقات النقدية الموجز الموحد. ل  يا   ر اا اذا
 

ر  رق ي  ا  صـدة لدى البنوك ب ن ل ا مخاطر انامانية منخفضـة للاخلف عد السـدار. بنان  على ذلا، قامت  را ة المجموعة باقدير 
اــــ را. ن  12ارة الاقر.ر بمبلغ يعارل الخســــا ة اانامانية الماوقعة لمدة مخلــــص الخســــا ة على ا  صــــدة لدى البنوك في ن اية ف

يوجد أي مد ا  صــــــــــدة لدى البنوك في ن اية فارة الاقر.ر ما خرة الســــــــــدار،  مع ا خذ بانعابا  الخبرة الاا .خية في الاخلف عد 
أنه ن يوجد  نخفاض في الايمة،  بالاالي ل  رق  باســج ل  الســدار  الالــنيفات اننامانية الحالية للبنا، قامت  را ة المجموعة باق ي 

 أية مخللات خسانر على اذم ا  صدة.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 

 قروض بنكية 12
 

 مل فاندة:المجموعة الاي رح سلف فيما يلي الشر ط الاعاقدية لقر ض 
   يونيو 30  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا 
 مطلوبات متداولة:    

 رس  الت  نامانية  314.133  281,755
 ا جل ةض قل ر   قر   43.091  36,489
 حسابات بنكية مسشوفة  32.076  21,775

      ض  جل  قر   15.430  173,418
     

513,437  404.730        
 مطلوبات غير متداولة:    

      قر ض  جل  231.578  8,115
 

 الشروط وجدول السداد

 المبالغ باأللف درهم
 2020 يونيو 30  

 )غير مدقق(
 2019ريسمبر  31

 )مدققه

  
 

 معدل الفائدة العملة
سنة 

 اإلستحقاق

القيمة 
اإلسمية/ 

 السقف
 القيمة 
 المدرجة

لايمة ا
ااسمية/ 

 السقف
 الايمة

 المد جة 
        

 ا جل / ةض قل ر   قر 
 حسابات بنكية مسشوفة

ر ن  
 أمر.سي/
ر ا  

  ما اري/
 هجني

ملري/ 
رينا  كو.اي/ 

 /ل رة رركية
  .ال سعوري

 ل بو /  يبو / ك بو /
 سايبو 

 ماوسط سعر
 الفاندة +
 ھامش*

 

2020 359.975 75.167 260,325 58,264 

ر ن   الت  نامانية**رس  
أمر.سي/ ر ا  

  ما اري

 ل بو /  يبو  
 + ھامش*

 

2020 730.525 314.133 730,525 281,755 

ر ن   ***1قرض  جل 
 أمر.سي

 165,303 165,303 - - 2020 ل بو + ھامش*

ر ن   ****2قرض  جل 
 أمر.سي

 - - 183.670 183.670 2025 ل بو + ھامش*

 16,230 17,137 14.388 17,137 2022 ك بو + ھامش*   كو.ايرينا *****3قرض  جل 
 - 48,950 48.950 48.950 2025 سايبو + ھامش*  .ال سعوري ******4قرض  جل 

        
        

         521,552 1,222,240 636.308 1.340.257    اإلجمالي
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 
 

 قروض بنكية )يتبع( 12
 

٪ه لاســــــ  الت 0.95 -٪ 0.40: 2019) %1.1 – ٪  لى0.4يارا ح ال امش على القر ض  الاســــــ  الت المذكو ة أعالم مد * 
 اننامان الخا جية.  ه لاس  الت%3 – %0.50: 2019) %3 -٪ 0.5اانامان راخل ر لة ااما ات العربية الماحدة  مد 

 
ألف  350.000: 2019ألف ر ا  ) 350.000راضــــمد الاســــ  الت اننامانية بشــــسل  نيســــي رســــ  الت بايمة  ســــمية ربلغ ** 

ألف ر ا ه  اي  15.000: 2019ألف ر ا  ) 15.000ر ا ه  رســـــــ  الت انامانية )ملـــــــر فات  أســـــــماليةه بايمة اســـــــمية ربلغ 
 الموجورات المادا لة، المخز ن  الذم  المدينة للمجموعة. مضمونة مد خالل  اد عان  على 

 
كان القرض مضـــــمون مد خالل  ألف ر ا  لمدة خمي ســـــنوات. 165.303كان لدى المجموعة قرض طو.ل ا جل بايمة *** 

 ســنةكامل خالل  اد عان  على الموجورات المادا لة، المخز ن  الذم  المدينة للمجموعة. قامت المجموعة باســديد اذا القرض بال
2020. 

 
ألف ر ن  أمر.سيه لمدة  50.000ر ا  )ما يعارل ألف  183.670**** حلــــــــــــلت المجموعة على قرض طو.ل ا جل بايمة 

 .  ن ار ط الدفع الخاصة بالقرض اي رفعة  احدة عند را .  ااساحقاق.2025خمي سنوات  .ساحق سدارم في سنة 
 

ألف رينا  كو.ايه  1.750ألف ر ا  )يعارل  21.209مجموعة، على قرض بايمة حلــــــلت  حدى الشــــــركات الاابعة لل***** 
مد قبل المجموعة  النســـبة الماباية البالغة  ٪50.  ن القرض مضـــمون بنســـبة 2022لمدة أ بع ســـنوات  .ســـاحق ســـدارم في ســـنة 

 ٪ مد الشركة الاابعة.50٪ مضمونة مد قبل طرف آخر يمالا 50
 

ألف  50.000ألف ر ا  )يعارل  48.950الاابعة للمجموعة، على قرض طو.ل ا جل بايمة  حللت  حدى الشركات****** 
 ٪.100.  ن القرض مضمون بضمان المجموعة بنسبة 2025 .ال سعوريه لمدة خمي سنوات  .ساحق سدارم في سنة 

 
ركون ف  ا الادفقات النقدية، أ  الادفقات فيما يلي الاغ  رات في مطلوبات المجموعة النارجة مد ا نشــطة الامو.لية،  اي رلا الاي 

 النقدية المساقبلية، ملنفة في بيان الادفقات النقدية الموجز الموحد كادفقات نقدية مد ا نشطة الامو.لية:
 

   يونيو 30  ريسمبر 31
2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

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

      اافاااحيالرص د   521,552  520,061
 لافيبال، قر ض طو.لة ا جل هرسديداتعاندات/ )  223.463 ) ه6.501

 ) (119.008 ) ه1.915
 مد قر ض بنكية أخرى باساثنان حسابات  رسديدات

 لافيبالبنكية مسشوفة،  
           فوعةفواند مد ) (10.077 ) ه21.226
           الاغ رات مد الادفقات النقدية الامو.لية  مجموع  94.378 ) ه29.642

 تغييرات أخرى/ متعلقة باإللتزام    
 ملا .ف فواند  7.938  20.496
           رغ  رات في الحسابات البنكية المسشوفة  المساحقات  12.440  10.637
           ماعلق بالاغ  رات ا خرى  -وع االازاممجم  20.378  31.133

      الخااميالرص د   636.308  521.552
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
   يونيو 30  ريسمبر 31

2019  2020   
   )غير مدقق(  ققه)مد

   ألف درهم  ألف ر ا 
     

 ذم  راننة رجا .ة  135.139  137,384
 ملا .ف مساحقة  231.370  198,196
      ذم  راننة أخرى   128.649  110,611

     
446,191  495.158        

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   14
 

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

 
 را لف الج ات ذات العالقة مد المساام د الرنيس  د  موظفي اارا ة الرنيس  د  أعضان مجلي اارا ة  اركار   الاابعة. 

 
 معامالت مع الج ات ذات عالقة. جموعة في سياق ا عمال انعايارية بإبرام العديد مد الرقوم الم

 
 أ( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 فيما يلي رعو.ضات موظفي اارا ة الرنيس  د للفارة:
 
 فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
 يونيو 30

2020  
 ويون  30

2019  
 يونيو 30

2020  
 يون و 30

2019 
 ألف ر ا   ألف درهم  ألف ر ا   ألف درهم  
 )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  
         

 9.456  9.352  5.075  4.120  رعو.ضات الموظف د قل رة ا جل
          2.092  2.445  1.174  1.235  رعو.ضات الموظف د طو.لة ا جل

         
  5.355  6.249  11.797  11.548          
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   14
 

 ب( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 ريسمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدققه
   ألف درهم  ألف ر ا 

 الشركة األم -الشركة القابضة العامة ش.م.ع "صناعات"    
 الرص د اافاااحي )رانده  748 ) ه404

 مبيعات   514  1.167
 مبالغ مسالمة  ) (1.147  -

      ملا .ف محملة ) (15 ) ه15
     

      الخاامي الرص د  100  748
     
 شركة حليفة –شركة اإلمارات لصناعات الحديد ذ.م.م.     

 الرص د اافاااحي  220  84
 مبيعات   237  653
      مبالغ مسالمة  ) (322 ) ه517

     
      الرص د الخاامي  135  220

 شركة حليفة -شركة دبي للكابالت )الخاصة( المحدودة     
 الرص د اافاااحي  147  110
 مبيعات   72  197
      مبالغ مسالمة  ) (53 ) ه160

     
      الرص د الخاامي  166  147

     
      إجمالي المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة  401  1.115

 
 ذات عالقة لجهةج( مبالغ مستحقة 

 ريسمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   مدقق()غير   )مدققه
   ألف درهم  ألف ر ا 

 حليفةشركة  -شركة الفوعة ذ.م.م.    
 الرص د اافاااحي  9.285  2.204

 مشار.ات   4.194  21.768
      مدفوعات  ) (7.674 ) ه14.687

     
      الرص د الخاامي  5.805  9.285
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةللفترة ا

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  15
 

 فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

2020 
 يون و 30 

2019 
يونيو  30 

2020 
 يون و 30 

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

  بح الفارة العاند لمالكي الشركة 
          84.056  42.263  44.110  15.626  )ألف ر ا ه 
         

الماوسط المرجح لعدر ا س   العارية 
          600.000  600.000  600.000  600.000  الملد ة خالل الفارة )آنف ا س  ه

         
للس   الواحد العاند ا ساسي  المخفض 

          0.140  0.070  0.074  0.026  )ر ا ه
 

يا   حاســـــاب العاند ا ســـــاســـــي  المخفض للســـــ   بقســـــمة الربح للفارة العاند لمالكي الشـــــركة على الماوســـــط المرجح لعدر ا ســـــ   
 الملد ة خالل الفارة.

 
ل ا ر ث ر على العاند ا ساسي  المخفض للس    ذا  ، ل  رلد  المجموعة أية أر ات قد يسون 2019   2020 يون و 30كما في 

 ر  اساخدام ا.
 

 1،  افق المســــاامون على قرا ات  أس المال الملــــرح به البالغ 2016ما س  24خالل الجمعية العمومية الســــنو.ة المنعقدة في 
مليا  ر ا ، مع انحافاظ  1.2 لى  ،  افق المساامون على قرا ات لز.ارة  أس المال الملرح به2020فبراير  9مليا  ر ا . في 

 ألف ر ا . 600.000برأس المال الملد   المدفوع بمبلغ 
 
 

 القطاعات  تحاليل 16
 

  را   خدمات مانوعة، مناجات يقدمان القطاعان أرنام. اذان مووــــــــــــحان رقا .ر حول ما  عدار يا  قطاع د المجموعة لدى
 المجموعة لدى اارا ة الانف ذية رقوم مخالفة.  رشــــغ لية رســــو.ق  اســــاراريجيات رقنيات ياطلبان كون ما منفلــــل بشــــسل    را ر ما
 .ا قل على أا ر كل ثالثة مرة انساراريجية الانظيمية الوحدات مد  حدة لكل الداخلية اارا .ة الاقا .ر بمراجعة

 
 يووح الملخص الاالي عمليات كل قطاع مد قطاعات المجموعة لألغراض الاشغ لية:

  الزراعية األنشطة قطاع
 الح واني.  العلف الدق ق  روز.ع  نااا  .اضمد الح واني،  العلف الدق ق -
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع(  16

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
المان  العلــانر.  ن  على المعامدة  المشــر بات الشــرب ميام  روز.ع رلــنيع  راضــمد  المشــر بات، في زجاجات  ةالمعب الميام -

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

 رقوم بإنااا ليماد ســـــ ركايرركيا، ممثلة في مجموعة أغذية آســـــيســـــيا في راج اي  ســـــنايا  ي ريسا .ت  في الاجا ي  النشـــــاط ،
 ؛ة  بيع الميام المعب ة في زجاجات رعبئ

 روز.ع الــنيعب رقوم، الشــرب ميام  روز.ع الــنيعل البيان الاجا ي في ر لة ااما ات العربية الماحدة، ممثلة بشــركة النشــاط  
 .المعب ة الميام

  م.عه، رقوم )شاــــــركة الع د لألغذية  المشــــــر بات جزن مد النشــــــاط الاجا ي في ر لة ااما ات العربية الماحدة، ممثلة في.
 بالنيع  روز.ع ميام الشرب،  المان المنك ة،  العلانر.

 الـــــنيع  روز.ع ب رقومفي ر لة الكو.ت، ممثلة في اـــــركة الرماح الوطنية للاجا ة العامة  المقا نت ذ.م.م.،  الاجا ي  النشـــــاط
 ميام الشرب؛  

 الميام  روز.ع الــــنيعب ، رقومللالــــنيع ا غذية اارل اــــركة يففي المملكة العربية الســــعورية،  اي ممثلة  الاجا ي  النشــــاط 
 المعب ة.

 
 ا لبان  مناجات المجمدة  الخضــــر ات المرّكزة الفاك ة الحا   الفلفل الطماط  معجون   روز.ع رلــــنيع رشــــمل الغذانية الموار -

 للموار الغذانية فيما يلي:المجمدة. رامثل العمليات الاجا .ة للمجموعة ذات الطبيعة المماثلة  المخبوزات  مناجات الطازجة
 

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

 ش.م.عه، رقوم اـــــركة الع د لألغذية  المشـــــر بات في ر لة ااما ات العربية الماحدة، ممثلة في  الاجا ي  جزن مد النشـــــاط(
 بالنيع  روز.ع اللبد،  معجون الطماط ،  الخضر ات المجمدة،  المناجات المخبوزة المجمدة  السلع الاجا .ة.

 
 يبيانه ف يا  لما  فقا   القطاع أ باح  لى اســــانارا   ا ران قياس يا  أرنام. مب نة رشــــغ لي قطاع كل بناانج الماعلقة المعلومات  ن

 ررى  ح ث قياس ا ران في القطاع أ باح للمجموعة. ُرساخدم اارا ة الانف ذية قبل مد مراجعا ا را  الاي الداخلية اارا .ة الاقا .ر
 في العاملة المنشـــــ ت ا خرى في القطاعات بناانج مقا نة القطاعات ناانج لاق ي  مالنمة ا كثر اي المعلومات اذم أن اارا ة

 انعايارية. السوق  لشر ط  فقا   القطاعات ب د فيما ا سعا  رحديد . يا العمل قطاع نفي
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 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 16
 

   قطاع األنشطة الزراعية  قطاع األنشطة اإلستهالكية    
                     

  اإلجمالي
 إجمالي قطاع 

  المواد الغذائية  الكيةهاألنشطة اإلست
 المياه المعبأة 
  والمشروبات

 الدقيق 
   والعلف الحيواني

   يونيو 30  يون و 30  يونيو 30  يون و 30  يونيو 30  يون و 30  يونيو 30  يون و 30  يونيو 30  يون و 30
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 
   دقق()غير م  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه  )غير مدقق(  )غ ر مدققه

                     
 اايرارات   522.953  465.385  418.784  466.894  180.487  142.024  599.271  608.918  1.122.224  1,074,303

 ما ب د المجموعة ) (17.238  - ) (7.166 ) ه5.818 ) (8.148 ) ه6.168 ) (15.314 ) ه11.986 ) (32.552 ) ه11.986
                     
                     

  يرارات خا جية  505.715  465.385  411.618  461.076  172.339  135.856  583.957  596.932  1.089.672  1.062.317
                     
                     

  جمالي الربح  120.295  103.238  186.907  213.785  32.206  22.474  219.113  236.259  339.408  339.497
                     
                     

121.004  81.359  62.280  13.178  4.824  12.858  57.456  320  58.724  68.181  
 بح القطاع الخاوع 

 للاقر.ر
                     
 د مادي غير نقدي؛نب                    
                     

2.754  20.472  1.536  16.013  -  -  1.536  16.013  1.218  4.459  

خسانر  نخفاض الايمة 
على الذم  المدينة 

                      الاجا .ة، صافي
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 

 طاعات )يتبع(تحاليل الق 16
 

  :إجمالي الربح   الاشغ لية القطاعات خسانر أ  أ باح رسو.ةفيما يلي 
 

 أشهر المنتهية في ستةإجمالي الربح لفترة ال
 

   أشهر المنتهية في ستةال        
 يون و 30

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

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

     
 لخاوعة للاقر.را جمالي أ باح القطاعات   339.408  339.497

      غ ر مخللة سانرخ جمالي  ) (5.847 ) ه3.724
     

      إجمالي األرباح الموحدة للفترة  333.561  335.773
 

 في أشهر المنتهية ستةالربح لفترة ال
 

   أشهر المنتهية في ستةال        
 يون و 30

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  دققه)غ ر م
   ألف درهم  ألف ر ا 

     
 مجموع أ باح القطاعات الخاوعة للاقر.ر  81.359  121.004

 مبالغ غ ر مخللة    
 ملا .ف رشغ لية أخرى  ) (44.460 ) ه37.706

      صافي  يرارات الامو.ل  6.080  37
     

 الربح الموحد للفارة  42.979  83.335
      حقوق الملكية غ ر المسيطرة ) (716  721

     
      العائدة إلى مالكي الشركة األرباح الموحدة للفترة  42.263  84.056
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 16
 

 :الاشغ ليةموجورات  مطلوبات القطاعات رسو.ة فيما يلي 
 

   يونيو 30  ريسمبر 31
2019  2020   
   )غير مدقق(  )مدققه

   ألف درهم  ألف ر ا 
     
 موجودات القطاع    

 قطاع ا نشطة الز اعية  558,158  565,356
      قطاع ا نشطة ااسا الكية  1,605,153  1,552,100

     
 القطاعات الخاوعة للاقر.رمجموع موجورات   2,163,311  2,117,456
      موجورات غ ر مخللة  1,065,492  1,003,780

     
      الموجودات مجموع   3,228,803  3,121,236

     
 مطلوبات القطاع    

 قطاع ا نشطة الز اعية  181,189  160,672
      قطاع ا نشطة ااسا الكية  508,434  416,536

     
 الخاوعة للاقر.رمجموع مطلوبات القطاعات   689,623  577,208
      مطلوبات غ ر مخللة  607,196  554,308

     
      مجموع المطلوبات  1,296,819  1,131,516

 
 

 نتائج موسمية 17
 

ـــل  يا  رسج ل أي ـــة  يـ ـــرارات اامـ ـــة ذات طبيعـ ـــة موسم ـ ـــة في ب ـ ـــان الربـ أا ر المنا ية في  ساةالح أ  الخسا ة الموجز الموحد لفارة ـ
 .2019   2020 يون و 30
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

 
 

 والتزامات  ارئةطمطلوبات  18
 ريسمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدققه
   ألف درهـم  ألف ر اـ 

     
      بنكيةومانات   19.497  20.090

     
       عامارات مساندية  21.855  71.736

     
       لازامات  أسمالية  61.882  42.044

 
 الســـدار انامانية بنظام رســـ  الت  راضـــمد انعايارية. ا عمال ســـياق في أعالم المســـاندية  انعامارات الضـــمانات  صـــدا  ر 

 ال امشية. الورانع  ومانات الوا رة  الكمبيانت الم جل الدفع  كمبيانت المناقلات  كفانت ا ران ُحسد ات ومان الم جل
 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  19
 

ن يوجد لدى المجموعة أي أر ات مالية ر  قياســــــ ا بالايمة العارلة في كل فارة / ســــــنة معر وــــــة في بيان المركز المالي الموجز 
 لموحد.ا

 
 ن الايمة العارلة اي الســعر الســاند لبيع أصــل أ  رفعه لاحو.ل الازام في معاملة منظمة ب د المشــا ك د في الســوق كما في را .  

 الاياس. يساند قياس الايمة العارلة  لى افاراض أن المعاملة لبيع ا صل أ  رحو.ل انلازام را   ما:
 
 ا  في السوق الرنيسي لألصل أ  االازام؛ 
  غياب السوق الرنيسي، في السوق ا كثر فاندة لألصل أ  االازمحال في 
 

 ر  رحديد مساو.ات الاسلسل ال رمي للايمة العارلة كما يلي:
 
  قياســات الايمة العارلة اي رلا المســامدة مد ا ســعا  المد جة )غ ر المعدلةه في ا ســواق النشــطة للموجورات  -1 ى المستو

 أ  المطلوبات ماماثلة؛
 الاي يمسد  1قياســـــــات الايمة العارلة اي رلا المســـــــامدة مد مدخالت غ ر ا ســـــــعا  المد جة في المســـــــاوي  -2 ى ســـــتو الم

 مالحظا ا لألصل أ  االازام، بشسل مباار )اي ك سعا ه أ  بشسل غ ر مباار )اي مشاقه مد ا سعا ه؛    
  لاق ي  الاي رشـــمل مدخالت لألصـــل أ  االازام الاي ن قياســـات الايمة العارلة اي رلا المســـامدة مد أســـال ب ا – 3 ى المســتو

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

لاياسات  3،  ن يوجد أي رحو.الت راخل أ  خا ا المساوى 2 المساوى  1خالل الفارة، ل  يسد اناك أي رحو.الت ب د المساوى 
 الفارة.  الايمة العارلة خالل

 
رعابر  را ة المجموعة أن الاي  العارلة للموجورات المالية  المطلوبات المالية الاي ن يا  قياســــــــــــــ ا بالايمة العارلة رقا ب قيما ا 

 المد جة كما او مووح في بيان المركز المالي الموجز الموحد.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30المنتهية في أشهر  ستةلفترة ال

 
 

 توزيعات أرباح  20
 

 لســــــــــنةلر ا  ألف  90.000ن على رفع و ،  افق المســــــــــاام2020 أبر.ل 16في اجاماع الجمعية العمومية الســــــــــنو.ة المنعقد في 
فقة على رفع ، ر  الموا2019 ما س 28في اجاماع الجمعية العمومية الســـــــــــنو.ة المنعقد في ) 2019ريســـــــــــمبر  31المنا ية في 

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


