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 مساهميالموجزة المرحلية إلى السادة الموحدة تقرير مراجعة البيانات المالية 
 )ش.م.ع(شركة األغذية المتحدة 

 
 

 المقدمة
والشددر ات الداةعددة ليددا )يشددار  ل يددا "( الشددر ةش.م.ع )"األغذيددة المدةددد  لشددر ة  ةالمرفقدد  ةالمرحليدد   المددوج  الموحددد    ةالمالي  اتبياناللقد راجعنا  
  المددوج  الموحددد  والبيانددات  2022 يون ددو 30 مددا فددي  المددوج  المرحلدديالموحددد بيدداا المر دد  المددالي والدي تدألف من "المجموعة( مجدمعًة بد "
 والسدددة أشددير أشددير ةالثالثدد  تدديلفدر  والددددفقات النقديددةالملكيددة لدغ ددرات فددي حقددو  وا الشددام  الددد  و  الخسائر وأباح ر لألذات العالقة المرحلية  

المددوج    الموحددد  يددذا البيانددات الماليددةالعددادل لعددر  العددداد و اإل.  ا اإلدار  مسددلولة عددن الدفسدد ر ةواإليضدداحات فددي ذلددت الدددار   ددد ن المندي 
 ا مسددلول دنا  ددي "(. 34دولي رقدد  )"المعيددار المةاسددبي الدد  ليددةالماليددة المرح   عددداد الدقددار ر، 34ي رقدد  لمةاسددبي الدددولار المعيدد لالمرحلية وفقًا  

 مال المراجعة الدي قمنا بيا. لى أع اسدناداً الموج   المرحلية  الموحد  مالية  سدنداج حول  ذا البيانات الا عطاء 
 

 مجال المراجعة
المنجدد   مددن قبدد  جعددة "مراجعددة المعلومددات الماليددة المرحليددة الددذي ينطبددى علددى ميددام المرا 2410  للمعيددار الدددولي رقدد لقد تمددم مراجعدنددا وفقددًا 

ةصور  رئيسية من األشخاص المسددلول ن  االسدفساراتومات المالية المرحلية من طلب مدقى حساةات المنشأ  المسدق ". تدألف مراجعة المعل
مجددال ى.  ا مجددال عمليددة المراجعددة أقدد  ة ث ددر مددن لدةل ليددة ورجددراءات المراجعددة األ ددر تطب ددى اإلجددراءات اعددن األمددور الماليددة والمةاسددبية و 

 الددددق ى الددذي يددد  وفقددًا لمعدداي ر الددددق ى الدوليددة وبندداء عليددن فلنيددا ال تم ننددا مددن الةصددول علددى الدأأل دددات الدددي تطلعنددا علددى جميدد  األمددور
 خصوص الددق ى.فلننا ال نبدي رأيًا ة ،على ذلت  ام ةالددق ى. بناءً الجو ر ة الدي يم ن تةديد ا أثناء القي

 
 االستنتاج

  افددةالمددوج   المرحليددة المرفقددة لدد  يددد   عددداد ا مددن وحددد  المراجعدنا، ل  يرد  لى علمنا ما يسدوجب االعدقاد ةأا البيانات الماليددة  لى م  اسدناداً 
 .34رق     النواحي الجو ر ة وفقًا للمعيار المةاسبي الدولي

 
 
 

  ونغنسم و عن  ر 
 
 

 وقعم من قب :
 أشرف أبو شرخ

 شر دت
 690ق د:  الرق  
 

 _________2022 
 إلمارات العربية المدةد ا ،يدب
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 يالمرحلالموجز  الموحد األرباح أو الخسائربيان 
 )غ ر مدققة(  2022 يون و  30لفدر  المنديية في ل
 
 

   نتهية فيمال شهرثة أالثل    الستة أشهر المنتهية في  
 يون و 30 يونيو  30 يون و  30 يونيو  30  
  2022 2021 2022 2021 

 در   درهم  در    درهم   يضاح  
 

 اإليرادات من
   129,458,217   189,676,099   270,406,446   385,526,887   العقود م  العمالء ،  جمالي

 
   (4,803,154)  (629,751,6)  (8,170,9261)  (604,179,13) مصار ف الخص  والدسو ىناقصًا:  

 
 اإليرادات من

   124,655,063   182,924,470   259,480,268   372,347,427   صافيالعقود م  العمالء ، 
 

   (109,420,578)  (380,546,154)  (223,314,553)  (869,098,320)  تكلفة المبيعات
 

   15,234,485   28,378,090   36,165,715   52,248,558   إجمالي األرباح
 

   (8,476,576)  (12,690,349)  (17,345,002)  (24,105,344)  مصار ف البي  والدوز  
 

   (11,519,430)  (4,699,989)  (15,769,295)  (9,285,735)  المصار ف العمومية واإلدار ة
 

   (232,255)  (549,829)  (479,395)  (818,658)  مصار ف الدمو  
 

   480,449   853,505   1,163,096   ,362,1211   صافيالة   ر،د   آ
 

   (4,513,327)  776,943,01   3,735,119   183,160,19  3 أرباح/ )خسائر( الفترة
 
 ألرباح العائدة إلىا

   (4,513,327)  776,943,01   3,735,119   183,160,19   مالكي المجموعة
 

 ربحية السهم
   (0.15)  .360   0,12   ,630  9   ر دالة  فةفخ والم األساسية
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 المرحليالموجز  الموحد لمالشا الدخلبيان 
 )غ ر مدققة(  2022 يون و  30المنديية في للفدر   

 
 

   الثلثة أشهر المنتهية في   أشهر المنتهية في الستة  
 يون و 30 يونيو  30 يون و  30 يونيو  30  
  2022 2021 2022 2021 
  در  هم ر د    ر د درهم   

 
  (4,513,327)   10,943,776   3,735,119   19,160,183  األرباح/ )الخسائر( للفترة

 
 الدخل الشامل األخرى  / لخسائر الشاملة()ابنود 
 األ رى   الشام     ( /الدالخسائر الشاملة)بنود 

 الدي لن يُعاد تصنيفيا  لى 
 األرباح أو الخسائر 

 :في فدرات الحقة   
  
 دلة لألسي  المقاسة ةالقيمةمة العا يالقفي  رات  الدغ 
 بنود  العادلة من  الل  
   36,094   (273,187)  8,84524   (970,295) الد   الشام  األ رى   
 

 / لخسائر الشاملة()ابنود 
   36,094   (273,187)  8,84524   (970,295) األخرى  الدخل الشامل  
 

 إجمالي الدخل الشامل/
   (4,477,233)  503,756,10   3,983,964   213,864,18  ترةفلل لة(الشام)الخسائر   
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 حليمر الالموجز الموحد بيان المركز المالي 
 2022 يون و  30في ألما 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 در   درهم   

 )مدققة( )غير مدققة(   يضاح  
 الموجودات 

 الموجودات غير المتداولة
  86,982,728  84,076,890 4 وجودات ثابدةم

  17,739,476  18,474,821 5 موجودات حى االسدخدام
  920,402  838,186  موجودات غ ر ملموسة

  1,321,304  1,321,304 6 الشير 
  1,950,812  ,842,6541  أورا  مالية اسدثمار ة

 
  043,366,106  14,722108,9  

 
 الموجودات المتداولة

  104,766,259  151,344,337  المخ وا 
  105,860,579  140,001,310  ذم  مدينة تجار ة وأ رى 

  602,070  540,079 11 مبالغ مسدةقة من أطراف ذات عالقة
  52,267,356  087,051,57 7 أرصد  لدى البنوك ونقد في الصندو  

 
  813,936,348  263,496,264  

 
  372,410,986  856,302,455  إجمالي الموجودات 

 
 وبات للمطوا ملكيةحقوق ال

 حقوق الملكية
  30,250,000  30,250,000 8 رأس المال

  15,125,000  15,125,000  احدياطي قانوني
  15,125,000  15,125,000  عاديدياطي  ح ا

  65,314,980  65,314,980  عاماحدياطي  
  833,433  537,463  القيمة العادلةاحدياطي  

  383,354,174  566,644,187  ةباح غ ر موزعأر 
 
  002,796301,  009,817,313  مالي حقوق الملكيةجإ

 
 المطلوبات غير المتداولة
  8,285,260  8,773,130  ظف نم افأ  نياية الخدمة للمو 
  11,216,471  ,130,69911 10 مطلوبات عقود اإليجار

 
  260,769,20  19,501,731  

 
 لوبات المتداولةالمط

  45,498,979  48,149,598  دائنوا تجار وا وآ روا 
  2,036,582  2,102,345 10 مطلوبات عقود اإليجار

  4,370,898  644,464,70 7 لبنوكل مبالغ مسدةقة
 

  587,716,120  51,906,459  
 

  71,408,190  847,485,141  إجمالي المطلوبات 
 

  372,410,986  856,302,455  ة والمطلوبات إجمالي حقوق الملكي
 
 
 
 

___________________ _______________________ 
  سالعو مةمد عبد الع    علي عبد هللا  مةمد سال  راشد عبد هللا العو س

 الدنف ذي  مجلس اإلدار   نائب رئيس نائب رئيس مجلس اإلدار 
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 المرحليالموجز الموحد  الملكيةوق بيان التغيرات في حق
 )غ ر مدققة(  2022 يون و  30في ية  المندي  ر فدلل
 
 

 أرباح احدياطي      :2022
 المجموع غ ر موزعة  عادلة مة الالقي عام  احدياطي عادي احدياطي  ي قانون احدياطي  المال رأس  

 در   در    در    در    در    در    در    
 
  301,002,796     174,354,383  833,433   65,314,980  15,125,000  15,125,000    30,250,000 2022يناير   1في  ما ص د  الر 
 

  19,160,183   19,160,183  -   -  -  -  - فدر لل  األرباح
  (970,295)  -  (970,295)  -  -  -  - األ رى  ةالشامل  الخسار بنود 

 

  213,864,81   183,160,19  (970,295)  -  -  -  - للفدر   جمالي الد   الشام 
 

  (000,005,6)  (000,050,6)     -  -  -  - نيا توز عات أرباح معلن ع
 

  009,817,313   566,464,187  634,537   65,314,980  5,125,0001  15,125,000  30,250,000 2022 يونيو 30الرصيد كما في 
 

يون ددو  30والدي ت  دفعيا  الل الفدددر  المندييددة فددي ، ر  د 6,050,000مبلغ جمالي للسي  ةل  ر  د 0,20بواق  توز   أرباح  2022أبر    11عقد بدار   اجدماعيا المننو ة  الل ة العمومية الست الجمعيداعدم
 .2021ديسمبر  31ا في در    م  725,000ووافقم على م افأ  أعضاء مجلس اإلدار  ةمبلغ   ،2022
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 رحليز المالموج وحدالم الملكيةحقوق بيان التغيرات في 
 ة(مدقق غ ر)  2022 يون و  30في لمنديية  للفدر  ا

 
 

 أرباح احدياطي      :2021
 المجموع غ ر موزعة  ة القيمة العادل ياطي عام احد ي ي عاداحدياط احدياطي قانوني  رأس المال  

 در   ر   د در    در    در    در    در    
 
  311,662,472   185,980,889   (133,397)  63,314,980  15,125,000  15,125,000  30,250,000 2021يناير   1في  ما ص د  الر 
 

  3,735,119   3,735,119   -   -  -  -   -  فدر لل  األرباح
 

  845,248   -   845,248   -  -  -  - بنود الد   الشام  األ رى 
 

  964,983,3   119,735,3   845,248   -  -  -  - ر الشام  للفد   جمالي الد  
 

  (500,662,19)  (500,266,91)  -   -  -  -  - عنيا  ت أرباح معلن عا توز 
 

  936,983,295   508,053,170   448,115   980,314,65  000,125,15  000,512,15  000,250,30 2021 يون و  30في  ما الرص د  
 

 30فددي لفدددر  المندييددة ا  دداللفعيددا ي تدد  د، والددد ر دد د 19,662,500لددغ بي ممددالي  ةلج در دد  للسدد  0,65بواقدد  ح أربددا   دد توز  2021 مددارس 22عقد بدددار   اجدماعيا المننو ة  الل ة العمومية السيت الجمعاعدمد
 .2020ديسمبر  31في  ا  م  احدسابيا  ت  در   والدي  3,700,000ةمبلغ ار   آت أعضاء مجلس اإلد، واعدمدت م اف2021 يون و
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 يالمرحل جزالمو الموحد بيان التدفقات النقدية 
 ققة(مد  ر)غ  2022 يون و  30في ة  للفدر  المنديي

  السدة أشير المنديية في  
 يون و 30 يونيو  30  
  2022 2021 

 در   درهم   يضاح  
 األنشطة التشغيلية

   3,735,119   19,160,183   األرباح للفدر 
 الدعديالت للبنود الدالية:

   5,579,264   5,548,143   اسديالك موجودات ثابدة 
   942,568   851,166  5 اسديالك موجودات حى االسدخدام 
   125,753   82,216   ر ملموسة طفاء موجودات غ  
   -   (200,952)  اسدبعاد الموجودات الثابدةأرباح من  
   479,395   479,395   تكاليف تمو   
   655,436   799,454   ة للموظف ننياية الخدم  مخصص م افأ  
   97,897   1,584,865   االئدماا المدوقعة سائر  مخصص  
   7,140,723   -   ةقانونيالمطالبات ال مخصص 
    898,126   527,1,115   مخصص المخ وا ةطيء الةر ة 

   29,419,997   19,654,281   
 الدغ رات في رأس المال العام :

   (22,698,949)  (47,693,605)  مخ وا  
   (25,255,913)  (35,725,595)   روا مدينوا تجار وا وآ 
   (2,595,193)  2,650,619   ا تجار وا وآ روا و نائد 
    (379,837)  991,61   مبالغ مسدةقة من أطراف ذات عالقة 

   (31,275,611)  (51,286,593)  النقد المستخدم في العمليات 
    (427,562)  (584,311)  للموظف نم افأ  نياية الخدمة المدفوعة  

    (,03831,838)  (177,598,51)  نشطة التشغيليةاأل في  ةالمستخدم يةلنقدا التدفقات  يصاف
 األنشطة االستثمارية
   (1,199,387)  (2,642,306) 4 شراء موجودات ثابدة

   -   200,952   بدةمن اسدبعاد الموجودات الثا  مبالغ مةصلة
   (460,953)  -   غ ر ملموسةشراء موجودات 

   932,200   -   تعداوم مبالغ مسدرد  مقاب  شراء ممدلكات وم ائن
    (500,000)  -   ابدة يداع ودائ  ث

    (1,228,140)  (354,441,2)  األنشطة االستثمارية في ةدممستخال ديةقالتدفقات النصافي 
 األنشطة التمويلية

   (1,178,423)  (1,083,541) 10 دف  مطلوبات عقود اإليجار
   (121,690)  (136,943)  تكاليف تمو   مدفوعة
    (19,662,500)  (000,050,6)  توز عات أرباح مدفوعة

    (20,962,613)  (484,270,7)  في األنشطة التمويلية ةالمستخدم نقديةالتدفقات الصافي 
    (54,028,791)  (61,310,015)  في النقدية وشبه النقدية االنخفاضصافي 
    515,27914,1   458,896,46   يناير  1النقدية في  ة وشبنالنقدي

   60,486,488   (14,413,557) 7 يونيو 30 النقدية وشبه النقدية في
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  األنشطة -1

األ  صدداحب السددمو حدد ةموجب مرسددوم  1976ر نوفمب 1بدار   ة مة عامة ملسس ي شر ة مسا ش.م.ع )"الشر ة"( المدةد  األغذية    شر ة
  .القانوا االتةاديالمعنية من م  ا ح األللدق د ةة  لى شر ة مسا مة عام يا عضو بدعدي    ح نيا  الشر ةقامم ،  1994يون و  27دبي. في  
  .2006سنة  في شير يول و  المالي دبي سو  الشر ة في  أسي أدرجم 

 تجددار ةمددا فددي ذلددت  ال  ددوتو  بددد ال  وز ددوت الطيددي والمددارجر ن ومندجددات النباتي  و ى السمنالجة وتسناعة ومعصة رئيسيةش   الشر ة   تقوم
  ة المدةد .دبي، اإلمارات العربي 5836.ب ر ة  و ص ا العنواا المسج  للش.  ذائيةت الغا ندج الم

امدددة شدددر ة سددددراتوس للدجدددار  العسددديطر  فدددي الةصدددة الم٪ مدددن 100بدن ، اسددددةوذت الشدددر ة علدددى مدددا نسددد 2021أغسدددطس  31اعدبددداًرا مدددن 
  (.6 حضا ياإل)راج   PAL Foodstuff & Beverages Trading LLCش.ذ.م.م وشر ة 

مددا يف ددذا البيانددات الماليددة الموحددد  المرحليددة المددوج  .  مجدمعددة بددد"المجموعة" فدديليا "المجموعة" و شار  ل يددا   تش   الشر ة والشر ات الداةعة
  شر ات الداةعة:نونية وملكية االندفاع لدلت الللشر ات الداةعة والملكية القا سية شطة الرئييلي األن

 نسبة الملكية نسبة الملكية  بلد  اط نشلا  اسم الشركة التابعة 
 ديسمبر 31 يونيو  30 التأسيس  الرئيسي  
    2022 2021  

   ٪100 ٪ 100 .م .ع  ملة ُتجار ج  -مة الدجار  العا   ة سدراتوس للدجار  العامة ش.ذ.م.مشر 
PAL Foodstuff & Beverages Trading LLC 100 ٪ 100  .ع.م تجار  األطعمة والمشروبات٪    

  بالمجموعةالخاصة السياسات المحاسبية في  والتغيرات ت الماليةإعداد البياناس  أس -2
 أسس إعداد البيانات المالية

 34الدددولي رقدد  للمعيددار المةاسددبي  وفقدداً  2022 ن ددويو  30أشددير المندييددة فددي  السدددة در فلحلية مر ال الموج    الموحدت   عداد البيانات المالية 
علدددى  افدددة المعلومدددات واإلفصددداحات الالزمدددة  ال تشددددم  المدددوج   المرحليدددةموحدددد  لاالماليدددة  البياندددات  ا ."المرحليدددة ةاليددد  ر المداد الدقدددار  عددد ""

  .2021ديسمبر  31ما في   للمجموعة السنو ة  د  الموح البيانات المالية    م  امنةالد    ا تُقرأة، و جب أنو السالموحد  للبيانات المالية  
   لددى الندددائج المدوقعددة للسددنة الماليددة المندييددة ال تشدد ر ةالضددرور  2022  ددويون 30ر المندييددة فددي أشددي السدددةدددر  فئج ، فلا ندا عالو  على ذلت

  .2022ديسمبر  31في  
ضدددات حدددول تثب دددم و يددداس ت واالفدرا  ةدددلجراء ةعدددا األح دددام والدقدددديراار دوم اإلة، تقددد المدددوج   المرحليددد الموحدددد  ة لمال ددددت االبيانددددا  عندددد  عدددداد

  ج الفعلية عن األح ام والدقديرات واالفدراضات الدي اتخذتيا اإلدار .تخدلف الندائد وقوالمصار ف.  والمطلوبات والد    ات جودالمو 
)وتعديالتدددن( ةشددددأا  2015لسددددنة  2دي رقددد  ا االتةددددا و سددددبدل القدددانو ، والدددذي يلغددددي 2021لسددددنة  32رقددد  وا االتةددددادي  ا المرسدددوم ةالقدددان

وافددى اجدمدداع الجمعيددة العموميددة . 2022ندداير ي 2 دد  الدنف ددذ بدددار   ود دد  ح  2021سددبدمبر  20را بدددار   صدددا   الشددر ات الدجار ددة، قددد تدد 
 32علددى تعددديالت الناددام األساسددي للشددر ة امدثددااًل لمدطلبددات المرسددوم ةالقددانوا االتةددادي رقدد   ،2022 بر دد   11المنعقددد فددي  للمسددا م ن،

  .ةشأا الشر ات الدجار ة  2021لسنة 
 المجموعةقبل  عة منالمتبالجديدة والتعديلت رات التفسييير و المعا

ة انددات الماليدد مسدددخدمة فددي  عددداد البيج   المرحليددة مماثلددة لدلددت الو المدد الموحددد  فددي  عددداد البيانددات الماليددة  لمدبعددةا ا السياسددات المةاسددبية 
فعوليددا فددي ي يسددري ملددد   اديدددالج والدفسدد رات والدعددديالت عدداي ر ، ةاسدددثناء اتبدداع الم2021بر ديسددم 31 للسنة المنديية في  للمجموعةد   الموح 

  عولن ةعد.ل  يسر مف صدر لكن و تعدي  ر ألي معيار أو تفس ر أةاالتباع المب موعةالمج ل  تق    .2022يناير   1
 المدددوج   الموحدددد  ةت الماليددد علدددى البياندددا أنيدددا ال تدددلثر ال ،  2022ل مدددر  فدددي سدددنة ألو  والدعدددديالتات الدفسددد ر المعددداي ر و  العديدددد مدددنطبدددى نت

 .ولما تصبح سار ة المفعالمسدقبلية عندفدرات  في الر   يا ح بيا المعسمتءات الدي  اإلعفا   خداماسد المجموعةوتنوي   .موعةللمج   المرحلية
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 األرباح للفترة -3
 

 ت  اظيار األرباح للفدر  ةعد تةم  :
 

   فيالثلثة أشهر المنتهية    فيالستة أشهر المنتهية   
 ن ويو  30 يونيو  30 يون و  30 يونيو  30  
  2022 2021 2022 2021 
 در   درهم  در    درهم   
 )غ ر مدققة( غير مدققة( ) غ ر مدققة( ) غير مدققة( )  

 
 ,208103,068  497,231,147  210,624,755  136,519,305 تكلفة المخ وا المةم   لى تكلفة المبيعات

 
  289,726,9   973,246,10  18,975,002  275,557,20 مصار ف الموظف ن

 
  223,267  665,106  423,793  475,214 عقود اإليجار الدشغ لية

 
شيرًا أو   12ةعقود اإليجار الدي ي وا ليا مد   يجار مدتيا    2022يون و    30تدعلى مصار ف عقود اإليجار الدشغ لية للفدر  المنديية في  

)"عقودأق  و  الشراء  األج "( وعقود    ال تدضمن  يار  مي و   الدي  اإليجار يجار قص ر   ذو  يمة  الموجودات األساسي  بند  ف يا  نخفضة  ا 
 )"الموجودات منخفضة القيمة"(.

 
 الموجودات الثابتة -4
 

 واالسدبعادات  اإلضافات
للسددنة المندييددة در دد  ) 2,642,306 صددوص  ضددافات ةمبلددغبدكبددد تكدداليف ةخ  المجموعددةقامددم ، 2022 يون ددو 30 ددالل الفدددر  المندييددة فددي 

 در  (.  2,901,428 –  2021ديسمبر  31في  
 

تدضددمن  در دد ( 1,643,917 – 2021ديسددمبر  31در دد  ) 638,906ق ددد الدنف ددذ ةمبلددغ  ماليةأسدد ر  فددلا أعمددال، 2022 يون ددو 30فددي ألمددا 
 ازا في منطقة جب  علي الصناعية.توسعة المصن  والمخ   دي أنفقم علىالمصار ف ال

 
 
 مستخداق االموجودات ح -5
 

 ديسمبر 31 يونيو  30 
 2022 2021 

   در  درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  

 

 19,848,951   17,739,476  يناير 1ألما في 
 726,820   1,586,511  الل الفدر  / السنةاإلضافات   

 8,156   -  (6اح  مسدةوذ عل يا من  الل دمج األعمال ) يض
 (1,034,138)  -    / السنةل الفدر الدقاعد  الم افآت ناقصًا:  
  (1,810,313)  (166,851) االسديالك للفدر  / للسنةناقصًا:  

 
  821,474,18   17,739,476  

 
  يجار للبنود المخدلفة من األراضي والسيارات. عقود  المجموعةلدى 
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 دمج األعمال -6
 

المل لددة للدصددو م فددي ٪ مددن األسددي  100نسددبدن مددا سددي  لالسدددةواذ علددى ا يددات شددراء أ، أبرمددم الشددر ة اتف2021أغسددطس   31اعدباًرا من  
، و ي شر ات غ ر PAL Foodstuff & Beverages Trading LLC (“PAL”)شر ة سدراتوس للدجار  العامة ش.ذ.م.م وشر ة 

.م وشددر ة ذ.مللدجددار  العامددة ش. شددر ة سدددراتوس اسدةوذت الشر ة على    منةد . مدرجة ت  تأسيسيا وتسج ليا في االمارات العربية المد
PAL  نشددأ أيددة حصددة يما تقومدداا بدوسددي  مةفاددة مندجاتيددا الةاليددة وقاعددد  العمددالء فددي منطقددة دول مجلددس الدعدداوا الخليجددي. لدد  توذلت ألن

 غ ر مسيطر  من عمليات االسدةواذ.
 

ا للمعيددار الدددولي اذ طب ددى طر قددة االسدددةو قددم مددن  ددالل تمل واذ المذ ور  أعالا على أسدداس قامم الشر ة ةاحدساب عملية االسدة  إلعددداد وفقددً
اذ عندددد  تمدددام القددي  العادلدددة للموجدددودات "دمددج األعمدددال" عندددد تةق ددى السددديطر  وتدوقددد  االنديدداء مدددن مةاسدددبة االسدددةو  3الدقددار ر الماليدددة رقددد  

 ذ.واوا سنة واحد  من تار   االسدة المسدةوذ عل يا والمطلوبات المدةملة في غض
 

در  .  ا الشير  المثبدة تعود ةش ٍ  رئيسي  لى الدةالفددات المدوقعددة والم ايددا  1,321,304ملقدة للشير  ةقيمة ال جموعة بدثب م القي قامم الم
لخاصددة ةالمجموعددة. تنددوي مدد  تلددت ا PALمددن دمددج موجددودات وأنشددطة شددر ة سدددراتوس للدجددار  العامددة ش.ذ.م.م وشددر ة  األ ددرى المةققددة

موعددة أنددن ال يوجددد ملشددر علددى انخفددا   يمددة الشددير   مددا فددي سدددةواذ. اسدددندجم المج اال   عنددد  نجدداز مةاسددبةتخصدديص الشددير  وعددةالمجم
 تار   الدقر ر.

 
 من تار   االسدةواذ. PALحد  ندائج شر ة سدراتوس للدجار  العامة ش.ذ.م.م وشر ة تدضمن البيانات المالية المو 

 
 جارة العامة ش.ذ.م.مللتشركة ستراتوس  -لة لوبات المتحملمطالموجودات المستحوذ عليها وا

 31ةديددد  مددا فددي تددار   االسدددةواذ يما يلددي القددي  العادلددة الملقدددة لموجددودات ومطلوبددات شددر ة سدددراتوس للدجددار  العامددة ش.ذ.م.م القابلددة للدف
 :2021أغسطس 

 
 الملقدة القي  العادلة 
 االسدةواذ  عندالمثبدة   

 در   
 الموجودات 

  474,113 ثابدةالموجودات ال
  84,514  ر ملموسةت غوداموج 

  8,156 موجودات حى االسدخدام
  1,078,231 مخ وا 

  1,408,669 مدينوا تجار وا وآ روا 
  83,029 ك والنقد في الصندو  األرصد  لدى البنو 

 

 3,136,712  
 



 ركة األغذية المتحدة )ش.م.ع(ش
 مرحليةالموجزة ال الموحدة بيانات الماليةحول ال إيضاحات
 ققة(مد )غ ر  2022 يون و  30في   للفدر  المنديية

11 

 
 
 )تتمة(   دمج األعمال -6
 

 مة()تت مة ش.ذ.م.ملعاستراتوس للتجارة ا شركة -تحملة لمطلوبات المالمستحوذ عليها وا الموجودات 
 

 الملقدة لقي  العادلةا 
 االسدةواذ المثبدة عند 

 در   
 بات المطلو 

  257,762  دائنوا تجار وا وآ روا 
  547,147  فأ  نياية الخدمة للموظف نم ا 

 

  405,309  جمالي المطلوبات  
 

  2,731,403  مة العادلةلموجودات القابلة للدةديد ةالقيمجموع صافي ا
 

  3,820,000  من حقو  الملكية  ٪100شر ة لالسدةواذ على ما نسبدن مسدةى الدف  من قب  الال المبلغ
  (403,731,2) ودات المسدةوذ عل يا ناقصًا: القيمة العادلة لصافي الموج 

 
  1,088,597  الشير 

 
 المبلغ المقابل

ا الدعددديالت الناتجددة عددن تغ  ددر الشدد   در دد ، مدد  مراعددا  ةعدد  4,250,000لمدفى عليددن  ددو لغ المقاب  البي  والشراء،  اا المبتفا ية اوفًقا ال
أغسدددطس  31اتفا يدددة البيددد  والشدددراء حددددى تدددار   اإلغدددال ، أي  فدددي صدددافي موجدددودات شدددر ة سددددراتوس للدجدددار  العامدددة ش.ذ.م.م مدددن تدددار  

ي الدعددديالت در دد  ةعددد الناددر فدد  3,820,000بلددغ المقابدد   لددى ة بدعدددي  الم ن الطددرف ن. قامددم الشددر   عليددن بدد ، حسددب مددا يددد  االتفددا 2021
 حسب االتفا . وم  ذلت، ل  يد  االتفا  رسمًيا م  البائ  حول  ذا الدعديالت.

 
 خلل الفترةالمساهمة 
فدددي  در ددد  7,262,949لعامدددة ش.ذ.م.م ةمبلدددغ لدجدددار  ا، سدددا مم شدددر ة سددددراتوس ل2022 يون دددو 30وحددددى  2022ينددداير  1اعدبدددارًا مدددن 

    من العمليات المسدمر  لدى المجموعة.در   412,262م أرباح ةمبلغ اإليرادات وحقق
 

 PAL -الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة 
 الملقدة   العادلةالقي 
 االسدةواذ المثبدة عند 

 در   
 الموجودات 

  37,157 ودات الثابدةالموج 
  596 مخ وا 

  107,291 وآ روا   مدينوا تجار وا 
  98,726 البنوك والنقد في الصندو  األرصد  لدى 

 

 243,770  
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 )تتمة(   دمج األعمال -6
 

 )تتمة( PAL –الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة 
 

 الملقدة القي  العادلة 
 االسدةواذ المثبدة عند 

 در   
 المطلوبات 

  162,726  وا تجار وا وآ روا دائن
  751,48  لخدمة للموظف نفأ  نياية ام ا 

 

  211,477  إجمالي المطلوبات 
 

  32,293  مجموع صافي الموجودات القابلة للدةديد ةالقيمة العادلة
 

  265,000  من حقو  الملكية  ٪100من قب  الشر ة لالسدةواذ على ما نسبدن المبلغ المسدةى الدف  
  (293,32) يا لمسدةوذ عل لقيمة العادلة لصافي الموجودات اناقصًا: ا

 

  232,707  ر الشي
 

 قابلالمبلغ الم
عددا الدعددديالت الناتجددة عددن تغ  ددر الشدد   در دد ، مدد  مراعددا  ة 300,000وفًقا التفا يات البي  والشراء،  اا المبلغ المقابدد  المدفددى عليددن  ددو 

د  االتفددا  ، حسددب مددا يدد 2021سددطس أغ 31 ، أي البيدد  والشددراء حدددى تددار   اإلغددال مددن تددار   اتفا يددة PALفددي صددافي موجددودات شددر ة 
ذلددت، لدد  يددد   در دد  ةعددد الناددر فددي الدعددديالت حسددب االتفددا . ومدد  265,000قامددم الشددر ة بدعدددي  المبلددغ المقابدد   لددى ف ن.  علين ب ن الطددر 

 االتفا  رسمًيا م  البائ  حول  ذا الدعديالت.
 

 ةالمساهمة خلل الفتر 
يددرادات وتكبدددت  سددائر ةمبلددغ ي اإلدر دد  فدد  1,442,154ةمبلددغ  PAL، سددا مم شددر ة 2022 يون ددو 30 وحدددى 2022يندداير   1اعدبارًا من  

 در   من العمليات المسدمر  لدى المجموعة.  7,472
 

 درهم نقدية عند االستحواذ:تحليل التدفقات ال
 

  181,755  صافي النقد المسدةوذ علين من الشر ات الداةعة
  (4,085,000) النقد المدفوع

 

  (3,903,245) سدةواذاالقدية عند قات النافي الددفص
 
 ما يلي تسو ة القيمة الدفدر ة للشير  في بداية ونياية الفدر  المةاسبية:في

 الشهرة 
 درهم 

 مة الدفتريةإجمالي القي
 2022يناير   1في  
  1,088,597 شر ة سدراتوس للدجار  العامة ش.ذ.م.م -
  PAL 232,707شر ة  -
 

  304,132,1 0222 يونيو 30في 
 

 ة النخفا  القيمة واسدندجم أنن ال يوجد انخفا  في القيمة.عة بدق ي  الشير  الملقدمو قامم المج 
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 النقدية وشبه النقدية -7
 

 ما يلي:مالنقدية وشبن النقدية   المرحلي، تدألفالموحد الموج  لددفقات النقدية  لغر  بياا ا
 ربديسم 31 يونيو  30 

 2022 2021 
 در   درهم  

 )مدققة( غير مدققة( ) 
 

  187,049   173,784  نقد في الصندو  
  1,980,307   26,777,303  أرصد  لدى البنوك

  50,100,000   100,00030,  ودائ 
 

  52,267,356   57,051,087  دى البنوك ونقد في الصندو  أرصد  ل
 

  (1,000,000)  (1,000,000) أشير 3ي تسدةى في األص  ةعد أألثر من الودائ  ألج  الد  ناقصًا:
  (4,370,898)  (70,464,644) **لبنوكل مبالغ مسدةقة

 

  46,896,458   (557,413,14) النقدية وشبن النقدية
 
 ار السائد  في السو  . ائد  ةةسب األسعفع الودائ  في بنوك مةلية وتدرتب عل يا ت   يدا *

 ة.ج  لدلبية مدطلبات رأس المال العام  للمجموع**تمث  المبالغ المسدةقة للبنوك  يصاالت أمانة قص ر  األ
 
 
 رأس المال -8
 

 ديسمبر 31 يونيو  30 
 2022 2021 

 در   درهم  
 ()مدققة )غير مدققة(  

 
 :م ع ةالكا دفو المصرح ةن والمصدر والم

 در   1سي      يمة  عادي سي   30,250,000
  000,250,30  000,025,30 در  ( 1سي      يمة  ديعا  سي   000,250,30  -2021ديسمبر  31)
 
 
 ربحية السهم -9
 

 (در دد  لكدد  سددي  0,12 – 2021 يون ددو 30المندييددة فددي فدددر  لدر دد  لكدد  سددي  )ل 0,63بواقدد   والمخفددفساسددي احدساب ربةية السي  األيد   
علددى المدوسددم المددرجح لعدددد در دد (  3,735,119 -2021 يون ددو 30المندييددة فددي فدددر  للدر دد  ) 19,160,183بدقسددي  األربدداح للفدددر  ةمبلددغ 

 -2021 يون ددو 30ي دييددة فدد المنفدددر  ل ددالل اسددي  ) 30,250,000وقدددرا  2022 يون ددو 30المنديية فددي  الل الفدر  ائمة  القادية  العاألسي   
 سي (.  30,250,000

 
 اسدخداميا. دية السي  عنأي أدوات مالية قد ي وا ليا تأث ر مخفف على ربة  المجموعةل  تصدر  
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 مطلوبات عقود اإليجار -10
 ديسمبر 31 يونيو  30 

 2022 2021 
 در   درهم  

 )مدققة( )غير مدققة(  
 

 14,495,930   13,253,053  يناير 1في  
  726,820   1,586,511  / السنة  الل الفدر ضافات   إلا

  729,427   342,452  زائدًا: تكاليف الدمو  
  (1,018,741)  -  قاعد  الل السنةم افآت الد

     تعدي  عد تنة ،السنة  /الفدر ل الناقصًا: المدفوعات   
  (1,680,383)  (541,1,083) والمسدةقاتعة مقدمًا المدفو   المصار ف  
 

  475,098,14   13,253,053  
 

 ا المر   المالي  ما يلي: ت  اإلفصاح عنيا في بيا 
 ديسمبر 31 يونيو  30 

 2022 2021 
 در   درهم  

 ققة()مد )غير مدققة(  
 

  2,036,582  2,102,345 مدداولة
  11,216,471  ,130,99611 داولةغ ر مد

 
 475,098,14  13,253,053  

  
 ت علقةألطراف ذامع ا واألرصدة املتالمع -11

 
ي تةدددم والشدددر ات الدددد  ،المجموعدددةليدددا لددددى وأعضددداء مجلدددس اإلدار  ومدددوظفي اإلدار  الع ن الرئيسددد األطدددراف ذات عالقدددة المسدددا م ن ثددد  تم

  الدسددع ر وشددرود الدددف علددى سياسددات ةالمجموعدد شدد   جددو ري بدلددت األطددراف. تل ددذ موافقددة  دار  ثر  ةالمدددأ  المشدر ة أوالسيطر   و  أالسيطر   
 .المجموعة  جلس  دار ةما يدماشى م  م تة بيذا المعامالالمدعلق

 
 لقةالجوهرية مع األطراف ذات العالمعاملت  (أ
 

 األطراف ذات العالقة  ي  ما يلي:  ا المعامالت الجو ر ة م 
 

  الثلثة أشهر المنتهية في   المنتهية فيأشهر الستة   
 يون و 30 يونيو  30 يون و  30 يونيو  30  
  2022 2021 2022 2021 
 در   درهم  در    درهم   
 )غ ر مدققة( غير مدققة( ) غ ر مدققة( ) غير مدققة( )  

 ةم السيطر  المشدر ة:منشآت ت
   450494,  360,619  768,500  935,1,185 طراف ذات عالقةمبيعات أل

 
 الشر ة الشقيقة:

   -  -  610,8  - مشدر ات مواد أولية و دمات
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 )تتمة(   مع األطراف ذات علقة واألرصدة المعاملت -11
 

 موظفي اإلدارة العلياتعويضات 
 ن  الل الفدر   ي  ما يلي:  وموظفي اإلدار  العليا اآل ر  ا م افأ  أعضاء مجلس اإلدار 

 
   الثلثة أشهر المنتهية في   ة فيمنتهيالستة أشهر ال  

 يون و 30 يونيو  30 يون و  30 يونيو  30  
  2022 2021 2022 2021 
 در   درهم  در    درهم   
 )غ ر مدققة( غير مدققة( ) غ ر مدققة( ) غير مدققة( )  

 
   798,699  766,876  1,597,398  1,533,752 األج م ايا قص ر   

   36,203  36,203  72,920  72,220 ف نم افأ  نياية الخدمة للموظ
   144,603  143,014  287,616  286,028 عالو 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدار 
   15,000  00030,  45,000  45,000 الجلساتعن حضور    
 

 000,937,1  2,002,934  093,976  994,505   
 
 علقة ات ذف اطر أن مستحقة م مبالغ (ب 
 

 رديسمب 31 يونيو  30 
 2022 2021 

 در   درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  

  ةشدر طر  الممنشآت تةم السي
  070,602  079,540 ذم  مدينة تجار ة

 
 

 لتزاماتاال المطلوبات الطارئة و  -12
 

 المطلوبات الطارئة
 – 2021ر ديسددددمب 31) در دددد  734,875ةمبلددددغ  كو ةددددالبن يدعلددددىفيمددددا  ةات طارئدددد مطلوبدددد  عددددةالمجمو ى لددددد  ددددنلدددد  ي، 2022 يون ددددو 30فددددي 

 يا أي مطلوبات جو ر ة.نح ث ال يدوق  أا يندج مدر  (   1,718,938
 

 قانونيةالللدعاوى   مطلوبات طارئة
أنددن تدد  ر  جلددس اإلداضدداء مأع عدقدددي، حددد مددا  يددة.  لددىاألعمددال العاد ر أثندداء سدد الدددي تةددد   المعلقددةعدددد قل دد  مددن الدددعاوى  المجموعددةلدددى 

 ت.ةساةا في الو افية مالئمة تكو ن مخصصات  
 

وبندداًء عليددن، مل ددوا در دد  ةموجددب مطالبددة مددن قبدد  مددوزع سددابى.  7,1المجموعددة ةسددداد مبلددغ ، أل مددم المة مددة االبددائيددة 2021 ددالل سددنة 
در دد   7,212,949مبلددغ   يددداع  ، تدد 2022سددنة .  الل 2021ر ديسمب 31ة في ق دت المجموعة مخصص ليذا المبلغ  الل السنة المنديي

مرفوعددة ضددد المجموعددة مددن قبدد  المدددعي. بندداًء علددى توج يددات المة مددة، ُطلددب مددن المجموعددة الدعوى ال مقاب  مة  لمة ا  دىألضماا بنكي ل
وأل مدددم المجموعدددة  2022بر ددد  أ 20بددددار    150/2022قضدددم مة مدددة الدددنقا فدددي ح ددد  االسدددد ناف رقددد  . المبلدددغ  ضدددماا بنكدددي  يدددداع

ا لة دد  المة مددة، نفددذت المجموعددة تةو دد  بنكددي ةمبلددغ  المدددعي.صددالح اا البنكددي وريداعددن فددي حسدداب الدنف ددذ لالضددم   سدد بد  مل ددوا  7.1وفقددً
 .مةاأل  دبيالخاص ة  دنف ذاللصالح حساب   2022مايو  24در   بدار    
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 )تتمة(  لتزاماتاال المطلوبات الطارئة و  -12
 

 االلتزامات الرأسمالية
ديسدددمبر  31در دد  ) 3,303,477ةخصددوص شدددراء موجددودات ثابدددة ةمبلدددغ سددمالية رأ الد امدددات المجموعددةا لدددى ا ،  ددد 2022 يون ددو 30فددي 

 در  (.  2,682,932 –  2021
 
 

 د التقارير القطاعيةإعدا -13
 

ز ددوت الطيددي و تي ا النبدد  وتسددو ى السددمن ومعالجددةح ددث تقددوم ةصددور  أساسددية ةصددناعة  ،إلعددداد الدقددار رفي قطدداع واحددد فقددم   المجموعةتعم   
القطددداع المعدددد ةة الخاصدددة  افدددة المعلومدددات ذات العالقددد  ا . األغذيدددةمندجدددات لدددت تجدددار  ا، ةمدددا فدددي ذوالدددد و  ال بدددد  ن ومندجدددات والمدددارجر 

حلددي لمر المددوج  اد الموحدد األربدداح أو الخسددائر بيدداا و  المددوج  المرحلدديالموحددد فددي بيدداا المر دد  المددالي اإلفصدداح عنيددا  تدد  الدشددغ لي/لدقار رل
 .ليةج   المرح المو    الموحد  اإليضاحات حول البيانات الماليةو لي    المرح الموج لموحد اام   شالد   الوبياا  

 
  لددى جاندددبالخدداص بيددا القطدداع وريددرادات موجددودات  عددن تقر ددراً قددددم تأا مددن المنشددأ  عددداد الدقددار ر الماليددة إلالدوليددة معدداي ر الب لدد دطتألمددا 

أا عدبددر يال مجلددس اإلدار  ورا دكامدد  فددي الشددر  األوسددم أسدداس م علددى لمجموعددةلالجو ر ددة  افددة األنشددطة  ف ددذ. يددد  تنيددةالمندداطى الجغراف
 معنى. اذسي وا   دعلى ح  دولة     تةل  

 
 :ليا ي منيا اح عت  اإلفص،  اعداد الدقار ر القطاعية 8الدقار ر المالية رق   عدادالدولي إلمعيار  ال حسبالمعلومات اإلضافية الالزمة  ا 
 

 الرئيس وا  العمالء
 30) المجموعة ر من  جمالي  يرادات ٪ أو أألث10نسبة العمالء أي من دات من  اإليرال  تمث  ، 2022 يون و 30ة في المندييفدر  ال الل   

 .(ةمجموع٪ أو أألثر من  جمالي  يرادات ال10نسبة العمالء أي من دات من اإليرال  تمث    - 2021 يون و
 
 

 انيةمالئتت االموجودا -14
 

ةصفة  (طن مدري  54,75 – 2021ديسمبر  31) طن مدري  5,68بلغم ةمواد أولية  مجموعةالدفام ، اح 2022 يون و 30ألما في 
 . ةف ثالثاطر أائدمانية ةالنياةة عن 

 
 

 يمة العادلة لألدوات الماليةالق -15
 

 الية.لية من الموجودات المالية والمطلوبات المتدألف األدوات الما 
 
 اتف ذاطددر أمددن لمبددالغ المسدددةقة او جددار  ن واآل ددر ن الداألرصددد  لدددى البنددوك والمدددين ن صددندو  و قددد فددي الات الماليددة مددن الندلف الموجددو تدددأ 

جددار  ن الدددائن ن الد. وتدددألف المطلوبددات الماليددة مددن ود الددد   الشددام  األ ددرى مددن  ددالل بندد  دلةمة العا يواألورا  المالية االسدثمار ة ةالقعالقة  
 .وبات عقود اإليجارلومط ر ن  اآلو 
 

 عادلة لألدوات المالية ال تخدلف ةصور  جو ر ة عن  يمديا المدرجة.قيمة ال ا ال
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 )تتمة(  يمة العادلة لألدوات الماليةالق -15
 

 العادلة لقيمةاتسلسل 
 لوب الدق ي :ةأسلمالية  يد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات االدسلس  الدالي لدةد  المجموعةتسدخدم 

 
 لة.لمعدلة( في األسوا  النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثامدداولة )غ ر لالسو  ا: أسعار  المسدوى األول

 
د الت ملةوظددة ةصددور  مباشددر  أو غ ددر مددن المددد الت الددالزم لقيدداس القيمددة العادلددة )مدد المسدوى الثاني: أسددال ب تق ددي  تسدددخدم الةددد األدنددى 

 (، ومباشر 
 
 لالزم لقياس القيمة العادلة )مد الت غ ر ملةوظة(.امن المد الت  ىد األدندخدم الة دوى الثالث: أسال ب تق ي  تسلمسا
 

 الدي ت   ياسيا ةالقيمة العادلة:  ةاألدوات المالية الدالية المجموعة  احدفام،  2022 يون و  30 ألما في
 

 تم قياسها بالقيمة العادلةموجودات 
 يونيو 30 

 ثالث المستوى ال المستوى الثاني  توى األول المس 2022 
 درهم درهم  درهم  رهم د 

 أسي  مدداولة
  -  -  1,239,842  1,239,842 قطاع المندجات االسديالألية األساسية 
  -  -  000415,  000415, قطاع الخدمات المالية واالسدثمار ة 
 

  -  -  ,842,6541  ,842,6541 المجموع
 
 

 لقيمة العادلةموجودات ت   ياسيا ةا 
 ديسمبر 31 

 المسدوى الثالث مسدوى الثاني ال ول دوى األالمس 2021 
 در   در    در    در    

 
 أسي  مدداولة

  -  -  1,240,812  1,240,812 يالألية األساسيةدالمندجات االساع  طق
  -  -  710,000  710,000  ةية واالسدثمار طاع الخدمات المالق
 

  -  -  8121,950,  1,950,812 المجموع
 

لقيدداس  ات المدعدددد  ، ال توجددد تةددو الت بدد ن المسدددو 2021ديسددمبر  31 فددي يددةالسددنة المنديو  2022 ن ددويو  30ي فدد  المندييددة فدددر ال ددالل 
 القيمة العادلة.

 


