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

 

 مقدمـة
)"الشـــركة"ش كاـــركاتاا ال)ابعة )يشـــا   ش.م.ع. لمجموعة أغذيةالموجز الموحد المرفق  المرحلي  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي  

ــ "المجموعة"ش       الدخل الشــامل الموجزة الموحدة للربح أك الخســا ة  المرحلية  الميانات ك   2022  ســم)ممر  30كما في  إلياا مًعا بــــــــــــــ
أاـــــــــــــار المن)اية بذل  ال)ا  م. إن اعنا ة مســـــــــــــ كلة ع  إعدان  ذ    )ســـــــــــــعةلف)رة الال)غيرات في حقوق الملكية كال)دفقات النقدية 

. إن مســ كلي)نا  ي إبدا   "ال)قا  ر المالية المرحلية"  34المعلومات المالية المرحلية كعرضــاا كفقًا للمايا  المساســمي الدكلي  ق  
 إس)ن)اج حول  ذ  المعلومات المالية المرحلية إس)نانًا إلى مراجع)نا.

 راجعـةنطاق الم
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية ال)ي يقوم بـاا    2410المراجـعة  ق    الم)علق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجع)ـنا كفـقًا للماـيا  اـلدكلي  

. ت)ضــم  مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجرا  اعســ)فســا ات  بشــ ل   يســي م  مدقق السســابات المســ)قل للمنشــ ة "
ــل  اع  األمو  المالية كالمساسمية  ك األاخاص المس كلي    تباع إجرا ات تسليلية كإجرا ات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

)دقيق  كبال)الي  فرناا ال تم ننا م  السصــول على ت ديد حول جمي  م  نطاق الايام بال)دقيق كفقًا للمعايير الدكليــــــــــــــــة لل جو ر اً 
 األمو  الاامـة ال)ي يم   أن يميناا ال)دقيق. لذا  فرننا ال نمدي  أي تدقيق بش ناا.

 اعس)ن)ـاج
ــ)نانًا إلى مراجع)نا  ل  ي)مي  لنا ما يدعونا إلى اعع)قان ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل    ي)  إعدان ا  م  جمي  اســ

 ".المالية المرحلية ال)قا  ر " 34النواحي الجو ر ة  كفقًا للمايا  المساسمي الدكلي  ق  
 

  نيلو ت آند توش )الشرق األكسطش
  
  
  

  موق  م  قمل:
  مسمد خميس ال)ح

  717 ق  القيد 
  2022نوفممر  8

 أبوظمي
 اعما ات العربية الم)سدة
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 الموجز الموحد  المرحلي بيان المركز المالي
   2022 سبتمبر 30كما في 

 
 ايسمبر  31  سبتمبر 30  إيضاحات 
 )مدققك   )غير مدقق(    
   2022  2021 
 ألف ا هـ    ألف درهـم    
      

      الموجودات
      

      الموجودات غير المتداولة
 109,444  76,995  6  سرخدام الموجوااتحق 

 1,500,436  1,439,522  7 ممرلكات تآالت تمعدات
 24,251  21,201  8 مشرتع مشرركهركة زم لة ت  سرثما  في 

 1,646,032  1,646,032  9 الش رة
       439,110  419,631  10 موجواات غ ر ملموسة

      
       3,719,273  3,603,381   المتداولةمجموع الموجودات غير 

      
      الموجودات المتداولة  

 708,241  918,173  11 مخزتن 
 813,044  822,319  12 ذم  مدينة ةجا خة تأخرى 

 10,283  38,625  13 ةعوخضات ح ومية مسراقة
 14,778  13,751  18 مسراق مإ ج ات ذات عالقة

       1,123,257  1,218,173  14 تأ صدة لدى البنوكنقد 
      

       2,669,603  3,011,041   مجموع الموجودات المتداولة 
      

       6,388,876  6,614,422   مجموع الموجودات
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 الموجز الموحد )غير مدقق( المرحلي بيان الربح أو الخسارة 
   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 

 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال

 سبتمبر 30
 2021  2022  2021  2022  إيضاح 
 ألف ا ه    ألف درهم  ألف ا ه    ألف درهم   
          

 2,113,504  2,949,164  795,137  953,543    يرااات 
           ك 1,489,536)  ( 2,105,917)  ك 561,251)  ( 685,483)   ةكلفة المبيعات 

          
 623,968  843,247  233,886  268,060   إجمالي الربح  

          
 ك 322,755)  ( 385,719)  ك 116,396)  ( 127,446)   مصا خف بيع تةوزخع 

 ك 201,916)  ( 249,866)  ك 74,816)  (82,920)   مصا خف عمومية تإاا خة 
 ك 6,861)  (6,986)  ك 2,336)  (2,149)   ةكاليف باث تةطوخر 

           32,396  32,379  9,528  14,500     صافي  يرااات أخرى 
          

 124,832  233,055  49,866  70,045   التشغيلي الربح 
          

 12,080  18,443  4,063  7,599    يرااات ةموخل
 ك 13,557)  (49,153)  ك 5,895)  (23,388)   مصا خف ةموخل 

حصة في الربح/ )الخسا ةك مإ  سرثما  في  
           ك 3,316)  2,507  ك 574)  914     صافيمشرتع مشررك تهركة زم لة

          
 120,039  204,852  47,460  55,170   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والزكاة 

          
           ك 7,197)  (22,443)  ك 5,360)  (7,992)   مصا خف ضرخبة الدخل تالزكاة

          
           112,842  182,409  42,100  47,178   ربح الفترة 

          
          عائد إلى: 

 103,297  158,556  35,377  40,456   مالكي الشركة 
           9,545  23,853  6,723  6,722   حقوق الملكية غ ر المسيطرة 

          
   47,178  42,100  182,409  112,842           
          

           0,139  0,200  0,045  0,051  19 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(  



 مجموعة أغذية ش.م.ع.

 الموجزة الموحدة. المرحلية  البيانات الماليةةش ل اديضاحات المرفقة جزتًا ال يرجزأ مإ هذا 

5 
 

 الموجز الموحد )غير مدقق( المرحلي بيان الدخل الشامل 
   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في تسعةفترة ال

 سبتمبر 30
  2022  2021  2022  2021 
 ألف ا ه    ألف درهم  ألف ا ه    ألف درهم  
         

          112,842  182,409  42,100  47,178  ربح الفترة
         

         : الخسارة الشاملة األخرى 
         

قد يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو   الذي  البند
 الخسارة  

        

 ك 4,258)  (  44,584)  ك 889)  (9,537)  فرتقات ةاوخل عمالت أجنبية مإ عمليات خا جية
         

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

        

          1,670  18,773  -  5,157  للموظف إ  عااة قياس ةعوخضات ن اية الخدمة 
         

          ك 2,588)  (25,811)  ك 889)  (4,380)  الخسارة الشاملة األخرى  
         

          110,254  156,598  41,211  42,798  إجمالي الدخل الشامل للفترة
         

         عائد إلى: 
 100,439  140,785  34,541  37,747  مالكي الشركة 

          9,815  15,813  6,670  5,051  حقوق الملكية غ ر المسيطرة 
         
  42,798  41,211  156,598  110,254          
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 الموجز الموحدالمرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  2022 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية تسعةلفترة ال

  
 رأس  
  عالوة إصدار  المـال

 إحتياطي  
  قانوني 

 احتياطي  
  تحويل عمالت  

 أرباح
  مستبقاة

 عائد 
  لمالكي الشركة

 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة 

 
 المجموع

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

 1,928,171  29,662  1,898,509  1,157,104  ك64,254 ) 205,659  -   600,000  )مدققك 2020ايسمبر  31الرص د في  
                                  

 112,842  9,545  103,297  103,297  -   -   -   -    بح الفررة   
                 )الخسا ةك/ الدخل الشامل اآلخر للفررة: 

 ك4,258 ) 264  ك4,522 ) -   ك4,522 ) -   -   -   فرتقات ةاوخل عمالت أجنبية مإ عمليات خا جية
 1,670  6  1,664  1,664  -   -   -   -    عااة قياس ةعوخضات ن اية الخدمة للموظف إ 

                                  
 110,254  9,815  100,439  104,961  ك4,522 ) -   -   -   الشامل للفررة الدخل   /مجموع )الخسا ةك

                                  
 ك184,105 ) -   ك184,105 ) ك184,105 ) -   -   -   -   ك24) يضاح   2020ةوزخعات أ باح لسنة  

                                  
 843,674  -   843,674  -   -   -   652,097  191,577   صدا   أس المام تعالتة  صدا  ا س    

                                  
 119,194  119,194  -   -   -   -   -   -   ادسراواذ على حقوق الملكية غ ر المسيطرة  

                                  
 2,817,188  158,671  2,658,517  1,077,960  ك68,776 ) 205,659  652,097  791,577  )غ ر مدققك 2021 سبرمبر 30الرص د في  

                 
                 

 2,958,519  198,626  2,759,893  1,166,698  ك77,742 ) 227,263  652,097  791,577  )مدققك 2021ايسمبر  31الرص د في  
                                  

 182,409  23,853  158,556  158,556  -   -   -   -    بح الفررة   
                 للفررة:   )الخسا ةك/ الدخل الشامل اآلخر

 ك44,584 ) ك8,188 ) ك36,396 ) -   ك36,396 ) -   -   -   فرتقات ةاوخل عمالت أجنبية مإ عمليات خا جية
 18,773  148  18,625  18,625  -   -   -   -    عااة قياس ةعوخضات ن اية الخدمة للموظف إ 

                                  
 156,598  15,813  140,785  177,181  ك36,396 ) -   -   -   الشامل للفررة  الدخل  /)الخسا ةك مجموع

                                  
 ك65,305 ) -   ك65,305 ) ك65,305 ) -   -   -   -   ك24) يضاح   2021ةوزخعات أ باح لسنة  

 ك65,305 ) -   ك65,305 ) ك65,305 ) -   -   -   -   ك24) يضاح    2022لسنة   مرحلية ةوزخعات أ باح
 ك3,382 ) ك3,382 ) -   -   -   -   -   -   ةوزخعات أ باح مدفوعة  لى حقوق الملكية غ ر المسيطرة 

                                  
 2,981,125  211,057  2,770,068  1,213,269  (114,138 ) 227,263  652,097  791,577  )غير مدقق( 2022 سبتمبر  30الرصيد في 
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 )غير مدقق( الموجز الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال   
 2022  إيضاحات 

 ألف درهم 
 2021 

 ألف ا ه  
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 112,842  182,409    بح الفررة  
      ةعديالت لـ: 

 113,047  121,279  7 تآالت تمعدات اسر الك ممرلكات 
 8,364  18,346  10  طفات موجواات غ ر ملموسة 

 24,840  29,815  6  طفات حق  سرخدام الموجواات 
 ك12,080)  ( 18,443)    يرااات ةموخل

 10,504  44,702   فوااد مصا خف 
 10,905    12,929   مخصص ةعوخضات ن اية الخدمة للموظف إ 
 6,025  4,078  12 للذم  المدينة   الاركة في مخصص خساار  نخفاض الايمة
 8,568  1,352  11 الاركة في مخصص مخزتن بطيت الاركة

 ك584)  ( 2,048)   مإ بيع ممرلكات تآالت تمعدات  م سب
 2,890  4,032   فوااد على مطلوبات عقوا اديجا  مصا خف 
تهركة   الخسا ة مإ  سرثما  في مشرتع مشررك   )الربحك/ حصة في

 زم لة  صافي 
  (2,507 )  3,316 

             7,197  22,443   مصا خف ضرخبة الدخل تالزكاة 
 295,834  418,387   صافي النقد من األنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 

      الرغ ر في:  
 ك10,318)  ( 211,284)   المخزتن 

 156,726  ( 14,528)   ذم  مدينة ةجا خة تأخرى  
 8,099  1,027   ذات عالقة    اتمسراق مإ ج 

 ك22,817)  ( 28,342)   ةعوخضات ح ومية مسراقة
 ك4,895)  -   ذات عالقة  ةمسراق  لى ج 

 ك8,555)  ( 6,747)   منح ح ومية ملجلة
       78,602  239,788   ذم  ااانة ةجا خة تأخرى 

      
 492,676  398,301   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 ك10,351)  ( 11,133)   ةعوخضات ن اية الخدمة المدفوعة للموظف إ 
       ك390)  ( 26,753)   ضرخبة الدخل المدفوعة 

      
       481,935  360,415   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 ك80,699)  ( 92,513)  7 ممرلكات تآالت تمعدات  هرات
 ك115,985)  ( 106,793)     صافي  سرثما  في تاااع ثابرة

 ك718,363)  -   ةابعة  صافي النقد  ات اسرثما  في هرك
 13,077  19,618   فوااد مقبوضة 

 -  5,557   زم لة ةةوزخعات أ باح مسرلمة مإ هرك
       906  2,536   عوااد مإ بيع ممرلكات تآالت تمعدات 

      
       ك901,064)  ( 171,595)   المستخدم في األنشطة االستثمارية صافي النقد 
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 الموجز الموحد )غير مدقق( المرحلي بيان التدفقات النقدية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 سبتمبر 30المنتهية في فترة التسعة أشهر    
 2022  إيضاحات 

 ألف درهم 
 2021 

 ألف ا ه  
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ك118,800)  ( 65,305)  24 للمساهم إ  ةوزخعات أ باح مدفوعة
 -  ( 3,382)   لاقوق الملكية غ ر المسيطرة  ةوزخعات أ باح مدفوعة
 99,328  ( 141,162)   قرتض بنكية  صافي 

 700,950  -  15 ا جل  ةض طوخلت عاادات مإ قر 
 ك9,564)  ( 29,621)   فوااد مدفوعة 

       ك28,069)  ( 38,845)   المبلغ ا ساسي المسدا مإ مطلوبات عقوا اديجا  
      

       643,845  ( 278,315)   األنشطة التمويلية الناتج من /( المستخدم في)صافي النقد 
      

 224,716  ( 89,495)   في النقد ومرادفات النقد  الزيادة)النقص(/ 
 ك1,894)  ( 7,801)   ة ث ر صرف عمالت أجنبية

       155,471  227,863   يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في  
      

       378,293  130,567  14   سبتمبر 30النقد ومرادفات النقد كما في  
      

      معاملة غير نقدية: 
       843,674  -   االسراواذ على هركات ةابعة جديدة مإ خالم  صدا  ا س   
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 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

ــــاهمة عامة بموجب القرا  الوزا ي  ق   ــــركة مســ ــــركة"ك كشــ ــــت مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــ ــــســ ــــنة    324ة ســ في  ما ة    2004لســ
تقرا     2018ك لسـنة  2بموجب القانون  ق  ) .٪ مإ أسـ   الشـركة62,9أبوظبي. ةمرل  الشـركة القابضـة العامة )صـناعاتك نسـبة  

صــناعاتك مملوكة بالكامل مإ هــركة أبوظبي الرنموخة القابضــة )ش.م.ع.ك   أصــبات )2020ك لســنة 33المجلس الرنف ذي  ق  )
 تالمملوكة بالكامل مإ قبل ح ومة أبوظبي.  )"القابضة"ك  

 
ـــــا  ف رتس كوف د   نريجةً  ــ ـــــطة  19 –النرشــ ــ ـــــطرابات في ا نشــ ــ في الدتم الري ةما س المجموعة ف  ا أعمال ا تما نرج عنه مإ اضــ

على عملياة ا تاةخذت سلسلة مإ   ذل   برق ي  آثا بش ل  سرباقي  ا سواق  قامت  اا ة المجموعة  االجرماعية تاالقرصااية في ةل  
ادجراتات الوقااية  بما في ذل  تضــع خطة طوا ل لضــمان صــاة تســالمة موظف  ا تعمالا ا تالمســر لك إ تالمجرمع بشــ ل عام  

عمليات المجموعة في الوقت الاالي  لى حد كب ر  ح ث ة    رل  ةر ثتكذل  ضـــمان اســـرمرا خة ةو خد منرجاة ا في جميع أســـواق ا. 
اسـرثنات صـناعة ا غذية تالمشـرتبات بشـ ل عام مإ عمليات الاظر تالق وا المخرلفة الري ةفرضـ ا السـلطات المخرصـة. بناًت على  

 الموحدة  الموجزةالمرحلية ج المالية  ل  ي إ له أي آثا  جوهرخة على النراا 19 –هذا العوامل  ةعرقد  اا ة المجموعة أن تبات كوف د  
 . تةواصل  اا ة المجموعة مراقبة الوضع عإ كثب.2022  سبرمبر 30المنر ية في    للفررةلمجموعة  ل

 
ةرمثل ا نشطة الرايسية للشركة تهركاة ا الرابعة )يشا   ل  ا معًا بــــــ "المجموعة"ك في ة سيس تادسرثما  تةجا ة تةشغ ل الشركات 

 تالمشا خع المرةبطة بقطاع ا غذية تالمشرتبات.
 

ــ اي ةو ز  الطابق   ــركة هو جزخرة الرخ   ســ ــجل للشــ ادما ات العربية    -  أبوظبي37725   . ب.: 17 ن عنوان الم رب المســ
 المرادة.

 
 أاناا: مب نة  تحصة الشركة في الشركات الرابعة  تالعمليات ن ا نشطة الرايسية  بلد الر سيس  

 
 

بلد التأسيس 
 والعمليات

 القانونية   نسبة حقوق الملكية 
 األنشطة الرئيسية )%(  ملكية المنفعة نسبة   )%( 

 سبتمبر  30  
2022 

ايسمبر   31
2021 

 سبتمبر  30
2022 

ايسمبر   31
2021 

 

       
  هركة المطاحإ الكبرى ش.م.ع. 

 )قس  ا نشطة الز اعيةك
ادما ات العربية  

 المرادة
  نرام تبيع الدق ق تعلف الا وانات. 100 100 100 100

هركة الع إ لألغذية تالمشرتبات 
 )مياا الع إك  ش.م.ع. 

ادما ات العربية  
 المرادة

 نرام تبيع المياا الملب ة تالمشــــرتبات   100 100 100 100
تمـعـجـون   الـزبـــــــااي  الـطـمـــــــاطـ  تلـبـإ 

تمنرجـــــات   المجمـــــدة  ــراتات  ـــــ تالخضــــــ
ـــــــلع ةجـــا خـــة  المخبوزات المجمـــدة تســــــ

 أخرى 
  مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م. 

 )أغذية مصرك
ةصــنيع تبيع معجون الطماط  تالفلفل   100 100 100 100 مصر 

الاا  تالعصــاار المركزة تالخضــرتات  
 المجمدة. 

هركة البيان لرناية تةصفية المياا 
 )البيانك  ذ.م.م. 

ادما ات العربية  
 المرادة

  نرام تةعبئة تبيع المياا الملب ة.  100 100 100 100

  هركة الرا ا غذية للرصنيع ذ.م.م. 
 )الراك

المملكة العربية 
 السعواية

  نرام تةعبئة تبيع المياا الملب ة  100 100 100 100
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 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  1
 

 
بلد التأسيس 

 والعمليات
 القانونية   نسبة حقوق الملكية 

 األنشطة الرئيسية )%(المنفعة  نسبة ملكية   )%( 
  سبرمبر   30  

2022 
ايسمبر   31

2021 
 سبتمبر  30

2022 
ايسمبر   31

2021 
 

       
هركة الرماح الوطنية للرجا ة العامة 

 )الرماحك  تالمقاتالت ذ.م.م. 
  نرام تةعبئة تبيع المياا الملب ة  50 50 50 50 الكوخت 

ادما ات العربية   )الفوعةك هركة الفوعة ذ.م.م.  
 المرادة

ــنيع تةجــــا ة   100 100 100 100 ـــــ ــة  ةصــــــ المنرجــــات المرعلقــ
 بالرمو  

هركة مخابز تحلوخات الفيصل 
 )الفيصلكذ.م.م.  

 ةصنيع تةجا ة المخابز تالمواا الغذااية  100 100 100 100 الكوخت 

هركة النب ل للصناعات الغذااية  
 )النب لك  ذ.م.م. 

المنرجـــات الغـــذاايــــة   80 80 80 80 ا  ان ــنيع تةجـــا ة  ـــــ ةصــــــ
 البرتة نية المصنعة 

ادسماع لية لالسرثما  الز اعي 
 )أطايبك تالصناعي )الفراتك  

المنرجـــات الغـــذاايــــة   75,02 75,02 75,02 75,02 مصر  ــنيع تةجـــا ة  ـــــ ةصــــــ
 البرتة نية المصنعة 

 للالوخات هركة البار المروسط 
   يضاح ك ) بي    م   بي )   المادتاة 

 ك * 25

المملكة العربية 
 السعواية

 الغذااية تالمخابز ةجا ة المواا   80 80 100 100

بي  م  ذ.م.م. )  هركة بقالتة م د برر 
 ك *25ك ) يضاح  بي 

ادما ات العربية  
 المرادة

ــنيع تةجــا ة الالوخــات تالوجبـــات   80 80 100 100 ـــــ ةصــــــ
 الخفيفة. 

 
ــربعاا    ملكية المنفعة للمجموعةمثل ة*  ــةبعد اســ ــااية ل  الاصــ ــاح    ي طرف اداا  لاالقرصــ ــ ل  ك. ةمرل  مجموعة 25) يضــ أغذية بشــ

 ٪ مإ  أس المام المصد  ل ذا الشركات.100قانوني  
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 الموجزة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

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

 الموحدة الموجزة 
 

ا برطب ق الرعديالت الرالية على المعاي ر الدتلية للرقا خر المالية   مإ قبل مجلس الصـــــاا ة  في الفررة الاالية  قامت المجموعة أيضـــــً
الة بشـ ل  لزامي للفررة المااسـبية الري ةبدأ في أت بعد   .  ن ةطب ق هذا  2022يناير   1المعاي ر المااسـبية الدتلية تالري ةصـبح فعل

المعـاي ر الـدتليـة للرقـا خر المـاليـة ل  ي إ ل ـا أي ةـ ث ر مـااي على المبـالغ المـد جـة للفررات الاـاليـة تلكإ قـد ةلثر    الرعـديالت على
 .على المعامالت المااسبية أت الررة بات المسرقبلية للمجموعة

 
   37ةعديالت على المليا  المااسبي الدتلي  ق   -ةكلفة ةنف ذ العقد   -العقوا المثقلة بادلرزامات   •

ـــــركة ةجنب ا  ن ا   العقد المثقل بادلرزامات هو عقد ةرجاتز فيه الركاليف الري ال يم إ ةجنب ا )أي الركاليف الري ال يم إ للشــ
 لمنافع االقرصااية المروقع اسرالم ا بموجبه.ةمرل  العقدك للوفات بااللرزامات بموجب العقد ا

 
ةنص الرعديالت على أنه عند ةق ي  ما  ذا كان العقد مثقل بادلرزامات أت ياقق خسـا ة  يجب على المنشـ ة أن ةد م الركاليف  

المباهـــرة تالموااك  الري ةرعلق مباهـــرة بعقد لرقدي  الســـلع أت الخدمات تةشـــمل كلا مإ الركاليف ادضـــافية )مثل ةكاليف العمالة 
ــرخدمة للوفات بالعقد  تكذل  ةكاليف  اا ة   ــر الك المعدات المســ ــطة العقد )مثل اســ ــرة ب نشــ تةخصــــيص الركاليف المرعلقة مباهــ
العقوا تادهـراف عل  اك. ال ةرعلق الركاليف العمومية تاداا خة مباهـرة بالعقد تخر  اسـربعااها ما ل  ةكإ قابلة للرام ل صـراحة  

 ف المقابل بموجب العقد.على الطر 
 

 3ةعديالت على المليا  الدتلي للرقا خر المالية  ق   -ادها ة  لى ادطا  المفاهيمي   •
ةال الرعديالت مال ادها ة  لى نسخة سابقة مإ ادطا  المفاهيمي لمجلس معاي ر المااسبة الدتلية مع ادها ة  لى النسخة  

 مرطلباة ا بش ل هام.  اتن ةغ  ر  2018الاالية الصاا ة في ما س 
 

" ندمام ا عمام" لرجنب  صدا  م اسب   3ةضيف الرعديالت اسرثناًت  لى مبدأ االعرراف بالمليا  الدتلي للرقا خر المالية  ق  
أت خســاار مارملة في "ال وم الثاني" ةنشــ  عإ المطلوبات تالمطلوبات المارملة الري ســركون ضــمإ نطاق المليا  المااســبي  

المخصــصــات تالمطلوبات المارملة تالموجواات المارملة أت ةفســ ر لجنة ةفســ رات الرقا خر المالية الدتلية  ق     37  الدتلي  ق
: الضـــرااب   ذا ة  ةكبدها بشـــ ل منفصـــل. يرطلب االســـرثنات مإ المنشـــيت ةطب ق المعاي ر الوا اة في المليا  المااســـبي  21

  على الروالي  بداًل مإ ادطا  المفاهيمي  لراديد ما 21خر المالية الدتلية  ق  أت ةفســ ر لجنة ةفســ رات الرقا    37الدتلي  ق  
  ذا كان االلرزام الاالي قاا  في ةا خ. االسراواذ.

 
 16ةعديالت على المليا  المااسبي الدتلي  ق   -ممرلكات تآالت تمعدات: العاادات قبل االسرخدام المقصوا  •

ــــــــ  ــ ــ ــــيت أن ةخصــ ــ ـــ ــ ــ   مإ ةكلفـة أي بنـد مإ بنوا الممرلكـات تاآلالت تالمعـدات  أي عـااـدات مإ بيع يمنع الرعـديـل على المنشــ
ا صــــناف المنرجة أثنات  حضــــا  ذل  ا صــــل  لى الموقع تالاالة الالزمة له لي ون قااً ا على العمل بالطرخقة المقصــــواة مإ 

  نرام ةل  البنوا  في الربح أت الخسا ة.  قبل اداا ة. تبداًل مإ ذل   ةعررف المنش ة بعاادات بيع هذا البنوا  تةكاليف
 

ـــــركـة ةـابعـة ةقوم برطب ق المليـا  -ةطب ق المعـاي ر الـدتليـة للرقـا خر المـاليـة  تم مرة   1المليـا  الـدتلي للرقـا خر المـاليـة  ق   • ـــ ــ ــ هــ
  تم مرة

ــركة الرابعة الري ةخرا  ةطب ق الفقرة ا  ــ ـــ ــ ــ ــمح الرعديل للشــ ــ ـــ ــ ــ لاياس فرتق   1للرقا خر المالية  ق  )أك في المليا  الدتلي    16يســ
الراوخل المرراكمة باسـرخدام الاي  المد جة في البيانات المالية الموحدة للشـركة ا م  على أسـاس ةا خ. انرقام الشـركة ا م  لى  

ـــــراوذت المعـاي ر الدتليـة للرقـا خر المـاليـة   ذا ل  ير   جرات ةعـديالت على  جراتات الروح ـد تة ث رات اندمام ا عمـا  ـــ ــ ــ م الري اســ
ــررك الذي   ــرتع المشـ ــركة الزم لة أت المشـ ا على الشـ ــً ــركة الرابعة. ير  ةطب ق هذا الرعديل أيضـ ــركة ا م مإ خالل ا على الشـ الشـ

 .1)أك في المليا  الدتلي للرقا خر المالية    16يخرا  ةطب ق الفقرة ا 
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 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
المرحلية  لية  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات الما  2/1

 )يتبع( الموحدة الموجزة 
 
  ٪" دلغات االعرراف بالمطلوبات المالية10الرسوم في اخربا  "  -ا اتات المالية 9المليا  الدتلي للرقا خر المالية  ق    •

المعدم ةخرلف اخرالفا  يوضـــــح الرعديل الرســـــوم الري ةد ج ا المنشـــــ ة عند ةق ي  ما  ذا كانت هـــــرتد االلرزام المالي الجديد أت 
ــرلمة ب إ المقررض تالمقرض  بما   ــوم فقط ةل  المدفوعة أت المسـ ــمل هذا الرسـ ــلي. ةشـ ــرتد االلرزام المالي ا صـ جوهرخًا عإ هـ
في ذل  الرسـوم المدفوعة أت المسـرلمة مإ قبل المقررض أت المقرض بالنيابة عإ اآلخر. ال يوجد ةعديل مماثل مقررح للمليا   

 ا اتات المالية: االعرراف تالاياس. 39تلي  ق  المااسبي الد
 

 الضرااب في قياسات الايمة العاالة -الز اعة   41المليا  المااسبي الدتلي  ق   •
ـــــبي الدتلي  ق   22يزخل الرعديل المرطلبات الوا اة في الفقرة   ـــــيت الردفقات النقدية   41في المليا  المااســ ـــــربعد المنشــ ب ن ةســ

 .41الايمة العاالة للموجواات ضمإ نطاق المليا  المااسبي الدتلي  ق  للضرااب عند قياس 
 

ــــا خة المفعوم  ــ ــــرثنات مما ذكر أعالا  ال ةوجد أية معاي ر هامة أخرى مإ المعاي ر الدتلية للرقا خر المالية أت ةعديالت كانت ســ ــ باســ
 .2022يناير   1للمرة ا تلى للسنة المالية الري ةبدأ في أت بعد 

ــ ل  الم  2/2 ــدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشــ عايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــ
  مب ر 

 برطب ق المعاي ر الدتلية للرقا خر المالية الجديدة تالمعدلة المصد ة الرالية تالري ل  ياإ موعد ةطبيق ا بعد:  المجموعةل  ةق  
 
ــنيف المطلوبات كمرداتلة أت غ ر مرداتلة  • ــ ــبة الدتلي  ق   –ةصــ ــ ــري ةطبيقه مإ   1ةعديالت على مليا  المااســ ــ يناير   1)يســ

ــركات على ةاديد ما  ذا كان  ك2023 ـــ ــاعدة الشــ ـــ ــاق في ةطب ق المرطلبات مإ خالم مســ ـــ . ة دف الرعديالت  لى ةعزخز االةســ
خ. ةســــوخة غ ر ملكد كمرداتلة )مســــراقة أت يارمل أن ةكون مســــراقة يجب ةصــــنيف الديون تالمطلوبات ا خرى الري ل ا ةا  

 السداا خالم سنة تاحدةك أت غ ر مرداتلة في بيان المركز المالي.
 

اســرثما ات   28البيانات المالية الموحدة تالمليا  المااســبي الدتلي  ق   10ةعديالت على المليا  الدتلي للرقا خر المالية  ق   •
المرعلقة بمعالجة بيع أت المساهمة في ا صوم ب إ المسرثمر تالشركات الزم لة    ك2011شا خع مشرركة )في هركات زم لة تم

 أت المشا خع المشرركة. )ة  ة ج ل ةا خ. الرطب ق  لى أجل غ ر مسمى. ال يزام الرطب ق مسموح بهك.
 
 ك2022يناير   1)يسري ةطبيقه مإ   2020-2018الراس نات السنوخة على المعاي ر الدتلية للرقا خر المالية   •

ــنوخة ةعديالت على المليا  الدتلي للرقا خر المالية  ق    ــ نات الســ ــمل ات ة الراســ : ةطب ق المعاي ر الدتلية للرقا خر المالية  1ةشــ
ــري ةطبيقه مإ  ــ ــ ــ ــــــــ  9ك  المليا  الدتلي للرقا خر المالية  2022يناير   1للمرة ا تلى )يســ   1ري ةطبيقه مإ  ا اتات المالية )يســ

ــبي   16ك  المليا  الدتلي للرقا خر المالية  ق  2022يناير   ــ ــ ــ عقوا اديجا  )ل  ير  بعد ةاديد ةا خ. الرطب قك تالمليا  المااســ
 ك.2022يناير   1الز اعة )يسري ةطبيقه مإ   41الدتلي  ق  

 
ــــبية   • ــــات المااســ ــــياســ ــــاح عإ الســ ــــبي الدتلي     -ادفصــ ــــة  ق   1ق  الرعديالت على المليا  المااســ المرعلق   2تبيان المما ســ

ــاة ا ك2023يناير    1بالمليا  الدتلي للرقا خر المالية )يســـــري ةطبيقه مإ   ــياســـ ــ ة عإ ســـ ــح المنشـــ . ةرطلب الرعديالت أن ةفصـــ
المااســــبية الجوهرخة  بداًل مإ ســــياســــاة ا المااســــبية ال امة. ةوضــــح الرعديالت ا خرى كيف يم إ للمنشــــ ة ةاديد الســــياســــة 

ــع مجلس  الماا  ــبية جوهرخة. لدع  الرعديل  تضـ ــة المااسـ ــياسـ ــافة أمثلة على مرى يارمل أن ةكون السـ ــبية الجوهرخة. ة   ضـ سـ
ــــاة في بيان   ــبية الم ونة مإ أ بع خطوات" الموضــ ــ ــــرح تإثبات ةطب ق "عملية ا همية النســ ــــااات تأمثلة لشــ ا   هــ ــً ــ اداا ة أيضــ

 مالية.المرعلق بالمليا  الدتلي للرقا خر ال 2المما سة 
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 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2

ــ ل    2/2 ــدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشــ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــ
  )يتبع( مب ر 

. ةســربدم ك2023يناير   1)يســري ةطبيقه مإ  8ةعديالت على المليا  المااســبي الدتلي  ق   -ةعرخف الرقديرات المااســبية   •
ــــبية. بموجب الرعرخف الجديد  فرن الرقديرات  الرعديالت ةعرخف  ـــ ــ ــ ــــبية برعرخف الرقديرات المااســ ـــ ــ ــ الرغ  ر في الرقديرات المااســ

ــيت برطوخر الرقديرات   ــ ــ ــع لعدم الر كد مإ الاياس". ةقوم المنشــ ــ ــ ــبية هي "المبالغ النقدية في البيانات المالية الري ةخضــ ــ ــ المااســ
س بنوا في البيانات المالية بطرخقة ةنطوي على عدم الر كد مإ الاياس.  المااســبية  ذا كانت الســياســات المااســبية ةرطلب قيا 

 ةوضح الرعديالت أن الرغ  ر في الرقدير المااسبي الناةج عإ معلومات جديدة أت ةطو ات جديدة ال يعد ةصايًاا لخط .
 
لى المليا  المااســـبي الدتلي  ق  ةعديالت ع -الضـــرخبة الملجلة المرعلقة بالموجواات تالمطلوبات الناةجة عإ معاملة تاحدة   •

ك.  ن الرغ  ر الرايســي في الضــرخبة الملجلة المرعلقة بالموجواات تالمطلوبات الناةجة  2023يناير   1)يســري ةطبيقه مإ  12
ـــــبي الدتلي  ق   ــ ـــــو   12عإ معاملة تاحدة )ةعديالت على المليا  المااســ ــ ك هو  عفات مإ ادعفات ا تلي لالعرراف المنصــ

ــبي الدتلي  ق  عليه في ا ــ ــ ــ ــبي الدتلي  ق     12.15لمليا  المااســ ــ ــ ــ . بناًت على ذل   ال ينطبق  12.24)بك تالمليا  المااســ
ــعة   ــ  تالخاضـــ ــاتخة مإ الفرتق الملقرة القابلة للخصـــ ــ  ف  ا مبالغ مرســـ ادعفات مإ االعرراف ا تلي على المعامالت الري ةنشـــ

 أ.  12.22الفقرة الُمد جة حديًثا للمليا  المااسبي الدتلي  ق  للضرخبة عند االعرراف ا تلي. تهذا موضح أيًضا في 
 
ــري ةطبيقه مإ  17المليا  الدتلي للرقا خر المالية  ق    • ـــ ــ ــ . يرطلب المليا  الدتلي للرقا خر  ك2023يناير    1: عقوا الر م إ )يســ

أن ير  قيـاس مطلوبات الرـ م إ بالايمـة الاـاليـة للوفات بادلرزامات تخوفر ن جـًا أكثر ةوح ـدًا للايـاس تالعرض لجميع   17المـاليـة 
ــق لعقوا الر م إ. يال المليا  الدت  ــ ــبي مرســ ــ ــمي  هذا المرطلبات لراق ق هدف قاا  على مبدأ مااســ ــ لي  عقوا الر م إ. ة  ةصــ

 .  2023يناير   1عقوا الر م إ كما في  4مال المليا  الدتلي للرقا خر المالية  ق     17للرقا خر المالية  ق  
 

ـــــ رات تالرعـديالت الجـديـدة في البيـانـات المـاليـة   ـــ ــ ــ ـــــ ر  ةطب ق هـذا المعـاي ر تالرفســ ـــ ــ ــ عنـدمـا ةكون قـابلـة    للمجموعـةةروقع اداا ة أنـه ســ
المرحليــة لرطب ق هــذا المعــاي ر الجــديــدة تالرعــديالت أي ةــ ث ر هــام على البيــانــات المــاليــة  للرطب ق  تمإ غ ر المروقع أن ي ون  

 في فررة الرطب ق ا تلي.  للمجموعةالموجزة الموحدة 
 

ال ةوجد هناك معاي ر تةعديالت جديدة أخرى ير  ةطبيق ا على المعاي ر المنشــو ة أت ةفســ رات صــاا ة عإ لجنة ةفســ رات المعاي ر  
 .الموحدة للمجموعة  الموجزةالمرحلية الدتلية للرقا خر المالية تمإ المروقع أن ي ون ل ا ة ث ر هام على المعلومات المالية  
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 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 
 اإلعدادأساس  3
 

ـــــبي الـدتلي  ق    المرحليـة  ة   عـداا هـذا البيـانـات المـاليـة ـــ ــ ــ   المرحليـة المـاليـة    الرقـا خر  34الموجزة الموحـدة بنـاًت على المليـا  الماـاســ
ـــــاا  ــ ـــــًا مع مرطلبات القوان إ    الصــ ــ ـــــبية الدتلية تةروافق أيضــ ــ ادما ات   اتلة  المعموم ب ا فينظمة  تا عإ مجلس المعاي ر المااســ

 العربية المرادة.
 

ـــــرخــدمــة  ي )الــد ه ك بــرعربــا اد ه  ادمــا اةالــ الموجزة الموحــدة بــ لقــد ة  عرض البيــانــات المــاليــة   ـــ ــ ــ في غــالبيــة معــامالت    العملــة المســ
 .  ال  ذا أه ر  لى غ ر ذل لمجموعة تخر  ةقرخب جميع الاي   لى أقرب ألف )ألف ا ه ك ا

 
 . ال  ذا أه ر  لى غ ر ذل الموجزة الموحدة بناًت على مبدأ الركلفة الرا خخية     المرحلية  ة   عداا البيانات المالية

 
الموجزة الموحدة جميع المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوخة الكاملة تخنبغي    المرحلية  هذا البيانات الماليةال ةرضمإ 

. بادضــافة لذل    ن  2021ايســمبر    31أن ةقرأ جنبًا  لى جنب مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للســنة المنر ية في  
ال ةعربر بالضــرت ة ملهــر على النرااج الري يم إ ةوقع ا للســنة المالية    2022  ســبرمبر 30أهــ ر المنر ية في   رســعةنرااج فررة ال

 .2022ايسمبر  31الري سرنر ي في  
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4
 

ــــبية المربعة في  عداا هذا البيانات المالية   ــــات المااســ ــــياســ ــــرخدمة في  عداا  المرحلية   ن الســ الموجزة الموحدة مروافقة مع ةل  المســ
 باسرثنات ما هو مب إ أاناا.   تاديضاحات المرفقة ب ا 2021 ايسمبر 31البيانات المالية السنوخة للمجموعة للسنة المنر ية في  

 
 
 محاسبية الح ام التقديرات واأل 5
 

الموجزة الموحدة مروافقة مع ةل  المســـــرخدمة في    المرحلية   ن ا ح ام تالرقديرات ال امة المســـــرخدمة في  عداا هذا البيانات المالية
تمع ذل   كما هو موضــح في  يضــاح    .2021ايســمبر  31 عداا البيانات المالية الســنوخة الموحدة للمجموعة للســنة المنر ية في  

ــية  1 ــاا  الرايســ ــنوخة الموحدة    بيان ا الري ة   للرقديرات غ ر الملكدةأعالا  قامت المجموعة بمراجعة المصــ في البيانات المالية الســ
ــــوت تباتا خ رة على   ــــاار االارمانية المروقعة 19  –كوف د   ضــ المالية  فرن    الموجوااتعإ   الناةجة. ةعرقد اداا ة أنه بخالف الخســ

ــــاا  الرقديرات   ــــاح عن ا في البيانات المالية  ال ةزاما خرى  غ ر الملكدة جميع مصــ ــــنوخة.    مماثلة لرل  الري ة  ادفصــ الموحدة الســ
 في فررات  عداا الرقا خر المسرقبلية.  سوف ةنع س أي ةغ  رات مطلوبة ت سرسرمر اداا ة في مراقبة الوضع 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 
  حق استخدام الموجودات  6
 

  30ألف ا ه  )  12,301 الموجواات    بلغت  ضـــــافات حق اســـــرخدام2022ســـــبرمبر   30خالم فررة الرســـــعة أهـــــ ر المنر ية في 
 ألف ا ه ك.  16,723  :2021سبرمبر 

 
ألف    10,836 مد جة بمبلغبايمة الموجواات اسـرخدام    سـربعاا حق  ة  2022سـبرمبر  30خالم فررة الرسـعة أهـ ر المنر ية في  

 ألف ا ه ك.  404:  2021سبرمبر  30ا ه  )
 

ف  أل  29,815مبلغ   2022ســبرمبر  30خالم فررة الرســعة أهــ ر المنر ية في   الموجواات على حق اســرخدام المامل  بلغ ادطفات
 ألف ا ه ك.  24,840:  2021سبرمبر  30ا ه  )

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات  7
 

ــــ ر المنر ية في   ــــعة أهــ ــــبرمبر  30خالم فررة الرســ ــــافات  2022ســ   30ألف ا ه  )  92,513  ممرلكات تآالت تمعدات  بلغت  ضــ
 ألف ا ه ك.  80,699  :2021سبرمبر 

 
  ســبرمبر  30)  2022 ســبرمبر  30أهــ ر المنر ية في  رســعةألف ا ه  خالم فررة ال  488ة   ســربعاا موجواات بايمة مد جة بمبلغ 

ــبألف ا ه ك  نرج عن ا    320:  2021 ــ ــبرمبر  30ألف ا ه  )  2,048بايمة   م اســ ــ ــب:  2021 ســ ــ  ألف ا ه ك  584بايمة    م اســ
 .بالصافي  الذي ة   ا اجه ضمإ  يرااات أخرى 

 
ــر الك المامل على الممرلكات تاآلالت تالمعدات خالم فررة ال ــ ــ ــ ــعةبلغ ادســ ــ ــ ــ ــ ر المنر ية في   رســ ــ ــ ــ ــبرمبر 30أهــ ــ ــ ــ مبلغ   2022  ســ

 ك. ا ه ألف    113,047:  2021 سبرمبر 30) ا ه ألف    121,279
 
 
   مشروع مشترك شركة زميلة و إستثمار في  8
 

ــبة  ــة بنسـ ــررك حصـ ــرتع مشـ ــرثما  في مشـ ــركة بالم را لز اعة الرمو  تالرجا ة    أس مام ٪ في50يمثل االسـ ــت في    ..م.مذهـ ــسـ )ة سـ
ــراواذ عل  ا في   ــنةا  انك ة  االسـ ــرك  2021  سـ ــراواذ على الشـ ــركة الفوعة    ةمإ خالم االسـ  ك..م.مذالرابعة الجديدة للمجموعة )هـ

ــرخدام طرخقة حقوق الملكية في هذا البيانات المالية ــ ــررك باســ ــ ــرتع المشــ ــ ــبة عإ المشــ ــ رمثل  ي الموحدة.  الموجزة  المرحلية  ير  المااســ
 النشاد الرايسي للمشرتع المشررك في  نرام جميع أنواع المنرجات الز اعية.

 
الرجا خة  تهي هــركة ذات مســلتلية مادتاة مســجلة   تحال٪ في هــركة قطوف  31يمثل االســرثما  في هــركة زم لة حصــة بنســبة  

مإ خالم االســـراواذ على مجموعة بي    2021 ســـنةفي المملكة العربية الســـعواية. اســـراوذت المجموعة على الشـــركة الزم لة في 
ركة الزم لة باسـرخدام  النشـاد الرايسـي للشـركة الزم لة هو ةجا ة المواا الغذااية تالوجبات الخفيفة. ير  المااسـبة عإ الشـ  ن  م بي.  

 الموجزة الموحدة. المرحلية  طرخقة حقوق الملكية في هذا البيانات المالية
 
 
  الشهرة 9
 

ــ رة ةوزخع ير  الايمة   خربا   نخفاض  غراض ــ رة مراقبة ح ث ير  للنقد في المجموعة  المنرجةعلى الوحدات  الرجا خة الشــ  الشــ
أت عندما ي ون هناك ملهـر على  نخفاض   سـنويعلى أسـاس   الايمة في االنخفاض اخربا   جرات ير  الداخلية. اداا خة لألغراض

  ل  ةكإ هناك ملهرات دنخفاض قيمة الش رة على جميع 2022  سبرمبر 30أه ر المنر ية في   رسعة. خالم فررة القيمة ا صل
 للنقد.  المنرجةالوحدات 
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 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 الموجودات غير الملموسة  10
 

  18,346مبلغ   2022 سـبرمبر  30أهـ ر المنر ية في  رسـعةبلغت مصـا خف ادطفات على الموجواات غ ر الملموسـة خالم فررة ال
 ألف ا ه ك.  8,364:  2021 سبرمبر 30ا ه  )ألف  

 
 

 المخزون  11
 

مخصــــص للمخزتن بطيت الاركة    صــــافي   قامت المجموعة برســــج ل2022  ســــبرمبر 30المنر ية في  أهــــ ر  رســــعةخالم فررة ال
 ضمإ ةكلفة المبيعات.   المامل  ألف ا ه ك. ة   ا ام المخصص  8,568: 2021 سبرمبر 30ألف ا ه  )  1,352  بايمةتالمرقاام  

 
ألف ا ه   6,450 ةـــ بايماام ـــ ة تالمرقـــ يت الاركـــ زتن بطــــــ ق للمخ ـــ ص سابــــــ ب مخصـــــــــ وعة بشطـــــــــ ت المجمـــ    قامــــــ ى ذلـــ ة  لــــــ بادضاف

 ألف ا ه ك.  14,436:  2021  سبرمبر 30)
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  12
   سبتمبر  30  ايسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

   ألف درهم  ألف ا ه 
     

 ذم  مدينة ةجا خة  787,095  826,183
      مخصص خساار  نخفاض الايمة ) (124,031 ) ك 141,850

     
684,333  663,064   

 مصا خف تافعات مدفوعة مقدمًا    93,901  72,150
      ذم  مدينة أخرى   65,354  56,561

     
813,044  822,319        

 
 السنة: /أه ر رسعةال  فيما يلي الاركة في مخصص خساار  نخفاض الايمة فيما يرعلق بالذم  المدينة الرجا خة خالم فررة

 
   سبتمبر  30  ايسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

        ألف درهم  ألف ا ه 
 بداية الفررة/ السنةالرص د في   141,850  116,345

 ة  ادسراواذ عل  ا مإ خالم  ندمام أعمام   -  27,776
   صافي مامل للفررة/ السنة  4,078  12,674
           مبالغ مشطوبة خالم الفررة/ السنة ) (21,897 ) ك 14,945

      الرص د في ن اية الفررة/ السنة  124,031  141,850



 مجموعة أغذية ش.م.ع.
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 الموجزة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 تعويضات ح ومية مستحقة 13
 

ــات الا ومية ــراقة  ةرعلق الرعوخضــ ــعا  الا وانات تعلف الدق ق بيع عإ  ير  افع ا للمجموعةب موام   المســ   ما ة في مدعومة ب ســ
 أبوظبي.

 
 :السنة /أه ر رسعةال خالم فررةفيما يلي الاركة في الرعوخضات الا ومية المسراقة  

 
   سبتمبر  30  ايسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف ا ه 

   )غير مدقق(   )مدققك
     

 الرص د ادفرراحي   10,283  12,451
 للفررة/ السنة مطالب ب ا  ةعوخضات  91,552  150,708
           المبالغ المسرلمة  ) (63,210 ) ك 152,876

      الرص د الخرامي   38,625  10,283
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  14
   سبتمبر  30  سبرمبر  30  ايسمبر 31

2021  2021  2022   
   )غير مدقق(   مدققك غ ر )  )مدققك

   ألف درهم  ألف ا ه   ا ه ألف 
       

 نقد في الصندتق   10,854  8,189  5,168
               حسابات جا خة تحسابات ةوف ر   230,469  399,523  248,032
               نقد تأ صدة لدى البنوك   241,323  407,712  253,200

 مق لد  نقد  (24,938)  ك 24,971) ) ك 24,969
               حسابات بنكية م شوفة   (85,818)  ك 4,448) ) ك 368

227,863  378,293  130,567  
 في بيان التدفقات النقدية   النقد ومرادفات النقد

        الموجز الموحد  
       

 نقد تأ صدة لدى البنوك   241,323  407,712  253,200
               ثابرة تاااع   976,850  711,027  870,057

1,123,257  1,118,739  1,218,173  
 نقد وأرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي  

        الموجز الموحد  



 مجموعة أغذية ش.م.ع.
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 الموجزة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 )يتبع(  نقد وأرصدة لدى البنوك 14
 

تال ةقل    : ال ةزخد عإ ســنة تاحدة2021 ســبرمبر  30) أهــ ر ثالثةتال ةقل عإ  لفررة ال ةزخد عإ ســنة تاحدة   هي  ثابرةال ن الواااع 
ــ ر ثالثةعإ  ــاادة  تةقا ب الاي  المد جة ل ذا الموجواات  هي ك.  ن الفوااد الماققة على هذا الواااع  أهــ ــوق الســ ــعا  الســ تفقًا  ســ

 قيمر ا العاالة. 
 

ــنة   المق د المبلغ المخصـــص لدفع ةوزخعات ا  باح  النقديمثل  ــاتي كرلرزام في    .2014 لى    2009المرعلقة بسـ ــج ل مبلغ مسـ ة  ةسـ
ـــــ ـد النقـدي المق ـلد في النقـد تمراافـات النقـد  غراض بيـان الرـدفقـات النقـديـة    الرجـا خـة تا خرى.الـذم  الـداانـة   ـــ ــ ــ ل  ير   ا ام هـذا الرصــ

 الموحد.
 

ة  ةق ي  ا  صـدة لدى البنوك ب ن ل ا مخاطر اارمانية منخفضـة للرخلف عإ السـداا. بناًت على ذل   قامت  اا ة المجموعة برقدير  
ــا ة على ا  ــا ة ادارمانية المروقعة لمدة  مخصــــص الخســ ــدة لدى البنوك في ن اية فررة الرقرخر بمبلغ يعاام الخســ ــ را. ال    12 صــ هــ

ــــداا  تمع ا خذ باالعربا  الخبرة الرا خخية في الرخلف عإ   ــ ــ ــــدة لدى البنوك في ن اية فررة الرقرخر مر خرة الســ ــ ــ يوجد أي مإ ا  صــ
قامت  اا ة المجموعة برق ي  أنه ال يوجد  نخفاض في الايمة  تبالرالي ل  ةق  برســج ل    الســداا تالرصــنيفات االارمانية الاالية للبن  
 أية مخصصات خساار على هذا ا  صدة.

 
 

 قروض بنكية  15
 

 : بح/   فاادةالري ةامل  للمجموعة    للقرتض تالسلف  الشرتد الرعاقديةفيما يلي  
   سبتمبر  30  ايسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

   ألف درهم  ألف ا ه 
 مطلوبات متداولة:     

 ةس  الت  ارمانية  475,881  406,173
 حسابات بنكية م شوفة    85,818  368

      ض  جل ت قر   11,559  15,683
     

422,224  573,258        
 مطلوبات غير متداولة:     

      قرتض  جل   1,430,176  1,636,953
 مطلوبات متداولة:     

 ااخل اتلة ادما ات العربية المرادة   486,318  373,281
      خا م اتلة ادما ات العربية المرادة   86,940  48,943

     
422,224  573,258        

 متداولة:  غير مطلوبات     
 المرادة ااخل اتلة ادما ات العربية   1,402,715  1,586,163

      خا م اتلة ادما ات العربية المرادة   27,461  50,790
     

1,636,953  1,430,176        
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 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 ح ومية مؤجلة منحة  16
 

ـــــمالية تفًقا   برقدي  موازنةح ومة أبوظبي   ةقوم ــ ـــــنوخة للنفقات الرأســ ــ ـــــمالية الملقرة كمنح   لموازنةســ ــ ـــــج ل المنح الرأســ ــ معرمدة. ير  ةســ
 كمطلوبات مرداتلة تغ ر مرداتلة.  تخر  ةصنيف ا الموحد  المرحلي الموجز  ح ومية ملجلة في بيان المركز المالي  

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  17
   سبتمبر  30  ايسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

   ألف درهم  ألف ا ه 
     

 ذم  ااانة ةجا خة     514,394  371,378
 مصا خف مسراقة   341,828  350,276

 تة م ناتافعات مقدمة   38,181  49,844
 ك 2014-2009ةوزخعات أ باح غ ر مطالب ب ا )  25,408  25,651

 ةوزخعات أ باح ااانة     65,305  -
 ذم  ااانة للمزا ع إ   234,113  93,000
           ذم  ااانة أخرى   94,918  86,134

976,283  1,314,147        
 
 

 جهات ذات عالقةمعامالت مع أرصدة و   18
 

ـــــياق ا عمام   قامت ـــ ــ ــ ـــــرتد تأح ام مرفق عل  ا  مع   بربرام   ادعرياايةالمجموعة  في ســ ـــ ــ ــ مجموعة مرنوعة مإ المعامالت تفًقا لشــ
ــركات أت   ـــ ــيتهــ ـــ ــمإ ةعرخف  الري ةقعأت أفراا   منشــ ـــ ــبالمادا في    كما هو  ذات العالقة الج ةضــ ـــ   24الدتلي  ق    يمليا  المااســ
 ".العالقةذات   الج ات" فصاحات  

 
ةعربر الج ات أن ا ذات عالقة  ذا كان  حد ا طراف القد ة على الســيطرة على الطرف اآلخر أت مما ســة ة ث ر هام على الطرف  

 اآلخر عند اةخاذ القرا ات المالية أت الرشغ لية.  
 

 . الرابعةتموظفي اداا ة الرايس  إ تأعضات مجلس اداا ة تهركاة      إالرايس   إةر لف الج ات ذات العالقة مإ المساهم
 

 أ( تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 

 :للفررةفيما يلي ةعوخضات موظفي اداا ة الرايس  إ  
 
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
 سبتمبر 30

2022  
 سبرمبر  30

2021  
 سبتمبر 30

2022  
 سبرمبر  30

2021 
 ألف ا ه    ألف درهم  ألف ا ه    ألف درهم  
 )غ ر مدققك   )غير مدقق(   )غ ر مدققك   )غير مدقق(   
         

 14,651  14,004  4,360  2,947  ةعوخضات الموظف إ قص رة ا جل
          4,148  3,299  1,167  787  ةعوخضات الموظف إ طوخلة ا جل

         
  3,734  5,527  17,303  18,799          
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 الموجزة الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   18
 
 مستحقة من جهات ذات عالقة( مبالغ ب 

   سبتمبر   30  ايسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف ا ه 
   )غير مدقق(   )مدققك

     
 هركة زم لة  -هركة قطوف تحال الرجا خة   12,421  14,352

 الشركة ا م -هركة أبوظبي الرنموخة القابضة   606  -
 هركة حليفة –لصناعات الاديد ذ.م.م. هركة ادما ات   492  288
      هركة حليفة  -هركة ابي للكابالت )الخاصةك المادتاة   232  138

     
14,778  13,751        

 
 جهات ذات عالقة  معامالت مع( ج
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  
 سبتمبر 30

2022  
 سبرمبر  30

2021  
 سبتمبر 30

2022  
 سبرمبر  30

2021 
 ألف ا ه    ألف درهم  ألف ا ه    ألف درهم  
 )غ ر مدققك   )غير مدقق(   )غ ر مدققك   )غير مدقق(   
         

 600  68,760  189  15,562  مبيعات 
          -  606  -  606  مصا خف معاا ةام ل ا 

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  19
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  سبتمبر  30  

2022 
 سبرمبر 30 

2021 
  سبتمبر  30 

2022 
 سبرمبر 30 

2021 
 )غ ر مدققك  )غير مدقق(  )غ ر مدققك  )غير مدقق(  
         

  بح الفررة العااد لمالكي الشركة 
          103,297  158,556  35,377  40,456  )ألف ا ه ك 
         

المروسط المرجح لعدا ا س   العااية  
          742,625  791,577  791,577  791,577  المصد ة خالم الفررة )آالف ا س  ك

         
للس   الواحد العااد ا ساسي تالمخفض  

          0,139  0,200  0,045  0,051  )ا ه ك 
 

للســـــ   بقســـــمة الربح للفررة العااد لمالكي الشـــــركة على المروســـــط المرجح لعدا ا ســـــ   ا ســـــاســـــي تالمخفض  ير   حرســـــاب العااد 
 .المصد ة خالم الفررة
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 الموجزة الموحدة  المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 القطاعات  تحاليل 20
 

ــــــاان ةقا خر حول ما   عداا ير  قطاع إ المجموعة لدى ــ ــ  تةر  مرنوعة   تخدمات منرجات يقدمان القطاعان أاناا. هذان موضــ
ــ لا   اا ة ما  ــل بشــ ــرراةيجيات ةقنيات يرطلبان كون ما  منفصــ ــوخق تاســ ــغ لية ةســ  المجموعة لدى الرنف ذية  اداا ة ةقوم مخرلفة. تةشــ
 .ا قل على أه ر ةسعة كل مرة االسرراةيجية الرنظيمية الوحدات مإ تحدة لكل الداخلية اداا خة الرقا خر بمراجعة

 
 :لألغراض الرشغ لية  كل قطاع مإ قطاعات المجموعة عملياتالملخص الرالي    يوضح

  الزراعية األنشطة قطاع
 الا واني. تالعلف الدق ق تةوزخع  نرام تخرضمإ الا واني  تالعلف الدق ق -

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
 تمنرجات ا لبان تالمنرجات الرجا خة.يشمل قطاع المياا تا غذية ةصنيع تةعبئة تةوزخع مياا الشرب تالمشرتبات تالعصاار   -
 
ـــــنيع تةعبئة تةوزخع تةجا ة   - ـــــرتات المجمدة ةصــ ـــــمل قطاع البرتة نات تالخضــ المركلزة   تالفاك ة  الاا   تالفلفل  معجون الطماط يشــ

 صنعة.الم  البرتة إ  تمنرجات المجمدة  تالخضرتات
 
 .المخبوزاتيشمل قطاع الوجبات الخفيفة ةصنيع تةعبئة تةوزخع الرمو  تمنرجات   -
 
ــغ لي قطاع كل بنرااج المرعلقة المعلومات  ن ــرناااً  ا اات قياس ير  أاناا. مب نة ةشــ  بيانه في ير  لما  تفقاً  القطاع أ باح  لى اســ

 ةرى  ح ث قياس ا اات في القطاع أ باح للمجموعة. ُةسـرخدم اداا ة الرنف ذية قبل مإ مراجعر ا  ةر  الري الداخلية اداا خة الرقا خر
 في العاملة المنشـــــيت ا خرى في القطاعات بنرااج مقا نة القطاعات نرااج لرق ي  مالتمة ا كثر هي المعلومات هذا أن اداا ة
 العمل. قطاع نفس
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 الموجزة الموحدة  المرحلية البيانات الماليةإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 20
 

 قطاع  
 األنشطة الزراعية 

  قطاع األنشطة اإلستهالكية
 المياه  

 واألغذية 
 البروتينات  

 الوجبات الخفيفة والخضروات المجمدة 
 إجمالي قطاع  

 المجموع األنشطة اإلستهالكية
 سبتمبر 30 

2022 
  سبرمبر 30

2021 
 سبتمبر 30

2022 
  سبرمبر 30

2021 
 سبتمبر 30

2022 
  سبرمبر 30

2021 
 سبتمبر 30

2022 
  سبرمبر 30

2021 
 سبتمبر 30

2022 
  سبرمبر 30

2021 
 سبتمبر 30

2022 
  سبرمبر 30

2021 
 ألف ا ه  ألف درهم  ألف ا ه  ألف درهم  ألف ا ه  ألف درهم  ألف ا ه  ألف درهم  ألف ا ه  ألف درهم  ألف ا ه  ألف درهم  
             

 2,180,663 3,024,261 1,469,186 2,242,239 338,712 603,829 384,845 891,292 745,629 747,118 711,477 782,022 اديرااات  
 ك67,159) (75,097) ك47,826) (51,868) ك4,710) (4,488) ك12,098) (12,786) ك31,018) (34,594) ك19,333) (23,229) المجموعة  قطاعات ما ب إ

             
             

 2,113,504 2,949,164 1,421,360 2,190,371 334,002 599,341 372,747 878,506 714,611 712,524 692,144 758,793  يرااات خا جية 
             
             

 631,700   851,085 487,694 677,018 98,295 184,312 99,715 226,312 289,684 266,394 144,006 174,067  جمالي الربح 
             
             

 183,401 275,923 106,724 167,457 37,345 76,102 29,561 68,176 39,818 23,179 76,677 108,466  بح القطاع الخاضع للرقرخر 
             
             

             بند مادي غير نقدي
خساار  نخفاض الايمة على  

   الذم  المدينة الرجا خة
 6,025 4,078 3,886 779 307 (1,892) 570 - 3,009 2,671 2,139 3,299 صافي
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 20
 

 القطاعات  إجمالي قطاع األنشطة اإلستهالكية قطاع األنشطة الزراعية 
 سبتمبر   30 

2022 
 ايسمبر  31

2021 
 سبتمبر   30

2022 
 ايسمبر  31

2021 
 سبتمبر   30

2022 
 ايسمبر  31

2021 
 ألف ا ه   ألف درهم ألف ا ه   ألف درهم ألف ا ه   ألف درهم 
       

       أخرى:
 3,392,555 3,541,403 2,786,099 2,785,453 606,456 755,950 موجواات القطاع 

       
 1,274,913 1,497,582 1,053,757 1,117,690 221,156 379,892 مطلوبات القطاع 

 
 القطاعات  إجمالي قطاع األنشطة اإلستهالكية قطاع األنشطة الزراعية 
 سبتمبر   30 

2022 
 سبرمبر  30

2021 
 سبتمبر   30

2022 
 سبرمبر  30

2021 
 سبتمبر   30

2022 
 سبرمبر  30

2021 
 ألف ا ه   ألف درهم ألف ا ه   ألف درهم ألف ا ه   ألف درهم 
       

 80,331 89,701 74,168 84,768 6,163 4,933 مصا خف  أسمالية 
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 تحاليل القطاعات )يتبع( 20
 

   :إجمالي الربحت   الخاضعة للرقرخر القطاعات خساار أت أ باح ةسوخةفيما يلي  
 

   أشهر المنتهية في  تسعةال        
 سبرمبر  30

2021 
 سبتمبر  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )غ ر مدققك 
   ألف درهم  ألف ا ه 

     
 مجموع أ باح القطاعات الخاضعة للرقرخر   275,923  183,401

     
 مبالغ غ ر مخصصة    
 مصا خف ةشغ لية أخرى   (68,292)  ك 74,412)

      يرااات الرموخل    )مصا خفك/ صافي  (25,222)  3,853
     

 الربح الموحد للفررة   182,409  112,842
      حقوق الملكية غ ر المسيطرة   (23,853)  ك 9,545)

     
      العائد إلى مالكي الشركة   الموحدة للفترة الربح  158,556  103,297

 
 :الخاضعة للرقرخرموجواات تمطلوبات القطاعات  ةسوخة فيما يلي  

   سبتمبر  30  ايسمبر 31
2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

   ألف درهم  ألف ا ه 
 موجودات القطاع    

 قطاع ا نشطة الز اعية   755,950  606,456
           قطاع ا نشطة ادسر الكية  2,785,453  2,786,099
 مجموع موجواات القطاعات الخاضعة للرقرخر   3,541,403  3,392,555
           غ ر مخصصة  مبالغ أخرى   3,073,019  2,996,321
      مجموع الموجودات   6,614,422  6,388,876

     
 مطلوبات القطاع    

 قطاع ا نشطة الز اعية   379,892  221,156
           قطاع ا نشطة ادسر الكية  1,117,690  1,053,757
 مجموع مطلوبات القطاعات الخاضعة للرقرخر   1,497,582  1,274,913
           غ ر مخصصة  مبالغ أخرى   2,135,715  2,155,444
      مجموع المطلوبات   3,633,297  3,430,357
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 )يتبع(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 موسميةنتائج  21
 

ةخضــــع أعمام ةمو  المجموعة  المد جة في قطاع ا غذية ضــــمإ قســــ  ا عمام االســــر الكية  للموســــمية الري ةرزامإ مع موســــ   
ــــبرمبر  لى أبرخل في ادما ات العربية المرادة تغ رها مإ المناطق   ــ ــــاا تالجمع  تبالرالي ةم ل  لى الذ تة خالم الفررة مإ ســ ــ الاصــ

 الرايسية.الجغرافية  
 

ــة  2022 سبرمبر 30أه ر المنر ية في   رسعةالبخالف ما ت ا أعالا  لفررة     ل  ير  ةسج ل أيــة  يــرااات هامــة ذات طبيعــة موسم 
 .2021ت   2022 سبرمبر 30أه ر المنر ية في   رسعةالالموجز الموحد لفررة  المرحلي  في ب ـان الربـح أت الخسا ة  

 
 

 والتزامات  طارئةمطلوبات  22
 ايسمبر 31

2021 
 سبتمبر  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدققك
   ألف درهـم  ألف ا هـ 

     
      بنكيةضمانات    22,187  39,660

     
       عرمااات مسرندية  111,786  111,513

     
       لرزامات  أسمالية   37,465  44,971

 
 الســــداا اارمانية بنظام ةســــ  الت تةرضــــمإ االعريااية. ا عمام ســــياق في أعالا المســــرندية تاالعرمااات الضــــمانات  صــــدا  ة 

 ال امشية. الواااع  تضمانات الوا اة تالكمبياالت الملجل الدفع تكمبياالت المناقصات تكفاالت ا اات ُحسإ تضمانات الملجل
 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  23
 

  المرحلي   لدى المجموعة أي أاتات مالية ة  قياســـــ ا بالايمة العاالة في كل فررة / ســـــنة معرتضـــــة في بيان المركز المالي ال يوجد
 .الموجز الموحد

 
في الســوق  لبيع أصــل أت افعه لراوخل الرزام في معاملة منظمة ب إ المشــا ك إ  الذي ســ ر   ســرالمه ن الايمة العاالة هي الســعر  

 كما في ةا خ. الاياس. يسرند قياس الايمة العاالة  لى افرراض أن المعاملة لبيع ا صل أت ةاوخل االلرزام ةر   ما:
 
 ؛ اتادلرزامفي السوق الرايسي لألصل أت  •
 ادلرزملألصل أت   فاادةغياب السوق الرايسي  في السوق ا كثر   •
 

 :كما يليمسروخات الرسلسل ال رمي للايمة العاالة   ة  ةاديد
 
 للموجواات )غ ر المعدلةك في ا ســواق النشــطة  المد جةقياســات الايمة العاالة هي ةل  المســرمدة مإ ا ســعا    -1 ى المسـتو  •

 مرماثلة؛  المطلوباتأت 
ــتو  • ــــعا    -2  ى المســـ ــ ــــرمدة مإ مدخالت غ ر ا ســ ــ ــــات الايمة العاالة هي ةل  المســ ــ ــــروي   المد جةقياســ ــ الري يم إ   1في المســ

  سعا ك أت بش ل غ ر مباهر )اي مشرقه مإ ا سعا ك؛ ت  ك  بش ل مباهر )اي ادلرزاممالحظر ا لألصل أت 
ــرمدة مإ   – 3 ى المســتو  • ــات الايمة العاالة هي ةل  المسـ ــال بقياسـ ــل أت الرق ي  ا  أسـ ــمل مدخالت لألصـ الري ال   ادلرزاملري ةشـ

 ةسرند  لى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غ ر القابلة للمالحظةك.
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 )يتبع( القيمة العادلة لألدوات المالية  23
 

لاياسـات   3  تال يوجد أي ةاوخالت ااخل أت خا م المسـروى 2تالمسـروى  1خالم الفررة  ل  ي إ هناك أي ةاوخالت ب إ المسـروى 
 الايمة العاالة خالم الفررة.  

 
ـــــ ـا بـالايمـة العـاالـة ةقـا ب قيمر ـا  ـــ ــ ــ ةعربر  اا ة المجموعـة أن الاي  العـاالـة للموجواات المـاليـة تالمطلوبـات المـاليـة الري ال ير  قيـاســ

 كما هو موضح في بيان المركز المالي الموجز الموحد. المد جة
 
 

 توزيعات أرباح  24
 

ألف    65,305  تافق المسـاهمون على ةوزخع أ باح نقدية بايمة 2022أبرخل   7في اجرماع الجملية العمومية السـنوخة المنعقد في 
  791,577٪ مإ  أس المام الُمصـد  البالغ  8,25تة  افع ا خالم الفررة تالري ةمثل   2021ايسـمبر    31ا ه  للسـنة المنر ية في 

  تافق المسـاهمون على  2021أبرخل   8المنعقد في  ة باح )في اجرماع الجملية العمومية السـنوخألف سـ   عند  عالن ةوزخعات ا 
ــــنة المنر ية في    118,100ةوزخعات أ باح نقدية بايمة  ـــ ــ ــ ــــمبر  31ألف ا ه  للســ ـــ ــ ــ ٪ مإ  أس المام  16,5تالري ةمثل   2020ايســ

  عالن ةوزخعات ا  باحك. عندألف    720,000الُمصد  البالغ  
 

ـــــبرمبر   15غ ر العااية المنعقد في  الجملية العمومية   في اجرماع ـــــاهمون على ةوزخعات أ باح نقدية مرحلية  2022ســ   تافق المســ
ـــــ ر المنر ية في    65,305بايمة  ـــــرة أهــ ـــــد  البالغ  ٪  8,25تالري ةمثل   2022يون و  30ألف ا ه  لفررة الســ مإ  أس المام الُمصــ

ــــ      791,577 ـــ ــ ــ ــــبرمبر  27غ ر العااية المنعقد في    العموميةالجملية  اجرماع  )في ألف ســ ـــ ــ ــ ــــاهمون على  2021ســ ـــ ــ ــ   تافق المســ
مإ ٪  8,25تالري ةمثل   2021يون و   30ألف ا ه  لفررة الســـــرة أهـــــ ر المنر ية في    65,305ةوزخعات أ باح نقدية مرحلية بايمة 

ــد  البالغ   ـــ ــ ــاح  ل  الحقاً ا  باحك. ة  افع ةوزخعات ا  باح   اتةوزخع  عند  عالن  791,577 أس المام الُمصــ ـــ ــ فررة الرقرخر تة  ادفصــ
 ك.17) اجع  يضاح   ااانةالموحدة ك  باح مسراقة   الموجزةعن ا في هذا البيانات المالية  

 
 

 إندماج األعمال 25
 
 شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودة (أ

 
ــطس  31في   ــرراةيجي  2021أغســ ــراواذ اســ ــة  يمثل  تافق مجلس  اا ة المجموعة على اســ ــبة حصــ ــركة  خبل ت  100 بنســ ٪ في هــ

بي  ة   طالق   .2021ايسمبر  13الحًقا على السيطرة في    تة  الاصوم  "كبي ام بيتهركة الالوخات المروسطية المادتاة )معا "
ــنةفي   ام بي ــاية ت مإ امات الرجا خة  كب رة مإ العال مافظة  ا تلدي   2007  ســـ اتلة   23وزع في أكثر مإ ةلالوخات تا غذية الصـــ

ـــــعوايــة تالواليــات المراــدة ا مرخ يــة. ـــ ــ ــ ةمــت   في جميع أناــات العــال   بمــا في ذلــ  ادمــا ات العربيــة المراــدة تالمملكــة العربيــة الســ
 المااسبة عإ االسراواذ باسرخدام طرخقة االسراواذ.

 
ــابق إ تفًقا الةفاقيةأبرمت المجموعة   ـــ ــرات ت   البيع اةفاقية  اا ة مع المالك إ الســ ـــ ــرتد ل  الااكمةالشــ ـــ ــةشــ ـــ ــااية ل  الاصــ ـــ طرف  لاالقرصــ

 ٪ مإ  أس المام المصد .20تالري ةساتي   "بي ام بي"في    ي اداا  
 

كما في    "بي ام بي" لـــــ الموحدة الاي  العاالة الملقرة للموجواات تالمطلوبات الماداة    المرحلية الموجزة  ةرضمإ هذا البيانات المالية
 .2021ايسمبر   31في البيانات المالية الموحدة للسنة المنر ية في  مب إ  كما هوةا خ. االسراواذ  

 
ــ  ــ ــ على أنه    البدم  ة  ةاديد جزت مإ  2021 ايسمبر 13برا خ.   "بي ام بي"كجزت مإ اةفاقية البيع تالشرات مع المالك إ السابق إ لـــ

ــ ة  بناًت على أاات مارمل ــ ــراوذ عل   المنشــ ــ ــراواذ  بلغت الايمة     ا المســ ــ ــرخبية. كما في ةا خ. االســ ــ ــوخة بعض االلرزامات الضــ ــ تةســ
  تالرسـوخة الضـرخبية.   ا اات المسـر دفمقابل   "بي ام بي"ألف ا ه  بالنظر  لى ملهـرات أاات   101,696  المارملة للبدالتالعاالة  

 .2022لذي مإ المروقع االنر ات منه قبل ايسمبر   الن ااي  البدمرق ي   ب  حالياً اداا ة   ةقوم
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 )يتبع( إندماج األعمال 25
 
 بي. في الهولندية االستحواذ على شركة أبو عوف القابضة (ب 
 

٪ في هــركة أبو عوف القابضــة ال ولندية  60 بنســبة  اســرراةيجيعلى اســراواذ   المجموعة  تافق مجلس  اا ة  2022يول و  14في  
مسـاهمة ة سـسـت في مصـر تةرمثل أهداف ا الرايسـية في  رايسـية  بو عوف هي هـركة  ال  رابعةالشـركة ال  ن)"أبو عوف"ك     بي.في.

كما في ةا خ. المراجعة     ةصـنيع تةوزخع تةشـغ ل مراجر البيع بالرجزاة تأكشـاك المنرجات المرخصـصـة تالوجبات الخفيفة الصـاية.
ــــبب ادجراتات القانونية تإجراتات ــــراواذ بســ ــــراواذ جا خة تل  ير  ةاديد ةا خ. االســ ــــراواذ ا خرى ذات   ال ةزام  جراتات االســ االســ

 الصلة.
 
 


