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 تقرير مجلس إدارة "مجموعة أغذية ش.م.ع" 

 المساهمون الكرام، 
 
) الشرررر(ة     م  ع والبيانات المالية الموحدة لررررررررررررررررر  مجموعة أ  ية   سرررنو   تقرير نصرررل الالني بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أقدم لكم يسرررر  

  2022يونيو  30وشر(اتها التابعة ) المجموعة   عن الفترة المنتهية في 
 

على اسررررتكمال رحلتنا للتوول وسرررر  تقلبات السرررروا المسررررتمرة وال رررر و  ا سررررت نا ية   2022النصررررل امول من العام    خالل  واصررررلنا التر(ي 
سرررررررلسرررررررلة التوريد من خالل الوفا  على جهودنا    واضررررررر راباتالناجمة عن الت ررررررر م  فمن جهة، نواصرررررررق عملنا ا سرررررررتباقي إلدارة التكاليل 

أوجه التآزر من خالل التكامق السررلس للكيانات التي تم   وتع ي وسررين م يم منتجاتنا وقنواتنا، وت  ،العامةفي سررياسررات التسررعير ا سررتراتيجية  
 ا ستوواذ عليها  ومن جهة أخرى، فإننا نواصق الم ي قدمًا في إستراتيجيتنا للنمو من خالل الر(ا   التالية:

 
على حصة  ستوواذ  ا   الم ي قدمًا في صفقة  يوليو على  شهر  وافق مجلس اإلدارة في:  1االستحواذ على مجموعة عوف في مصر •

  ويسمح ه ا  في مصرال فيفة الصوية    والوجباتالقهوة    وبيع منتجات  صناعة بوهي شر(ة مت صصة    ؛مجموعة  عوف   في %  60
لوجبات قسم ا  فينمو  زيادة ال  أسرع امسواا نموًا في المن قة، ف اًل عن  بترسيخ ح ورها في إحدى أ  ية     لمجموعة ا ستوواذ  
   جديدةال نتاجاإلوخ و    يراداتاإلمصادر الوصول الفور  إلى توفير وتع ي  قسم امعمال ا ستهالكية من خالل  ،ال فيفة

 90  يحوال وافق مجلس اإلدارة على است مار  :في المملكة العربية السعوديةاللحوم واألغذية المبردة والمجمدة    قسمالتوسع في   •
وسيع ز     قسمه ا اللالتابعة  ة بالمملكة العربية السعودية إلحدى العالمات التجارية  لبناء منشأة تصنيع في جد    إماراتي  مليون درهم

يدفع عجلة  سفي المملكة، و    أ  ية مجموعة  من ح ور  ه ا المشروع، ال   يأتي استجابة لل لب القو  من العمالء الموليين،  
ا ستهالكية   ق اع السلعشر(ة را دة في  ن نصبح  م  الهادفةدعم استراتيجيتنا  إلى جانب  المجمدة،  المبردة و قسم اللووم  معمال  النمو  

 في المن قة  
جا  ة الم اا الممتاز    أ  ية حصدت سبعة من منتجات مجموعة    :في إطار محفظة متنوعةعالمية  جوائز  الجات حائزة على  منت •

التي تواكب و ،  المتنوعة  ضمن موفظتنا  ناالمقدمة من المعهد الدولي للت وا في بلجيكا  وه ا دليق على جودة منتجات  2022لعام  
 عمال نا المت ورة   احتياجاتتر(ي نا ا ستراتيجي على ا بتكار وتلبية 

 
فلس للسرهم الواحد للنصرل امول   25 8يوصري مجلس اإلدارة بتوزيع أرباص بقيمة  وتماشريًا مع سرياسرة المجموعة لتوزيع أرباص نصرل سرنوية،  

 التنظيمية رهنًا بالوصول على الموافقات الالزمة من المساهمين والجهات ، 2022من العام 
 

 2022لنصف األول من العام أبرز نتائج ا
حيث % على أسررران سرررنو ، 51مليار درهم نموًا بنسررربة    0 2البالغ   صااافي إارادات المجموعةق ، سرررج  2022في النصرررل امول من العام  

سررررراهم قسرررررم اللووم وام  ية المبردة والمجمدة و    2021في عام  عليها  سرررررتوواذ  الشرررررر(ات ال مس التي تم اإلعالن عن اأداء جميع    زناع   

 
 ، بما في ذلك الوصول على الموافقات التنظيمية الم لوبة المعتادة ا ستوواذ لشرو  اإل الا صفقة   ع ت  1
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%، وقسررم امعمال ال راعية  23والمواد ال  ا ية امخرى بنسرربة  %، وقسررم المياو والمشررروبات 21%، وقسررم الوجبات ال فيفة بنسرربة  29بنسرربة  
  2022% من إيرادات المجموعة في النصل امول من العام 27بنسبة  
 

% مقارنة 71 بنسررربة، نموًا (بيرًا مؤخراً ، ال   اندمجت توت مظلته الكيانات الجديدة المسرررتووذ عليها قساام األعمال االسااتة  يةق  كما سرررج  
% من إجمالي مبيعات المجموعة، تماشرررررريًا مع 73، ليسرررررراهم اليوم بنسرررررربة  درهم مليار  5 1ق  ووصررررررلت إيراداته اإلجمالية إلى  بالعام السرررررراب

 على ذات النمو امستهالكية ا سلع الاستراتيجيتنا لتنويع مصادر اإليرادات نوو فئات 
 

مليون درهم، حيث ساهم    570إلى    2022وصلت إيرادات القسم خالل النصل امول من العام    اللحوم واألغذية المبردة والمجمدة: •
مليون درهم  وقد حق ق    493بإضافة    اً ا حدي مالمستووذ عليهللشر(تين  في امردن ومصر  المبردة والمجمدة  اللووم  قسم    أعمالتوحيد  

الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا ب يادة حجم وأسعار المبيعات  ب  رنةمقا  بمعدل خانتيننموًا في المبيعات    تكامق أعمال الشر(تين
فقد ن هامش أرباص القسم بشكق عام مع قيامنا بت مين أعمال قادرة على توسين الهوامش التش يلية له ا العام  ومع ذلك،  وتوس  
 اللووم   قسم  هوامش أرباصخاص في  وقد تجل ى ذلك بشكق  ،  الفرديةهوامش امرباص    علىارتفاع تكاليل المواد ال ام والشون    أث ر

أث ر تراجع الجنيه (ما  ن بسبب م يم قنوات ال دمات )خدمات ام  ية مقابق خدمات البيع بالتج  ة    في امرد  المبردة والمجمدة
 سلبًا على المساهمة المتوقعة من عمليات مصر  2022من مارن  ةامخير  الفترةالمصر  خالل 

 
مع ت مين درهم،  مليون    417إلى    2022من العام    في النصل امول  قسم الوجبات ال فيفة  وصلت إيرادات  الوجبات الخفيفة:قسم   •

، واستبعاد الم بوزات المجمدة والمو رة مسبقًا في دولة اإلمارات العربية  درهم  مليون   149مساهمة مجموعة  بي إم بي  البال ة  
نموًا في اإليرادات على أسان سنو  مقارنة بالفترة  والم ب  الكويتي  لت أعمال التمور  وسج  المتودة بعد قرار وقل ال سا ر المتكررة   

إل اء نموذج امعمال الموسمي وازدياد ال لب عليها بالجملة  من تر(ي نا على    أعمال التمورمن العام السابق، حيث استفادت    نفسها
نت الربوية اإلجمالية للقسم مع التوسين المستمر للتكلفة  افتتاص موسم المدارن  وتوس  من    في الكويتالم ب   واستفاد    ،والتج  ة

 والت ليل ودعم أوجه التآزر التي عو ضت ارتفاع تكاليل المواد ال ام ومواد التعبئة 
 

 المياه والمواد الغذائية األخرى: •
o  حيث أدى درهم  مليون   382  هاإيرادات  وبل ت  ،مقارنة بالعام السابق  على ثباتها  قسم المياه والمشروباتمبيعات    حافظت ،

أداء عمليات المياو في اإلمارات والكويت وع   السعودية على  توسن  المبيعات في  ان فاض  إلى تعويض  خلفية  مان وتر(يا 
مليون درهم   أما في السوا    5 8المنافسة والقرار ا ستراتيجي بإيقاف أعمال المشروبات ال اسرة )خسا ر مبيعات قدرها  

جالون     5المياو المعبأة + عبوات المياو الم صصة للمنازل والمكاتب سعة  اإلماراتية )لت مبيعات المياو  المولية، فقد سج  
لفترة مدفوعة بانتعا  مبيعات المياو المعبأة عبر قنوات خدمات البيع بالتج  ة وخدمات ام  ية  نسبة مبيعات أعلى خالل ه و ا

جالون  وفي قناة مبيعات التج  ة، تواصق موفظة  أ  ية  من المياو    5وبيع عبوات المياو الم صصة للمنازل والمكاتب سعة  
على الر م من البيئة   ،2من حيث الوجم والقيمة السوقية  % على التوالي2 28% و5 28المعبأة ريادتها في السوا بنسبتي  

شديدة التنافسية  (ما يواصق ارتفاع المؤشر الترويجي وأسعار مادة البولي إي يلين تيريف اليت وتكاليل مواد الت ليل والنقق  
توويق عمليات المياو في السعودية  على ربوية قسم المياو  باإلضافة إلى ذلك، فإن عملية إعادة الهيكلة الرامية ل  سلباً   التأثير

 ستواصق التأثير على ربوية ه ا القسم على المدى القصير  

 
 إجمالي اإلنتاج السنوي  - 2022املعبأة باستثناء املياه املعدنية: مايو تقرير تدقيق مؤسسة إيه س ي نيلسون للمياه  2
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o مليون درهم،    93)منتجات املبان والمنتجات التجارية : بل ت قيمة مبيعات المواد ال  ا ية امخرى    خرى األمواد الغذائية  ال
قدرها   التسعير 4ب يادة  المنتجات، وبدء عمليات  لم يم  المناسبة  السابق، بف ق اإلدارة  العام  نفسها من  بالفترة  % مقارنة 

   ا ستراتيجي، والعروض الترويجية التنافسية
 

% عن العام السررررابق  وعلى الر م من الت رررر م العالمي مسررررعار 15بارتفاع قدرو  ،مليون درهم  534  قساام األعمال الزراعيةرادات وبل ت إي
المدعوم    الدقيقتعوي ررات في قناة اللت ربوية القسررم توسررنًا مدفوعًا بالكفاءات التشرر يلية وتعديالت امسررعار و الوبوب وتكاليل الشررون، سررج  

 البيئة الت  مية  ض وطات لمواجهة 2022العام  في النصل امول من
 

، أ  % على أسرران سررنو  74، بمعدل نمو قدرو 2022مليون درهم في النصررل امول من العام    118إلى   3صاافي رب  المجموعةووصررق  
الكيانات المسرررتووذ عليها والقادرة على توسرررين الهوامش التشررر يلية،  دمماإليرادات  وي ع ى ذلك بشررركق ر يسررري إلى  بمقارنة بمعدل نمو أعلى  

 .ة عن عمليات التكامق وتوسين اإلنتاجيةمومبادرات توسين التكلفة الناج
 

  8 2في المجموعة    إجمالي حقوق المسااااااا مين(ما بلغ    2022يونيو    30في   مليار درهم  3 6إلى   إجمالي أصااااااول المجموعةووصرررررررررق  
 مليار درهم 

 
 2022الربع الثاني من العام أبرز نتائج 

% على أسررران سرررنو ، مدفوعًا  44مليار درهم نموًا بنسررربة    94 0البالغ   صااافي إارادات المجموعة، سرررجق  2022في الربع ال اني من العام 
اهم قسرررررم اللووم وام  ية المبردة وسررررر   2021ها في عام  عن ا سرررررتوواذ علياإلعالن  تي تم ال مسرررررة الالشرررررر(ات  جميع  بين  التكامقبتع ي   

%، وقسرم امعمال 26والمشرروبات والمواد ال  ا ية امخرى بنسربة %، وقسرم المياو 17%، وقسرم الوجبات ال فيفة بنسربة  29والمجمدة بنسربة  
  2022% من إيرادات المجموعة في الربع ال اني من العام 28ال راعية بنسبة 

 
مليون درهم، وشررركلت مبيعات  675% مقارنة بالعام السرررابق  ووصرررلت إيراداته إلى  59 بنسررربةنموًا (بيرًا    قساام األعمال االسااتة  يةق  سرررج  و 
  لعمالءعلى ا ير( % من إجمالي مبيعات المجموعة، تماشيًا مع استراتيجيتنا في اعتماد نموذج أعمال 72سم الق
 

مليون درهم، حيث ساهم   276إلى    2022خالل الربع ال اني من العام    قسم  ال  وصلت إيرادات  اللحوم واألغذية المبردة والمجمدة: •
مليون درهم منها، مقابق    240بنوو    اً ا حدي مالمستووذ عليهللشر(تين  في امردن ومصر  المبردة والمجمدة  اللووم    قسم  أعمالتوحيد  
ق  للصناعات ال  ا ية، نظرًا من دمم  أطياب   والناتجة عن دمم شر(ة  النبي  2021مليون درهم فق  في الربع ال اني من العام    85
ير بال (ر أن مبيعات اللووم في امردن سجلت ارتفاعًا أكبر على أسان سنو  مدعومة د  وج2021أ س س    1إ  بتاريخ    يكتمقلم  

 وارتفاع أسعار البيع الناجم عن ت  م أسعار المواد ال ام    ،بانتعا  قو  في قناة خدمات ام  ية
 

 درهم   مليون   73مع ت مين مساهمة مجموعة  بي إم بي  البال ة  درهم،   مليون   162إلى   القسم  وصلت إيرادات  الوجبات الخفيفة: •
لت  بعد قرار وقل ال سا ر المتكررة  وسج  ، واستبعاد الم بوزات المجمدة والمو رة مسبقًا في دولة اإلمارات العربية المتودة  ه ا العام

ل اء  إلجهودنا  دت  على أسان سنو  مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق  حيث أنموًا في اإليرادات  والم ب  الكويتي  أعمال التمور  
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تكون سلبية ما توول إيجابي في زيادة ربوية ه ا الق اع الفرعي، التي عادة توقيق التمور إلى  لمنتجاتنموذج امعمال الموسمي 
 الموسمي  جر اء طابعهافي الربع ال اني 

 
 المياه والمواد الغذائية األخرى: •

o حيث أدى درهم  مليون   197  هاإيرادات  وبل ت  ،مقارنة بالعام السابق  على ثباتها  قسم المياه والمشروباتمبيعات    حافظت ،
المياو في اإلمارات والكويت وعمان وتر(يا إلى تعويض ان فاض المبيعات في السعودية على خلفية المنافسة    أعمالتوسن أداء  

 مليون درهم    2 1والقرار ا ستراتيجي بإيقاف أعمال المشروبات ال اسرة )خسا ر مبيعات قدرها 
o    بل ت حيث  لت المواد ال  ا ية امخرى مبيعات ثابتة نسبيًا،  تجات التجارية : سج  )منتجات املبان والمن  خرى األالمواد الغذائية

 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق  40قيمتها 
 

% مقارنة بالفترة نفسررررررررها من العام 17أ  ما يعادل نموًا بنسرررررررربة  ؛مليون درهم  267في الربع ال اني   قسااااام األعمال الزراعيةبل ت إيرادات و 
  المدعومةالسررلع  قناة  في الوبوب رتفاع أسررعار  التأثير السررلبيتعويض    2022من العام   الربع ال انيالربوية، تم في   ي صفيما و   السررابق

  2022في النصل امول من العام 
 

حوالي  أ    ؛% على أسان سنو  96  بلغ  بمعدل نمو  ،مليون درهم  36  إلى  2022من العام  في الربع ال اني    4صافي رب  المجموعةووصق  
 .  وي ع ى ذلك بشكق ر يسي إلى توحيد الكيانات المستووذ عليهاباإليراداتضعل المعدل مقارنة 

 
التقدم ال   أحرزناو حتى اآلن في تنفي  اسرتراتيجيتنا ودمم الشرر(ات المسرتووذ عليها حدي ًا على الر م    فإنني أشرعر بالرضرا عنباختصرار، و 

  فيما نواصق تنفي  استراتيجيتنا على الر م من ظروف السوا الصعبة ،أكبرالبيئة الت  مية  و  ن ال ملت مين بتوقيق قيمة ض وطات من 
 
 
 
 
 

 خليفة سلطان السويدي
 ةاإلدار ر يس مجلس 

 2022أ س س  4
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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  
ــامل الموجزة الموحدة للربح أك الخســـــا ة   المرحلية  البيانات  ك   2022  يونيو  30كما في  إلياا مًعا بــــــــــــــــــــ "المجموعة"ش       الدخل الشـــ

أاــــــــــــــار المن)اـية ـبذـلا الـ)ا لة. إن اداا ة مســــــــــــــ كـلة ع  إعـداا  ـذ    ســـــــــــــــ)ةلف)رة الال)غيرات في حقوق الملكـية كالـ)دفـقات النـقدـية  
. إن مســ كلي)نا  ي إبدا   "ال)قا لر المالية المرحلية"  34المعلومات المالية المرحلية كعرضــاا كفقًا للمايا  المسايــبي الدكلي  ق  

 إي)ن)اج حول  ذ  المعلومات المالية المرحلية إي)نااًا 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  اديــ)فســا ات  بشــ ل   يســي م  مدقق السســابات المســ)قل للمنشــ ة "
ــل  اع  األمو  المالية كالمسايبية  ك  كلي   األاخاص المس تباع إجرا ات تسليلية كإجرا ات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

م  نطاق الايام بال)دقيق كفقًا للمعايير الدكليــــــــــــــــة لل)دقيق  كبال)الي  فرناا ص تم ننا م  السوــول على ت  يد حول جمي   جو رلاً 
 األمو  الاامـة ال)ي يم   أن يبيناا ال)دقيق. لذا  فرننا ص نبدي  أي تدقيق بش ناا.

 ادي)ن)ـاج
ــ)نااًا إلى مراجع)نا  ل  ي)بي  لنا ما يدعونا إلى ا دع)قاا ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  ي)  إعداا ا  م  جمي  ايــ

 ".المالية المرحلية ال)قا لر " 34النواحي الجو رلة  كفقًا للمايا  المسايبي الدكلي  ق  
 

  ايلولت آند توش )الشرق األكيطش
  
  
  

  موق  م  قبل:
  مسمد خميس ال)ح

  717 ق  القيد 
  2022أغسطس  4

 أبوظبي
 ادما ات العربية الم)سدة
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 الموجز الموحد   المرحلي  بيان المركز المالي
   2022 يونيو 30كما في 

 
 ةيسمبر  31  يونيو  30  إيضاحات  
 )مدققك   )غير مدقق(    
   2022  2021 
 ألف ة مـ    ألف درهـم   
      

      الموجودات 
      

      الموجودات غير المتداولة
 109,444  94,352   حق  درخدام الموجوةات
 1,500,436  1,465,257  6 ممرلكات تآنت تمعدات

 24,251  20,287  7 مشرتع مشرركهركة زم لة ت  درثما  في 
 1,646,032  1,646,032  8 الش رة

       439,110  426,662  9 موجوةات غ ر ملمودة
      

       3,719,273  3,652,590   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 708,241  593,790  10 مخزتن 

 813,044  828,179  11 ذم  مدينة ةجا  ة تأخرى 
 10,283  45,219  12 ةعو ضات ح ومية مسراقة

 14,778  22,079  17 مسراق مد ج ات ذات عالقة
       1,123,257  1,169,910  13 نقد تأ صدة لدى البنوك

      
       2,669,603  2,659,177   مجموع الموجودات المتداولة 

      
       6,388,876  6,311,767   مجموع الموجودات

 
 

 

 

 

 

 

 

 



https://agthia.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAubXwcOV6sUdY-VKILWMins2v0auzPyCU
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 الموجز الموحد )غير مدقق(  المرحلي بيان الربح أو الخسارة  
  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 

 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
 2021  2022  2021  2022  إيضاح 
 ألف ة م    ألف درهم   ألف ة م    درهم ألف     
          

 1,318,367  1,995,621  652,843  942,481    يراةات 
           ك928,285)  ( 1,420,434)  ك467,046)  ( 675,559)   ةكلفة المبيعات

          
 390,082  575,187  185,797  266,922   إجمالي الربح  

          
 ك206,359)  (   258,273)  ك106,105)  ( 129,665)   ملا  ف بيو تةوز و

 ك127,100)  ( 166,946)  ك 63,080)  ( 85,484)   ملا  ف عمومية تإةا  ة 
 ك4,525)  ( 4,837)  ك2,421)  ( 2,318)   ةكاليف باث تةطو ر

           22,868  17,879  10,944  11,675     صافي يراةات أخرى 
          

 74,966  163,010  25,135  61,130   الربح التشغيلي 
          

 8,017  10,844  4,264  5,592    يراةات ةمو ل
 ك7,662)  ( 25,765)  ك4,819)  ( 15,948)   ملا  ف ةمو ل

حلة في الربح/ )الخسا ةك مد  درثما  في 
           ك2,742)  1,593  ك2,430)  557   مشرتع مشررك تهركة زم لة 

          
 72,579  149,682  22,150  51,331   ربح الفترة قبل ضريبة الدخل والزكاة 

          
           ك1,837)  ( 14,451)  ك1,444)  ( 6,861)   ملا  ف ضر بة الدخل تالزكاة 

          
           70,742  135,231  20,706  44,470   ربح الفترة  

          
          عائد إلى: 

 67,920  118,100  18,336  35,906   مالكي الشركة 
           2,822  17,131  2,370  8,564   حقوق الملكية غ ر المسيطرة 

          
   44,470  20,706  135,231  70,742           
          

           0,095  0,149  0,025  0,045  18 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(  
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 الموجز الموحد )غير مدقق( المرحلي  بيان الدخل الشامل 
  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو  30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو  30
  2022  2021  2022  2021 
 ألف ة م    ألف درهم   ألف ة م    ألف درهم   
         

          70,742  135,231  20,706  44,470  ربح الفترة
         

         الدخل الشامل اآلخر: 
         

قد يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح أو    الذي  البند
 الخسارة  

        

 ك3,369)  ( 35,047)  ك957)  ( 7,730)  فرتقات ةاو ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية 
         

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

        

          1,670  13,616  ك1,578)  5,711  للموظف د  عاةة قياس ةعو ضات ن اية الخدمة  
         

          ك1,699)  ( 21,431)  ك2,535)  ( 2,019)  الخسارة الشاملة األخرى  
         

          69,043  113,800  18,171  42,451  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
         

         عائد إلى: 
 65,898  103,038  15,674  35,105  الشركة مالكي  

          3,145  10,762  2,497  7,346  حقوق الملكية غ ر المسيطرة 
         
  42,451  18,171  113,800  69,043          
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 الموجز الموحد المرحلي بيان التغيرات في حقوق الملكية 
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة 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  ك 64,254 ) 205,659  -  600,000  )مدققك  2020ةيسمبر  31الرص د في 
                                  

 70,742  2,822  67,920  67,920  -  -  -  -   بح الفررة   
                 للفررة:  )الخسا ةك الشاملة ا خرى الدخل/  

 ك 3,369 ) 317  ك 3,686 ) -  ك 3,686 ) -  -  -  فرتقات ةاو ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية 
 1,670  6  1,664  1,664  -  -  -  -   عاةة قياس ةعو ضات ن اية الخدمة للموظف د 

                                  
 69,043  3,145  65,898  69,584  ك 3,686 ) -  -  -  مجموع الدخل/ )الخسا ةك الشاملة للفررة 

                                  
 ك118,800 ) -  ك118,800 ) ك118,800 ) -  -  -  -  ك 23) يضاح  2020ةوز عات أ باح لسنة 

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

                                  
 129,902  129,902  -  -  -  -  -  -  اردراواذ على حقوق الملكية غ ر المسيطرة  

                                  
 2,851,990  162,709  2,689,281  1,107,888  ك 67,940 ) 205,659  652,097  791,577  )غ ر مدققك  2021 يون و  30الرص د في 

                 
                 

 2,958,519  198,626  2,759,893  1,166,698  ك 77,742 ) 227,263  652,097  791,577  )مدققك  2021ةيسمبر  31الرص د في 
                                  

 135,231  17,131  118,100  118,100  -  -  -  -   بح الفررة   
                 الدخل الشامل اآلخر للفررة:

 ك 35,047 ) ك 6,471 ) ك 28,576 ) -  ك 28,576 ) -  -  -  فرتقات ةاو ل عمالت أجنبية مد عمليات خا جية 
 13,616  102  13,514  13,514  -  -  -  -   عاةة قياس ةعو ضات ن اية الخدمة للموظف د 

                                  
 113,800  10,762  103,038  131,614  ك 28,576 ) -  -  -  للفررة   ة)الخسا ةك الشامل  الدخل/  مجموع 

                                  
 ك 65,305 ) -  ك 65,305 ) ك 65,305 ) -  -  -  -  ك 23) يضاح  2020ةوز عات أ باح لسنة 

 ك 3,382 ) ك 3,382 ) -  -  -  -  -  -  ةوز عات أ باح لاقوق الملكية غ ر المسيطرة 
                 
                 

 3,003,632  206,006  2,797,626  1,233,007  ( 106,318 ) 227,263  652,097  791,577  )غير مدقق(  2022  يونيو 30الرصيد في  
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 الموجز الموحد )غير مدقق( المرحلي بيان التدفقات النقدية  
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في    
 2022  إيضاحات 

 ألف درهم 
 2021 

 ألف ة م  
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 70,742  135,231    بح الفررة  
      ةعديالت لـ: 

 66,817  79,937  6 ادر الك ممرلكات تآنت تمعدات 
 9,632  11,725  9  طفات موجوةات غ ر ملمودة 

 15,670  20,309   الموجوةات  طفات حق  درخدام  
 ك8,017)  ( 10,844)    يراةات ةمو ل

 5,990  22,399   ملا  ف ةمو ل
 7,263  8,601   مخلص ةعو ضات ن اية الخدمة للموظف د
 3,699  3,854  11   صافي للذم  المدينة الاركة في مخلص خساار  نخفاض الايمة 

 ك81)  ( 1,562)  6 مد بيو ممرلكات تآنت تمعدات  م سب 
 1,837  14,451   ملا  ف ضر بة الدخل تالزكاة

 1,657  2,956   فوااد على مطلوبات عقوة اريجا  
 4,443  2,143  10 الاركة في مخلص مخزتن بطيت الاركة  صافي

 2,742  ( 1,593)   تهركة زم لة  صافي  الخسا ة مد  درثما  في مشرتع مشررك  )الربحك/   حلة في
            

 182,394  287,607   صافي النقد من األنشطة التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
      الرغ ر في:  

 77,219  112,308   المخزتن 
 227,866  ( 16,749)   ذم  مدينة ةجا  ة تأخرى  

 7,900  ( 7,301)   ذات عالقة   ات مسراق مد ج 
 ك 48,346)  ( 34,936)   ةعو ضات ح ومية مسراقة 

 ك5,715)  ( 4,559)   منح ح ومية منجلة 
 ك4,895)  -   ذات عالقة  ة مسراق  لى ج 

 ك 185,466)  ( 175,046)   ذم  ةاانة ةجا  ة تأخرى 
            

 250,957  161,324   النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 ك7,025)  ( 6,810)   ةعو ضات ن اية الخدمة المدفوعة للموظف د

 ك390)  ( 20,547)   ضر بة الدخل المدفوعة
            

 243,542  133,967   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ك 48,017)  ( 70,910)  6  دراواذ ممرلكات تآنت تمعدات 

 ك 129,540)  129,151     صافي  درثما  في تةااو ثابرة
 ك 166,670)  -   ةابعة  صافي النقد  اتادرثما  في هرك

 12,652  8,604   فوااد مقبوضة 
 -  5,557   زم لة  ات مسرلمة مد هركةوز عات أ باح 

 373  1,896   عوااد مد بيو ممرلكات تآنت تمعدات 
            

 ك 331,202)  74,298   األنشطة االستثمارية ( المستخدم في) الناتج من/ صافي النقد
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ك 118,800)  ( 65,305)  23 للمسامم د ةوز عات أ باح مدفوعة 
 -  ( 3,382)   لاقوق الملكية غ ر المسيطرة ةوز عات أ باح مدفوعة 
 90,537  10,388   قرتض بنكية  صافي 

 ك4,935)  ( 15,878)   فوااد مدفوعة 
 150,000  -  14 ا جل   ةض طو ل ت عاادات مد قر 

 ك 17,338)  ( 26,026)   اريجا  المبلغ ا دادي المسدة مد مطلوبات عقوة 
            

 99,464  ( 100,203)   األنشطة التمويلية الناتج من /( المستخدم في)صافي النقد 
            

 11,804  108,062   في النقد ومرادفات النقد الزيادة
 ك1,645)  ( 5,208)   ة ث ر صرف عمالت أجنبية

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

 165,630  330,717  13 يونيو   30النقد ومرادفات النقد كما في 
      

      معاملة غير نقدية:
 843,674  -   عالتة  صدا  ا د   ت اندراواذ على هركات ةابعة جديدة مد خالم  صدا   أس المام 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية 
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

في  ما ة   2004لســــــنة   324ة دــــــســــــت مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشــــــركة"ك كشــــــركة مســــــاممة عامة بموجب القرا  الوزا ي  ق   
تقرا    2018ك لسـنة  2بموجب القانون  ق  )  .٪ مد أدـ   الشـركة62,9أبوظبي. ةمرلل الشـركة القابضـة العامة )صـناعاتك نسـبة 

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

 
في الدتم الري ةما س المجموعة ف  ا أعمال ا تما نرج عنه مد اضـــــــــطرابات في ا نشـــــــــطة   19 –ننرشـــــــــا  ف رتس كوف د  نريجةً 

على عملياة ا تاةخذت دلسلة مد   ذلل برق ي  آثا بش ل  درباقي  ا دواق  قامت  ةا ة المجموعة  انجرماعية تانقرلاةية في ةلل 
ارجراتات الوقااية  بما في ذلل تضـو خطة طوا   لضـمان صـاة تدـالمة موظف  ا تعمالا ا تالمسـر لك د تالمجرمو بشـ ل عام  

عمليات المجموعة في الوقت الاالي  لى حد كب ر  ح ث ة    رل  ةر ثتكذلل ضـــمان ادـــرمرا  ة ةو  د منرجاة ا في جميو أدـــواق ا.  
ادـرثنات صـناعة ا غذية تالمشـرتبات بشـ ل عام مد عمليات الاظر تالق وة المخرلفة الري ةفرضـ ا السـلطات المخرلـة. بناًت على  

 الموحدة  الموجزةالمرحلية  ج المالية  ل  ي د له أي آثا  جومر ة على النراا  19  –مذل العوامل  ةعرقد  ةا ة المجموعة أن تبات كوف د 
 . تةواصل  ةا ة المجموعة مراقبة الوضو عد كثب.2022 يون و 30المنر ية في  للفررةلمجموعة ل

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

 تالمشا  و المرةبطة بقطاع ا غذية تالمشرتبات.
 

ارما ات العربية  -  أبوظبي37725   . ب.: 17 ن عنوان الم رب المســـــجل للشـــــركة مو جز رة الر    دـــــ اي ةو ز  الطابق 
 المرادة.

 
 أةنال: مب نة  تحلة الشركة في الشركات الرابعة تالعمليات ن ا نشطة الرايسية  بلد الر ديس 

 
 بلد التأسيس والعمليات  

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

  يونيو   30  
2022 

ةيسمبر    31
2021 

  يونيو   30
2022 

ةيسمبر    31
2021 

 

       
  هركة المطاحد الكبرى ش.م.ع. 

 )قس  ا نشطة الز اعيةك 
ارما ات العربية  

 المرادة 
 نرام تبيو الدق ق تعلف  100 100 100 100

 الا وانات. 
هركة الع د لألغذية تالمشرتبات  

 )ميال الع دك  ش.م.ع. 
ارما ات العربية  

 المرادة 
ــ ة   100 100 100 100 الـــمـــلـــبـــــ ــال  الـــمـــيـــــ تبـــيـــو   نـــرـــــــام 

ــرتبات تلبد الزباةي تمعجون   تالمشـ
ــراتات المجمــــدة   الطمــــاط  تالخضـــــــــــ
تمنرجات المخبوزات المجمدة تدـــلو 

 ةجا  ة أخرى 
 مجموعة أغذية ملر ش.ذ.م.م. 

 )أغذية ملرك 
ــاط    100 100 100 100 ملر  الطمــــ معجون  تبيو  ــنيو  ةلـــــــــــ

تالفلفــل الاــا  تالعلـــــــــــــــاار المركزة  
 تالخضرتات المجمدة. 

هركة البيان لرناية تةلفية الميال  
 )البيانك   ذ.م.م. 

ارما ات العربية  
 المرادة 

  نرام تةعبئة تبيو الميال الملب ة.  100 100 100 100

 هركة ةلرا ا غذية للرلنيو ذ.م.م. 
 )ةلراك 

المملكة العربية  
 السعوةية 

 الملب ة  نرام تةعبئة تبيو الميال   100 100 100 100
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 الموجزة الموحدة  المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  1
 

 
بلد التأسيس  

 والعمليات 
  القانونية   نسبة حقوق الملكية 

 األنشطة الرئيسية  )%( المنفعة  نسبة ملكية   )%( 
  يون و   30  

2022 
ةيسمبر    31

2021 
  يونيو   30

2022 
ةيسمبر    31

2021 
 

       
هركة الرماح الوطنية للرجا ة  

 العامة تالمقاتنت ذ.م.م. 
 )الرماحك 

  نرام تةعبئة تبيو الميال الملب ة  50 50 50 50 الكو ت 

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

ةلــــــــنيو تةجا ة المنرجات المرعلقة   100 100 100 100
 بالرمو  

هركة مخابز تحلو ات الفيلل  
 )الفيللك ذ.م.م.  

ــنيو تةجــا ة المخــابز تالمواة   100 100 100 100 الكو ت  ةلـــــــــــ
 الغذااية 

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

ةلـــــــــنيو تةجا ة المنرجات الغذااية   80 80 80 80 ا  ةن 
 البرتة نية الملنعة 

اردماع لية لالدرثما  الز اعي  
 )أطايبك تاللناعي )الفراتك  

ةلـــــــــنيو تةجا ة المنرجات الغذااية   75,02 75,02 75,02 75,02 ملر 
 البرتة نية الملنعة 

  للالو ات هركة البار المرودط  
  يضاح ك ) بي    م   بي )   المادتةة 

 ك * 24

المملكة العربية  
 السعوةية 

 ةجا ة المواة الغذااية تالمخابز  80 80 100 100

بي ذ.م.م. )   هركة بقالتة م د برر 
 ك * 24ك ) يضاح   م بي 

ارما ات العربية  
 المرادة 

ةلـــنيو تةجا ة الالو ات تالوجبات   80 80 100 100
 الخفيفة. 

 
ــربعاة   ملكية المنفعة للمجموعةمثل  ة*   ــةبعد ادــ ــاح  ي طرف ارةا  لانقرلــــاةية ل  الالــ ــ ل 24) يضــ ك. ةمرلل مجموعة أغذية بشــ

 ٪ مد  أس المام الملد  ل ذل الشركات.100قانوني 
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 الموجزة الموحدة    المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 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  ر المالية   ــً ــاة ة  في الفررة الاالية  قامت المجموعة أيضـــ مد قبل مجلس اللـــ
الة بشـ ل  لزامي للفررة الماادـبية الري ةبدأ في أت بعد  .  ن ةطب ق مذل 2022يناير   1المعاي ر الماادـبية الدتلية تالري ةلـبح فعل

المعـاي ر الـدتليـة للرقـا  ر المـاليـة ل  ي د ل ـا أي ةـ ث ر مـاةي على المبـالغ المـد جـة للفررات الاـاليـة تلكد قـد ةنثر   الرعـديالت على
 .على المعامالت الماادبية أت الررة بات المسرقبلية للمجموعة

 
  37ةعديالت على المليا  الماادبي الدتلي  ق   -ةكلفة ةنف ذ العقد  -  العقوة المثقلة بارلرزامات •

العقد المثقل بارلرزامات مو عقد ةرجاتز فيه الركاليف الري ن يم د ةجنب ا )أي الركاليف الري ن يم د للشـــــــركة ةجنب ا  ن ا  
 ادرالم ا بموجبه.ةمرلل العقدك للوفات بانلرزامات بموجب العقد المنافو انقرلاةية المروقو 

 
ةنص الرعديالت على أنه عند ةق ي  ما  ذا كان العقد مثقل بارلرزامات أت ياقق خسـا ة  يجب على المنشـ ة أن ةد م الركاليف 
الري ةرعلق مباهـــرة بعقد لرقدي  الســـلو أت الخدمات تةشـــمل كلا مد الركاليف ارضـــافية )مثل ةكاليف العمالة المباهـــرة تالمواةك  

ــرخدمة للوفات بالعقد  تكذلل ةكاليف  ةا ة  تةخلــــيص ا ــر الك المعدات المســ لركاليف المرعلقة مباهــــرة ب نشــــطة العقد )مثل ادــ
العقوة تارهـراف عل  اك. ن ةرعلق الركاليف العمومية تارةا  ة مباهـرة بالعقد ت ر  ادـربعاةما ما ل  ةكد قابلة للرام ل صـراحة 

 على الطرف المقابل بموجب العقد.
 

 3ةعديالت على المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق   -ها ة  لى ارطا  المفاهيمي ار •
ةال الرعديالت مال ارها ة  لى نسخة دابقة مد ارطا  المفاهيمي لمجلس معاي ر الماادبة الدتلية مو ارها ة  لى النسخة 

 ةتن ةغ  ر مرطلباة ا بش ل مام. 2018الاالية اللاة ة في ما س 
 

" ندمام ا عمام" لرجنب  صدا  م ادب    3الرعديالت ادرثناًت  لى مبدأ انعرراف بالمليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق    ةضيف
أت خســاار مارملة في "ال وم الثاني" ةنشــ  عد المطلوبات تالمطلوبات المارملة الري دــركون ضــمد نطاق المليا  الماادــبي 

لمارملة تالموجوةات المارملة أت ةفسـ ر لجنة ةفسـ رات الرقا  ر المالية الدتلية  ق  المخلـلـات تالمطلوبات ا  37الدتلي  ق   
: الضـــرااب   ذا ة  ةكبدما بشـــ ل منفلـــل. يرطلب اندـــرثنات مد المنشـــيت ةطب ق المعاي ر الوا ةة في المليا  الماادـــبي 21

على الروالي  بدًن مد ارطا  المفاهيمي  لراديد ما    21أت ةفســ ر لجنة ةفســ رات الرقا  ر المالية الدتلية  ق    37الدتلي  ق   
  ذا كان انلرزام الاالي قاا  في ةا  إ اندراواذ.

 
 16ةعديالت على المليا  الماادبي الدتلي  ق   -ممرلكات تآنت تمعدات: العاادات قبل اندرخدام المقلوة  •

الممرلكـات تاآلنت تالمعـدات  أي عـااـدات مد بيو يمنو الرعـديـل على المنشـــــــــــــــيت أن ةخلــــــــــــــ  مد ةكلفـة أي بنـد مد بنوة  
ا صــــناف المنرجة أثنات  حضــــا  ذلل ا صــــل  لى الموقو تالاالة الالزمة له لي ون قاةً ا على العمل بالطر قة المقلــــوةة مد 

 ح أت الخسا ة.قبل ارةا ة. تبدًن مد ذلل  ةعررف المنش ة بعاادات بيو مذل البنوة  تةكاليف  نرام ةلل البنوة  في الرب
 

هــــــــــــــرـكة ـةابعـة ةقوم برطب ق الملـيا  -ةطب ق المعـاي ر اـلدتلـية للرـقا  ر المـالـية  تم مرة    1الملـيا  اـلدتلي للرـقا  ر المـالـية  ق   •
  تم مرة

لاياس فرتق  1)أك في المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق     16يســــــــــــــمح الرعديل للشــــــــــــــركة الرابعة الري ةخرا  ةطب ق الفقرة ة 
الراو ل المرراومة بادـرخدام الاي  المد جة في البيانات المالية الموحدة للشـركة ا م  على أدـاس ةا  إ انرقام الشـركة ا م  لى 
المـعاي ر اـلدتلـية للرـقا  ر المـالـية   ذا ل  ير   جرات ةعـديالت على  جراتات الروحـ د تـة ث رات اـندـمام ا عـمام الري ادــــــــــــــراوذت 

ــركة ا م مد خالل ــررك الذي الشـ ــرتع المشـ ــركة الزم لة أت المشـ ا على الشـ ــً ــركة الرابعة. ير  ةطب ق مذا الرعديل أيضـ  ا على الشـ
 .1)أك في المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  16يخرا  ةطب ق الفقرة ة 
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 الموجزة الموحدة  المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

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

 )يتبع(  الموحدة الموجزة 
 
  ٪" رلغات انعرراف بالمطلوبات المالية10الردوم في اخربا  " -ا ةتات المالية 9المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق   •

اخرالفا يوضـــــح الرعديل الردـــــوم الري ةد ج ا المنشـــــ ة عند ةق ي  ما  ذا كانت هـــــرتد انلرزام المالي الجديد أت المعدم ةخرلف 
جومر ًا عد هـــرتد انلرزام المالي ا صـــلي. ةشـــمل مذل الردـــوم فقط ةلل المدفوعة أت المســـرلمة ب د المقررض تالمقرض  بما 
في ذلل الردـوم المدفوعة أت المسـرلمة مد قبل المقررض أت المقرض بالنيابة عد اآلخر. ن يوجد ةعديل مماثل مقررح للمليا  

 ةتات المالية: انعرراف تالاياس.ا  39الماادبي الدتلي  ق  
 

 الضرااب في قيادات الايمة العاةلة -الز اعة  41المليا  الماادبي الدتلي  ق   •
ب ن ةســـــــربعد المنشـــــــيت الردفقات النقدية  41في المليا  الماادـــــــبي الدتلي  ق     22يز ل الرعديل المرطلبات الوا ةة في الفقرة  

 .41العاةلة للموجوةات ضمد نطاق المليا  الماادبي الدتلي  ق  للضرااب عند قياس الايمة 
 

بادــــــــرثنات مما ذكر أعالل  ن ةوجد أية معاي ر مامة أخرى مد المعاي ر الدتلية للرقا  ر المالية أت ةعديالت كانت دــــــــا  ة المفعوم 
 .2022يناير  1للمرة ا تلى للسنة المالية الري ةبدأ في أت بعد 

ــ ل  المعايير ا  2/2 ــدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشــ لدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــ
  مب ر 

 برطب ق المعاي ر الدتلية للرقا  ر المالية الجديدة تالمعدلة الملد ة الرالية تالري ل  ياد موعد ةطبيق ا بعد: المجموعةل  ةق  
 
ــنيف المطلوبات كمرداتلة أت • ــبة الدتلي  ق   –غ ر مرداتلة    ةلــــ يناير  1)يســــــري ةطبيقه مد  1ةعديالت على مليا  الماادــــ

ــركات على ةاديد ما  ذا كان ك2023 ــاعدة الشـــــ ــاق في ةطب ق المرطلبات مد خالم مســـــ . ة دف الرعديالت  لى ةعز ز انةســـــ
ــو ة غ ر منكد كمرداتلة  ــنيف الديون تالمطلوبات ا خرى الري ل ا ةا  إ ةسـ ــراقة يجب ةلـ ــراقة أت يارمل أن ةكون مسـ )مسـ

 السداة خالم دنة تاحدةك أت غ ر مرداتلة في بيان المركز المالي.
 

ادــرثما ات  28البيانات المالية الموحدة تالمليا  الماادــبي الدتلي  ق    10ةعديالت على المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق    •
ة بمعالجة بيو أت المساممة في ا صوم ب د المسرثمر تالشركات الزم لة المرعلق  ك2011في هركات زم لة تمشا  و مشرركة )

 أت المشا  و المشرركة. )ة  ة ج ل ةا  إ الرطب ق  لى أجل غ ر مسمى. ن يزام الرطب ق مسموح بهك.
 
 ك2022يناير  1)يسري ةطبيقه مد  2020-2018ةت ة الراس نات السنو ة على المعاي ر الدتلية للرقا  ر المالية  •

: ةطب ق المعاي ر الدتلية للرقا  ر المالية 1ةشــــمل ةت ة الراســــ نات الســــنو ة ةعديالت على المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق   
 1ا ةتات المالية )يســــــــــري ةطبيقه مد  9ك  المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  2022يناير    1للمرة ا تلى )يســــــــــري ةطبيقه مد 

ــبي   16المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق   ك   2022يناير   عقوة اريجا  )ل  ير  بعد ةاديد ةا  إ الرطب قك تالمليا  الماادــــــــ
 ك.2022يناير  1الز اعة )يسري ةطبيقه مد  41الدتلي  ق  

 
مرعلق ال 2تبيان المما دــــــة  ق   1الرعديالت على المليا  الماادــــــبي الدتلي  ق     -ارفلــــــاح عد الســــــيادــــــات الماادــــــبية  •

ــاة ا ك2023يناير    1بالمليا  الدتلي للرقا  ر المالية )يســـــري ةطبيقه مد  ــيادـــ ــ ة عد دـــ . ةرطلب الرعديالت أن ةفلـــــح المنشـــ
الماادــــبية الجومر ة  بدًن مد دــــيادــــاة ا الماادــــبية ال امة. ةوضــــح الرعديالت ا خرى كيف يم د للمنشــــ ة ةاديد الســــيادــــة 

ــافة أمثل ــبية الجومر ة. ة   ضـ ــو مجلس الماادـ ــبية جومر ة. لدع  الرعديل  تضـ ــة الماادـ ــيادـ ة على مرى يارمل أن ةكون السـ
ا   هــــــاةات تأمثلة لشــــــرح تإثبات ةطب ق "عملية ا ممية النســــــبية الم ونة مد أ بو خطوات" الموضــــــاة في بيان  ارةا ة أيضــــــً

 المرعلق بالمليا  الدتلي للرقا  ر المالية. 2المما دة 
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 )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 مد  8ةعديالت على المليا  الماادــبي الدتلي  ق     -ةعر ف الرقديرات الماادــبية  •
الرغ  ر في الرقديرات الماادـــــــــــــبية برعر ف الرقديرات الماادـــــــــــــبية. بموجب الرعر ف الجديد  فرن الرقديرات الرعديالت ةعر ف  

ــيت برطو ر الرقديرات  ــو لعدم الر ود مد الاياس". ةقوم المنشــــــ ــبية مي "المبالغ النقدية في البيانات المالية الري ةخضــــــ الماادــــــ
س بنوة في البيانات المالية بطر قة ةنطوي على عدم الر ود مد الاياس. الماادــبية  ذا كانت الســيادــات الماادــبية ةرطلب قيا

 ةوضح الرعديالت أن الرغ  ر في الرقدير الماادبي الناةج عد معلومات جديدة أت ةطو ات جديدة ن يعد ةلايًاا لخط .
 
لى المليا  الماادـــبي الدتلي  ق  ةعديالت ع  -الضـــر بة المنجلة المرعلقة بالموجوةات تالمطلوبات الناةجة عد معاملة تاحدة   •

ك.  ن الرغ  ر الرايســـي في الضـــر بة المنجلة المرعلقة بالموجوةات تالمطلوبات الناةجة 2023يناير   1)يســـري ةطبيقه مد    12
ك مو  عفات مد ارعفات ا تلي لالعرراف المنلـــــــــو  12عد معاملة تاحدة )ةعديالت على المليا  الماادـــــــــبي الدتلي  ق   

ــبي الدتلي  ق   عليه في ا ــبي الدتلي  ق     12.15لمليا  الماادــــــــ . بناًت على ذلل  ن ينطبق 12.24)بك تالمليا  الماادــــــــ
ــ  تالخاضـــــعة   ــات ة مد الفرتق المنقرة القابلة للخلـــ ــ  ف  ا مبالغ مرســـ ارعفات مد انعرراف ا تلي على المعامالت الري ةنشـــ

 أ. 12.22الفقرة الُمد جة حديًثا للمليا  الماادبي الدتلي  ق  للضر بة عند انعرراف ا تلي. تمذا موضح أيًضا في 
 
. يرطلب المليا  الدتلي للرقا  ر ك2023يناير    1: عقوة الر م د )يســــــــــــري ةطبيقه مد 17المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق    •

أن ير  قـياس مطلوـبات الـر م د ـبالايـمة الاـالـية للوـفات ـبارلرزاـمات ت وفر ن جـًا أوثر ةوحـ دًا للاـياس تالعرض لجميو   17المـالـية 
لي  عقوة الر م د. ة  ةلـــــــمي  مذل المرطلبات لراق ق مدف قاا  على مبدأ ماادـــــــبي مرســـــــق لعقوة الر م د. يال المليا  الدت 

 . 2023يناير  1عقوة الر م د كما في  4مال المليا  الدتلي للرقا  ر المالية  ق   17للرقا  ر المالية  ق  
 

عـندمـا ةكون ـقابـلة   للمجموعـةةروقو ارةا ة أـنه دــــــــــــــ ر  ةطب ق مـذل المعـاي ر تالرفســــــــــــــ رات تالرعـديالت الجـدـيدة في البـياـنات المـالـية 
ــانــات المــاليــة  للرطب ق  تمد غ ر المروقو أن ي ون   ــ ث ر مــام على البي المرحليــة لرطب ق مــذل المعــاي ر الجــديــدة تالرعــديالت أي ة

 في فررة الرطب ق ا تلي. للمجموعةالموجزة الموحدة 
 

ن ةوجد مناك معاي ر تةعديالت جديدة أخرى ير  ةطبيق ا على المعاي ر المنشــو ة أت ةفســ رات صــاة ة عد لجنة ةفســ رات المعاي ر  
 .الموحدة للمجموعة الموجزةالمرحلية للرقا  ر المالية تمد المروقو أن ي ون ل ا ة ث ر مام على المعلومات المالية الدتلية 
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 اإلعدادأساس  3
 

 المرحليـةالمـاليـة    الرقـا  ر 34الموجزة الموحـدة بنـاًت على المليـا  الماـادــــــــــــــبي الـدتلي  ق     المرحليـة  ة   عـداة مـذل البيـانـات المـاليـة
ــاة  ــًا مو مرطلبات القوان د    اللـــــــ ــبية الدتلية تةروافق أيضـــــــ ارما ات    ةتلة المعموم ب ا فينظمة تا عد مجلس المعاي ر الماادـــــــ

 العربية المرادة.
 

في غــالبيــة معــامالت   العملــة المســــــــــــــرخــدمــة  ي )الــد م ك بــرعربــا لد م  ارمــا اةالــلقــد ة  عرض البيــانــات المــاليــة الموجزة الموحــدة بــ
 .  ن  ذا أه ر  لى غ ر ذلللمجموعة ت ر  ةقر ب جميو الاي   لى أقرب ألف )ألف ة م ك ا

 
 . ن  ذا أه ر  لى غ ر ذللالموجزة الموحدة بناًت على مبدأ الركلفة الرا  خية   المرحلية ة   عداة البيانات المالية

 
الموجزة الموحدة جميو المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنو ة الكاملة ت نبغي   المرحلية  مذل البيانات الماليةن ةرضمد 

. بارضــافة لذلل   ن  2021ةيســمبر   31أن ةقرأ جنبًا  لى جنب مو البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للســنة المنر ية في  
ن ةعربر بالضـرت ة منهـر على النرااج الري يم د ةوقع ا للسـنة المالية الري    2022   ويون  30أهـ ر المنر ية في  سـرةنرااج فررة ال
 .2022ةيسمبر  31درنر ي في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 4
 

ــبية المربعة في  عداة مذل البيانات المالية   ــات الماادـــ ــيادـــ ــرخدمة في  عداة  الموجزة الموحدة مروافقة مو ةلل المرحلية  ن الســـ المســـ
 بادرثنات ما مو مب د أةنال.   تاريضاحات المرفقة ب ا2021 ةيسمبر 31البيانات المالية السنو ة للمجموعة للسنة المنر ية في 

 
 
 محاسبية الح ام التقديرات واأل 5
 

الموجزة الموحدة مروافقة مو ةلل المســـــرخدمة في   المرحلية   ن ا ح ام تالرقديرات ال امة المســـــرخدمة في  عداة مذل البيانات المالية
تمو ذلل  كما مو موضــح في  يضــاح   .2021ةيســمبر    31 عداة البيانات المالية الســنو ة الموحدة للمجموعة للســنة المنر ية في  

ــية    1 ــاة  الرايســ ــنو ة الموحدة    بيان االري ة    للرقديرات غ ر المنكدةأعالل  قامت المجموعة بمراجعة الملــ في البيانات المالية الســ
المالية  فرن    الموجوةاتعد   الناةجة. ةعرقد ارةا ة أنه بخالف الخســــــاار انارمانية المروقعة  19 –كوف د  ضــــــوت تباتا خ رة على  

الموحدة الســــــنو ة.  مماثلة لرلل الري ة  ارفلــــــاح عن ا في البيانات المالية  ن ةزاما خرى غ ر المنكدة جميو ملــــــاة  الرقديرات  
 في فررات  عداة الرقا  ر المسرقبلية. دوف ةنع س  أي ةغ  رات مطلوبة ت درسرمر ارةا ة في مراقبة الوضو 
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 ممتلكات وآالت ومعدات   6
 

  70,910ممرلكات تآنت تمعدات بمبلغ  في  قامت المجموعة باردـــرثما    2022  يون و  30أهـــ ر المنر ية في    ســـرةخالم فررة ال
 .كألف ة م  48,017 :2021 يون و 30)ألف ة م  

 
ــربعاة موجوةات ة   ــرةخالم فررة الألف ة م    334  بايمة مد جة بمبلغ دــــــــ ــ ر    ســــــــ  يون و 30)  2022  يون و  30المنر ية في أهــــــــ

الذي   ألف ة م ك  81 بايمة  م ادـــــب:  2021  يون و  30)  ة م ألف    1,562  بايمة  م ادـــــب  نرج عن ا ألف ة م ك  292:  2021
 .لافيبال  ة   ة اجه ضمد  يراةات أخرى 

 
 يون و 30أهـــــــ ر المنر ية في   ســـــــرةالمامل على الممرلكات تاآلنت تالمعدات خالم فررة ال  بارضـــــــافة  لى ذلل  بلغ اردـــــــر الك

 ك. ة م ألف  72,473: 2021 يون و 30) ة م ألف  79,937مبلغ  2022
 
 
   مشروع مشتركشركة زميلة و إستثمار في  7
 

ــبة   ــة بنسـ ــررك حلـ ــرتع مشـ ــرثما  في مشـ ــركة بالم را لز اعة الرمو  تالرجا ة   أس مام ٪ في50يمثل اندـ ــســـت في    ..م.مذهـ )ة دـ
  ك. .م.مذالرابعة الجديدة للمجموعة )هـــركة الفوعة    ةمد خالم اندـــراواذ على الشـــرك  2021  دـــنةا  ةنك ة  اندـــراواذ عل  ا في 

رمثل ي الموحدة. الموجزة المرحلية  ير  الماادـــــــبة عد المشـــــــرتع المشـــــــررك بادـــــــرخدام طر قة حقوق الملكية في مذل البيانات المالية
 النشاد الرايسي للمشرتع المشررك في  نرام جميو أنواع المنرجات الز اعية.

 
الرجا  ة  تمي هــركة ذات مســنتلية مادتةة مســجلة   تحال٪ في هــركة قطوف  31يمثل اندــرثما  في هــركة زم لة حلــة بنســبة  

مد خالم اندـــراواذ على مجموعة بي   2021 دـــنةفي المملكة العربية الســـعوةية. ادـــراوذت المجموعة على الشـــركة الزم لة في 
ركة الزم لة بادـرخدام النشـاد الرايسـي للشـركة الزم لة مو ةجا ة المواة الغذااية تالوجبات الخفيفة. ير  الماادـبة عد الشـ ن   م بي. 

 الموجزة الموحدة. المرحلية طر قة حقوق الملكية في مذل البيانات المالية
 
 
  الشهرة 8
 

ــ رة ةوز و ير  الايمة   خربا   نخفاض  غراض ــ رة مراقبة ح ث ير  للنقد في المجموعة المنرجةعلى الوحدات   الرجا  ة الشــ  الشــ
أت عندما ي ون مناك منهـر على  نخفاض  دـنوي على أدـاس   الايمة في اننخفاض اخربا   جرات ير  الداخلية. ارةا  ة لألغراض

ــل ــرة. خالم فررة القيمة ا صـ ــ ر المنر ية في    سـ ــ رة على جميو 2022  يون و  30أهـ   ل  ةكد مناك منهـــرات رنخفاض قيمة الشـ
 للنقد. المنرجةالوحدات 

 
 
 الموجودات غير الملموسة  9
 

  11,725مبلغ   2022  يون و  30أهـــــ ر المنر ية في    ســـــرةملـــــا  ف ارطفات على الموجوةات غ ر الملمودـــــة خالم فررة البلغت  
 ألف ة م ك. 3,976: 2021 يون و 30ألف ة م  )
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 الموجزة الموحدة  المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 المخزون  10
 

ــرةخالم فررة ال ــافي   قامت المجموعة برســـــــج ل2022  يون و  30المنر ية في  أهـــــــ ر    ســـــ مخلـــــــص للمخزتن بطيت الاركة    صـــــ
 ضمد ةكلفة المبيعات. المامل ألف ة م ك. ة   ة ام المخلص 4,443: 2021 يون و 30ألف ة م  ) 2,143 بايمةتالمرقاةم 

 
ألف ة م    6,100  ةـــبايماةم  ـــة تالمرقـــيت الاركـــزتن بطــــــق للمخـــص دابــــــب مخلـــــــــوعة بشطـــــــــت المجمـــل  قامــــــى ذلـــة  لــــــبارضاف

 ألف ة م ك. 8,023: 2021 يون و 30)
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   يونيو  30  ةيسمبر 31

2021  2022   
   مدقق( )غير   )مدققك

   ألف درهم  ألف ة م  
     

 ذم  مدينة ةجا  ة  781,265  826,183
      مخلص خساار  نخفاض الايمة  ) ( 124,076 ) ك 141,850

     
684,333  657,189   

 ذم  مدينة أخرى   80,150  56,561
      ملا  ف تةفعات مدفوعة مقدمًا    90,840  72,150

     
813,044  828,179        

 
 السنة: /أه ر سرةال فيما يلي الاركة في مخلص خساار  نخفاض الايمة فيما يرعلق بالذم  المدينة الرجا  ة خالم فررة

 
   يونيو  30  ةيسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

        درهمألف   ألف ة م  
 الرص د في بداية الفررة/ السنة  141,850  116,345

 ة  اردراواذ عل  ا مد خالم  ندمام أعمام  -  27,776
   صافي مامل للفررة/ السنة  3,854  12,674
           مبالغ مشطوبة خالم الفررة/ السنة ) ( 21,628 ) ك 14,945

      ن اية الفررة/ السنةالرص د في   124,076  141,850
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 الموجزة الموحدة    المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 تعويضات ح ومية مستحقة 12
 

  ما ة في مدعومة ب دــــعا  الا وانات تعلف الدق ق بيو عد  ير  ةفع ا للمجموعةب موام   المســــراقة ةرعلق الرعو ضــــات الا ومية
 أبوظبي.

 
 :السنة /أه ر سرةال خالم فررةفيما يلي الاركة في الرعو ضات الا ومية المسراقة 

 
   يونيو  30  ةيسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف ة م  

   )غير مدقق(   )مدققك
     

 ارفرراحي الرص د   10,283  12,451
 للفررة/ السنة مطالب ب ا ةعو ضات  65,489  150,708
           المبالغ المسرلمة ) ( 30,553 ) ك 152,876

      الرص د الخرامي  45,219  10,283
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك  13
   يونيو  30  يون و  30  ةيسمبر 31

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

          ألف درهم  ألف ة م    ألف ة م  
 نقد في اللندتق   6,951  4,716  5,168

               حسابات جا  ة تحسابات ةوف ر   422,053  187,349  248,032
        نقد تأ صدة لدى البنوك  429,004  192,065  253,200

 مق لد   نقد ) ( 24,942 ) ك 26,435) ) ك 24,969
               حسابات بنكية م شوفة  ) ( 73,345  - ) ك 368

227,863  165,630  330,717  
 في بيان التدفقات النقدية    النقد ومرادفات النقد

        الموجز الموحد  
       

 نقد تأ صدة لدى البنوك  429,004  192,065  253,200
               ثابرةتةااو   740,906  724,582  870,057

1,123,257  916,647  1,169,910  
 نقد وأرصدة لدى البنوك في بيان المركز المالي  

        الموجز الموحد  
 

تن ةقل   : ن ةز د عد دــــــنة تاحدة2021  يون و  30)  أهــــــ ر ثالثةةقل عد  تن لفررة ن ةز د عد دــــــنة تاحدة   مي ثابرةال ن الوةااو  
ــاادة  تةقا ب الاي  المد جة ل ذل الموجوةات  مي ك.  ن الفوااد الماققة على مذل الوةااو  أهــــ ر ثالثةعد   تفقًا  دــــعا  الســــوق الســ

 قيمر ا العاةلة. 
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 الموجزة الموحدة    المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 )يتبع(  نقد وأرصدة لدى البنوك 13
 

ــنة  المق د المبلغ المخلـــص لدفو ةوز عات ا  باح  النقديمثل   ــاتي كرلرزام في    .2014 لى    2009المرعلقة بسـ ــج ل مبلغ مسـ ة  ةسـ
المق ـلد في النـقد تمراةـفات النـقد  غراض بـيان الـردفـقات النـقدـية  ل  ير   ة ام مـذا الرصـــــــــــــــ د النـقدي   اـلذم  اـلدااـنة الرجـا ـ ة تا خرى.

 الموحد.
 

ة  ةق ي  ا  صـدة لدى البنوك ب ن ل ا مخاطر اارمانية منخفضـة للرخلف عد السـداة. بناًت على ذلل  قامت  ةا ة المجموعة برقدير  
ــدة لدى البنوك في ن اية فررة الرقر ر بمبلغ يعاة ــا ة على ا  صــ ــا ة ارارمانية المروقعة لمدة مخلــــص الخســ هــــ را. ن   12م الخســ

يوجد أي مد ا  صــــــــــدة لدى البنوك في ن اية فررة الرقر ر مر خرة الســــــــــداة  تمو ا خذ بانعربا  الخبرة الرا  خية في الرخلف عد  
الايمة  تبالرالي ل  ةق  برســج ل  الســداة تالرلــنيفات انارمانية الاالية للبنل  قامت  ةا ة المجموعة برق ي  أنه ن يوجد  نخفاض في

 أية مخللات خساار على مذل ا  صدة.
 
 

 قروض بنكية 14
 

 : بح/  فاادةالري ةامل للمجموعة  للقرتض تالسلف الشرتد الرعاقديةفيما يلي 
 

   يونيو  30  ةيسمبر 31
2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

   ألف درهم  ألف ة م  
 متداولة:مطلوبات     

 ةس  الت  ارمانية   432,905  406,173
 حسابات بنكية م شوفة   73,345  368

      ض  جل ت قر   12,872  15,683
     

422,224  519,122        
 مطلوبات غير متداولة:     

      قرتض  جل   1,623,393  1,636,953
     
 مطلوبات متداولة:    

 ةاخل ةتلة ارما ات العربية المرادة  429,958  373,281
      خا م ةتلة ارما ات العربية المرادة  89,164  48,943

     
422,224  519,122        

     
 متداولة:  غير مطلوبات    

 ةاخل ةتلة ارما ات العربية المرادة  1,586,580  1,586,163
      ارما ات العربية المرادةخا م ةتلة   36,813  50,790

     
1,636,953  1,623,393        
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 الموجزة الموحدة  المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 منحة ح ومية مؤجلة 15
 

معرمدة. ير  ةســـــــــج ل المنح الرأدـــــــــمالية المنقرة كمنح   لموازنةدـــــــــنو ة للنفقات الرأدـــــــــمالية تفًقا   برقدي  موازنةح ومة أبوظبي  ةقوم
 كمطلوبات مرداتلة تغ ر مرداتلة. ت ر  ةلنيف االموحد  المرحلي الموجز ح ومية منجلة في بيان المركز المالي 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  16
   يونيو  30  ةيسمبر 31

2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

   ألف درهم  ألف ة م  
     

 ذم  ةاانة ةجا  ة  311,447  371,378
 ملا  ف مسراقة  343,112  350,276

 ةفعات مقدمة تة م نات   23,665  49,844
 ك 2014-2009) ةوز عات أ باح غ ر مطالب ب ا   25,412  25,651

           ذم  ةاانة أخرى   120,026  179,134
976,283  823,662        

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   17
 

مجموعة مرنوعة مد المعامالت تفًقا لشــــــــــــــرتد تأح ام مرفق عل  ا  مو  بربرام  ارعرياةيةالمجموعة  في دــــــــــــــياق ا عمام  قامت
ــيتهـــــــركات أت  ــمد ةعر ف   الري ةقوأت أفراة   منشـــــ ــبالمادة في  كما مو  ذات العالقة  الج ةضـــــ   24الدتلي  ق     يمليا  الماادـــــ
 ".العالقةذات  الج ات" فلاحات 

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

 اآلخر عند اةخاذ القرا ات المالية أت الرشغ لية. 
 

 . الرابعةتموظفي ارةا ة الرايس  د تأعضات مجلس ارةا ة تهركاة     دالرايس   دةر لف الج ات ذات العالقة مد المسامم
 

 الرئيسيينأ( تعويضات موظفي اإلدارة 
 

 :للفررةفيما يلي ةعو ضات موظفي ارةا ة الرايس  د 
 
 فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  
 يونيو  30

2022  
 يون و 30

2021  
 يونيو  30

2022  
 يون و 30

2021 
 ألف ة م    ألف درهم   ألف ة م    ألف درهم   
 )غ ر مدققك  )غير مدقق(   مدققك)غ ر    )غير مدقق(   
         

 10,290  11,057  5,180  5,317  ةعو ضات الموظف د قل رة ا جل 
                   2,981  2,512  1,343  1,341  ةعو ضات الموظف د طو لة ا جل 

  6,658  6,523  13,569  13,271          
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 الموجزة الموحدة  المرحلية  إيضاحات حول البيانات المالية 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   17
 
 ( مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقةب

   يونيو   30  ةيسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف ة م  
   )غير مدقق(   )مدققك

     
 هركة حليفة  -هركة ةبي للكابالت )الخاصةك المادتةة   190  138
 هركة حليفة  –هركة ارما ات للناعات الاديد ذ.م.م.   448  288

      هركة زم لة -هركة قطوف تحال الرجا  ة    21,441  14,352
     

14,778  22,079        
 
 جهات ذات عالقة معامالت مع( ج
 فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في    

  
 يونيو  30

2022  
 يون و 30

2021  
 يونيو  30

2022  
 يون و 30

2021 
 ألف ة م    ألف درهم   ألف ة م    ألف درهم   
 )غ ر مدققك  )غير مدقق(   )غ ر مدققك  )غير مدقق(   
         

          411  53,198  193  26,168  مبيعات
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  18
 فترة الستة أشهر المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
يونيو  30  

2022 
 يون و 30 

2021 
يونيو  30 

2022 
 يون و 30 

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

  بح الفررة العااد لمالكي الشركة  
          67,920  118,100  18,336  35,906  )ألف ة م ك  
         

المرودط المرجح لعدة ا د   العاةية  
          717,731  791,577  720,795  791,577  الملد ة خالم الفررة )آنف ا د  ك

         
ا دادي تالمخفض للس   الواحد  العااد 

          0,095  0,149  0,025  0,045  )ة م ك
 

للســـــ   بقســـــمة الربح للفررة العااد لمالكي الشـــــركة على المرودـــــط المرجح لعدة ا دـــــ   ا دـــــادـــــي تالمخفض  ير   حرســـــاب العااد 
 .الملد ة خالم الفررة
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 الموجزة الموحدة    المرحلية البيانات الماليةإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 القطاعات    تحاليل 19
 

 تةر  مرنوعة   تخدمات منرجات يقدمان القطاعان أةنال. مذان موضــــــــــــاان ةقا  ر حول ما  عداة ير  قطاع د المجموعة لدى
ــ لا   ةا ة ما ــرراةيجيات ةقنيات يرطلبان وون ما منفلــــل بشــ ــو ق تادــ ــغ لية ةســ  المجموعة لدى الرنف ذية ارةا ة ةقوم مخرلفة. تةشــ
 .ا قل على أه ر درة ول مرة اندرراةيجية الرنظيمية الوحدات مد تحدة لكل الداخلية ارةا  ة الرقا  ر بمراجعة

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

  الزراعية األنشطة قطاع
 الا واني. تالعلف الدق ق تةوز و  نرام ت رضمد الا واني  تالعلف الدق ق -

  اإلستهالكية األنشطة قطاع
 تمنرجات ا لبان تالمنرجات الرجا  ة.يشمل قطاع الميال تا غذية ةلنيو تةعبئة تةوز و ميال الشرب تالمشرتبات تالعلاار  -
 
زة  تالفاو ة  الاا   تالفلفل معجون الطماط يشـــــــمل قطاع البرتة نات تالخضـــــــرتات المجمدة ةلـــــــنيو تةعبئة تةوز و تةجا ة    - المركل

 لنعة.الم البرتة د تمنرجات المجمدة تالخضرتات
 
 .المخبوزاتيشمل قطاع الوجبات الخفيفة ةلنيو تةعبئة تةوز و الرمو  تمنرجات   -
 

ــغ لي قطاع ول بنرااج المرعلقة المعلومات  ن ــرناةاً  ا ةات قياس ير  أةنال. مب نة ةشــ  بيانه في ير  لما تفقاً  القطاع أ باح  لى ادــ
 ةرى  ح ث قياس ا ةات في القطاع أ باح للمجموعة. ُةسـرخدم ارةا ة الرنف ذية قبل مد مراجعر ا ةر  الري الداخلية ارةا  ة الرقا  ر
 في العاملة المنشـــــيت ا خرى في القطاعات بنرااج مقا نة القطاعات نرااج لرق ي  مالتمة ا وثر مي المعلومات مذل أن ارةا ة

 العمل. قطاع نفس
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 الموجزة الموحدة    المرحلية البيانات الماليةإيضاحات حول 
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 19
 

 قطاع  
 األنشطة الزراعية 

  قطاع األنشطة اإلستهالكية 
 المياه  

 واألغذية
 البروتينات 

 الوجبات الخفيفة  والخضروات المجمدة
 إجمالي قطاع  

 المجموع  األنشطة اإلستهالكية 
  يونيو 30 

2022 
 يون و 30

2021 
  يونيو 30

2022 
 يون و 30

2021 
  يونيو 30

2022 
 يون و 30

2021 
  يونيو 30

2022 
 يون و 30

2021 
  يونيو 30

2022 
 يون و 30

2021 
  يونيو 30

2022 
 يون و 30

2021 
 ألف ة م   ألف درهم  ألف ة م   ألف درهم  ألف ة م   ألف درهم  ألف ة م   درهم ألف  ألف ة م   ألف درهم  ألف ة م   ألف درهم  
             

 1,365,338 2,046,812 888,497 1,496,941 230,695 420,567 160,249 579,479 497,553 496,895 476,841 549,871 اريراةات  
 ك 46,971) ( 51,191) ك 33,640) ( 34,919) ك4,889) ( 3,713) ك9,762) ( 9,112) ك 18,989) ( 22,094) ك 13,331) ( 16,272) المجموعة  قطاعات ما ب د

             
             

 1,318,367 1,995,621 854,857 1,462,022 225,806 416,854 150,487 570,367 478,564 474,801 463,510 533,599  يراةات خا جية 
             
             

 395,643 580,505 297,497 453,597 64,022 126,734 38,065 148,747 195,410 178,116 98,146 126,908  جمالي الربح
             
             

 114,795 191,586 61,351 110,008 26,034 50,601 10,827 42,203 24,490 17,204 53,444 81,578  بح القطاع الخاضو للرقر ر 
             
             

             بند مادي غير نقدي 
خساار  نخفاض الايمة على  

   الذم  المدينة الرجا  ة
 3,818 3,854 2,331 1,435 307 ( 489) 104 - 1,920 1,924 1,487 2,419 صافي
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 الموجزة الموحدة    المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 19
 

 القطاعات  إجمالي  قطاع األنشطة اإلستهالكية  قطاع األنشطة الزراعية  
 يونيو  30 

2022 
 ةيسمبر  31

2021 
 يونيو  30

2022 
 ةيسمبر  31

2021 
 يونيو  30

2022 
 ةيسمبر  31

2021 
 ألف ة م   ألف درهم  ألف ة م   ألف درهم  ألف ة م   ألف درهم  
       

       أخرى:
 3,392,555 3,371,285 2,786,099 2,681,329 606,456 689,956 موجوةات القطاع 

       
 1,274,913 1,118,844 1,053,757 960,938 221,156 157,906 مطلوبات القطاع 

 
 القطاعات  إجمالي  قطاع األنشطة اإلستهالكية  األنشطة الزراعية قطاع  
 يونيو  30 

2022 
 يون و  30

2021 
 يونيو  30

2022 
 يون و  30

2021 
 يونيو  30

2022 
 يون و  30

2021 
 ألف ة م   ألف درهم  ألف ة م   ألف درهم  ألف ة م   ألف درهم  
       

 47,862 68,576 44,464 65,703 3,398 2,873 ملا  ف  أدمالية 
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 الموجزة الموحدة    المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 تحاليل القطاعات )يتبع( 19
 

  :إجمالي الربحت  الخاضعة للرقر ر القطاعات خساار أت أ باح ةسو ةفيما يلي 
 

   أشهر المنتهية في ستة ال        
 يون و  30

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )غ ر مدققك 
   ألف درهم  ألف ة م  

     
 مجموع أ باح القطاعات الخاضعة للرقر ر  191,586  114,795

     
 مبالغ غ ر مخللة     
 ملا  ف ةشغ لية أخرى   (44,840)  ك 48,050)

      يراةات الرمو ل صافي   (11,515)  3,997
     

 الربح الموحد للفررة  135,231  70,742
      حقوق الملكية غ ر المسيطرة   (17,131)  ك 2,822)

     
      العائد إلى مالكي الشركة  الموحدة للفترة الربح  118,100  67,920

 
 :الخاضعة للرقر رموجوةات تمطلوبات القطاعات ةسو ة فيما يلي 

   يونيو  30  ةيسمبر 31
2021  2022   
   )غير مدقق(   )مدققك

   ألف درهم  ألف ة م  
 موجودات القطاع     

 قطاع ا نشطة الز اعية  689,956  606,456
           قطاع ا نشطة اردر الوية  2,681,329  2,786,099
 مجموع موجوةات القطاعات الخاضعة للرقر ر  3,371,285  3,392,555
           غ ر مخللة  مبالغ أخرى   2,940,482  2,996,321
      مجموع الموجودات    6,311,767  6,388,876

     
 مطلوبات القطاع     

 ا نشطة الز اعيةقطاع   157,906  221,156
           قطاع ا نشطة اردر الوية  960,938  1,053,757
 مجموع مطلوبات القطاعات الخاضعة للرقر ر  1,118,844  1,274,913
           غ ر مخللة  مبالغ أخرى   2,189,291  2,155,444
      مجموع المطلوبات   3,308,135  3,430,357
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 نتائج موسمية 20
 

اندــــر الوية  للمودــــمية الري ةرزامد مو مودــــ  ةخضــــو أعمام ةمو  المجموعة  المد جة في قطاع ا غذية ضــــمد قســــ  ا عمام 
الالــــــــاة تالجمو  تبالرالي ةم ل  لى الذ تة خالم الفررة مد دــــــــبرمبر  لى أبر ل في ارما ات العربية المرادة تغ رما مد المناطق 

 الجغرافية الرايسية.
 

ل أيــة  يــراةات مامــة ذات طبيعــة مودم ــة في    ل  ير  ةسج 2022 يون و 30أه ر المنر ية في    سرةالبخالف ما ت ة أعالل  لفررة  
 .2021ت  2022 يون و 30أه ر المنر ية في  سرةالالموجز الموحد لفررة المرحلي ب ـان الربـح أت الخسا ة 

 
 

 والتزامات  طارئةمطلوبات   21
 ةيسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدققك
   ألف درهـم  ألف ة مـ 

     
      بنكيةضمانات   21,447  39,660

     
       عرماةات مسرندية  21,390  111,513

     
       لرزامات  أدمالية   37,113  44,971

 
ــمانات  صـــدا  ة  ــرندية تانعرماةات الضـ ــياق في أعالل المسـ ــمد انعرياةية. ا عمام دـ ــ  الت تةرضـ  الســـداة اارمانية بنظام ةسـ

 ال امشية. الوةااو تضمانات الوا ةة تالكمبيانت المنجل الدفو تكمبيانت المناقلات تكفانت ا ةات ُحسد تضمانات المنجل
 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  22
 

  المرحلي  لدى المجموعة أي أةتات مالية ة  قيادـــــ ا بالايمة العاةلة في كل فررة / دـــــنة معرتضـــــة في بيان المركز المالي ن يوجد
 .الموجز الموحد

 
لبيو أصــل أت ةفعه لراو ل الرزام في معاملة منظمة ب د المشــا ك د في الســوق  الذي دــ ر   دــرالمه ن الايمة العاةلة مي الســعر 

 ياس. يسرند قياس الايمة العاةلة  لى افرراض أن المعاملة لبيو ا صل أت ةاو ل انلرزام ةر   ما:وما في ةا  إ الا
 
 ؛ اتارلرزامفي السوق الرايسي لألصل أت  •
 ارلرزملألصل أت  فاادةغياب السوق الرايسي  في السوق ا وثر  •
 

 :كما يليمسرو ات الرسلسل ال رمي للايمة العاةلة  ة  ةاديد
 
 للموجوةات)غ ر المعدلةك في ا دــواق النشــطة    المد جةقيادــات الايمة العاةلة مي ةلل المســرمدة مد ا دــعا   -1 ى المسـتو  •

 مرماثلة؛ المطلوباتأت 
ــعا    -2 ى المســـــتو  • ــرمدة مد مدخالت غ ر ا دـــــ ــات الايمة العاةلة مي ةلل المســـــ ــروي   المد جةقيادـــــ الري يم د   1في المســـــ

  دعا ك أت بش ل غ ر مباهر )اي مشرقه مد ا دعا ك؛ ت  ك  بش ل مباهر )اي ارلرزاممالحظر ا لألصل أت 
ــرمدة مد   – 3  ى المســتو  • ــال بقيادـــات الايمة العاةلة مي ةلل المسـ الري ن  ارلرزاملري ةشـــمل مدخالت لألصـــل أت  الرق ي  ا أدـ

 ةسرند  لى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غ ر القابلة للمالحظةك.
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 )يتبع( القيمة العادلة لألدوات المالية  22
 

لايادـات   3  تن يوجد أي ةاو الت ةاخل أت خا م المسـروى 2تالمسـروى    1خالم الفررة  ل  ي د مناك أي ةاو الت ب د المسـروى  
 الايمة العاةلة خالم الفررة. 

 
ةعربر  ةا ة المجموعـة أن الاي  العـاةلـة للموجوةات المـاليـة تالمطلوبـات المـاليـة الري ن ير  قيـادــــــــــــــ ـا بـالايمـة العـاةلـة ةقـا ب قيمر ـا  

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

 توزيعات أرباح  23
 

ألف    65,305  تافق المسـاممون على ةوز و أ باح نقدية بايمة  2022أبر ل   7في اجرماع الجملية العمومية السـنو ة المنعقد في 
ــد  البـالغـة  8,25تة  ةفع ـا خالم الفررة تالري ةمثـل    2021ةيســــــــــــــمبر   31ة م  للســــــــــــــنـة المنر يـة في   ٪ مد  أس المـام الُملــــــــــــ

ــ   عند  عالن ةوز عات ا   791,577 ــنو ألف دــــــــــ   تافق  2021أبر ل   8المنعقد في   ة باح )في اجرماع الجملية العمومية الســــــــــ
٪ مد 16,5تالري ةمثل   2020ةيسمبر   31ألف ة م  للسنة المنر ية في    118,100المساممون على ةوز عات أ باح نقدية بايمة  

  عالن ةوز عات ا  باحك. عندألف  720,000 ة أس المام الُملد  البالغ
 
 

 ماج األعمالإند 24
 

 شركة ريبليت وشركة ميديترينيان للحلويات المحدودة
 

ــطس    31في   ــرراةيجي  2021أغســ ــراواذ ادــ ــة يمثل  تافق مجلس  ةا ة المجموعة على ادــ ــبة حلــ ٪ في هــــركة   بل ت 100 بنســ
بي ة   طالق   .2021ةيسمبر    13نحًقا على السيطرة في   تة  الالوم "كبي ام بيتهركة الالو ات المرودطية المادتةة )معا "

ــنةفي  ام بي ةتلة    23وزع في أوثر مد  ةلالو ات تا غذية اللـــــاية ت مد اكب رة مد العالمات الرجا  ة   مافظة اتلدي   2007 دـــ
ةمــت   المراــدة ا مر  يــة.في جميو أناــات العــال   بمــا في ذلــل ارمــا ات العربيــة المراــدة تالمملكــة العربيــة الســــــــــــــعوةيــة تالونيــات  

 الماادبة عد اندراواذ بادرخدام طر قة اندراواذ.
 

ــابق د تفًقا نةفاقية ــرات ت  البيو  أبرمت المجموعة اةفاقية  ةا ة مو المالك د الســـــ ــرتد  ل  الااومةالشـــــ ــةشـــــ ــاةية ل  الالـــــ طرف  لانقرلـــــ
 ٪ مد  أس المام الملد .20تالري ةساتي  "بي ام بي"في  ي ارةا  

 
ــالموحدة الاي  العاةلة المنقرة للموجوةات تالمطلوبات المادةة  المرحلية الموجزة  ةرضمد مذل البيانات المالية كما في   "بي ام بي"  لـــ

 .2021ةيسمبر  31في البيانات المالية الموحدة للسنة المنر ية في مب د   كما موةا  إ اندراواذ 
 

ــ   على أنه    البدم  ة  ةاديد جزت مد 2021  ةيسمبر  13برا  إ   "بي ام بي"وجزت مد اةفاقية البيو تالشرات مو المالك د السابق د لـــــــ
تةســـــــو ة بعض انلرزامات الضـــــــر بية. كما في ةا  إ اندـــــــراواذ  بلغت الايمة   االمســـــــراوذ عل  المنشـــــــ ة  بناًت على أةات  مارمل
  تالرسـو ة الضـر بية. ا ةات المسـر دفمقابل   "بي ام بي"ألف ة م  بالنظر  لى منهـرات أةات    101,696  مارملةال  للبدنتالعاةلة  

 .2022لذي مد المروقو اننر ات منه قبل ةيسمبر  الن ااي البدمرق ي   ب حالياً ارةا ة  ةقوم



 مجموعة أغذية ش.م.ع. 

 

29 
 

 الموجزة الموحدة    المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 حدث الحق 25
 

 بي. في الهولندية االستحواذ على شركة أبو عوف القابضة
 

٪ في هــــــركة أبو عوف  60 بنســــــبة  على حلــــــة  اندــــــرراةيجي  تافق مجلس  ةا ة الشــــــركة على اندــــــراواذ 2022يول و    14في  
رايســية  بو عوف مي هــركة مســاممة ة دــســت في ملــر تةرمثل ال رابعةالشــركة  ال   ن)"أبو عوف"ك    بي.في.القابضــة ال ولندية  

 أمداف ا الرايسية في ةلنيو تةوز و تةشغ ل مراجر البيو بالرجزاة تأوشاك المنرجات المرخللة تالوجبات الخفيفة اللاية.
 
 


