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

المقدمة
والشــــــــركات التابعة لها لشــــــــركة األغذیة المتحدة ش.م.ع ("الشــــــــركة")   ةالمرفق  ةالمرحلي ةالموجز الموحدة    ةالمالي  اتبياناللقد راجعنا  

ــ "المجموعة) "والتي تتألف من  ــار إليها مجتمعًة بــــــــــــــــ ٢٠٢٢مارس  ٣١الموجز المرحلي كما في  الموحد بيان المركز المالي  (یشـ
 النقدیةوالتدفقات  الملكية لتغيرات في حقوق  واالشـامل    الدخلو   ذات العالقة لألرباح أو الخسـائرالمرحلية    ةالموجز الموحدة والبيانات  

هذه البيانات  العادل لعرض  العداد و اإل. إن اإلدارة مســؤولة عن التفســيریةلفترة الثالثة أشــهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضــاحات  
ـــبي الدولي رقم  لالموجزة المرحلية وفقًا  الموحدة  المالية ـــــــ ـــبي   إعداد التقاریر المالية المرحلية، ٣٤لمعيار المحاســ ـــــــ ("المعيار المحاســ

ـــــــــتنتاج حول هذه البيانات المالية  ا"). إن مســـــــــــؤوليتنا هي إعطاء ٣٤لي رقم الدو  ـــــتناداً الموحدة ســ ــ ــ إلى أعمال   الموجزة المرحلية اســ
المراجعة التي قمنا بها.

مجال المراجعة
الـذي ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة المنجزة    ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم  

بصـــورة رئيســـية من  االســـتفســـاراتمن قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب 
ور المالية والمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية األشـــــخاص المســـــؤولين عن األم

المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  
على ذلـك، فـإننـا ال نبـدي رأیـًا    یمكن تحـدیـدهـا أثنـاء القيـام بـالتـدقيق. بنـاءً التـأكيـدات التي تطلعنـا على جميع األمور الجوهریـة التي  

بخصوص التدقيق.

االستنتاج
الموجزة المرحلية المرفقة لم یتم إعدادها الموحدة إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یســتوجب االعتقاد بأن البيانات المالية    اســتناداً 

.٣٤النواحي الجوهریة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  كافةمن 

عن إرنست ویونغ

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قيد:  الرقم 

٢٠٢٢أبریل   ٣٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



.م.ع)حدة (شركة األغذیة المتش

لموجزة المرحلية.لموحدة امن هذه البيانات المالية اال یتجزأ  المرفقة جزءًا  ١٥إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢-

المرحليالموجز األرباح أو الخسائربيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة المنتهية في ل

الثالثة أشهر المنتهية في
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم ضاح إی

١٩٥٬٨٥٠٬٧٨٨١٤٠٬٩٤٨٬٢٢٩اإلیرادات من العقود مع العمالء ، إجمالي

)٦٬١٢٣٬٠٢٤()٦٬٤٢٧٬٨٣١(ناقصًا: الخصومات ومصاریف التسویق

١٨٩٬٤٢٢٬٩٥٧١٣٤٬٨٢٥٬٢٠٥صافيبال، اإلیرادات من العقود مع العمالء

)٩٧٥١١٣٬٨٩٣٬()١٦٥٬٥٥٢٬٤٨٩(تكلفة المبيعات

٢٣٬٨٧٠٬٤٦٨٢٠٬٩٣١٬٢٣٠إجمالي األرباح

)٨٬٨٦٨٬٤٢٦()١١٬٤١٤٬٩٩٥(مصاریف البيع والتوزیع

)٤٬٢٤٩٬٨٦٥()٤٬٥٨٥٬٧٤٦(مصاریف عمومية وإداریة

)٢٤٧٬١٤٠()٢٦٨٬٨٢٩(تكاليف التمویل

٦١٥٬٥٠٩٦٨٢٬٦٤٧دخل آخر، بالصافي

٣٨٬٢١٦٬٤٠٧٨٬٢٤٨٬٤٤٦األرباح للفترة

:األرباح العائدة إلى
٨٬٢١٦٬٤٠٧٨٬٢٤٨٬٤٤٦مالكي المجموعة

:لسهماربحية
٩٢٧٬٠٢٧٬٠بالدرهماألساسية –ربحية السهم 



.م.ع)حدة (شركة األغذیة المتش

لموجزة المرحلية.لموحدة امن هذه البيانات المالية اال یتجزأ  المرفقة جزءًا  ١٥إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣-

المرحليالموجز الموحدلمالشاالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في للفترة  

الثالثة أشهر المنتهية في
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٨٬٢١٦٬٤٠٧٨٬٢٤٨٬٤٤٦فترةللاألرباح

األخرى الدخل الشامل (الخسائر الشاملة) / بنود 
تصنيفها إلىلن ُیعاد التي  األخرى ) / الدخل الشاملةالشاملالخسائر(بنود 

:فترات الحقةفي  الخسائر  وأاألرباح  

بالقيمة المقاسةلألسهم العادلةفي القيمةاتالتغير 
٧٥١٬٢١٢)٦٩٧٬١٠٨(من خالل بنود الدخل الشامل األخرى العادلة 

٧٥١٬٢١٢)٦٩٧٬١٠٨(األخرى الدخل الشامل/ )خسائر الشاملةال(بنود 

٧١٠٬١٠٧٬٨١٩٧٬٤٦١٬٨للفترةالدخل الشاملإجمالي 





.م.ع)حدة (شركة األغذیة المتش

لموجزة المرحلية.لموحدة امن هذه البيانات المالية اال یتجزأ  المرفقة جزءًا  ١٥إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥-

المرحليالموجز الموحد الملكيةوق بيان التغيرات في حق
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في رةفتلل

أرباحاحتياطي :٢٠٢٢
المجموعغير موزعة عادلة مة الالقيعام احتياطي عادي احتياطي ي قانون احتياطي المال رأس 

درهمدرهم درهم درهم درهم درهم درهم 

٢٠٢٢٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠٨٣٣٬٤٣٣١٧٤٬٣٥٤٬٣٨٣٣٠١٬٠٠٢٬٧٩٦ینایر  ١في كما صيد  الر 

٨٬٢١٦٬٤٠٧٨٬٢١٦٬٤٠٧-----فترةللاألرباح
)١٠٨٬٦٩٧(-)١٠٨٬٦٩٧(----األخرى ةالشاملالخسارة  بنود 

٨٬٢١٦٬٤٠٧٨٬١٠٧٬٧١٠)١٠٨٬٦٩٧(----للفترة(الخسائر الشاملة) /إجمالي الدخل الشامل 

٢٠٢٢٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٥٬١٢٥٬٠٠٠١٦٥٬٣١٤٬٩٨٠٧٢٤٬٧٣٦١٨٢٬٥٧٠٬٧٩٠٣٠٩٬١١٠٬٥٠٦مارس ٣١الرصيد كما في 

درهــم ووافقــت علــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ ٦٬٠٥٠٬٠٠٠مبلــغ درهــم للســهم بإجمــالي ٠٬٢٠بواقــع توزیــع أربــاح ٢٠٢٢أبریــل ١١عقد بتاریخ اجتماعها المننویة خالل ة العمومية الست الجمعيداعتم
.٢٠٢١دیسمبر ٣١ا في درهم كم٧٢٥٬٠٠٠



.م.ع)حدة (شركة األغذیة المتش

لموجزة المرحلية.لموحدة امن هذه البيانات المالية اال یتجزأ  المرفقة جزءًا  ١٥إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦-

رحليز المالموجالموحد الملكيةحقوق بيان التغيرات في 
ة)مدقق(غير٢٠٢٢مارس ٣١في لمنتهية  للفترة ا

أرباحاحتياطي :٢٠٢١
المجموعغير موزعة ة القيمة العادلياطي عام احتي ي عاداحتياطاحتياطي قانوني رأس المال 

درهمرهم ددرهم درهم درهم درهم درهم 

١٨٥٬٩٨٠٬٨٨٩٣١١٬٦٦٢٬٤٧٢)١٣٣٬٣٩٧(٢٠٢١٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠ینایر  ١في كما صيد  الر 

٨٬٢٤٨٬٤٤٦٨٬٢٤٨٬٤٤٦-----فترةللاألرباح

٧٥١٬٢١٢-٧٥١٬٢١٢----بنود الدخل الشامل األخرى 

٧٥١٬٢١٢٤٤٦٬٢٤٨٬٨٩٧١٬٤٦١٬٨----رةالشامل للفتإجمالي الدخل

)٥٠٠٬٦٦٢٬١٩()٥٠٠٬٦٦٢٬١٩(-----عنها ت أرباح معلنیعا توز 

٢٠٢١٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠٠٠٠٬٥١٢٬١٥٠٠٠٬١٢٥٬١٥٩٨٠٬٣١٤٬٦٥٣٥٤٬٧٩٨٣٥٬٥٦٦٬١٧٤١٦٩٬٤٦١٬٣٠٠مارس ٣١في الرصيد كما 

٣١فــي ي تــم دفعهــا الحقــًا للفتــرة المنتهيــة ، والتــ رهــمد١٩٬٦٦٢٬٥٠٠هم بإجمــالي مبلــغ درهــم للســ ٠٬٦٥بواقــع ح أربــا یــعتوز ٢٠٢١مــارس ٢٢عقــد بتــاریخ اجتماعها المننویة خالل ة العمومية السيت الجمعاعتمد
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١في  ا كماحتسابها تمدرهم والتي٣٬٧٠٠٬٠٠٠بمبلغ ارة  آت أعضاء مجلس اإلد، واعتمدت مكاف٢٠٢١مارس



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش

لموجزة المرحلية.لموحدة امن هذه البيانات المالية اال یتجزأ  المرفقة جزءًا  ١٥إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٧

يالمرحلالموجزالموحد بيان التدفقات النقدیة 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في ة  للفترة المنتهي

فيهية لمنتشهر االثالثة أ
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم إیضاح 

األنشطة التشغيلية
٨٬٢١٦٬٤٠٧٨٬٢٤٨٬٤٤٦األرباح للفترة
:بنود التاليةالتعدیالت لل

٢٬٧٥٧٬٠٩٣٢٬٧٩٨٬٩٠٦استهالك موجودات ثابتة
٥٤١٧٬٦٣٩٤٧٦٬٤٩٥استهالك موجودات حق االستخدام

٨٣٬٦٧٧٥٤٬٢٧٣إطفاء موجودات غير ملموسة
٢٦٨٬٨٢٩٢٤٧٬١٤٠تكاليف تمویل

٥٢٠٬٤٠٦٤٠١٬١٦٩مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
٤٨٣٬٥٠٩٣١٬٣٤٩مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

-٢٢٬٢٠٨بطيء الحركةمخصص المخزون  

١٢٬٧٦٩٬٧٦٨١٢٬٢٥٧٬٧٧٨

التغيرات في رأس المال العامل:
)٣٠٬١٤٩٬٩١٩()٢٬٨٠٢٬٧٣٢(المخزون 

)٢٣٬٣٣٩٬٣٤٢()٤٣٬٢٦٩٬٨٠٥(مدینون تجاریون وآخرون 
١٨٬٨٥١٬٧١٦٥١٬٣٦٨٬٤٨٩ون وآخرون دائنون تجاری

)١٤٨٬٤١٨(٧٬١٦٦عالقةمبالغ مستحقة من أطراف ذات 

٩٬٩٨٨٬٥٨٨)١٤٬٤٤٣٬٨٨٧(األنشطة التشغيليةالناتج من/ (المستخدم في)النقد 
)٤٤٬٩٤٤()٢٠٢٬٣١٦(فأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفينمكا 

٩٬٩٤٣٬٦٤٤)١٤٬٦٤٦٬٢٠٣(شغيلية/ الناتج من األنشطة التصافي النقد (المستخدم في)

تثماریةة االساألنشط
)٢٧١٬٨٢٧()١٬٥٨٥٬٢٩١(٤شراء موجودات ثابتة

)٥٠٠٬٠٠٠(-إیداع ودائع ثابتة
)٤٦٠٬٩٥٣()٨٥٬٠٠٠(استحواذ على موجودات غير ملموسة

)١٬٢٣٢٬٧٨٠()١٬٦٧٠٬٢٩١(ریةاألنشطة االستثماالمستخدم فيصافي النقد 

األنشطة التمویلية
)٥٩٩٬٠٠٢()٥٣٢٬٣٠٣(١٠یجارعقود اإلدفع مطلوبات 

)٦٢٬٠٦٦()٩٩٬٢١٧(تكاليف تمویل مدفوعة
-)٧٬٢١٢٬٩٤٩(٧مش نقدیة مقابل ضمانات بنكيةهوا

)٦٦١٬٠٦٨()٧٬٨٤٤٬٤٦٩(األنشطة التمویليةفي صافي النقد المستخدم 

٨٬٠٤٩٬٧٩٦)٢٤٬١٦٠٬٩٦٣(صافي (النقص) / الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة

٤٦٬٨٩٦٬٤٥٨٥٬٢٧٩١١٤٬٥١ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

٧٢٢٬٧٣٥٬٤٩٥١٢٢٬٥٦٥٬٠٧٥مارس٣١النقدیة وشبه النقدیة في 

:غير النقدیةةالمعامل
عــة وتــم فو مدتــي ظلــت غيــر درهــم، وال١٩٬٦٦٢٬٥٠٠بمبلــغ أربــاح وزیــع ، عن ت٢٠٢١مارس ٣١في ، خالل الفترة المنتهيةالمجموعةأعلنت  

إدراجهــا فــي بيــان تم لــم یــ نقدیــة، هذه المعاملة غيــر . ونظرًا ألن ٢٠٢١مارس ٣١كما في الدفعمبالغ المستحقة ة واللدائنتضمينها في الذمم ا
.التدفقات النقدیة الموحد الموجز المرحلي
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األنشطة-١
بموجب مرســوم صــاحب الســمو حــاكم ١٩٧٦نوفمبر ١بتاریخ ة هي شركة مساهمة عامة مؤسسش.م.ع ("الشركة") المتحدة األغذیة  شركة

.القانون االتحاديالمعنية من حكام األللتقيد بة إلى شركة مساهمة عامها ضعو بتعدیل حينها الشركةقامت ،  ١٩٩٤یونيو ٢٧دبي. في  

.٢٠٠٦سنة في شهر یوليوالماليدبيسوق الشركة في أسهمأدرجت 

تجــارةبمــا فــي ذلــك الزیــوتو بــدةالز وزیــوت الطهــي والمــارجرین ومنتجــات النباتي ناعة ومعالجة وتسویق السمنصبرئيسيبشكل الشركة تقوم
ة المتحدة.دبي، اإلمارات العربي٥٨٣٦.ب إن العنوان المسجل للشركة هو ص.  األخرى ذائيةالمنتجات الغ

ــاًرا مـــن  ــبته ٢٠٢١أغســـطس ٣١اعتبـ ــا نسـ ــركة علـــى مـ ــتحوذت الشـ ــة ٪ مـــن ١٠٠، اسـ ــتراتوس للتجـــارة العامـ ــركة سـ ــيطرة فـــي شـ ــة المسـ الحصـ
).٦یضاح اإل(راجع PAL Foodstuff & Beverages Trading LLCش.ذ.م.م وشركة 

فيمــا هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة المرحليــة المــوجزة. تشكل الشركة والشركات التابعة لها "المجموعة" ویشار إليهــا مجتمعــة بـــ"المجموعة" فــي
للشركات التابعة والملكية القانونية وملكية االنتفاع لتلك الشركات التابعة:شطة الرئيسية یلي األن

نسبة الملكيةنسبة الملكية بلد النشاط اسم الشركة التابعة 
دیسمبر٣١مارس ٣١التأسيس الرئيسي

٢٠٢٢٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.مملة ُتجار ج -التجارة العامة ة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.مشرك

PAL Foodstuff & Beverages Trading LLC١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.متجارة األطعمة والمشروبات٪

بالمجموعةالخاصة السياسات المحاسبية والتغيرات في ت الماليةأسس إعداد البيانا-٢
أسس إعداد البيانات المالية

٣٤الــدولي رقــم للمعيار المحاســبي وفقاً ٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترةحلية مر الالموجزةالموحدة تم إعداد البيانات المالية 
ــةداد التقـــار إعـــ "" ــدة الماليـــة البيانـــاتإن."المرحليـــةیر الماليـ ــةالموحـ ــوجزة المرحليـ ــتملالمـ ــة ال تشـ ــة المعلومـــات واإلفصـــاحات الالزمـ علـــى كافـ

.٢٠٢١دیسمبر ٣١ما في  كللمجموعة السنویة  الموحدة البيانات المالية  ع مامنبالتز ن تُقرأ  السنویة، ویجب أالموحدة للبيانات المالية  

ة إلــى النتــائج المتوقعــة للســنة الماليــة المنتهيــة ال تشير بالضــرور ٢٠٢٢مارس ٣١ر المنتهية في ترة الثالثة أشه، فإن نتائج فعالوة على ذلك
.٢٠٢٢دیسمبر ٣١في  

ـــات ا ــداد البيانـ ــدة لماليــــة عنـــد إعـ ــوجزة المرحليـــ الموحـ ــدیراوم اإلة، تقـــ المـ ــام والتقـ ــإجراء بعـــض األحكـ ضـــات حـــول تثبيـــت وقيـــاس ت واالفترادارة بـ
ج الفعلية عن األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي اتخذتها اإلدارة.وقد تختلف النتائالموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف.  

ــانون االتحــــادي  ــوم بالقـ ــانون االتحــــا ، والـــذي یلغــــي ٢٠٢١لســــنة ٣٢رقـــم إن المرسـ (وتعدیالتـــه) بشــــأن ٢٠١٥لســــنة ٢دي رقـــم ویســـتبدل القـ
. تقــوم المجموعــة حاليــًا بمراجعــة ٢٠٢٢ینــایر ٢ودخــل حيــز التنفيــذ بتــاریخ ٢٠٢١ســبتمبر ٢٠الشــركات التجاریــة، قــد تــم إصــداره بتــاریخ 

حيز التنفيذ.اوز سنة واحدة من تاریخ دخول المرسوم بالقانون الجدیدفي موعد ال یتج القانون الجدید وسوف تطبق متطلباته

المجموعةالمتبعة من قبل الجدیدة والتعدیالت رات المعایير والتفسي
ة مســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــ جزة المرحليــة مماثلــة لتلــك الو المــ الموحــدة فــي إعــداد البيانــات الماليــة لمتبعــةاإن السياســات المحاســبية 

دیــدة التــي یســري مفعولهــا فــي الج والتفســيرات والتعــدیالت ، باســتثناء اتبــاع المعــایير ٢٠٢١دیســمبر ٣١للسنة المنتهية فيللمجموعةالموحدة  
عوله بعد.لم یسر مفصدر لكنو تعدیلكر ألي معيار أو تفسير أباالتباع المبموعةالمج لم تقم .٢٠٢٢ینایر  ١

ــد مـــن طبـــق نت ــایير و العدیـ ــنة ألو والتعـــدیالتالتفســـيرات المعـ ــا ال تـــؤثر ٢٠٢٢ل مـــرة فـــي سـ ــات الماليـــ ، إال أنهـ ــدةةعلـــى البيانـ ــوجزةالموحـ المـ
.ولما تصبح ساریة المفعالمستقبلية عندفترات  في الر  يیا ح بها المعسمتءات التي  اإلعفا خداماستالمجموعةوتنوي  .للمجموعةالمرحلية  
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األرباح للفترة-٣

تحميل:اح للفترة بعد تم اظهار األرب

الثالثة أشهر المنتهية في
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(غير مدققة)(غير مدققة) 

١٥٨٬٢٨٧٬٦٣٩١٠٧٬٥٥٥٬٩٣٥إلى تكلفة المبيعاتالمحملتكلفة المخزون  

١٠٬٣١٠٬٣٠٢٩٬٢٤٨٬٠٧٤الموظفينصاریفم

١٠٧٬٨١٠٠٠٬٥٢٦٢*عقود اإلیجار التشغيلية

شهرًا ١٢ا  بعقود اإلیجار التي یكون لها مدة إیجار مدته٢٠٢٢مارس  ٣١تتعلق مصاریف عقود اإلیجار التشغيلية للفترة المنتهية في  *  
ذو قيمة منخفضة  ودات األساسي  وعقود اإلیجار التي یكون فيها بند الموج أو أقل وال تتضمن خيار الشراء ("عقود إیجار قصيرة األجل")  

القيمة").الموجودات منخفضة ("

الموجودات الثابتة-٤

واالستبعاداتاإلضافات
للســنة المنتهيــة درهــم (١٬٥٨٥٬٢٩١بتكبــد تكــاليف بخصــوص إضــافات بمبلــغ المجموعــةقامــت ، ٢٠٢٢مــارس ٣١خالل الفترة المنتهية فــي 

درهم).٢٬٩٠١٬٤٢٨–٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

تتضــمن درهــم)١٬٦٤٣٬٩١٧–٢٠٢١دیســمبر ٣١درهــم (٢٬٣١٧٬٣٤٢قيــد التنفيــذ بمبلــغ رأسماليةفإن أعمال، ٢٠٢٢مارس ٣١في  كما  
ــنع والمخـــ تـــي أنفقـــت علـــىالمصـــاریف ال ازن فـــي منطقـــة جبـــل علـــي الصـــناعية. وتشـــتمل علـــى دفعـــات رأســـمالية مقدمـــة بمبلـــغتوســـعة المصـ
درهم).٦٢٤٬١٨٢-٢٠٢١دیسمبر ٣١درهم (١٬١٠١٬٦٦٨

مق االستخداموجودات ح-٥
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

١٧٬٧٣٩٬٤٧٦١٩٬٨٤٨٬٩٥١ینایر١كما في 
٧٢٦٬٨٢٠-اإلضافات خالل الفترة / السنة

٨٬١٥٦-)٦مستحوذ عليها من خالل دمج األعمال (إیضاح  
)١٬٠٣٤٬١٣٨(-التقاعد خالل الفترة / السنةمكافآت ناقصًا:  

)١٬٨١٠٬٣١٣()٤١٧٬٦٣٩(ناقصًا: االستهالك للفترة / للسنة

١٧٬٣٢١٬٨٣٧١٧٬٧٣٩٬٤٧٦

عقود إیجار للبنود المختلفة من األراضي والسيارات.المجموعةلدى 
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دمج األعمال-٦

٪ مــن األســهم المؤهلــة للتصــویت فــي ١٠٠نســبته اقيــات شــراء أســهم لالســتحواذ علــى مــا ، أبرمــت الشــركة اتف٢٠٢١أغســطس ٣١اعتباًرا من  
، وهي شركات غير PAL Foodstuff & Beverages Trading LLC (“PAL”)شركة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.م وشركة 

.م وشــركة شــركة ســتراتوس للتجــارة العامــة ش.ذ.ماستحوذت الشركة على كل منمدرجة تم تأسيسها وتسجيلها في االمارات العربية المتحدة. 
PAL وذلك ألنهما تقومــان بتوســيع محفظــة منتجاتهــا الحاليــة وقاعــدة العمــالء فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. لــم تنشــأ أیــة حصــة

غير مسيطرة من عمليات االستحواذ.

ا للمعيــار الــدولي إلعــداد مؤقــت مــن خــالل تطبيــق طریقــة االســتحواذ قامت الشركة باحتساب عملية االستحواذ المذكورة أعاله على أســاس  وفقــً
"دمــج األعمـــال" عنـــد تحقيــق الســـيطرة وتتوقـــع االنتهــاء مـــن محاســـبة االســتحواذ عنـــد إتمـــام القــيم العادلـــة للموجـــودات ٣التقــاریر الماليـــة رقـــم 

واذ.المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة في غضون سنة واحدة من تاریخ االستح 

درهم. إن الشهرة المثبتة تعود بشكٍل رئيسي إلى التحالفــات المتوقعــة والمزایــا ١٬٣٢١٬٣٠٤مؤقتة للشهرة بقيمة قامت المجموعة بتثبيت القيم ال
مــع تلــك الخاصــة بالمجموعــة. تنــوي PALاألخــرى المحققــة مــن دمــج موجــودات وأنشــطة شــركة ســتراتوس للتجــارة العامــة ش.ذ.م.م وشــركة 

ســتحواذ. اســتنتجت المجموعــة أنــه ال یوجــد مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة الشــهرة كمــا فــي وعــة تخصــيص الشــهرة عنــد إنجــاز محاســبة االالمجم
تاریخ التقریر.

من تاریخ االستحواذ.PALتتضمن البيانات المالية الموحدة نتائج شركة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.م وشركة 

جارة العامة ش.ذ.م.مشركة ستراتوس للت-لمطلوبات المتحملة الموجودات المستحوذ عليها وا
٣١فيما یلــي القــيم العادلــة المؤقتــة لموجــودات ومطلوبــات شــركة ســتراتوس للتجــارة العامــة ش.ذ.م.م القابلــة للتحدیــد كمــا فــي تــاریخ االســتحواذ 

:٢٠٢١أغسطس 

المؤقتةالقيم العادلة
االستحواذالمثبتة عند
درهم

الموجودات 
٤٧٤٬١١٣الموجودات الثابتة

٨٤٬٥١٤ير ملموسةت غموجودا
٨٬١٥٦موجودات حق االستخدام

١٬٠٧٨٬٢٣١مخزون 
١٬٤٠٨٬٦٦٩مدینون تجاریون وآخرون 

٨٣٬٠٢٩األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 

٣٬١٣٦٬٧١٢
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(تتمة) دمج األعمال-٦

مة)(تتمة ش.ذ.م.مشركة ستراتوس للتجارة العا-لمطلوبات المتحملة الموجودات المستحوذ عليها وا

المؤقتةالقيم العادلة
االستحواذالمثبتة عند

درهم
بات المطلو 

٢٥٧٬٧٦٢دائنون تجاریون وآخرون 
٥٤٧٬١٤٧مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

٤٠٥٬٣٠٩جمالي المطلوبات إ

٢٬٧٣١٬٤٠٣مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة

٣٬٨٢٠٬٠٠٠من حقوق الملكية٪١٠٠مستحق الدفع من قبل الشركة لالستحواذ على ما نسبته المبلغ ال
)٤٠٣٬٧٣١٬٢(ناقصًا: القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها 

١٬٠٨٨٬٥٩٧الشهرة

المبلغ المقابل
درهــم، مــع مراعــاة بعــض التعــدیالت الناتجــة عــن تغييــر الشــكل ٤٬٢٥٠٬٠٠٠لبيع والشراء، كان المبلغ المقابل المتفق عليــه هــو وفًقا التفاقية ا

أغســـطس ٣١فـــي صـــافي موجـــودات شـــركة ســـتراتوس للتجـــارة العامـــة ش.ذ.م.م مـــن تـــاریخ اتفاقيـــة البيـــع والشـــراء حتـــى تـــاریخ اإلغـــالق، أي 
درهــم بعــد النظــر فــي التعــدیالت ٣٬٨٢٠٬٠٠٠ين الطــرفين. قامــت الشــركة بتعــدیل المبلــغ المقابــل إلــى ، حســب مــا یــتم االتفــاق عليــه بــ ٢٠٢١

حسب االتفاق. ومع ذلك، لم یتم االتفاق رسمًيا مع البائع حول هذه التعدیالت.

المساهمة خالل الفترة
ــایر ١اعتبـــارًا مـــن  ــارس ٣١وحتـــى ٢٠٢٢ینـ ــتراتوس للتجـــارة ا٢٠٢٢مـ ــاهمت شـــركة سـ ــة ش.ذ.م.م بمبلـــغ ، سـ ــم فـــي ٤٬١١٩٬٧٤٠لعامـ درهـ

درهم من العمليات المستمرة لدى المجموعة.٥٤١٬٦٧٨ت أرباح بمبلغ اإلیرادات وحقق

PAL-الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة 
المؤقتةالقيم العادلة
االستحواذالمثبتة عند

درهم
الموجودات 

٣٧٬١٥٧ودات الثابتةالموج 
٥٩٦مخزون 

١٠٧٬٢٩١مدینون تجاریون وآخرون 
٩٨٬٧٢٦البنوك والنقد في الصندوق األرصدة لدى 

٢٤٣٬٧٧٠
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(تتمة) دمج األعمال-٦

(تتمة)PAL–الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة 

المؤقتةالقيم العادلة
االستحواذالمثبتة عند

درهم
المطلوبات 

١٦٢٬٧٢٦دائنون تجاریون وآخرون 
٧٥١٬٤٨مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

٢١١٬٤٧٧إجمالي المطلوبات 

٣٢٬٢٩٣مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة

٢٦٥٬٠٠٠من حقوق الملكية٪١٠٠المبلغ المستحق الدفع من قبل الشركة لالستحواذ على ما نسبته 
)٢٩٣٬٣٢(ناقصًا: القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها 

٢٣٢٬٧٠٧رةالشه

المبلغ المقابل
درهــم، مــع مراعــاة بعــض التعــدیالت الناتجــة عــن تغييــر الشــكل ٣٠٠٬٠٠٠وفًقا التفاقيات البيع والشراء، كان المبلغ المقابــل المتفــق عليــه هــو 

تم االتفــاق ، حســب مــا یــ ٢٠٢١أغســطس ٣١مــن تــاریخ اتفاقيــة البيــع والشــراء حتــى تــاریخ اإلغــالق، أي PALفــي صــافي موجــودات شــركة 
درهــم بعــد النظــر فــي التعــدیالت حســب االتفــاق. ومــع ذلــك، لــم یــتم ٢٦٥٬٠٠٠قامــت الشــركة بتعــدیل المبلــغ المقابــل إلــى عليه بين الطــرفين.  

االتفاق رسمًيا مع البائع حول هذه التعدیالت.

المساهمة خالل الفترة
یــرادات وتكبــدت خســائر بمبلــغ درهــم فــي اإل٦٥٥٬٧٧٤بمبلــغ PAL، ســاهمت شــركة ٢٠٢٢مــارس ٣١وحتــى ٢٠٢٢ینــایر ١اعتبــارًا مــن 
درهم من العمليات المستمرة لدى المجموعة.٨٨٬٩٢٢

درهمتحليل التدفقات النقدیة عند االستحواذ:

١٨١٬٧٥٥صافي النقد المستحوذ عليه من الشركات التابعة
)٤٬٠٨٥٬٠٠٠(النقد المدفوع

)٣٬٩٠٣٬٢٤٥(االستحواذقدیة عند صافي التدفقات الن

فيما یلي تسویة القيمة الدفتریة للشهرة في بدایة ونهایة الفترة المحاسبية:
الشهرة
درهم

إجمالي القيمة الدفتریة
٢٠٢٢ینایر  ١في  

١٬٠٨٨٬٥٩٧شركة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.م-
PAL٢٣٢٬٧٠٧شركة -

٢٠٢٢٣٠٤٬٣٢١٬١مارس ٣١في 

موعة بتقييم الشهرة المؤقتة النخفاض القيمة واستنتجت أنه ال یوجد انخفاض في القيمة.قامت المج 
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النقدیة وشبه النقدیة-٧

ما یلي:مالنقدیة وشبه النقدیة المرحلي، تتألفالموحد الموجز لغرض بيان التدفقات النقدیة  
ربدیسم٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

١٤٦٬٣١٢١٨٧٬٠٤٩نقد في الصندوق 
١٨٬٧٧٢٬٤٠٤١٬٩٨٠٬٣٠٧أرصدة لدى البنوك

٤٠٬١٠٠٬٠٠٠٥٠٬١٠٠٬٠٠٠ودائع

٥٩٬٠١٨٬٧١٦٥٢٬٢٦٧٬٣٥٦أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

)١٬٠٠٠٬٠٠٠()١٬٠٠٠٬٠٠٠(أشهر٣الودائع ألجل التي تستحق في األصل بعد أكثر من ناقصًا:
)٤٬٣٧٠٬٨٩٨()٢٨٬٠٧٠٬٢٧٢(ب على المكشوف من البنوكسح عمليات 

-)٧٬٢١٢٬٩٤٩(الهوامش النقدیة مقابل الضمانات البنكية (*)

٢٬٧٣٥٬٤٩٥٢٤٦٬٨٩٦٬٤٥٨النقدیة وشبه النقدیة

ائدة بحسب األسعار السائدة في السوق . فتم إیداع الودائع في بنوك محلية وتترتب عليها  

وعــة الــدعوى المرفمقابــلدرهــم مرهونــة كضــمان بنكــي للمحكمــة ٧٬٢١٢٬٩٤٩) إن الهــوامش النقدیــة مقابــل الضــمانات البنكيــة تمثــل مبلــغ (*
).١٢ضد المجموعة من قبل المدعي (إیضاح  

رأس المال-٨
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

:ملع بالكا المصرح به والمصدر والمدفو 
درهم١سهم كل قيمة عاديسهم٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠

٠٠٠٬٠٢٥٬٣٠٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠درهم)١سهم كل قيمة ديعا سهم٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠-٢٠٢١دیسمبر ٣١(

ربحية السهم-٩
درهــم ٠٬٢٧–٢٠٢١س مــار ٣١ر المنتهية فــي الثة أشهدرهم لكل سهم (لفترة الث٠٬٢٧بواقع والمخففساسي یتم احتساب ربحية السهم األ

درهــم) علــى ٨٬٢٤٨٬٤٤٦-٢٠٢١مــارس ٣١لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي درهــم (٨٬٢١٦٬٤٠٧بتقســيم األربــاح للفتــرة بمبلــغ )لكــل ســهم
الثالثــة أشــهر لفتــرة ســهم (٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠وقــدره ٢٠٢٢مــارس ٣١المنتهيــة فــي القائمــة خــالل الفتــرة ادیــة العالمتوســط المــرجح لعــدد األســهم 

سهم).٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٠٢١مارس ٣١ي  تهية فالمن

استخدامها.دأي أدوات مالية قد یكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم عنالمجموعةلم تصدر  
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مطلوبات عقود اإلیجار-١٠
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

١٣٬٢٥٣٬٠٥٣١٤٬٤٩٥٬٩٣٠ینایر١في  
٧٢٦٬٨٢٠-/ السنةالل الفترةضافات خ إلا

١٦٩٬٦١٢٧٢٩٬٤٢٧زائدًا: تكاليف التمویل
)١٬٠١٨٬٧٤١(-مكافآت التقاعد خالل السنة

بعد تنزیل تعدیل ،السنة/الفترةل الناقصًا: المدفوعات خ 
)١٬٦٨٠٬٣٨٣()٥٣٢٬٣٠٣(والمستحقاتعة مقدمًا المدفو المصاریف

١٢٬٨٩٠٬٣٦٢١٣٬٢٥٣٬٠٥٣

ن المركز المالي كما یلي: تم اإلفصاح عنها في بيا 
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٨٥٠٬٣٨٠٢٬٠٣٦٬٥٨٢متداولة
٢١١٬٠٣٩٬٩٨١١٬٢١٦٬٤٧١غير متداولة

١٢٬٨٩٠٬٣٦٢١٣٬٢٥٣٬٠٥٣

ت عالقةمع األطراف ذاواألرصدةالمعامالت-١١

ــاهمين ثـــل تم ــياألطـــراف ذات عالقـــة المسـ ــا لـــدى ين الرئيسـ والشـــركات التـــي تحـــت ،المجموعـــةوأعضـــاء مجلـــس اإلدارة ومـــوظفي اإلدارة العليـ
علــى سياســات التســعير وشــروط الــدفع ةالمجموعــ المتــأثرة بشــكل جــوهري بتلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة المشتركة أوالسيطرة  و  أالسيطرة  
.المجموعةجلس إدارةبما یتماشى مع متة بهذه المعامالالمتعلق

معامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقةال)أ

هي كما یلي:عالقة الإن المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات 

ثة أشهر المنتهية فيالثال
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(غير مدققة)(غير مدققة) 
:السيطرة المشتركةمنشآت تحت 

٥٧٥٬٥٦٦٠٥٠٬٢٧٤ف ذات عالقةطراألمبيعات
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(تتمة) مع األطراف ذات عالقةواألرصدةالمعامالت-١١

لعليااإلدارة اموظفيتعویضات 
كما یلي:هيرة  تفالخالل  اآلخرین  العليا اإلدارةوموظفيإن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  

الثالثة أشهر المنتهية في
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٧٦٦٬٨٧٦٧٩٨٬٦٩٩مزایا قصيرة األجل
٣٦٬٠١٧٣٦٬٧١٧للموظفينأة نهایة الخدمةمكاف
١٤٣٬٠١٤١٤٣٬٠١٤عالوة
١٥٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠تا سجلور اللس اإلدارة عن حضمج عضاءاب أ أتع

٩٦٠٬٩٠٧١٬٠٠٨٬٤٣٠

عالقةات ذف اطر أمستحقة من مبالغ)ب 

ردیسمب٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(مدققة)(غير مدققة) 
كةشتر طرة الممنشآت تحت السي
٩٠٤٬٥٩٤٠٧٠٬٦٠٢ذمم مدینة تجاریة

لتزاماتاال المطلوبات الطارئة و -١٢

المطلوبات الطارئة
–٢٠٢١دیســـمبر ٣١(درهـــم٩٬٤٤٤٬٥٣٦بمبلــغ كو بـــالبنفيمــا یتعلـــقةات طارئـــ مطلوبـــ المجموعــةلـــدى لــم یكـــن، ٢٠٢٢مـــارس ٣١فــي 

ها أي مطلوبات جوهریة.نحيث ال یتوقع أن ینتج مدرهم) ١٬٧١٨٬٩٣٨

قانونيةالللدعاوى مطلوبات طارئة
أنــه تــم جلــس اإلدارة ضــاء مأععتقــدیاألعمــال العادیــة. إلــى حــد مــا، ير أثنــاء ســ التــي تحــدث المعلقــةعــدد قليــل مــن الــدعاوى المجموعــةلــدى 

في الحسابات.وكافية مالئمة تكوین مخصصات  

وبنــاًء عليــه، مليــون درهــم بموجــب مطالبــة مــن قبــل مــوزع ســابق. ٧٬١المجموعــة بســداد مبلــغ ، ألزمــت المحكمــة االبتدائيــة ٢٠٢١خــالل ســنة 
مــارس ٣١رة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي . خــالل فتــ ٢٠٢١دیســمبر ٣١قيــدت المجموعــة مخصــص لهــذا المبلــغ خــالل الســنة المنتهيــة فــي 

مرفوعة ضد المجموعــة مــن قبــل المــدعي. بنــاًء علــى الدعوى المقابللمحكمة دى ادرهم كضمان بنكي ل٧٬٢١٢٬٩٤٩مبلغ  إیداع، تم  ٢٠٢٢
). ٧(إیضــاح٢٠٢٢مــارس ٣١المبلــغ كضــمان بنكــي خــالل فتــرة الثالثــة أشــهر المنتهيــة فــي إیــداعتوجيهات المحكمة، ُطلب من المجموعة 

ان البنكــي وإیداعــه فــي الضمسييلوألزمت المجموعة بت٢٠٢٢أبریل ٢٠بتاریخ ١٥٠/٢٠٢٢قضت محكمة النقض في حكم االستئناف رقم 
حساب التنفيذ لصالح المدعي.
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(تتمة) لتزاماتاال المطلوبات الطارئة و -١٢

االلتزامات الرأسمالية
دیســمبر ٣١درهــم (٣٬٦٨٦٬٠٨٩رأســمالية بخصــوص شــراء موجــودات ثابتــة بمبلــغ التزامــاتالمجموعــةن لــدى ا ، كــ ٢٠٢٢ارس مــ ٣١فــي 

درهم).٢٬٦٨٢٬٩٣٢–٢٠٢١

د التقاریر القطاعيةإعدا-١٣

زیــوت و تي المهــدرج وتســویق الســمن النبــا ومعالجــةحيــث تقــوم بصــورة أساســية بصــناعة ،إلعداد التقاریرفي قطاع واحد فقط المجموعةتعمل  
القطــاع المعــد بكافــة المعلومــات ذات العالقــة الخاصــة إن . األغذیــةمنتجــات لــك تجــارة ن، بما في ذوالدهو الزبدةین ومنتجات  الطهي والمارجر 

المــوجز المرحلــي الموحــد األربــاح أو الخســائر بيــان و المــوجز المرحلــيالموحــد فــي بيــان المركــز المــالي اإلفصــاح عنهــا تــمالتشــغيلي/لتقاریرل
.ليةجزة المرح المو ةالموحداإلیضاحات حول البيانات الماليةو الموجز المرحلي  لموحد اامل  شالدخل الوبيان  

إلــى جانـــبالخــاص بهــا القطــاع وإیــرادات موجــودات عــنتقریــراً قـــدم تأن مــن المنشــأة عــداد التقــاریر الماليــة إلالدوليــة معــایير اللــب تطتكمــا 
أن عتبــر یال مجلــس اإلدارة وإن أســاس متكامــل فــي الشــرق األوســط علــىلمجموعــةلالجوهریــة . یــتم تنفيــذ كافــة األنشــطة المنــاطق الجغرافيــة

معنى.اذسيكون ة على حددولةكل تحليل

:كما یلينها تم اإلفصاح ع،  اعداد التقاریر القطاعية٨التقاریر المالية رقم عدادالدولي إلمعيار  الحسبالمعلومات اإلضافية الالزمة إن 

الرئيسيون العمالء
٣١(المجموعة٪ أو أكثر من إجمالي إیرادات ١٠نسبة العمالء أي من دات من اإلیرالم تمثل ،  ٢٠٢٢مارس  ٣١فترة المنتهية في ال الل خ 

.)ةمجموع٪ أو أكثر من إجمالي إیرادات ال١٠نسبة العمالء أي من دات من اإلیرالم تمثل -٢٠٢١مارس 

انيةمالموجودات االئت-١٤

بصفة )طن متري ٥٤٬٧٥–٢٠٢١دیسمبر ٣١(طن متري ٨٬٤٠بلغت بمواد أولية المجموعة، احتفظت ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 
. ةف ثالثاطر أائتمانية بالنيابة عن 

يمة العادلة لألدوات الماليةالق-١٥

لية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.تتألف األدوات الما 

اتف ذاطــر أمــن لمبــالغ المســتحقة او جــاریين واآلخــرین التقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والمــدینين ات الماليــة مــن الندتتــألف الموجــو 
الــدائنين التجــاریين . وتتــألف المطلوبــات الماليــة مــن ود الــدخل الشــامل األخــرى مــن خــالل بنــ دلةمة العا يواألوراق المالية االستثماریة بالقعالقة  

.وبات عقود اإلیجارلومطخرین  اآلو 

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرجة.



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
مرحليةالموجزة الالموحدةإیضاحات حول البيانات المالية

مدققة)(غير٢٠٢٢مارس ٣١في للفترة المنتهية

١٧

(تتمة) يمة العادلة لألدوات الماليةالق-١٥

العادلةلقيمةاتسلسل 
ید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بأسلوب التقييم:التسلسل التالي لتحدالمجموعةتستخدم 

لمعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.امتداولة (غير : أسعار السوق الالمستوى األول

دخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مــن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــ المستوى الثاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــى 
مباشرة)، و

لالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظة).امن المدخالت تخدم الحد األدنىالمستوى الثالث: أساليب تقييم تس

التي تم قياسها بالقيمة العادلة:باألدوات المالية التاليةالمجموعةاحتفظت،  ٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

تم قياسها بالقيمة العادلةموجودات 
مارس٣١

توى الثالث المسالمستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢٢
درهمدرهم رهم ددرهم 

أسهم متداولة
--١٬٢٣٩٬٦١٥١٬٢٣٩٬٦١٥هالكية األساسيةتالمنتجات االسطاع  ق
--٦٠٢٬٥٠٠٦٠٢٬٥٠٠یةطاع الخدمات المالية واالستثمار ق

--١٬٨٤٢٬١١٥١٬٨٤٢٬١١٥المجموع

لية التالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة:دوات الما باألالمجموعةاحتفظت،  ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
دیسمبر٣١

المستوى الثالثمستوى الثاني الالمستوى األول ٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

أسهم متداولة
--١٬٢٤٠٬٨١٢١٬٢٤٠٬٨١٢هالكية األساسيةتالمنتجات االسطاع  ق
--٧١٠٬٠٠٠٧١٠٬٠٠٠یةية واالستثمار طاع الخدمات المالق

--١٬٩٥٠٬٨١٢١٬٩٥٠٬٨١٢المجموع

لقيــاس ، ال توجــد تحــویالت بــين المســتویات المتعــددة ٢٠٢١دیســمبر ٣١فــييــةالســنة المنتهو ٢٠٢٢مــارس ٣١فــي المنتهيــةفتــرةالخــالل 
القيمة العادلة.


