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تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي

شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

تقریر حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
إليها مجتمعة بـ  ("الشركة") والشركات التابعة لها (یشار األغذیة المتحدة (ش.م.ع) لقـــد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة  

، والبيــانـات الموحـدة لألربـاح أو  ٢٠٢٢دیســــــــــــــمبر    ٣١"المجموعـة")، والتي تتــألف من بيــان المركز المــالي الموحـد كمــا في  
الخســــائر والدخل الشــــامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للســــنة المنتهية في ذلك التاریخ، واإلیضــــاحات حول 

دة، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.البيانات المالية الموح 

في رأیـنا إن البـيانـات المـالـية الموحـدة المرفـقة تعبر بصــــــــــــــورة عـادـلة، من كـافـة النواحي الجوهریـة، عن المركز المـالي الموحـد 
ــمبر   ٣١للمجموعة كما في  ــنة  ٢٠٢٢دیسـ المنتهية في ذلك التاریخ  ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدیة الموحدة للسـ

وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية.

أساس إبداء الرأي
ــؤولية مدققي  ــؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضــــــيحها في فقرة "مســــ لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــ

ــلوك المهني الحســــــابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة" من هذا  ــتقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد الســــ التقریر. نحن مســــ
للمحاســبين القانونيين الصــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســبين (بما في ذلك المعایير الدولية لالســتقاللية) 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصــــــــــــلة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في 
اسـتوفينا جميع مسـؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السـلوك المهني للمحاسـبين القانونيين الصـادرة عن 

ــبة لتو  ــبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصــــــــــــلنا عليها كافية ومناســــــــــ فر لنا مجلس المعایير األخالقية الدولية للمحاســــــــــ
األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية الموحدة.

أمور التدقيق الهامة
إن أمور التــدقيق الهــامـة هي تلــك األمور التي، في رأینــا المهني، كـان لهــا أكثر أهميــة في تـدقيقنــا للبيــانـات المــاليــة الموحـدة 

وقد تم التعامل مع تلك األمور في ســــــــياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشــــــــكل إجمالي وعند تكوین رأینا    للســــــــنة الحالية.
حولها، وال نبدي رأیًا منفصًال حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة 

تدقيقنا لهذا األمر موضح في هذا السياق.

انات المالية الموحدة من تقریرنا، بما لقد قمنا بتنفيذ مســؤولياتنا الموضــحة في فقرة مســؤولية مدققي الحســابات عن تدقيق البي
ـــتجابة إلى تقييمنا لمخاطر   ــممة لالســ ـــمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصـــ في ذلك ما یتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضــ

جراءات  األخطــاء الجوهریــة في البيــانــات المــاليــة الموحــدة. وتوفر لنــا نتــائج إجراءات التــدقيق التي قمنــا بهــا، بمــا في ذلــك اإل
المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.
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كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيقأمور التدقيق الهامة
تحقق اإلیرادات 

هـــامـــًا ألداء - تعتبر اإلیرادات أمرًا جوهریـــًا ومحـــددًا 
كامنة  المجموعة وربحيتها. وینشأ عن ذلك مخاطر

بــأن یتم تثبيــت اإلیرادات بــأكثر من قيمتهــا الفعليــة 
ربحية  أكثر أداء بشــــــــكٍل أفضــــــــل أو نتائج    إلظهار

  البضـــاعة للســـنة. تحقق المجموعة إیرادات من بيع 
ـــــــــــيطرة على   ـــــــــــاعةعندما یتم تحویل الســ إلى    البضــ

العمالء بمبلغ یعكس المبلغ الـذي تتوقع المجموعـة 
(راجع إیضــاح    عةالبضــا مقابل تلك  أن یســتحق لها 

ــاليــــة    ٣-٢ المــ ــانــــات  البيــ ــدة  حول  والمتعلق  الموحــ
باإلضـــــــافة إلى ذلك، بســـــــياســـــــة تثبيت اإلیرادات).  

معـــدل الخصــــــــــــــومـــات   ـــــــب  ـــــــ ُتعـــّدل اإلیرادات حســ
والتخفيضــــــــــات الممنوحة للعمالء، والتي قد ینشــــــــــأ 
عنهــا مخــاطر كــامنــة تتمثــل في المبــالغــة في قيمــة 

مبلغ والمخـاطر  نظرًا ألهمـية الالمـدرجـة. و   تاإلیرادا
الكامنة لتثبيت اإلیرادات بأعلى من قيمتها الفعلية،  
أمور التــــدقيق   یعــــد أحــــد  تحقق اإلیرادات  نرى أن 

الهامة.

للتعـامـل مع المخـاطر، قمنـا ـباتخـاذ اإلجراءات الـتاليـة، من 
أخرى:إجراءاتٍ بين  

تصــــــــــــــميم إجراءات الرقــابــة وفعــاليتهــا    بفحصقمنــا  -
رادات المجموعة وعمليات  التشــــــــغيلية فيما یتعلق بإی

، بما في ذلك تقييم مدى  الذمم المدینة الخاصـــــة بها 
فعالية إجراءات الرقابة العامة لتكنولوجيا المعلومات 
وإجراءات الرقــابــة الخــاصـــــــــــــــة بتطبيقــات تكنولوجيــا  

؛المعلومات ذات الصلة

بــــــ - ــا  تحليليـــــــة  قمنــــ وإجراءات  جوهري  فحص  إجراء 
واكتمــــــال   معقوليــــــة  المعني  الختبــــــار  ـــاب  ـــــــ ـــــــ الحســ

بـــــــالخصــــــــــــــومـــــــات   العالقـــــــة  ذات  للمســــــــــــــتحقـــــــات 
والتخفيضات.

ـــــــــــمل تحليل هامش الربح  - تنفيذ إجراءات تحليلية تشــ
ــيرات حول الفروق   اإلجمالي والحصــــــــول على تفســــــ

الجوهریة مقارنًة مع السنة السابقة؛

ــابـات المبيعـات واختيـار  - تنفيـذ إجراءات إقفـال حســــــــــــ
لســـنة الختبار ما عينة من الفواتير قبل وبعد نهایة ا

إذا تم تسجيل المبيعات خالل الفترة المناسبة؛

والــــذمم - تحليــــل ارتبــــاط ثالثي بين اإلیرادات  إجراء 
المدینة والنقد؛

الحصـــول على تأكيدات مباشـــرة من العمالء واتخاذ  -
؛ إجراءات بدیلة بخصـــــوص األرصـــــدة غير المؤكدة

و

ــابــات ذات - إجراء فحص لقيود دفتر اليوميــة لحســـــــــــــ
قة بالمخاطر التي تم تحدیدها ضـــــــمن األخطاء  عال

الجوهریة والتحقق منها مقابل الوثائق الثبوتية.
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المعلومات األخرى
، بخالف البیانات المالیة الموحدة ٢٠٢٢المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقریر الســـنوي للمجموعة لســـنة  تتضـــمن 

ــابات الخاص بنا. وقد حصـــلنا على تقریر مجلس اإلدارة، قبل تاریخ تقریر مدققي الحســـابات الخاص بنا،  وتقریر مدققي الحسـ
بعد تاریخ تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. تتحمل   ٢٠٢٢للمجموعة لسنة   ونتوقع الحصول على باقي أجزاء التقریر السنوي

اإلدارة المسؤولیة عن المعلومات األخرى.

إن رأینا حول البیانات المالیة الموحدة ال یشمل المعلومات األخرى وإننا ال نبدي أي استنتاج تدقیق حولھا.

الموحدة، تتمثل مســـــؤولیتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق مما إذا كانت المعلومات وفیما یتعلق بتدقیقنا للبیانات المالیة 
األخرى غیر متســـقة بشـــكل جوھري مع البیانات المالیة الموحدة أو المعرفة التي حصـــلنا علیھا أثناء التدقیق أو التي یبدو أنھا 

ــتنتاج، بناًء على ــلنا إلى اســ اإلجراءات التي قمنا بھا على المعلومات األخرى التي  تتضــــمن أخطاًء جوھریة. وفي حال توصــ
حصــلنا علیھا قبل تاریخ تقریر التدقیق ھذا، أن ھناك أخطاًء جوھریة في تلك المعلومات األخرى، فإنھ علینا اإلشــارة إلى ذلك.  

ولیس لدینا ما نبلغ عنھ في ھذا الصدد.

ات المالیة الموحدةمسؤولیة اإلدارة والمسؤولین عن الحوكمة عن ھذه البیان

إن اإلدارة مســــؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للبیانات المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة واألحكام  
ابة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وعن الرق  ٢٠٢١) لـسنة ٣٢المعنیة من النظام األـساـسي للـشركة والقانون االتحادي رقم (

الداخلیة التي تعتبرھا اإلدارة ضــروریة إلعداد بیانات مالیة موحدة خالیة من أخطاء جوھریة، ســواًء كان ذلك نتیجًة الحتیال أو 
خطأ.

ــاس مبـدأ   ــتمرار على أســــــــــــ عنـد إعـداد البيـانـات المـاليـة الموحـدة، تتحمـل اإلدارة مســــــــــــــؤوليـة تقييم قـدرة المجموعـة على االســــــــــــ
كما هو مناســب، عن األمور ذات العالقة بمواصــلة أعمال المجموعة على أســاس مبدأ االســتمراریة االســتمراریة واإلفصــاح،  

واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس للمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية المجموعة أو إیقاف أعمالها أو ليس لدیها أي 
بدیل واقعي سوى القيام بذلك.

مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للمجموعة.یتحمل مسؤولو الحوكمة 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهـدافـنا هي الحصــــــــــــــول على ـتأكـيدات معقوـلة حول مـا إذا كـاـنت البـيانـات المـالـية الموحـدة، بشــــــــــــــكـل إجمـالي، خـالـية من  
ــواًء كان ذلك نت ــــــمن رأینا حول األخطاء الجوهریة، ســــــ ــابات الذي یتضــ ــــــدار تقریر مدققي الحســــــ يجًة الحتيال أو خطأ، وإصــ

البيانات المالية الموحدة. وإن التأكيدات المعقولة هي عبارة عن مسـتوى عاٍل من التأكيدات، لكنها ليسـت ضـمانًا بأن التدقيق  
الجوهریة عند وجودها. وقد تنشــــأ األخطاء نتيجة الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير التدقيق الدولية ســــوف یكتشــــف دائمًا األخطاء  

الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا كان من المتوقع أن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشــكل معقول على القرارات االقتصــادیة  
للمستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

ــك المهني في إطـار عمليـة التـدقيق التي   تتم وفقـًا لمعـایير التـدقيق الـدوليـة، نقوم بـإجراء األحكـام المهنيـة مع إبقـاء مبـدأ الشــــــــــــ
خالل عملية التدقيق. كما نقوم بما یلي:
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األخطـاء الجوهریـة في البيـانـات المـاليـة الموحـدة، ســــــــــــــواًء كـان ذلـك نتيجـًة الحتيـال أو خطـأ،    تحـدیـد وتقييم مخـاطر
وتصـميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسـبة لتلك المخاطر، والحصـول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أسـاس 

ـــــــــاف الخط أ الجوهري الناتج عن االحتيال أعلى من إلبداء رأینا حول البيانات المالية الموحدة. إن مخاطر عدم اكتشــ
المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا ألن االحتيال قد یتضـمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو 

تجاوز الرقابة الداخلية.

 إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم
وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

 تقييم مدى مالءمة الســــياســــات المحاســــبية المتبعة ومدى معقولية التقدیرات المحاســــبية واإلفصــــاحات ذات العالقة
التي قامت بها اإلدارة.

 ة لطریقة المحاســــــــبة وفقًا لمبدأ االســــــــتمراریة وتقييم، بناًء على أدلة االســــــــتنتاج حول مدى مالءمة اســــــــتخدام اإلدار
التدقيق التي تم الحصــــــــــــــول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد 

لنا إلى تلقي بمزید من الشــكوك حول قدرة المجموعة على مواصــلة أعمالها على أســاس مبدأ االســتمراریة. إذا توصــ 
ــابــات الخــاص بنــا إلى  أن هنــاك عــدم یقين جوهري، فــإنــه یتعين علينــا أن نلفــت االنتبــاه في تقریر مــدققي الحســـــــــــــ
اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد  

ــابات الخاص بنا. إال أن اســـتنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصـــلنا عليها حت ى تاریخ إصـــدار تقریر مدققي الحسـ
األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة.

  ـــاحـات، ومـا إذا كـانـت البـيانـات ـــــــــ تقييم العرض العـام وهيكـل ومحتوى البـيانـات المـالـية الموحـدة، بمـا في ذـلك اإلفصــ
الموحدة تمثل المعامالت واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة.المالية  

  الحصــــــول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصــــــوص المعلومات المالية الموحدة للمنشــــــآت أو األنشــــــطة التجاریة
لمســــــــــــــؤوليـة عن توجيـه وتنفيـذ عمليـة داخـل المجموعـة إلبـداء رأٍي حول البيـانـات المـاليـة الموحـدة.  ونحن نتحمـل ا

تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة واإلشــــــــــــــراف عليها. ونتحمل وحدنا المســــــــــــــؤولية عن رأینا حول البيانـات  
المالية الموحدة.

نتواصــــــل مع مســــــؤولي الحوكمة بخصــــــوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق  
وهریة، بما في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق.الج 

كما نقدم إقرارًا لمسـؤولي الحوكمة یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السـلوك المهني فيما یتعلق باالسـتقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات 
تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت. واألمور األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها 

ومن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمسؤولي الحوكمة، یتم تحدید تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق 
ــنـةالبـيانات المـالـية الموحدة   ونقوم بوصــــــــــــــف تلـك األمور في تقریر مدققي  الحـالـية، وبذلك تعتبر أمور التـدقيق الهـامة.  للســــــــــــ

ــابات الخاص بنا إال إذا كان ا ــاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، نرى الحسـ لقانون أو اللوائح تمنع اإلفصـ
ـــكل   ـلبية للقيام بذلك بشــــ ــ ــاح عن هذا األمر في تقریرنا حيث إنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات الســــ أنه یجب عدم اإلفصـــــ

معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة عن هذا اإلفصاح.



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

لحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي تقریر مدققي ا
(تتمة)  شركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

إلى ما یلي: ،  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠٢١) لسنة  ٣٢القانون االتحادي رقم (المرسوم بكما نشير، وفقًا لمتطلبات  
بسجالت محاسبية منتظمة؛ المجموعةتحتفظ )١

لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛ )٢

األساسي للشركة ، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من النظام  الموحدة  تم إعداد البيانات المالية)٣
في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛  ٢٠٢١) لسنة ٣٢القانون االتحادي رقم (المرسوم بو 

؛ للمجموعةتتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر أعضاء مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية )٤

 ٩  ضمن اإلیضاح ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١ي دراج االستثمارات في األسهم واألوراق المالية خالل السنة المنتهية فإتم )٥
حول البيانات المالية الموحدة؛ 

المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛  ٢٣یبين اإلیضاح رقم )٦

خالل  قد خالفت،  المجموعةاستنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن )٧
المنتهية في   المالية  القانون االتحادي رقم (٢٠٢٢دیسمبر    ٣١السنة  المعنية من  لسنة ٣٢، أي من األحكام   (

في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو النظام األساسي للشركة على وجه قد یكون له تأثير جوهري على    ٢٠٢١
؛ و٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  أنشطتها أو مركزها المالي

أي مساهمات اجتماعية خالل السنة. المجموعةقدم لم ت)٨

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
أشرف وحيد أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم التسجيل: 

٢٠٢٣فبرایر  ٢١
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



والشركات التابعة لها).م.عركة األغذیة المتحدة (شش

.لموحدةالمالية  انات ايذه البمن هیتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٩إلى  ١یضاحات من إلاتشكل 
-٨-

األرباح أو الخسائربيان 
٢٠٢٢دیسمبر٣١المنتهية في  للسنة 

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم إیضاح 

٦٧٠٬٣٣٩٬٥٧٤٥٣٣٬٦٣٣٬٩٢٥ء، باإلجمالي اإلیرادات من العقود مع العمال

)١٨٬٢٥٨٬٠٢٤()٠١٧٬٣٠٨٢٣٬(تالخصوما التخفيضات و : صاً ناق

٣٦٤٧٬٠٣١٬٥٥٧٥١٥٬٣٧٥٬٩٠١بالصافي العمالء، عقود اإلیرادات من 

)٤٤٦٬٤١٩٬٠٢٩()٤٧٤٬٠٢٢٥٦٧٬(تكلفة المبيعات 

٨٠٬٠٠٩٬٠٨٣٦٨٬٩٥٦٬٨٧٢إجمالي األرباح 

)٣٦٬١٠٩٬٦٧٩()٤٥٬٣٢٥٬٠٦٦(وزیعمصاریف بيع وت

)٢٤٬٩٠٧٬٩٧٤()١٨٬٣٣٣٬٧١٢(وإداریة مصاریف عمومية 

)٩٦١٬٦٨٥()١٬٨٦٨٬٤٨٥(تكاليف تمویل 

٤٣٦٬٩٥٢٢٬١٬٧٨٣٬٤٦٠صافي دخل آخر،

٤٢٥٦١٧٬٤٣٤٬٨٬٧٦٠٬٩٩٤للسنة باح األر 

العائدة إلى:باح األر 
٦٢٥١٧٬٤٣٤٬٠٬٩٩٤٨٬٧٦المجموعةمالكي 

ربحية السهم
١٨٥٨٬٠٠٬٢٧(بالدرهم)األساسية والمخففة



والشركات التابعة لها).م.عركة األغذیة المتحدة (شش

.لموحدةالمالية  انات ايذه البمن هیتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٩إلى  ١یضاحات من إلاتشكل 
-٩-

الموحدلمالشاالدخلبيان 
٢٠٢٢دیسمبر٣١المنتهية في  للسنة

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم إیضاح 

١٧٬٤٣٤٬٢٥٦٨٬٧٦٠٬٩٩٤ة للسناألرباح 

رى خاألشامللدخل الا/) (الخسائر الشاملةدبنو 
:الخسائروأاألرباح  إلىالحقاً ا تصنيفهلن ُیعاد التي  دو بنال

في القيمة العادلةاتالتغير 
المقاسةلسندات الملكية

الدخل  خالل بنودنمعادلة  لايمةبالق
٩٦٦٬٨٣٠)٩٩٬٨٥٩٣(٩خرى الشامل األ

)٩٦٦٬٨٣٠)٣٩٩٬٨٥٩
:رسائالخ وأح  األربا لىإالحقاً ا تصنيفهُیعاد قدالتي  دبنو ال

في القيمة العادلةاتالتغير 
المقاسةالدینلسندات 

الدخل  خالل بنودنمعادلة  لايمةبالق
-)٢٨٤٬٤٠٢(٩الصكوك أدوات –خرى الشامل األ

)٢٨٤٬٤٠٢(-
٩٦٦٬٨٣٠)٦٨٤٬٢٦١(األخرى الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) بنود 

٩٩٥٬٧٤٩١٦٬٩٬٧٢٧٬٨٢٤للسنة خل الشاملجمالي الدإ

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى 
٩٩٥٬٧٤٩١٦٬٩٬٧٢٧٬٨٢٤المجموعة مالكي 





والشركات التابعة لها).م.عركة األغذیة المتحدة (شش

.لموحدةالمالية  انات ايذه البمن هیتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٩إلى  ١یضاحات من إلاتشكل 
-١١-

الموحد الملكيةوق ان التغيرات في حقيب
٢٠٢٢دیسمبر٣١ة في  نتهيالمللسنة 

أرباحاحتياطي 
وعالمجمغير موزعة دلة ا ة العالقيمعام احتياطي عادي احتياطي ي قانون احتياطي المال رأس 

درهمدرهم درهم درهم درهم هم در درهم 

٢٠٢٢٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠٨٣٣٬٤٣٣١٧٤٬٣٥٤٬٣٨٣٣٠١٬٠٠٢٬٧٩٦ر  ینای١في كما صيد  الر 

١٧٬٤٣٤٬٢٥٦١٧٬٤٣٤٬٢٥٦-----للسنةاألرباح

)٦٨٤٬٢٦١(-)٦٨٤٬٢٦١(----الخسائر الشاملة األخرى بنود 

٢٥٦١٧٬٤٣٤٬٩٩٥٬٧٤٩١٦٬)٦٨٤٬٢٦١(----سنةلل)املةالشخسارةل(ا/إجمالي الدخل الشامل

)٦٬٠٥٠٬٠٠٠()٦٬٠٥٠٬٠٠٠(-----)١٣عة (إیضاح  ومدفو ها عننمعلحا توزیعات أرب

)×××××()×××××(-----)٢٣ح  (إیضا مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٢٠٢٢٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠١٤٩٬١٧٢٦٣٩٨٬١٨٥٬٧٣٧٩١٣١١٬٧٠٢٬دیسمبر٣١في الرصيد كما 



والشركات التابعة لها).م.عركة األغذیة المتحدة (شش

.لموحدةالمالية  انات ايذه البمن هیتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٩إلى  ١یضاحات من إلاتشكل 
-١٢-

(تتمة)الموحد الملكيةحقوق التغيرات في انبي
٢٠٢٢دیسمبر٣١في  لمنتهية اةسنلل

أرباحاحتياطي 
المجموعغير موزعة ة القيمة العادلياطي عام احتي دعا ي احتياطاحتياطي قانوني رأس المال 

درهمدرهم م درهدرهم رهم ددرهم درهم 

١٨٥٬٩٨٠٬٨٨٩٣١١٬٦٦٢٬٤٧٢)١٣٣٬٣٩٧(٢٠٢١٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠١٥٬١٢٥٬٠٠٠٦٥٬٣١٤٬٩٨٠رایین١في الرصيد كما 

٨٬٧٦٠٬٩٩٤٨٬٧٦٠٬٩٩٤-----األرباح للسنة

٩٦٦٬٨٣٠-٩٦٦٬٨٣٠----األخرى الشاملالدخلود نب

٩٦٦٬٨٣٠٨٬٧٦٠٬٩٩٤٩٬٧٢٧٬٨٢٤----للسنةالدخل الشامل إجمالي

)١٩٬٦٦٢٬٥٠٠()١٩٬٦٦٢٬٥٠٠(-----)١٣اح  ة (إیضفوعومدنها باح معلن عات أر توزیع

)٧٢٥٬٠٠٠()٧٢٥٬٠٠٠(-----)٢٣ح  (إیضا مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

٢٠٢١٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠١٥٬١١٥٬١٢٥٬٠٠٠٬٣١٤٬٩٨٠٦٥٨٣٣٬٤٣٣٧٤٬٣٥٤٬٣٨٣١٣٠١٬٠٠٢٬٧٩٦دیسمبر٣١في الرصيد كما 



.ع)م.لمتحدة (شركة األغذیة اش

.لموحدةالمالية  انات ايذه البمن هیتجزأ  ال زءًا  المرفقة ج ٢٩إلى  ١یضاحات من إلاتشكل 
١٣

الموحدبيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢٢دیسمبر٣١في  ة المنتهيللسنة

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم ضاح یإ

ها)إدراج (ُمعاد 
يةيلغشاألنشطة الت

١٧٬٤٣٤٬٢٥٦٨٬٧٦٠٬٩٩٤األرباح للسنة
:التعدیالت للبنود التالية

٥١١٬١٣٩٬٢٩١١١٬٢٨٠٬٥٣٤موجودات ثابتةالك استه
٦١٬٨٤٣٬١٠٤١٬٨١٠٬٣١٣حق االستخداماستهالك موجودات 

٧٤١٥٬٦٥١٢٩٧٬٩٠٣لموسةإطفاء موجودات غير م
)٦٩٬٧٩٠()٢٠١٬٦٦٢(ةت ثابتموجودااد أرباح من استبع

١٬٨٦٨٬٤٨٥٩٦١٬٦٨٥تكلفة تمویل
١٩١٬٥٩٩٬٧٠٣١٬٢٨٦٬٦٤٩مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)٢٤٩٬٣١٣(١١١٬٢٣٩٬٨٥٩، بالصافيعةخسائر االئتمان المتوقمخصص)إعادة قيد(مخصص
١٠٥٥٬٨٥٢١٢٣٬٥٥٢، بالصافيلحركةمخصص المخزون بطيء ا

٧٬١٤٠٬٧٢٣-٤یا القانونيةالقضا مخصص 
٨٬١٥٦١٥٬٣٩٧إنهاء عقود اإلیجار

٣٥٬٤٠٢٬٦٩٥٣١٬٣٥٨٬٦٤٧
التغيرات في رأس المال العامل:

)٤٢٬٢٩٨٬٣٥٢()٢٠٬٥٧٥٬٨٦٦(المخزون 
)٢٧٬١٢٠٬١١٨()٥٬٥٢٩٬٥٦٨(وآخرون ن ریو تجا مدینون 

)٣٤٥٬٥٧٧(٧٬١٠١٬١٢١جاریون وآخرون ون تدائن
)٤٦٢٬٧٣٥(١٠١٬٠٤١مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

)٣٨٬٨٦٨٬١٣٥(١٦٬٤٩٩٬٤٢٣العملياتم في)(المستخدن/ تج مالنا النقد  
)١٬٠٠٢٬٤٥٨()٬٥٩٥٧٤٨(١٩مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين

)٣٩٬٨٧٠٬٥٩٣(٨٢٨٬٧٥٠١٥٬ليةتشغيالةطاألنش(المستخدم في)/الناتج مند صافي النق

األنشطة االستثماریة
)٢٬٩٠١٬٤٢٨()٦٬٩٠٨٬٤٣١(٥ء موجودات ثابتةشرا

٩٣٢٬٢٠٠-٥موجودات ثابتةمبالغ مستردة مقابل شراء 
)٩١٨٬٨٣٩()٥٦٧٬٠٦٧(٧غير ملموسةشراء موجودات 

٢٠١٬٦٦٢٢٣٨٬٢٢٥بتةات ثا مبالغ محصلة من استبعاد موجود
-)٩٬٣٨٩٬٢٤٥(٩خرى امل األبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشماليةموجوداتشراء 

)٣٬٠٢٣٬٢٤٥(-٨يهتابعة، صافي النقد المستحوذ علاتاالستحواذ على شرك
)٥٠٠٬٠٠٠()٠٠٬٠٠٠١٩٬٠(١٢نكيةالبالودائع  ير فالتغيصافي  

)٦٬١٧٣٬٠٨٧()٠٨١٬٦٦٣٣٥٬(االستثماریةاألنشطةالمستخدم فيصافي النقد 

األنشطة التمویلية
)١٬٦٨٠٬٣٨٣()٢٬٣٧١٬٠٥١(٢٠رسداد مطلوبات عقود اإلیجا 

)٢٣٢٬٢٥٨()١٬١١٥٬٩٣٥(مدفوعةتكاليف تمویل 
)١٩٬٦٦٢٬٥٠٠()٠٬٠٠٠٦٬٠٥(١٣مدفوعةحأربا عات توزی

)٢١٬٥٧٥٬١٤١()٩٬٥٣٦٬٩٨٦(النقد المستخدم في األنشطة التمویليةصافي 

)٦٧٬٦١٨٬٨٢١()٢٩٬٤٤٩٬٢٣٩(في النقدیة وشبه النقدیةالنقصصافي 

٤٦٬٨٩٦٬٤٥٨١١٤٬٥١٥٬٢٧٩ینایر١في النقدیة وشبه النقدیة

١٢٢١٩٬٤٤٧١٧٬٤٦٬٨٩٦٬٤٥٨بریسمد١٣فينقدیةالنقدیة وشبه ال
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األنشطة-١
م اكحــ لســمووم صــاحب ابموجب مرســ ١٩٧٦نوفمبر ١بتاریخ هي شركة مساهمة عامة مؤسسة ش.م.ع ("الشركة") األغذیة المتحدة شركة

.حينها الساریة  ادياالتح انون  قأحكام الللتقيد بة ة عاممها ة مسشركىلإها ضعو الشركة بتعدیل قامت ،  ١٩٩٤یونيو٢٧دبي. في  

.٢٠٠٦سنة في شهر یوليوالماليدبيسوق الشركة في أسهمت رج أد

تجــارةبمــا فــي ذلــك الزیــوتو بــدةالز رین ومنتجــاترج مــا ت الطهــي والیــو وز النباتي بصناعة ومعالجة وتسویق السمنرئيسيبشكل الشركة تقوم
ة المتحدة.ربيعلات ار ا ، اإلمبيد٥٨٣٦.بصة هو للشركن المسجل إن العنوا.  ى األخر ئيةاذغالجاتمنتال

ــن اعتبـــاراً  ــبته ٢٠٢١أغســـطس ٣١مـ ــا نسـ ــتراتو ١٠٠، اســـتحوذت الشـــركة علـــى مـ ــركة سـ ــي شـ ــيطرة فـ ــة المسـ ــن الحصـ ة العامـــةس للتجـــار ٪ مـ
ســنة وخــالل ال. )PAL Foodstuff & Beverages Trading LLC(ش.ذ.م.مبال لتجارة المــواد الغذائيــة والمشــروباتوشركةم م.ش.ذ.

االفتتاحيــة أرصــدتها بعــض مــن أرقــام مقارنــة كة المحاسبة النهائية لهذا االستحواذ وأعادت إدراج ، أنهت الشر ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١تهية في  المن
(راجــع التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــدة المعلنــة ســابقًا الــدخل أو عــادة اإلدراج هــذه أي تــأثير علــى بيانــات إلولــم تكــنذلــك.بنــاًء علــى

).٨ضاح  إی

ا يمــ . وففــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة"ةعــ المجمو "یشــار إليهــا مجتمعــًة بـــ "المجموعــة" و تاليــة اللها عةابت التلشركا الشركة وال منل كتشك
عة:التابلشركات ع لتلك اواألنشطة الرئيسية والملكية القانونية وملكية االنتفا لتابعة المشمولة في البيانات المالية الموحدة  الي الشركاتی

نسبة الملكيةنسبة الملكيةسبلد التأسيسي ئيط الر النشا التابعةاسم الشركة
٢٠٢٢٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.ملجملة با -مةالتجارة العا العامة ش.ذ.م.مجارةس للت و تشركة سترا

٪١٠٠٪ ١٠٠إ.ع.متالمشروبا تجارة األطعمة و شركة بال لتجارة المواد الغذائية والمشروبات ش.ذ.م.م 

.٢٠٢٣فبرایر  ١٥اإلدارة بتاریخ  واعتمادها لإلصدار من قبل مجلساليـة الموحدة  البيانـات المهذهتمت الموافقة على

ةاملهلمحاسبية اسات االسيا٢

داد البيانات الماليةإعأسس١-٢
يــة الدولاســبةماليــة الصــادرة عــن مجلــس معــایير المح تقــاریر العــداد اللدوليــة إلللمجموعــة وفقــًا للمعــایير االموحــدة عــداد البيانــات الماليــة إ یــتم 

.في دولة اإلمارات العربية المتحدة٢٠٢١) لسنة ٣٢رقم (القانون االتحادي  المرسوم بت الساریة من طلبا المتللشركة و والنظام األساسي

بنــود الــدخل خــالللــة مــنالســتثماریة بالقيمــة العادألوراق الماليــة اســتثناء ایخيــة، با یــتم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التار 
ي یتم قياسها بالقيمة العادلة.والتاألخرى، شاملال

ة، باعتباره أیضًا العملة المستخدمة لدى المجموعة.رهم اإلمارات العربية المتحدبدة حدو ات المالية المیتم عرض البيان

بشــأن الشــركات التجاریــة ٢٠١٥لسنة ٢ي رقم ، الذي یلغي ویحل محل القانون االتحاد٢٠٢١لسنة ٣٢ي رقم ون اتحادصدر المرسوم بقان
فــي اجتماعهــا موميــة للمســاهمين وافقــت الجمعيــة الع.٢٠٢٢ینــایر ٢خ ریز التنفيــذ بتــا حيــ ل ودخــ ٢٠٢١ســبتمبر ٢٠(وتعدیالتــه)، بتــاریخ 

شــأن ب٢٠٢١لســنة ٣٢م بقــانون اتحــادي رقــ المرســوم مع اشتراطاتللتوافقاسي ظام األسیالت النعلى تعد٢٠٢٢أبریل ١١بتاریخالمنعقد
الشركات التجاریة.
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة٢
(تتمة) يةنات المالداد البياإعأسس١-٢

أسس توحيد البيانات المالية
حقيــق م ت. یــت٢٠٢٢دیســمبر٣١فــي كمــا هــا ة لعــ بكات التا عــة والشــر بالمجمو الخاصــة ةماليــ ت المــن البيانــا تــألف البيانــات الماليــة الموحــدة ت

لمستثمر فيها ولدیها القدرة في التــأثير علــى السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیها حقوق، لعوائد متغيرة من اشتراكها مع الشركة ا
إذاثمر فيهــا ســتالمالشــركةعلــىرة ســيطلا مجموعــة بتقــوم اللتحدیــد،ى وجــه الــ عا. و فيهــ تلــك العوائــد مــن خــالل ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر

وفقط إذا كان لدى المجموعة:

مجموعــة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات العالقــة الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (أي الحقــوق الحاليــة التــي تعطــي ال
تثمر فيها)للشركة المس

 ها يفمر ستثالمةمع الشركمن ارتباطها  رة تغيالمدئلعواق، لالتعرض، أو حقو
سلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.م التخدالى اسعرةقدال

مــن أغلبيــة ة أقــلمجموعــ راض، وعنــدما یكــون للالتصــویت ینــتج عنهــا ســيطرة. لــدعم هــذا االفتــ بشــكٍل عــام، هنــاك افتــراض بــأن أغلبيــة حقــوق 
ق والظــروف ذات العالقــة فــي تقيــيم مــا حقــائع الار جميــ بــ العتفــي اةعــ تضــع المجمو لشركة المســتثمر فيهــا،ة لاثلمموق حقویت أو  تصحقوق ال

إذا كان لها السلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:

 ر فيها مستثمكة الالترتيبات التعاقدیة مع أصحاب حقوق التصویت اآلخرین في الشر
 دیة األخرى تعاقت البا تيتر ة من التج الحقوق النا
المحتملةیت  تصو قوق الوح وعة  بالمجماصةصویت الخ حقوق الت

ال، إذا كانــت الحقــائق والظــروف تشــير إلــى أن هنــاك تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لدیها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم
كة التابعــةة علــى الشــر ر لســيطعلــى اةحصــل المجموعــ الشركة التابعة عنــدما تحيدتو دأیبسيطرة. للالعناصر الثالث من أكثر  د أو  تغيرات لواح 

دخــل ومصــاریف الشــركة التابعــة التــي تــم الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. إن موجــودات ومطلوبــات و ویتوقف التوحيد عنــدما تخســر المجموعــة 
ختــاریحتــى ةر ة علــى الســيط من تاریخ حصــول المجموعــ بدءاً حدالمو لاملشالدخل ان سنة تدرج في بيا الخاللعادها ا أو استباالستحواذ عليه

سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.قف  تو 

ل األخــرى تعــود إلــى مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وللحصــص غيــرإن األربــاح أو الخســائر وكــل عنصــر مــن عناصــر بنــود الــدخل الشــام
ماليــة النــاتا البيعلــى تإجــراء تعــدیاليطرة. عنــد الضــرورة، یــتم المســ يــرغلحصــصايدصــ عجــز فــي ر عــن هــذا تــى ولــو نــتجرة، ح لمســيطا

بعاد جميــع موجــودات ومطلوبــات وحقــوق شــى مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. یــتم اســتللشــركات التابعــة لجعــل سياســاتها المحاســبية تتما 
انــاتد البيوعــة عنــد توحيــ معــامالت بــين أعضــاء المجملعلــق با لتــي تتاعــةمجمو ل اللكامــل داخــ لتــدفقات النقدیــة با یف والمصــار الدخل واالملكية و 

ية.اللما

ة.یتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكي

بــات والحصــص و والمطلشــهرة) الك ي ذلــ مــا فــ عالقــة (بتثبيــت موجــودات ذاتتوقففإنها إذا خسرت المجموعة السيطرة على الشركة التابعة، 
ــاح أو اليـــةلكلموق امـــن حقـــ وعناصـــر أخـــرى غيـــر المســـيطرة ــارة فـــي األربـ ــاتج ربـــح أو خسـ ــث یـــتم تثبيـــت أي نـ خســـائر. یـــتم تثبيـــت أي ، حيـ

بالقيمة العادلة.استثمارات محتفظ بها 

بيةلمحاسحات االتغيرات في السياسات واالفصا٢-٢

عدلةوالمدیدةالجایير والتفسيرات معال

للســنة المنتهيــة للمجموعــةمماثلة لتلــك المتبعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة موحدةية النات المالفي إعداد البيا بعة المتلمحاسبية  لسياسات ااإن
.٢٠٢٢ینایر  ١باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في ،٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

. لــم ٢٠٢٢ینــایر ١ي تبدأ فــي أو بعــد التیة ي مفعولها للفترات السنو یسر التيعدیالت، و ایير والتالمعبعض قبيتطمرة بتقوم المجموعة ألول  
الت أخرى صادرة ولم یسر مفعولها بعد.تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدی
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٣٧ي رقم التعدیالت على المعيار المحاسبي الدول–تكاليف الوفاء بعقد –العقود المحملة بالتزامات  
(أي التكــاليف التــي ال یمكــن ب العقــد اتــه بموجــ إن العقد المحمل بالتزامــات هــو عقــد تتجــاوز فيــه التكــاليف التــي ال یمكــن تفادیهــا للوفــاء بالتزام

ا االقتصادیة المتوقع الحصول عليها من العقد.العقد) المزایتفادیها بسبب للمجموعة

، تحتــاج المنشــأة إلــى تضــمين التكــاليف التــي تتعلــق مباشــرة ان العقد محمل بالتزامات أو یحقــق خســائرتحدد التعدیالت أنه عند تقييم إذا ما ك
ـــواد المباشــــرة) ى ســــبيل المثــــالالخــــدمات التــــي تتضــــمن كــــًال مــــن التكــــاليف اإلضــــافية (علــــ ضــــاعة أو وفير الببعقــــد لتــــ  ، تكــــاليف العمالــــة والمـ

فــاء بالعقــد وكــذلك تكــاليف إدارة علــى ســبيل المثــال، اســتهالك المعــدات المســتخدمة للو تخصــيص التكــاليف المرتبطــة مباشــرًة بأنشــطة العقــد (و 
إذا كانت یتم تحميلها صراحًة علــى الطــرف تثنائها إال مومية واإلداریة ال ترتبط مباشرًة بالعقد، ویتم اساليف العإن التكالعقد واإلشراف عليه).
المقابل بموجب العقد.

لموحدة للمجموعة.على البيانات المالية الم یكن للتعدیل أي تأثير

٣ر المالية رقم التقاریي إلعدادالتعدیالت على المعيار الدول–اإلشارة إلى اإلطار التصوري  
التصوري الصادر عن مجلس معایير المحاسبة الدولية بإشارة إلــى النســخة الحاليــة سخة السابقة من اإلطارتستبدل التعدیالت اإلشارة إلى الن

دون تغييرات جوهریة في اشتراطاتها.٢٠١٨الصادرة في مارس 

لتفــادي إصــدار أربــاح أو دمــج األعمــال٣لماليــة رقــم الــدولي إلعــداد التقــاریر االمعيــار وارد فــي تضــيف التعــدیالت اســتثناًء لمبــدأ التثبيــت الــ و 
ــة الناتجـــة للمطلوبـــات والمطلوبـــات الطارئـــة التـــي  ــم قـــد تكـــون ضـــ خســـائر "اليـــوم الثـــاني" المحتملـ ٣٧من نطـــاق المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـ

التقــاریر عــایير الدوليــة إلعــداد) الصــادر عــن لجنــة تفســيرات الم٢١رقــم (التفســيرصــات والمطلوبــات الطارئــة والموجــودات الطارئــة أوالمخص
) ٣٧معيــار المحاســبي الــدولي رقــم (الــواردة فــي الالرسوم، إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل. یطالب االستثناء المنشآت بتطبيق المعایير -المالية  

صــوري، لتحدیــد بــدًال مــن اإلطــار التتقــاریر الماليــة، علــى التــوالي،عــداد اللدولية إل) الصادر عن لجنة تفسيرات المعایير ا٢١ر رقم (أو التفسي
كان یوجد التزام حالي في تاریخ االستحواذ.  ما إذا

الموجــودات الطارئــة غيــر مؤهلــة للتثبيــت أن ) لتوضــيح٣الماليــة رقــم (ى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریركما تضيف التعدیالت فقرة جدیدة إل
.الستحواذتاریخ افي

الفتــرة الســنویة إلعــداد التقــاریر بعــد ي یحــدث الــذدمــج األعمــالعلــى ، أيالحــقأثر یالت بــ التعــدالمجموعــةتطبــق وفقــًا لألحكــام االنتقاليــة، 
ألول مرة (تاریخ التطبيق األولي).تبتطبيق التعدیالالمجموعةم فيها  و قتالمالية التي

ـــة نـــات الملــى البيا لــيس لهــذه التعــدیالت أي تــأثير ع وبــات جــودات والتزامــات طارئــة ومطلنظــرًا ألنــه لــيس هنــاك أي مو الموحــدة للمجموعــةالي
طارئة ضمن نطاق هذه التعدیالت والتي نشأت خالل السنة.

ارود اإلیج عق-١٦التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود -لثابتةالموجودات ا
ي مبالغ محصلة من بيــع البنــود والتــي تنــتج فــي أثنــاء ، أالموجودات الثابتةبند من بنود یحظر التعدیل على المنشآت الخصم من تكاليف أي

بتثبيــت م المنشــأة ًال من ذلك، تقــو موقعه وحالته الالزمة حتى یتسنى تشغيله بالشكل المقصود من قبل اإلدارة. وبدإیصال بند الموجودات إلى 
كاليف إنتاج هذه البنود، ضمن األرباح أو الخسائر.بالغ المحصلة من بيع هذه البنود، وتلما

المتــوفرة لالســتخدام فــي أو بعــد بدایــة أقــرب فتــرة الموجــودات الثابتــةود التعدیالت بأثر رجعي على بنجموعةالمطبق توفقًا لألحكام االنتقالية، 
األولي).ألول مرة (تاریخ التطبيق  ل  دیق التعبتطبيالمجموعةيها قوم فتمعروضة 

التــي نتجــت مــن نظــرًا ألنــه لــم تكــن هنــاك أي مبيعــات لتلــك البنــودالموحــدة للمجموعــةلهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـــات الماليـــة لم یكن
لالستخدام في أو بعد بدایة أقرب فترة معروضة.الموجودات الثابتةتوفر  
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باتبــاع الشــركة التابعــة التــي تقــوم –ایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــة االتبــاع ألول مــرة للمعــ ١ماليــة رقــم المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر ال
ول مرةلمعيار ألا

قيــاس فــروق التحویــل ١ليــة رقــم (أ) مــن المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الما ١٦یجيــز التعــدیل للشــركة التابعــة التــي تختــار تطبيــق الفقــرة د 
الدوليــة لمعــایير م إلــى الشــركة األـات الماليـــة الموحــدة للشــركة األم، اســتنادًا إلــى تــاریخ انتقــال اة باســتخدام المبــالغ المعلنــة فــي البيانــ التراكميــ 

عمــال التـــي قامــت الشـــركة األم إلعــداد التقــاریر الماليـــة، فــي حالـــة عــدم إجــراء أي تعـــدیالت بخصــوص إجـــراءات التوحيــد وتــأثيرات دمـــج األ
١٦د ق الفقــرةتــار تطبيــ أو المشــروع المشــترك الــذي یخ الشــقيقةطبق هذا التعدیل على الشــركة اذ على الشركة التابعة خاللها. كما ینباالستحو 

.١) من المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  (أ

المعایير ألول مرة.يس منشأة تطبقنظرًا ألنه لالموحدة للمجموعةيـة  لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماللم یكن

بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات المالية١٠ر نسبة في اختبا الرسوم –األدوات المالية  -٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
ا لجدیــد أو المعــدل تختلــف ند المطلوبــات الماليــة اكانت شروط بما إذا یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم  ا جوهریــً اختالفــً

والمقــرض، بمــا فــي ذلــك المقتــرضة بــين المقبوضــ دفوعــة أوتلــك المعــن شــروط بنــد المطلوبــات الماليــة األصــلي. تتضــمن هــذه الرســوم فقــط
ماثــل مقتــرح للمعيــار . ال یوجــد أي تعــدیل مأو المقــرض بالنيابــة عــن بعضــهما الــبعضالمقتــرضالرســوم المدفوعــة أو المقبوضــة مــن قبــل إمــا 

األدوات المالية: التثبيت والقياس.-٣٩لمحاسبي الدولي رقم  ا

یالت علــى المطلوبــات الماليــة التــي تــم تعــدیلها أو تغييرهــا فــي أو بعــد بدایــة فتــرة إعــداد التقــاریر تعدالالمجموعةطبق تتقالية، وفقًا لألحكام االن
لهــذه التعــدیالت أي تــأثير علــى البيانـــات الماليـــة لــم یكــنیخ التطبيــق األولــي). دیل ألول مــرة (تــار منشــأة بتطبيــق التعــ السنویة التي تقــوم فيهــا ال

.الفترةخالل  للمجموعةجوهریة على األدوات المالية  ود أي تعدیالت نظرًا لعدم وج عةمو ة للمج الموحد

ادلةالضرائب على قياسات القيمة الع-الزراعة  ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم 
للضــرائب النقدیــةالتــدفقاتالمنشــآت بــأن تســتثني ٤١مــن المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ٢٢یحذف هذا التعدیل االشتراط المذكور في الفقرة 

. ٤١عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

أي موجــودات تقــع ضــمن نطــاق المعيــار ا نظــرًا ألنــه لــم یكــن لــدیهالموحــدة للمجموعــةليـــة لهذه التعدیالت أي تأثير علــى البيانـــات الما لم یكن
یر.یخ التقر ا في تار ) كم٤١(المحاسبي الدولي رقم

المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد
ة الموحــدةماليــ ار البيانــات الخ إصــدتــاریلــم یســر مفعولهــا بعــد، حتــىإن المعــایير والتفســيرات الجدیــدة والمعدلــة ذات العالقــة الصــادرة، لكــن

عنــدما تصــبح ســاریة والمعدلــة، عنــد االقتضــاء، الجدیــدة تفســيرات ایير والة تــم اإلفصــاح عنهــا أدنــاه. تنــوي المجموعــة اتبــاع هــذه المعــ جموعــ للم
المفعول.



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

١٨
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لتأمينعقود ا١٧المالية رقم لتقاریراد اإلعدلي  ر الدو المعيا 
عقــود التــأمين (المعيــار الــدولي ١٧مجلــس معــایير المحاســبة الدوليــة المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم ، أصــدر٢٠١٧فــي مــایو 

د أن العــرض واإلفصــاح. وبمجــر اس و القيــ التثبيــت و قــود التــأمين ویغطــي مل لعیــد شــا )، وهو معيــار محاســبي جد١٧ية رقم  إلعداد التقاریر المال
عقــود التــأمين ٤المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم ١٧يــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم تبدل المعه، ســوف یســ ي مفعولــ یســر 

١٧م د التقــاریر الماليــة رقــ عــدالي إلعيــار الــدو . ینطبــق الم٢٠٠٥نة فــي ســ صــداره) والــذي تــم إ٤قــاریر الماليــة رقــم (المعيــار الــدولي إلعــداد الت
(أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتــأمين المباشــر وإعــادة التــأمين)، بغــض النظــر عــن نــوع المنشــآت التــي التأمين نواع عقودجميع أعلى

لنطــاق. إن الهــدف ات اثناءق بعــض اســتة التقدیریــة. وســتطبمشــاركات الضــمانات واألدوات الماليــة ذات ميــز تصــدرها، باإلضــافة إلــى بعــض ال
هو تقدیم نموذج محاسبي لعقــود التــأمين أكثــر فائــدة واتســاقًا لشــركات التــأمين. وعلــى ١٧ر المالية رقم د التقاریولي إلعدايار الدمن المعالعام

ســبية المحليــة الســابقة لمحا ات ااد السياســ ى حــد كبيــر إلــى اعتمــ ند إلــ ي تســت، والتــ ٤اد التقاریر الماليــة رقــم خالف متطلبات المعيار الدولي إلعد
نموذجــا شــامال لعقــود التــأمين، یغطــي جميــع الجوانــب المحاســبية ذات ١٧ي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم يار الــدولیقدم المعلقياس،  ألغراض ا

یلي: العام، مكمًال بما موذج و النه١٧عداد التقاریر المالية رقم العالقة. إن أساس المعيار الدولي إل

رة)رسوم المتغي(منهجية الباشرةاركة المص للعقود ذات ميزات المشخا ل دیتع
.منهجية مبسطة (منهجية توزیع األقساط) والتي تكون بشكٍل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة

مــع شــرط وجــود ٢٠٢٣ر ینــای١د في أو بعــ التقاریر التي تبدأعداد رات إ على فت١٧التقاریر المالية رقم یسري مفعول المعيار الدولي إلعداد
والمعيــار الــدولي ٩رط أن تقــوم المنشــأة أیضــًا بتطبيــق المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم طبيق المبكــر بشــ نــة. ُیســمح بــالتار قام المقأر 

ول مــرة.أل١٧اریر الماليــة رقــم التقــ داد لــدولي إلعــ ة بتطبيــق المعيــار المنشــأ فيــه افي أو قبل التاریخ الذي تقــوم ١٥إلعداد التقاریر المالية رقم 
يق على المجموعة.غير قابل للتطبن هذا المعيار  إ

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة-١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تحدیــد ل) ١رقــم (عيار المحاسبي الــدولي الممن٧٦إلى ٦٩عدیالت على الفقراتلية تالدو ، أصدر مجلس معایير المحاسبة٢٠٢٠في ینایر  
على أنها متداولة أو غير متداولة. توضح التعدیالت ما یلي:  صنيف المطلوبات  متطلبات ت

ما المقصود بحق تأجيل القسط
هایة فترة المحاسبةأن الحق في التأجيل یجب أن یوجد في ن
ا في التأجيلحقهارسةمنشأة بمممالية أن تقوم الحتثر با ن یتأ أن التصنيف ل
  ل هو نفسه أداة حقوق ملكيــة، فلــن تــوثر شــروط بنــد المطلوبــات تضمنة في بند مطلوبات قابل للتحویبند المشتقات المإذا كان  أنه فقط

على تصنيفه  

ه التعــدیالت ن هــذ. وإبــأثر رجعــيیجــب تطبيقهــا ، و ٢٠٢٣ایر ینــ ١ي تبــدأ فــي أو بعــدبية الســنویة التــ یسري مفعول التعدیالت للفترات المحاس
مجموعة.ة على الغير منطبق

٨اسبي الدولي رقم التعدیالت على المعيار المح -ت المحاسبية  لتقدیراتعریف ا
ا لـــ "التقــدیرات ٨المحاســبي الــدولي رقــم ، أصــدر مجلــس معــایير المحاســبة الدوليــة تعــدیالت علــى المعيــار ٢٠٢١في فبرایــر  ، حيــث قــدم تعریفــً

اء. كمــا التغيــرات فــي السياســات المحاســبية وتصــحيح األخطــ ية و حاســبالمیراتلتقــدفــي اراتتمييــز بــين التغيــ ت التعــدیالالالمحاســبية". توضــح 
بية.أنها توضح كيفية استخدام المنشآت لتقنيات القياس والمدخالت لتطویر التقدیرات المحاس

ـبيالمح ســات لسيا فــي ايــرات تغيوتنطبــق علــى ال٢٠٢٣ر ینــای١یســري مفعــول التعــدیالت لفتــرات التقــاریر الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد  ة اسـ
المبكــر مــا دامــت هــذه الحقيقــة قــد تــم اإلفصــاح والتغيرات في التقــدیرات المحاســبية التــي تحــدث فــي أو بعــد بدایــة تلــك الفتــرة. ویســمح باالتبــاع

ها. عن

.لمجموعةالبيانات المالية الموحدة لغير المتوقع أن یكون لهذه التعدیالت أي تأثير جوهري على  منو 
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(تتمة) هامةاسات المحاسبية السيال٢
)(تتمةالتغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية٢-٢

والمعدلة (تتمة)دیدةالجایير والتفسيرات معال

يــة الخــاص بالمعــایير الدول٢وبيــان الممارســة رقــم ١المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم علــىیالتالتعــد-ة لمحاســبيالسياســات ااح عــناإلفصــ 
یر الماليةد التقار إلعدا

دار أن إصــ بشــ ٢وبيــان الممارســة ١ولية تعدیالت على المعيار المحاســبي الــدولي رقــم ، أصدر مجلس معایير المحاسبة الد٢٠٢١في فبرایر  
علــى ة الجوهریــ المتعلقــة بــاألموراألحكــام حيــث یقــدم إرشــادات وأمثلــة لمســاعدة المنشــآت علــى تطبيــق ة، لجوهریــ ااألمور علقــة بــ ألحكــام المتا

فائــدة ذات ســة المحاســبية والتــي تكــون تعــدیالت إلــى مســاعدة المنشــآت علــى تقــدیم إفصــاحات السيا ف الســة المحاســبية. تهــدإفصــاحات السيا 
" ةهریــ الجو اإلفصــاح عــن سياســاتها المحاســبية "بــالتزام" الهامــةبية "سياساتها المحاسالمنشآت باإلفصاح عن إلزامتبدال  ل اسخالنمأكثر  
سبية.قرارات بشأن اإلفصاح عن السياسة المحا اتخاذ  الجوهریة عنداألمورة تطبيق المنشآت لمفهوم ادات حول كيفيفة إرشوإضا 

، مــع الســماح بــالتطبيق ٢٠٢٣یر ینــا ١بعــد لتــي تبــدأ فــي أو ات الســنویة اللفتــر ١رقم ي الدوليالمعيار المحاسبیسري مفعول التعدیالت على
يــة حــول تطبيــق تعریــف األمــور الجوهریــة علــى معلومــات السياســة توفر إرشادات غيــر إلزام٢رقم ن الممارسة یالت بيا ألن تعدالمبكر. نظًرا

ًیا.تعدیالت ليس ضرور محاسبية، فإن تاریخ سریان هذه الال

.ةلدات المعالشتراطاتوافقها معلضمان  السياسة المحاسبية  معلومات إفصاحات  على مراجعةالًيا  ح تعمل المجموعة

١٢التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -موجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة ة المتعلقة بالالضرائب المؤجل
، والتــي تحــدد نطــاق اســتثناء التثبيــت األولــي بموجــب ١٢ولي رقــم الــدتعــدیالت علــى المعيــار المحاســبي، أصــدر المجلــس ال٢٠٢١فــي مــایو 
قابلــة خاضــعة للضــریبة و مؤقتــة متســاویة فروقــات عنهــا أ عــّد ینطبــق علــى المعــامالت التــي ینشــ لــم یبحيث،١٢رقم الدولي المحاسبيالمعيار  
.للخصم

، فــي باإلضــافة إلــى ذلــك، یجــب أیضــاً ة معروضــة.ث فــي أو بعــد بدایــة أقــرب فتــرة مقارنــ التي تحــدمعامالت وینبغي تطبيق التعدیالت على ال
فر أربــاح كافيــة خاضــعة للضــریبة) وبنــد مطلوبــات تتــو (بشــرط أن المؤجلــةالضــریبة وداتوجــ متثبيــت بنــدضــة،معرو ة مقارنــةدایــة أقــرب فتــر ب

اضعة للضریبة المرتبطة بالتزامات عقود اإلیجار والسحب من الخدمة.والخ القابلة للخصم  ةالضریبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقت

ت.التعدیالم تأثير  تعمل المجموعة حاليًا على تقيي

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة
نيف ل. یــتم تصــ غير المتــداو اول/المتــدلتصــنيفد اســتنادًا إلــى اكــز المــالي الموحــ المر بيــانض الموجودات والمطلوبــات فــيتقوم المجموعة بعر 

ًال عندما یكون:بند الموجودات متداو 

  التشغيلية العادیة؛ه في الدورةاستهالكلبيعه أومتوقع تحقيقه أو هناك النية
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة؛
  د التقاریر المالية؛إعدافترةشهرًا بعد١٢متوقع تحقيقه خالل
ــرة إعــد١٢طلوبــات علــى األقــل لفتــرة ل أو یســتخدم لســداد بنــد ممــن أن یحــو إذا كــان مقيــدًا ة إاله نقدیــ نقدیــة أو شــب اد شــهرًا بعــد فت

لية.ریر الما التقا 

یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.

كان:م تصنيف بند المطلوبات متداول إذا یت

ة؛متوقع تسویته خالل دورة تشغيلية عادی
؛المتاجرةبه بشكل رئيسي لغرضفظ محت
  التقاریر المالية؛ أوشهرًا بعد فترة إعداد ١٢مستحق السداد خالل
شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية.١٢ق غير مشروطة لتأجيل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة اك حقو وجد هنتال

ير متداولة.أنها غى على  وعة بتصنيف جميع المطلوبات األخر المجمتقوم 
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(تتمة) لمحاسبية الهامةسات االسيا٢
ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

ادلةلعاالقيمةاسقي
لذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل بند مطلوبات ما في معاملة منتظمــة بــين المشــاركين دلة هي السعر اإن القيمة العا 

:ما إحدثت توبا موجودات أو لتحویل بند المطلافتراض بأن المعاملة لبيع بند العلى  عادلةقياس. یستند قياس القيمة الفي السوق بتاریخ ال

أو بند المطلوبات، أولبند الموجودات في السوق الرئيسي
 لبند الموجودات أو المطلوبات.ي یحقق أعلى عائدالذفي غياب السوق الرئيسي، في األسواق

ن یكون في متناول المجموعة.یجب أي یحقق أعلى عائدالذو الرئيسي أإن السوق  

ن فــي الســوق عنــد تســعير بنــد ي ســوف یســتخدمها المشــاركيالفتراضــات التــ ات باســتخدام االمطلوبــ وجــودات أاس القيمة العادلــة لبنــد المو قيیتم
العادلــة يمــة س القأســاس مصــلحتهم االقتصــادیة. إن قيــا الموجــودات أو المطلوبــات، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق یتصــرفون علــى 

باســتخدام بنــد الموجــودات بــأعلى زایــا اقتصــادیةق علــى تحقيــق مفــي الســو كمشــار الدرةالمــالي یأخــذ بعــين االعتبــار قــ لبنــد الموجــودات غيــر 
أعلى وأفضــل اســتخدام لــه. تســتخدم أو عن طریق بيعه إلى مشارك آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بوأفضل استخدام له  

الملحوظــة ذات خدام المــدخالتة، لزیــادة اســتالعادلــ ةمــ القياس لقيــ لتــي تتــوفر لهــا بيانــات كافيــة ســاليب تقيــيم تناســب الظــروف واعــة ألمجمو ا
م المدخالت غير الملحوظة إلى أقصى حد.العالقة إلى أقصى حد وتقليل استخدا

دة یــتم تصــنيفها ضــمن تسلســل ا فــي البيانــات الماليــة الموحــ عنهــ فصــاحي تقــاس قيمتهــا العادلــة أو یــتم اإلإن جميع الموجودات والمطلوبات التــ 
عادلة ككل:أدنى مستوى من المدخالت الجوهریة لقياس القيمة الاستنادًا إلى  ينة كما یلي، ، والمبةللعادة اقيمال

اثلة.ممات الواق النشطة للموجودات أو المطلوبالمستوى األول: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األس
 ملحوظــة بصــورة مباشــرة عادلــة (مــدخالتيــاس القيمــة الالزم لقلــ امــدخالت ى مــن التقييم تستخدم الحــد األدنــ المستوى الثاني: أساليب

أو غير مباشرة)، و
ة العادلة (مدخالت غير ملحوظة).المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيم

ت قــد دد المجموعــة فيمــا إذا كانــت التحــویالتكــرر، تحــ ى أســاس موالمطلوبــات المثبتــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة علــ موجــودات بخصــوص ال
ادلــة ككــل) فــي مــة العس القيمســتوى مــن المــدخالت األساســية لقيــا أدنــى سل بإعادة تقييم التصــنيف (اســتنادًا إلــى تمت بين مستویات في التسل

التقاریر المالية.ة إلعداد نهایة كل فتر 

تحقق اإلیرادات 
لمبلــغ الــذي تتوقــع أو الخــدمات إلــى العمــالء بمبلــغ یعكــس االبضــاعةالســيطرة علــى ما تحــولمــالء عنــدعقــود العیــتم تثبيــت االیــرادات مــن 
تيبــات إیراداتهــا، يســي فــي تر تعمل كطــرف رئشكل عام أنها موعة بت المج أو الخدمات. استنتج البضاعةهذه مقابلالمجموعة الحصول عليه 
إلى العميل.لها  قبل تحویأو الخدمات البضاعةألنها عادة تسيطر على  

.٤-٢مدرجة في إیضاح  عمالءالهامة المتعلقة باإلیرادات من عقود الإن اإلفصاحات عن األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية

ةبضاعمبيعات ال
ي یكــون عــادًة عنــد والــذالعميــل،الموجــودات إلــىلوقت الذي یتم فيه تحویل الســيطرة علــى بنــد في االبضاعةمن مبيعات یتم تثبيت اإلیرادات

.البضاعةتسليم 

ســعر منفصــلة والتــي یجــب تخصــيص جــزء مــن أداءهنــاك وعــود أخــرى فــي العقــد تمثــل التزامــاتتأخذ المجموعة بعين االعتبار ما إذا كانت
االعتبــار تــأثير عــة بعــين ذ المجمو ء العمــالء). عنــد تحدیــد ســعر المعاملــة لبيــع معــدات، تأخــ ، نقــاط والمثــال، ضــمانات(على سبيل الالمعاملة

وجد).نقدي والمبلغ المستحق الدفع للعميل (إن  ة والمبلغ غير العناصر تمویل جوهریالمبلغ المتغير ووجود
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المبلغ المتغير
. یــتم إلــى العميــلالبضاعةبتقدیر المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل تحویل المجموعة متغير، تقومل على مبلغ العقد یشتمي فالمبلغإذا كان  

إلیــرادات بلــغ اجــة كبيــرة عــدم حــدوث أي انعكــاس جــوهري فــي مده إلــى أن یكــون مــن المحتمــل بدر تقــدیر المبلــغ المتغيــر فــي بدایــة العقــد وتقييــ 
المبرمــة مــع البضــاعةلمبلغ المتغيــر. تــوفر بعــض عقــود مبيعــات مرتبطــة بــا دم التأكــد اللــك حــل مشــكلة عــ تم بعــد ذیــ ما تــة عنــدالمتراكمــة والمثب

يرًا.كميات مبلغًا متغجاع وتخفيضات الالعمالء حق اإلرجاع وتخفيضات الكميات. ینشأ عن حق اإلر 

حقوق اإلرجاع
التــي لــن البضــاعةلتقــدیر المتوقعــة ریقــة القيمــة تســتخدم المجموعــة طمعينــة. الل فتــرةالحق في إرجاع البضاعة خــ عميل توفر بعض العقود لل

ا تطبيــق متطلبــات المعــة. یــ لمجمو یتم إرجاعها ألن هذه الطریقــة تتنبــأ بشــكل أفضــل بقيمــة المبلــغ المتغيــر الــذي یســتحق ل عيــار الــدولي تم أیضــً
كــن إدراجــه فــي ســعر ر الــذي یملمبلــغ المتغيــ تحدیــد قيمــة امتغيــر مــن أجــللمبلــغ العلــى التقــدیرات المقيــدة ل١٥م إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــ 

ا اســترداد بنــد مطلالمعاملــة. بالنســبة للبضــائع التــي ُیتوقــع إرجاعهــا، بــدًال مــن اإلیــرادات، تقــوم المجموعــة بتثبيــت  تثبيــت حــق وبــات. یــتم أیضــً
ت من العميل.رداد المنتجا ق في استبل لتكلفة المبيعات) للح المقا إرجاع بند الموجودات(والتعدیل  

ياتخصومات الكم
وارد فــي العقــد. وعة خصومات الكميات بأثر رجعي لبعض العمالء بمجرد تجاوز كمية المنتجات المشتراة خالل الفتــرة حــدًا معينــاً المجمتقدم  

عــة المجمو تقــوم ومات المســتقبلية المتوقعــة،غيــر للخصــ ميل. لتقدیر المبلــغ المتل العیتم تسویة الحسومات مقابل المبالغ المستحقة الدفع من قب
ن حد كميــات واحــد. إن ة المبلغ األكثر احتماًال للعقود التي لها حد كميات فردي وطریقة القيمة المتوقعة للعقود التي لها أكثر مطریقتطبيقب

ا علــى عــ غ المالطریقة المختارة التي تتنبأ بشكل أفضل بقيمة المبلــ  عــد عــة بالمجمو تقــوم الكميــات الــواردة فــي العقــد.دد حــدود تغيــر تعتمــد أساســً
ــتقبلية بيـــق المتطلبـــات علـــى تقييـــد التقـــدیرات الخاصـــة بـــالمبلغ المتغيـــر وتقـــوم بتثبيـــت اســـترداد بنـــد مطلوبـــات عـــن الخصـــوما ك بتطذلـــ  ت المسـ

.معنيةالمتوقعة والتي تم تعدیلها مقابل الذمم المدینة لألطراف ال

فوائددخل ال
ــتحقاق باســـتخدام طریقـــة ســـ ت دخـــل الیـــتم تثبيـــ  ــد علـــى أســـاس االسـ ــبط فوائـ ــتخدم یخفـــض بالضـ ــدة الفعلـــي وبموجبهـــا فـــإن الســـعر المسـ عر الفائـ

وجــوداتلــى صــافي القيمــة المدرجــة لبنــد المالمــالي إالمتوقــع لبنــد الموجــوداتلعمــر امقبوضات التدفقات النقدیــة المســتقبلية المقــدرة مــن خــالل 
المالي.

دخل اإلیجار
باح أو الخسائر على أساس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإلیجــار. یــتم تثبيــت ار عقود اإلیجار التشغيلية ضمن األر دخل إیج تثبيت  مت

د اإلیجار.ى فترة عقالي دخل اإلیجار على مدن إجممحوافز اإلیجار الممنوحة كجزء ال یتجزأ  

دخل توزیعات األرباح
عات األرباح.اك حق للمجموعة في الحصول على توزییكون هناح عندما توزیعات األربدخلحاسبةیتم م
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الموجودات الثابتة
ل مــة، إن وجــد. إن تلــك التكلفــة تشــتمم فــي القيلمتــراكنخفــاض اخســائر االاكم و بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك المتــر الموجــودات الثابتــةیــتم إظهــار 

یير التثبيــت. عنــدما ة األجــل فــي حــال تــم تلبيــة معــا ل جــزء مــن الموجــودات الثابتــة وتكــاليف القــروض لمشــاریع اإلنشــاء طویلــ تكلفــة إحــالعلــى 
ة ت مثــل تلــك األجــزاء كموجــودات فردیــ يــ بتثبوعــة لمجممنيــة معينــة، تقــوم ارات ز ضــروریًا خــالل فتــ الموجودات الثابتــةبدال أجزاء من یكون است

ــار اســـتذات  ــذلك. وبالمثـــل، عنــــد إجـــراء فحـــص عــــ أعمـ ــوم باســـتهالكها وفقــــا لـ ــمن المبلـــغ المــــدخدام محــــددة وتقـ رج ام، یـــتم تثبيـــت التكلفــــة ضـ
أو الخســائر حربــا ن األبيــا التصــليح األخــرى ضــمنانة و ر التثبيــت. یــتم تثبيــت جميــع تكــاليف الصــيللموجــودات كــإحالل فــي حــال تلبيــة معيــا 

لموجودات كما یلي:على أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام ااالستهالكیحتسب الموحد عند حدوثها.  

سنة٢٠المباني
سنة١٥إلى  ٤والمكائن والمعداتالتاآل

نواتس٤كتبيةواألدوات الماألثاث والتركيبات  
اتسنو ٧إلى  ٤اتسيار 

الية قيد التنفيذ ال تستهلك.ال الرأسمماألعإن 

ف إلــى عــدم تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــرو ة للموجــودات الثابتــة بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عنــدما لقيمــة المدرجــ اجعــة امر یــتم
مدرجة بها.إمكانية تحصيل القيمة ال

غ الممكــن إلــى المبلــ فإنــه یــتم تخفــيض قيمــة الموجــودات كــن تحصــيلها مالمقيمةن القيمة المدرجة عا تزید العند وجود مثل هذا المؤشر وعندم
ســتبعاد أو ن تثبيــت الموجــودات الثابتــة عنــد االبيــع وقيمــة االســتخدام. یــتم التوقــف عــ تحصــيله باعتبــاره األعلــى لقيمتهــا العادلــة ناقصــًا تكلفــة ال

ن التوقــف عــ خســارة ناتجــة عــنأو اســتبعاده. إن أي ربــح أو هخداماســتة مــنتصــادیة مســتقبليمزایــا اقعنــدما یكــون مــن غيــر المتوقــع تحقيــق
تثبيت بند الموجودات.ي الفترة التي تم خاللها التوقف عنتثبيت بند الموجودات یدرج ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد ف

ا إلــى الموجــودات الثابتــة عنــدما تكــون ویــتم نقلهــ ذ،نفيــ التدقيــ أعمــال رأســماليةعتبارهــا ا بالتشــييد بالتكلفــة، خــالل عمليــاتالموجــودات اجإدر یتم  
تشــغيله بالشــكل المقصــود مــن لة عه وحالته الالزمــ دراج جميع التكاليف العائدة مباشرًة إلیصال بند الموجودات إلى موقام. یتم إلالستخدجاهزة

ام.تكون متاحة لالستخدنلى أات إوجودذه الماستهالك على مثل هفي تكلفة اإلنشاء. لن یتم تحميل أي قبل اإلدارة

عقود اإلیجار
موجودات حق االستخدام

یــتم قيــاس تخدام).لموجودات المعنــي لالســ تقوم المجموعة بتثبيت موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند ا
عقــد اإلیجــار. ها عنــد إعــادة تقيــيم مطلوبــاتة، وتعــدیلض القيمــ ئر انخفــا الك متــراكم وخســا لفــة، ناقصــًا أي اســتهحق االستخدام بالتكموجودات

التــي إلیجــار تكبدة ومــدفوعات عقــد اتشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكاليف المباشرة األولية الم
بنــد معقــول مــن الحصــول علــى ملكيــة كــدة بشــكل وعــة متأ كــن المجمســتلمة. إذا لــم تًا أي حــوافز إیجــار مل تــاریخ البــدء، ناقصــ تمــت فــي أو قبــ 

علــى مــدى مــدة الموجودات المؤجر فــي نهایــة مــدة عقــد اإلیجــار، یــتم اســتهالك موجــودات حــق االســتخدام المثبتــة علــى أســاس القســط الثابــت
القيمة.ستخدام لالنخفاض فيخضع موجودات حق االیجار. تعقد اإل
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مطلوبات عقود اإلیجار
ر المقاســة بالقيمــة الحاليــة لمــدفوعات عقــد اإلیجــار التــي یتوجــب اإلیجــا ت عقــد قــوم المجموعــة بتثبيــت مطلوبــا إلیجــار، تفــي تــاریخ بــدء عقــد ا

ر قصــًا أیــة حــوافز إیجــا ثابتــة فــي جوهرهــا) نا بمــا فــي ذلــك دفعــات ثابتة (جار دفعات عقد اإلین دفعات سدادها خالل مدة عقد اإلیجار. تتضم
توقــع دفعهــا بموجــب ضــمانات القيمــة المتبقيــة، إن ُوجــدت. لغ الموالمبــا تمــد علــى المؤشــر أو المعــدل، ة التــي تعمدینة ودفعات اإلیجــار المتغيــر 

د اإلیجــار، إذا دفــع غرامــات إنهــاء عقــ تمارسه المجموعة و قول أن كد بشكل معراء المؤ خيار الشوتشمل دفعات اإلیجار أیضًا سعر الممارسة ل
تغيــرة التــي ال تعتمــد علــى المؤشــر أو المعــدل ار الماإلیجــ ر اإلنهــاء. یــتم تثبيــت دفعــاتتمــارس خيــا مــدة اإلیجــار تعكــس أن المجموعــة كانــت

فعة.حدوث الدي یؤدي لكمصروف في الفترة التي یحدث فيها الحدث أو الشرط الذ

اإلیجــار المعنــي إذا خ بــدء عقــدالمجموعــة نســبة االقتــراض المتزایــدة فــي تــاری، تســتخدم لــدفعات عقــد اإلیجــارلحاليــةاب القيمــة احتسجل امن أ
ر لــتعكس د اإلیجــا ضمني في عقد اإلیجار غير قابل للتحدید بســهولة. بعــد تــاریخ بــدء العقــد، تــتم زیــادة مبلــغ مطلوبــات عقــ ئدة الر الفا كان سع
قــد اإلیجــار إذا كــان مطلوبــات عم إعــادة قيــاس القيمــة الدفتریــة لاإلضافة إلى ذلــك، یــتاإلیجار المسددة. بخفيضه مقابل دفعاتائدة وتازدیاد الف
موجــودات ء بنــد الفــي مــدة عقــد اإلیجــار أو تغييــر فــي دفعــات عقــد اإلیجــار الثابتــة الجوهریــة أو تغييــر فــي التقيــيم لشــراتغييــردیل أوهنــاك تعــ 
المعني.

فضة القيمةات منخ وعقود إیجار الموجودرة األجل  یجار قصيود اإلقع
ة األجــل لــبعض المخــازن (أي عقــود اإلیجــار هــذه ر قصــير اإلیجــا یجار قصيرة األجل علــى عقــود عقود اإلتقوم المجموعة بتطبيق إعفاء تثبيت

موجــودات یضــًا إعفــاء تثبيــت الشــراء). كمــا تطبــق أخيــار الوال تتضــمن ء العقــد تــاریخ بــدشــهرًا أو أقــل ابتــداًء مــن ١٢التي لها مدة إیجــار مــن 
هم). یتم تثبيت دفعــات عقــد اإلیجــار در ١٨٬٠٠٠من تبر منخفضة القيمة (أي أقل ب التي تعمة على عقود إیجار سيارات المكتمنخفضة القي

عقــد ثابــت علــى مــدى فتــرةلقســط العلــى أســاس امصــروفات القيمــة كعلــى عقــود اإلیجــار قصــيرة األجــل وعقــود إیجــار الموجــودات منخفضــة 
اإلیجار.

كمؤجرموعةالمج 
وجــودات یــتم تصــنيفها كعقــود إیجــار لملكيــة بنــد المصــورة كبيــرة جميــع المخــاطر والمزایــا بتحویــل بإن عقــود اإلیجــار عنــدما ال تقــوم المجموعــة

أو ينه فــي بيــان األربــاحاإلیجــار، ویــتم تضــمفتــرات بــت علــى مــدىقســط الثا أســاس التشغيلية. یتم معالجة دخل اإلیجار النــاتج محاســبيًا علــى
الموحد.الخسائر

موجودات غير ملموسة
لتوزیع الحصریة.يها وحقوق االمستحوذ علتتضمن الموجودات غير الملموسة البرمجيات  

لموســة ذات األعمــار الموجــودات غيــر المولــي. إن ثبيــت األالمســتحوذة بشــكل منفصــل بالتكلفــة عنــد التات غيــر الملموســة یــتم قيــاس الموجــود
شــر بــأن بنــد وتقييمهــا بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عنــدما یوجــد مؤ م دالالســتخ على مدى العمــر االقتصــادي المقــدرلمحددة یتم إطفاؤها  ا

أعمــار اســتخدام موســة ذاتغيــر المليمته. یتم مراجعــة فتــرة وطریقــة اإلطفــاء بخصــوص الموجــودات الموجودات غير الملموس قد انخفضت ق
النمــوذج المتوقــع لالســتهالك للمزایــا االقتصــادیة أوة المتوقعــ ن التغيــرات فــي أعمــار االســتخدام ایــة كــل ســنة ماليــة. إددة على األقــل فــي نهمح 

نهــا تغيــرات فــي مــل علــى أئــم، وتعا جتهــا محاســبيًا بتغيــر فتــرة وطریقــة اإلطفــاء، بالشــكل الماللمستقبلية المتجسدة في بنــد الموجــودات یــتم معالا
قدیرات المحاسبية.الت

ى مــع وظيفــة ح أو الخســائر الموحــد ضــمن بنــد المصــاریف بمــا یتماشــ ربــا األبيــان یتم تثبيت مصروف اإلطفاء للموجودات غير الملموسة فــي
ســنوات، ١٠وت ســنوا٤نمــ المقــدر اإلطفــاء علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتــاجي الموجودات غير الملموسة. یــتم حســاب 

قية.إلى قيمها المتبعلى التوالي،  

والمبلــغ صــافي عوائــد االســتبعاد وسة علــى أنهــا الفــرق بــينملمالات غيرر الناتجة من التوقف عن تثبيت الموجودباح أو الخسائیتم قياس األر 
دات.د الموجو بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند التوقف عن تثبيت بنالمدرج لبند الموجودات ویتم تثبيتها في  
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األعمال والشهرةج دم
قيمــة الســه بتــم قيا المحــول الــذي أنهــا إجمــالي المبلــغ ى علــ ســتحواذ تكلفــة االســتحواذ. یــتم قيــاسة االتخدام طریقــ باســ عمالیتم احتساب دمج األ

حصــص الشركة المستحوذ عليهــا. لكــل دمــج أعمــال، تختــار المجموعــة قيــاس السيطرة في ير محصص غومبلغ أيستحواذ العادلة بتاریخ اال
تحوذ للشــركة المســ دات القابلــة للتحدیــدجــو مو صــافي الناسبية مــن دلة أو بالحصة التلعا ا بالقيمة اا إمعليهفي الشركة المستحوذ غير المسيطرة  

.داریةاإلمصاریف  ن التدرج ضمف و المصاریحواذ علىیتم تحميل تكاليف االست.  ليها ع

بنــود التعاقدیــة مناســب وفقــًا للتصــنيفأجل من الية المفترضةالمات بوجودات والمطلو لملوذ المجموعة على أعمال، تجري تقييماً تستح عندما 
ألساســي مــن فــي العقــد المتضــمنة مشــتقات اتاریخ االستحواذ. یشــتمل هــذا علــى فصــل الادیة والظروف ذات عالقة كما في اع االقتصواألوض
وذ عليها.ركة المستح قبل الش

د لمصــنف كبنــ ذ. إن المبلــغ الطــارئ ابتــاریخ االســتحواادلــة العقيمــةتم تثبيتــه بالســيوذةح ل الشــركة المســتقبن إن أي مبلغ طارئ سيتم تحویله م
س، یــتم بيــت والقيــا التث-ات الماليــة األدو ٣٩م لــدولي رقــ محاســبي ارة عن أداة مالية وضــمن نطــاق المعيــار الموجودات أو بند مطلوبات، وعبا 

يــاس . یــتم ق٣٩بي الدولي رقــم وفقًا للمعيار المحاسالموحداملالشفي بيان الدخللة عادلات في القيمة اير تغسه بالقيمة العادلة مع تثبيت القيا 
تثبيــت ي تــاریخ كــل تقریــر مــالي مــعالعادلــة فــ بالقيمــة٣٩ي رقــم الــذي ال یقــع ضــمن نطــاق المعيــار المحاســبي الــدولالمبلــغ الطــارئ اآلخــر

.الموحدلشاملدخل القيمة العادلة ضمن بيان الغيرات في االت

لمحــول والمبلــغ المثبــت للحصــص غيــر المســيطرة، وأي حصــص المبلــغ ادایة بالتكلفة، والتي تمثل الزیــادة فــي إجمــاليلبي افة  شهر لیتم قياس ا
ــت ــابقًا، محـ ــو علـــى صـــافيفظ بهـــا سـ ــات المتحملـــة المدات المســـتحو الموجـ ــافي إذا كانـــت القيمـــة العادلـــة لدها.مكـــن تحدیـــ ذ عليهـــا والمطلوبـ صـ

نــت قــد حــددت بشــكل صــحيح كافــة كا ا م مــا إذي المبلــغ المحــول، تقــوم المجموعــة بإعــادة تقيــيمــالإج نعــ زیــدتذ عليهــا مســتحو ات الالموجــود
ثبيتهــا بتــاریخ االســتحواذ. غ ليــتم تإلجراءات المستخدمة لقيــاس المبــالبمراجعة اضة وتقومت المفتر الموجودات المستحوذ عليها وجميع المطلوبا 

جمــالي المبلــغ المحــول، یــتم إلــىعليهــا عي القيمــة العادلــة لصــافي الموجــودات المســتحوذ ة فــ یــادز ا عنهــ زال ینــتجال تــ تقيــيمانــت إعــادة الإذا ك
سائر.تثبيت األرباح بعد ذلك ضمن األرباح أو الخ 

مــة، فــإن فــي القياالنخفــاضائر انخفــاض فــي القيمــة متراكمــة. لغــرض اختبــار أیــة خســ شــهرة بالتكلفــة ناقصــاً الولــي، یــتم قيــاسد التثبيــت األعــ ب
واذ، مخصصــة لجميــع الوحــدات المنتجــة للنقــد الخاصــة بالمجموعــة والتــي تح تــاریخ االســ يهــا فــي دمــج األعمــال هــي، مــنعلرة المســتحوذ الشــه

ها صــ بــات أخــرى للشــركة المســتحوذ عليهــا قــد تــم تخصيأو مطلو مــا إذا كانــت موجــوداتمــال، بغــض النظــر فياألعد من دمــجأن تستفيیتوقع ب
الوحداتلتلك  

العمليــة المســتبعدة تضــاف إلــى من العملية داخل هذه الوحدة، فإن الشــهرة المتعلقــة بة المنتجة للنقد واستبعاد جزءلشهرة للوحدعند تخصيص ا
تنادًا إلــى قياســها اســ شــهرة التــي تــم اســتبعادها فــي هــذه الظــروف یــتم د. إن الالخسائر من االستبعا تحدید األرباح أو عند  للعمليةغ المدرجالمبل

به.حدة المنتجة للنقد المحتفظت المستبعدة والجزء من الو تعلقة بالعمليا القيم الم

االنخفاض في قيمة الشهرة
لقيمــة االســتخدام للوحــدات مــل تقــدیرقيمتهــا. هــذا یتطلــب عالشــهرة قــد انخفضــت كانــت مــا إذا ة بتحدیــدعلــى أســاس ســنوي، تقــوم المجموعــ 

للتــدفقات النقدیــة المتوقعــة فــي راء تقــدیرمجموعــة إجــ تطلــب مــن الدیر قيمــة االســتخدام یيص الشــهرة لهــا. إن تقــ تــي تــم تخصــ المنتجــة للنقــد ال
یة.لتلك التدفقات النقدب القيمة الحالية  حتسا مالئم السعر خصمحدة منتجة للنقد وكذلك تحدیدالمستقبل من كل و 
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
یوجــد مؤشــر بــأن تلــك الموجــودات قــد تعرضــت ا كــان يما إذفيماریخ كل تقریر مالي بمراجعة القيمة المدرجة لموجوداتها لتقيبتة  وعالمجمتقوم  
ن المبلــغ الممكــن ت القابــل للتحصــيل. إدار مبلــغ بنــد الموجــو وم المجموعــة بتقــدیفــاض فــي القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، تقــ النخ 

أیهمــا أعلـــى. وعنــد تقيـــيم قيمـــة ام لـــه الســتخدامـــةل القيمــة العادلـــة لبنــد الموجـــودات ناقصــًا التكـــاليف للبيــع وقيمثـــ یموجــوداتتحصــيله لبنـــد ال
دام أســعار الخصــم قبــل ة الحاليــة لهــا باســتخ يمــ م تخفيضها إلــى القلبند الموجودات یتن التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة العائدة االستخدام، فإ 

عنــد تحدیــد القيمــة العادلــة ناقصــًا جــودات.د المو بنــ ليمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخــاطر المحــددةقيتتــي تعكــسالضــریبة ال
.لبيع، یؤخذ في االعتبار أحدث المعامالت في السوق تكاليف ا

ض المبلــغ المــدرج لبنــد الموجــودات إلــى فــيتخ نــه یــتم الموجودات على أنه أقل مــن القيمــة المدرجــة، فإ لبندلهحصيلمبلغ الممكن تإذا تم تقدیر ا
ح أو الخسائر الموحد.االنخفاض في القيمة مباشرة في بيان األربا خسائرتثبيتتمویالمبلغ الممكن تحصيله.  

ن تحصــيله بلــغ الممكــ ودات إلــى التقــدیر المعــدل للمموجــ يمــة المدرجــة لبنــد اللقحقًا، یتم زیــادة اخفاض في القيمة العندما یتم عكس خسائر االن
حدیــدها، شــریطة أن لــم یكــن هنــاك خســائر انخفــاض مدرجــة التــي ســيتم تيمــة الرج القمــدالولكن فقط إلى الحد الذي ال یتجاوز فيه مبلغ الزیادة 

و األربــاح أخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان ت عكوســات خســائر االنبيــ ت الســابقة. یــتم تثموجــودات فــي الســنوافــي القيمــة تــم تثبيتهــا لبنــد ال
الخسائر الموحد.

المخزون 
تمثل التكاليف تلك المصروفات المتكبدة لكل منتج حتــى وصــوله إلــى .حقيقها أیهما أقلممكن تيمة اللقایتم إظهار المخزون بالتكلفة وصافي

لي:له الحاليين كما یموقعه وشك

على أساس المتوسط المتحرك؛تكلفة الشراء  -المواد الخام
المتوسط المتحرك؛فة الشراء على أساستكل-ليف  مواد التغ

لمتوسط المتحرك؛على أساس االشراء تكلفة -كية التهقطع الغيار والمواد االس
ن مصــاریف االنتــاج غيــر زائدًا حصة مناســبة مــ ة والعمالة المباشر لمباشرة المستخدمةتكاليف المواد ا-البضاعة الجاهزة واألعمال قيد التنفيذ 

درة التشغيلية العادیة.وفقًا للقالمباشرة  

. یــتم شــطب االســتبعادمتوقــع تحقيقهــا عنــد یــة تكــاليف إضــافيةالتقــدیري ناقصــًا أالبيــع س ســعر ســا أیحدد صافي القيمــة الممكــن تحقيقهــا علــى
والمتقادمة.البضاعة التالفة  

قياس الالحقألولي والثبيت االت-األدوات المالية 
أخرى.منشأة لد ینشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكيةالية هي أي عقإن األداة الم

اليةالموجودات الم)١

ياسالتثبيت األولي والق
ن خــالل األربــاح األخرى والقيمة العادلــة مــ خل الشاملود الدالتثبيت األولي، بالقيمة العادلة من خالل بن، عنددات الماليةوجو تصنيف الممیت

التكلفة المطفأة.بالحقًا  قياسها  میتكما ،أو الخسائر

مــوذج أعمــال المجموعــة نللموجودات المالية و لنقدیة التعاقدیة ية عند التثبيت األولي على خصائص التدفقات االمالوجوداتلمتصنيف ایعتمد
تــي قامــت المجموعــة بتطبيــق بعــض ي أو التحتــوي علــى عنصــر تمویــل جــوهر المدینة التجاریة التي ال اء الذمم باستثنإلدارة هذه الموجودات.  

فــي حالــة لــم یــتم قياســه ،يمته العادلــة زائــداً وجودات المالية بقشأنها، تقوم المجموعة مبدئيًا بقياس بند المعيار بها المبالتي یسمحءاتاالستثنا 
ال تحتــوي علــى عنصــر تمویــل جــوهري أو یــة التــي. إن الذمم المدینة التجار الخسائر، تكاليف المعامالترباح أو الل األبالقيمة العادلة من خ 

ب المعيــار الــدولي جــ المعاملــة المحــدد بمو یتم قياسها بســعر االستثناءات التي یسمح بها المعيار بشأنها،يق بعضة بتطبوعقامت المجمتيال
ء.ة لإلیرادات من عقود العمالجوع إلى السياسات المحاسبيیرجى الر .١٥قم إلعداد التقاریر المالية ر 
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة٢
(تتمة) ية الهامةسبحاات المملخص السياس٣-٢

(تتمة)قياس الالحقألولي والالتثبيت ا-األدوات المالية 

(تتمة)اليةالموجودات الم)١

(تتمة)ياسالتثبيت األولي والق
نشــأ ین أه یلــزمى، فإنــ فأة أو بالقيمة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــر یتم تصنيف بند موجودات مالية وقياسه بالتكلفة المطوحتى

ت تقيــيم باســم اختبــار دفعــا المســتحق. یشــار إلــى هــذا الأصــل الــدینتمثــل "فقــط مــدفوعات أصــل الــدین والفائــدة" علــى مبلــغ ةعنــه تــدفقات نقدیــ 
اؤه على مستوى األداة.ألساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم، ویتم إجر لمبلغ اا

مــوذج ة. یحــدد نلموجوداتهــا الماليــة مــن أجــل انتــاج التــدفقات النقدیــ ا ية إلــى كيفيــة إدارتهــ لما الجودات ة المو نموذج أعمال المجموعة إلدار یشير
ة أو كليهما.التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بيع الموجودات المالين تحصيلج عتدفقات النقدیة سوف تنتالعمل ما إذا كانت ال

ار زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العــرف الســائد فــي طصيل الموجودات ضمن إو تزمي تستلية التالمشتریات أو المبيعات للموجودات المالإن
الموجودات.التاریخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع بند جرة، أيمتا یتم تثبيتها بتاریخ المشتریات بالطریقة العادیة)السوق (ال

الالحقاسالقي
من أربع فئات:ضة  ليت الما موجوداالقياس الالحق تصنف الألغراض

 دات المالية بالتكلفة المطفأة ( أدوات الدین)و الموج
 ن)إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة ( أدوات الدیاألخرى مع خل الشامل  الل بنود الدالعادلة من خ الية بالقيمة  ت المجوداالمو
اج األربــاح والخســائر المتراكمــة عليهــا ر األخــرى دون إعــادة إدملشــا دخل النود الات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بالموجود

(أدوات حقوق الملكية)ن التثبيتعند التوقف ع
رباح أو الخسائرالعادلة من خالل األدات المالية بالقيمةوجو الم

فة المطفأةالمالية بالتكلالموجودات
:تم استيفاء الشرطيين التاليينالتكلفة المطفأة إذابالموجودات المالية  سيا بقجموعة وم المهذه الفئة هي األكثر تعلقًا بالمجموعة. تقإن

ــة ضـــمن نمـــوذج افـــاظ ببنـــد الموجـــودات االحتإذا تـــم والـــذي یكـــون الهـــدف منـــه االحتفـــاظ بـــالموجودات الماليـــة مـــن أجـــل مـــالألعالماليـ
حصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة، وت

والفوائــد غ األساســيات نقدیــة عبــارة فقــط عــن دفعــات المبلــ اریخ معينــة تــدفقو وجــودات الماليــة فــي تــ مالد یــة لبنــ لتعاقدإذا نــتج عــن البنــود ا
.المستحقاسيعلى المبلغ األس

. یــتم تثبيــت األربــاح لقیمةلالنخفــاض فــي اتخضعســعر الفائــدة الفعلــي و یقةطــر دامستخ ا بالحقــًا ةفأ طلمابالتکلفةلمالیةاوداتج و لماسقیا میت
؛أو تعدیله أو انخفاض قيمتهسائر الموحد عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات رباح أو الخ األفي بيانوالخسائر

دینين التجــاریين واآلخــرین والمبــالغ المســتحقة مــن أطــراف ندوق والمــ د في الصــ ى البنوك والنقعة األرصدة لدلمالية للمجمو ودات اموج التتضمن
القة.ذات ع
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(تتمة) ية الهامةالمحاسبالسياسات٢
(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

(تتمة)ي والقياس الالحقالتثبيت األول-األدوات المالية 

(تتمة)اليةت المالموجودا)١

لكية)خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات حقوق المالمالية المصنفة بالقيمة العادلة منالموجودات
ء كــأدوات حقــوق ملكيــة مصــنفة ابــل إللغــا كل غيــر قتار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشن تخ وعة أیمكن للمجمولي،األثبيتالتعند

٣٢موجــب المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم دخل الشــامل األخــرى عنــدما تســتوفي تعریــف حقــوق الملكيــة بالل بنــود الــ بالقيمــة العادلــة مــن خــ 
حدید التصنيف على أساس كل أداة على حدة.. ویتم تها للمتاجرةفظ بوغير محتمالية: العرض  األدوات ال

آخــر األرباح أو الخسائر. یتم تثبيــت توزیعــات األربــاح كــدخلها أبدا إلىودات المالية ال یتم إعادة تصنيفئر من هذه الموج خسا اح والاألربإن
ســتفيد المجموعــة مــن هــذه المبــالغ المحصــلة ء عنــدما تنا ا باســتثهــ بيــد اســتحقاق الدفعــة الخاصــة الموحــد عنــد تأكاألربــاح أو الخســائرفــي بيــان 

ربــاح فــي بنــود الــدخل الشــامل األخــرى. إن أدوات حقــوق ثبيــت هــذه األجــودات الماليــة، وفــي هــذه الحالــة یــتم تفة بند المو لتكمنزءج ستردادكا 
المجموعــةوقــد اختــارت لقيمــة. خفــاض فــي انقيــيم االتلخل الشــامل األخــرى ال تخضــع ملكيــة المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدال

هذه الفئة.ضمنالملكية في حقوق اراتها تثمالسقابل لإللغاء  تصنيف غير

لقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات الدین)مالية با موجودات 
دة تقيــيم صــرف العمــالت دخــل الفوائــد أو خســائر إعــا م تثبيــت خــرى، یــتيمة العادلة من خالل بنــود الــدخل الشــامل األبالنسبة ألدوات الدین بالق

، وُتحتســـب بـــنفس طریقـــة الموجـــودات الماليـــة الموحـــدأو الخســـائرحاألربـــا ســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة أو العكوســـات فـــي بيـــان األجنبيـــة وخ 
التوقــف عــن التثبيــت، ُیعــاد إدراج نــدوعخــرى.القيمة العادلة ضمن بنود الــدخل الشــامل األویتم تثبيت باقي متغيرات المقاسة بالتكلفة المطفأة.

ى إلى األرباح أو الخسائر.دلة المثبت في بنود الدخل الشامل األخر التغير التراكمي في القيمة العا 

الصـــكوكســندات االســتثمارات فـــي علــىالخاصــة بالمجموعـــةأدوات الــدین بالقيمـــة العادلــة مــن خـــالل بنــود الــدخل الشـــامل األخــرى تشــتمل
.داولةالمت

عن التثبيتالتوقف
ن مجموعــة موجــودات ماليــة و جــزء مــ لماليــة أوجــودات اأو حيثمــا ینطبــق جــزء مــن المفــي البدایــة التوقــف عــن تثبيــت الموجــودات الماليــة (یــتم

لمركز المالي الموحد للمجموعة) عندما:معنى شطبها من بيان ادات مالية (بمماثلة) كموجو 
 وجودات؛ أودیة من بند المالنقتالتدفقا ول على  ق في الحصتنتهي الحقو
 ــتالم التـــدفقات ــذ علـــ أو عنـــدما النقدیـــة مـــن بنـــد الموجـــودات تحـــول المجموعـــة حقوقهـــا السـ ــدفقا ى عاتقهـــ تأخـ ــة ا االلتـــزام بـــدفع التـ ت النقدیـ

خــاطر ملجميــع اكل فعلــيمجموعــة بشــ رف ثالــث بموجــب ترتيــب "تمریــر"؛ وإمــا (أ) أن تحــول الل دون تأخير جــوهري لطــ ستلمة بالكامالم
موجــودات، إال بنــد الر ومزایــا ميــع مخــاطّولــت وال احتفظــت فعليــًا بج متعلقة ببنــد الموجــودات، أو (ب) ال تكــون المجموعــة قــد ح والمزایا ال

ت.بند الموجوداالسيطرة على  أنها حّولت

قيــيم مــا إذا احتفظــت بمخــاطر ر، فإنها تقــوم بتیر اقية تمبرم اتفودات أو تجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند موج تحّول الموعندما 
ببنــد لقــةلمتعر والمزایــا ابجميع المخــاطإما بتحویل أو االحتفاظٍل فعليتقم بشك. وإذ لمى أي مدى كان هذا االحتفاظومزایا الملكية أم ال، وإل

لــى حــد اســتمرار مشــاركتها فيــه. وجــودات المحــّول إملت بنــد اعة تثبيصل المجمو ات ولم تقم بتحویل السيطرة على بند الموجودات، تواالموجود
علــى المــرتبط بــه بنــد المطلوبــاتبنــد الموجــودات المحــّول و وُیقــاس تبط بــه. لوبــات مــر مجموعــة كــذلك بتثبيــت بنــد مطوفــي هــذه الحالــة، تقــوم ال

وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.یعكس الحقوق أساس

لموجــودات وأقصــى مقابــل د الموجــودات المحــّول بالقيمــة الدفتریــة األصــلية لبنــد ال ضــمان علــى بنــ ذ شــكیأخــ الــذيلمســتمر رتبــاط االاوُیقــاس
ه، أیهما أقل.عة سدادى المجمو یلزم علمادي
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة٢
(تتمة) لهامةالمحاسبية املخص السياسات٣-٢

(تتمة)حققياس الالالتثبيت األولي وال-ت المالية األدوا

(تتمة)اليةلمجودات االمو )١

الماليةفي قيمة الموجودات االنخفاض
ربـــاح أو لـــة مـــن خـــالل األمحـــتفظ بهـــا بالقيمـــة العادكافـــة أدوات الـــدین غيـــر القعـــة لخســـائر االئتمـــان المتو المجموعـــة بتثبيـــت مخصـــصتقـــوم
ا للعقــد وجميــع التــدفقات النقدیــة التــي عاقدیــة المســتحقالتالنقدیــةالتــدفقاتئتمان المتوقعة إلى الفــرق بــين سائر. تستند خسائر االالخ  تتوقــع ة وفقــً
علــى التــدفقات ات النقدیــة المتوقعــةصــلي. تشــتمل التــدفقلفائــدة الفعلــي األمعــدل ایســاوي تقریبــاً خصــمها بســعر اســتالمها والتــي یــتممجموعــةال

تبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.تعرى التي  نية األخ االئتما المحتفظ بها أو التعزیزاتدیة من بيع الضمانات  النق

اطر االئتمانيــة منــذ دة جوهریــة فــي المخــ تــي لــم یكــن بهــا زیــا ان التين. بالنســبة لتعرضــات االئتمــ االئتمان المتوقعة علــى مــرحلخسائرتثبيتیتم
عن حاالت التعثر المحتملــة خــالل األشــهر ج التي تنتئتمانية سائر االاالئتمان المتوقعة عن الخ م تكوین مخصص لخسائر التثبيت األولي، یت

جوهریــة فـــي تــي حــدث لهــا زیــادة ضــات االئتمانيــة الالتعر شــهرًا). بالنســبة لتلــك١٢ل خســائر االئتمــان المتوقعــة خــالمقبلــة (عشــر النــياالث
لعمــر المتبقــي للتعــرض، بغــض اعلــى مــدىالمتوقعــةئتمانيــة د مخصص خسارة للخسائر االبيت األولي، یلزم وجو الئتمانية منذ التثالمخاطر ا

االستخدام).االئتمان المتوقعة على مدى عمرائر  (خسلتعثرالنظر عن توقيت ا

لك، ال تقــوم الئتمــان المتوقعــة. لــذطة فــي حســاب خســائر االمجموعــة طریقــة مبســ ودات العقــود، تطبــقینــة التجاریــة وموجــ للــذمم المدبالنســبة
ســاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــان، ولكــن بــدال مــن ذلــك تقــوم بتثبيــت مخصــص خســائر علــى أئتخــاطر االرات فــي مبــع التغيــ المجموعــة بتت

مخصصــات بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة لخســائریــر مــالي. وقــد وضــعت المجموعــة مصــفوفة فــي تــاریخ كــل تقر امدى عمــر االســتخدعلــى مــ 
يئــة االقتصــادیة. تعتبــر المجموعــة بنــد الموجــودات المــالي متخلــف عــن والبوفقــًا للعوامــل المســتقبلية الخاصــة بالمــدینينتعــدیلها االئتمــان، وتــم 

.یوماً ٩٠لمدة قدیةد الدفعة التعا السداد عندما یتأخر سدا

المعلومــات الداخليــة أو الخارجيــة ير بر المجموعة بند الموجودات المالي متخلــف عــن الســداد عنــدما تشــ ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تعت
ــر ــن غيـ ــه مـ ــى أنـ ــا اإلـ ــتفظ بهـ ــينات ائتمانيـــة تحـ ــاة أي تحسـ ــة القائمـــة بالكامـــل قبـــل مراعـ ــة علـــى المبـــالغ التعاقدیـ لمحتمـــل أن تحصـــل المجموعـ

.دیة تكون هناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقبند الموجودات المالي عندما الشطبم المجموعة. یت

المطلوبات المالية)٢

اساألولي والقيالتثبيت
والســلفيات تصــنيف المطلوبــات الماليــة، عنــد التثبيــت األولــي، كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر والقــروضیــتم

.أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاءوالمبالغ المستحقة الدفع
يمــة العادلــة، وفــي حالــة القــروض والســلفيات والمبــالغ المســتحقة الــدفع، یــتم تنزیــل تكــاليف لقتثبيــت جميــع المطلوبــات الماليــة فــي البدایــة با تمیــ 

المعامالت العائدة لها مباشرة.

لوبات عقود اإلیجار.ومطئنين التجاریين واآلخرین والمبلغ المستحق ألطراف ذات عالقة المطلوبات المالية للمجموعة الدامنتتض

الالحقالقياس
الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما یلي:اسالقيیعتمد
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تتمة)(المطلوبات المالية)٢

تجاریون وآخرون دائنون 
لــى المجموعــة، عة وخــدمات، والتــي صــدرت بهــا فــواتير إویــد المنشــأة ببضــا ستحقة الدفع فــي المســتقبل لقــاء تز ثبيت المطلوبات للمبالغ المیتم ت

أو لم تصدر.

عن التثبيتالتوقف
اء صــالحيته. وعنــد القيــام ط ببنــد المطلوبــات أو إلغائــه أو انتهــ یــتم التوقــف عــن تثبيــت بنــد المطلوبــات المــالي عنــد االعفــاء مــن االلتــزام المــرتب

ة بشــكل أساســي أو أن الشــروط المتعلقــة من نفس المقرض على أساس شــروط مختلفــ مطلوبات مالي آخرحالل بند المطلوبات المالي ببند بإ 
المطلوبــات التغييــر علــى أنــه توقــف عــن تثبيــت بنــدالموجود قد تم تعــدیلها بصــورة جوهریــة، یــتم التعامــل مــع هــذا اإلحــالل أوطلوباتببند الم

ة ذات العالقــة فــي بيــان األربــاح ویــتم تثبيــت الفــرق فــي المبــالغ المدرجــ وبات مالي جدیــد. بند مطلوبات مالي وتثبيت بند مطلالمالي األصلي ك
.موحدأو الخسائر ال

تسویة األدوات المالية)٣

ي حــال وجــود حــق قــانوني ملــزم المركــز المــالي الموحــد فقــط فــ ویدرج صافي المبلغ المدرج فــي بيــان تسویة الموجودات والمطلوبات الماليةیتم
موجــودات وتســدید المطلوبــات لنيــة فــي الســداد علــى أســاس الصــافي أو لتحقيــق الالمثبتــة أو أن یكــون لــدى المجموعــة ا لتســویة المبــالغحاليــاً 

.بالتزامن

وشبه النقدیةالنقدیة
جــل التــي دائــع القصــيرة األلصندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والو وشبه النقدیة من النقد في اقات النقدیة الموحد، تتألف النقدیة بيان التدفلغرض

أشهر أو أقل بعد تنزیل رصيد السحب على المكشوف من البنوك.تستحق في األصل خالل ثالثة

المخصصات 
فقات التــدحــدث ســابق، ومــن المــرجح أن تكــون أو ضــمني) حــالي علــى المجموعــة نتيجــة ثبيــت المخصصــات عنــد وجــود التــزام (قــانونيتیــتم

ویمكــن عمــل تقــدیر معقــول لمبلــغ االلتــزام. عنــدما تتوقــع المجموعــة بأنــه أجــل تســدید االلتــزام مــن ضــروریة مزایا اقتصــادیةالمتضمنة  الخارجة  
لســداد فقــط. یــتم عــرض كبنــد موجــودات ولكــن عنــد التأكــد مــن اغ المحصــلعــض مــن أو كــل المخصصــات، یــتم تثبيــت المبلــ بادةیمكــن اســتع

لغ مستردة.د بعد تنزیل أیة مبا ي بيان األرباح أو الخسائر الموح تتعلق بأي مخصص فالمصاریف التي  

لمخــاطر التــي ئمــًا، اتخدام الســعر والــذي یعكــس، حيثمــا یكــون مالكان تأثير القيمــة الزمنيــة لألمــوال جوهریــًا، یــتم خصــم المخصصــات باســ إذا
رور الوقت كتكاليف تمویل.لمخصص المستحق بماستخدام الخصم، تثبت الزیادة في اتخص بند المطلوبات. عند

ظفيننهایة الخدمة للمو ةمكافأ
وظفين خدمــة للمــ المجموعــة بتقــدیم مكافــأة نهایــة الخدمــة للمــوظفين. تســتند المبــالغ المســتحقة الــدفع علــى الراتــب النهــائي وطــول مــدة التقــوم

مزایا على مدى فترة الخدمة.  المتوقعة لهذه الفترة الخدمة. یؤخذ مخصص للتكاليف  خضوعًا إلتمام الحد األدنى من

المجموعة بتكوین مخصص للمساهمات التي سيتم تقدیمها في صندوق تقاعد الهيئــة العامــة للمعاشــات نين، تقومالموظفين المواطصوصبخ 
ل للمصــاریف عنــد ات واالتزامات المجموعة على هذه المساهملموظفين. تقتصر ارواتب سب كنسبة من عية وتحتوالتأمينات االجتما  لتي تحمــّ

.قها استحقا 



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٣٠

(تتمة) ياسات المحاسبية الهامةالس٢
(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

ئة وااللتزامات الطار المطلوبات 
التــي تتضــمن ق خــارج للمــواردد تدفیتم تثبيت المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة. ویتم اإلفصاح عنها إال إذا كان من المستبعال

لالمــرجح تــدفق داخــ ة لكن یتم اإلفصاح عنها عنــدما یكــون مــن لمالية الموحدتثبيت بند موجودات طارئة في البيانات اممزایا اقتصادیة. ال یت
للمزایا االقتصادیة.

القيمة المضافةضریبة
للســلع والخــدمات ا ات العربية المتحدة، وعلى اســتيرادهخل دولة اإلمار ها دا٪ على معامالت٥المجموعة لضریبة القيمة المضافة بنسبة تخضع

معــدل الضــریبة المطبــق علــى المبلــغ المفــوتر لبيــع ات ضــریبة القيمــة المضــافة مــن خــالل تطبيــقبلــغ بنــد مطلوبــ مــن الخــارج. یــتم تحدیــد م
ضــریبة القيمــة المضــافة للمخرجــات) تحــدة (إن وجــدت) (الموالخــدمات والمصــاریف القابلــة لالســترداد داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة البضــاعة

ــافة المدفوعـــة علـــى قنا  ــة المضـ ــًا ضـــریبة القيمـ ــة ذات المشـــتریات التـــ صـ ــع الفـــواتير الداعمـ ــافة ي تـــم إجراؤهـــا مـ العالقـــة (ضـــریبة القيمـــة المضـ
ية الموحدة.ي البيانات المالة فبعد خصم ضریبة القيمة المضافة لجميع الفترات المعروضراداتللمدخالت). تسجل المجموعة اإلی

يةاألجنبالعمالت 
ل المجموعــة وفقــًا لســعر الصــرف الفــوري للعملــة المســتخدمة المعنيــة بتــاریخ تكــون ًا من قبالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية مبدئيلسج ت

.ألول مرةللتثبيتالمعاملة فيه مؤهلة 

.ماليلاستخدمة بتاریخ التقریرلمألجنبية تحول بأسعار الصرف الفوریة للعملة االت امطلوبات النقدیة المصنفة بالعمالموجودات والنإ

حســـب التكلفــة التاریخيـــة بــالعمالت األجنبيـــة یــتم تحویلهـــا باســتخدام أســـعار الصــرف بتـــواریخ المعـــامالت تـــي تقــاس البنــود غيـــر النقدیــة الإن
تـــاریخ تحدیـــد القيمـــة صـــرف بالدلـــة بــالعمالت األجنبيـــة تحـــول باســـتخدام أســـعار العا لنقدیـــة التـــي تـــم قياســـها بالقيمـــةود غيـــر ااألوليــة. إن البنـــ 

مــن تحویــل البنــود غيــر النقدیــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة یــتم معاملتهــا بمــا یتماشــى مــع تثبيــت الناتجــة العادلــة. إن األربــاح أو الخســائر 
ت أربــاح أو خســائر القيمــة تثبيــ تمى ســبيل المثــال، فروقــات التحویــل للبنــود حيــث یــ د (عللتغيير في القيمة العادلة للبنائر من ااألرباح أو الخس

ــةال ــود الـــدخل الشـــ عادلـ ــامل األخـــرى أو األربـــاح أو امل األخـــ ضـــمن بنـ ــود الـــدخل الشـ ــًا ضـــمن بنـ ــاح أو الخســـائر أیضـ رى أو یـــتم تثبيـــت األربـ
الخسائر، على التوالي).

سبية الهامةلمحاحكام والتقدیرات واالفتراضات ااأل٤-٢

ت تــؤثر علــى المبــالغ المعلنــة لإلیــرادات افتراضــا ة للمجموعة یتطلب من اإلدارة إصدار أحكام وتقــدیرات و موحدالإن إعداد هذه البيانات المالية 
ــاحات المرفقـــة واإلفصـــاح عـــن المطلوبـــ  ــذه االفات الطار والمصـــاریف والموجـــودات والمطلوبـــات، واإلفصـ ــدم التأكـــد حـــول هـ ات تراضـــ ئـــة. إن عـ

في الفترات المستقبلية.متأثرة  جوهري على القيمة المدرجة للموجودات أو المطلوبات الدیل تعیمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب توالتقدیرا

األحكام
لهــا التــأثير التــيتلك التي تشتمل على تقــدیرات، و باستثناءعملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باألحكام التالية خالل

ات المالية الموحدة:بيانالاألكبر على المبالغ المثبتة في  

تغير وتقييم القيدتحدید طریقة لتقدیر المبلغ الم
المتغيــر، یتعــين ر المبلــغحــق اإلرجــاع وتخفيضــات الكميــات التــي ینشــأ عنهــا مبلغــًا متغيــرًا. عنــد تقــدیالبضــاعةبعــض عقــود مبيعــات تشــتمل

فضــل بقيمــة المبلــغ ثر احتماًال استنادًا إلى الطریقة التي تتنبــأ بشــكل أاألكغ ام إما طریقة القيمة المتوقعة أو طریقة المبلستخدعلى المجموعة ا
یستحق لها.لذيا
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(تتمة)األحكام

ذات حقـــوق البضـــاعةتغيـــر لمبيعـــات مبلـــغ الممناســـبة الســـتخدامها فـــي تقـــدیر الالجموعـــة أن طریقـــة القيمـــة المتوقعـــة هـــي الطریقـــة المتقـــرر 
مــع تخفيضــات الكميــات، اعةالبضــ ائص مماثلة. عند تقدیر المبلــغ المتغيــر لمبيعــات جاع، نظرًا للعدد الكبير لعقود العمالء التي لها خصاإلر 

إن الطریقــة المختــارة التــي تتنبــأ ناســبًا. طریقــة القيمــة المتوقعــة ســيكون مو تخدام مزیج من طریقة المبلغ األكثر احتماالً أن اسعةقررت المجمو 
ا علــى عــدد بشــك غ األكثــر احتمــاًال لتلــك حــدود الكميــات الــواردة فــي العقــد. ُتســتخدم طریقــة المبلــ ل أفضــل قيمــة المبلــغ المتغيــر اعتمــدت أساســً

احد.كميات و عة للعقود التي لها أكثر من حدوقكميات فردي في حين تستخدم طریقة القيمة المتا حد العقود التي له

ان المبلــغ المتغيــر مقيــدًا. قــررت المجموعــة أن عر المعاملــة، تأخــذ المجموعــة بعــين االعتبــار مــا إذا كــ تضــمين أي مبلــغ متغيــر فــي ســ قبــل
يتم الحاليــة. باإلضــافة إلــى ذلــك، ســ یةا الســابقة وتوقعــات األعمــال والظــروف االقتصــادخبرتهــ المبلــغ المتغيــر ليســت مقيــدة بنــاًء علــى تقــدیرات

طار زمني قصير.تأكد المبلغ المتغير ضمن إدمل في عالفص

وعة كمؤجرالمجم–عقود إیجار العقارات  تصنيف
ا كعقــار اســتثماري حيــث ال تســتوفي معــایير بخصــوص جــزء مــن عقاراتهــا، ولــم یــتم تصــنيفهت المجموعــة عقــود إیجــار عقــارات تجاریــة أبرمــ 

 إلــى تقيــيم شــروط وأحكــام االتفاقيــات مثــل أن فتــرة . وحــددت المجموعــة، اســتناداً ٤٠لي رقــم ســبي الــدو ســتثماریة وفقــًا للمعيــار المحا االالعقارات  
حــد األدنــى لإلیجــار فعليــًا كامــل مبلــغ القيمــة قــار وال تبلــغ القيمــة الحاليــة لــدفعات الجــزءًا رئيســيًا مــن العمــر االقتصــادي للعتمثــلیجــار ال اإل

تحتسب عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغيلية.هریة ومزایا ملكية العقار وبالتالي  اطر الجو للعقار أنها تحتفظ بجميع المخ لةالعاد

دید مدة عقد اإلیجار بالنسبة للعقود ذات خيارات التجدیدحكم جوهري عند تح إجراء
خيــار تمدیــد عقــد د اإلیجــار، باإلضــافة إلــى الفتــرات المشــمولة بعقــ غــاء لار علــى أنهــا المــدة غيــر القابلــة لإللقــد اإلیجــ المجموعــة مــدة عتحــدد

د اإلیجــار، إذا كــان مــن المؤكــد بشــكل معقــول عــدم ل تنفيــذه، أو أي فتــرات یشــملها خيــار إنهــاء عقــ اإلیجــار إذا كــان مــن المؤكــد بشــكل معقــو 
ت إضافية مدتها ثالث سنوات أو أكثر. تطبــق رات لفتد لدى المجموعة خيار إیجار الموجوداجار، یوج بعض عقود اإلیبموجبحدوث ذلك.  

ي كافــة العوامــل ذات العالقــة والتــي ول تنفيذ خيار التجدید. وهــذا یعنــي، أنــه یراعــ مجموعة حكم حول تقييم ما إذا كان من المؤكد بشكل معقال
قــد اإلیجــار إذا كــان هنــاك حــدث أو تغيــر عم مــدةخ البــدء، تقــوم المجموعــة بإعــادة تقيــيبعــد تــاریلتنفيــذ التجدیــد. ديتؤدي لوجــود حــافز اقتصــا 

ســبيل المثــال، تغييــر فــي لــى تنفيــذ (أو عــدم تنفيــذ) خيــار التجدیــد (علــى فــي الظــروف الخاضــعة لســيطرتها والتــي تــؤثر علــى قــدرتها عجوهري  
بــاني نظـــرًا ألهميــة هـــذه لمضـــي وامـــن فتــرة اإلیجــار لعقـــود إیجــار األرادیـــد كجــزءبتضـــمين فتــرة التج عــةاســتراتيجية األعمــال). قامـــت المجمو 

بي جــوهري مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات)، وســيكون لهــا أثــر ســلا. هــذه العقــود لهــا فتــرة قصــيرة غيــر قابلــة لإللغــاء (أيالموجودات في عملياتهــ 
المجموعــة نذلــك ألالســيارات كجــزء مــن مــدة عقــد اإلیجــار و د تــأجير خيــارات تجدیــد عقــو اجعلى اإلنتاج في حالة عدم توفر بدیل. لم یــتم إدر 

لتجدید.ال تزید عن خمس سنوات وبالتالي ال یوجد أي خيارات للدیها سياسة لتأجير السيارات لمدة

نموذج األعمالتقييم
األعمــال. تقــوم المجموعــة بتحدیــد ر نمــوذج لموجــودات الماليــة بنــاًء علــى نتــائج اختبــار مــدفوعات أصــل الــدین والفائــدة واختبــا وقياس اتصنيف

تضــمن هــذا التقيــيم ات الموجــودات الماليــة معــًا لتحقيــق هــدف أعمــال محــدد. یال على المستوى الذي یعكس طریقــة إدارة مجموعــ عمج األنموذ
داء الموجــودات وكيفيــة ثر علــى أذات العالقة، بما في ذلك كيفية تقييم وقياس أداء الموجودات والمخاطر التي تــؤ أحكامًا تعكس جميع األدلة 

مطفــأة أو بالقيمــة موعــة بمتابعــة الموجــودات الماليــة المقاســة بالتكلفــة الریقــة ســداد أتعــاب مــدراء الموجــودات. تقــوم المج وطخــاطر إدارة هذه الم
، ومــا إذا كانـــت ســتبعادها ل الشــامل األخـــرى والتــي تــم التوقـــف عــن تثبيتهــا قبــل تـــاریخ اســتحقاقها لفهــم ســـبب ابنـــود الــدخ اللالعادلــة مــن خــ 

مــا إذا كــان . تعتبر المتابعة جزءًا من تقيــيم المجموعــة المســتمر لعمال الذي تم االحتفاظ ببند الموجودات ألجلهألهدف ااألسباب متوافقة مع  
ير مالئــم، تقيــيم مــا ذا كان غبالموجودات المالية المتبقية من أجله یستمر في كونه مالئمًا، وفي حالة ما إنموذج األعمال الذي یتم االحتفاظ

الل تصــنيف هــذه الموجــودات. لــم تكــن هنــاك تغييــرات مطلوبــة خــ مــوذج األعمــال وبالتــالي هنــاك تغيــر مســتقبلي فــينيــر فــيإذا كان هناك تغ
الفترات المعروضة.
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ات واالفتراضالتقدیرات 
لماليــة، التــي لهــا يــر المؤكــدة بتــاریخ إعــداد البيانــات اقــدیرات غة المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى للتســيإن االفتراضــات األسا 

عــة ة فيما یلي. تعتمــد المجمو الية المقبلة مبينلمبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة ضمن السنة الممخاطر جوهریة للتسبب بتعدیل جوهري 
ت الحاليــة حــول دة. ومــع ذلــك، فــإن الظــروف واالفتراضــا يــة الموحــ ها علــى المعــایير المتــوفرة عنــد إعــداد البيانــات المالاتافتراضــاتها وتقــدیر فــي

االفتراضــات عنــد تلــك التغيــرات فــي غيــرات الســوق أو ظــروف خارجــة عــن ســيطرة المجموعــة. تــنعكسالتطــورات المســتقبلية قــد تتغيــر بســبب ت
حدوثها.

مبدأ االستمراریة
تقيــيم لقــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمراریة، وهــي مقتنعــة أن المجموعــة لــدیها المــوارد لالســتمرار فــي دارة إلاأجــرت

جوهریــة والتــي قــد تلقــي بشــكوك جوهریــة أي تقــدیرات غيــر مؤكــدةباإلضافة لذلك، إن اإلدارة ليس لدیها علم باألعمال في المستقبل المنظور.
ــول قـــدرة  ــة الموحــــدة علـــى أســـاس مبــــدأ علــــى االســـتمرار علـــى أســــاس مبـــدأ االســـتمراریة.وعـــةجمالمحـ ــات الماليـ لــــذلك، تـــم إعـــداد هــــذه البيانـ
االستمراریة.

في قيمة المخزون االنخفاض
إجــراء تقــدیر تمقــدیمًا أو متقادمــًا، یــ ا أقــل. عنــدما یصــبح المخــزون قهــا أیهمــ مكــن تحقياالحتفــاظ بــالمخزون بالتكلفــة أو صــافي القيمــة المیــتم

دیــةللمبــالغ الجوهریــة غيــر الفر یــتم هــذا التقــدیر بصــورة فردیــة. أمــا بالنســبة الممكــن تحقيقهــا. بالنســبة للمبــالغ الجوهریــة الفردیــة، لصافي القيمة  
البيع التاریخية.  ارالتقادم استنادًا ألسعوع المخزون ودرجة العمر أو صص حسب نویؤخذ مخ ولكنها قدیمة أو متقادمة فيتم تقدیرها مجتمعًة 

ــة المخـــزون بتـــاریخ ــالي قيمـ ــاریر، بلـــغ إجمـ ــم)، ١٠٥٬٥٢٧٬١٨٩–٢٠٢١درهـــم (١٢٦٬١٠٣٬٠٥٥إعـــداد التقـ مخصـــصقبـــل احتســـابدرهـ
ــة بمبلـــغ  ــم). إن أي فـــرق ٧٦٠٬٩٣٠–٢٠٢١درهـــم (٨١٦٬٧٨٢للمخـــزون البطـــيء الحركـ ــيندرهـ ــا بـ ــي مـ ــًا فـ ــة فعليـ الفتـــرات المبـــالغ المحققـ

األرباح أو الخسائر الموحد.مبالغ المتوقعة سيتم تثبيته في بيان  الالمستقبلية و 

ات الثابتة والموجودات غير الملموسةالمقدرة لالستخدام واستهالك الموجوداألعمار
ــوم ــتهتقـ ــة االسـ ــة للنمـــ الك للتأكـــد اإلدارة بمراجعـــة دوریـــة لألعمـــار المقـــدرة وطریقـ ــا وقـــ وذج المتمـــن أن طریقـــة وفتـــرة االســـتهالك مماثلـ ع للمزایـ

جودات.االقتصادیة من هذه المو 

تقدیر نسبة االقتراض المتزایدة-اإلیجار  عقود
بهــا لقيــاس یجــار بســهولة، ومــن ثــم تســتخدم نســبة االقتــراض المتزایــدة الخاصــةیــد نســبة الفائــدة الضــمنية فــي عقــد اإلیمكــن للمجموعــة تحدال

ى المجموعة دفعهــا لالقتــراض لفتــرة مماثلــة، وبــنفس هي نسبة الفائدة التي قد یتوجب علة المتزایدمطلوبات عقود اإلیجار. إن نسبة االقتراض 
بند موجودات حق االستخدام في بيئة اقتصادیة مماثلة.صول على بند موجودات بقيمة مماثلة لالضمان، األموال الالزمة للح 

توفر نسب ملحوظــة (كمــا هــو والذي یحتاج إلى تقدیر عند عدم ه،موعة دفعاالقتراض المتزایدة ما قد یتوجب على المج تعكس نسبة ومن ثم
ها لــتعكس شــروط وأحكــام عقــد اإلیجــار (علــى الت تمویــل) أو عنــد الحاجــة إلــى تعــدیلالحال بالنسبة للشركات التابعــة التــي ال تــدخل فــي معــام

قتــراض المتزایــدة . تقــوم المجموعــة بتقــدیر نســبة االة)ة التابعــ إلیجــار ليســت بالعملــة المســتخدمة لــدى الشــركتكــون عقــود اســبيل المثــال، عنــدما 
یرات الخاصة بالشــركة (مثــل التصــنيف د توفرها وُتطاَلب بإجراء بعض التقدباستخدام المدخالت الملحوظة (مثل أسعار الفائدة في السوق) عن

التابعة).االئتماني المنفصل للشركة
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامة٢
(تتمة) دیرات واالفتراضات المحاسبية الهامةكام والتقحاأل٤-٢

واالفتراضات (تتمة)التقدیرات 

ت الكمياتالمبلغ المتغير للمرتجعات وتخفيضا تقدیر
. طـــورت حقــوق اإلرجــاع وتخفيضـــات الكميــاتذاتالبضـــاعةذي یجـــب إدراجــه فــي ســـعر المعاملــة لبيــع المجموعــة المبلـــغ المتغيــر الــ تقــدر

ابقة لكل منتج للوصول إلى نســب العائــد المتوقعــة. لتنبؤ بمرتجعات المبيعات. استخدم النموذج بيانات العائد السا إحصائًيا لموذجً المجموعة ن
ســوف تــؤثر مقارنــًة بنمــوذج العائــد الســابق لتحدید القيمــة المتوقعــة للمبلــغ المتغيــر. إن أي تغييــرات جوهریــة فــي الخبــرةالنسبتطبيق هذه یتم  

لمقدرة من قبل المجموعة.ئد المتوقعة االعا على نسب 

مد تحدید ما إذا كــان مــن كميات فردي. یعتعة للمجموعة على أساس كل عميل للعقود التي تخضع لحد تحليل تخفيضات الكميات المتوقیتم
اریخه.تى تتریات المتراكمة ح التخفيضات السابقة للعميل والمشالمرجح أن یحق للعميل الخصم أم ال على استحقاقات  

ا لذلك. تعتبــر عة بشكل ربع سنوي ویتم تعدیل مطلوبات االسترداد وفقً المجموعة بتحدیث تقييمها للمرتجعات وتخفيضات الكميات المتوقتقوم
عــات باســتحقاقات المرتج ة الســابقة للمجموعــة فيمــا یتعلــق قدیرات المرتجعات وتخفيضات الكميــات المتوقعــة حساســة لتغيــر الظــروف؛ والتجربــ ت

٢٠٢١و ٢٠٢٢دیســمبر ٣١لعمــالء فــي المســتقبل. كمــا فــي ال تكون مماثلة الستحقاقات المرتجعات والتخفيضات الفعلية لقداتوالتخفيض
مبلغ مالي جوهري كمطلوبات استرداد للمرتجعات وتخفيضات الكميات المتوقعة.م یتم تثبيت أي ل

عقودة وموجودات الجاریللذمم المدینة التخسائر االئتمان المتوقعة  مخصص
د معــــدالت توقعــــة للــــذمم المدینــــة التجاریــــة وموجــــودات العقــــود. تســــتنالمجموعــــة جــــدول مخصصــــات لحســــاب خســــائر االئتمــــان المتســــتخدم

مثــال، حســب نمــاط خســائر مماثلــة (علــى ســبيل الالمخصصــات إلــى عــدد أیــام التــأخر عــن الســداد لمجموعــات مختلفــة مــن العمــالء التــي لهــا أ
دیة واألشكال األخرى من الضمانات االئتمانية).عميل وتقييمه والتغطية بواسطة االعتمادات المستنالنوعنتج و رافي ونوع المالجغالموقع 

ة بمعــایرة الجــدول لتعــدیل تجربــة جــدول المخصصــات فــي البدایــة إلــى معــدالت التعثــر الســابقة المالحظــة للمجموعــة. ســتقوم المجموعــ دیســتن
تــدهور الظــروف االقتصــادیة المتوقعــة بلية. علــى ســبيل المثــال، إذا كــان مــن المتوقــع أن تعلومــات مســتقة بنــاًء علــى مســابقخســائر االئتمــان ال

طــاع التصــنيع، یــتم تعــدیل محلي) خالل العام المقبل، مما قد یؤدي إلــى زیــادة عــدد حــاالت التعثــر فــي قالجإجمالي المنتعلى سبيل المثال:  (
المستقبلية.ابقة الملحوظة ویتم تحليل التغيرات في التقدیراتیتم تحدیث معدالت التعثر السریخ كل تقریر،ي تا التعثر السابقة. فمعدالت 

هو تقدیر جــوهري. إن قيمــة لسابقة الملحوظة والظروف االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعةتقييم الترابط بين معدالت التعثر اإن
ــة. قـــد ال تكـــون الخبـــرة الســـابقة لخســـائر افـــي الظـــروف واألوضـــاع االقتصـــادیاســـة للتغيـــرات ة حساالئتمـــان المتوقعـــ خســـائر الئتمـــان ة المتوقعـ

ة أیًضا دليًال على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.الخاصة بالمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادی
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من عقود العمالء، بالصافي اإلیرادات-٣

قود العمالء:المجموعة من عدات ا یلي تحليل إلیرافيم

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

نوع اإلیرادات 

٦٧٠٬٢١٠٬٧٦١٥٣٣٬٥٨٤٬٣٠٠، باإلجماليالبضاعةبيع
)١٨٬٢٥٨٬٠٢٤()٠١٧٬٣٠٨٢٣٬(خصوماتتخفيضات و :  ناقصاً 

٦٤٦٬٩٠٢٬٧٤٤٥١٥٬٣٢٦٬٢٧٦البضاعةبيع
١٢٨٬٨١٣٤٩٬٦٢٥تقدیم الطلباتخدمات

٥٥٧٬٠٣١٤٧٬٦٥١٥٬٣٧٥٬٩٠١

اإلیرادات نوع
٥٥٧٬٠٣١٦٤٧٬٥١٥٬٣٧٥٬٩٠١وقت معينفي

الجغرافيةاألسواق
٤٧٨٬٢٢٠٬٧٢١٣٩١٬١٧٣٬٨٤٠العربية المتحدةاإلمارات

٩٥٬٣٦٩٬٤٠٢٩٠٬٦٥٢٬٠٠٧المتحدةمجلس التعاون الخليجي غير دولة اإلمارات العربية دول
٣٬٤٤١٬٤٣٤٧٣٣٬٥٥٠٬٠٥٤العالمدول بقية

٥٥٧٬٠٣١٦٤٧٬٥١٥٬٣٧٥٬٩٠١

ضــمن الــذمم الدائنــة التجاریــة واألخــرى ضــمن لوبــات العقــود ومدرجــةكمطعمــالء والخصــومات األخــرى المقدمــة مــن المبــالغ الیــتم تصــنيف
.١١ه ضمن اإلیضاح  فصاح عنتم اإلیة و ینة تجار د كذمم مدبلغ الذي صدر به فاتورة بموجب العقو . تم تثبيت الم٢١اإلیضاح  
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للسنةاألرباح  -٤

تحميل:بعد للسنةظهار األرباح  إتم 

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٩٥٢٬٢٧٢٥٣٨٬٤٢١٬٤٧٠٬٨٤٠اتكلفة المبيعتإلىالمحملتكلفة المخزون  

٧٢٦٬١٣٤٤٠٬٣٨٬١٤٨٬٢٨٢نالموظفيمصاریف

٣١٤٬٥٢١٬٣٨٣٩٩٠غيليةشعقود اإلیجار الت

٧٬١٤٠٬٧٢٣-)٢٤(إیضاح  ةيئالقضا وىا عالدخصصم

وال تتضــمن خيــار الشــراء ("عقــود لشــهرًا أو أقــ ١٢ر مــدتها ا إیجــ فتــرةي یكــون لهــا جــار التــ بعقود اإلیية تتعلق مصاریف عقود اإلیجار التشغيل
لموجودات منخفضة القيمة").فضة ("اقيمة منخ ذوودات األساسي ج مو وعقود اإلیجار التي یكون فيها بند الإیجار قصيرة األجل")
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دات الثابتةالموجو -٥

أعمال رأسماليةأثاث وتركيبات موجودات أراضي 
المجموعد التنفيذقيت سياراومعدات مكتبية ثابتةومباني 
همدر درهمدرهمدرهمدرهمدرهم

:التكلفة
٢٠٢٢٩٢٬٨٣٣٬٤٣٨١٧٣٬١٠٢٬١٧٠٥٬٩٩٨٬٩٩٧١٥٬٣٠٤٬٦٥٧٢٬٤١٥٬٣١١٢٨٩٬٦٥٤٬٥٧٣ینایر ١في 
٦٬٨٩٠٬٤٩١٦٬٩٠٨٬٤٣١-١٧٬٩٤٠--افاتإض

)٨٢٠٬٤٩٦(-)٨٠٨٬١٠٠()١٢٬٣٩٦(--استبعادات
-)٥٬٠٣٨٬٦٩٥(٣٬٣٣١٬٩١٨٧٣٥٨٬٢٧١٬٣٤٨٬٥٠٠-عادة تصنيفاتتحویالت وإ 

٢٠٢٢٣٣٬٤٣٨٩٢٬٨١٧٦٬٤٣٤٬٠٨٨٦٬٣٦٢٬٨١٨٠٥٧٬٨٤٥١٥٬١٠٧٬٢٦٧٤٬٥٠٨٬٧٤٢٢٩٥٬دیسمبر ٣١في 

استهالك متراكم وانخفاض القيمة:
٢٠٢٢٤٩٬٨٨٤٬٠٩٥١٣٤٬١٣٨٬٨٤٨٥٬٣١٦٬٦٦٩١٢٬٥٦٠٬٨٣٩٧٧١٬٣٩٤٢٠٢٬٦٧١٬٨٤٥ینایر ١في 

١١٬١٣٩٬٢٩١-٢٬٩٣٥٬٤٧١٦٬٥٢٨٬٠٨٦٢٨٢٬٠٣٤١٬٣٩٣٬٧٠٠سنةلل
)٨٢٠٬٤٩٦(-)٨٠٨٬١٠٠()١٢٬٣٩٦(--استبعادات

٢٠٢٢٥٢٬٨١٩٬٥٦٦١٤٠٬٦٦٦٬٩٣٤٥٬٥٨٦٬٣٠٧٤٣٩٬١٤٦١٣٬٧٧١٬٣٩٤٦٤٠٬٩٩٠٢١٢٬دیسمبر ١٣في 
صافي القيمة المدرجة

٢٠٢٢٬٠١٣٬٨٧٢٤٠٣٥٬٧٦٧٬١٥٤٧٧٦٬٥١١٦١٨٬٦٩٨٢٬٧١٣٬٤٩٥٣٬١٬٨٦٨٨٢٬٧٥دیسمبر ٣١في 

أعمال رأسماليةكيبات أثاث وتر موجودات أراضي 
المجموعد التنفيذقيسيارات مكتبية ومعداتةثابتومباني 
درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

:التكلفة
٢٠٢١٩٢٬٦٢٥٬٤٣٨١٧٢٬٢٠٥٬٧٠٧٥٬٥٢٢٬٦٦٥١٣٬٧٠١٬٩٧٧٢٬٤٦٢٬٢١٦٢٨٦٬٥١٨٬٠٠٣ینایر ١في 
٢٬٩٠١٬٤٢٨٢٬٩٠١٬٤٢٨----اتافإض

)٣٢٥٬٠٠٠(-)٣٢٥٬٠٠٠(---استبعادات
)٩٣٢٬٢٠٠(---)٩٣٢٬٢٠٠(-*تتعدیال

دمج ده عنمستحوذ علي
١٬٤٩٢٬٣٤٢-٣٨٥٬١٠٥٨٠٬٥٥٧١٬٠٢٦٬٦٨٠-)٨األعمال (إیضاح 

-)٢٬٩٤٨٬٣٣٣(٠٢٠٨٬٠٠٬٥٥٨٤٤٣١٬٣٩٥٬٧٧٥٩٠١٬٠٠٠عادة تصنيفاتتحویالت وإ 

٢٠٢١٩٢٬٨٣٣٬٤٣٨١٧٣٬١٠٢٬١٧٠٬٩٩٨٬٩٩٧٥١٥٬٣٠٤٬٦٥٧٢٬٤١٥٬٣١١٢٨٩٬٦٥٤٬٥٧٣دیسمبر ٣١في 

استهالك متراكم وانخفاض القيمة:
٢٠٢١٤٦٬٩٢٧٬٣٦٠١٢٧٬٣١٩٬٥٨٧٤٬٨٢٢٬٧٦٩١٠٬٧٢٥٬٦٩٣٧٧١٬٣٩٤١٩٠٬٥٦٦٬٨٠٣ینایر ١في 

١١٬٢٨٠٬٥٣٤-٢٬٩٥٦٬٧٣٥٦٬٥٥٧٬٥٦٥٤٣٢٬٣٠٥١٬٣٣٣٬٩٢٩للسنة
)١٥٦٬٥٦٥(-)١٥٦٬٥٦٥(---استبعادات

ج دمدمستحوذ عليه عن
٩٨١٬٠٧٣-٢٦١٬٦٩٦٦١٬٥٩٥٦٥٧٬٧٨٢-)٨األعمال (إیضاح 

٢٠٢١٤٩٬٨٨٤٬٠٩٥٤٨٬٨١٣٤٬١٣٨١٦٬٦٦٩٣٥٬١٢٬٥٦٠٬٨٣٩٧٧١٬٣٩٤٢٠٢٬٦٧١٬٨٤٥دیسمبر ١٣في 

صافي القيمة المدرجة
٢٠٢١٤٩٬٣٤٣٤٢٬٩٣٨٬٩٦٣٬٣٢٢٦٨٢٬٣٢٨٢٬٧٤٣٬٨١٨١٧١٬٦٤٣٬٩٨٦٬٩٨٢٬٧٢٨دیسمبر ٣١في 
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(تتمة) الموجودات الثابتة-٥
ي درهــم مــن قبــل هيئــة كهربــاء وميــاه دبــ ٩٣٢٬٢٠٠مبلــغ ســترداد ب، حصلت المجموعة علــى ا٢٠٢١دیسمبر ٣١في المنتهية ل السنة خال*  

ات ذات ســترداد كتعــدیل للقيمــة الدفتریــة لموجــودت فــي الســنوات الســابقة. تمــت محاســبة االمقابل الســداد األولــي للتركيبــات الكهربائيــة التــي تمــ 
عالقة.

. إن ٢٠١٠وق ملكيتهــا مــن حكومــة دبــي فــي عــام ذ علــى حقــ رع الشــيخ زایــد علــى قطعــة أرض تــم االســتحواوعــة فــي شــا بنــى المجمتم إنشــاء م
أجرة من حكومة دبي.طقة جبل علي الصناعية على قطعة أرض مستمسجلة باسم المجموعة. تم إنشاء مبنى المجموعة في مناألرض

بشـــكل تص تخــ ٢٠٢٢دیســمبر ٣١درهــم) كمـــا فــي ١٬٦٤٣٬٩١٧-٢٠٢١درهــم (٣٬٤٩٥٬٧١٣ســمالية قيــد التنفيـــذ بمبلــغإن األعمــال الرأٍ 
درهــم ٣٢٣٬٥٩٧لــغ علي الصناعية. وتشــتمل علــى دفعــات رأســمالية مقدمــة بمببمصاریف توسعة المصنع والمخازن في منطقة جبلأساسي  

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١كما في درهم)٦٢٤٬١٨٢-٢٠٢١(

طــرف ثالــث لكســـب فين لفـــي منطقــة القــوز وبعــض وحــدات ســكن المــوظشــكل مؤقــت مبــاني بوعــة بتــأجير جــزء مــن األرض والقامــت المجم
والتــي تــم إدراجهــا فــي الــدخل درهــم) ٨٣٬٣٣٢-٢٠٢١درهــم (١٠٩٬٣٨٢دخــل تــأجير بمبلــغ اإلیجــارات. خــالل الســنة، حققــت المجموعــة 

.الموحداألرباح أو الخسائرعروض في بيان  الماآلخر  

-٢٠٢١ون درهــم (مليــ ١٢٦٬٥٢بلغــت ٢٠٢٢دیســمبر ٣١تــزال قيــد االســتخدام كمــا فــي ال التــي الموجــودات المســتهلكة بالكامــلإن تكلفــة 
ك المحمل للسنة كما یلي:مليون درهم). تم تخصيص االستهال١٢٦٬٥٢

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٧٬٧٤٥٬٥٩٧٧٬٨٥٩٬٥٥٢المبيعاتتكلفة 
٢٬٦٤٧٬٥١٧٢٬٧٢١٬٩٤٤مصاریف بيع وتوزیع
٧٤٦٬١٧٧٦٩٩٬٠٣٨وإداریةمصاریف عمومية 

١٢٩٬١٣٩١١٬١١٬٢٨٠٬٥٣٤

االستخدامات حقموجود-٦
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

١٧٬٧٣٩٬٤٧٦١٩٬٨٤٨٬٩٥١ینایر١في كما 
١٬٩٥٢٬٢٣٤٧٢٦٬٨٢٠السنةل اإلضافات خال

-١٬٩٣٢٬٨٧٦التعدیالت خالل السنة
٨٬١٥٦-)٨ضاح  إیتحوذ عليها من خالل دمج األعمال (المس

)١٬٠٣٤٬١٣٨()٨٬١٥٦(السنةخالل  : التقاعد  ناقصاً 
)١٬٨١٠٬٣١٣()١٬٨٤٣٬١٠٤(السنةخالل االستهالك :  ناقصاً 

١٩٬٧٧٣٬٣٢٦١٧٬٧٣٩٬٤٧٦
تم تخصيص االستهالك المحمل للسنة كما یلي:

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٨٣٦٬٦٥٢٧٧٥٬٩٢٩مصاریف بيع وتوزیع
٨٣٢٬٤٧٧٨٤٧٬٧١٩المبيعاتتكلفة 

١٧٣٬٩٧٥١٨٦٬٦٦٥وإداریةعمومية مصاریف

١٬٨٤٣٬١٠٤١٬٨١٠٬٣١٣

والسيارات.والمباني  ضي  إیجار للبنود المختلفة من األرادعقو المجموعة  لدى



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٣٨

موجودات غير ملموسة-٧
المجموعالتوزیع الحصریةحقوق رمجيات الب

درهمدرهم درهم 
:تكلفةال

٢٠٢٢٣٬٩٧٤٬١٢٥٤٤١٬٣٠٤٤٬٤١٥٬٤٢٩ینایر ١في 
٥٦٧٬٠٦٧-٥٦٧٬٠٦٧إضافات

٢٠٢٢٤٬٥٤١٬١٩٢٤٤٤١٬٣٠٤٬٩٨٢٬٤٩٦دیسمبر ٣١في 

م:إطفاء متراك
٣٬٠٥٣٬٧٢٣-٢٠٢٢٣٬٠٥٣٬٧٢٣ینایر ١في 

٣٥٦٬٨١٠٥٨٬٨٤١٤١٥٬٦٥١للسنة
٢٠٢٢٣٬٤١٠٬٥٣٣٨٤١٥٨٬٣٬٤٦٩٬٣٧٤دیسمبر ٣١في 

قيمة الدفتریةلصافي ا
٢٠٢٢١٬١٣٠٬٦٥٩٣٨٢٬٤٦٣١٬٥١٣٬١٢٢دیسمبر٣١في 

المجموعالتوزیع الحصریةحقوق البرمجيات 
درهمدرهم درهم 

(ُمعاد إدراجها)(ُمعاد إدراجها) (ُمعاد إدراجها) 

:التكلفة
٢٬٨٩٠٬٤٢٩-٢٠٢١٢٬٨٩٠٬٤٢٩ینایر ١في 

٩١٨٬٨٣٩-٩١٨٬٨٣٩إضافات
١٦٤٬٨٥٧٤٤١٬٣٠٤٦٠٦٬١٦١)٨الل دمج األعمال (إیضاح المستحوذ عليها من خ

٢٠٢١٣٬٩٧٤٬١٢٥٤٤١٬٣٠٤٤٬٤١٥٬٤٢٩دیسمبر ٣١في 

م:إطفاء متراك
٢٬٦٧٥٬٤٧٧-٢٠٢١٢٬٦٧٥٬٤٧٧یر ینا١في 

٨٠٬٣٤٤-٨٠٬٣٤٤)٨ل دمج األعمال (إیضاح وذ عليها من خالالمستح
٢٩٧٬٩٠٢-٢٢٩٧٬٩٠للسنة
٣٬٠٥٣٬٧٢٣-٢٠٢١٣٬٠٥٣٬٧٢٣دیسمبر ٣١في 

لقيمة الدفتریةصافي ا
١٢٠٢٩٢٠٬٤٠٢٤٤١٬٣٠٤١٬٣٦١٬٧٠٦دیسمبر ٣١في 



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٣٩

عمالج األدم-٨

مــن األســهم المؤهلــة للتصــویت فــي ٪١٠٠ه تبيــات شــراء أســهم لالســتحواذ علــى مــا نســ اتفاقكةالشــر برمــت ، أ٢٠٢١أغســطس ٣١اعتباًرا مــن 
وهــي شــركات ، ("بــال")ش.ذ.م.مبــال لتجــارة المــواد الغذائيــة والمشــروباتوشــركة جــي تــي") ("إس للتجــارة العامــة ش.ذ.م.م شــركة ســتراتوس

وذلك ألنهمــا لبا شركة و إس جي تيكة كل من شر شركة على استحوذت الالعربية المتحدة. ماراتتم تأسيسها وتسجيلها في االغير مدرجة
الخليجــي. لــم تنشــأ أیــة حصــة غيــر مســيطرة مــن ا الحاليــة وقاعــدة العمــالء فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون تقومــان بتوســيع محفظــة منتجاتهــ 

عمليات االستحواذ.

ا قًــ ســتحواذ وفســاس مؤقــت مــن خــالل تطبيــق طریقــة االأاله علــىب عملية االستحواذ المــذكورة أعــ احتسا بمرحليًا ةموعالمج قامت  ،  ٢٠٢١في  
القــيم إكمــالمحاســبة االســتحواذ عنــد دمــج األعمــال" عنــد تحقيــق الســيطرة وتتوقــع االنتهــاء مــن "٣للمعيار الدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم 

ة تــ قلقــيم المؤ قامت المجموعــة بتثبيــت استحواذ.االتاریخ المتحملة في غضون سنة واحدة منوبات ذ عليها والمطلالعادلة للموجودات المستحو 
تعــود بشــكٍل رئيســي إلــى التحالفــات المتوقعــة والمزایــا الشــهرة المثبتــةوكانــت. ٢٠٢١دیســمبر ٣١كمــا فــي درهــم١٬٣٢١٬٣٠٤عنــدللشــهرة 

.اصة بالمجموعةمع تلك الخ بالة وشركإس جي تيكة األخرى المحققة من دمج موجودات وأنشطة شر 

ركة ستراتوس للتجارة العامة ش.ذ.م.مش-لمفترضة االموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات 
٣١اذ كمــا فــي تــاریخ االســتحو قابلــة للتحدیــدالعادلــة المؤقتــة لموجــودات ومطلوبــات شــركة ســتراتوس للتجــارة العامــة ش.ذ.م.م الفيمــا یلــي القــيم 

:٢٠٢١طس أغس

مثبتةالالقيم العادلة
عند االستحواذ

درهم
(ُمعاد إدراجها)

ت الموجودا
٤٧٤٬١١٣)٥اح  موجودات ثابتة (إیض

٥٢٥٬٨١٨)٧(إیضاح موجودات غير ملموسة
٨٬١٥٦)٦ت حق االستخدام (إیضاح  موجودا
١٬٠٧٨٬٢٣١مخزون 

١٬٤٠٨٬٦٦٩ن مدینون تجاریون وآخرو 
٬٠٢٩٨٣وق د في الصندلدى البنوك ونقأرصدة

٠١٦٬٥٧٨٣٬إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
)٢٥٧٬٧٦٢(تجاریون وآخرون دائنون  

)٥٤٧٬١٤٧()١٩(إیضاح  كافأة نهایة الخدمة للموظفينم

)٤٠٥٬٣٠٩(لوبات إجمالي المط

٣٬١٧٢٬٧٠٧مجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقيمة العادلة
)٣٬١٧٢٬٧٠٧(ليها جودات المستحوذ عو قصًا: القيمة العادلة لصافي المنا 

-الشهرة



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٤٠

) تتمة( األعمالجمد-٨

المبلغ المقابل
لناتجــة عــن تغييــر الشــكل االتعــدیالتمراعــاة بعــض درهــم، مــع ٤٬٢٥٠٬٠٠٠المتفــق عليــه هــو وفًقا التفاقية البيع والشراء، كان المبلغ المقابل 

ــن تـــار ة ش.ذ.م.مودات شـــركة ســـتراتوس للتجـــارة العامـــ فـــي صـــافي موجـــ  أغســـطس ٣١اإلغـــالق، أي یخ اتفاقيـــة البيـــع والشـــراء حتـــى تـــاریخ مـ
الشــركة ق لالتفاقيــة األصــلية تقــومملحــ علــى وّقعــت الشــركة ،٢٠٢٢أغســطس ٢٥بتــاریخ و بين الطرفين.االتفاق عليهحسب ما یتم،  ٢٠٢١

.  التفاقسب اح یالتالتعدد النظر في  درهم بع٣٬١٧٢٬٧٠٧مبلغ المقابل إلى  بتعدیل البموجبه 

السنةة خالل ساهمالم
درهــم فــي اإلیــرادات ٥٣٩٬٨٠٨ركة ســتراتوس للتجــارة العامــة ش.ذ.م.م بمبلــغ ، ســاهمت شــ ٢٠٢١أغسطس ٣١، تاریخ االستحواذاعتبارًا من

. ولــو أن االســتحواذ ٢٠٢١دیســمبر ٣١نة المنتهيــة فــي لســ لالمجموعــةى لــدمســتمرة العمليــات الدرهــم مــن ٢٠٥٬٣٨٦تكبــدت خســارة بمبلــغ و 
درهــم١٬٤٨٨٬٢٥٢بهــا المســاهمخســارةالصــافيدرهــم، ولبلــغ٦٬٣٦٠٬٢٦٨بها المساهمت اإلیرادات، لبلغ٢٠٢١ایر ین١كان قد جرى في 

.٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

بال–الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المتحملة 

فــي كمــا فــي تــاریخ االســتحواذ بــالابلة للتحدید لشــركة ألعمال، كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القللمحاسبة النهائية لدمج االنسبةب
كما یلي:٢٠٢١أغسطس ٣١

المثبتةالقيم العادلة 
تحواذعند االس

همدر 
(ُمعاد إدراجها)

الموجودات 
٣٧٬١٥٦)٥موجودات ثابتة (إیضاح  

٥٩٧مخزون 
١٠٧٬٢٩١وآخرون ون مدینون تجاری

٩٨٬٧٢٦أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 

٢٤٣٬٧٧٠

المطلوبات 
)١٦٢٬٧٢٦(دائنون تجاریون وآخرون 

)٥١٧٬٤٨()١٩(إیضاح  ينمكافأة نهایة الخدمة للموظف

)٢١١٬٤٧٧(إجمالي المطلوبات 

٣٢٬٢٩٣حدید بالقيمة العادلةمجموع صافي الموجودات القابلة للت
)٢٩٣٬٣٢(ليها الموجودات المستحوذ عاقصًا: القيمة العادلة لصافي  ن

-رةشهال



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٤١

) تتمة( دمج األعمال-٨

المبلغ المقابل
يــر الشــكل فــي ة عــن تغيدرهم، مع مراعاة بعض التعــدیالت الناتجــ ٣٠٠٬٠٠٠البيع والشراء، كان المبلغ المقابل المتفق عليه هو ةقيفا فًقا التو 

بــين تفــاق عليــهاالب مــا یــتمحســ ، ٢٠٢١أغســطس ٣١ریخ اإلغــالق، أي ا من تاریخ اتفاقية البيع والشراء حتى تبالت شركة صافي موجودا
ــه الشـــركة ق لالتفاقيـــة األصـــلية تقـــومملحـــ علـــى وّقعـــت الشـــركة ،٢٠٢٢أغســـطس ٢٥بتـــاریخ و .الطـــرفين مبلـــغ المقابـــل إلـــى بتعـــدیل البموجبـ
.التفاقسب اح تالتعدیالد النظر في درهم بع٣٢٬٢٩٣

السنةالمساهمة خالل 
١٠١٬٧٨٥بمبلــغفي اإلیرادات وتكبدت خســارة درهم ٧٣٬٨٤٠بمبلغ بالساهمت شركة ، ٢٠٢١أغسطس ٣١االستحواذ، تاریخ  اعتبارًا من

، ٢٠٢١ایر ینــ ١ي . ولــو أن االســتحواذ كــان قــد جــرى فــ ٢٠٢١دیســمبر ٣١نة المنتهيــة فــي للســ درهم من العمليات المستمرة لدى المجموعــة
دیســمبر ٣١للســنة المنتهيــة فــي درهــم١٬٣٣٩٬٥٠٤بهــا المســاهمخســارةالصــافيدرهــم، ولبلــغ١٬٢٥١٬٧٢١بهــا المســاهملبلغــت اإلیــرادات

٢٠٢١.
المثبتةالقيم العادلة 
تحواذعند االس

همدر 
(ُمعاد إدراجها)

عند االستحواذ:ت النقدیة تحليل التدفقا
١٨١٬٧٥٥یة من األنشطة االستثماریة)تابعة (مشمول في التدفقات النقداتعليه من شركحوذ د المستصافي النق
)٣٬٢٠٥٬٠٠٠(فوعالنقد المد

)٬٢٤٥٠٢٣٣٬(واذصافي التدفقات النقدیة عند االستح

بالوشركة ستراتوس للتجارة العامة محاسبة االستحواذ لشركة تسویة 
، درهـــم٨٨٠٬٠٠٠بقيمــةمبلـــغ المقابــل التخفــيضبموجبــه یــتمّ ق لالتفاقيــة األصـــلية ملحــ علــى ركة وّقعــت الشـــ ، ٢٠٢٢أغســطس ٢٥بتــاریخ 

ــركة خـــالل ســـنة درهـــم المقـــرر ت٤٧٢٬٠٠٠شـــامًال المبلـــغ بقيمـــة  تّم تحصـــيل المبلـــغ المتبقـــي بقيمـــة ، علـــى أن یـــ ٢٠٢٢حصـــيله مـــن قبـــل الشـ
.٢٠٢٣نة درهم خالل س٤٠٨٬٠٠٠

٤٤١٬٣٠٤شئة عــن االســتحواذ بالقيمــة العادلــة بمبلــغ اسبة النهائية، حددت المجموعة الحقوق الحصریة النا وبحسب المح ذلك،  لىإضافة  باإل
.٢٠٢١و٢٠٢٢دیسمبر ٣١شهرة كما في  قيمة لللم تثبت المجموعة أي وبناًء عليه،درهم تم تخصيصه للموجودات غير الملموسة.

نــات فيمــا یلــي بنــود البيا . و ٢٠٢١ســمبر دی٣١أعــادت الشــركة إدراج البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنة المنتهيــة فــي ،ى ذلــكبنــاًء علــ 
المالية الموحدة المتأثرة بإعادة اإلدراج هذه:

بيان المركز المالي الموحد (ملخص)

٢٠٢١دیسمبر ٣١الزیادة/(النقص) في ٢٠٢١دیسمبر ٣١
دراجهاالُمعاد إبيان المركز المالي الموحد المعلنة سابقاً 

درهمدرهم درهم 

٩٢٠٬٤٠٢٤٤١٬٣٠٤١٬٣٦١٬٧٠٦وسةالملمالموجودات غير 
-)١٬٣٢١٬٣٠٤(١٬٣٢١٬٣٠٤الشهرة

١٠٥٬٨٦٠٬٥٧٩٤٧٢٬٠٠٠١٠٦٬٣٣٢٬٥٧٩مدینون تجاریون وآخرون 
٤٠٨٬٠٠٠٤٠٨٬٠٠٠-مستحقات طویلة األجل



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٤٢

) تتمة( دمج األعمال-٨

(تتمة)بالوشركةستراتوس للتجارة العامة محاسبة االستحواذ لشركة تسویة 

الموحد (ملخص)دیةالتدفقات النقبيان  

٢٠٢١دیسمبر ٣١الزیادة/(النقص) في ٢٠٢١دیسمبر ٣١
دراجهاالُمعاد إالموحد التدفقات النقدیةبيان المعلنة سابقاً 

درهمدرهم درهم 

)٢٧٬١٢٠٬١١٨()٨٨٠٬٠٠٠()٢٦٬٢٤٠٬١١٨(مدینون تجاریون وآخرون 
)٣٬٠٢٣٬٢٤٥(٨٨٠٬٠٠٠)٣٬٩٠٣٬٢٤٥(عليهتابعة، ناقصًا النقد المستحوذ ت االستحواذ على شركا

وحــدة وبيــان الــدخل الشــامل الموحــد للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي صــافي الموجــودات الموحــدة وحقــوق الملكيــة المؤثر إعــادة اإلدراج علــىتال  
.٢٠٢١دیسمبر ٣١

ى خر الدخل الشامل األنود بل  ال خمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة -٩

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

:حقوق الملكية المتداولةأدوات
٣٧٧٬٥٠٠٧١٠٬٠٠٠اإلمارات العربية المتحدة

١٬١٧٣٬٤٥٣١٬٢٤٠٬٨١٢انعم
الصكوك:–أدوات الدین المتداولة

-٣٬٧٧٠٬٩٤٣اإلمارات العربية المتحدة
-٥٬٣٣٣٬٩٠٠المملكة العربية السعودیة

١٠٬٦٥٥٬٧٩٦١٬٩٥٠٬٨١٢دیسمبر٣١في  

الل السنة كانت كما یلي:ثماریة خ إن الحركة في األوراق المالية االست

٢٠٢٢٢٠٢١
رهمددرهم 

١٬٩٥٠٬٨١٢٩٨٣٬٩٨٢ینایر١في  
-٩٬٣٨٩٬٢٤٥اإلضافات

٩٦٦٬٨٣٠)٦٨٤٬٢٦١()١٧اح  (إیضة العادلةالتغير في القيم

١٠٬٦٥٥٬٧٩٦١٬٩٥٠٬٨١٢دیسمبر٣١في  

خــرى فــي اإلیضــاح يمــة العادلــة لــألوراق الماليــة االســتثماریة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األصــاح عــن مســتویات القیــتم اإلف
٢٧.



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٤٣

المخزون -١٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٤٤٬٠٧٤٬٠٠٦٦٨٬٥١٥٬٤٧٤مواد أولية
٢٨٬٧٥٥٬٧٦١٢٠٬٣٢٠٬٧٥٢بضاعة تامة الصنع 

٢٬٤٠٤٬٤٢٠٢٬٦٧١٬٤٠٣فمواد التغلي
٨٬٧٤٠٬٧٤٨٦٬٤٢٢٬٨٥٥قيد التنفيذاألعمال

٢٬٥٢٠٬٧٦١٢٬٥١٥٬٨٤٣قطع الغيار والمواد المستهلكة

٨٦٬٤٩٥٬٦٩٦١٠٠٬٤٤٦٬٣٢٧
)٧٦٠٬٩٣٠()٨١٦٬٧٨٢(ناقصًا: مخصص المخزون بطيء الحركة

٨٥٬٦٧٨٬٩١٤٩٩٬٦٨٥٬٣٩٧
٠٧٬٣٥٩٣٩٬٦٥٬٠٨٠٬٨٦٢في الطریقةبضاع

٢٧٣١٢٥٬٢٨٦٬١٠٤٬٧٦٦٬٢٥٩

إن الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة هي كما یلي:

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٧٦٠٬٩٣٠٨٨٤٬٤٨٢ینایر١في  
٥٥٬٨٥٢٤٢٬٦٢٠للسنة

)١٦٦٬١٧٢(-إعادة القيد خالل السنة

٨١٦٬٧٨٢٧٦٠٬٩٣٠مبرسید٣١في  



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٤٤

دائنون تجاریون وآخرون -١١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

١٠٨٬٨٥٦٬٨٧٣٩٧٬٦٩٠٬٩٥٩دائنون تجاریون 
)٤٬٧٢٢٬٤٤٣()٥٬٩٦٢٬٣٠٢(المتوقعةالئتمان  ناقصًا: مخصص خسائر ا

١٠٢٬٨٩٤٬٥٧١٩٢٬٩٦٨٬٥١٦
٤٬٤٩٧٬٦٨٢٣٬٤٤٣٬٦١٩مصاریف مدفوعة مسبقاً 

٦٨٣٬٠٩٨٧٬٥١٦٬١٨٥ة إلى الموردیندفعات مقدم
٦٠٨٬٠٠٠٤٧٢٬٠٠٠ةلغ مستحقا مب

٥٨٣٬٠٤٢٣٨٤٬٢٠١فوائد مستحقة متكبدة
١٢٢٬٨٣٠٦٤٬٧١٤مستحقات الموظفين

١٬٦٤١٬٠٦٥١٬٤٨٣٬٣٤٤ذمم مدینة أخرى 

٢٨٨٬٠٣٠٬١١١١٠٦٬٣٣٢٬٥٧٩

ــمبر ٣١مـــا فـــي ك ــة االمم المدینـــة التجار ذالـــ انـــتك، ٢٠٢٢دیسـ ــميیـــة بالقيمـ درهـــم) ٤٬٧٢٢٬٤٤٣-٢٠٢١درهـــم (٥٬٩٦٢٬٣٠٢البالغـــةة سـ
منخفضة القيمة.

فيما یلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٤٬٧٢٢٬٤٤٣٤٬٧٧٢٬٣٨٣رینای١في  
)٢٤٩٬٣١٣(١٬٢٣٩٬٨٥٩المخصص/(إعادة قيد المخصص) للسنة، صافي

١٩٩٬٣٧٣-األعماللى دمجملة عمتح 

٥٬٩٦٢٬٣٠٢٤٬٧٢٢٬٤٤٣دیسمبر٣١في  

٣١ریخ البيــع. كمــا فـــي یومــًا مــن تــا ١٢٠إلـــى ٣٠حقة الــدفع خــالل دى المجموعــة علــى وجـــوب ســداد المبــالغ المســتتــنص شــروط البيــع لــ 
واریخ االستحقاق على النحو التالي:يمة على أساس تقفضة الالذمم المدینة التجاریة غير منخ أعمار ، كانت دیسمبر

متأخرة ولكن غير منخفضة القيمةير متأخرةغ
١٥٠أكثر من ١٥٠-١٢٠١٢٠-٩٠٩٠-٦٠٦٠-٣٠٣٠أقل من وغير 

یوماً یوماً یوماً یوماً یوماً یوماً منخفضة القيمة المجموع 
مدرهدرهم درهم درهم درهم درهم هم در رهم د

٢٠٢٢١٠٢٬٨٩٤٬٥٧١٨٦٬٨٣٣٬٠٧٠٧٬٢٢١٬٥٠٦٣٬٠٣٧٬٨٣٤٦٣٨٬١٥٠١٬٥٨٧٬٠٣٢٩٢٥٬٤٨٩٢٬٦٥١٬٤٩٠

٢٠٢١٩٢٬٩٦٨٬٥١٦٨٣٬٣٠٥٬٩٦١٥٬٦٤١٬٠٨٢١٬٧٤٢٬٦٧٣٥٤١٬٠٦١٥٦٤٬٤٢٥٤٠١٬٢٣٦٧٧٢٬٠٧٨

ل.الكامتحصيلها بالخبرة السابقة، أن یتمعلى  غير منخفضة القيمة من المتوقع، بناءً الذمم المدینة  إن



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٤٥

ه النقدیةالنقدیة وشب-١٢

الواردة في بيان المركز المالي الموحد التالية:نقدیة في بيان التدفقات النقدیة الموحد من المبالغ  تتألف النقدیة وشبه ال

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٩١٬٠٨٩١٨٧٬٠٤٩الصندوق نقد في
١٧٬٢٥٦٬١٣٠١٬٩٨٠٬٣٠٧بنوكلدى الأرصدة 

٬٠٠٠٠٬١٠٠٢٠٥٠٬١٠٠٬٠٠ائعود

٣٧٬٤٤٧٬٢١٩٥٢٬٢٦٧٬٣٥٦ندوق البنوك ونقد في الصأرصدة لدى
)١٬٠٠٠٬٠٠٠()٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(أشهر٣التي تستحق في األصل بعد أكثر من الودائع ناقصًا:

)٤٬٣٧٠٬٨٩٨(-)٢٢لمكشوف من البنوك (إیضاح  سحب على ا

١٩٢٬٤٤٧١٧٬٬٤٥٨٤٦٬٨٩٦النقدیة وشبه النقدیة

علــى فوائــدلخــالل الســنة، حققــت المجموعــة دخــ .ائــدة بحســب األســعار الســائدة فــي الســوق فعليهــا الودائع فــي بنــوك محليــة وتترتــبیداعتم إ
ــذه  ــغ الودائـــعهـ ــم (٦٥٥٬١٨٥بمبلـ ــم) والتـــي تـــم إدراجهـــا فـــي الـــدخل اآلخـــر ٩٩٧٬٣٨٦-٢٠٢١درهـ ــرو درهـ ــاحض فـــي بيـــان المعـ أو األربـ
الموحد.ئرالخسا 

لاأس المر -١٣
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

:والمدفوع بالكاملالمصرح به والمصدر  
درهم١سهم كل قيمة عاديسهم٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠

٠٠٠٬٠٢٥٬٣٠٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠هم)در ١همسكل قيمة ديعا سهم٠٠٠٬٢٥٠٬٣٠-٢٠٢١دیسمبر ٣١(

توزیعات أرباح معلن عنها

درهــم لكــل ســهم ٠٬٢٠تمــت الموافقــة علــى توزیــع أربــاح بقيمــة ،٢٠٢٢یــل أبر ١١ریخ ا عقد بتومية السنوي والذي خالل اجتماع الجمعية العم
وافقــت الجمعيــة العموميــة -٢٠٢٠والتــي تــم دفعهــا خــالل الســنة (فيمــا یتعلــق بعــام ،٢٠٢١درهــم فيمــا یتعلــق بســنة ٦٬٠٥٠٬٠٠٠بإجمــالي 

).٢٠٢١درهم تم دفعها خالل شهر مارس ١٩٬٦٦٢٬٥٠٠يبإجماللكل سهم ٠٬٦٥سداد على  ٢٠٢١مارس ٢٢بتاریخ  السنویة المنعقدة  

××× درهــم بقيمــةاقترح األعضــاء توزیــع أربــاح نقدیــة بنســبة ×××% ، ٢٠٢٣فبرایر ١٤س اإلدارة المنعقد بتاریخ خالل اجتماع أعضاء مجل
جمعية العمومية السنوي.موافقة المساهمين في اجتماع البرهناً ، وذلك٢٠٢٢فيما یتعلق بسنة 

القانوني االحتياطي  - ١٤

مــن األربــاح الســنویة ٪١٠یجــب تخصــيص ، اإلمــارات العربيــة المتحــدةفــي دولــة٢٠٢١) لســنة ٣٢لقــانون االتحــادي رقــم (لمرســوم با وفقــًا ل
رأس المــال. حتيــاطي القــانوني نصــفعنــدما یبلــغ االك التحــویالتقــاف تلــ إیإلــى االحتيــاطي القــانوني غيــر القابــل للتوزیــع. یجــوزللمجموعــة

حــد األدنــى لمتطلبــات االحتيـــاطي والــذي وصــل إلــى الفــي الســـنوات الســابقة درهــم ١٥٬١٢٥٬٠٠٠قــد قامــت بتحویــل مبلــغ المجموعــةكانــت 
. هــذا االحتيــاطي غيــر الســنة الســابقةو خــالل الســنة انوني ني وفًقا للقانون، وبالتالي لــم یــتم إجــراء أي تحــویالت أخــرى إلــى االحتيــاطي القــ و القان

لحاالت التي یسمح بها القانون.  قابل للتوزیع إال في ا
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عاديالحتياطي  اال- ١٥

ل عام إلى االحتيــاطي العــادي، وتتوقــف تلــك التحــویالت مــن خــالل كرباح من صافي األ٪١٠، یجب تحویل للمجموعةوفقًا للنظام األساسي  
المــدفوع. كانــت المجموعــةأس مــال مــن ر ٪٥٠مــن مجلــس اإلدارة أو بوصــول االحتيــاطي إلــى اقتراحادیــة بــ لعموميــة العمعيــة اقــرار مــن الج 

ا للنظــام تاالح وصــل إلــى الحــد األدنــى لمتطلبــاتوالــذيفــي الســنوات الســابقةدرهــم١٥٬١٢٥٬٠٠٠الشــركة قــد قامــت بتحویــل مبلــغ  يــاطي وفقــً
ي خــالل الســنة والســنة الســابقة. یســتخدم هــذا االحتيــاطي ى االحتيــاطي العــادیالت أخرى إلجراء أي تحو یتم إ، وبالتالي لمللمجموعةاألساسي  

ألغراض التي یوصى بها مجلس اإلدارة وتوافق عليها الجمعية العمومية.في ا

ياطي العاماالحت- ١٦

لــم یــتم إجــراء رة. لقــرار مجلــس اإلدام وذلك وفقاً حتياطي العا لى االركة، یمكن تحویل األرباح الصافية غير الموزعة إشسي للوفقا للنظام األسا 
ت لالحتياطي العام في السنة الحالية والسنة السابقة.أیة تحویال

احتياطي القيمة العادلة- ١٧

ــة ال ــةعادلـــة ایمثـــل احتيـــاطي القيمـ ــاح والخســـائر غيـــر المحققـ ــتثمألربـ ــة العادلـــة لالسـ ــة عـــن التغيـــرات فـــي القيمـ ماليـــة لي األوراق اارات فـــ الناتجـ
لقيمــة العادلــة ضــمن احتيــاطي ادلة في بنــود الــدخل الشــامل األخــرى". یــتم تثبيــت احتيــاطي امع "تغيرات القيمة العكموجودات ماليةنفة  والمص

تحویــل ، یــتم تحصــيلها أو الــتخلص منهــا بطریقــة أخــرى، وفــي ذلــك الوقــتحتــى یــتم بيــع االســتثمارات أو لملكيــة القيمــة العادلــة فــي حقــوق ا
أو ُیعــاد إدراجهــا فــي بيــان خل الشــامل األخــرى إلــى األربــاح غيــر الموزعــة مباشــرةً ر المتراكمة والمثبتة ســابًقا ضــمن بنــود الــداح أو الخسائرباأل

.(دین أم حقوق ملكية)األداة الموحد بناًء على طبيعة األرباح أو الخسائر

و التالي:وحد هي على النح مالمالي الزالمركن  الحركات في احتياطي القيمة العادلة والمثبتة في بيا إن

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

)١٣٣٬٣٩٧(٨٣٣٬٤٣٣ینایر١الرصيد في  
االستثماریةالعادلة لألوراق الماليةالقيمةصافي التغير  

٩٦٦٬٨٣٠)٦٨٤٬٢٦١()٩خل الشامل األخرى (إیضاح  المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الد

١٤٩٬١٧٢٨٣٣٬٤٣٣ربدیسم٣١في د كما الرصي

ربحية السهم-١٨
٣١درهــم (١٧٬٤٣٤٬٢٥٦بمبلــغللســنة عضاء مجلــس اإلدارةفأة أ مكا بعد تنزیل بتقسيم األرباح والمخففاسي سیتم احتساب ربحية السهم األ

٢٠٢٢دیســمبر٣١ة فــيتهيــ نالمالســنةة خــاللالقائمــ ادیــة العالمــرجح لعــدد األســهم رهــم) علــى المتوســطد٨٬٠٣٥٬٩٩٤-٢٠٢١دیسمبر
سهم).٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠-٢٠٢١دیسمبر٣١ة في تهيلمناللسنة سهم (٣٠٬٢٥٠٬٠٠٠وقدره 

استخدامها.دير مخفف على ربحية السهم عني أدوات مالية قد یكون لها تأثأالمجموعةلم تصدر  
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مة للموظفينمكافأة نهایة الخد-١٩

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٨٬٢٨٥٬٢٦٠٧٬٨٠٤٬٧٧١ینایر١في  
١٬٥٩٩٬٧٠٣١٬٢٨٦٬٦٤٩المخصص خالل السنة

١٩٦٬٢٩٨-)٨متحملة على دمج األعمال (إیضاح  
)١٬٠٠٢٬٤٥٨()٧٤٨٬٥٩٥(المدفوعةة نهایة الخدمة مكافأ 

٩٬١٣٦٬٣٦٨٨٬٢٨٥٬٢٦٠دیسمبر٣١في  

مطلوبات عقود اإلیجار-٢٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمرهم د

١٣٬٢٥٣٬٠٥٣١٤٬٤٩٥٬٩٣٠یرینا ١ي  ف
١٬٩٥٢٬٢٣٤٧٢٦٬٨٢٠السنةافات خاللضإلا

٧٥٢٬٥٥٠٧٢٩٬٤٢٧مصاریف الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجارزائدًا:  
-١٬٩٣٢٬٨٧٦التعدیالت خالل السنة

)١٬٠١٨٬٧٤١(-مدفوعات التقاعد خالل السنة
)١٬٦٨٠٬٣٨٣()٢٬٣٧١٬٠٥١(السنةل الوعات خ ناقصًا: المدف

١٥٬٥١٩٬٦٦٢١٣٬٢٥٣٬٠٥٣دیسمبر٣١في  

یلي:كما د الموح تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي  

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٢٬٠٩٤٬٧٧٧٢٬٠٣٦٬٥٨٢متداولة
٨٨٥١٣٬٤٢٤٬١١٬٢١٦٬٤٧١غير متداولة

١٥٬٥١٩٬٦٦٢١٣٬٢٥٣٬٠٥٣



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٤٨

رون ن وآخونون تجاریئدا-٢١

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

١٦٬٤٧٢٬٥٦٢١٧٬٥١٢٬٧١٧دائنون تجاریون 
١٦٬٢٢٥٬٠٤٨٢٤٬٠١٠٬٤٨١حقة وذمم دائنة أخرى مستاریفمص

١٧٬٨٦٨٬٧٤٢١٬٥٠٦٬٤٩٨في الطریقمبالغ مستحقة للبضاعة
١٬٩٥٧٬٤٩٠١٬٦٥١٬٢٣٩دفعات مقدمة من العمالء

٧٦٬٢٥٨٩٣٬٠٤٤فعقة الدتوزیعات أرباح مستح 
٧٢٥٬٠٠٠-)٢٣(إیضاح  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة الدفع

١٠٠٬٦٠٠٥٢٬٤٥٬٤٩٨٬٩٧٩

درهـــم) مقابـــل ١١١٬٩١٣-٢٠٢١(درهـــم ٩٠٬١١٣حتجـــزة بمبلـــغ تشـــتمل المصـــاریف المســـتحقة والـــذمم الدائنـــة األخـــرى علـــى ذمـــم دائنـــة م
المصــاریف المســتحقة والــذمم الدائنــة شــملتو زن فــي منطقــة جبــل علــي الصــناعية.نع والمخــا صــ ة المالرأســمالية قيــد التنفيــذ لتوســعاألعمــال 

).٢٤(إیضاح  ٢٠٢٢مليون درهم تّمت تسویته بالكامل خالل ٧٬١مخصص بقيمة ٢٠٢١األخرى في  

مبالغ مستحقة للبنوك-٢٢

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٤٬٣٧٠٬٨٩٨-صاالت أمانة قصيرة األجلإی

موعة.باشتراطات رأس المال العامل للمج صاالت األمانة قصيرة األجل الالزمة للوفاءإیل المبالغ المستحقة للبنوك  تمث

ذات عالقةفطراع األمدةصاألر و مالتالمعا-٢٣

ة الســيطر كات التــي تحــت والشــر المجموعة ا لدى العلية وموظفي اإلدار وأعضاء مجلس اإلدارةالرئيسيين القة المساهمين ألطراف ذات عاثل  تم
ة لــدفع المتعلقــ اوشــروط عير التســ سياســاتلــى عموعــة المج رة المتأثرة بشــكل جــوهري بتلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إداالمشتركة أوالسيطرة  و  أ

.المجموعةجلس إدارةمموافقة ا یتماشى مع بمتامالبهذه المع

قةالمع األطراف ذات العالمعامالت الجوهریة)أ

هي كما یلي:عالقة الت الجوهریة مع األطراف ذات ن المعامالإ
٢٠٢٢٢٠٢١
همدر درهم 

:أطراف أخرى ذات عالقة
٢٬١٦٧٬١٥٥١٬٨٤٩٬٦٠٠ذات عالقةف  طراألمبيعات

٨٬٦١٠-تما مواد أولية وخدمشتریات
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(تتمة) ف ذات عالقةمع األطرادةصواألر التالمعام-٢٣

(تتمة)قةالطراف ذات العمع األالمعامالت الجوهریة)أ

لعليااإلدارة اموظفيعویضات ت
كما یلي:هيالسنةل  خالن  ریخ آلاعليا الاإلدارةوظفيوماإلدارة  س فأة أعضاء مجلا إن مك

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٣٬٣٠٧٬٥٠٤٣٬١٩٤٬٧٩٦األجلقصيرة  مزایا 
٢٥٥٬٥٨٠١٤٥٬٧٠٠للموظفينمكافأة نهایة الخدمة

٥٨٠٬٠٠٠٥٨٠٬٠٠٠عالوة
٬٠٠٠١٠٥٬٠٠٠١٢٠تا سجلور العن حضلس اإلدارةمج عضاءاب أ أتع

٤٬٢٤٨٬٠٨٤٠٬٤٩٦٤٤٬٠

ــة فـــي لنســـبة لبا  ــدد ٢٠٢١دیســـمبر ٣١لســـنة المنتهيـ ــغ س اإلدارةمجلـــ ، حـ ــآت أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بمبلـ تـــّم التـــي و ،درهـــم٧٢٥٬٠٠٠مكافـ
دیســمبر ٣١كمــا فــي بقيــت قائمــة و ٢٠٢٢المنعقــد فــي لجمعيــة العموميــة الســنوي التــالي ن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع االتصــدیق عليهــا مــ 

وتم إدراجها ضمن الذمم الدائنة التجاریة واألخرى.٢٠٢١

عالقةات ذف اطر أقة من تحسملغ امب)ب 

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

٥٠١٬٠٢٩٦٠٢٬٠٧٠دائنون تجاریون 

لتزاماتاال ة و الطارئطلوباتمال-٢٤
ةوبات الطارئلمطلا
ـــت، ٢٠٢٢دیســــمبر٣١ي فـــ  ـــات طارئــــةالمجموعــــةلــــدى كانـ –٢٠٢١دیســــمبر ٣١(درهــــم٢٨٨٬٠٠٠بلــــغ بمكو بــــالبنا یتعلــــقفيمــــ مطلوبـ

.ریةها أي مطلوبات جوهنیتوقع أن ینتج محيث ال درهم) ١٬٧١٨٬٩٣٨

قانونيةالللدعاوى مطلوبات طارئة
تــرى ، وبناًء على مشورة المستشار القــانوني للمجموعــةألعمال العادیة. اير سناء أثتي تحدث القةالمعلمن الدعاوى د قليل عدوعةالمجملدى  
لن یكون هناك أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.أنه اإلدارة

أدرجـــتعليــه،قامهـــا مــوزع خــارجي. وبنـــاءً فــي دعــوى أمليــون درهـــم٧٬١ألزمــت المحكمـــة االبتدائيــة المجموعــة بـــدفع مبلــغ ،٢٠٢١خــالل 
دم، ٢٠٢٢. وخــالل ٢٠٢١دیســمبر ٣١لســنة المنتهيــة فــي لهــذا المبلــغ خــالل االمجموعــة مخصــص كضــمان درهــم ٧٬٢١٢٬٩٤٩المبلــغ قــُ

المبلـــغ بنكــي للمحكمــة مقابـــل الــدعوى المرفوعــة ضـــد المجموعــة مــن قبـــل المــدعي. ووفقــًا لتوجيهـــات المحكمــة، كــان علـــى المجموعــة تقــدیم
المجموعــة بتســييل وألزمــت٢٠٢٢أبریــل ٢٠بتــاریخ ٢٠٢٢لســنة ١٥٠حكمهــا فــي الطعــن رقــم ييــز تملمــة امحكرتوأصــدكضــمان بنكــي. 

مليــون درهــم ٧٬١البنكــي للمبلــغ التحویــلبالمجموعــة قامــتالضمان البنكي وإیداعه حســاب التنفيــذ لصــالح المــدعي. وامتثــاًال لحكــم المحكمــة، 
غالقها.إ الفصل في هذه الدعوى و ي. وتّم حاكم دبذ في مالتنفيلصالح حساب ٢٠٢٢و مای٢٤بتاریخ  

االلتزامات الرأسمالية
دیســمبر ٣١درهــم (٤٬١٤٠٬٢٩١بلــغبمشــراء موجــودات ثابتــة التزامــات رأســمالية بخصــوص ةالمجموعــ لــدىتنا ، ك٢٠٢٢دیسمبر٣١في  

).درهم٢٬٦٨٢٬٩٣٢–٢٠٢١
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القطاعيةرد التقاریإعدا-٢٥

ي زیــوت الطهــ و تي وتســویق الســمن النبــا ومعالجــةحيــث تقــوم بصــورة أساســية بصــناعة ،عــداد التقــاریرإلد فقــط اع واحــ في قطــ موعةالمج تعمل  
ــا فـــي ذوالـــدهو الزبـــدةجرین ومنتجـــات والمـــار  ــار ن، بمـ ــا إن . األغذیـــةنتجـــات مةلـــك تجـ ــة المعلومـ ــة الخا ت ذات العالقـــةكافـ ــاع المعـــد بصـ القطـ

الماليــةت البيانــا اإلیضــاحات حــولو الموحــد الخســائراألربــاح أووبيــان الموحــد مــالي مركــز اليــان الفــي بعنهــا تــم اإلفصــاحالتشــغيلي/رلتقاریل
.الموحدة

نـــبإلــى جا الخــاص بهــا القطــاع وإیــراداتعــن موجــودات قریــراً تقـــدم تأن مــن المنشــأة الماليــة ریر عــداد التقــا إلة الدوليــ معــایير اللــب طتتكمــا 
أن عتبــر یال دارة جلــس اإلموإنأســاس متكامــل فــي الشــرق األوســط علــىلمجموعــةلهریــة الجو . یــتم تنفيــذ كافــة األنشــطة منــاطق الجغرافيــةال

معنى.وذسيكون ة حدعلىدولةكل لتحلي

:كما یلينها  تم اإلفصاح ع،  عيةالقطا اعداد التقاریر  ٨ية رقم  عداد التقاریر المالدولي إلالمعيار  الحسبفية الالزمة إلضا االمعلوماتإن 

سيون الرئيالعمالء
المجموعــةثــر مــن إجمــالي إیــرادات كو أ٪ أ١٠نســبة الء العمــ ي مــن أدات مــن اإلیــرال مثــ لــم ت، ٢٠٢٢دیســمبر٣١المنتهيــة فــي نةالســ الل  خ 
.)مجموعةات ال٪ أو أكثر من إجمالي إیراد١٠نسبة العمالء أي من من داتاإلیرالم تمثل -٢٠٢١دیسمبر٣١(

إدارة المخاطر-٢٦

. لـــدى اإلیجــارعقــودمطلوبــاتلبنــوك و لوالمبــالغ المســتحقةخــرینئنين التجـــاریين واآلالــدائيســية للمجموعــة مــن ليــة الر ت الما تتكــون المطلوبــا 
واألرصــدة لــدى البنــوك ت عالقــةینــة التجاریــة واألخــرى والمبــالغ المســتحقة مــن أطــراف ذامم المدالمجموعــة موجــودات ماليــة متنوعــة مثــل الــذ

دات والمطلوبات المالية مباشرًة من عملياتها.لموجو هذه اوالنقد في الصندوق. تنشأ 

لحــدود المخــاطر ة تخضــع ة ولكــن یــتم إدارتهــا مــن خــالل عمليــة تعریــف وقيــاس ومراقبــة مســتمر طر متأصــلة فــي أنشــطة المجموعــ إن المخــا 
تعــرض المجموعــة ول عــنعــة مســؤ ســتمرار ربحيــة المجموعــة وإن كــل فــرد داخــل المجمو هامــة الوضــوابط أخــرى. إن عمليــة إدارة المخــاطر 

لمخاطر متعلقة بمسؤولياته.

ت مالية مشتقة ألغراض المضاربة.مجموعة أو تقوم بإصدار أدواتمتلك الال 

عار األســهم ومخــاطر العمــالت ر االئتمــان ومخــاطر الســيولة ومخــاطر أســ لى مخاطر أسعار الفائدة ومخــاطالمجموعة بشكل رئيسي إتتعرض
دیســـمبر ٣١و٢٠٢٢دیســـمبر ٣١تهيتـــين فــي المخـــاطر خـــالل الســنتين المنات إدارةيـــر فــي أهـــداف وسياســ ي تغيجـــراء أاألجنبيــة. لـــم یــتم إ

.الموافقة عليها و ة هذه المخاطرالسياسات الخاصة بإدار مجموعة بمراجعة  . تقوم اإلدارة العليا بال٢٠٢١
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مخاطر أسعار الفائدة
ليها فوائد.ها ومطلوباتها التي یترتب عموجوداتار الفائدة علىاطر أسععة لمخ تتعرض المجمو 

بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى موحد للتغيــرات الممكنــة المعقولــة فــي أســعار الفائــدة مــعالاألرباح أو الخسائریبين الجدول التالي حساسية بيان 
ثابتة.

تنادًا إلــى ســنة واحــدة، اســ ة على نتــائج المجموعــة لفائدالأسعارالموحد هي تأثير التغيرات المفترضة فيأو الخسائراألرباحإن حساسية بيان  
یــة تــأثيرات علــى حقــوق الملكيــة الخاصــة دیسمبر. ال توجد هنــاك أ٣١ت المالية المحتفظ بها في السعر المتغير للموجودات المالية والمطلوبا 

المجموعة.ب

التأثير على  النقص الزیادة/ 
للسنةاألرباحفي نقاط األساس 

٢٠٢٢
١٠٠٢٩٢٬٠٤٨+رهمد

)٢٩٢٬٠٤٨(١٠٠-درهم

٢٠٢١
١٠٠٤٥٧٬٢٩١+درهم
)٤٥٧٬٢٩١(١٠٠-درهم

اطر االئتمانمخ
ء األفــراد ومراقبــة الــذمم المدینــة القائمــة. یــتم نيــة بخصــوص العمــالء بوضــع حــدود ائتمــان للعمــالتســعى المجموعــة للحــد مــن مخاطرهــا االئتما 

ية معظم عمالء مبيعات التصدیر إما عــن طریــق اعتمــادات مســتندیة أو تغطاالئتمان ویتم مانضخالل نالء ملعمتغطية فئات معينة من ا
ضمانات بنكية.  

مخــاطر تقتصــر امــل فقــط مــع بنــوك ذات ســمعة طيبــة. ئتمانيــة بخصــوص الودائــع البنكيــة وذلــك بالتعتقــوم المجموعــة بالحــد مــن مخاطرهــا اال
ز المالي الموحد.ان المركفي بيالواردة  الية  دات الملموجو لجة ر على القيم المداالئتمان  

المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن المجموعــةتــألف أدوات الــدین لــدى وتمخــاطر ائتمــان منخفضــة.ذات متداولــةدیــنأدواتالمجموعــة فــيتستثمر
ستثمار.يا لالالمصنفة ضمن الفئات العلمن السندات المتداولة  د الدخل الشامل األخرى فقطخالل بنو 

ــة أخــرى للمجموعــة، ومــن ضــمنها النقدیــة وشــبه النقدیــةبخصــوص مخــاطر االئتمــان التــي تنشــأ عــن موجــودات م والــذمم المدینــة التجاریــة الي
المدرجــةصى للتعــرض یســاوي القيمــةالية، بحد أقمعجز أحد طرفي األدوات الواألخرى، فإن تعرض المجموعة للمخاطر االئتمانية تنشأ عن

دوات.ذه األله
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تمة)(تمخاطر االئتمان
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمدرهم 

(ُمعاد إدراجها)

٣٧٬٣٥٦٬١٣٠٥٢٬٠٨٠٬٣٠٧لودائعاألرصدة لدى البنوك وا
١٠٢٬٨٩٤٬٥٧١٩٢٬٩٦٨٬٥١٦دائنون تجاریون 

-٩٬١٠٤٬٨٤٣الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أدوات 
٦٠٨٬٠٠٠٨٨٠٬٠٠٠ةلغ مستحقا مب

٥٨٣٬٠٤٢٣٨٤٬٢٠١مبالغ مستحقة متكبدة
٥٠١٬٠٢٩٦٠٢٬٠٧٠ت عالقةامبالغ مستحقة من أطراف ذ

١٢٢٬٨٣٠٦٤٬٧١٤الموظفينمستحقات 
٦٥١٬٦٤١٬٠١٬٤٨٣٬٣٤٤ذمم مدینة أخرى 

٨١١٬٥١٠١٥٢٬٥٢١٤٨٬٤٦٣٬١

طر السيولةخام
ــد ءبالحـــد مـــن مخـــاطر الســـيولة لـــدیها بضـــمان تـــوفر األمـــوال الداخليـــة الكافيـــة والتســـهيالت البنكيـــة واألمـــوال مـــن الشـــركا تقـــوم المجموعـــة  عنـ

ســداد تــاریخ البيــع. یــتمیومــًا مــن١٢٠إلى ٣٠ل لمجموعة على وجوب سداد المبالغ المستحقة الدفع خالط البيع لدى ا. تنص شرو الضرورة
یومًا من تاریخ الشراء.٩٠إلى  ٣٠خالل  ذمم الدائنة التجاریة عادةال

تــواریخ الــدفعات التعاقدیــة دیســمبر اســتنادًا إلــى٣١موعــة كمــا فــي ج وبــات الماليــة غيــر المخصــومة للمیلخص الجــدول أدنــاه اســتحقاقات المطل
ة في السوق.وأسعار الفائدة الحالي

٢٠٢٢مبر دیس٣١في 
كثر منأمن سنة أقل من 
المجموعسنوات ٥سنوات ٥إلى سنة
درهمدرهم درهم درهم 

٥٠٬٦٤٢٬٦١٠--٥٠٬٦٤٢٬٦١٠دائنون تجاریون وآخرون 
٢٬١٥٣٬٣٦٣١١٬٦٠٦٬٠٨٠٥٩١٬٨٩٨١٠٬٢٤٬٦٥٨٬٠٣٤اإلیجارمطلوبات عقود

٧٩٥٬٩٧٣٥٢٬٬٠٨٠١١٬٦٠٦٥٩١٬٨٩٨١٠٬٦٤٤٬٣٠٠٧٥٬اإلجمالي

٢٠٢١سمبر دی٣١في  
أكثر منمن سنة أقل من 
المجموعسنوات٥سنوات ٥إلى سنة 
درهمرهم ددرهم درهم 

٤٣٬١٢٢٬٧٤٠--٤٣٬١٢٢٬٧٤٠دائنون تجاریون وآخرون 
٢٬٢٠٥٬٥٨٢٧٬٨٧٩٬٥٦٧١٠٬٠٧٦٬٠٩٩٢٠٬١٦١٬٢٤٨مطلوبات عقود اإلیجار

٣٧٠٬٨٩٨٤٬--٤٬٣٧٠٬٨٩٨لبنوكلقةمبالغ مستح 
٤٩٬٦٩٩٬٢٢٠٧٬٨٧٩٬٥٦٧١٠٬٠٧٦٬٠٩٩٦٧٬٦٥٤٬٨٨٦لياإلجما 
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مخاطر أسعار األسهم
مــة لمحــتفظ بهــا مــن قبــل المجموعــة والمصــنفة كاســتثمارات مدرجــة بالقيهم بخصــوص االســتثمارات ار أســعار األســ طتتعــرض المجموعــة لمخــا 

امل األخــرى فــي بيــان المركــز المــالي الموحــد. إن اســتثمارات المجموعــة فــي ل بنــود الــدخل الشــ مــن خــالمــع التغيــرات بالقيمــة العادلــة العادلــة 
العربية المتحدة وسلطنة عمان.اق المالية في اإلماراترجة في األسو داألسهم یتم المتاجرة بها للعموم وهي م

قيمــة المســتقبلية لــألوراق الماليــة دم التأكــد حــول الة مــن عــ ضــة لمخــاطر أســعار الســوق الناتجــ لمجموعــة معر إن األســهم المدرجــة الخاصــة با 
ي أدوات حقـــوق األدوات الفردیــة وإجمــالضــع حــدود علـــى و االســتثماریة. تقــوم المجموعــة بـــإدارة مخــاطر أســعار األســـهم مــن خــالل التنویـــع و 

بالمراجعــة والموافقــة إدارة المجموعــة م مجلــسعليــا للمجموعــة بشــكل دوري. یقــو اإلدارة الالملكيــة. یــتم تســليم تقریــر حــول محفظــة األســهم إلــى
على جميع القرارات التي تتعلق باستثمارات األسهم.

درهــم). إن أي ١٬٩٥٠٬١٢–٢٠٢١درهــم (١٬٥٥٠٬٩٥٣دلــة هــو م المدرجــة بالقيمــة العا لمخاطر األسهبتاریخ إعداد التقاریر، كان التعرض
درهــم) علــى بنــود ١٩٥٬٠٨١–٢٠٢١رهــم تقریبــًا (د١٥٥٬٠٩٥ر بمبلــغ يه تــأثي مؤشــر الســوق یمكــن أن یكــون لــ فــ ٪١٠بنســبة انخفــاض

یلــة. كمــا أن أي زیــادة بنســبة نخفاض جــوهري أو لمــدة طو ف على وجود اقخرى أو الحقوق العائدة إلى المجموعة، وذلك یتو الدخل الشامل األ
رباح أو الخسائر.لى األلى حقوق الملكية ولن تؤثر عوف تؤثر فقط عفي قيمة األسهم المدرجة، س٪١٠

مخاطر العمالت األجنبية
تحــدة، الــذي م اإلمــارات العربيــة المألمریكــي ودرهــ اال تتعرض المجموعة ألي مخاطر جوهریة للعمالت األجنبيــة ألن المعــامالت تــتم بالــدوالر 

یرتبط بالدوالر األمریكي.

إدارة رأس المال
المجموعة بنسب جيدة لرأس المال لدعم أعمالها وزیــادة قيمــة حقــوق التأكد من احتفاظ هوعة للمجمو من إدارة رأس المالالهدف الرئيسيإن  

المساهمين ألقصى حد ممكن.

تين المنتهيتــين الســنعدیالت عليه في ضوء التغيرات فــي األوضــاع االقتصــادیة. خــالل المال لدیها وإجراء الترة هيكل رأساتقوم المجموعة بإد
أو العمليــات. یتــألف هيكــل رأس المــال مــن م إجــراء أیــة تغييــرات رئيســية فــي األهــداف أو السياســات م یــتلــ ، ٢٠٢١و٢٠٢٢دیســمبر ٣١فــي 

ــاح غيـــــــر الموزعـــــــة ویقــــــاس بمبلـــــــغ  ــال واالحتياطيـــــــات واألربــــ ــا فـــــــ ٣١١٬٧٠٢٬٧٩١رأس المــــ –٢٠٢١(٢٠٢٢دیســـــــمبر ٣١ي درهـــــــم كمــــ
.درهم)٣٠١٬٠٠٢٬٧٩٦

القيمة العادلة لألدوات المالية-٢٧

ية.لية من الموجودات المالية والمطلوبات المالات الما دو األفتتأل

تاذفاطــر أمــن ســتحقةلغ الما لمبــ او جــاریين واآلخــرین التين نیات الماليــة مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والمــددتتــألف الموجــو 
ریين الــدائنين التجــا . وتتــألف المطلوبــات الماليــة مــن خــرى األامل شــ خل الود الــدمــن خــالل بنــ دلــةمة العا ثماریة بالقية االستوراق الماليواألعالقة  

.وبات عقود اإلیجارلومطوالمبالغ المستحقة للبنوك  خرین  اآلو 

ة.المدرج ختلف بصورة جوهریة عن قيمتها تإن القيمة العادلة لألدوات المالية ال



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٥٤

(تتمة) دوات الماليةلة لألالقيمة العاد-٢٧

لةدالعامةيلقاتسلسل 
الية بأسلوب التقييم:لي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المتا التسلسل الالمجموعةتستخدم 

.لمماثلةالمطلوبات ااألسواق النشطة للموجودات أوي  لمعدلة) فامتداولة (غير المستوى األول: أسعار السوق ال

ادلــة (مــدخالت ملحوظــة بصــورة مباشــرة أو غيــر لعلمــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة اان مــ ى نــ خدم الحــد األديــيم تســتي: أســاليب تقالثــانالمســتوى
ومباشرة)،

ملحوظة).القيمة العادلة (مدخالت غيراسلالزم لقيامن المدخالت المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى

:لةالتي تم قياسها بالقيمة العادةاليلتت المالية اباألدواعةالمجمو حتفظتا،  ٢٠٢٢دیسمبر٣١ما في ك

موجودات تم قياسها بالقيمة العادلة
دیسمبر٣١

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢٢
درهمدرهم رهم ددرهم 

متداولةم أسه
--١٬١٧٣٬٤٥٣١٬١٧٣٬٤٥٣اسيةسهالكية األتالمنتجات االسطاع  ق
--٣٧٧٬٥٠٠٣٧٧٬٥٠٠یةمار ثاالستلية و ا طاع الخدمات المق

١٬٥٥٠٬٩٥٣٩٥٣٬٥٠٥١٬--

متداولةسندات دین
--٩٬١٠٤٬٨٤٣٩٬١٠٤٬٨٤٣صكوكالأدوات 

--١٠٬٦٥٥٬٧٩٦١٠٬٦٥٥٬٧٩٦المجموع

لة:عادالية التالية التي تم قياسها بالقيمةدوات المالباألالشركةاحتفظت،  ٢٠٢١یسمبر د٣١كما في 

لةلقيمة العادا وجودات تم قياسها بم
دیسمبر٣١

المستوى الثالثمستوى الثاني لاستوى األول مال٢٠٢١
درهمدرهم درهم درهم 

اولةتدأسهم م
--١٬٢٤٠٬٨١٢١٬٢٤٠٬٨١٢هالكية األساسيةتالمنتجات االسطاع  ق
--٧١٠٬٠٠٠٧١٠٬٠٠٠یةية واالستثمار الطاع الخدمات المق

--١٬٩٥٠٬٨١٢١٬٩٥٠٬٨١٢موعج الم

لقياس القيمة العادلة.تویات المتعددة، ال توجد تحویالت بين المس٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢دیسمبر٣١في  تينالمنتهيالسنتينل  خال



والشركات التابعة لهام.ع)ركة األغذیة المتحدة (ش.ش
وحدةالمإیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٢بر مدیس٣١تهية في  للسنة المن

٥٥

الموجودات االئتمانية-٢٨

فة صــ طــن متــري)، ب٥٤٬٧٥–٢٠٢١ســمبر ید٣١(طــن متــري ١٢٬١٧ت المجموعة بمواد خــام بلغــت ، احتفظ٢٠٢٢دیسمبر  ٣١كما في  
ة.بالنيابة عن أطراف ثالثائتمانية

الضریبة-٢٩

فــي شـــأن ٢٠٢٢) لســنة ٤٧، أصــدرت وزارة الماليــة بدولـــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المرســوم بقـــانون اتحــادي رقــم (٢٠٢٢دیســمبر ٩فــي 
ت العربيــة ون) لفرض نظام ضریبة اتحادیة على الشركات فــي دولــة اإلمــارانو القا الشركات واألعمال (قانون ضریبة الشركات أالضریبة على 

.٢٠٢٣یونيو ١المتحدة. یسري مفعول نظام ضریبة الشركات على الفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

٪ علــى ٠ق ضــریبة بنســبة ب.  ســتط٪٩ت العربيــة المتحــدة لضــریبة شــركات بنســبة وبشكل عــام، ستخضــع األعمــال التجاریــة فــي دولــة اإلمــارا
درهــم ٣٧٥٬٠٠٠ز حدًا معينــًا یــتم تحدیــده بموجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء (متوقــع أن یكــون الدخل الخاضع للضریبة الذي ال یتجاو 

لحــين نهائيــةدة قــرارات أخــرى لــم تصــل بعــد إلــى صــيغتها البنــاًء علــى المعلومــات الصــادرة عــن وزارة الماليــة).  وعــالوة علــى ذلــك، هنــاك عــ 
ارات مهمــة لتمكــين المنشــآت مــن تحدیــد وضــعها الضــریبي وقيمــة دخلهــا الخاضــع إصــدار قــرار مــن مجلــس الــوزراء بشــأنها، وتعتبــر هــذه القــر 

أن القــانون لــم المجموعــةتبــر ، اعت٢٠٢٢دیســمبر ٣١للضــریبة. لــذلك، ولحــين صــدور هــذه القــرارات المهمــة مــن مجلــس الــوزراء كمــا فــي 
متابعــة المجموعــةواصــل ت.  وس٢٠٢٢دیســمبر ٣١ضــرائب الــدخل كمــا فــي -١٢ظــور المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ن مــن مُیصَدر فعليــاً 

ب ضــرائ-١٢الضــریبي وتطبيــق المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم ا توقيــت إصــدار تلــك القــرارات المهمــة عــن مجلــس الــوزراء لتحدیــد وضــعه
الدخل.

لــة، بمجــرد صــدور هــذه القــرارات الماليــة، مــن منظــور الضــرائب الحاليــة والمؤج ا ير المحتمل علــى بياناتهــ ثم التأ حاليًا على تقييالمجموعةعمل  ت
الهامة عن مجلس الوزراء.



 

 
 ع(.م.)شة المتحدة يشركة األغذ

 105رقم القيد بهيئة األوراق المالية والسلع :

 45رقم التسجيل في سوق دبي المالي: 

 

   السنوي تقرير حوكمة الشركة

 2220ديسمبر  31في للسنة المنتهية 
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 لمحتوياتا
 

 نبذه عن شركة االغذية المتحدة )ش م ع(
 

 المستقبلية لشركة األغذية المتحدة ورسالتها الرؤية
 

 : ممارسات حوكمة الشركة أوالا 

 -استراتيجية اإلفصاح والتواصل:   

ا   : تعامالت أعضاء مجلس االدارة في االوراق المالية ثانيا

ا   : تشكيل مجلس اإلدارة وخبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة ثالثا

ا   : مدقق الحسابات الخارجي رابعا

ا: لجنة التدقيق  خامسا

ا   : لجنة الترشيحات والمكافأتسادسا

ا   : لجنة متابعة واالشراف على تعامالت األشخاص المتطلعينسابعا

ا   نظام الرقابة الداخلية:  ثامنا

ا   م2022: تفاصيل المخالفات المرتكبة في عام تاسعا

 م2022شركة في عاشراا: التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية التي قامت بها ال

 حادي عشر: معلومات عامة

 سياسة اإلفصاح والتواصل مع المساهمين
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 )ش م ع(:غذية المتحدة نبذه عن شركة األ
 

يونيو  27قامت الشركة في .  بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي 1976نوفمبر  1تأسست في  شركة االغذية المتحدة )ش.م.ع( هي شركة مساهمة عامة

لعام  32القانون رقم ب اهملغوتعديالته ال) 1984( لعام 8بتعديل وضعها لتصبح شركة مساهمة عامة التزاما" بأحكام القانون االتحادي لدولة االمارات العربية رقم ) 1994

مجال تصنيع وإنتاج وتسويق الزيوت النباتية وزيوت  أساسية فيتعمل الشركة بصوره  .2006( . قامت الشركة بإدراج اسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2021

 الدهون.الحيوانية وتصنيع  والسمنالطهي والزبد النباتي ومنتجات الزبد 

.دبي/االمارات العربية المتحدة ،5836ب ص  وعنوانها  

 www.unitedfoods.ae : الموقع اإللكتروني00971 4338 1987، فاكس رقم :  009 714 5063802:م هاتف رق

 

 المستقبلية ورسالتنا رؤيتنا

طريق االنتشار  عن وذلك العالية الجودة الغذائية ذات المنتجات مجال في تصبح شركة األغذية المتحدة )ش.م.ع( في نفس مكانتها الصناعية والتجارية رائدة هدفنا أن

تلتزم شركة األغذية المتحدة بصناعة  حيث ،العمالء مع  والتواصل المستمر والتطويرها في السوق المحلية والعالمية باالبتكار  وفتح أسواق جديده وزيادة حصة تواجد

ة الجودة لشركتنا اءة نظام إدارالمنتجات والزيوت النباتية عالية الجودة سعيا منها لنيل رضا العمالء بشكل كامل وبأنسب األسعار ونسعى جاهدين وبشكل مستمر لتحسين كف

ر لموظفينا والتطوير المكثف لعملياتنا باإلضافة إلى تحسين كفاءة اآلالت والمعدات ونحرص على إشراك موظفينا وعمالئنا وموردينا من خالل توفير تدريب مستم

 .الشركةباعتبارهم شركاء في التقدم الذي تحرزه 

 سياسة الجودة والبيئة والسالمة:

 
باإلضافة شهادة ، 22000:2005زو ـة وشهادة ايـودة االغذيـة وجـة بسالمـالخاص DBA/4496/13رقم ساب شهادات ها على ع( حائــزهدة )ش م ـة المتحـغذيركة األـش

والسالمة والحفاظ  إن الشركة ملتزمة بمقاييس الجودة والصحةبما يوضح . 2015يونيو  6الصادرة عن مركز الحالل الخليجي بتاريخ  H-01016/GHCحالل رقم :

 .سيةكأحد اهدافها االسا البيئة على

 

ا  صحية.ذائية لتزام قوي بإنتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية وتزويد المستهلكين بمنتجات غلديها إ ش م ع(المتحدة ) غذيةان شركة األ كما البيئة ب كما اننا نهتم أيضا

 النظيفة واإلستخدام األفضل للموارد الطبيعية من مثل الطاقة والمياه.
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 :ممارسات الحوكمة الخاصة بالشركة و 2022تم أتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركة حالل العام بيان باالجراءات التي أوالً:

. وقد استمدت االنضباط المؤسسيملتزمة بأعلى معايير  المالي، دبي سوق في مساهمة كشركة"الشركة"(  مشار إليها فيما يلي بـ)وال ع(م  )ششركة األغذية المتحدة 

ا لعمل الشركة ومجلس والعدالةالمعمول بها، حيث تٌعتبر الشفافية والممارسات الرائدة  المهنيةهة من األخالقيات والنزاقيمها من نظام متكامل   واإلفصاح والمساءلة أساسا

ا  السلعالمالية و هيئة األوراق يسبق القوانين والقرارات الصادرة من قبلنموذج يحتذى بل وقد بممارسات الحوكمة السليمة  الشركةوفي الواقع، فإن التزام اإلدارة  وحاليا

الشركات  م بشأن اعتماد دليل حوكمة2020لسنة (/ر.م 03 )بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  الحوكمة بممارسات يتعلق المتحدة فيماشركة األغذية  تسترشد

 .المساهمة العامة 

 المساهمون يحتاجه ما توفير على قادرة إدارة فعالة الشركة بتواجد مساهمي تجاه لمسؤوليتها إدراك وذلك الحوكمة، ممارسات أفضل شركة األغذية المتحدة بتطبيق تلتزم

 لسنة 3 رقم السلع و المالية األوراق هيئة قرار في الواردة األحكام جميع بتنفيذ شركة األغذية المتحدة وتلتزموالشفافية  الرقابة من إطار في والبعيد القريب المدى على

 الحوكمة لضوابط اإلدارة ومجلس التنفيذية اإلدارة تطبيق ومدى كيفية يوضح التقرير هذاو وتعديالته المؤسسي ومعايير االنضباط الحوكمة ضوابط بشأن 2020

 .القادمة السنوات في تطبيقها باستمرارية وااللتزام

 
  -والتواصل:  اإلفصاح استراتيجية

 

 مع تنسجم تواصلية إفصاح سياسة داواعتم العالقة ذات واألطراف امساهميه لجميع وسير أعمالها بأنشطته المتعلقة المعلومات توصيل تجاه واضحة سياسةتتبع الشركة 

العمومية  الجمعية تعقد حيث في نظام االفصاح ، 2000( لسنة 3و قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ) المؤسسي االنضباط ومعايير الحوكمة ضوابط بشأنواإلفصاح   متطلبات

ا  للشركة ا  اجتماعا أسئلة  على والرد المالية النتائج الستعراض واالدارة التنفيذيةوالمدققين، الرسمية عن الجهات وممثلين اإلدارة مجلس وأعضاء رئيس يحضره سنويا

 .ان وجدت المساهمين السادة واستفسارات

 

اإللكتروني لسوق دبي  الموقععبر ن وهيئة األوراق المالية والسلع مشاركتها مع المساهمي  خالل من مستجدات أية أنشطة و عن كافة المعلومات وتوفير اإلعالن يتم كما 

 .األخرى المعتمدة القانونيةالنشر وسائل أوعبر www.dfm.ae   المالي

 

ا  وبياناتها المالية السنوية  اتقاريره بنشر الشركة  كذلك تقوم  التبليغ  سياسة الشركات، - حوكمة عمل الشركة، وذلك في إطار حوكمة تقرير والربع سنوية كاملة وأيضا

 مرجعية الرئيسيين وشروط األشخاص تعامالت سياسة اإلدارة، مجلس بأعضاء العمل الخاص ميثاق اإلدارة، مجلس عمل دليل المعلنة، وغير المتوقعة المخاطر عن

من خالل التواصل مع مسئول عالقات  لديهم تكون قد أية استفسارات لتوجيه التواصل مع الشركة ومجلس ادارتها المساهمين وبإمكان .اإلدارة لمجلس التابعة اللجان

 المستثمرين في الشركة.

http://www.dfm.ae/


 

 

 28من  5صفحة           تقرير حوكمة الشركة السنوي                                                                                                    

 
 

وحسب الشهادات المقدمة   وفقاً للجدول التالي 2022لمالية للشركة خالل العام وأزواجهم وأبناؤهم في األوراق ا تعامالت أعضاء مجلس اإلدارةبيان بملكية و ثانياً:

 -:من الوسيط وسجل المساهمين المحدث للشركة

 

 المنصب/ صلة القرابة االسم م
االسهم المملوكة كما في 

31/12/2022 
 المالحظات إجمالي عملية الشراء أجمالي عملية البيع

 ــــــ ــــــ ــــــ 829 رئيس مجلس اإلدارة علي حميد علي عبدهللا العويس 1

 ــــــ ــــــ ــــــ 50 نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد سالم راشد عبدهللا العويس 2

 ــــــ ــــــ ــــــ 518852 نائب الرئيس التنفيذي محمد عبدالعزيز علي عبدهللا العويس  3

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ادارة عضو مجلس احمد عبدهللا سلطان عبدهللا العويس 4

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عضو مجلس ادارة محمد على ناصر عبدهللا العويس 5

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عضو مجلس ادارة سلطان عمران سالم العويسعبدهللا  6

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ عضو مجلس ادارة عبدهللا محمد راشد حريز الفالسي 7

     عضو مجلس ادارة هاشم سالم هاشم سالم الدش 8

     عضو مجلس ادارة أحمد على احمد سالم العويس 9

 

  بالشركة واإلفصاح الخاصةسياسة تضارب المصالح: 

ذلك نها م التعامل وطمأنة المستثمرين متى طلب تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سالمة نشر جميع المعلومات اإليضاحية التي ت شركة األغذية المتحدةواصل

 همالمالية والسلع عن ملكيته ألس األوراقلهيئة كل عضو من أعضاء المجلس باإلفصاح  حيث قام المساهمين،اإلفصاح والتواصل مع  انتهجت الشركة سياسة وقد

عار المعلومات التي قد تؤثر على أس إبالغ السوق المالي والجهات الرسمية عن كما حرص المجلس على الميالدية،السنة  الشركة والمناصب التي يشغلها مع بداية

 .المساهميناألوراق حال توافرها للسادة  تلك

 

ل معهم ليس فقط من خال بحيث يسمح للسادة المساهمين أن يتواصلوااتصال التنفيذية جهودهم لتوفير قنوات  مجلس إدارة الشركة واإلدارةأعضاء وقد كرس 

انت وفي اي اي كاستفساراتهم  مساهميها والرد على باستقبالتقوم  حيث الشركة،الباب المفتوح التي انتهجتها  بل من خالل سياسة فحسب،العمومية  الجمعيات

قة صالح والتعامالت ذات العالفي حال الماإلفصاح  ضرورةب واجباتهمأثناء تنفيذ في الشركة مجلس اإلدارة والموظفين  الوة على التزامع على مدار العاموقت 

 يتمكنوا من االلتزام بها في جميع الظروف. حتىيكونوا على علم تام وفهم دقيق بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها  أنو
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 أي تعويض مدفوع من قبل الشركة بما مميزات قد يتم تقديمها إلى الموظفين أو أي فرص لمزايا نقدية وغير نقدية باإلضافة إلىمعامالت وويجب أن تكون أي 

 ية.يتالئم مع سياسة تضارب المصالح. ولذلك، يتعين على الموظفين تنفيذ مهامهم بتطبيق مبادئ النزاهة واألمانة وااللتزام بالمعايير المهن

 :استثمارات أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين 

مار في باالستثسكرتير الشركة إخطار فيها محددة، حيث يتعين عليهم خاصة بموجب شروط  الشركةرة والموظفين االستثمار في أسهم يحق ألعضاء مجلس اإلدا 

ا لما تقضية اللوائح واإلجراءات المتبعة في ا، الشركةأسهم  تداول لدى لوالحصول على الموافقات االزمة من سكرتير الشركة ومن هيئة األوراق المالية والسلع وفقا

  سوق دبي المالي.

 

  ايا والمنح:المز

 ة الموظفين.استقاللية وموضوعي ال يحق للموظفين تلقي أي مزايا أو منح من أطراف أخرى باإلضافة إلى تلك المزايا والمنح التي تقدمها الشركة، وذلك لمنع أي تأثير على

 صلحة ق، تتمثل أي متتعلق بشؤون الشركة. وفي هذا السيا ل عند ظهور أي مصالح شخصية ماديةينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ أمين سر الشركة في الحا

 من رأس مال الشركة، أيهما أقل. %5أو  درهم وخمسمائة الف مليون  1,5ية مع أي جهة متعلقة بالشركة بما يزيد عن معاملة مالشخصية مادية بأي 

 إلدارة م أعضاء مجلس ابهم، ما لم يق مصلحة شخصية متعلقةيتم فيها مناقشة أي اجتماعات مجلس اإلدارة التي  اع عن حضورينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة االمتن

 األخرين بالتصويت على غير ذلك.

 

 تضارب في المصالح في أي أمر يمكن أن يؤثر على قيمة وحجم االستثمار في أسهم الشركة، فإنه  الرئيسيين أو أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان لدى أحد المساهمين

 لة.ذات الص حضور جميع أعضاءه فيما عدا المساهمين/أعضاء مجلس اإلدارة في بشأن ذلك قرارصدار ع وإمجلس اإلدارة عقد اجتمايتعين على 

 .أن وجد مثل هذه األمور من خالل لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض وفي حاالت استثنائية، يمكن تسوية

 

 :م2220 عام خالل اللتزام بسياسة تضارب المصالحا

 

ا للقوانين واللوائح الصادرة من قبل وزارة اإلقتصاد وهيئة  ،يعلن مجلس اإلدارة بموجب هذا أن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة قد التزم بمتطلبات اإلفصاح وفقا

 إلدارة.على حاالت عدم التزام من قبل أي عضو من أعضاء مجلس ا مؤشر، وال يوجد أي وسوق دبي المالي األوراق المالية والسلع
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 مجلس اإلدارة تشكيلثالثاً: 
 مناصب وتوزيع أعضاء مجلس اإلدارة: -أ

 

 

 

 
 

 

 العضو م
الصفة 

 بالمجلس
 تنفيذي مستقل الخبرات والمؤهالت

مدة 

 العضوية

 السيد /علي حميد العويس 1
 عضو

 )رئيس مجلس(

خبرات مالية ومحاسبية وادارت  14بكالوريوس تجارة الكترونية &  

 شركات
 +16 ال ال

 السيد/ محمد سالم راشد العويس 2
 عضو

 )نائب رئيس(
 ال خبرة ادارت الشركات وهيكلتها 13دبلوم في البنوك االسالمية  +

 

 ال

 
12+ 

 السيد/ محمد عبد العزيز العويس 3
عضو )نائب 

 رئيس تنفيذي(

خبرات مالية  14بكالوريوس هندسة اتصاالت محلل مالي معتمد +

 وأداريه
 +11 نعم ال

 عضو سيالفالعبدهللا محمد راشد الحريز  /السيد  4
خبرة  إدارة االعمال والشركات بكالوريوس محاسبة متخصص في

 +3 ال نعم +17

 عضو السيد /احمد عبدهللا سلطان عبدهللا العويس 5
دبلوم عالي في الخدمات المالية شهادة ماجستير في إدارة األعمال في 

 +8 ال نعم خبرات محاسبية وتطوير اعمال 10اإلدارة العامة +

 عضو السيد/ عبدهللا سلطان عمران سالم العويس 6
بكالوريوس هندسة ميكانيكية حاصل على ماجستير في إدارة النظم 

 -1 ال نعم +4خبرة   الهندسية من الجامعة األمريكية

 عضو محمد على ناصر عبدهللا العويس السيد / 7
خبرات في إدارة االعمال  17والمعلومات + بكالوريوس علوم الحاسب

 +2 ال نعم والشركات التجارية

 عضو السيد/ احمد علي احمد سالم العويس 8
 7حاصل على بكالوريوس علوم شبكات الحاسب والمعلومات +

 +1 ال نعم خبرات في إدارة االعمال والشركات التجارية

 عضو / هاشم سالم هاشم سالم الدشالدكتور 9

ماجستير في االداراة العامة و ، حاصل على بكالوريس الهندسة 

خبرة في + 11الشركات في دكتوراه في التنبوء بالقيود المالية   ،المالية

 االدراة وتاسيس الشركات والمالية.
 +1 ال نعم



 

 

 28من  8صفحة           تقرير حوكمة الشركة السنوي                                                                                                    

 األخرى: الشركات المساهمةفي  االدارةأعضاء مجلس السادة عضوية  -ب

 

ا بأنه   ا  ال يوجد تمثيل نسائي في عضوية مجلس إدارة الشركةعلما هذا المنصب ل اتمرشحال من يتم التصويت خالل الجمعية العمومية الي، حيث لم حاليا

 جلس اإلدارة.ملعضوية  والتوصية للمساهمين بالسيرة الذاتية للمرشحاتعلى الرغم من اتخاذ كافة اإلجراءات الواجبة 

 في الشركات المساهمة األخرىالعضوية  العــضـــــو
مناصبهم في اي مواقع رقابية او حكومية او تجارية 

 اخرى

 السيد / علي حميد العويس

 

 دارة بنك االمارات دبي الوطنياعضو مجلس  -1

 نائب رئيس مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات -2

 عضو مجلس إدارة بنك االمارات -3

 رجل أعمال

 رجل أعمال ــــــــــــــــــــــــــــ السيد/ محمد سالم راشد العويس

 رجل أعمال عضو مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات -1 السيد/ محمد عبد العزيز العويس

 سيالفالعبدهللا محمد راشد الحريز  السيد/ 
 عضو مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات .1

 عضو مجلس ادارة دبي للتأمين .2
 دبي -نائب المدير العام لجهاز الرقابة المالية 

 رجل أعمال ــــــــــــــــــــــــــــ السيد /احمد عبدهللا سلطان عبدهللا العويس

 رجل أعمال ــــــــــــــــــــــــــــ محمد على ناصر عبدهللا العويس السيد /

 رجل أعمال ــــــــــــــــــــــــــــ احمد علي احمد سالم العويس   السيد / 

 رجل أعمال ــــــــــــــــــــــــــــ / هاشم سالم هاشم سالم الدش دكتورال

 رجل أعمال ــــــــــــــــــــــــــــ سلطان عمران العويس السيد /  عبدهللا
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 طريقة تحديد مكافأت أعضاء مجلس االدارة :   -ج 

ي األساسالنظام  فيعلي النحو المنصوص علية وذلك مع مراعاة احكام قانون الشركات ، تتكون مكافأه أعضاء مجلس االدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي 

ا بالقدر الذي يقررهأو ، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو اتعابا اضافية للشركة ا شهريا مل اذا كان ذلك العضو يع مجلس االدارة ألي عضو من أعضائه مرتبا

 تزيد الان يجب ادارة الشركة ، وفي جميع االحوال  لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إضافيةيقوم بأعمال  خاصة أو لجنة أو يبذل جهوداا في أي 

 .صم االستهالكات و االحتياطيعد خب صافي االرباحمن  %10مكافأة اعضاء مجلس االدارة على 

 مقابل االرباح الصافية 11/04/2022درهم في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  725,000 وقد تمت الموافقة علي منح أعضاء مجلس االدارة مكافأة قدرها ،

 م.13/06/2022م وتم توزيعها في 2021المحققة لعام 

  للموافقة عليها العمومية القادماجتماع الجمعية  فيالسادة المساهمين  علىسيتم عرضها  درهم 1,592,100قدرها م  2022المقترحة عن العام  المكافأةكما ان. 

 ونرفق لكم ادناه تفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي ، مقابل حضورهم جلسات مجلس اإلدارة لألعضاءيتم منح اي بدالت  مكما انه ل

ا للجدول التالي: 2022عن السنة المالية المنتخبين تقاضاها أعضاء مجلس اإلدارة   وفقا
 

 االسم م
 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس

 عدد االجتماعات قيمة البدل اسم اللجنة

درهم 00002,اجمالي  لجنة التدقيق عبدهللا محمد راشد الحريز الفالسىالسيد /  1  4 

درهم 00020,اجمالي  لجنة التدقيق السيد / أحمد عبدهللا سلطان العويس 2  4 

درهم 20,000اجمالي  لجنة التدقيق السيد / محمد سالم راشد العويس 3  4 

سالم سلطان عمران سالم العويسالسيد/  4 تأالترشيحات والمكافلجنة   درهم 10,000اجمالي    2 

درهم 10,000اجمالي  لجنة االستثمار السيد / علي حميد علي العويس 5  2 

درهم 5,000اجمالي  لجنة االستثمار السيد/ محمد عبدالعزيز علي العويس 6  1 

/ هاشم سالم هاشم الدشالدكتور 7 درهم 10,000اجمالي  لجنة الترشيحات والمكافأت   2 

درهم 10,000اجمالي  لجنة الترشيحات والمكافأت السيد / أحمد علي سالم العويس 8  2 

درهم 5000اجمالي  لجنة االستثمار السيد / محمد علي ناصر العويس 9  1 

 .درهم اماراتي 105,000 هي م2022عام خالل  المنبثقةولجنة االستثمار والمكافأة والترشيح عضاء لجنتي التدقيق أحضور بدالت  اجمالي
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 :والجمعية العمومية  مجلس االدارة اجتماعات  - د

 :مالحظة .حضوراليلي تواريخ هذه االجتماعات و وفيما الشركة،وذلك لتدارس أمور  م2220اجتماعات خالل العام  خمسمجلس االدارة عقد 

تعني  (#وعالمة ) وعالمة )*(تعني بالتمرير( بمعني ال يتطلب الحضور -وعالمة ) غياب،أعتذر/تعني  ×(وعالمة ) حضور، تعني√( ) اشاره

 .(ليس عضو في ذلك الوقت)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2022أبريل  11في كان أخر انعقاد للجمعية العمومية قد . 

 

 أعضاء مجلس االدارة
 1اجتماع رقم

09/02/2022 

 2اجتماع رقم 

27/04/2022 

 3اجتماع رقم 

04/08/2022 

 4 اجتماع رقم

14/11/2022 
 5 اجتماع رقم

15/12/2022 

 √ √ √ √ √ السيد/ علي حميد العويس

 √ × √ √ √ محمد سالم راشد العويسالسيد/ 

 √ √ √ √ √ محمد عبد العزيز العويسالسيد/ 

 √ √ √ √ √ السيد/  احمد علي احمد سالم العويس

 √ √ √ √ √ احمد عبدهللا سلطان العويسالسيد/ 

 √ × √ √ √ يالفالسعبدهللا محمد راشد الحريز السيد / 

 √ √ √ √ √ العويس محمد على ناصر عبدهللاالسيد / 

 √ √ √ √ √ / هاشم سالم هاشم سالم الدشالدكتور

 √ √ √ √ # سلطان عمران العويس عبدهللاالسيد/ 

 9 7 9 9 8 عدد الحضور

 0 0 0 0 0 عدد الحضور بالوكالة
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 -:التنفيذية لإلدارةالتي فوضها مجلس اإلدارة  واالختصاصاتالمهام    - هـ

 .أو احد من أعضائه الى اإلدارة التنفيذية للشركةاإلدارة مجلس مفوضة من إستثنائية مهام أي ال يوجد  م2022خالل عام                

 تعامالت أطراف ذات العالقة  -و

 
تقع ضمن نطاق تعريف االطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي قد أخري  ةمع شركتجارية تقوم الشركة في سياق االعمال االعتيادية بتنفيذ معامالت 

ا لأليتم تنفيذ المعامال، و 24رقم  يلي تفاصيل  وفيماالمتدوال في األسواق، العادل السعر وحسب سعار المتفق عليها بين االطراف المعنية ت مع االطراف ذات العالقة وفقا

 -:  2023عام خالل  %10زيادتها بنسبة والمتوقع  م2022مع االطراف ذات العالقة خالل عام التي تمت المعامالت الهامة 

      

 درهــم         ذات عالقة أطرافالمبيعات الي 

 

ا لالسعار المتداولة باالسواق المحلية.ومبيعات توريدات  2,167,155              المخبز الحديث ذ.م.م.  وفقا
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 -: والهيكل التنظيمي للشركة التنفيذيةتفاصيل االدارة  ـز 
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S تاريخ التعيين 

مجموع الرواتب والبدالت 

 2022 المدفوعة لعام

 

 2021لعام  مجموع المكافآت 

 2220 ابريلوأستلمت في  )درهم(

نقدية / عينية للعام مكافأة 

 تستحق مستقبالقد  2220

 --- --- 1,440,000 01/03/2012 مجلس اإلدارة المنتدب نائب رئيس

 541,600 541,600 1,767,504 15/04/2012 الرئيس التنفيذي

 --- --- 86,666 21/11/2022 مدير الشؤون المالية وتقنية المعلومات

 المعلوماتمدير الشؤون المالية وتقنية 
30/05/2021 

18/12/2022 
753,900 41,180 77,174 

 43,200 41,920 576,000 01/08/2017 مدير إدارة اإلمداد

 14,850 8,778 240,000 10/03/2021 مدير اإلنتاج

 45,000 39,854 600,000 01/09/2020 مدير المبيعات

 41,512 36,400 553,500 01/06/2017 مدير إدارة التسويق

 24,167 16,011 390,600 07/06/2015  للمثلجات مدير إدارة المبيعات والتسويق

 21,231 14,436 341,728 26/06/2014 مدير مالي

 26,392 14,723 418,188 01/12/2015 مدير إدارة الموارد البشرية
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  :الحسابات الخارجي مدقق رابعاً:

 

 

 ويونغ(نبذه عن شركة التدقيق الخارجي )إرنست  -أ

 

وهي شركة رائدة في مجال التأمين والمعامالت والضرائب والخدمات االستشارية وتعتبر واحدة  العالم في الشركات المهنية إحدى أكبر إرنست ويونغتعتبر شركة  

  .وكيه بي إم جي وهماتسووديلويت توش ت برايس وترهاووس كوبرز:وهم باإلضافة إلى إرنست ويونغ الشركات األربع الكبار من

 

.  توظف إرنست ويونغ أكثر من بريطانيا في لندن تعتبر إرنست ويونغ منظمة عالمية تتكون من مجموعة من الشركات األعضاء، ومقرها الرئيسي العالمي في

 دولة. 140موظف موزعين في أكثر من  160,000

 

من الشركاء المقيمين. وتشتمل  12من المهنيين ذوي الخبرة والمؤهلين و 565لدى إرنست ويونغ مكاتب في امارتي أبو ظبي ودبي، ومكتبهم في دبي يشتمل على 

 ت حكومية وكبريات الشركات التجارية الخاصة والشركات العقارية، واالتصاالت والخدمات المالية وغيرها.قاعدة عمالئهم على شركات متعددة الجنسيات ومنظما

 

 إرنست ويونغ أسم مكتب التدقيق

كمدقق حسابات خارجي للشركة عدد السنوات التي قضاها  2 

)درهم( 2202إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام   245,000 

2202لعام  الشريكاسم المدقق   أشرف أبو شرخ 

أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةا  و 2220بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام  األخرىالخاصة  لخدماتاأتعاب وتكاليف   اليوجد 

 ال يوجد تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن وجدت( وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةا 

 بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل 2022  

MBC Consultancies 
250,90  

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8E%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%87_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%85_%D8%AC%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 :م2220أتعاب مدقق الحسابات الخارجيين لعام  -ب

 

ركة الخارجية للش التدقيقللقيام بأعمال  ارنست يانغشركة  السادةتعين  صدقت الجمعية العمومية على م11/04/2022مية للشركة بتاريخ خالل اجتماع الجمعية العمو

 م.2022درهم لعام  245,000 أتعابهم حددتو

 م.2021في عام  كمدقق خارجي للشركة حيث تم تعيينهم عامين"  أرنست يانغ وقد امضت شركة "

 

 :االعمال التي قام بها مدقق الحسابات الخارجيين       

 

ا إبداء الرأي بشأن  -1  لمعايير التدقيق الدولية. البيانات المالية استناداا إلى أعمال التدقيق التي تتم وفقا

 الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية. -2

 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة. -3

 تدقيق كافية لدعم رأيهم في مراجعة الحسابات.الحصول على أدلة  -4

 

  2220وال يوجد اي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلة والسنوية للعام. 

 

 (أي خدمات أخرى تفاصيل وخدمات مدققي الحسابات الخارجي األخرى )ال يوجد

الداخلي في العالم لها  والتدقيقأكبر شبكة المحاسبة واحدة من ، MBC consultanciesاالمارات عضو مجموعة  (MBC consultancies )تعين شركة  تمقد 

 .درهم ألف 90,250قدرها  2220خالل العام سنوية مهنية أتعاب وقد تقاضى كمدقق داخلي  أكثر من مكتب في أكثر من دولة بما في ذلك الشركات التابعة لها

 

 2220عام  خالل جوهرية تحفظات اي وجدعدم  تبينمجلس االدارة لتقرير الدورية الصادرة  وبمراجعة. 
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 لجنة التدقيق خامساً:

  التدقيق:اعضاء لجنة  أسماء-أ 

 

 أسمائهم:تتكون لجنة التدقيق من السادة التالية 

 

 المنصب االسم مسلسل

 رئيس  عبدهللا محمد حريز الفالسيالسيد/  1

 عضو محمد سالم راشد العويس السيد/ 2

 عضو احمد عبدهللا سلطان العويس السيد/  3

 

 :تدقيقلجنة الاجتماعات  -ب 

 

 -التالية: التواريخ في  م 2022ديسمبر  31 إلى م 2022يناير  1تاريخ اجتماعات للجنة التدقيق من  اربععقد لقد تم 
 )ليس عضو في ذلك الوقت(.وعالمة )#( تعني غياب، أعتذر/تعني )×( تعني حضور، وعالمة √( ) اشاره: مالحظة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء لجنة التدقيق
 1اجتماع رقم

07/02/2022 

 2اجتماع رقم 

27/04/2022 

 3 اجتماع رقم

03/08/2022 

4اجتماع رقم   

08/11/2022  

 √ √ √ √ السيد/ عبدهللا محمد حريز 

 √ √ √ √ العويس راشد السيد/محمد سالم

 √ √ √ √ سالعوي سلطانعبدهللا  السيد/  أحمد



 

 

 28من  17صفحة           تقرير حوكمة الشركة السنوي                                                                                                    

  التدقيق:مهام لجنة 

 

 .المجلس طرف من إجراء التخاذ تحتاج مسائل بأية اإلدارة مجلس توصية/وإبالغ الخارجي الحسابات مدقق مع للتعامل سياسة اعتماد .1

 فيه تحدد اإلدارة تقرير لمجلس برفع اللجنة العمومية لتقوم للجمعية تحضيرلو التدقيق عملية انتهاء بعد الخارجي الحسابات مدقق مع باالجتماع التدقيق لجنة تقوم .2

 .توصياتها تقديم مع) وجدت إن (إجراء بشأنه اتخاذ أهمية ترى التي المسائل

 .عليها المتعارف التدقيق لمعايير وفقا التدقيق وكفاءة ونطاق طبيعة بشأن ومناقشته الخارجي الحسابات مدقق استقالل على الرقابة .3

 اإلدارة مجلس عن مستقلة وبطريقة السنة خالل المعتاد عملها من كجزء) وسنوي سنوي ربع بشكل (ومراجعتها المالية البيانات سالمة من للتأكد اللجنة تجتمع .4

 البيانات ومراجعة التدقيق لجنة اجتماع تعذر حالة في) وجدت إن (بتوصياتها اإلدارة لمجلس تقرير برفع اللجنة تقوم أساسه وعلى للسوق، عنها اإلعالن قبل وذلك

 .الحق وقت في بمراجعتها التدقيق لجنة تقوم أن على ،المالي للسوق عنها اإلعالن قبل المالية

 الهامة المسائل في السنة والنظر في األقل على واحدة مرة الخارجيين الحسابات بمدققي واالجتماع المالي والمدير التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس مع التنسيق .5

 .الخارجيين أو مدققو الحسابات االمتثال أو ضابط المالي المدير يثيرها التي الشؤون مع والتعامل المالية البيانات في عنها اإلبالغ يجب التي العادية وغير

 .عمله فعالية وضمان التنفيذية اإلدارة مع داخليةال الرقابة نظام الشركة ومناقشة في المخاطر إدارة ونظام الداخلية والرقابة المالية الضوابط مراجعة .6

  .اإلدارة مجلس وموافقة اللجنة بمبادرة تتم أو اإلدارة، مجلس بها يكلفها التي الداخلية الرقابة مسائل في الرئيسية التحقيقات نتائج مراجعة .7

 فيما اإلدارة على يطرحها جوهرية أسئلة وأية عمله وخطة الخارجي الحسابات مدقق رسالة للشركة ومراجعة والمحاسبية المالية واإلجراءات السياسات مراجعة .8

 .عليها موافقتها و اإلدارة رد و أنظمة الرقابة أو المالية الحسابات أو المحاسبية بالسجالت يتعلق

مهمة  أخرى مسائل وأية الداخلية الرقابة ومسائل المالية بالمخالفات متعلقة السياسة تكون أن يجب .الموظفون يقدمها التي السرية بالتقارير خاصة سياسة وضع .9

الخطوات التالية لوضع سياسة وذلك من خالل  .عنها التبليغ يتم التي المسائل في وعادل مستقل بشكل تسمح إجراءات سليمة وضع من للتأكد باإلضافة .للشركة

 خاصة بالتقارير السرية التي يقدمها الموظفون:

 

لتي االسرية: يجب أن تحدد الشركة نطاق التقارير السرية وتحديد المخالفات المالية ومسائل الرقابة الداخلية وأية مسائل أخرى مهمة للشركة تعريف التقارير  .أ

 يمكن اإلبالغ عنها.

ك ري ومستقل وعادل، وذلتوضيح إجراءات اإلبالغ: يجب على الشركة وضع إجراءات سليمة وواضحة تسمح للموظفين باإلبالغ عن أية مخالفات بشكل س .ب

 عن طريق إعداد نموذج بسيط يحتوي على المعلومات الالزمة لإلبالغ، وتوفير وسائل تواصل آمنة وموثوقة.

 حماية هوية المبلغين: يجب على الشركة أن تحمي هوية المبلغين وتضمن أنهم لن يتعرضوا ألي أذى أو تعرض بسبب اإلبالغ عن المخالفات. .ت

 على الشركة أن تحمي التقارير السرية وضمان عدم الوصول إليها من أي شخص غير مصرح به. ضمان السرية: يجب .ث

الفات والتأكد ختوفير التدريب والتوعية: يجب على الشركة توفير التدريب والتوعية للموظفين بشأن السياسة واإلجراءات والتعريف بأهمية اإلبالغ عن الم .ج

 خالقية.من وعيهم بالتزاماتهم القانونية واأل
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 :والمكافأتلجنة الترشيحات  سادساً:

 

 تحقيق في اإلدارة مجلس الغرض مساعدة وقت أي في اللجنة ميثاق تعديل اإلدارة لمجلس يمكن .الشركة إدارة لمجلس تابعة كلجنة والمكافآت الترشيحات لجنة تتشكل

 قبل من اللجنة أعضاء انتخاب يتم.شركة األغذية المتحدة في البشرية الموارد عمليات وسالمة وضبط اإلدارة مجلس أعضاء استقاللية بخصوص األشرفية مسؤولياته

 خالل اللجنة أعضاء تعيين على يتم التصويت أن ويجب .عزلهم أو استقالتهم حين إلى أو يخلفهم من وتأهيل انتخاب يتم حتى سنوات ثالث لفترة ليعملوا اإلدارة مجلس

 .الالحقة الفترات من محدود غير لعدد األعضاء انتخاب إعادة ويجوز .حديثا المنعقد اإلدارة لمجلس اجتماع أول

 
 

 -أسمائهم:تتكون لجنة الترشيحات والمكافأت من السادة التالي  اسماء اعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت: -أ

 

 المنصب االسم مسلسل

 رئيس هاشم سالم هاشم سالم الدش/ الدكتور 1

 عضو عبدهللا عمران سالم العويسالسيد/  2

 عضو العويسأحمد  أحمد علي السيد/  3

 

 :كما يليم 2220ديسمبر  31م الي  2220يناير  1للجنة الترشيحات والمكافات خالل السنة من  ين اجتماعتم عقد  اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافأت أعضاء لجنة الترشيحات و
 1اجتماع رقم 

28/09/2022 

 2اجتماع رقم 

14/12/2022 

 √ √ هاشم سالم هاشم سالم الدش/ الدكتور

 √ √ سلطان عمران العويس عبدهللاالسيد /  

 √ √ السيد/ أحمد علي  أحمد العويس
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 مهام لجنة الترشيحات والمكافأت: 

 

 :الشركات المساهمة العامة حوكمةمعاير االنضباط المؤسسي وضوابط لوتقوم اللجنة بالمهام التالية وذلك وفق 

تحديد سياسات التوظيف واالقتطاع وانهاء و.ذلك باختيار الخاصة والمعايير والموظفين التنفيذية اإلدارة مستوى على األساسية الكفاءات من الشركة احتياجات تحديد .1

 الخدمة لموظفي اإلدارة العليا.

 البشرية والتدريب.مراقبة وتقييم مكونات الخطط المرتبطة بالموارد  .2

 التأكد من أن األعضاء المستقلين يحافظون على استقاللهم في كافة األوقات. .3

 يذية العليا ومراجعتها.ت والحوافز والمزيا والرواتب الممنوحة لالدارة التنفاعداد سياسات المكافآ .4

 اداء الشركة.مع ولة وتتناسب الممنوحة لالدارة التنفيذية العليا للشركة معق والمزايات أن المكافآ التحقق من .5

 تنظيم ومتابعة االجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس االدارة. .6

 .الميثاق هذا في المحددة والمسؤوليات الواجبات مع انسجاما القرارات اتخاذ .7

 .اإلدارة مجلس سكرتير أو/و البشرية الموارد مدير خالل من الالزمة المعلومات جميع على الحصول .8

 .الالزمة المعرفة أو الدراية أو بالخبرة يتمتع تعتبره شخص أي حضور وتأمين األخرى المهنية أو القانونية الخارجية االستشارات على الحصول .9

 

 -: األشخاص المطلعينوسجل لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت  سابعاً:

 

ت الموافقة على أستحداث سجل بأسماء المطلعين تم، 2017أغسطس  27المنعقد بتاريخ  UFC/BMM/04/27/08/2017بموجب قرار مجلس اإلدارة مرجع رقم 

شؤون العاملين  مدير –للمتابعة واالشرف على تعامالتهم، برئاسة المستشار القانوني للشركة وعضوية كال من السيد/ عالء عماوي  تشكيل لجنةو بشركة األغذية المتحدة،

 -تختص بما يلي :، وسكر عليأبالشركة، والسيد/ 

ركات شوضع قواعد مكتوبة بخصوص تعامالت أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة األم أو ال .أ
 التابعة أو الشقيقة لها. 

و أقتة والذين يحق ؤشخاص مطلعين بصورة مأشخاص الذين يمكن اعتبارهم سجل خاص ومتكامل لجميع االشخاص المطلعين بما فى ذلك األ إعداد .ب
  .قبل نشرها ةطالع على المعلومات الداخلية للشركيتوافر لهم اإل

 .السوقشراف على تعامالت االشخاص المطلعين وملكياتهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى متابعة واإل .ج

 و السندات واألوراق المالية.دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في األسهم  .د

 .تعامالت لدى سوق دبي الماليلاستالم ومراجعة تقارير التداول المعدة من قبل المطلعين )في نهاية كل فترة ربع سنوية( واجراء المراقبة الدورية ل .ه
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. 
 2220 العام خالل اللجنة أعمال تقرير عن ملخص

 
 .ومهامها اللجنه دور لبيان وموظفيها ادارتها جلسداخليه العضاء م جلسات بعقداللجنة  قامت -1

 .08/11/2220بتاريخ على السهم تابعت اللجنة عملية التداوالت القائمة على االوراق المالية المصدرة من الشركة وتالحظ لها بان اخر عملية تداول تمت  -2

 س ادارتها وموظفيها لقواعدها.ضاء مجلعقامت اللجنة بمراجعة السجالت المحدثه للمساهمين للتأكيد على أمتثال ا -3

 قامت اللجنة باالفصاح المباشر للسادة/ سوق دبي المالي، بقائمة اسماء المطلعين ورقم المستثمر للمسجل منهم وتحديثتها. -4

 

ا:  نظام الرقابة الداخلية ثامنا

 

 

 مجلس االدارة إقرار-أ 

 

 ة.ينظام الرقابة الداخلية في الشركة بالتطبيق االلزامي لضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسيقر مجلس االدارة بمسؤوليته عن  التقرير هذا بمقتضى        

 
 :الرقابة الداخليةعمل ألية   - ب 

 إلدارةول، المساهمة العامةالشركات  حوكمة اعتماد دليل شأنب 2020 لسنة 3 رقم والسلع المالية األوراق هيئة قرار لمتطلبات وفقا الداخلية للرقابة نظام اعتماد تم -أ

 .الداخلي الرقابة نظام تطبيق في وفعال أساسي دور التنفيذية

 .الداخلي التدقيق خطة عملتنسيق و لالعمال والعمالء  المخاطر تقييم على السنوية خطتها في الداخلية الرقابة إدارة تعتمد -ب

المدققين  ومالحظات توصياتاللجنة تتابع و بانتظامة الرقابة الداخلية لدي الشركة مجلس االدارة بمتابعة بيئبالنيابة عن المدقق الداخلي تقوم ادارة الرقابة الداخلية و -ت

 الداخليين لمراجعة التقارير والتوصيات المقترحة وتعليقات االدارة عليها.

 .اذا لزم االمر االدارة مخاطبة مجلسمن أجل مراجعة نتائج التدقيق و دخلينباالجتماع مع المدققين ال وومثليهاوتقوم اللجنة  -ث

ا  اإلدارةويرأس هذه  -ج في الحسابات / حساب التكاليف  وعشرون اربعة ، خبرة26/06/2014قد تم تعينه بتاريخ و  CMA وهو حاصل على سيفا براسادالسيد /  حاليا

 سيدةلاباإلضافة الى  العوجان للصناعات( –واالمارات مثل ) أفكو مراقب مالي لعدد من الشركات العالمية في الهند ك لعام/ الميزانية / نظم المعلومات اإلدارية 

 .باإلدارةكموظفة  ،صفنا /
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 -ضوابط عالقات المستثمرين وتشمل ما يلي :فيما يتعلق اإلجراءات التي تم اتخاذها 

 بيانات ظابط االمتثال

  شعبة القانون عام/ باحث  -)حاصل على ليسانس حقوق 14/04/2013ومسئول عالقات المستثمرين بتاريخ  /ضابط امتثال –شوقي تم تعين السيد / محمد محمد

 لعدد من الشركات والمؤسسات داخل الدولة. ومستشار قانوني

  يحتوي على :تم تخصيص بريد االليكتروني وجانب خاص للمستثمرين على الموقع االليكتروني للشركة- 

 ة البيانات المالية المفصح عنها للشركة، كاف .1

 توافر سساسات وأجراءات الحوكمة وكيفة تطبيقهاتها في الشركة وتقريريها المنشورة نحو ممارساتها، .2

 -المساهمين كالتالي: قنوات االتصال المباشر بالشركه وممثليها لتلبية كافة أستفسارت المستثمرين و  .3

 المسئول : محمد محمد شوقي

  3382688 (4) 971+ :مكتب 

 3381987 (4) 971+ :فاكس 

 5063805 (4) 971+ : مباشر

investor.relations@unitedfoods.ae 

information/-http://www.unitedfoods.ae/en/investor 
 

 تتمثل أهداف إدارة الرقابة الداخلية فيما يلي:
 

 ا(  ى اإلدارة ولجنة التدقيق بالشركةرفع التقارير إل  )حيثما يكون ذلك مطلوبا

 ان وجدت الرد على كافة استفسارات المدققين واعتبار توصياتهم والتأكد من تطبيقها 

  والسلع.راق المالية إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة األوإخطار 

 

mailto:investor.relations@unitedfoods.ae
http://www.unitedfoods.ae/en/investor-information/
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 -: الداخليإدارة المخاطر وااللتزام والتدقيق 

 

 نظام إدارة المخاطر داخل الشركةاإلبالغ عن األهداف والمبادئ الرئيسية ل. 

  رة المخاطر المرتبطة بنطاق عملهمالمسؤوليات لجميع الموظفين فيما يتعلق بإداتحديد. 

 ضالا يات الشركة فالتأكد من كفاءة عمل األنظمة الموضوعة بما يتسق مع السياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح والتي قد يكون لها تأثير جوهري على عمل

 .المعمول بها لوائحبالقوانين والعن تحديد مدى التزام الشركة 

 السارية.ين واللوائح وضع خطة االلتزام الخاصة بإجراء المراجعة الدورية على مدى االلتزام بالقوان 

 ي.التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع وسوق دبي المال 

 ا بمكافحة غسيل االموال وتطبيق قوانين المصرف المركزي )حيثما ي التأكد من التزام الشركة باإلجراءات الخاصة  (.كون ذلك مالئما

  دبي المالي وهيئة األوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.    الشركة وسوقمراجعة المراسالت الصادرة والواردة بين 

 

ً داخلي هاقدمت اللجنة تقرير  .لمجلس االدارة 2202ام خالل العبالتنسيق مع المدقق الداخلي مفصل  ا

 

 ً ألي عقوبات أو قيود تم فرضها من قبل هيئة األوراق المالية والسلع أو أي هيئة  الشركة، لم تتعرض الماضي عامالخالل   :م2220المخالفات المرتكبة في عام  :تاسعا

 .وتعديالتها المعمول بها التزمت الشركة بجميع القوانين واللوائح. وباإلضافة إلى ذلك، فقد او غيرها المال رأسى بشأن أي أمر يتعلق بأسواق تنظيمية أخر

 

 :م2220المساهمات والرعاية التي قامت بها الشركة في عام المسئولية االجتماعية و :عاشراً 

ا  المستدام تسير للنمو رحلتنا بأن شركة األغذية المتحدة نؤمن في نحن، اقتصاد  ازدهار وتنمية في مسيرة ومساهمتنا مجتمعناتنمية  مسئوليتنا تجاه مع جنب إلى جنبا

 -.ولذلك شرفت شركة األغذية المتحدة بالمشاركة في الدولة

 

 : التنمية المستدامة
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مع شركة  تشغيلها بالتعاون ميجاواط وقد تم  2طاقه انتاجية شركة األغذية المتحدة جهودها في مجال االستدامة من خالل بناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية ب توجت

Yellow Door Energy بناء   حيث تم. ، مطور لحلول الطاقة المستدامة والتي تتخذ من اإلمارات مقراا لها، لتنفيذ مشروع جديد واسع النطاق في مجال الطاقة الشمسية

 . في منطقة جبل علي الصناعية في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشركة   محطة توليد طاقة شمسية متطورة على سطح مصنع

 

 م.2220 جمعية االحسان الخيريةتعاون مع ال :وذلك بــ المسؤلية المجتمعية

 

ا في مرحلتها الثانية في  1990وهي جمعية خيرية تأسست عام  بمكرمة سامية  1998العام تحت اسم "مركز اإلحسان الخيري" في إمارة عجمان، وتم إشهارها رسميا

ا من سموه على معاني الخير واإلحسان المبني على أسس التكافل  من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان، وحرصا

بشأن إشهار "جمعية اإلحسان الخيرية" ذات نفع عام،  2012( لسنة 44االجتماعي والحفاظ على بُنية األسرة، فقد أصدرت وزارة تنمية المجتمع القرار الوزاري رقم )

 ( في سجالت الوزارة.140تحت رقم )

 

صب لمجتمع، فوضعت نوجمعية اإلحسان الخيرية عبر رؤيتها لريادة العمل الخيري في دولة اإلمارات، تسعى لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين شرائح وأفراد ا

ا محددة وخطة شامل ة ورؤى واضحة، مبنية على تقديم العون والمساعدة لجميع األسر الفقيرة والمحتاجة داخل الدولة، تشمل المساعدات المالية والغذائية.. عينيها أهدافا

يل آلياته، وتفعالحديث مع تطوير الكثير من الخدمات وتوسيع وتحديث مرافق الجمعية وإداراتها المختلفة وتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات العمل المؤسسي 

 اريعها الخيرية.اعية لمشليتسنى لها تقديم أفضل الخدمات باعتبار "اإلحسان" حلقة وصل بين المحسنين والمحتاجين، وتحظى بثقة الكثير من الداعمين والمؤسسات الر

 

 وممولين لحملة تجهيز وتوصيل وجبة افطار صائم خالل شهر رمضان لسكنات العمال بدبي. رعاة رسمين 

 

 رعاة حملة التضامن مع أصيل لمكافة التنمر االليكتروني 

 

 رعاة حملة تمكين لتشجيع أصحاب الهمم على أبراز مواهبهم وريادة ألعمال.

 

 :م 2220 ة للعامالمالي، سعر االغالق والمؤشر العام ومؤشر القطاع في نهاية كل شهر خالل السنة سعر(سعر السهم في السوق )أعلي سعر وأدني  معلومات عامة:  :احدى عشر
ا   (وتحديثاتها في موقع سوق دبي الماليعنها لمعلن للبيانات والمعلومات ا)وفقا

 

 -:للسوق األداء العام 
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 -: للقطاع    المؤشر العام
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 .08/11/2202أخر صقفة تداول تمت بتاريخ :   :ملخص التداول

 
  م31/12/2220بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في  .4

 المجموع حكومات شركات أفراد االسهم

 30,232,125 - 8,030,895 22,219,105 محلي

 - - - - خليجي

 - - - - عربي

 17,875 - - 17,875 أجنبي

 30,250,000 - 8,030,895 22,219,105 المجموع

%6514,37 النسبة  45,62% 84 - 100%  
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 -: الشركةأو أكثر من رأس مال  %5بيان بالمساهمين الذين يملكون  - 2

 النسبة عدد االسهم المساهم

حميد علي عبد هللا العويس / السيدورثة   4,174,258 13.7992 

)ش ذ م م ( محمد وعبيد المال / السادة  2,814,944 3.9 056 

الفرارية الكتبيموزه سويدان سعيد  / السيده  2,621,586 8.666 

ش م ع(لالستثمارات )بنك االمارات   2,420,000 8.00 

فاطمة علي عبد هللا العويس السيده/  1,981,980 6.552 

عبد هللا العويس ميثاء علي /السيدة  1,938,974 6.4098 

عبدهللا العويسموزه علي  السيده/  1,969,124 6.5095 

مريم علي عبد هللا العويس /السيدة  1,966,250 6.50 

)ش ذ م م( شركة السور لالستثمار  1,966,250 6.50 

 

 

 -: حسب الجدول التالي 31/12/2202بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في  بيان-هـ 

 

 عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية األسهم م
نسبة األسهم المملوكة 

 من رأس المال

 %1,706 516,176 51 50,000أقل من  1

 %16,88 5,107,888 28 500,000إلى أقل من  50,000من  2

3 
إلى أقل من  500,000من 

5,000,000 
14 24,625,936 81,40% 

 ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ 5,000,000أكثر من  4

     

  لم تواجه الشركة أي مشكالت كبرىم 2202ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في. 
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 :مقرراجتماعات المجلس 

 .25/4/2021 بتاريخ تعينها تم وقد بكالوريس هندسةحاصلة على  االدرة، مجلس إجتماعات كمقرر، ساندي عوض عبدهللاتسمية أ/  تم       

 :مهام مقرر اجتماعات المجلس

 اعداد اجندة االجتماعات بالتنسيق مع المعنين. .1

 والتقارير االالزم بوقت كافي مع االعضاء.مشاركة دعوة االجتماع مع االعضاء  .2

 حضور اجتماعات المجلس واعداد محاضر االجتماعات. .3

 واإلجراءات المتخذة بشأنها 12/40/2202بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 

 

 كما يلي. 2022العالقة لعام مع األطراف ذات  الموافقة على التقديرات المبدئية والتعامالت -1

ا درهم  1,850,000المخبزالحديث )ذ.م.م( أحد عمالء شرررركة األغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبية  أجمالي كانت  2022وخالل العام من الزيوت والسرررمون،  سرررنويا

ا لالسعار  2,167,155بقيمة   والتعامالت التجارية مع العميلالمبيعات   المتداولة وبدون اي شروط تفضيليه.درهم اماراتي وفقا

 

ا للمرسوم بقانون اتحادي رقم  -2 بشأن الشركات التجارية، وقد تم التصويت بالموافقة على التعديل  2021لسنة  32الموافقة على تعديالت النظام االساسي للشركة وفقا

 افقة الهيئة على النشر.ووم

 المفصااح عنها لدى السااادة  2022ديساامبر  31ضاامن البيانات المالية للشااركة عن الفترة المنتهية في  وقد تم اإلفصاااح عن كامل هذه التوريدات وتدقيقها من

 للتصديق عليها. عرضها على السادة المساهمين في الجمعية العمومية المقترحسيتم سوق دبي المالي و

 

 :م2220صادفت الشركة خالل العام التي جوهرية الالحداث ا  -و 

 

  2022ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في ،  %20 على المساهمين بقيمة نقديةأرباح توزيع. 

  المؤسسي. االنضباط أو أي تجاوزات لضوابط الحوكمة ومعايير 2022ديسمبر  31لم تكن هناك أي مخالفات جسيمة خالل السنة المالية المنتهية في 
 

 ا   2022&2021&2020 بنهاية عام نسبة التوطين في الشركة تمثل  + من العمالة الماهرة في الشركة%2تقريبا
 اليوجد 2022 لمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة خالل العاما. 



 

 

 28من  28صفحة           تقرير حوكمة الشركة السنوي                                                                                                    

 

 
  

لجنة التدقيقتوقيع رئيس  توقيع رئيس مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآتتوقيع رئيس    توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية 
سيفا براسادالسيد /  الدكتور/ هاشم سالم هاشم الدش عبدهللا محمد حريز الفالسيالسيد/  علي حميد علي عبدهللا العويس السيد/  

 ع/
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