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مجموعة أغذیة ش.م.ع

التقریر والبیانات المالیة الموحدة
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رقم الصفحة

١تقریر مدقق الحسابات المستقل حول البیانات المالیة الموحدة

٣بیان الدخل الموحد

  ٤  الدخل الشامل الموحدبیان 

  ٥  بیان المركز المالي الموحد

٧بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

٨بیان التدفقات النقدیة الموحد
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مجموعة أغذیة ش.م.ع

)٣(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤٦إلى ٩اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الموحد 

للسنة المنتھیة في

دیسمبر٣١إیضاحات
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

١٫٥١٢٫١٩٢١٫٣٢٦٫٦٠٥إیرادات 
)٩٩٢٫٠٠٢()١٫١٠٢٫٠٢٠(٦    تكلفة مبیعات

------------------------------------
٤١٠٫١٧٢٣٣٤٫٦٠٣إجمالي األرباح

٧٣٫٧٤٨٨٫٢٢٦إیرادات أخرى، بالصافي
)١٣٧٫٩٧٥()١٥٣٫١٠٤(٨مصاریف بیع وتوزیع

)٨١٫٦٢٢()٩٨٫٩٩٧(٩مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٫٨٣٤()٣٫٤٧١(١٠البحث والتطویر

------------------------------------
١٥٨٫٣٤٨١٢٠٫٣٩٨األرباح التشغیلیة

١١٫٥٦٠١٣٫٦٠٥إیرادات تمویل
)٩٫٤٨٥()٩٫٧٥٩(مصاریف تمویل

------------------------------------
١٦٠٫١٤٩١٢٤٫٥١٨قبل ضریبة الدخلاألرباح 

٢٢٠)٧٣(٢٥، ١١(مصروف) / إیراد ضریبة الدخل
------------------------------------

أرباح السنة العائدة إلى حملة حقوق الملكیة في 
١٦٠٫٠٧٦١٢٤٫٧٣٨المجموعة

==================
١٢٠٫٢٦٧والمخّفضة للسھم (درھم)الربحیة األساسیة 



مجموعة أغذیة ش.م.ع

  )٤(      تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤٦إلى ٩اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الشامل الموحد 

للسنة المنتھیة في 
دیسمبر٣١

٢٠١٣
دیسمبر٣١

٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

أرباح السنة العائدة إلى حملة حقوق الملكیة في 
١٦٠٫٠٧٦١٢٤٫٧٣٨المجموعة

الدخل الشامل اآلخر:
لن یتم تصنیفھا في الربح أو الخسارةبنود 

)١٫٤٠٠()١٫٣٥٠(مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجان
------------------------------

)١٫٣٥٠()١٫٣٥٠(

بنود ُیحتمل إعادة تصنیفھا الحقاً في الربح أو 
الخسارة

فروق تحویل عمالت أجنبیة من عملیات 
١٢٦)٧٫٨٢٥(أجنبیة

------------------------------

)١٢٦)٧٫٨٢٥

------------------------------

)١٫٢٧٤()٩٫١٧٥(الدخل الشامل اآلخر

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى حملة 
١٥٠٫٩٠١١٢٣٫٤٦٤حقوق الملكیة في المجموعة

================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

  )٥(      تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤٦إلى ٩اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان المركز المالي الموحد 

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھمإیضاح

الموجودات
موجودات غیر متداولة

١٣٦٩٤٫١٧٦٦٢١٫٠٧٩ممتلكات ومنشآت ومعدات

١٨٫٤٨٩٥٫٣٥٩مقدمة عن ممتلكات ومنشآت ومعداتدفعة

١٤٩٥٫٤٧٢٩٥٫٤٧٢الشھرة

١٥١١٫٢٦٧١٣٫٤٦٢موجودات غیر ملموسة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٨١٩٫٤٠٤٧٣٥٫٣٧٢مجموع الموجودات غیر المتداولة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

موجودات متداولة
١٦٢٧٢٫٨٩٣٢٦٥٫٦١١مخزون

١٧١٩٢٫٤٥٨١٦٩٫٧٢٢ذمم مدینة تجاریة وأخرى

١٨١٠٩٫٦٤٢٩٥٫٠٨٩تعویضات حكومیة مدینة

١٩٥٫٢٠٠١٠٫٠٠٠موجودات مالیة متوفرة للبیع

٢٠٥٦٤٫٠٢١٤٣٧٫٥٠٦أرصدة نقدیة ومصرفیة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٫١٤٤٫٢١٤٩٧٧٫٩٢٨مجموع الموجودات المتداولة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مطلوبات متداولة
٢١٣٢١٫٠٢٩١٥٨٫٧٥٠(الجزء المتداول)قروض مصرفیة 

٢٢٢٥٣٫٥١٤٢٤٣٫٦٠٥ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٢٣١٫٦٥٠١٫٤٠٠مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٧٦٫١٩٣٤٠٣٫٧٥٥مجموع المطلوبات المتداولة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٦٨٫٠٢١٥٧٤٫١٧٣صافي الموجودات المتداولة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٤٣٢٫٨٦١٢٦٫٠٩٨مخصص مكافآت نھایة الخدمة

٢١١٠٣٫٣١٤١٥٢٫٧٩٠(الجزء غیر المتداول)قروض مصرفیة 

٢٥٧٦٤٨٢٦ضریبة مؤجلةمطلوبات 

٦٥٤٩٠٠مطلوبات أخرى
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٣٧٫٥٩٣١٨٠٫٦١٤مجموع المطلوبات غیر المتداولة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٫٢٤٩٫٨٣٢١٫١٢٨٫٩٣١صافي الموجودات
==========================





مجموعة أغذیة ش.م.ع

)٧(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤٦إلى ٩اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

رأس 
المال

احتیاطي
قانوني

أرباح
محتجزة

احتیاطي
المجموععمالتتحویل

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٠٣٥٫٤٦٧)٣٫٨٠٩(٢٠١٢٦٠٠٫٠٠٠٥٠٫٤٧٧٣٨٨٫٧٩٩ینایر ١الرصید في 

للسنة  مجموع الدخل الشامل
١٢٤٫٧٣٨-١٢٤٫٧٣٨--ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

فروق تحویل عمالت أجنبیة من 
١٢٦١٢٦---عملیات أجنبیة

مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء 
)١٫٤٠٠(-)١٫٤٠٠(--اللجان

معامالت مع أحد المساھمین

)٣٠٫٠٠٠(-)٣٠٫٠٠٠(--٢٠١١توزیعات أرباح لعام 

--------------------------------------------------------------------------------------

  ٩٣٫٣٣٨١٢٦٩٣٫٤٦٤--مجموع الدخل الشامل

--------------------------------------------------------------------------------------

حقوق التغیرات المباشرة في 

الملكیة للمالك

--)١٢٫٤٧٤(١٢٫٤٧٤-تحویل إلى احتیاطي قانوني

--------------------------------------------------------------------------------------
١٫١٢٨٫٩٣١)٣٫٦٨٣(٢٠١٢٦٠٠٫٠٠٠٦٢٫٩٥١٤٦٩٫٦٦٣دیسمبر ٣١الرصید في 

للسنةمجموع الدخل الشامل
١٦٠٫٠٧٦-١٦٠٫٠٧٦--أرباح السنة

الدخل الشامل اآلخر:
فروق تحویل عمالت أجنبیة من 

)٧٫٨٢٥()٧٫٨٢٥(---عملیات أجنبیة
مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء 

)١٫٣٥٠(-)١٫٣٥٠(--اللجان
المساھمینمعامالت مع أحد 

)٣٠٫٠٠٠(-)٣٠٫٠٠٠(--٢٠١٢توزیعات أرباح لعام 
--------------------------------------------------------------------------------------

١٢٠٫٩٠١)٧٫٨٢٥(١٢٨٫٧٢٦--مجموع الدخل الشامل
--------------------------------------------------------------------------------------

حقوق التغیرات المباشرة في
للمالكالملكیة

--)١٦٫٠٠٨(١٦٫٠٠٨-تحویل إلى احتیاطي قانوني
--------------------------------------------------------------------------------------

١٫٢٤٩٫٨٣٢)١١٫٥٠٨(٢٠١٣٦٠٠٫٠٠٠٧٨٫٩٥٩٥٨٢٫٣٨١دیسمبر٣١الرصید في 
=========================================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

)٨(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٤٦إلى ٩اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التدفقات النقدیة الموحد 
دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھمإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٦٠٫١٤٩١٢٤٫٥١٨الضریبةأرباح السنة قبل
تعدیالت بسبب:

٥٤٫٧٧٣  ١٣٥٦٫٨٥٧استھالك
٩٫٧٥٩٩٫٤٨٥مصاریف تمویل

)١٣٫٦٠٥()١١٫٥٦٠(إیرادات تمویل
٧١٠٫٠١٧٩٫٥٩٣ممتلكات ومنشآت ومعدات محذوفة

)٦٧()٩١٠(٧ربح من بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات
٧٫٩٢٥)٥٠(مخزون بطئ الحركةي مخصص الحركة ف

)١٫٦٢٤(١٥معدومةالحركة في مخصص دیون 
٢٤٨٫٧٨٧٧٫٢٦٠مخصص مكافآت نھایة الخدمة

--------------------------------------------------------------------------

التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 
٢٣٣٫٠٦٤١٩٨٫٢٥٨رأس المال العاملللموظفین والتغیرات في 

--------------------------------------------------------------------------

)١٩٫٤٤٧()٧٫٢٣٢(زیادة في المخزون 
)٢٣٫٨١٢()٢٣٫٣١٩(زیادة في الذمم المدینة التجاریة واألخرى 

)٢٠٫٩٧٩()١٤٫٥٥٣(زیادة في التعویضات الحكومیة المدینة
٣٫٤٧٢٨٨٫١٤٩زیادة في الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

)٤٣٩(٢٥٠زیادة / (نقص) في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
)١٫٦٨٣()٢٫٠٢٤(٢٤مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة

)١٩٨()٣٠٨(نقص في الذمم الدائنة طویلة األجل
--------------------------------------------------------------------------

١٨٩٫٣٥٠٢١٩٫٨٤٩صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة
--------------------------------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)٨٢٫٣٧٤()١٥٧٫٩٦٠(١٣شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

٥٥٤  ١٫٠٦٨عوائد من بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات
١٢٫١٢٨١١٫٦٣٤إیرادات تمویل مقبوضة
)٢٣٫٢٥٣(-٣٠استثمار في شركة تابعة

)٢٦٣(-شراء موجودات غیر ملموسة 
)١٠٫٠٠٠(٤٫٨٠٠بیع / (شراء) موجودات مالیة متاحة للبیع

--------------------------------------------------------------------------

)١٠٣٫٧٠٢()١٣٩٫٩٦٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
--------------------------------------------------------------------------

األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة من 
١١٠٫٤٨٨٨٨٫٣٠٧قروض مصرفیة، بالصافي

)٣٠٫٠٠٠()٣٠٫٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة
)٩٫٢٧٩()٩٫٨٤٢(مصاریف تمویل مدفوعة

--------------------------------------------------------------------------

٧٠٫٦٤٦٤٩٫٠٢٨صافي النقد الناتج عن األنشطة التمویلیة
--------------------------------------------------------------------------

١٢٠٫٠٣٢١٦٥٫١٧٥الزیادة في النقد وما في حكمھ

٤٢٤٫٩٠١٢٥٩٫٧٢٦ینایر١النقد وما في حكمھ كما في 
--------------------------------------------------------------------------

٢٠٥٤٤٫٩٣٣٤٢٤٫٩٠١دیسمبر٣١النقد وما في حكمھ كما في 
==============



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٩(

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ١

شركة . تمتلك ٢٠٠٤لسنة  ٣٢٤ست مجموعة أغذیة ش.م.ع ("الشركة") كشركة مساھمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم تأسّ 
% من أسھم الشركة. تتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في تأسیس واستثمار ٥١صناعات (المجموعة القابضة العامة) نسبة 

ألغذیة والمشروبات.وتجارة وتشغیل الشركات والمشاریع المرتبطة بقطاع ا

المجموعة وشركاتھا التابعة المذكورة ٢٠١٣دیسمبر ٣١تتضمن البیانات المالیة الموحدة للشركة كما في وللسنة المنتھیة في 
أدناه (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة").

التأسیسبلد
ومزاولة النشاط

الحصة في رأس المال
الرئیسي(%)

النشاط ٢٠١٣٢٠١٢التابعةالشركة

اإلمارات العربیة شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع
المتحدة

إنتاج وبیع الدقیق وعلف ١٠٠١٠٠
الحیوانات.

شركة العین لألغذیة 
(اإلمارات ش.م.ع. المشروبات و

العربیة المتحدة)

اإلمارات العربیة 
المتحدة

إنتاج وبیع المیاه المعبأة والمیاه ١٠٠١٠٠
لبن والمنّكھة والعصائر

الزبادي ومعجون الطماطم 
والخضراوات المجمدة.

مجموعة أغذیة مصر ش.ذ.م.م 
(سابقاً العین لألغذیة 

والمشروبات ش.ذ.م.م) 

جمھوریة مصر 
العربیة

تصنیع وبیع معجون الطماطم ١٠٠١٠٠
والفلفل الحار والعصائر 
المركزة والخضروات 

المجمدة.

مجموعة أغذیة آسیسیك في 
داجیتیم سنایا ري تیكاریت لیمتد 

سیركتي (أغذیة تركیا)

إنتاج وتعبئة وبیع المیاه ١٠٠١٠٠تركیا
المعبأة.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢

تطبیق ھذه السیاسات بشكٍل إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه. لقد تم 
ثابت على كافة السنوات المعروضة ما لم ُیذكر خالفاً لذلك.

أساس اإلعداد١-٢

لقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة لمجموعة أغذیة ش.م.ع وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة 
)٨للتقاریر المالیة مع االلتزام باألحكام الساریة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (تفسیرات المعاییر الدولیة 

لمالیة حیثما كان معموالً بھ. لقد تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدل بإعادة تقییم الموجودات ا
المتاحة للبیع.

اد البیانات المالیة الموحدة بالتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یقتضي استخدام تقدیرات محاسبیة أساسیة محددة، إن إعد
كما یقتضي من اإلدارة إبداء رأیھا في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة. یتم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على 

ي أو التعقید أو المجاالت التي تعد فیھا االفتراضات والتقدیرات أساسیة للبیانات المالیة الموحدة في درجة عالیة من إبداء الرأ
  .٤اإلیضاح رقم 
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أساس اإلعداد١-٢

التغیرات في السیاسة المحاسبیة واإلفصاحات١-١-٢

والمتعلقة ٢٠١٣ینایر ١للمرة األولى للسنة المالیة التي تبدأ في التطبیقإلزامیةیر الجدیدة والمعدلة والتفسیراتالمعای)(أ
حالیاً بالمجموعة

والتي لیس لھا تأثیر ھام على ٢٠١٣ینایر ١أو بعد في للمرة األولى على السنة المالیة التي تبدأ التطبیقإلزامیةفیما یلي المعاییر 
المجموعة:

 ینعكس ٢٠١٢یولیو ١(تعدیل)، "عرض البیانات المالیة" (ساري المفعول اعتباراً من ١المعیار المحاسبي الدولي رقم ،(
ان الدخل الشامل.أثره في بی

 ٢٠١٣ینایر ١(تعدیل)، "منافع الموظفین"، (ساري المفعول اعتباراً من ١٩المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 ینایر ١)، "البیانات المالیة المنفصلة"، (ساري المفعول اعتباراً من ٢٠١١(المعدل في ٢٧المعیار المحاسبي الدولي رقم

٢٠١٣.(
الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة"، (ساري المفعول ٢٠١١(المعدل في ٢٨لي رقم المعیار المحاسبي الدو" ،(

).٢٠١٣ینایر ١اعتباراً من 
 (تعدیل)، "تبني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى"، (ساري المفعول ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

).٢٠١٣ینایر ١اعتباراً من 
٢٠١٣ینایر ١(تعدیل)، "األدوات المالیة"، (ساري المفعول اعتباراً من ٧ر الدولي للتقاریر المالیة رقم المعیا.(
 ١(القیاسي والمعدل)، "البیانات المالیة الموحدة"، (ساري المفعول اعتباراً من ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

).٢٠١٣ینایر 
ینایر ١(القیاسي والمعدل)، "الترتیبات المشتركة"، (ساري المفعول اعتباراً من ١١لیة رقم المعیار الدولي للتقاریر الما

٢٠١٣.(
 (القیاسي والمعدل)، "اإلفصاحات عن الحصص في المنشآت األخرى"، (ساري ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

).٢٠١٣ینایر ١المفعول اعتباراً من 
 ٢٠١٣ینایر ١(القیاسي)، "قیاس القیمة العادلة"، (ساري المفعول اعتباراً من ١٣المالیة رقم المعیار الدولي للتقاریر.(

ولم یتم٢٠١٣ینایر ١تي تبدأ في المعاییر والتعدیالت والتفسیرات الجدیدة الصادرة لكن غیر الساریة على السنة المالیة ال(ب)
تطبیقھا بشكٍل مبكر

 ٢٠١٤ینایر ١(تعدیل)، "األدوات المالیة"، (یسري اعتباراً من ٣٢رقم المعیار المحاسبي الدولي.(
 ٢٠١٤ینایر ١(تعدیل)، "البیانات المالیة المنفصلة"، (یسري اعتباراً من ٢٧المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 ٢٠١٤ینایر ١ن (تعدیل)، "االنخفاض في قیمة الموجودات"، (یسري اعتباراً م٣٦المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 ٢٠١٤ینایر ١(تعدیل)، "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس"، (یسري اعتباراً من ٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم.(
 ٢٠١٤ینایر ١(تعدیل)، "البیانات المالیة الموحدة"، (یسري اعتباراً من ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(
(تعدیل)، "اإلفصاحات عن الحصص في المنشآت األخرى"، (یسري اعتباراً من ١٢ریر المالیة رقم المعیار الدولي للتقا

).٢٠١٤ینایر ١
 ٢٠١٥ینایر ١(تعدیل)، "األدوات المالیة"، (یسري اعتباراً من ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم.(

ت والتفسیرات المذكورة وتأثیرھا على بیاناتھا المالیة. تتوقع اإلدارة أال تقوم المجموعة حالیاً بتحدید مدى عالقة المعاییر والتعدیال
یكون لمعظم المعاییر والتعدیالت والتفسیرات ذات العالقة أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة.
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التوحید٢-٢

الشركات التابعة

كافة المنشآت الخاضعة لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة على منشأة ما عندما یكون للمجموعة حقوق الشركات التابعة ھي
أو عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة إضافة إلى قدرتھا على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھا على المنشأة. یتم 

ریخ تحول السیطرة إلى المجموعة ویتم إیقاف التوحید اعتباراً من تاریخ انتفاء توحید الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من تا
السیطرة.

التغیرات في القیمة لبیان أثرُتحتسب االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القیمة. یتم تعدیل التكلفة 
الناشئة عن التعدیالت الطارئة علیھا. تشمل التكلفة أیضاً التكالیف التي ُتعزى مباشرة إلى االستثمار.

یتم حذف المعامالت الداخلیة واألرصدة واإلیرادات والمصاریف للمعامالت بین شركات المجموعة. كما یتم استبعاد األرباح 
ت فیما بین الشركات المعترف بھا في الموجودات. لقد تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات والخسائر الناتجة عن المعامال

التابعة عند الضرورة لضمان االتساق مع السیاسات المطبقة من قبل المجموعة.

اندماج األعمال

المجموعة. یتم قیاس تكلفة االستحواذ یتم استخدام طریقة االستحواذ المحاسبیة الحتساب االستحواذ على الشركات التابعة من قبل 
بالقیمة العادلة للموجودات الممنوحة وأدوات حقوق الملكیة المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو المحّملة في تاریخ التبادل، إضافة 

إلى القیمة العادلة ألي مقابل مالي محتمل مستحق دفعھ.

غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا والقیمة العادلة في تاریخ إن الزیادة في المقابل المالي المحَول وقیمة أي حصص
االستحواذ ألي حصة سابقة في رأس مال الشركة المستحوذ علیھا، عن القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات 

لصافي موجودات الشركة التابعة المحددة المستحوذ علیھا یتم تسجیلھا كشھرة. فإذا كانت ھذه الزیادة أقل من القیمة العادلة 
  ).٦-٢المستحوذ علیھا في حالة الشراء، فإنھ یتم االعتراف بالفرق مباشرًة في بیان الدخل الشامل (إیضاح 

التغیرات في حصص الملكیة في الشركات التابعة دون حدوث تغییر في السیطرة

وھي كالمعامالت التي -دان للسیطرة كمعامالت حقوق ملكیة ُتحتسب المعامالت مع الحصص غیر المسیطرة التي ال ینتج عنھا فق
تتم مع المالك بصفتھم مالكاً. یتم تسجیل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غیر المسیطرة أیضاً في حقوق الملكیة.

تقاریر القطاعات٣-٢

یتم رفع التقاریر عن القطاعات التشغیلیة على نحو یتفق مع آلیة رفع التقاریر الداخلیة إلى المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات 
التشغیلیة. 

ادات وتتكبد نفقات، بما في القطاع التشغیلي ھو إحدى مكونات المجموعة ویشارك في أنشطة تجاریة قد تجني منھا المجموعة إیر
خرى لدى المجموعة. تتم مراجعة النتائج التشغیلیة لجمیع المكونات األحدمع أتتم التيالمعامالتإیرادات ومصاریفذلك 

القطاعات التشغیلیة بشكٍل منتظم من قبل الرئیس التنفیذي للشركة من أجل اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد للقطاعات 
  ).٥مالیة منفصلة (أنظر إیضاح وتقییم أدائھا، والتي تتوفر عنھا معلومات

تحویل العمالت األجنبیة٤-٢

العملة الوظیفیة وعملة العرض(أ)

یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي 
درھم اإلمارات العربیة المتحدة' (الدرھم 'بواسطة البیانات المالیة الموحدة معروضةتعمل الشركة ضمنھا ('العملة الوظیفیة'). إن 

اإلماراتي)، وھي عملة العرض للمجموعة.
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  (تابع)تحویل العمالت األجنبیة٤-٢

المعامالت واألرصدة  (ب)

األجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواریخ المعامالت أو التقییم یتم تحویل المعامالت الناشئة بالعمالت 
عند إعادة قیاس البنود. كما یتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن تسویة ھذه المعامالت وعن تحویل 

بأسعار الصرف السائدة في نھایة السنة، في بیان الدخل الموحد ضمن الموجودات والمطلوبات النقدیة المقّومة بالعمالت األجنبیة 
"إیرادات أو مصاریف تمویل".

یتم عرض األرباح والخسائر التي تتعلق بالقروض والنقد وما في حكمھ في بیان الدخل الموحد ضمن "إیرادات أو مصاریف 
تمویل".

شركات المجموعة(ج)

شركات المجموعة (التي ال تعاني عملتھا من اقتصاد متضخم) والتي لھا عملة وظیفیة تختلف عن إن النتائج والمركز المالي لكافة
عملة العرض یتم تحویلھما إلى عملة العرض على النحو التالي:

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل میزانیة عمومیة معروضة بسعر اإلقفال بتاریخ تلك المیزانیة )١(
العمومیة.

تحویل اإلیرادات والمصاریف لكل بیان دخل موحد بسعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة. یتم)٢(

یتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر.)٣(

ممتلكات ومنشآت ومعدات٥-٢

خسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، في یتم قیاس بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وال
قائمة ما تشتمل تكلفة الموجودات الحال وجودھا. تشتمل التكلفة على المصاریف المنسوبة مباشرة إلى حیازة أو إنشاء األصل، بین

على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكالیف أخرى منسوبة مباشرًة إلى تھیئة الموجودات لحالة العمل من أجل بذاتھا
استخدامھا في الغرض المخصص لھا، وكذلك تكالیف فك وإزالة البنود وترمیم الموقع الذي توجد بداخلھ الموجودات. تتم رسملة 

جزءاً ال یتجزأ من القدرة التشغیلیة للمعدات ذات الصلة كجزء من ھذه المعدات.برمجیات الحاسوب المشتراة التي تعتبر 

عندما یكون ألجزاء أي بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتساب ھذه األجزاء كبنود منفصلة من 
الممتلكات والمنشآت والمعدات.

مة الدفتریة لألصل أو احتسابھا كأصل منفصل، حسبما یكون مالئماً، فقط عندما یكون من یتم إدراج التكالیف الالحقة في القی
المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة البند بشكٍل موثوق. یتم إیقاف 

ة تكالیف أعمال التصلیح والصیانة األخرى في بیان الدخل الموحد خالل احتساب القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. ویتم تحمیل كاف
الفترة المالیة التي یتم خاللھا تكبد ھذه التكالیف.

، بینما ُیحتسب االستھالك على لكنھا تخضع لتحري اإلنخفاض في القیمةال یحتسب استھالك على األراضي بنظام التملك الحر
طریقة القسط الثابت لتوزیع تكلفة الموجودات أو قیمھا المعاد قیاسھا وصوالً إلى قیمھا المتبقیة على الموجودات األخرى باستخدام 

مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، وذلك على النحو التالي:

  سنة ٤٠-٢٠  مباني 
  سنة ٢٠ -  ٤  منشآت ومعدات

سنوات٣-٢معدات أخرى
سنوات٨ -  ٤  مركبات

سنوات ٥ -  ٤  أثاث وتجھیزات
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  (تابع)ممتلكات ومنشآت ومعدات ٥-٢

تتم مراجعة القیم المتبقیة للموجودات وأعمارھا اإلنتاجیة، وتعدیلھا عند الضرورة، بتاریخ كل فترة تقریر.

لالسترداد، یتم خفضھا مباشرًة إلى القیمة القابلة لالسترداد عندما تكون القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ التقدیریة القابلة 
).٧-٢(إیضاح 

یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن عملیات االستبعاد بمقارنة العوائد مع القیمة الدفتریة، ویتم احتسابھا ضمن بند "إیرادات 
أخرى" في بیان الدخل الموحد.

أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز

تقوم المجموعة برسملة كافة التكالیف ذات الصلة بتشیید الممتلكات والمنشآت والمعدات على أنھا أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز 
حتى تاریخ إنجاز وتشغیل تلك الموجودات.  

د االنتھاء من التشیید یتم تحویل ھذه التكالیف بعد ذلك من األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز إلى التصنیف المناسب للموجودات بمجر
وبدء التشغیل ویتم استھالكھا على مدى أعمارھا اإلنتاجیة االقتصادیة اعتباراً من تاریخ اإلنجاز والتشغیل.

موجودات غیر ملموسة٦-٢

الشھرة١-٦-٢

تمثل الشھرة التجاریة الزیادة في تكلفة االستحواذ عن القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة في الشركة 
التابعة المستحوذ علیھا في تاریخ االستحواذ. 

لقیمة المتراكمة. ال یتم یتم فحص الشھرة سنویاً لتحري االنخفاض في قیمتھا ویتم تحمیلھا بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض في ا
ذات عكس خسائر االنخفاض في قیمة الشھرة. یتم تنفیذ العملیات الحسابیة على أساس التدفقات النقدیة المتوقعة من الوحدات

خصمھا بمعدل خصم مناسب یتطلب تقدیره وضع بعض األحكام. یتمثمنقدلل المولدةالصلة

النقد أو تولیدلغرض فحص االنخفاض في القیمة. یتم إجراء التخصیص لوحدات للنقدتولید وحدات یتم تخصیص الشھرة إلى 
النقد المتوقع استفادتھا من اندماج األعمال الذي ینشأ عنھ الشھرة ویتم تحدیدھا وفقاً للقطاع التشغیلي.ولیدمجموعات من وحدات ت

مستحوذ علیھاموجودات غیر ملموسة ٢-٦-٢

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكٍل منفصل مبدئیاً بالقیمة العادلة التي تعكس توقعات السوق الحتمالیة أن 
تتدفق إلى المنشأة المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في األصل. 

لإلطفاء لكن یتم فحصھا سنویاً أو أكثر تكراراً إن الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة ال تخضع 
عندما تشیر األحداث والظروف إلى احتمال وجود انخفاض في القیمة الدفتریة سواًء بصورة فردیة قیمتھالتحري االنخفاض في 

أو على مستوى وحدات تكوین النقد. 

المحدد سنویاً لتحدید ما إذا كان تقییم العمر اإلنتاجي ال تتم مراجعة العمر اإلنتاجي لألصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي غیر
محدد یتم إجراؤه على أساس مستقبلي. ال ثبوت عدم دقتھ، فإن تغییر العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى یزال موثوقاً بھ. وفي ح

فرق بین صافي عائدات االستبعاد یتم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غیر الملموس على أساس ال
والقیمة الدفتریة لألصل وتدرج في الربح أو الخسارة عندما یتم إلغاء االعتراف باألصل.
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة٧-٢

ویتم فحصھا سنویاً لتحري االنخفاض في القیمة. تتم مراجعة ال تخضع الموجودات التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد لإلطفاء 
الموجودات التي تخضع لإلطفاء لتحري االنخفاض في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة 

جاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. یتم احتساب خسارة االنخفاض في القیمة وفقاً للمبلغ الذي تت
ما قیمتھ القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام، أیھ

ات نقدیة یمكن أعلى. وألغراض تقییم االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات لدى أدنى المستویات التي تتوفر لھا تدفق
تحدیدھا بشكٍل منفصل (وحدات مكونة للنقد). تتم مراجعة الموجودات غیر المالیة بخالف الشھرة التي تعرضت النخفاض في 

قیمتھا لتحري احتمال عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل تقریر.

الموجودات المالیة٨-٢

التالیة: القروض والذمم المدینة والموجودات المالیة المتاحة للبیع. یعتمد تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة في الفئات 
التصنیف على الغرض الذي من أجلھ تم شراء الموجودات المالیة. تقوم اإلدارة بتحدید التصنیف لموجوداتھا المالیة عند 

االعتراف المبدئي.

قروض وذمم مدینة(أ)

ة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوٍق نشطة. یتم القروض والذمم المدینة ھي موجودات مالی
شھراً بعد نھایة ١٢إدراج القروض والذمم المدینة في الموجودات المتداولة، باستثناء تلك التي لھا فترات استحقاق تزید عن 

ف القروض والذمم المدینة لدى المجموعة من 'الذمم الفترة المشمولة بالتقریر حیث یتم تصنیفھا كموجودات غیر متداولة. تتأل
).١٣-٢وإیضاح ١٢-٢المدینة التجاریة واألخرى' و 'النقد وما في حكمھ' في بیان المركز المالي الموحد (إیضاح 

موجودات مالیة متاحة للبیع(ب)

غیر مصنفة في أي من الفئات األخرى ویتم الموجودات المالیة المتاحة للبیع ھي موجودات غیر مشتقة مصنفة في ھذه الفئة أو 
شھراً من نھایة الفترة ١٢إدراجھا ضمن الموجودات غیر المتداولة ما لم یحن أجل االستثمار أو تعتزم اإلدارة بیعھ في غضون 

المشمولة بالتقریر. 

مالیةالموجودات الاالنخفاض في قیمة ٩-٢

بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من تقوم المجموعة في تاریخ كل میزانیة عمومیة 
الموجودات المالیة لالنخفاض في القیمة. ال ُیعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة قد تعّرض أو تعّرضت 

ھي عندما یتوفر دلیل موضوعي على وقوع فقطةلالنخفاض في القیمة وتم تكبد خسائر االنخفاض في القیمة إال في حالة واحد
االنخفاض في القیمة نتیجة لحدٍث واحد أو أكثر یحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل (حدث خسارة) ویكون لذلك الحدث (أو 

تقدیره على تلك األحداث) أثٌر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة بشكٍل یمكن
نحٍو موثوق.

قد یتضمن الدلیل الموضوعي على االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة إخفاق المدین أو عجزه عن السداد أو مؤشرات تدل 
في إجراءات إشھار إفالس.ھعلى دخول

بین قیمتھا الدفتریة والقیمة بالتكلفة المطفأة على أساس الفرق المقاسةتحتسب خسارة االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 
الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي. 

بقیةیتم فحص الموجودات المالیة التي تتمتع بأھمیة فردیة لتحري االنخفاض في قیمتھا على أساس منفرد، بینما یتم تقییم 
خصائص متشابھة من حیث مخاطر االئتمان. یتم االعتراف بكافة ذاتمجموعات صورةفي الموجودات المالیة بصورة جماعیة 

خسائر انخفاض القیمة ضمن بیان الدخل الموحد. 
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یرتبط بصورة موضوعیة بحدث یقع بعد االعتراف بخسائر االنخفاض في یتم عكس خسائر انخفاض القیمة إذا كان ذلك العكس 
القیمة. بالنسبة للموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة، یتم االعتراف بعكس خسائر انخفاض القیمة ضمن بیان الدخل 

الموحد.

األدوات المالیة١٠-٢

أخرى وأرصدة نقدیة ومصرفیة وذمم دائنة تجاریة وأخرى ومبالغ مستحقة من / تتألف األدوات المالیة من ذمم مدینة تجاریة و
إلى أطراف ذات عالقة وقروض مصرفیة. یتم االعتراف باألداة المالیة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة 

المعنیة. 

یتم االعتراف باألدوات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً أي تكالیف مباشرة منسوبة للمعامالت. 

یتم إیقاف االعتراف بالموجودات المالیة عند انقضاء الحقوق التعاقدیة للمجموعة في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة 
دون االحتفاظ بالسیطرة أو بكافة مخاطر وعوائد ملكیة تلك ودات المالیة إلى طرف آخر الموجأو عندما تقوم المجموعة بتحویل

الموجودات. یتم إیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عند انقضاء التزام المجموعة المحدد في العقد أو الوفاء بھ أو إلغاؤه.

تاریخ استحقاقھا عن سنة واحدة.یشتمل النقد وما في حكمھ على أرصدة نقدیة وودائع ألجل ال یزید 

ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة بصورٍة جوھریة عن القیمة الدفتریة.

مقاصة األدوات المالیة

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
المبالغ المحتسبة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت.بمقاصة 

مخزون١١-٢

یتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة البیعیة، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً. 
ى المصاریف المتكبدة في حیازة المخزون أو تكالیف اإلنتاج أو التحویل باإلضافة إلى التكالیف األخرى تشتمل تكلفة المخزون عل

فیما یتعلق بالمخزون المصّنع، تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من والمتكبدة في إحضار المخزون إلى موقعھ ووضعھ الحالیین. 
لتشغیلیة االعتیادیة، باستثناء تكالیف االقتراض.المصاریف العامة لإلنتاج على أساس معدل الطاقة ا

إن صافي القیمة البیعیة تمثل سعر البیع التقدیري في سیاق العمل االعتیادي ناقصاً مصاریف البیع المتغیرة المعمول بھا. 

ذمم مدینة تجاریة١٢-٢

المبیعة أو الخدمات المقدمة في سیاق العمل االعتیادي. فإذا الذمم المدینة التجاریة ھي المبالغ المستحقة من العمالء نظیر البضائع 
كان من المتوقع تحصیل ھذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغیل العادیة للمنشأة إذا كانت أطول)، یتم 

تصنیفھا كموجودات متداولة. وإذا لم یكن كذلك، یتم عرضھا كموجودات غیر متداولة.

اب الذمم المدینة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة، ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي، یتم احتس
ناقصاً مخصص االنخفاض في القیمة.



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٦(

  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢

نقد وما في حكمھ ١٣-٢

یتضمن النقد وما في حكمھ النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا تحت الطلب لدى المصارف في بیان التدفقات النقدیة الموحد، 
وغیرھا من االستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة بفترات استحقاق أصلیة ال تزید عن سنة واحدة، باإلضافة إلى السحوبات 

ضمن المطلوبات المتداولة.مركز المالي الموحدبیان ال في المصرفیة على المكشوف. تظھر السحوبات المصرفیة على المكشوف

رأس المال ١٤-٢

یتكون رأس المال من أسھم عادیة مصنفة كحقوق ملكیة. 

ذمم دائنة تجاریة ١٥-٢

االعتیادي الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق العمل 
من الموردین. یتم تصنیف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل (أو خالل 

دورة التشغیل االعتیادیة للمنشأة إذا كانت أطول). وإذا لم یكن األمر كذلك، فإنھ یتم عرضھا كمطلوبات غیر متداولة.

نة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة، ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.ُتحتسب الذمم الدائ

قروض ١٦-٢

تحتسب القروض مبدئیاً بالقیمة العادلة صافیة من تكالیف المعاملة المتكبدة. یتم إدراج القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة مع احتساب 
العوائد (صافیة من تكالیف المعاملة) والقیمة المستردة في بیان الدخل الموحد على مدى فترة القروض باستخدام أي فرق بین 

طریقة سعر الفائدة الفعلي.

یتم االعتراف بالرسوم المدفوعة لتسھیالت القروض كتكالیف لمعامالت القرض إذا كان من المرجح أن یتم سحب جمیع 
ء منھا. وفي ھذه الحالة، یتم االعتراف بالرسوم في بیان الدخل الموحد خالل فترة القرض.التسھیالت المصرفیة أو جز

ضریبة الدخل الحالیة والمؤجلة ١٧-٢

الضریبيألساس ایتم رصد مخصص لكامل ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بین 
للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة في البیانات المالیة الموحدة. یتم تحدید ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت 

عند بیع أصل ضریبة الدخل المؤجلة العمل بھا الضریبیة التي یتم سنھا أو المطبقة فعلیاً في تاریخ المیزانیة العمومیة والتي یتوقع 
بة الدخل المؤجلة.أو تسویة مطلوب ضری

یتم االعتراف بموجودات ضریبة الدخل المؤجلة إذا كان من المحتمل أن یتوفر في المستقبل ربح خاضع للضریبة بحیث یمكن 
على أساسھ االستفادة من الفروق المؤقتة.

منافع الموظفین١٨-٢

المكافآت وخطط الحوافز طویلة األجل )(أ

فآت والحوافز طویلة األجل في بیان الدخل الموحد بما یتفق مع سیاسة المجموعة وإجراءاتھا. تعترف المجموعة بمطلوب المكا
لموافقة مجلس اإلدارة كما ترتبط بأداء الموظف.التي تعود على اإلدارة تخضع المنافع 
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الخدمة للموظفینمكافآت نھایة (ب)

ات العربیة المتحدة، ویتم تحدیدهیتم احتساب مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لقانون العمل االتحادي لدولة اإلمار
على أساس المطلوب الذي قد ینشأ فیما لو تم إنھاء خدمات جمیع الموظفین في تاریخ التقریر.

 بمقتضىالعربیة المتحدة المستحقین المستحقة عن الموظفین من مواطني دولة اإلماراتیتم أداء مساھمات التقاعد الشھریة 
. تتولى دائرة المالیة بحكومة أبو ظبي إدارة صندوق المعاشات والتقاعد، ویمثلھا في ذلك صندوق ٢٠٠٠لسنة  ٢لقانون رقم ا

ألف ٢٠١٢:١٫٥٨٢ألف درھم (١٫٩٨٦ما قیمتھ معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو ظبي. بلغ مجموع مساھمات المعاشات 
درھم). 

مخصصات١٩-٢

القانونیة عندما یترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتیجة ألحداٍث سابقة، المطالباتُتحتسب المخصصات عن 
ویكون باإلمكان قیاس مبلغ االلتزام ویكون من المحتمل أن یستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد من أجل تسویة االلتزام، 

بشكٍل موثوق. ال تحتسب مخصصات لخسائر العملیات المستقبلیة.

ومتى كان ھناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالیة أن یستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد لتسویة االلتزام یتم 
عتراف بالمخصص حتى وإن كان ھناك احتمال ضئیل بإجراء تدفق خارجي تحدیدھا بالنظر إلى درجة االلتزامات ككل. ویتم اال

فیما یتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.

یتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة للنفقات المتوقع طلبھا لتسویة االلتزام باستخدام معدل قبل خصم الضریبة یعكس تقییمات 
ال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للم

االعتراف باإلیرادات٢٠-٢

تتألف اإلیرادات من القیمة العادلة للمقابل المقبوض أو المدین من بیع البضائع والخدمات في سیاق العمل االعتیادي ألنشطة 
والخصومات وبعد حذف المبیعات المجموعة. یتم إظھار اإلیرادات صافیة من ضریبة القیمة المضافة والمرتجعات والحسومات 

داخل المجموعة.

تعترف المجموعة باإلیرادات عندما یكون باإلمكان قیاس مبلغ اإلیرادات بشكٍل موثوق بھ، وعندما یتم نقل المخاطر والعوائد 
ستقبلیة، وعندما یتم الھامة المتعلقة بالملكیة إلى المشتري، وعندما یكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادیة م

استیفاء معاییر محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة على النحو المبین أدناه. یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل 
المقبوض أو المدین، باستثناء الخصومات أو الحسومات أو ضرائب المبیعات أو الرسوم الجمركیة. تستند المجموعة في إعداد 

ونوع المعاملة وشروط كل اتفاق.العمیلإلى النتائج التاریخیة، مع األخذ في االعتبار نوع تقدیراتھا 

بیع البضائع

ق. ال یتم االعتراف باإلیرادات إال عندما یتم نقل الملكیة فعلیاً إلى العمیل أو عند التسلیم إلى الناقل لشحنھا إلى العمیل، أیھما أسب

بیع الخدمات

باإلیرادات من الخدمات المقدمة عندما یتم تنفیذ الخدمات.یتم االعتراف 
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  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢

إیرادات ومصاریف التمویل٢١-٢

تشمل إیرادات التمویل إیرادات الفوائد المستحقة من الودائع تحت الطلب. یتم االعتراف بإیرادات الفوائد عند استحقاقھا، باستخدام 
طریقة سعر الفائدة الفعلي. 

لموحد تشمل مصاریف التمویل مصاریف الفائدة المستحقة على القروض. یتم االعتراف بجمیع تكالیف االقتراض في بیان الدخل ا
باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.

إیجارات٢٢-٢

. یتم تحمیل يیتم تصنیف عقود اإلیجار التي یحتفظ بموجبھا المؤّجر بجزء كبیر من مخاطر وعوائد الملكیة كعقود إیجار تشغیل
(صافیة من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر) إلى بیان الدخل الموحد بطریقة تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیليالدفعات التي 

القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. تستأجر المجموعة بعض العقارات والمركبات.

ة بینما یتم تصنیف عقود اإلیجار التي تحتفظ بموجبھا المجموعة بكافة مخاطر وعوائد الملكیة كعقود إیجار تمویلي. تتم رسمل
ما عقود اإلیجار التمویلي عند بدء عقد اإلیجار بالقیمة العادلة للعقار المستأجر أو القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار، أیھ

كل دفعة من دفعات اإلیجار بین المطلوبات وتكالیف التمویل. یتم إدراج التزامات اإلیجار ذات الصلة، صافیة من توزیعأقل. یتم 
لتمویل، في الذمم الدائنة األخرى طویلة األجل. ویتم تحمیل بند الفائدة من التكلفة المالیة إلى بیان الدخل الموحد على مدى تكالیف ا

فترة عقد اإلیجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصید المتبقي من المطلوبات لكل فترة. یتم 
المعدات المستحوذ علیھا بموجب عقود اإلیجار التمویلي على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة استھالك الممتلكات والمنشآت و

اإلیجار، أیھما أقصر.

توزیعات األرباح ٢٣-٢

تحتسب األرباح الموزعة على مساھمي المجموعة كمطلوب في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في الفترة التي یتم فیھا اعتماد 
األرباح من قبل مساھمي المجموعة.توزیعات

التعویضات والمنح الحكومیة ٢٤-٢

إن األموال المدفوعة للمجموعة كتعویض عن بیع الدقیق وعلف الحیوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي یتم االعتراف بھا 
في بیان الدخل الموحد، كخصم من تكلفة المبیعات، على أساس منتظم في نفس الفترة التي تتأثر فیھا معاملة البیع. 

ربحیة السھم٢٥-٢

ت حول ربحیة أسھمھا. یتم احتساب ربحیة السھم بقسمة الربح أو الخسارة العائدة إلى مساھمي المجموعة تعرض المجموعة بیانا
على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.

تكالیف البحث والتطویر٢٦-٢

، الموجودات غیر الملموسة، فإن النفقات المترتبة على البحث والتطویر، باستثناء المبالغ ٣٨وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
ا على أنھا متعلقة إما بمرحلة البحث أو تمییزھیتم،المعلومة المستردة من العقود والمساھمات في البرامج الھندسیة المشتركة

التطویر، فإنھ یتم رسملتھا مرحلةم إدراج جمیع نفقات مرحلة البحث في بیان الدخل. أما بالنسبة لنفقاتبمرحلة التطویر. یت
تتعلق على وجھ التحدید بالجدوى الفنیة وتولید منافع اقتصادیة ت معاییر صارمةیكأصل غیر ملموس مكّون داخلیاً فقط إذا استوف

مكن تصنیفھا في ھاتین الفئتین كنفقات متكبدة في مرحلة البحث. مستقبلیة. یتم التعامل مع النفقات التي ال ی
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إدارة المخاطر المالیة٣

عوامل المخاطر المالیة١-٣

األجنبیةوھي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالتمتنوعةمالیةلمخاطر تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا 
ومخاطر القیمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة 
ومخاطر التشغیل. یركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة بوجٍھ عام على عدم إمكانیة التنبؤ بأداء األسواق المالیة 

المحتملة لھذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.ویھدف إلى خفض اآلثار السلبیة

إدارة المخاطر 

تزاول المجموعة عملیاتھا في بلداٍن مختلفة مما یعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة التي تشمل آثار التغیرات في 
أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان أسعار صرف العمالت األجنبیة (مخاطر الصرف األجنبي) ومخاطر أسعار السوق ومخاطر 

ومخاطر السیولة. إّن أنشطة المجموعة الخاصة بإدارة المخاطر التمویلیة والمالیة تقع على عاتق قسم الخزینة في المجموعة بما 
للمجموعة مركزیاً على نحٍو یتفق مع  ةیحقق المنافع من حجم المخاطر والسیطرة علیھا. یدیر قسم الخزینة التعرضات المالی

أما ،مخاطر األعمال األساسیة. ویقوم قسم الخزینة فقط بإدارة تلك المخاطر والتدفقات الناتجة عن العملیات التجاریة األساسیة
عملیات المضاربة فال یتعامل معھا القسم.

بالمجموعة واإلشراف علیھا.یعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكٍل عام عن وضع أنشطة إدارة المخاطر

یتم من خالل آلیة إدارة المخاطر بالمجموعة تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع اإلجراءات المناسبة للحد 
یرات منھا ومتابعتھا وااللتزام باإلجراءات الموضوعة. تتم مراجعة أنشطة إدارة المخاطر، حیثما كان ذلك مناسباً، لبیان أثر التغ

في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. 

متابعة كیفیة إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى فاعلیة إجراءات إدارة عنمسؤولیةالتتولى لجنة التدقیق الخاصة بالمجموعة 
الداخلي الذي یقوم المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة، ویساعد اللجنة في أداء مھامھا اإلشرافیة قسم التدقیق 

بمراجعات منتظمة ومؤقتة على حد سواء على أنشطة إدارة المخاطر، ویرفع النتائج التي یتوصل إلیھا إلى لجنة التدقیق.

مخاطر السوق(أ)

مخاطر صرف العمالت األجنبیة)١(

للعمالت المختلفة، أھمھا تعمل المجموعة على الصعید الدولي وتتعرض لمخاطر الصرف األجنبي الناشئة عن التعرضات 
الدوالر األمریكي والیورو والجنیھ المصري واللیرة التركیة والروبیة الھندیة والفرنك السویسري. وفیما یتعلق بمعامالت 
المجموعة المقّومة بالدوالر األمریكي، فإن المجموعة غیر معرضة لمخاطر الصرف األجنبي نظراً ألن الدرھم اإلماراتي مربوط 

ر األمریكي. تنشأ مخاطر الصرف األجنبي من المعامالت التجاریة المستقبلیة والموجودات والمطلوبات المعترف بھا بالدوال
).٢٨وصافي االستثمارات في العملیات الخارجیة (إیضاح 

مخاطر األسعار)٢(

ال تقوم المجموعة بإبرام عقود السلع ال تمتلك المجموعة أي استثمارات في األوراق المالیة وال تتعرض لمخاطر أسعار األسھم. 
إال للوفاء بمتطلبات االستخدام والبیع المتوقعة للمجموعة، وبالتالي فإنھا لیست عرضة لمخاطر أسعار السلع.

مخاطر أسعار الفائدة)٣(

في المصارف. ال تتحوط إن معدالت الفائدة الفعلیة للمطلوبات المالیة المستحقة للبنوك من المجموعة مرتبطة باألسعار السائدة
المجموعة لتعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة.
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مخاطر االئتمان(ب)

تتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة، باستثناء مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة الحسابات المدینة. تتولى كل شركة 
تابعة المسؤولیة عن إدارة وتحلیل مخاطر االئتمان لكل عمیل من عمالئھا الجدد قبل االتفاق على الشروط واألحكام القیاسیة 

للسداد والتسلیم. 

مجموعة في سیاق العمل االعتیادي اعتمادات مستندیة / خطابات ضمان باإلضافة إلى شیكات مؤجلة من كبار العمالء. تقبل ال
تقوم المجموعة بتكوین مخصص النخفاض القیمة یمثل تقدیرھا للخسائر المتكبدة فیما یخص الذمم المدینة التجاریة واألخرى. 

خسارة معین یتعلق بالتعرضات للمخاطر الھامة الفردیة وعنصر خسارة جماعي تتمثل العناصر الرئیسیة لھذا المخصص بعنصر
یتم رصده لمجموعات الموجودات المتشابھة فیما یخص الخسائر التي قد تم تكبدھا ولكن لم یتم تحدیدھا حتى تاریخھ. یتم تحدید 

تعلقة بموجودات مالیة مماثلة ووفقاً لسیاسة مخصص جماعي للخسائر اعتماداً على المعلومات التاریخیة إلحصائیات السداد الم
المجموعة.

تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما في حكمھ والودائع لدى المصارف والمؤّسسات المالیة، وتدار من خالل الودائع مع مراعاة 
المؤّسسات المالیة والتجارب الماضیة والعوامل األخرى ذات الصلة./للمصارف المركز المالي 

مخاطر السیولة(ج)

یتم إعداد توقعات التدفقات النقدیة على مستوى المجموعة. یقوم قسم المالیة لدى المجموعة بمراقبة التوقعات المتجددة لمتطلبات 
المصرفیة غیر تسھیالتالمنالسیولة للمجموعة لضمان توفر النقد الكافي لتلبیة االحتیاجات التشغیلیة مع االحتفاظ بقدر كاف

) في جمیع األوقات حتى ال تخالف المجموعة سقوف االقتراض أو االتفاقیات (حیثما وجدت) المتعلقة ٢٨المسحوبة (إیضاح 
بتسھیالت القروض. تراعي ھذه التوقعات خطط تمویل الدیون لدى المجموعة واالمتثال لالتفاقیات والمتطلبات التنظیمیة أو 

مثل القیود المفروضة على العملة.،االقتضاءعند،القانونیة الخارجیة

یتم تحویل فائض النقد المحتفظ بھ لدى القطاعات التشغیلیة إلى خزینة المجموعة وفقاً لترتیبات تجمیع النقد لدى المجموعة 
ستحقاق مناسبة أو المبرمة مع أحد المصارف. تقوم خزینة المجموعة باستثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل والصكوك بآجال ا

على النحو المحدد في التوقعات المذكورة أعاله. في تاریخ التقریر، احتفظت المجموعة المطلوبةمبالغ السیولة كافیة لتوفیر 
:٢٠١٢درھم (ألف ٥٫٢٠٠ألف درھم) وصكوك بقیمة ٢٠١٢:٣٧٧٫٩٦٥ألف درھم (٤٩١٫٨٤١بودائع ألجل بقیمة 

ن تكون جاھزة لتولید التدفقات النقدیة.ألف درھم) والتي یتوقع أ١٠٫٠٠٠

على ضمان امتالكھا نقدیة كافیة عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغیلیة والرأسمالیة المتوقعة بشكل رئیسي تعمل المجموعة 
ثیر المحتمل وفقاً لمتطلبات رأس المال العامل لدى المجموعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالیة؛ ویستثنى من ذلك التأ

للظروف القصوى التي ال یمكن توقعھا بشكل معقول مثل الكوارث الطبیعیة.

وعالوة على ذلك، تحتفظ المجموعة بالتسھیالت االئتمانیة التالیة:

 ألف درھم تتضمن سحوبات على المكشوف وتسھیالت ضمان وتسھیالت استیراد. تحمل ٥٢٨٫٩٣٥تسھیالت بقیمة
ھامش محدد.یھور/ متوسط سعر الفائدة مضافاً إلوفقاً لمعدل إیبور/ لیبھذه التسھیالت فائدة 

 ألف درھم تحمل فائدة وفقاً لمعدل إیبور/ لیبور/ متوسط سعر الفائدة مضافاً إلیھ ١٣٣٫٢٣٣قروض قصیرة األجل بقیمة
ھامش محدد.
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مخاطر التشغیل(د)

مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة المباشرة وغیر المباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعملیات المجموعة 
والموظفین والتقنیات والبنیة التحتیة وعوامل خارجیة أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السیولة مثل تلك 

لبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة عموماً لألداء المؤسسي. تنتج المخاطر التشغیلیة عن كافة عملیات التي تنتج عن المتط
المجموعة.

إن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل حدوث توازن بین تفادي الخسائر المالیة واإلضرار بسمعة المجموعة 
عام في التكالیف وأیضاً لتفادي اإلجراءات الرقابیة التي تقید المبادرة واالبتكار.مع االقتصاد بشكلٍ 

كل وحدة لتقع المسؤولیة الرئیسیة عن تصمیم وتطبیق الضوابط الرقابیة لمواجھة المخاطر التشغیلیة على عاتق اإلدارة العلیا 
منھا على سبیل المثال:ولیة الرئیسیة، تنظیمیة. ُیضاف إلى ھذه المسؤولیة تحدید وإدارة المخاطر التشغی

كفایة ضوابط الرقابة الداخلیة
التسویات والرقابة على المعامالت
االمتثال للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى
االمتثال للسیاسات واإلجراءات
خطط استئناف األعمال وتعافي تقنیة المعلومات من الكوارث
قواعد السلوك المھني
 كفایة الغطاء التأمیني
لجنة إدارة مخاطر السلع
استقاللیة وحدة ضمان الجودة عن وحدة التشغیل
إدارة مخاطر المنشأة
المراجعات الشھریة وربع السنویة على أنشطة العمل
التدریب والتطویر المھني للكوادر الواعدة

من قبل قسم التدقیق الداخلي. تتم مناقشة یتم تنفیذهدوریةجعات مرا جر المجموعة من خالل برنامتتم مراقبة مدى االلتزام بمعایی
وحدة التنظیمیة المعنیة مع تقدیم تقاریر موجزة إلى لجنة التدقیق واإلدارة العلیا النتائج مراجعات قسم التدقیق الداخلي مع إدارة 

للمجموعة.

إدارة مخاطر رأس المال٢-٣

تقتضي السیاسة المتبعة من قبل اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة قویة لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقترض والسوق 
وكذلك لضمان التطور المستقبلي لألعمال. 

متیازات توازن بین العوائد المرتفعة التي ُیحتمل تحقیقھا والمستوى المرتفع لالقتراض واالإیجادیسعى مجلس اإلدارة إلى 
والضمانات المالئمة في ظل مركز رأسمالي قوي.

لم یكن ھناك تغیرات في سیاسة المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

ال تخضع المجموعة أو شركاتھا التابعة لمتطلبات رأسمالیة خارجیة.



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٢(

التقدیرات واألحكام المحاسبیة   ٤

وتستند إلى الخبرة التاریخیة وغیرھا من العوامل، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة یتم تقییم التقدیرات واألحكام باستمرار 
التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة. وفي سبیل تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، التي تم بیانھا في اإلیضاح 

ا تأثیر كبیر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المعترف بھا في )، فقد قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالیة التي لھ٢رقم (
البیانات المالیة الموحدة.

خسائر االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة

تقوم اإلدارة بتقییم ذممھا المدینة لتحري االنخفاض في قیمتھا في تاریخ كل تقریر. ولتحدید ما إذا كان یجب تسجیل خسارة 
القیمة في بیان الدخل الموحد، فإن اإلدارة ُتصدر أحكاماً عما إذا كانت ھناك أي معطیات جدیرة بالمالحظة تشیر إلى انخفاض 

وجود انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة.

، استناداً إلى التجربة السابقة، وبناًء علیھ، یتم رصد مخصص انخفاض القیمة عندما یكون ھناك حدث أو حالة خسارة محددة التي
تعتبر دلیالً على حدوث انخفاض في التدفقات النقدیة القابلة لالسترداد.

مخصص تقادم المخزون

تقوم اإلدارة بمراجعة أعمار وحركات عناصر مخزونھا لتقییم الخسائر من التقادم على أساٍس منتظم. ولتحدید ما إذا كان ینبغي 
ي بیان الدخل الموحد، فإن اإلدارة تصدر أحكاماً حول ما إذا كانت ھناك أي بیانات جدیرة بالمالحظة تسجیل مخصص للتقادم ف

تشیر إلى وجود أي إمكانیة لبیع المنتج في المستقبل وصافي القیمة البیعیة لھذا المنتج والمواد الخام منتھیة الصالحیة أو التي 
ة.اقترب تاریخ انتھاء صالحیتھا والبضائع الجاھز

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمنشآت والمعدات

تقوم اإلدارة بتحدید األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة لبنود الممتلكات والمعدات على أساس االستخدام المقصود من الموجودات 
التقني أو االستخدام المستقبلي ن التغییرات الالحقة في الظروف مثل التقدم إواألعمار االقتصادیة المتوقع لتلك الموجودات. 

للموجودات المعنیة قد تؤدي إلى اختالف األعمار اإلنتاجیة الفعلیة أو القیم المتبقیة عن التقدیرات األولیة.

االنخفاض في قیمة الموجودات األخرى

موجودات المجموعة في تاریخ كل میزانیة عمومیة، تقوم اإلدارة بتقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال تعرض 
لالنخفاض في القیمة. إن تحدید مخصص لخسائر انخفاض القیمة یقتضي وضع أحكام ھامة وینطوي على تقییم للعوامل، بما في 

ذلك ظروف قطاع العمل والسوق.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة

ري االنخفاض في قیمتھا، إما على أساس مستقل أو كجزء من تتم مراجعة القیمة الدفتریة لكافة الموجودات غیر المتداولة لتح
إضافة موجودات النخفاٍض في قیمتھا. وعندما یكون ھناك مؤشر على احتمال تعّرض الوذلك وحدة أكبر من وحدات تولید النقد، 

فحص الشھرة والموجودات غیر الملموسة التي ال تتمتع بأعمار إنتاجیة محددة لتحري االنخفاض في قیمتھا. سنویاً إلى ذلك، یتم 
یتم تحمیل أي مخصص مرصود لالنخفاض في القیمة إلى بیان الدخل في السنة ذات الصلة. ال یتم عكس االنخفاض في قیمة 

المتداولة األخرى فقط إذا كان ھناك أي تغّیر في التقدیرات الشھرة، بینما یتم عكس خسائر االنخفاض في قیمة الموجودات
القیم الدفتریة التي كان من الممكن أن تتوفر، صافیة عنالمبالغ المستردة المعدلةدتزالمستخدمة لتحدید المبالغ المستردة وإذا لم 

من االستھالك أو اإلطفاء، في حال عدم احتساب االنخفاض في القیمة. 

الدخلمخصص ضریبة

تأخذ اإلدارة بعین االعتبار المتطلبات الالزمة لمخصص الضریبة. لقد قامت اإلدارة بتقدیر مخصص الضریبة على أساس األداء 
السنوي بعد تعدیل البنود غیر الخاضعة للضریبة. لقد تم حساب مخصص الضریبة على أساس معدل الضریبة في البلد التي تم 

اة اإلعفاءات التي یمكن المطالبة بھا على أساس االتفاقیات على الصعیدین المحلي والدولي كما في تنفیذ العملیات فیھا مع مراع
تاریخ المیزانیة العمومیة.



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٣(

(تابع)التقدیرات واألحكام المحاسبیة   ٤

تقدیر القیمة العادلة للموجودات غیر الملموسة

سنوات. إّن التغیرات الالحقة في السعة المرخصة ١٠على أساس تقییم مدتھ أجرت اإلدارة تقییماً للقیمة العادلة لحقوق االستخدام 
أو مستویات المیاه سیؤدي إلى تغییر القیمة العادلة للحقوق.

تقاریر القطاعات٥

دیسمبر٣١معلومات عن التقاریر القطاعیة للسنة المنتھیة في 

القطاعان التشغیلیان منتجات وخدمات متنوعة، مموضحان أدناه. یقدلدى المجموعة قطاعین یتم إصدار تقاریر بشأنھما، وھما 
تقنیات واستراتیجیات تسویق مختلفة. یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقاریر اإلدارة كونھما یحتاجانوتتم إدارتھما بشكٍل منفصل 

.الداخلیة لكل وحدة من الوحدات التنظیمیة االستراتیجیة على أساس ربع سنوي على األقل

موضح بإیجاز أدناه عملیات كل قطاع تشغیلي لدى المجموعة:

قطاع األنشطة الزراعیة

o.الدقیق والعلف الحیواني، یتضمن إنتاج وتوزیع الدقیق والعلف الحیواني

قطاع األنشطة االستھالكیة

o .المیاه المعبأة والمشروبات، وتتضمن تصنیع وتوزیع میاه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء والعصائر

 النشاط التجاري في تركیا یتمیز بطبیعة مماثلة لنشاط "المیاه المعبأة والمشروبات"، وبالتالي یتم إدراجھ أیضاً في
قطاع األنشطة االستھالكیة.

oیع وتوزیع معجون الطماطم والفلفل الحار والفواكھ المرّكزة والخضروات المجمدة ومنتجات المواد األغذیة تشمل تصن
األلبان الطازجة.

 النشاط التجاري في مصر یتمیز بطبیعة مماثلة لنشاط "المواد الغذائیة"، وبالتالي یتم إدراجھ أیضاً في قطاع
األنشطة االستھالكیة.

بنتائج كل قطاع تشغیلي. یتم قیاس األداء استناداً إلى أرباح القطاع وفقاً لما یتم بیانھ في التقاریر مبین أدناه المعلومات المتعلقة 
اإلداریة الداخلیة التي یتم مراجعتھا من قبل الرئیس التنفیذي للمجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع في قیاس األداء حیث ترى اإلدارة

یم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى في المنشآت العاملة في نفس قطاع مة لتقیءأن ھذه المعلومات ھي األكثر مال
العمل. یتم تحدید األسعار فیما بین القطاعات على أساس تجاري بحت.



ش.م.عمجموعة أغذیة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٤(

  (تابع)تقاریر القطاعات ٥

فیما یلي النتائج التشغیلیة للمجموعة خالل السنة وفقاً لكل قطاع:

قطاع األنشطة االستھالكیةقطاع األنشطة الزراعیة

الدقیق
والعلف الحیواني

المیاه المعبأة
المواد الغذائیةوالمشروبات

األنشطة مجموع قطاع 
المجموعاالستھالكیة

٣١
دیسمبر 
٢٠١٣

٣١
دیسمبر 
٢٠١٢

٣١
دیسمبر 
٢٠١٣

٣١
دیسمبر 
٢٠١٢

٣١
دیسمبر 
٢٠١٣

٣١
دیسمبر 
٢٠١٢

٣١
دیسمبر 
٢٠١٣

٣١
دیسمبر 
٢٠١٢

٣١
دیسمبر 
٢٠١٣

٣١
دیسمبر 
٢٠١٢

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٩٦١٫٤٠٠٨٥٣٫٤٦٥٤٥١٫١٢٧٤٠٥٫٣٥٤٩٩٫٦٦٥٦٧٫٧٨٦٥٥٠٫٧٩٢٤٧٣٫١٤٠١٫٥١٢٫١٩٢١٫٣٢٦٫٦٠٥إیرادات خارجیة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------إیرادات بین القطاعات

١٨٧٫٢٦٠١٥٩٫١٧٢٤٢١٫٤٨٢٣٤٤٫٢٦٥)٢٫٠٥٩(٢٣٤٫٢٢٢١٨٥٫٠٩٣١٨٠٫٤٢٧١٦١٫٢٣١٦٫٨٣٣إجمالي األرباح

١٤١١٠٣٩١٣٠--٢٥٢٠١٤١١٠إیرادات تمویل

)١٫٠٠٦()٢٫٧٨٤()١٫٠٠٦()٢٫٧٣١()٩٠٩()١٫٣٧٤()٩٧()١٫٣٥٧(-)٥٣(مصاریف تمویل

٢٠٫٠١٤٢٠٫٤٢٧٢٩٫٩٥٥٢٤٫٩٧٨١٫٧٥٠٤٫٨٦٩٣١٫٧٠٥٢٩٫٨٤٧٥١٫٧١٩٥٠٫٢٧٤مصاریف استھالك

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ربح / (خسارة) القطاع التشغیلي 
٥٢٫٠٥٨٣٨٫٥٧٢٢٢٤٫٢٠٣١٧٠٫٣٠٠)٢٥٫٨٠٣()٢١٫٨٧٩(١٧٢٫١٤٥١٣١٫٧٢٨٧٣٫٩٣٧٦٤٫٣٧٥بعد الضریبة

بنود جوھریة غیر نقدیة؛

خسائر االنخفاض في قیمة ذمم 
)١٫٦٢٤(١٦٥١٥١٢٦١٥)٤٨٠()٣٩(٤٩٥)١٫٧٥٠(-مدینة تجاریة (بالصافي)



ش.م.عمجموعة أغذیة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٥(

  (تابع)تقاریر القطاعات ٥

المجموعقطاع األنشطة االستھالكیةقطاع األنشطة الزراعیة
دیسمبر ٣١

٢٠١٣
دیسمبر ٣١

٢٠١٢
دیسمبر ٣١

٢٠١٣
دیسمبر ٣١

٢٠١٢
دیسمبر ٣١

٢٠١٣
دیسمبر ٣١

٢٠١٢

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

أخرى:
٦٢٢٫١١٣٥٧٨٫٩٧٠٦٨٤٫٦٨٥٥٧٢٫٤٣٥١٫٣٠٦٫٧٩٨١٫١٥١٫٤٠٥موجودات القطاع

٣٧٫٩٨٢١٧٢٫٣١٢١٤٢٫٧٥٠١٠٦٫٣٥١٨٠٫٧٣٢٢٧٨٫٦٦٣القطاعمطلوبات 

٣٨٫٠٢٨٩٫٠٤٠١٠٦٫٧٩٥٦٧٫٢٥٤١٤٤٫٨٢٣٧٦٫٢٩٤إنفاق رأسمالي

.القطاعات التشغیلیةلدى والمطلوباترباح وإیرادات ومصاریف الفائدة واالستھالك واإلنفاق الرأسمالي واإلیرادات والربح أو الخسارة والموجودات األتسویات إجمالي 

٢٠١٣٢٠١٢
مجامیع القطاعات 

غیر مخصصةالتشغیلیة
مجامیع 
موحدة

مجامیع القطاعات 
غیر مخصصةالتشغیلیة

مجامیع 
موحدة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٣٤٫٦٠٣)٩٫٦٦٢(٤١٠٫١٧٢٣٤٤٫٢٦٥)١١٫٣١٠(٤٢١٫٤٨٢إجمالي األرباح

٣٩١١٫٥٢١١١٫٥٦٠١٣٠١٣٫٤٧٥١٣٫٦٠٥إیرادات تمویل

)٩٫٤٨٥()٨٫٤٧٩()١٫٠٠٦()٩٫٧٥٩()٦٫٩٧٥()٢٫٧٨٤(مصاریف تمویل

٥٤٫٧٧٣  ٤٫٤٩٩   ٥١٫٧١٩٥٫١٣٨٥٦٫٨٥٧٥٠٫٢٧٤استھالك

١٤٤٫٨٢٣٥٣٨١٤٥٫٣٦١٧٦٫٢٩٤٣٫٧٠٩٨٠٫٠٠٣إنفاق رأسمالي



أغذیة ش.م.عمجموعة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٦(

  (تابع)تقاریر القطاعات ٥

الخسارة رباح وإیرادات ومصاریف الفائدة واالستھالك واإلنفاق الرأسمالي واإلیرادات والربح أو األتسویات إجمالي 
(تابع) القطاعات التشغیلیةلدى والموجودات والمطلوبات

أرباح السنة
دیسمبر٣١دیسمبر٣١

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

٢٢٤٫٢٠٣١٧٠٫٣٠٠مجموع أرباح القطاعات التشغیلیة

مبالغ غیر مخصصة
)٥١٫٤٦١()٦٨٫٦٧٣(مصاریف تشغیلیة أخرى

٤٫٥٤٦٥٫٨٩٩صافي إیرادات التمویل

------------------------------------

١٦٠٫٠٧٦١٢٤٫٧٣٨األرباح الموحدة للفترة بعد ضریبة الدخل

==================

الموجودات
١٫٣٠٦٫٧٩٨١٫١٥١٫٤٠٥مجموع موجودات القطاعات التشغیلیة

٦٥٦٫٨٢٠٥٦١٫٨٩٥مبالغ غیر مخصصة أخرى

------------------------------------

١٫٩٦٣٫٦١٨١٫٧١٣٫٣٠٠مجموع الموجودات الموحدة

==================

المطلوبات
٢٨٠٫٧٣٢٢٧٨٫٦٦٣مجموع مطلوبات القطاعات التشغیلیة

٤٣٣٫٠٥٤٣٠٥٫٧٠٦مبالغ غیر مخصصة أخرى

------------------------------------

٧١٣٫٧٨٦٥٨٤٫٣٦٩مجموع المطلوبات الموحدة

==================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٧(

تكلفة المبیعات٦

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٨٦٦٫٢٤٢٧٧٦٫٢٤٦مواد خام

١٠٠٫٩٩١٩٥٫١٠٨رواتب ومزایا

٤٩٫٤٤٨٤٨٫٣٦٦استھالك

٢٨٫١٣٤١٩٫٨٣٩صیانة

٢٥٫٤١١٢٤٫٠٨٦مرافق

٧٫٥٣٢٧٫٦٤٢مصاریف إیجار

٢٤٫٢٦٢٢٠٫٧١٥أخرى

------------------------------------

١٫١٠٢٫٠٢٠٩٩٢٫٠٠٢

==================

٤٤٨یتم بیان تكلفة المواد الخام بالنسبة للدقیق ومنتجات األعالف بعد خصم التعویضات من حكومة أبوظبي البالغة قیمتھا 
تأثیر الزیادة والتقلب في جزئیاً منملیون درھم). إن الغرض من ھذه التعویضات ھو التقلیل ٢٠١٢:٣٢٨ملیون درھم (

المواد الغذائیة للمستھلكین في إمارة أبوظبي.األسعار العالمیة للحبوب وأسعار بیع 

إیرادات أخرى، بالصافي٧

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم
إیرادات أخرى
٩٫٢٢٢٦٫٤٢٢أتعاب اإلدارة

١٫١١٥١٫٠٥٨إیرادات من التعبئة / التخزین وغیرھا 

١٫٧٠٦١٫٤٠٨إیرادات من بیع مواد خام / خردة 

٩١٠٦٧ربح / (خسارة) من بیع موجودات ثابتة

٩٫٨٨١-إیرادات من مشتقات

)٩٫٥٩٣()١٠٫٠١٧(حذف موجودات ثابتة

)١٫٠١٧(٨١٢أخرى

------------------------------------

٣٫٧٤٨٨٫٢٢٦

==================

القمح والعلف في إطار برنامج األمن الغذائي.تم استالم أتعاب اإلدارة من حكومة أبوظبي لتخزین 

یتم استالم إیرادات المشتقات من الشركة القابضة وتمثل الربح من عقود المشتقات السلعیة التي وقعتھا الشركة القابضة مع 
.٢٠١٢والتي انتھت مدتھا في عام المقابلالطرف 



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٨(

مصاریف بیع وتوزیع٨

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٦١٫٢٨٢٥٤٫٥٥٣رواتب ومزایا

٣٣٫٤٠١٢٩٫٢٧٢مصاریف تسویق

٢٫٧٩٤٣٫١٢٦صیانة

٩٨٤٨١٣استھالك

٤٤٫٢٣٦٣٧٫٥٢٠نقل ومواصالت

٢٫٣٥٥٢٫٨١٩رسوم امتیاز

٣٫٣٦١٣٫٦٨٩مصاریف إیجار

٤٫٦٩١٦٫١٨٣أخرى

------------------------------------

١٥٣٫١٠٤١٣٧٫٩٧٥

==================

مصاریف عمومیة وإداریة٩

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٥٨٫٣٦٠٥٠٫٥١٧رواتب ومزایا
٥٫١١١٦٫٣٧٨صیانة

٦٫٤٠٨٥٫٥٩٤استھالك

١١٫٣٩٨٧٫٢٥٨أتعاب قانونیة واستشاریة وتدقیقیة

١٠٧١٤٨مصاریف إیجار

٨٨٢٢٫١١٠مخصص دیون مشكوك في تحصلیھا

١٦٫٧٣١٩٫٦١٧أخرى

------------------------------------

٩٨٫٩٩٧٨١٫٦٢٢

==================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٩(

البحث والتطویر١٠

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٢٫٩٥٣٢٫٢٩٠رواتب ومزایا
-١٧استھالك

 ٥٠١٥٤٤أخرى
------------------------------

٣٫٤٧١٢٫٨٣٤

==================

ضریبة الدخل١١

إّن عملیات المجموعة في مصر وتركیا خاضعة للضریبة. یتم رصد مخصص للضرائب وفقاً للمعدالت المطبقة أو التي 
على األرباح الخاضعة للضریبة للشركات التابعة في الخارج وفقاً للوائح المالیة ستطبق بشكٍل فعلي بتاریخ بیان المركز المالي

.المجموعةللبلدان التي تعمل فیھا

ربحیة السھم األساسیة والمخّفضة ١٢

على أساس األرباح المنسوبة للمساھمین البالغة ٢٠١٢و٢٠١٣دیسمبر ٣١تم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة في 
٦٠٠٫٠٠٠ألف درھم) والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة وعددھا ٢٠١٢:١٢٤٫٧٣٨ألف درھم (١٦٠٫٠٧٦متھا قی

ألف سھم).٢٠١٢:٦٠٠٫٠٠٠ألف سھم (



أغذیة ش.م.عمجموعة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٠(

ممتلكات ومنشآت ومعدات١٣

أراضي
ومباني

منشآت
ومعدات

أثاث
مركباتوتجھیزات

عمال رأسمالیةأ
المجموعاإلنجازقید

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
التكلفة

٢٠١٢٣٧٢٫٣٢٩٦٢٧٫٩٢٩٢٩٫٦٠٥٣٤٫٢٠٨٦٢٫٤٣٥١٫١٢٦٫٥٠٦ینایر ١في 

٦٤٫٥٩١٨٠٫٠٠٣ ١٫٠١٠٧٫٥٤٩٥٫٣٨٢١٫٤٧١إضافات

-)٧١٫٠٩٨(-١٦٫٢٣٠٥١٫٣٣١٣٫٥٣٧تحویالت 

)٢٤٫٤٧٠(-)١٫١٧٦()٧()٢٣٫٢٨٧(-استبعادات / حذوفات 

٨٫٩٨٠  - ٤٥ ٦٫٠١٢٢٫٩٠٦١٧  )٣٠استحواذ على شركة تابعة (إیضاح 

)٥٧٠()١٤()٣٤()٢٩()١٩٢()٣٠١(تحویل عمالت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٥٫٩١٤١٫١٩٠٫٤٤٩ ٢٠١٢٣٩٥٫٢٨٠٦٦٦٫٢٣٦٣٨٫٥٠٥٣٤٫٥١٤دیسمبر ٣١في 

١٫٧٤٣٢٢٫٢٦٤٦٫٢٨٤٣٫١٥٦١١١٫٩١٤١٤٥٫٣٦١إضافات
-)١٠٫٠٩٥(٤٩٣٦٫٢٢٦٨١٨٢٫٥٥٨تحویالت 

)٤٦٫٢٢٠(-)٣٫٠٢٤()١٩٨()١١٫٥٠٨()٣١٫٤٩٠(استبعادات / حذوفات 
)٥٫٤٩٣()٧٩()١٢٢()٤٥٥()٢٫٠٤٧()٢٫٧٩٠(تحویل عمالت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٠١٣٣٦٣٫٢٣٦٦٨١٫١٧١٤٤٫٩٥٤٣٧٫٠٨٢١٥٧٫٦٥٤١٫٢٨٤٫٠٩٧دیسمبر ٣١في 
=============================================================================================

استھالك

٥٢٨٫٣٦٩-٢٠١٢١٦٧٫٥٨٦٣١٧٫٥٥٠١٧٫٥٩٢٢٥٫٦٤١ینایر ١في 

٥٤٫٧٧٣  - ٩٫٢٠٢٣٨٫٤٤٧٥٫١٤٩١٫٩٧٥المحّمل للسنة

  )١٣٫٥٦٦(-)١٫١٦٨()٢()١٢٫٣٩٦(-استبعادات / حذوفات

)٢٠٦(-)٢١()١٧()٩٩()٦٩(تحویل عمالت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٦٩٫٣٧٠-٢٠١٢١٧٦٫٧١٩٣٤٣٫٥٠٢٢٢٫٧٢٢٢٦٫٤٢٧دیسمبر ٣١في 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣١(

  (تابع)ممتلكات ومنشآت ومعدات ١٣

أراضي
ومباني

منشآت
ومعدات

أثاث
مركباتوتجھیزات

أعمال رأسمالیة
المجموعقید اإلنجاز

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٦٩٫٣٧٠-٢٠١٢١٧٦٫٧١٩٣٤٣٫٥٠٢٢٢٫٧٢٢٢٦٫٤٢٧دیسمبر ٣١في 
٥٦٫٨٥٧-٩٫٤٧٣٣٨٫٣٨٧٦٫٦٢٢٢٫٣٧٥المحّمل للسنة

)٣٥٫٥١٤(-)٣٫٠٢٤()٩٨()٦٫٥١٨()٢٥٫٨٧٤(استبعادات / حذوفات
)٧٩٢(-)٧٢()١١٣()٣٩٠()٢١٧(تحویل عمالت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٨٩٫٩٢١-٢٠١٣١٦٠٫١٠١٣٧٤٫٩٨١٢٩٫١٣٣٢٥٫٧٠٦دیسمبر ٣١في 
====================================================================================

صافي القیمة الدفتریة 

٢٠١٣٢٠٣٫١٣٥٣٠٦٫١٩٠١٥٫٨٢١١١٫٣٧٦١٥٧٫٦٥٤٦٩٤٫١٧٦دیسمبر ٣١
=====================================================================================

٢٠١٢٢١٨٫٥٦١٣٢٢٫٧٣٤١٥٫٧٨٣٨٫٠٨٧٥٥٫٩١٤٦٢١٫٠٧٩دیسمبر ٣١

====================================================================================

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

١٤٥٫٣٦١٨٠٫٠٠٣شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

١٣٫١٣٠٣٫١٩٥زیادة في دفعات مقدمة عن ممتلكات ومنشآت ومعدات

)٨٢٤()٥٣١(نقدي داخل المجموعةغیر تحویل 

----------------------------------------------------------------------------------

١٥٧٫٩٦٠٨٢٫٣٧٤االستحواذ على ممتلكات ومنشآت ومعدات في بیان التدفقات النقدیة

================================

وحة من حكومة أبو ظبي بدون مقابل.إن مباني الشركات التابعة، باستثناء شركة العین لألغذیة والمشروبات في مصر والمصفح (آیس كریستال) قد تم إنشاؤھا على قطع أراضي ممن



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٢(

الشھرة١٤

توزیع الشھرة على القطاعات التشغیلیة للمجموعة حیث تتم مراقبة الشھرة لألغراض لغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم 
اإلداریة الداخلیة. إن القیمة الدفتریة اإلجمالیة للشھرة المخصصة لكل وحدة بیانھا على النحو التالي:

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

٦١٫٨٥٥٦١٫٨٥٥قطاع األنشطة الزراعیة

٣١٫١٣١٣١٫١٣١األنشطة االستھالكیة (عملیات اإلمارات العربیة المتحدة)قطاع 

٢٫٤٨٦٢٫٤٨٦)٣٠قطاع األنشطة االستھالكیة (عملیات تركیا) (إیضاح 
------------------------------------------------------------------------------

٩٥٫٤٧٢٩٥٫٤٧٢

================

استندت القیم القابلة لالسترداد من وحدات تولید النقد لقطاع األنشطة الزراعیة وقطاع األنشطة االستھالكیة (عملیات اإلمارات 
العربیة المتحدة) إلى قیمھا قید االستخدام المحددة من قبل اإلدارة. لقد تم تحدید القیم الدفتریة لھذه الوحدات لتكون أقل من قیمتھا

ترداد. القابلة لالس

تم تحدید القیم قید االستخدام عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الناتجة عن االستخدام المستمر للوحدات.  

تم إعداد توقعات التدفقات النقدیة على أساس الخبرة السابقة والخطة الخمسیة واستندت إلى االفتراضات الرئیسیة التالیة:

قطاع األنشطة 
الزراعیة

قطاع األنشطة 
االستھالكیة (عملیات 

اإلمارات العربیة المتحدة)

قطاع األنشطة 
االستھالكیة (عملیات 

تركیا)

%١٣٨ - % ٥%٢٠-%١٥%٨ -  %٥  النمو السنوي المتوقع لإلیرادات (%)

%١١٫٥٠%١١%١١معدل الخصم (%)

.تشغیلیة ةكونھا أول سن٢٠١٤اب استثنائیة خالل الفترة ** معدل النمو لعملیات تركیا یعتبر مرتفعاً ألسب

إلى استناداً تمثل القیم المحددة لالفتراضات الرئیسیة تقییم اإلدارة لالتجاھات المستقبلیة في صناعة األغذیة والمشروبات 
مصادر خارجیة وداخلیة على حٍد سواء.



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٣(

موجودات غیر ملموسة١٥
حقوق میاه 

المجموعأخرىالینابیع
ألف درھمألف درھمألف درھم

---٢٠١٢ینایر ١في 

١٢٫٤٨٨-١٢٫٤٨٨)٣٠االستحواذ على شركة تابعة (إیضاح 

٢٦٣٢٦٣-إضافات

٧١١-٧١١تحویل عمالت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٠١٢١٣٫١٩٩٢٦٣١٣٫٤٦٢دیسمبر ٣١في 

)٢٫١٩٥()٤٣()٢٫١٥٢(تحویل عمالت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٠١٣١١٫٠٤٧٢٢٠١١٫٢٦٧دیسمبر ٣١في 

=====================

. إن المجموعة لیست على درایة بأي عوامل قانونیة ھامة أو عمر محدد وفقاً ألحكام االتفاقتعتبر حقوق میاه الینابیع دون
ھذه لب اإلطفاء سیحتتنظیمیة أو تعاقدیة أو تنافسیة أو اقتصادیة أو عوامل أخرى یمكن أن تقلل من عمرھا اإلنتاجي. وعلیھ، لم 

الحقوق. 

تم تحدید القیم قید االستخدام عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة الناتجة عن االستخدام المستمر للوحدات.  

تم إعداد توقعات التدفقات النقدیة على أساس الخبرة السابقة والخطة العشریة واستندت إلى االفتراضات الرئیسیة التالیة:

%١٣٨ - % ٥النمو السنوي المتوقع لإلیرادات (%)

%١١٫٥٠معدل الخصم (%)

.تشغیلیة ةكونھا أول سن٢٠١٥-٢٠١٤یة خالل الفترة ** معدل النمو لعملیات تركیا یعتبر مرتفعاً ألسباب استثنائ

إلى استناداً تمثل القیم المحددة لالفتراضات الرئیسیة تقییم اإلدارة لالتجاھات المستقبلیة في صناعة األغذیة والمشروبات 
مصادر خارجیة وداخلیة على حٍد سواء.



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٤(

مخزون١٦

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

١٤٧٫١٧٤١١٣٫٣٠٩مواد خام ومواد تعبئة

١٢٫٥٣٩١٢٫٦٨٤أعمال قید اإلنجاز

٤٨٫٥٩٥٥٩٫١٣٣بضائع جاھزة

٤١٫١٣٧٦٠٫٦٧٦بضائع قید النقل

٣٦٫٧٨٢٣٣٫١٩٣قطع غیار ومواد استھالكیة
--------------------------------------------------------------------------------------

٢٨٦٫٢٢٧٢٧٨٫٩٩٥

)١٣٫٣٨٤()١٣٫٣٣٤(التقادممخصص
--------------------------------------------------------------------------------------

٢٧٢٫٨٩٣٢٦٥٫٦١١
==================================

ذمم مدینة تجاریة وأخرى١٧

١٥٤٫٤٤٢١٣٩٫٥٧١ذمم مدینة تجاریة

٢٨٫٩٢٢١٩٫٩٤٤مبالغ مدفوعة مقدماً 

٩٫٠٩٤١٠٫٢٠٧ذمم مدینة أخرى
--------------------------------------------------------------------------------------

١٩٢٫٤٥٨١٦٩٫٧٢٢
==================================

:٢٠١٢ألف درھم (٧٫١٩٧صافیة من مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا بقیمة یتم إظھار الذمم المدینة التجاریة
ألف درھم).٧٫١٨٢

یتم بیان مدى تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبیة وخسائر انخفاض القیمة المتعلقة بالذمم المدینة 
.٢٨التجاریة واألخرى في اإلیضاح رقم 

مدینةتعویضات حكومیة ١٨

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٩٥٫٠٨٩٧٤٫١١٠رصید مدین في بدایة السنة من حكومة أبوظبي

٤٤٧٫٦٤٧٣٢٨٫١٠٢تعویضات السنة

)٣٠٧٫١٢٣()٤٣٣٫٠٩٤(مقبوض خالل السنة
--------------------------------------------------------------------------------------------

١٠٩٫٦٤٢٩٥٫٠٨٩دیسمبر٣١الرصید كما في 
==================================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٥(

موجودات مالیة متاحة للبیع ١٩

شھراً ١٢الموجودات المالیة المتاحة للبیع یتم تصنیفھا عموماً كموجودات غیر متداولة ما لم یكن من المتوقع بیعھا في غضون 
من تاریخ المیزانیة العمومیة. 

یتم االعتراف بجمیع مشتریات ومبیعات االستثمارات المتاحة للبیع في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة 
بشراء األصل أو بیعھ. یتم تسجیل االستثمارات المصنفة كمتاحة للبیع بسعر التكلفة مضافاً إلیھا تكالیف المعاملة. 

أو إضافة الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة في بیان الدخل الموحد.عند استبعاد استثمار ما، یتم خصم

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

٥٫٢٠٠١٠٫٠٠٠استثمارات في شھادات صكوك
================================

شھراً. ١٢من المتوقع بیع الصكوك خالل 

لألدوات المالیة المتداولة في أسواق نشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاریخ المیزانیة العمومیة. تعتبر تستند القیمة العادلة 
السوق نشطة في حال كانت األسعار المعلنة جاھزة ومتوفرة بانتظام من األسواق المالیة أو الوكالء أو الوسطاء أو قطاعات 

تمثل ھذه األسعار معامالت السوق الفعلیة والمتكررة بانتظام على أساس العمل أو خدمات التسعیر أو الھیئات الرقابیة حیث 
تجاري بحت. إن أسعار السوق المدرجة المستخدمة للموجودات المالیة المتاحة للبیع أعاله المملوكة لدى المجموعة ھي أسعار 

. تمثل ھذه األدوات األوراق المالیة المدرجة في المستوى األول. مصدرالطلب الحالیة بحسب ال

إن التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتاحة للبیع من تاریخ االستحواذ لیس لھ قیمة تذكر.

أرصدة نقدیة ومصرفیة٢٠

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٦٠٩٦١٧الصندوقنقد في 
نقد لدى المصارف:

٧١٫٥٧١٥٨٫٩٢٤حسابات جاریة وحسابات توفیر
٤٩١٫٨٤١٣٧٧٫٩٦٥ودائع ثابتة

----------------------------------------------------------------------------------

٥٦٤٫٠٢١٤٣٧٫٥٠٦أرصدة نقدیة ومصرفیة
================================

)١٢٫٦٠٥()١٦٫٧٧٣()٢٠١٢إلى ٢٠٠٩حساب ضمان (لتوزیعات األرباح من عام 
----------------------------------------------------------------------------------

-)٢٫٣١٥()٢١سحب مصرفي على المكشوف (إیضاح 
----------------------------------------------------------------------------------

٥٤٤٫٩٣٣٤٢٤٫٩٠١النقد وما في حكمھ في بیان التدفقات النقدیة
================================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٦(

(تابع) أرصدة نقدیة ومصرفیة٢٠

-%٢أسعار فائدة تتراوح بین الودائع وتحمل  ؛)فأقلسنة واحدة:٢٠١٢(فأقلواحدةسنة ودائع الثابتة لفترة لیمتد أجل ال
٢٫٢٥) حتى ستحقاق التي تزید عن ثالثة أشھر ٪). ترى اإلدارة أن الودائع الثابتة ذات تواریخ اال٣٫٣٠ -٪ ٢٠١٢:٢٫٧٥%

اریخ االستحقاق فسوف تكون الخسارة ضئیلة.تسییل ھذه الودائع قبل تة تعتبر ذات سیولة عالیة وإذا تمأقل من سنة واحد

تجنیبھ لدفع توزیعات األرباح. لقد تم تسجیل المبلغ المكافئ كمطلوب في الذمم الدائنة تمیمثل مبلغ الضمان المبلغ الذي
یة.التجاریة واألخرى. لم یتم إدراج ھذا الرصید النقدي المقَید في النقد وما في حكمھ لغرض بیان التدفقات النقد

قروض مصرفیة٢١

یقدم ھذا اإلیضاح معلومات عن الشروط التعاقدیة لقروض المجموعة المحّملة بالفائدة، والتي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة.

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھممطلوبات متداولة

٢٤٥٫٠٩٢٩٨٫٧٠٤تسھیالت ائتمانیة

٤٩٫٦٨٦٣٩٫٥٤٩قرض ألجل

٢٣٫٩٣٦٢٠٫٤٩٧قرض قصیر األجل  

-٢٫٣١٥سحب مصرفي على المكشوف
----------------------------------------------------------------------------------

٣٢١٫٠٢٩١٥٨٫٧٥٠
================================

مطلوبات متداولة
١٠٣٫٣١٤١٥٢٫٧٩٠قرض ألجل

================================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٧(

  (تابع)قروض مصرفیة ٢١

الشروط وجدول السداد

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١دیسمبر ٣١المبالغ بآالف الدراھم

العملة
معدل

الفائدة
سنة 

االستحقاق

القیمة 
/االسمیة
السقف 

القیمة 
الدفتریة

القیمة 
/االسمیة
السقف 

القیمة 
الدفتریة

قرض قصیر 
األجل** 

دوالر 
أمریكي/

درھم 
إماراتي/

جنیة مصري

لیبور/إیبور/
متوسط سعر 

فائدة + ھامش*ال

٢٠١٤١٣٣٫٢٣٣٢٣٫٩٣٦١٠٦٫٤٦٠٢٠٫٤٩٧

دوالر تسھیالت ائتمانیة***
أمریكي/

درھم 
إماراتي/

جنیة مصري

لیبور/إیبور/
متوسط سعر 

فائدة + ھامش*ال

٢٠١٤٤٥٣٫٩٣٥٢٤٧٫٤٠٧٤١٣٫٨٤٥٩٤٫٣٦٩

تسھیالت ائتمانیة
(إنفاق رأسمالي)**

دوالر 
أمریكي/

درھم 
إماراتي

لیبور/إیبور + 
ھامش*

٢٠٫٠٠٠٤٫٣٣٥-٢٠١٤٧٥٫٠٠٠

یورو/قرض ألجل** 
دوالر 
أمریكي

یوریبور/
لیبور + ھامش*

٢٠١٤/
٢٠١٦

١٥٣٫٠٠٠١٥٣٫٠٠٠١٩٢٫٣٣٩١٩٢٫٣٣٩

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٨١٥٫١٦٨٤٢٤٫٣٤٣٧٣٢٫٦٤٤٣١١٫٥٤٠المجموع
============================================================

(١٫٥٠-%٠٫٧٠*یتراوح الھامش على القروض والتسھیالت أعاله بین  یتراوح متوسط سعر %).١٫٧٥-%٢٠١٢:١٫٠٠%
(٣٫٥: الشيء) ھو ٢٠١٢درھم (ألف ٧٫٣٥٤الفائدة على القروض والتسھیالت في تركیا    : الشيء).٢٠١٢%

ألف درھم ٧٥٫٠٠٠ألف درھم وتسھیالت ائتمانیة (إنفاق رأسمالي) بقیمة اسمیة ٣٢٥٫٠٠٠ائتمانیة بقیمة اسمیة ** ھناك تسھیالت 
على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدینة لدى متغیرةألف درھم مضمونة برسوم ١٤٩٫٢٣٢وقرض ألجل بقیمة اسمیة 

المجموعة.

إلنفاق الرأسمالي) مضمونة مقابل ما یلي:إن القروض والتسھیالت االئتمانیة (ا

 توفیر ضمانات واعتمادات مستندیة وسندات مسحوبة وقرض لتمویل من أجل تعویضات األطراف األخرى
االستیراد / تسویة الحساب المفتوح باسم أي شركة تابعة للمجموعة لصالح المصرف. 



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٨(

ذمم دائنة تجاریة وأخرى ٢٢
دیسمبر٣١دیسمبر ٣١

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

١٢٠٫٠٨٧١٥٠٫٥٩١ذمم دائنة تجاریة

٩٨٫٣٥٧٧٢٫٥٥٩مستحقات

٣٥٫٠٧٠٢٠٫٤٥٥ذمم دائنة أخرى
----------------------------------------------------------------------------------

٢٥٣٫٥١٤٢٤٣٫٦٠٥
================================

معامالت مع األطراف ذات العالقة٢٣

تقوم المجموعة في سیاق العمل االعتیادي بإبرام معامالت وفق شروط وأحكام متفق علیھا یتم تنفیذھا على أساس تجاري بحت 
مع شركات أخرى أو أفراد آخرین ینطبق علیھم تعریف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعیار المحاسبي الدولي رقم 

مع شركات المجموعة ومسؤولیھا التنفیذیین والشركات التي یستطیعون ممارسة . تحتفظ الشركة بعالقات من ھذا التصنیف٢٤
تأثیر ھام علیھا أو الشركات تستطیع ممارسة تأثیر ھام على المجموعة. 

فیما یلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة والمصاریف واإلیرادات ذات الصلة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

المستحقة لألطراف ذات العالقة والمعامالت المبرمة خالل السنةالمبالغ 

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

الشركة القابضة العامة-صناعات 
١٫٤٠٠١٫٨٣٩ینایر١الرصید االفتتاحي في 

١٫٤٠٠-)٢٠١٢أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان (

-١٫٣٥٠)٢٠١٣(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

٤٫٣٩١٢٤٩٫٢٢٢شراء عمالت أجنبیة

)٢٤٩٫٢٢٢()٤٫٣٩١(عمالت أجنبیةتسویة

)٩٫٨٨١(-أرباح مدینة من التحوط

٩٫٨٨١-أرباح مقبوضة من التحوط

٦٨٣١٧٦مصاریف أخرى

)٢٫٠١٥()١٫٧٨٣(مدفوعات
----------------------------------------------------------------------------------

١٫٦٥٠١٫٤٠٠دیسمبر٣١الرصید الختامي في 
================================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٩(

  (تابع)معامالت مع األطراف ذات العالقة ٢٣

مكافآت كبار أعضاء اإلدارة العلیا

فیما یلي تعویضات كبار أعضاء اإلدارة العلیا:
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٢٠٫٠٠١١٩٫٧٣٠منافع قصیرة األجل

٥٫٧٣٣٤٫٨٢٥منافع طویلة األجل
----------------------------------------------------------------------------------

٢٥٫٧٣٤٢٤٫٥٥٥  
================================

الخدمةمخصص مكافآت نھایة ٢٤
دیسمبر٣١دیسمبر ٣١

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

٢٦٫٠٩٨٢٠٫٥٢١ینایر١الرصید في 

٨٫٧٨٧٧٫٢٦٠المحّمل للسنة

)١٫٦٨٣()٢٫٠٢٤(المدفوع خالل السنة
----------------------------------------------------------------------------------

٣٢٫٨٦١٢٦٫٠٩٨
================================

مطلوب ضریبة مؤجلة٢٥

الضریبي لألصل والمطلوب والقیمة األساسن الفروق المؤقتة بین عطلوبات الضریبة المؤجلة قد نتجت إّن موجودات وم
الدفتریة لھذه الموجودات والمطلوبات في البیانات المالیة الموحدة.

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

-٨٢٦ینایر١الرصید في 

٩٩١-استحواذ على شركة تابعة

)٢٢٠(٧٣مصروف (إیراد) الضریبة للسنة

  ٥٥)١٣٥(تحویل عمالت
----------------------------------------------------------------------------------

٧٦٤٨٢٦
================================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٠(

    (تابع) مطلوب ضریبة مؤجلة٢٥

إن تحلیل ضریبة الدخل المؤجلة بیانھ كما یلي:

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

أصل ضریبة مؤجلة
٧٥٣موجودات متداولة

٢٢٣٣مطلوبات متداولة
----------------------------------------------------------------------------------

٢٩٨٦إجمالي موجودات الضریبة المؤجلة
----------------------------------------------------------------------------------

مطلوب ضریبة مؤجلة
)٨٦٣()٧٦٤(ممتلكات ومنشآت ومعدات

)٤٩()٢٩(أخرى
----------------------------------------------------------------------------------

)٩١٢()٧٩٣(إجمالي مطلوبات الضریبة المؤجلة
----------------------------------------------------------------------------------

)٨٢٦()٧٦٤(مطلوبات الضریبة المؤجلةصافي 
================================

رأس المال٢٦

ألف سھم بقیمة اسمیة قدرھا درھم واحد للسھم تم إصدارھا بالكامل بمساھمة عینیة.٥٢٦٫٦٥٠یتكون رأس المال من 

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

بھ والمصّدر والمدفوع بالكاملالمصّرح
٦٠٠٫٠٠٠٦٠٠٫٠٠٠سھم عادي بقیمة درھم واحد للسھم)٦٠٠٫٠٠٠(

===============================

احتیاطي قانوني٢٧

تحویل (وتعدیالتھ) والنظام األساسي للشركة، یتم ١٩٨٤لسنة  ٨وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم 
% من رأس المال المدفوع. إن ٥٠% من األرباح السنویة إلى االحتیاطي القانوني حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما یعادل ١٠

ھذا االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع.



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤١(

األدوات المالیة٢٨

مخاطر االئتمان

لمخاطر االئتمان. كان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى للتعرض 
في تاریخ التقریر كالتالي:

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

١٥٤٫٤٤٢١٣٩٫٥٧١ذمم مدینة تجاریة
٩٫٠٩٤١٠٫٢٠٧ذمم مدینة أخرى

٥٦٣٫٤١٢٤٣٦٫٨٨٩نقد لدى المصارف
----------------------------------------------------------------------------------

٧٢٦٫٩٤٨٥٨٦٫٦٦٧
================================

ُتعزى مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة باألساس إلى الذمم المدینة التجاریة. إن المبالغ المدرجة في بیان المركز 
صافیة من مخصصات الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا التي یتم تقدیرھا من قبل إدارة المجموعة تعتبر المالي الموحد 

ئة االقتصادیة الحالیة.اعتماداً على الخبرة السابقة والبی

ال یوجد لدى المجموعة تركیز ھام في مخاطر االئتمان حیث إن التعرض العام لمخاطر االئتمان موّزع على عدد كبیر من 
العمالء.

خسائر االنخفاض في القیمة

فیما یلي أعمار الذمم المدینة التجاریة كما في تاریخ التقریر:
دیسمبر٣١دیسمبر ٣١

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

ذمم مدینة تجاریة لم تتعرض لالنخفاض في القیمة:

١١٩٫٨٧٥١١٠٫٣١٥غیر مستحقة

٢٨٫٠٩١٢٥٫٨٣٠یوم٦٠-٠متأخرة السداد من 

٢٫٨٠٧١٫١٦٣یوم١٢٠-٦١متأخرة السداد من 
١٫٣٣٤٧٨٧یوم١٨٠-١٢١متأخرة السداد من 
٤٠٢٣٠٥یوم٢٤٠-١٨١متأخرة السداد من 
٢١٤٢١٢یوم٣٠٠-٢٤١متأخرة السداد من 

١٫٧١٩٩٥٩یوم فأكثر٣٠١

ذمم مدینة تجاریة متأخرة السداد وتم رصد مخصص لالنخفاض في قیمتھا:

٨٧٧١٫٠١٠یوم٢٤٠-١٨١متأخرة السداد من 
٢٨٩٣٢٢یوم٣٠٠-٢٤١متأخرة السداد من 

٦٫٠٣١٥٫٨٥٠فأكثراً یوم٣٠١
--------------------------------------------------------------------

١٦١٫٦٣٩١٤٦٫٧٥٣
================================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٢(

  (تابع)األدوات المالیة ٢٨

  (تابع) مخاطر االئتمان

التجاریة خالل السنة:فیما یلي الحركة في مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة 

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٧٫١٨٢٨٫٨٠٦ینایر١الرصید في 
٨٨٢٢٫١١٠مخصص الذمم المدینة
)٣٫٧٣٤()٨٦٧(مبالغ محذوفة / محررة

----------------------------------------------------------------------------------

٧٫١٩٧٧٫١٨٢
================================

مخاطر السیولة

فیما یلي آجال االستحقاق التعاقدیة للمطلوبات المالیة:

٢٠١٣دیسمبر ٣١

المبالغ بآالف الدراھم
القیمة 

المدرجة

التدفقات 
النقدیة 

التعاقدیة
حتى سنة 

واحدة
واحدة سنة

إلى سنتین

إلى سنتان
خمس 
سنوات

أكثر من 
خمس 
سنوات

---١٥٥٫١٥٧٢١٥٥٫١٥٧١٥٥٫١٥٧ذمم دائنة تجاریة وأخرى

---١٫٦٥٠١٫٦٥٠١٫٦٥٠مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

-٤٢٤٫٣٤٣٤٣٣٫١٢٢٣٢٥٫٥٠٣٤٨٫٥٠٠٥٩٫١١٩قروض مصرفیة

-١٫٤١٨١٫٥٠٠٩٦٠١٨٨٣٥٢مطلوبات طویلة األجل

٢٠١٢دیسمبر ٣١

المبالغ بآالف الدراھم
القیمة 

المدرجة

التدفقات 
النقدیة 

التعاقدیة
حتى سنة 

واحدة
واحدة سنة

إلى سنتین
إلى سنتان

خمس سنوات

أكثر من 
خمس 
سنوات

---١٧١٫٠٤٦١٧١٫٠٤٦١٧١٫٠٤٦ذمم دائنة تجاریة وأخرى

---١٫٤٠٠١٫٤٠٠١٫٤٠٠مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

-١٦٣٫٣٦٣٥٣٫٣١٢١٠٥٫٨٨١  ٣١١٫٥٤٠٣٢٢٫٥٥٦قروض مصرفیة

-١٫٧٢٦٢٫٠٢٩١٫٠١٩٥٠٥٥٠٥مطلوبات طویلة األجل



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٣(

  (تابع)األدوات المالیة ٢٨

مخاطر السوق

مخاطر صرف العمالت األجنبیة

یلي تعرضات المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة على أساس القیم االسمیة:فیما 

٢٠١٣٢٠١٢

المبالغ بآالف الدراھم
یورو

روبیة 
ھندیة

فرنك 
یوروسویسري

روبیة 
ھندیة

فرنك 
سویسري

٤٫٧٧٣١٤٫٦٨٤١٧٨  ١٠٫٠٧٢٣٫٦٧١٥٥مشتریات متوقعة

--١٫٨١٠--٧٤٥قرض طویل األجل

فیما یلي أسعار صرف العمالت األجنبیة الھامة خالل السنة:

السعر بتاریخ التقریرمتوسط السعر
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

٤٫٨٧٧٤٫٧٢٥٥٫٠٥٥٤٫٨٥٤یورو

٣٫٩٦٢٣٫٩٢٠٤٫١٢٤٤٫٠١٩فرنك سویسري

٠٫٥٣٢٠٫٦٠٩٠٫٥٢٥٠٫٥٨٥جنیة مصري

١٫٩٣٣٢٫٠٣٨١٫٧١٦٢٫٠٥٠لیرة تركیة

٠٫٠٦٣٠٫٠٦٨٠٫٥٩٣٠٫٠٦٧روبیة ھندیة

ھركیة والجنیإن ارتفاع / انخفاض سعر الدرھم اإلماراتي، وفقاً لما ھو مبین أدناه، مقابل الیورو والفرنك السویسري واللیرة الت
دیسمبر من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة (نقص) حقوق الملكیة واألرباح أو الخسائر بمقدار المبالغ المبینة أدناه. ٣١المصري كما في 

یعتمد ھذا التحلیل على التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة التي ترى المجموعة أنھا محتملة الحدوث بصورة معقولة. 
سنة  المستخدم فينفس األساس بافة المتغیرات األخرى ثابتة، وخاصة أسعار الفائدة. تم إجراء التحلیل یفترض ھذا التحلیل بقاء ك

، وفقاً لما ھو مبین أدناه.صرف العمالت األجنبیةالتغیرات المحتملة المعقولة في أسعار اختالف، بالرغم من٢٠١٢

الربح / (الخسارة)حقوق الملكیة٢٠١٣دیسمبر ٣١

ألف درھمدرھمألف 

٩٩٥-%)٢الیورو (انخفاض بنسبة 
٣-%)١الفرنك السویسري (انخفاض بنسبة 

٢-%)١الروبیة الھندیة (انخفاض بنسبة 
-١٩%)١الجنیة المصري (ارتفاع بنسبة 

-٥٠  %)٥بنسبة  رتفاعاللیرة التركیة (ا
------------------------------------------------------------

٦٩١٫٠٠٠
=======================



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

 )٤٤(

  (تابع)األدوات المالیة ٢٨

  (تابع) مخاطر السوق

  (تابع) مخاطر صرف العمالت األجنبیة

الربح / (الخسارة)حقوق الملكیة٢٠١٢دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

)٩٠٢(-%)٣الیورو (ارتفاع بنسبة 

)٤(-%)٠٫٥الفرنك السویسري (ارتفاع بنسبة 

)٢٤(-%)٢الروبیة الھندیة (ارتفاع بنسبة 

-)١٫٣٨٥(%)٧الجنیة المصري (انخفاض بنسبة 

  -  ٥٦%)١اللیرة التركیة (ارتفاع بنسبة 
--------------------------------------------------------------------

)٩٣٠()١٫٣٢٩(
========================

٢٠١٤لعامیعتمد التحلیل المذكور أعاله على التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل شھري ینایر وفبرایر
).٢٠١٣لعام: ینایر وفبرایر٢٠١٢(

مخاطر أسعار الفائدة

بالفائدة لدى المجموعة في تاریخ التقریر:فیما یلي بیان بأسعار الفائدة لألدوات المالیة المحّملة 

٢٠١٣٢٠١٢أدوات بأسعار ثابتة
ألف درھمألف درھم

٤٩٧٫٠٤١٣٨٧٫٩٦٥موجودات مالیة

)٩٠٠()٦٥٤(مطلوبات مالیة
----------------------------------------------------------------------------------

٤٩٦٫٣٨٧٣٨٧٫٠٦٥
================================

أدوات بأسعار متغیرة

٤٢٤٫٣٤٣٣١١٫٥٤٠مطلوبات مالیة
================================

ال تختلف القیمة العادلة لألدوات المالیة للمجموعة بصورٍة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة.

٪ مع بقاء جمیع ١كانت أسعار الفائدة على القروض قد ارتفعت / انخفضت بنسبة ، فیما لو ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 
ألف درھم)، وذلك ٢٠١٢:٢٫٧١٨ألف درھم (٣٫٣٣٩المتغیرات األخرى ثابتة، لكان ربح السنة قد انخفض / ارتفع بواقع 

كنتیجة رئیسیة الرتفاع / انخفاض مصروف الفائدة.



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

 )٤٥(

  (تابع)األدوات المالیة ٢٨

إدارة رأس المال

تتمثل أھداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حمایة قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة بھدف توفیر العوائد 
للمساھمین والمزایا ألصحاب المصلحة اآلخرین والمحافظة على الھیكل المثالي لرأس المال لخفض تكلفة رأس المال. وبھدف 

بتوفیر عوائد للمساھمین ٢٠١٣س المال المالئم وتوفیر العوائد للمساھمین، فقد قامت المجموعة في عام المحافظة على ھیكل رأ
وقد أوردنا تفاصیل ذلك في بیان التغیرات في حقوق الملكیة للسنة.٢٠١٢لعام في شكل توزیعات أرباح 

مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالیة٢٩

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

٣٦٫٩٢٥٨٣٫٣٧٨ضمانات مصرفیة واعتمادات مستندیة
================================

٩٦٫٣٠٨١٦٢٫١٧٦التزامات رأسمالیة
================================

ألف درھم).٢٠١٢:١٨٫٥٧٣ألف درھم (١٨٫٤٩٣، بلغت الضمانات ما قیمتھ ٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

بنظامتم إصدار الضمانات المصرفیة واالعتمادات المستندیة أعاله في سیاق العمل االعتیادي، وتتضمن تسھیالت ائتمانیة 
السداد المؤجل وكفاالت ُحسن التنفیذ وكفاالت المناقصات وكمبیاالت الدفع المؤجل والكمبیاالت الواردة وضمانات الودائع 

الھامشیة.

التالي:على النحو دفعھاستحقیقابلة لإللغاء الإن عقود اإلیجار التشغیلي غیر 

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

١٦٫٢٩٥٩٫٣٢٠أقل من سنة واحدة

٢٧٫٤٢٣١٠٫٧٧٧بین سنة واحدة وخمس سنوات

-٨٫٦٢٦أكثر من خمس سنوات
----------------------------------------------------------------------------------

٥٢٫٣٤٤٢٠٫٠٩٧
================================

مستأجرة ومبنى ومركبات بموجب عقود إیجار تشغیلي. تتضمن شروط اإلیجار خیار تجدید عقد تمتلك المجموعة أراٍض 
اإلیجار عند انتھائھ.

ألف درھم).٢٠١٢:١٣٫٥٩٣ألف درھم (١٤٫٩٩٧بلغت رسوم التأجیر المحّملة للسنة 



مجموعة أغذیة ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 
  (تابع) ٢٠١٣دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

 )٤٦(

اندماج األعمال٣٠

استحوذت المجموعة على شركة أغذیة تركیا، وھي شركة لتعبئة میاه الینابیع الطبیعیة مقرھا تركیا وتتمتع بإمكانیة الوصول 
٢٠١٢ینایر ١تولت المجموعة مھمة الرقابة اإلداریة على الشركة التركیة بتاریخ المباشر إلى مصدر میاه الینابیع الطبیعیة. 

بكة ألف درھم. تخطط الشركة لتوسیع ش٢٣٫٢٥٣بقیمة ٢٠١٢٪ من األسھم في شھر مارس ١٠٠وأكملت االستحواذ بنسبة 
من الفئة الممیزةل المجموعة إلى یعمل ھذا المشروع االستراتیجي أیضاً على تسھیل دخووف سالتوزیع اإلقلیمي في تركیا. 

"الینابیع الطبیعیة" في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي. لقد نتج عن حیث أبرز شركات میاه
ألف درھم مع االستحواذ على موجودات ومطلوبات الشركة المستحوذ علیھا. ٢٫٤٨٦عملیة االستحواذ االعتراف بشھرة قیمتھا 

.ونخارجیونقام بھا استشاریتحدید القیمة العادلة لالستحواذ بناًء على عملیة تخصیص سعر الشراء التيتم 

تكلفة  إلىألف درھم ١٤ألف درھم. تم تحمیل مبلغ بقیمة ١٫١٢١بلغت التكالیف المتكبدة على عملیة االستحواذ ما قیمتھ 
٣١العمومیة واإلداریة في بیان الدخل الموحد للسنة المنتھیة في المصاریف إلىألف درھم ١٫١٠٧ت ومبلغ بقیمة المبیعا

.٢٠١٢دیسمبر 

العادلةالقیمة 
ألف درھم

صافي الموجودات المستحوذ علیھا

٤٫٠٨٦أرض

٢٫٩٠٦آالت ومعدات

١٫٩٢٦  مباني

١٢٫٤٨٨حقوق استغالل میاه الینابیع

٦٢أخرى

١٩٦مخزون

٤٣٢متداولة أخرىموجودات 

)٩٩١(مطلوبات ضریبة مؤجلة

)١٠٦(مطلوبات متداولة أخرى

)٢٣٢(مخصص الضریبة

----------------------

٢٠٫٧٦٧صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا
===============

٢٠٫٧٦٧%)١٠٠الحصة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ علیھا (

٢٫٤٨٦الشھرة

----------------------

٢٣٫٢٥٣إجمالي المقابل (مسدد نقداً)

===============

صافي التدفقات النقدیة الواردة الناشئة عن االستحواذ:

ال شيءالنقد وما في حكمھ المستحوذ علیھ

===============




