
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  للفترة

 
  
  

      
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  :عنوان الشركة الرئيسي
  ٣٧٧٢٥ب .ص

  يأبو ظب
 اإلمارات العربية المتحدة

 



  
 )ع.م.ش(مجموعة أغذية 

 
   المرحلية  دةالموح الموجزة المالية المعلومات

 ٢٠١٢ يونيو ٣٠للفترة المنتهية في 

 
  

  صفحة 
  

  تقرير مجلس اإلدارة
 
 ١ الموحدة المرحليةالموجزة المالية  المعلومات حول مراجعة المستقلتقرير ال

 
  ٢  الموجز الموحد المرحلي بيان الدخل 

  
  ٣  الموجز الموحد المرحلي  الشامل بيان الدخل

  
  ٤ موحد المرحليالموجز ال المركز المالي بيان

 
  ٥  الموجز الموحد المرحلي  الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان

 
  ٦ الموجز الموحد المرحلي التدفقات النقدية  بيان

 
  ١٥-٧  الموجزة الموحدة المرحليةالمالية  المعلوماتحات حول إيضا

  
 
 





 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
 

  )٢(   / �.-!أ �� ه*( ا�&)����ت ا�&��$# ا�&�"!ة ا�&��'ة ا�&%��$#"!ءًا  ١٥إ��  ���٧ ا�����ت ��  ا��اردة�ّ�	 ا������ت 

 )غير مدقق(الموحد المرحلي  الموجز الدخل بيان
  

  

فترة الستة أشهر 
   ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٢يونيو 

فترة الستة أشهر 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١١يونيو 

فترة الثالثة أشهر 
   ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٢يونيو 

فترة الثالثة أشهر 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١١يونيو 
  ألف درهم  ألف درهم  ف درهمأل  ألف درهم  
          

 ٢٨٠,٧٧٦ ٣٣٠,٧٥٨ ٥٥٨,٦٠٣  ٦٤١,٨٢٢  اإليرادات
  )٢٢٤,١٤٨(  )٢٥٠,٤٦٤(  )٤٤٣,٠٥٣(  )٤٨٩,٧٩٦(  تكلفة المبيعات

   ---------------------------------  -----------------------------  -----------------------------   ----------------------------  
 ٥٦R٦٢٨ ٨٠�٢٩٤ ١١٥R٥٥٠ ١٥٢,٠٢٦  األرباح إجمالي

      
 ١R٢٢٢ ٢�٧٥٨ ٦R٤٠٣ ٥,٦١٩  )٦إيضاح ( خرىاأل صافي اإليرادات

 )٢٥R٥٠٣( )٣٤�١١٢( )٤٨R٤٩٠( )٦٢,٣٢١(  مصاريف البيع والتوزيع
 )١٣R٤٥٩( )٢٠�٥٦٤( )٣٢R١٦٦( )٣٩,٧٧٦(  مصاريف عمومية وإدارية

 )٧٥٧( )٧٧٢( )١R٣٤٩( )١,٦٧٨(  مصاريف األبحاث والتطوير
   ---------------------------------  -----------------------------  -----------------------------   -----------------------------  

 ١٨R١٣١ ٢٧�٦٠٤ ٣٩R٩٤٨ ٥٣,٨٧٠  النتائج من األنشطة التشغيلية
      

 ١R٦٠٤ ٣�٨٤٢ ٣R٦٧١ ٦,٤٨١  إيرادات التمويل 
 )١R٥٤٧( )٢�٦١٠( )٣R٢٨٨( )٤,٧٣٢(  مصاريف التمويل 

   ---------------------------------  -----------------------------  -----------------------------   -----------------------------  
 ١٨R١٨٨ ٢٨�٨٣٦ ٤٠R٣٣١ ٥٥,٦١٩  أرباح الفترة

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

 ١٨R١٨٨ ٢٨�٨٣٦ ٤٠R٣٣١ ٥٥,٦١٩  العائدة إلى مالكي حقوق الملكية في المجموعة فترةأرباح ال
  ============== ============= =============  =============  

 ٠R٠٣٠ ٠�٠٤٨ ٠R٠٦٧ ٠,٠٩٣  )بالدرهم(والمخففة   األساسيةربحية السهم 
  ============== ============= =============  =============  
  
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
 

  )٣(   / �.-!أ �� ه*( ا�&)����ت ا�&��$# ا�&�"!ة ا�&��'ة ا�&%��$#"!ءًا  ١٥إ��  ���٧ ا�����ت ��  ا��اردة�ّ�	 ا������ت 

  )غير مدقق(الموحد المرحلي  الموجزالشامل  الدخل بيان
 

  

ة أشهر فترة الست
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٢يونيو 

أشهر  الستةفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١١يونيو 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

يونيو  ٣٠في 
٢٠١٢  

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

يونيو  ٣٠في 
٢٠١١  

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

 ١٨,١٨٨ ٢٨,٨٣٦ ٤٠,٣٣١ ٥٥,٦١٩  العائدة إلى مالكي حقوق الملكية في المجموعة فترةأرباح ال
          
          

 ٧٠٩ ٢٤٠ )٢٤( ٣٧٠  الخارجية فروق صرف العمالت األجنبية من العمليات
 )٢٧٥( )٢٥٠( )٦٥٠( )٦٠٠(  اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجنة تعويضات أعضاء مجلس

   --------------  --------------  -------------   -------------  
  ٤٣٤  )١٠(  )٦٧٤(  )٢٣٠(  أرباح أخرى موحدة 

          

 ١٨,٦٢٢ ٢٨,٨٢٦ ٣٩,٦٥٧ ٥٥,٣٨٩  مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى مالكي حقوق الملكية في المجموعة
  ============== ============== =============  =============  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
 

  )٥(   / �.-!أ �� ه*( ا�&)����ت ا�&��$# ا�&�"!ة ا�&��'ة ا�&%��$#"!ءًا  ١٥إ��  ���٧ ا�����ت ��  ا��اردة�ّ�	 ا������ت 

  )غير مدقق( المرحليالموحد  الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ويوني ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
احتياطي   رأس المال  

  قانوني
  احتياطي تحويل

  عمالت 
  المجموع  أرباح محتجزة

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

 ٩٨٤R٢٢٣ ٣٤٢R٤٠٨ )٣٠( ٤١R٨٤٥ ٦٠٠R٠٠٠  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
            مجموع الدخل الشامل للسنة

 ٤٠R٣٣١ ٤٠R٣٣١ - - -  الفترةأرباح 
           :ات شاملة أخرىإيراد

صرف العمالت األجنبية فروق 
  الخارجيةعلى العمليات 

- - )٢٤( - )٢٤( 
تعويضات أعضاء مجلس 

 )٦٥٠( )٦٥٠( - - -  وأتعاب أعضاء اللجنة اإلدارة
  )٣٠R٠٠٠(  )٣٠R٠٠٠(  -  -  -  توزيعات أرباح معلنة

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

 ٩R٦٥٧ ٩R٦٨١ )٢٤( - -  مجموع اإليرادات الشاملة
   --------------------------------  ------------------------------  ------------------------------  --------- ---------------------  ----------------------------------- 

 ٩٩٣R٨٨٠ ٣٥٢R٠٨٩ )٥٤( ٤١R٨٤٥ ٦٠٠R٠٠٠  ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد في 
  ============= ============ ============ ============= =============== 

            

 ١�٠٣٥�٤٦٧ ٣٨٨�٧٩٩ )٣�٨٠٩( ٥٠�٤٧٧ ٦٠٠�٠٠٠  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
            

            للفترة مجموع الدخل الشامل
 ٥٥R٦١٩ ٥٥R٦١٩ - - -  ربح الفترة

          :إيرادات شاملة أخرى
صرف العمالت األجنبية فروق 

 ٣٧٠ - ٣٧٠ - -  الخارجيةعلى العمليات 
تعويضات أعضاء مجلس 

 )٦٠٠( )٦٠٠( - - -  وأتعاب أعضاء اللجنة اإلدارة
  )٣٠R٠٠٠(  )٣٠R٠٠٠(  -  -  -  معلنةتوزيعات أرباح 

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

 ٢٥R٣٨٩ ٢٥R٠١٩ ٣٧٠ - -  مجموع اإليرادات الشاملة
   ---------------- ----------------  ------------------------------  ------------------------------  ----------------------------------  ----------------------------------- 

 ١�٠٦٠�٨٥٦ ٤١٣�٨١٨ )٣�٤٣٩( ٥٠�٤٧٧ ٦٠٠�٠٠٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠الرصيد في 
  ============== ============= ============== ============== =============== 

  



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
 

  )٦(   / �.-!أ �� ه*( ا�&)����ت ا�&��$# ا�&�"!ة ا�&��'ة ا�&%��$#"!ءًا  ١٥إ��  ���٧ ا�����ت ��  ا��اردة�ّ�	 ا������ت 

 )غير مدقق( المرحليالموحد  الموجزبيان التدفقات النقدية 
  يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة لفترة 

  
  ٢٠١١ يونيو ٣٠  ٢٠١٢يونيو ٣٠  اتإيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٤٠R٣٣١ ٥٥�٦١٩   الفترةأرباح 

     :تعديالت بسبب
 ٢١R٧٩٩ ٢٦�٣٤٨   الستهالكا

 )٣R٦٧١( )٦�٤٨١(   إيرادات تمويل 
 ٣R٢٨٨ ٤�٧٣٢   تمويلمصاريف 

 )١٧٠( ٣٧ ٧  من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات  )مكاسب( /خسائر
 ٢R٨٩٤ ٣�٩٤٩   مخصص مكافآت نهاية خدمة للموظفين

 )٢R١٨١( ١�٢٨٣   مخصص مخزون وذمم مدينة
    -- ----------- ------------  ------------- ------------ 

قبل دفع مكافآت نهاية خدمة للموظفين وقبل  التدفقات النقدية التشغيلية
 ٦٢R٢٩٠ ٨٥�٤٨٧   التغييرات في رأس المال العامل

    ------------- ------------  ------------- ------------ 
 )٨٥٣( ١٥�٤٣٠  في المخزون التغير

 )٤R٢٤٢( )٢٢�٨٣٣(  صافي -الذمم المدينة التجارية واألخرى في  يرالتغ
 ٤٦R٤١٥ )١�٥٤١(  تعويض حكومي مدينالتغير في 

 -  )٢�٧٢٠(  طرف ذي عالقة منالمستحق  في التغير
 ١R٤٥٩ )١�٦٢٠(  المستحق إلى طرف ذي عالقة في التغير
 )٦٣R٨٣٢( ٤٢�٢١٧  الذمم الدائنة التجارية واألخرى في  التغير
 )٩١٥( )٩٤٣(  مكافآت نهاية خدمة للموظفيندفع 

 ٨٢ )٢٣٣(  التغيير في المطلوبات األخرى
   -------------------------  ------------- ------------ 

 ٤٠R٤٠٤ ١١٣�٢٤٤   األنشطة التشغيلية الناتج عن صافي النقد
    -------------------------  ------------- ------------ 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 )٨٧R٩١٨( )٤٠�٩٣٠( ٧  ممتلكات ومنشآت ومعدات  اقتناء/دفعات مقدمة

 - )٢٤�١٤٢(   استثمار في شركة تابعة
 ٢٦٣ ٨٠   بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات متحصالت من

 ٣R٤٧٢ ٣�٦٦٣   مستلمة تمويليةإيرادات 
    -------------------------  - ------------ ------------ 

 )٨٤R١٨٣( )٦١�٣٢٩(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    -------------------------  ------------- ------------ 

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ٨٢R٨٥٦ ١٣٣�٢٩٢   مصرفية، صافيقروض 

 )٣R٤٥٢(  )٣�٨٧٣(   مصروف تمويل مدفوع
 )٣٠R٠٠٠( )٣٠�٠٠٠(   توزيعات أرباح مدفوعة

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

 ٤٩R٤٠٤ ٩٩�٤١٩   األنشطة التمويلية منالناتجة صافي النقد 
    -------------------------  ------------- ------------ 

 ٥R٦٢٥ ١٥١�٣٣٤   وما في حكمهفي النقد الزيادة 
 ٢٥٨R٩٦٦ ٢٥٩�٧٢٦   يناير ١قد وما في حكمه في الن
    ------------- ------------  ------------- ------------ 

 ٢٦٤R٥٩١ ٤١١�٠٦٠ ١٢  يونيو ٣٠النقد وما في حكمه في 
   ============= ============= 



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 

 

 )٧(  

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١

 
وتمتلك . ٢٠٠٤لسنة ) ٣٢٤(كة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم كشر") الشركة(" ع.م.ش أغذيةمجموعة تأسست 

التجارة  ، استثمار،تشتمل األنشطة األساسية للشركة على تأسيس . من أسهم الشركة% ٥١ع نسبة .م.الشركة القابضة العامة ش
  .مرتبطة بقطاع األغذية والمشروباتوتشغيل الشركات والمشاريع ال

  
على الشركة  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر وللستةللشركة كما في  المرحلية الموحدة الموجزة اليةالم المعلوماتتتضمن 

  .")المجموعة"ار إليهم مجتمعين بـ ويش(وشركاتها التابعة المذكورة أدناه 
  
  

  
  التابعة الشركة

  بلد التأسيس 
  ومزاولة النشاط

    %  الحصة في رأس المال
  ٢٠١١  ٢٠١٢  ةالرئيسي األنشطة

          
 ع.م.شركة المطاحن الكبرى ش

المطاحن الكبرى سابقاً شركة (
  )ع.م.للدقيق والعلف ش

  وبيع الدقيق وعلف إنتاج  ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة
  .الحيوانات 

          
لألغذية شركة العين 
سابقاً (ع .م.ش والمشروبات
للمياه المعدنية  شركة العين

  )ع.م.ش

المياه إنتاج وتعبئة وبيع   ١٠٠  ١٠٠  ة المتحدةاإلمارات العربي
، والمياه المنكهة، المعبأة

ومعجون والزبادي، ، والعصائر
الخضراوات ، والطماطم
  .المجمدة

 لتصنيع وتعليب مصنع العين 
  الخضروات 

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
٠  
  

  
١٠٠  

  
تصنيع وبيع معجون الطماطم 

   والخضروات المجمدة
 والمشروبات غذيةالعين لأل

  )مصر. (م.م.ذ
، وبيع معجون الطماطم تصنيع  ١٠٠  ١٠٠  جمهورية مصر العربية

، ةوالفلفل الحار، ومركز الفاكه
  والخضروات المجمدة

          
  

شركة العين لألغذية  إلى لتعليب وتصنيع الخضروات مصنع العين، تم نقل موجودات ومطلوبات ٢٠١١يوليو  ١اعتباراً من 
وقد أدت إعادة الهيكلة المذكورة أعاله إلى . بناء على موافقة مجلس اإلدارة) اإلمارات العربية المتحدة(، ع.م.شوالمشروبات 

  .تناغم في عمليات اإلنتاج والتوريد والبيع والتوزيع
  
  

  االمتثالبيان   ٢
 

رقم  المعيار المحاسبي الدولي لتقارير المالية للمعايير الدولية لوفقاً  ةالمرحلي ةالموجزة الموحد ةالمعلومات الماليهذه إعداد لقد تم 
للحصول على  ةالمعلومات المطلوبالموجزة ال تحتوي على كافة  ةالمعلومات المالي إن هذه ."المرحلية ةالتقارير المالي" ٣٤

المنتهية في  للسنة للمجموعة البيانات المالية الموحدةوعليه يجب أن تقرأ مع  ،المعلومات المالية السنوية الكاملة الموحدة
   .٢٠١١ ديسمبر  ٣١
  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  

والطرق المحاسبية المطبقة بواسطة المجموعة في هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية هي إن السياسات المحاسبية 
  . ٢٠١١ديسمبر  ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  ةالبيانات الماليالسياسات المطبقة بواسطة المجموعة في  نفس

  
وتم  ،للمجموعة الوظيفيةبدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهي العملة  هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةتم عرض 

   .باآلالفتدويرها إلى أقرب عدد صحيح 



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 )تابع(المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 
 

 )٨(  

  )تابع(السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  كوميالحالتعويض 
  

المرحلي الدخل بأسعار مدعومة في إمارة أبو ظبي في بيان عند البيع يتم االعتراف باألموال التي تعوض المجموعة 
معاملة تمت فيه ، وعلى أساس منتظم في نفس الفترة من العام الذي خصم من تكلفة المبيعاتكالمختصر الموحد، 

 .المبيعات
 

لغة االبظبي تعويضات حكومة أبوبعد خصم المرحلي المختصر الموحد الدخل في بيان هي واردة تكلفة المبيعات كما 
من تأثير  جزئياًهو التقليل كان الغرض من التعويض ). درهم ١٣١,٧٩: ٢٠١١ يونيو ٣٠(مليون درهم  ١٥٥,٢٤

  .زيادة وتقلب أسعار الحبوب العالمية في أسعار المواد الغذائية بالتجزئة للمستهلكين في إمارة أبوظبي
 

  التقديرات  ٤
  

وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقوم  ةالمرحلي ةالموحدالموجزة  ةالمعلومات المالي إعدادإن 
بأحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

   .فعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديراتإن النتائج ال. والمصروفات
  

من أجل  ،التي وضعتها اإلدارةالرئيسية األحكام ، كانت الموحدة المرحليةالموجزة  ةالمعلومات الماليخالل إعداد هذه 
 في التي تم تطبيقها، هي نفسها التقديراتاليقين بشأن والمصادر الرئيسية لعدم  لمجموعةلالمحاسبية سياسات التطبيق 

   .٢٠١١ديسمبر  ٣١ في المنتهية للسنةكما في والموحدة  ةالماليالبيانات 
  
  إدارة المخاطر المالية   ٥

  
 وللسنةفي كما الموحدة  ةالمالي البياناتللمخاطر المالية متوافقة مع تلك المبينة في  المجموعةإدارة  وعملياتإن أهداف 

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١في المنتهية 
  
  إيرادات أخرى  ٦

    
الربح الناتج عن المبلغ يمثل هذا . من الشركة القابضة مستلمدرهم ألف  ٢,٦٢٦شمل مبلغ تفترة اإليرادات األخرى للن إ

 .٢٠١٢يونيو  ٣٠قبل وقد انتهت المقابل لها الطرف التي وقعتها الشركة القابضة مع وعقود المشتقات لسلع 
  

  
  والمعدات  والمنشآتالممتلكات   ٧

    
  تبعادواالس االستحواذ  

  
 ألف ٤٠,٩٣٠بتكلفة على موجودات  باالستحواذ ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة قامت المجموعة خالل   

  .)م دره ألف ٨٧,٩١٨: ٢٠١١ يونيو ٣٠(درهم 
  

 يونيو ٣٠(ألف درهم  ١١٧تبلغ  دفتريةاستبعاد موجودات بقيمة  ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةتم خالل 
) درهم فأل ١٧٠ ربح بلغ :٢٠١١ يونيو ٣٠( ألف درهم  ٣٧  تبلغخسارة مما نتج عنه  ،)درهم ألف   ٩٣ :٢٠١١

  .األرباح األخرىصافي والتي تم إدراجها في 
  

  الشهرة التجارية   ٨
    

حيث يتم مراقبة  ،داخل المجموعة نتشغيلييألغراض اختبار انخفاض القيمة يتم تخصيص الشهرة التجارية إلى قسمين 
لم يكن هناك خسائر  ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة خالل . لشهرة التجارية ألغراض اإلدارة الداخليةا

  ).الشيء: ٢٠١١ يونيو ٣٠(انخفاض قيمة للشهرة التجارية 
  

  االستثمار  ٩
  

 Pelit Su Turizm Petrol Gida Nakliye Pazarlamaشركة٪ من أسهم ١٠٠االستثمار االستحواذ على يمثل 

Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi Ltd, STI )� H0K�( ،وهي شركة مياه ينابيع تتخذ من تركيا مقراً لها ،
  .٢٠١٢يناير  ١من  اعتباراًالشركة  مهمة إدارةالمجموعة  تولت. ج وبيع المياه المعبأةنتاإتعبئة ووتعمل في مجال 

  
  



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 )تابع(المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 
 

 )٩(  

  
  )تابع(االستثمار   ٩

  
المركز المالي يعتبر . مجموعةلدى الرير اء البنية األساسية للنظام ودمج بليت سو مع هيكل التقبناتقوم المجموعة حالياً ب

مدرجة في وهي غير ، جوهريغير ، ٢٠١٢ المنتهية فيأشهر الستة ولفترة  كما فيالمالية والنتائج بليت سو لشركة 
 .السنةفي نهاية للمجموعة لبيانات المالية الموحدة في ابليت سو لدمج دارة تخطط اإل. للمجموعةالموحدة البيانات المالية 

  
  المخزون    ١٠

    
درهم للمخزون  ألف ٢,٩٩١بوضع مخصص بقيمة  ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةقامت المجموعة خالل   

وقطع ومعجون الطماطم  بالدقيق والعلف الحيواني يتعلق )درهم الشيء :٢٠١١ يونيو ٣٠(المتقادم وبطيء الحركة 
  .ضمن تكلفة المبيعات المصروف إدراجتم . الغيار

ألف  ٦٥٧عديم الحركة والمتقادم بقيمة ومخصص للمخزون البطيء  استرداد/بحذفعالوة على ذلك، قامت المجموعة 
  ).درهم ألف ٢,٠٨٥: ٢٠١١ يونيو ٣٠(درهم 

  
   تجارية وأخرىمدينة ذمم   ١١

  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ١٠٩R٨١٣ ١٣٣�١٥٧ صافية –ذمم مدينة تجارية 
 ٢١R٦٣٥ ٢١�٢٩١ مدفوعات مقدمة
 ١٠R٤٣٥ ١٤�١٣٧ ذمم مدينة أخرى

   ---------------------------------- ---  ---------------------------------- 
  ١٤١ ١٦٨�٥٨٥R٨٨٣ 
  =============== ============== 

  
  ية ومصرفيةأرصدة نقد   ١٢
  

ألف  ٨,٩٣١: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( من النقدألف درهم  ١٤,٦٧٧األرصدة النقدية والمصرفية مبلغاً قدره تتضمن   
لم يتم إدراج هذا . حيث يمكن استخدامها فقط لدفع توزيعات األرباح) ألف درهم ١٠,٤٢٣: ٢٠١١يونيو  ٣٠، درهم

تم تسجيل رصيد هذا المبلغ كمطلوب في . بيانات التدفقات النقديةلغرض  وما في حكمهالرصيد النقدي المقيد في النقد 
  .الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  
  المصرفيةقروض ال  ١٣

  

والتي يتم  ،يقدم هذا اإليضاح معلومات حول الشروط التعاقدية للقروض والسلفيات التي ترتب فائدة على المجموعة
  .قياسها بالتكلفة المطفأة

  
  طلوبات المتداولةالم           

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٨١R١٩٨ ٢٥�٠٠٠ قرض قصير األجل 
�E�.�Tا U0V>  ١٢٨ ١٣٦�٨٤٨R٤٩١ 

 ٥R٠٤٤ ٥�٠٤٤ قرض ألجل
   -------------------------------------  ----------------------------------- 
  ٢١٤ ١٦٦�٨٩٢R٧٣٣ 
  =============== ============== 

  المطلوبات غير المتداولة          
  

 ٨R٥٠٠ ١٨٩�٦٣٣ قرض ألجل
  =============== ============== 

  
  



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 )تابع(المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 
 

 )١٠(  

  )تابع(المصرفية قروض ال  ١٣
  

  جدول الشروط والسداد
  

  همادرال بآالف المبالغ
    

       ٢٠١١ديسمبر  ٣١في           ٢٠١٢ يونيو ٠٣في         
  سنة    دل الفائدة مع  العملة  

  االستحقاق
  /القيمة االسمية 

  الحد 
القيمة 
  الدفترية

/ القيمة االسمية   
  الحد

  الدفتريةالقيمة 

                  
  قرض قصير

  األجل  
دوالر 

أمريكي 
جنيه /درهم/

  مصري

 /أديبور /ليبور
متوسط سعر 

  ٢٥,٠٠٠  ٩٣,٢١٢  ٢٠١٢  *هامش+فائدة ال

  

٨١,١٩٨  ٩٣,٢١٨  

تسهيالت 
  ائتمانية

والر د
أمريكي 

جنيه /درهم/
  مصري

/ ايبور/ ليبور
 متوسط سعر

  ١٣٦,٨٤٨  ٣٠٩,٦٦٨  ٢٠١٢  *هامش+فائدة ال

  

١٢٨,٤٩١  ٣٠٩,٧٠١  

تسهيالت 

  إنفاق( ائتمانية

  )رأسمالي 

دوالر 
أمريكي 

  درهم/

+ يبورا/ليبور
  *هامش

٧٠,٠٠٠  ٢٠١٢  -  

  

٧٠,٠٠٠  -  

دوالر  /يورو  قرض ألجل
  أمريكي

+يوروبور/ليبور
  *هامش

١٩٤,٦٧٧  ٢١٠,١٩٧  ٢٠١٦-٢٠١٤  
  

١٣,٥٤٤  ٢٧,٣٣٩  
         ------ ----------------------- -- -----   ------ ---------------------- --- - --     ------ ---------------- -- - -- ------ --   ------ ---------------- - -- - ----- --  

  ٢٢٣,٢٣٣  ٥٠٠,٢٥٨    ٣٥٦,٥٢٥  ٦٨٣,٠٧٧        المجموع
        ====================  ==================    ====================  ===================  

  
  .)%١,٤٥ - % ١,١٠: ٢٠١١( %١,٥٠ - % ١,٠٠كانت هوامش تلك القروض تتراوح بين *         

  

األطراف األخرى لتقديم ضمانات متاحة، اعتماد مستندي، تعهدات  إن التسهيالت االئتمانية مضمونة مقابل
حساب مفتوح باسم أي من الشركات التابعة للشركة لصالح تسوية / لتمويل االستيراد  مسحوبة وقرض سندات

 .المصرف
    
   

  
 



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 )تابع(المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 
 

 )١١(  

  تقارير قطاعية  ١٤
  

  يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر الستةلفترة معلومات عن التقارير القطاعية 
 

لدى المجموعة . ٢٠١١ يوليو ١اعتباراً من  القطاعية بسبب إعادة الهيكلة اتقاريرهأعادت المجموعة تصنيف 
تقدم المشمولة بالتقرير إن التقارير القطاعية . وهما موضحان أدناها، ميتم إصدار تقارير بشأنهقطاعين 

منتجات وخدمات مختلفة، ويتم إدارتها بشكل منفصل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا واستراتيجيات تسويق 
لداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال اإلستراتيجية يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة ا. مختلفة

  .وذلك بصورة ربع سنوية على األقل
 

  :فيما يلي ملخص يوضح العمليات داخل كل قطاع من قطاعات المجموعة  
  
� ا����ل ا��را��� •�� 
  

o الدقيق والعلف الحيواني، يتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني. 
  
•  ��� ا$#"! آ�����ل ا�

 
o والعصائروالمشروبات المعتمدة على الماء الشرب وتوزيع مياه تصنيع تضمن وت، والمشروبات المياه المعبأة. 
o  والخضروات المجمدة،والفلفل الحار ومركز الفواكه معجون الطماطم األغذية، وتتضمن تصنيع وتوزيع 

 .ومنتجات األلبان الطازجة
o  �0تK.1قسم األعمال االستهالكيةالتجارية في مصر يتم إدراجها ضمن ا�.  

  
يتم قياس األداء استناداً إلى أرباح القطـاع،  . مبين أدناه معلومات بشأن نتائج كل قطاع من قطاعات التقارير

. تم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيـذي للمجموعـة  تتقارير اإلدارة الداخلية التي بيانات كما هو متضمن في 
ء، حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات هي األكثر مالئمة لتقيـيم النتـائج   تستخدم أرباح القطاع لقياس األدا

يعتمد التسعير فيما بين القطاعات . الخاصة ببعض القطاعات المرتبطة بشركات أخرى تعمل في نفس المجال
  . على أساس تجاري



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 )تابع(المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 
 

 )١٢(  

 
  )تابع(تقارير قطاعية  ١٤ 

  
  )بعتا(أشهر  الستةمعلومات عن التقارير القطاعية لفترة 

  
  :كما يلي أشهر الستة لفترةفيما يلي النتائج التشغيلية حسب قطاعات المجموعة 

 

� ا����ل ا��را���  ��� ا����ل ا$#"! آ��      ��    
    

   وعلف الحيواناتالدقيق        
  المعبأة هالميا

  والمشروبات
مجموع قسم األعمال   األغذية

  االستهالكية
        

  المجموع
يونيو  ٣٠  

٢٠١٢  
 يونيو ٣٠

٢٠١١  
 يونيو ٣٠

٢٠١٢  
 يونيو ٣٠

٢٠١١  
 يونيو ٣٠

٢٠١٢  
 يونيو ٣٠

٢٠١١  
 يونيو ٣٠

٢٠١٢  
 يونيو ٣٠

٢٠١١  
 يونيو ٣٠

٢٠١٢  
 يونيو ٣٠

٢٠١١  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                      

 ٥٥٨R٦٠٣ ٦٤١�٨٢٢  ١٨٢,٤٨٤  ٢١٦,٣٠١ ٢٧R١٠٣ ٣٢�٤٨٣ ١٥٥R٣٨١ ١٨٣�٨١٨  ٣٧٦,١١٩  ٤٢٥,٥٢١  اإليرادات الخارجية
   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ------ - ---  

 -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  اإليرادات البينية للقطاعات
 ١١٨R١١٦ ١٥٦�٦٤٣  ٥٩,٠٢٩  ٦٨,٧٨٥ ١R٥٨٥ )٢�٨٤١( ٥٧R٤٤٤ ٧١�٦٢٦ ٥٩R٠٨٧ ٨٧�٨٥٨  إجمالي الربح

   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ---------   ----- - ----  
قطاعية مبلغ عنها ) خسائر/(أرباح 

 ٥٩R٤٨١ ٨٣�٤٦٢  ١٤,٧٣٨  ١٤,٠٨٣ )٣R١٢٥( )١٣�٧٦١( ١٧R٨٦٣ ٢٧�٨٤٤ ٤٤R٧٤٣ ٦٩�٣٧٩  قبل الضريبة
            
                
                      
                      
                      
                      
  
  
  



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 )تابع(المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 
 

 )١٣(  

  )تابع( يةتقارير قطاع  ١٤
  

   تقارير القطاعاتأرباح أو خسائر  مطابقات
  

  أشهر المنتهية  الستةأرباح فترة إجمالي 
  
  ٢٠١١يونيو  ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  ١١٨,١١٦  ١٥٦,٦٤٣  التقريرالمشمولة بلقطاعات إجمالي أرباح اجموع م

      مبالغ غير مخصصة
  )٢,٥٦٦(  )٤,٦١٧(  مصاريف تشغيلية أخرى

   -------------------------------------  ------------------------------------- 
  ١١٥,٥٥٠  ١٥٢,٠٢٦  للفترة ةالموحد إجمالي األرباح

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

      
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم  ألف درهم  

      أشهر المنتهية  الثالثةأرباح فترة 
      

 ٥٩R٤٨١ ٨٣�٤٦٢  التقريرالمشمولة بلقطاعات إجمالي أرباح امجموع 
 )٢٠R٤٧٨( )٣٠�٠٦٤(  مبالغ غير مخصصة

 ١R٣٢٨ ٢�٢٢١  مصاريف تشغيلية أخرى
   ----------- --------------------------  ------------------------------------ 

 ٤٠R٣٣١ ٥٥�٦١٩  للفترة ةالموحد إجمالي األرباح
  ============== ============== 

  
  

  :قطاعاتال فيما يلي موجودات تقارير
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٥٦٦R٨٩٩ ٥٤٧�٣٠٣ قسم األعمال الزراعية
 ٤٧٠R٣٢٤ ٥٢٢�٤٥٩ االستهالكيةقسم األعمال 

   -------------------------------------  ------------------------------------- 
 ١R٠٣٧R٢٢٣ ١�٠٦٩�٧٦٢ إجمالي موجودات تقارير القطاعات

     
 ٣٩٤R٦٠٧ ٥٧٠�٨١٧ مبالغ أخرى غير مخصصة 

   -------------------------- -----------  ------------------------------------- 
 ١R٤٣١R٨٣٠ ١�٦٤٠�٥٧٩ إجمالي الموجودات الموحدة

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

      
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 )تابع(المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 
 

 )١٤(  

  
  األطراف ذات العالقةالمعامالت مع   ١٥

  
 اتخاذلحوظاً على الطرف األخر في تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو نفوذاً م

وأعضاء مجلس  كبار موظفي اإلدارةالمساهم الرئيسي و من األطراف ذات العالقة تتكون .شغيليةالقرارات المالية أو الت
بإجراء العديد من المعامالت مع أطرافها ذات  العمل العاديفي سياق  المجموعة قامت.  ذات العالقة وشركاتهماإلدارة 
من خالل اإلدارة أو مجلس إدارة  وفقاً لشروط وبنود متفق عليها ذات العالقة افاألطر تم إبرام المعامالت مع .العالقة

  .المجموعة
  
  ات كبار موظفي اإلدارةتعويض. أ

  :أشهر المنتهية الستةتعويضات كبار موظفي اإلدارة لفترة فيما يلي 
  
   

  ٢٠١١يونيو  ٣٠  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  مألف دره  ألف درهم  
      

 ٧R٨٦٢ ٩�٤٨٦ قصيرة األجلمنافع التوظيف 
 ٢R١٧٠ ٢�٧٢٨ رواتب وتعويضات ما بعد التوظيف 

   -----------------------------------  ----------------------------------- 
  ١٠ ١٢�٢١٤R٠٣٢ 
  ============== ============== 

  
  

  عالقة ذيف طروالمعامالت مع  من /إلى قالمستح المبلغ. ب
  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

    الشركة القابضة العامة
 ٣٠٦ ١�٨٣٩  يناير ١الرصيد االفتتاحي في 

 ١R٤٠٠ ١�٤٠٠  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 - ١٢٧�٥٩٤  شراء العمالت األجنبية

 - )١٢٧�٥٩٤(  دفع للعملة األجنبية
  -  ٢�٦٢٦  طأرباح مدينة على التحو

  -  )٢�٦٢٦(  أرباح مقبوضة من التحوط
 ١٣٣ )٣�٠٢٠(  مدفوعات /أخرى

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

 ١R٨٣٩ ٢١٩ الرصيد الختامي
  ============== ==============  

      بليت سو

  - -  يناير ١الرصيد االفتتاحي في 
  - ٢�٧٢٠  دفعات مقدمة

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

  - ٢�٧٢٠  الرصيد الختامي
  ============== ============== 

  
  
  
  
  
  



 ) ع.م.ش(مجموعة أغذية 
  

 )تابع(المالية الموجزة الموحدة المرحلية  المعلوماتإيضاحات حول 
 

 )١٥(  

  
  رأسمالية  التزاماتوالتزامات طارئة   ١٦
  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢ يونيو ٣٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٢,٠٥٨ ٢٧�٧٦٨ مستندية خطابات ضمان واعتمادات
  ============== ============== 

 ٩٤R٠٥٥ ١٣١�٣٥٥ التزامات رأسمالية
  ============== ============== 

  
 توزيعات األرباح ١٧

  
على  ٢٠١٢أبريل  ٢٦من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في تمت الموافقة 

 .)٪ من رأس المال المصدر٥:  ٢٠١٠( ٢٠١١عام ل ٪ من رأس المال المصدر٥نسبة ية بتوزيع أرباح نقد
  
  

 أرقام المقارنة ١٨

  
 المعلوماتهذه ل، لتتفق مع طريقة العرض المتبعة عيد تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما كان ذلك ضرورياًُأ

 .المالية الموجزة الموحدة المرحلية
  




