
ع.م.شمجموعة أغذیة

دة البیانات المالیة الموحَّ
٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

:العنوان الرئیسي
٣٧٧٢٥:ص ب
أبوظبي

اإلمارات العربیة المتحدة



ع.م.شمجموعة أغذیة

دةوتقریر ال البیانات المالیة الموحَّ
٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

 صفحة 

٢-١المستقلالحسابات تقریر مدقق

٣دالموحبیان الدخل 

  ٤  بیان الدخل الشامل الموحد

  ٥  بیان المركز المالي الموحد

  ٦ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد

٧بیان التدفقات النقدیة الموحد

   ٤٥-٨دةحات حول البیانات المالیة الموحإیضا
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ع.م.شمجموعة أغذیة

)٣(ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیةاً جزء ٤٥إلى ٨الواردة على الصفحات من اإلیضاحات تشكل 

دبیان الدخل الموح
للسنة المنتھیة في

اتإیضاح
دیسمبر٣١

٢٠١٢
دیسمبر ٣١

٢٠١١
ألف درھمألف درھم

١٫٣٢٦٫٦٠٥١٫١٤٤٫٣١٢اإلیرادات
)٩٠٧٫٥٦٢()٩٩٢٫٠٠٢(  ٦  تكلفة المبیعات

--------------------------------------
٣٣٤٫٦٠٣٢٣٦٫٧٥٠األرباحإجمالي

٧٨٫٢٢٦١٣٫٥٩٤خرىاألصافي اإلیرادات
)٩٩٫٦٦١()١٣٧٫٩٧٥(٨یعمصاریف البیع والتوز

)٦١٫٤٤٣()٨١٫٦٢٢(٩مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٫١٦٩()٢٫٨٣٤(١٠البحث والتطویر

--------------------------------------
١٢٠٫٣٩٨٨٧٫٠٧١النتائج من األنشطة التشغیلیة

١٣٫٦٠٥٦٫٢٢٦إیرادات التمویل 
)٦٫٩٧٤()٩٫٤٨٥(مصاریف التمویل 

--------------------------------------
١٢٤٫٥١٨٨٦٫٣٢٣األرباح قبل ضریبة الدخل

-١١٫٢٥٢٢٠ضریبة الدخلاتإیراد
--------------------------------------

١٢٤٫٧٣٨٨٦٫٣٢٣العائدة إلى مالكي حقوق الملكیة في المجموعةأرباح السنة
============================

١٢٠٫٢٠٨٠٫١٤٤)بالدرھم(والمخفضةاألساسیةربحیة السھم 



ع.م.شمجموعة أغذیة

)٤(ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیةاً جزء ٤٥إلى ٨الواردة على الصفحات من اإلیضاحات تشكل 

الشامل الموحدبیان الدخل 
 فيللسنة المنتھیة 

دیسمبر ٣١
٢٠١٢

دیسمبر ٣١
٢٠١١

ألف درھمألف درھم

١٢٤٫٧٣٨٨٦٫٣٢٣العائدة إلى مالكي حقوق الملكیة في المجموعةأرباح السنة

إیرادات شاملة أخرى
)٣٫٧٧٩(١٢٦األجنبیةفروق صرف العمالت األجنبیة من العملیات

)١٫٣٠٠()١٫٤٠٠(وأتعاب أعضاء اللجانتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة
----------------------------------------

)٥٫٠٧٩()١٫٢٧٤(إیرادات شاملة أخرى

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى مالكي حقوق الملكیة في 
١٢٣٫٤٦٤٨١٫٢٤٤المجموعة

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





ع.م.شمجموعة أغذیة

)٦(ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیةاً جزء ٤٥إلى ٨الواردة على الصفحات من اإلیضاحات تشكل 

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد 

احتیاطي تحویلأرباح محتجزةاحتیاطي قانونيرأس المال
عمالت

المجموع

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٩٨٤٫٢٢٣)٣٠(٢٠١١٦٠٠٫٠٠٠٤١٫٨٤٥٣٤٢٫٤٠٨ینایر١الرصید في 
  للسنة  مجموع الدخل الشامل

٨٦٫٣٢٣-٨٦٫٣٢٣--أرباح السنة

إیرادات شاملة أخرى

األجنبیةفروق تحویل العمالت
)٣٫٧٧٩()٣٫٧٧٩(---على  العملیات األجنبیة

تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب 
)١٫٣٠٠(-)١٫٣٠٠(--أعضاء اللجان

أحد المساھمینمعامالت مع 

)٣٠٫٠٠٠(-)٣٠٫٠٠٠(--٢٠١٠توزیعات األرباح لعام 
--------------------------------------------------------------------------------

٥١٫٢٤٤)٣٫٧٧٩(٥٥٫٠٢٣--مجموع الدخل الشامل
--------------------------------------------------------------------------------

تغییرات المالك المباشرة في حقوق الملكیة

--)٨٫٦٣٢(٨٫٦٣٢-قانونيتحویل إلى احتیاطي
--------------------------------------------------------------------------------

١٫٠٣٥٫٤٦٧)٣٫٨٠٩(٢٠١١٦٠٠٫٠٠٠٥٠٫٤٧٧٣٨٨٫٧٩٩دیسمبر ٣١الرصید في 

مجموع الدخل الشامل  للسنة

١٢٤٫٧٣٨-١٢٤٫٧٣٨--أرباح السنة
:إیرادات شاملة أخرى

األجنبیةفروق تحویل العمالت
١٢٦١٢٦---على العملیات  األجنبیة

تعویضات أعضاء مجلس
)١٫٤٠٠(-)١٫٤٠٠(--وأتعاب أعضاء اللجاناإلدارة

مجموع الدخل الشامل
معامالت مع أحد المساھمین

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

٩٣٫٣٣٨١٢٦٩٣٫٤٦٤--مجموع الدخل الشامل
-------------------------------------------------------------------------------------

مالك المباشرة في حقوق الملكیةتغییرات ال

--)١٢٫٤٧٤(١٢٫٤٧٤-قانونيتحویل إلى احتیاطي
--------------------------------------------------------------------------------------

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



ع.م.شمجموعة أغذیة

)٧(ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیةاً جزء ٤٥إلى ٨الواردة على الصفحات من اإلیضاحات تشكل 

بیان التدفقات النقدیة الموحد
ر دیسمب٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٢٢٠١١اتإیضاح
ألف درھمألف درھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٢٤٫٥١٨٨٦٫٣٢٣قبل ضریبة الدخلأرباح السنة

:یالت بسببتعد
١٣٥٤٫٧٧٣٤٥٫٠٨٢الستھالكا

٩٫٤٨٥٦٫٩٧٤تمویلمصاریف 
)٦٫٢٢٦()١٣٫٦٠٥(إیرادات تمویل 

-٧٩٫٥٩٣محذوفةممتلكات ومنشآت ومعدات 
١٦٤)٦٧(٧خسائر من بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

)٢٫٧٠٧(٧٫٩٢٥قیمة المخزونانخفاض
)١٫٢٤٣()١٫٦٢٤(وك في تحصیلھامشكالدیون المخصص الحركة على 

٢٤٧٫٢٦٠٥٫٠٨٧مخصص مكافآت نھایة خدمة للموظفین
-----------------------------------

قبل دفع مكافآت نھایة خدمة للموظفین وقبل التدفقات النقدیة التشغیلیة
١٩٨٫٢٥٨١٣٣٫٤٥٤:التغییرات في رأس المال العامل

-----------------------------------
)٣٦٫٩٥٨()١٩٫٤٤٧(في المخزونزیادة
)٥٫٦٨٦()٢٣٫٨١٢(الذمم المدینة التجاریة واألخرى في  زیادة

٤٠٫٨٨٨)٢٠٫٩٧٩(في تعویض حكومي مدیننقص)/زیادة(
)٣٧٫٠٤٨(٨٨٫١٤٩في ذمم دائنة تجاریة وأخرى )نقص(/زیادة

١٫٥٣٣)٤٣٩(طراف ذات عالقةأقة إلى المبالغ المستحفي  زیادة)/نقص(
)١٫٢٦٨()١٫٦٨٣(٢٤دفع مكافآت نھایة خدمة للموظفین

)٢٢٠()١٩٨(في الذمم الدائنة طویلة األجلنقص
-----------------------------------

٢١٩٫٨٤٩٩٤٫٦٩٥األنشطة التشغیلیةالناتج عن صافي النقد
-----------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
)١٤٤٫٣٣٤()٨٢٫٣٧٤(١٣ممتلكات ومنشآت ومعدات االستحواذ على

٥٥٤٤٧٩عوائد بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات
١١٫٦٣٤٦٫١٥٣    مستلمة تمویلیةإیرادات 

-)٢٣٫٢٥٣(٣٠استثمار في شركة تابعة
-)٢٦٣(ت غیر ملموسةتحواذ على موجودااالس

-)١٠٫٠٠٠(شراء موجودات مالیة متاحة للبیع
-----------------------------------

)١٣٧٫٧٠٢()١٠٣٫٧٠٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
-----------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
٨٨٫٣٠٧٨٠٫٤٢٧مصرفیة، صافيقروض 

)٣٠٫٠٠٠()٣٠٫٠٠٠(مدفوعةتوزیعات أرباح
)٦٫٦٦٠()٩٫٢٧٩(مصاریف تمویل مدفوعة

-----------------------------------
٤٩٫٠٢٨٤٣٫٧٦٧األنشطة التمویلیةالناتج عن صافي النقد 

-----------------------------------
١٦٥٫١٧٥٧٦٠وما في حكمھالنقد في الزیادة 

٢٥٩٫٧٢٦٢٥٨٫٩٦٦ینایر١النقد وما في حكمھ في 
-----------------------------------

٢٠٤٢٤٫٩٠١٢٥٩٫٧٢٦دیسمبر٣١النقد وما في حكمھ في 
========================



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
٢٠١٢مبر دیس٣١للسنة المنتھیة في 

)٨(

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

لسنة ) ٣٢٤(ر الوزاري رقم االقربموجب كشركة مساھمة عامة ")المجموعة("ع.م.شأغذیة مجموعة تأسست
األساسیة األنشطةتشتمل و.المجموعةمن أسھم %٥١نسبة  )القابضة العامةالمجموعة(صناعاتوتمتلك . ٢٠٠٤
.ألغذیة والمشروباتالمرتبطة بقطاع اوالمشاریعتأسیس واالستثمار والتجارة وتشغیل الشركات العلى  للشركة

وشركاتھا المجموعة على ٢٠١٢دیسمبر ٣١ في تتضمن البیانات المالیة الموحدة للشركة كما في وللسنة المنتھیة
  ):"ةالمجموع"ـ ب م مجتمعینویشار إلیھ(أدناه المذكورةالتابعة

التابعةالشركة
بلد التأسیس 

ومزاولة النشاط
%س المالفي رأالحصة 

الرئیسيالنشاط  ٢٠١٢٢٠١١

وبیع الدقیق وعلف إنتاج١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةع.م.ششركة المطاحن الكبرى 
.الحیوانات

، المعبأةالمیاه إنتاج وتعبئة وبیع ١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةلألغذیة والمشروباتشركة العین 
، والعصائروالمیاه المنكھة، 

، ، ومعجون الطماطملزباديوا
.الخضراوات المجمدةو

لتصنیع وتعلیب مصنع العین 
تصنیع وبیع معجون الطماطم ٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةالخضروات 

والخضروات المجمدة
.م.م.ذغذیة والمشروباتالعین لأل

)مصر(
، وبیع معجون الطماطمتصنیع١٠٠١٠٠جمھوریة مصر العربیة

، ةلفلفل الحار، ومركز الفاكھوا
والخضروات المجمدة

مجموعة أغذیة آسیسیك في داجیتیم 
سنایا ري تیكاریت لیمتد سیركتي 

)أغذیة تركیا(
Agthia Grup Icecek ve Dagitim
Sanayi ve Ticaret Limited
Sirketi

بلیت سو :المعروفة سابقاً باسم(
تورزم بیترول جیدا ناكلیا بازارالما 

الت إھراقات تیكرات في سانایا إتھا
))بیلیت سو(لیمتد إس تي إي 

Pelit Su Turizm Petrol Gida
Nakliye Pazarlama Ithalat
Ihracat Ticaret Ve Sanayi Ltd,
STI (Pelit Su

.إنتاج وتعبئة وبیع المیاه المعبأة١٠٠٠تركیا

شركة العین إلى لتعلیب وتصنیع الخضرواتمصنع العینات ، تم نقل موجودات ومطلوب٢٠١١یولیو ١من اعتباراً 
ھیكلة الأدت إعادة وقد .موافقة مجلس اإلدارةبناًء على )، اإلمارات العربیة المتحدةع.م.ش(المشروبات لألغذیة و
.والبیع والتوزیعالتوریدواإلنتاجتناغم في عملیات إلى عاله المذكورة أ



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
٢٠١٢مبر دیس٣١للسنة المنتھیة في 

)٩(

سبیة الھامةملخص السیاسات المحا٢

تم تطبیق ھذه السیاسات .إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في عرض ھذه البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه
.إذا تم النص على غیر ذلكإالبانتظام خالل السنوات المعروضة، 

أساس اإلعداد١-٢

والتفسیرات وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةع .م.الموحدة لمجموعة أغذیة شإعداد البیانات المالیة لقد تم 
اإلماراتي االتحاديمع االلتزام باألحكام الساریة للقانون عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةالصادرة 

تعدیلھا بإعادة تقییم الموجودات كما تم لمبدأ التكلفة التاریخیةالموحدة طبقاً البیانات المالیة ھذه إعداد وقد تم .٨رقم 
.المالیة المتاحة للبیع

إن إعداد البیانات المالیة بالتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة یقتضي استخدام تقدیرات محاسبیة ھامة محددة، 
المجاالتصاح عن لقد تم اإلف.للشركةكما یقتضي من اإلدارة ممارسة حكمھا في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة 

التي تعد فیھا االفتراضات والتقدیرات أساسیة للبیانات المجاالتالتي تنطوي على درجة عالیة من الحكم أو التعقید أو 
  .٤المالیة في اإلیضاح 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات ١-١-٢

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي تبنتھا المجموعة)أ(

ال توجد معاییر دولیة للتقاریر المالیة أو تفسیرات صادرة عن لجنة التفسیرات ساریة المفعول للمرة األولى للسنة 
.والتي كان لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة٢٠١٢ینایر ١المالیة التي بدأت في 

معاییر وتفسیرات قید اإلصدار ولم یحن موعد تطبیقھا)ب(

باستثناء ما تمت اإلشارة إلیھ أدناه، لم تتبنى المجموعة مبكراً المعاییر الجدیدة والتفسیرات الصادرة والتي لم یحن 
:موعد تطبیقھا بعد

:معاییر جدیدة وتعدیالت للمعاییر
ساریة للفترات 
السنویة اعتباراً من

نات المالیة فیما یتعلق بالدخل الشامل ، عرض البیا١تعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
ھذه التعدیالت تتطلب من جمیع الكیانات ).٢٠١٢ینایر ١أصبح ساریاً اعتبارا من (األخر، 

تجمیع عناصرھا المعروضة في الدخل الشامل األخر على أساس إمكانیة إعادة تصنیفھا إلى 
وال تتناول التعدیالت العناصر التي ).تعدیالت إعادة التصنیف(الربح أو الخسارة في وقت الحق 

.یتم عرضھا في الدخل الشامل األخر

٢٠١٢یولیو ١

المعیار المعدل الناتج عن –، منافع الموظفین ١٩تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
مشاریع منافع ما بعد التوظیف وإنھاء عقود العمل، وتتطلب تسجیل التغییرات في التزامات 
المنافع المحددة والقیمة العادلة لموجودات الخطة  عند حدوثھا، مع تسجیل جمیع المكاسب 

.والخسائر االكتواریة على الفور ضمن الدخل الشامل األخر

٢٠١٣ینایر ١

یتضمن المتطلبات )٢٠١١تعدیل (، البیانات المالیة المنفصلة ٢٧المعیار المحاسبي الدولي 
ات المالیة المنفصلةالمتعلقة بالبیان

٢٠١٣ینایر ١

یتضمن )٢٠١١تعدیل (الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة، ٢٨المعیار المحاسبي الدولي 
والتي یلزم خضوعھا لمحاسبة حقوق المتعلقة بالشركات الزمیلة والمشاریع المشتركةالمتطلبات 

.١١لیة رقم الملكیة  عقب إصدار المعیار الدولي للتقاریر الما

٢٠١٣ینایر ١



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
٢٠١٢مبر دیس٣١للسنة المنتھیة في 

)١٠(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٢
  )تابع(أساس اإلعداد١-٢

  )تابع( معاییر وتفسیرات قید اإلصدار ولم یحن موعد تطبیقھا)ب(

توضح التعدیالت -العرض:، األدوات المالیة٣٢التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
وسوف .لمعالجة عدم االتساق في تطبیقھا٣٢اییر المقاصة في المعیار المحاسبي الدولي رقم مع

یكون للمنشأة حق قانوني ملزم بالمقاصة إال إذا كانت غیر محتملة بطبیعتھا، و قابلة للتنفیذ في 
.سیاق األعمال االعتیادیة و في حالة اإلعسار أو التخلف عن السداد أو اإلفالس

٢٠١٤ر ینای١

، تم  إدخال تعدیالت على المعاییر ٢٠١١-٢٠٠٩خالل دورة التحسینات السنویة بین عامي 
:التالیة

إتاحة التطبیق المتكرر للمعیار الدولي للتقاریر المالیة –١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم -
من المنشأة قیاس ، تكالیف االقتراض على بعض األصول المؤھلة، والذي یتطلب١رقم 

القروض الحكومیة بسعر فائدة أقل من المعروض في السوق على القیمة العادلة عند االعتراف 
المبدئي

توضیح متطلبات الحصول على المعلومات المقارنة-١المعیار المحاسبي الدولي رقم -
تصنیف صیانة المعدات-١٦المعیار المحاسبي الدولي رقم -
توضیح أن األثر الضریبي لتوزیع األرباح على حاملي -٣٢بي الدولي رقم المعیار المحاس-

، ضرائب الدخل ١٢أدوات حقوق الملكیة یجب احتسابھ وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
، توضیح التقاریر المرحلیة للمعلومات القطاعیة إلجمالي ٣٤المعیار المحاسبي الدولي رقم -

٨االتساق مع متطلبات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم الموجودات من أجل تعزیز
القطاعات التشغیلیة

٢٠١٣ینایر ١

إن –اإلفصاحات :، األدوات المالیة٧التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
عن الموجودات تقدم متطلبات اإلفصاح ٧التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

والمطلوبات المالیة التي یتم مقاصتھا في بیان المركز المالي أو الخاضعة لترتیبات المقاصة 
.الرئیسیة أو االتفاقیات المماثلة

٢٠١٣ینایر ١

یقصد بھ استبدال (التصنیف والقیاس :األدوات المالیة،٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
)٣٩المحاسبي الدولي رقم كامل للمعیار 

أن یتم تصنیف كافة الموجودات المالیة الموجودة ٩یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
التسجیل والقیاس بأن یتم قیاسھا :األدوات المالیة٣٩ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 

لتحدید، استثمارات الدین المحتفظ بھا على وجھ ا.الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة
ضمن نموذج األعمال التي تھدف إلى تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي تحتوي على 
التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ھي وحدھا دفعات ألصل الدین والفائدة على المبلغ الرئیسي 

یتم قیاس جمیع .الفترات المحاسبیة الالحقةالمستحق یتم قیاسھا عموماً بالتكلفة المطفأة في نھایة 
.استثمارات الدین األخرى بقیمتھا العادلة في نھایة الفترات المحاسبیة الالحقة

تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وھذه التعدیالت في البیانات المالیة 
لم یقم المجموعة بعد بتقییم التأثیر الكامل .یةالموحدة لفترة التطبیق األولي عندما تصبح سار

، خاصة وأن النواحي المتعلقة بالتحوط وانخفاض القیمة ٩للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
.الزالت معلقة في المعیار، ویعتزم تبنیھ في الفترة المبدئیة التي یصبح تطبیقھ إلزامیاً 

٢٠١٥ینایر ١



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموّحدة
٢٠١٢مبر دیس٣١للسنة المنتھیة في 

)١١(

)تابع(اسبیة الھامةملخص السیاسات المح٢
)تابع(أساس اإلعداد١-٢
)تابع(معاییر وتفسیرات قید اإلصدار ولم یحن موعد تطبیقھا٢-٢

، البیانات المالیة الموحدة، یبني على المبادئ القائمة من ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
حدید ما إذا كان ینبغي إدراج كیان ما من خالل تحدید مفھوم السیطرة والعامل الحاسم في تقبل

یقدم المعیار إرشادات إضافیة للمساعدة في تحدید .ضمن البیانات المالیة الموحدة للشركة األم
.السیطرة عندما یعصب إجراء تقییم

٢٠١٣ینایر ١

تركة من خالل یمثل انعكاساً أكثر واقعیة للترتیبات المش١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ھناك نوعان من .التركیز على حقوق والتزامات األطراف في الترتیب بدالً من شكلھا القانوني

العملیات المشتركة تنشأ عندما .العملیات المشتركة والمشاریع المشتركة:الترتیبات المشتركة
بالتالي یقوم یكون المشغل المشترك لھ حقوق في الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالترتیب و

المشاریع المشتركة تنشأ عندما .باحتساب الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات
یكون المشروع المشترك لھ حقوق في صافي موجودات الترتیب وبالتالي یقوم باحتساب الفوائد 

.لم یعد مسموحاً بالتوحید النسبي للمشروعات مشتركة.على أساس حقوق الملكیة

٢٠١٣ر ینای١

اإلفصاح عن الحقوق  في الكیانات األخرى، ویشمل "، ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
متطلبات اإلفصاح لجمیع أشكال الحقوق في الكیانات األخرى، بما في ذلك الترتیبات المشتركة 

ضمنة في والشركات الزمیلة، والشركات ذات األغراض الخاصة وغیرھا من العناصر غیر الم
.المیزانیة العمومیة

٢٠١٣ینایر ١

یمثل اكتمال إنشاء المشروع -قیاس القیمة العادلة ،١٣المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم
المشترك لتحدید مصدر واحد للمتطلبات بشأن كیفیة قیاس القیمة العادلة بموجب المعاییر الدولیة 

إلى تحسین االتساق والحد من التعقید من خالل توفیر تعریف یھدف المعیار.للتقاریر المالیة
.دقیق للقیمة العادلة وتحسین متطلبات اإلفصاح لالستخدام عبر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

بشكٍل عام، متطلبات اإلفصاح سوف تكون .ھذا األمر ینطبق على األدوات المالیة وغیر المالیة
.أكثر شموالً 

٢٠١٣ینایر ١

.للمجموعةالموحدة تتوقع اإلدارة أن ال یكون لمعظم تعدیالت المعاییر والتفسیرات ذات الصلة تأثیر جوھري على البیانات المالیة 



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

)تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٢(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

التوحید٢-٢

الشركات التابعة

في ، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، القدرة على التحكمیھا التي تمتلك المجموعة فالشركات التابعة ھي جمیع الكیانات 
وجود إن .أكثر من نصف حقوق التصویتعلى  دتزیحصة امتالك یتطلب ، األمر الذي عادة ما السیاسات المالیة والتشغیلیة

عند تقییم ما إذا كانت تبار یتم أخذھا في االعتلك القابلة للتحویل أو وتأثیر حقوق التصویت المحتملة التي یتم ممارستھا حالیاً 
.انتقال السیطرة إلى المجموعةتوحید الشركات التابعة بالكامل من تاریخ ویتم.كیان آخرتمارس السیطرة على مجموعة ال

.تلك السیطرةتوقف من تاریخ ویتم إلغاء ھذا التوحید 

المبلغ التكلفة لتعكس التغیرات في تعدیل یتم و.قیمةناقصاً انخفاض اللتكلفة بااالستثمارات في الشركات التابعة یتم احتساب 
.الستثمارإلى اعزى مباشرة التكالیف التي تُ أیضاً التكلفةتشمل و.الطارئة على المبلغالتعدیالت عن الناشئ 

م كما یت.لمعامالت بین شركات المجموعةواإلیرادات والمصاریف لالمعامالت فیما بین الشركات واألرصدة ویتم حذف 
السیاسات تم تغییر وقد .المعترف بھا في الموجوداتالمعامالت فیما بین الشركاتالناتجة عن الخسائرواستبعاد األرباح 

.مع السیاسات المعتمدة من قبل المجموعةاالتساقالمحاسبیة للشركات التابعة عند الضرورة لضمان 

األعمالإندماجات 
االستحواذ یتم قیاس تكلفة .الشركات التابعة من قبل المجموعةالحتساب االستحواذ على ة ییتم استخدام طریقة الشراء المحاسب

إلى جنب مع القیمة ، جنباً الصرفالمطلوبات المتكبدة في تاریخ وأدوات حقوق الملكیة المصدرة و، القیمة العادلة للموجوداتب
.ألي مبلغ محتمل دائنلة العاد

سابقة ألیة حصة قتناء تاریخ االفي القیمة العادلة و، المستحوذ علیھافي یمة أیة حقوق أقلیة وق، لوَ المبلغ المحعنالفائض إن 
جمیعاً تسجیلھایتم من القیمة العادلة لحصة المجموعة من صافي الموجودات المستحوذ علیھا المستحوذ علیھ مال الفي رأس 

فإنھ یتم ، شراءالعة المكتسبة في حالة للشركة التابداتالموجوإذا كانت ھذه ھي أقل من القیمة العادلة لصافي و.كشھرة
  ). ٦-٢إیضاح(في بیان الدخل الشامل الفرق مباشرةً االعتراف ب

السیطرةفي تغییر حدوث ملكیة في الشركات التابعة من دون الالتغیرات في حصص 

معامالت أي ك-حقوق ملكیة امالت كمع ،رةلسیطوالتي ال تؤدي إلى فقدان ا،غیر المسیطرةالحقوق المعامالت مع یتم احتساب 
.الملكیةفي حقوق أیضاً مسیطرة الغیر استبعاد الحقوق تسجل مكاسب أو خسائر .مالكمع المالك بصفتھم 

تقاریر قطاعیة٣-٢

.القراراتخاذ عن المسئولیتفق مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى رئیس التشغیل نحوٍ تتم كتابة التقاریر القطاعیة على 

إیرادات منھاكسبتاألنشطة التجاریة التي قد إحدى مكونات المجموعة التي تشارك في عبارة عن ھو القطاع التشغیلي 
تتم و.، بما في ذلك اإلیرادات والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي من عناصر المجموعة األخرىتكبد نفقاتتو

التخاذ قرارات حول الموارد للشركةقطاعات التشغیل بشكل منتظم من قبل الرئیس التنفیذي جمیعلمراجعة النتائج التشغیلیة 
  ).٥إیضاح انظر (عنھا متاحة منفصلة معلومات مالیة والتي توجد التي یتعین تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائھا، 
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)تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٣(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

تحویل العمالت األجنبیة  ٤- ٢

الوظیفیة وعملة العرض العملة )أ(
من كیانات المجموعة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي كیان في البیانات المالیة لكل المدرجة البنود یتم قیاس 

ھو عملة العرض، و)درھمال('ماراتىاالدرھم بال'ة الموحدة البیانات المالیویتم إظھار ).'الوظیفیة عملةال'(فیھا یعمل الكیان 
.للشركة

معامالت وأرصدة )ب(
یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت أو التقییم 

التحویل وفقاً من وت یتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن تسویة ھذه المعامالو.البنودقیاس الذي یتم من خاللھ إعادة 
اإلیرادات أو "سعار الصرف في نھایة العام من الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة ضمن أل

".المالیةالمصاریف 

اإلیرادات أو "ضمن الموحد في بیان الدخل والنقد وما في حكمھ القروض بعرض المكاسب والخسائر التي تتعلق یتم 
".المالیةمصاریف ال

مجموعة الشركات )ج(
التي لدیھا عملة و)التضخمفي فرط معملة اقتصاد اً منھا أیلیس لدى (النتائج والمركز المالي لجمیع كیانات المجموعة إن 

:عملة العرض كما یليھا إلىیتم تحویلمختلفة عن عملة العرض 

في تاریخ المیزانیة سعر اإلغالق عندوضة یتم تحویلھا معرلكل میزانیة عمومیة إن الموجودات والمطلوبات .١
 ؛ العمومیة

، و لمعدل السائد في تاریخ المعاملةیتم تحویلھا وفقاً للدخل الموحد بیان لاإلیرادات والمصروفات لكل إن .٢

.الدخل الشامل األخرفروقات الصرف الناتجة في جمیع یتم االعتراف ب.٣

عداتوالمالمنشآتالممتلكات و  ٥- ٢

، في حال والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمةالمنشآتویتم قیاس بنود الممتلكات 
تم احتساب تكلفة ی.وتشتمل التكلفة على المصاریف المنسوبة مباشرة إلى حیازة أو إنشاء تلك الموجودات.وجودھا

لى تھیئة د والعمالة المباشرة ، وأي تكالیف أخرى منسوبة مباشرًة إذاتیاً على تكلفة المواالموجودات المنشأة
رسملةیتم .علیھالموجودة، وكذلك تكالیف فك وإزالة األصل واستعادة الموقع الموجودات لالستخدام المزمع لھا

.ه المعداتالبرامج المشتراه والتي تعتبر جزء ال یتجزأ من القدرة التشغیلیة للمعدات ذات الصلة كجزء من ھذ

، یتم احتسابھا كبنود منفصلة والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفةالمنشآتوعندما یكون لبعض األجزاء من الممتلكات 
.والمعداتالمنشآتومن الممتلكات 

فقط بھا كأصل منفصل، حسب االقتضاء، یتم اإلعترافالقیمة الدفتریة لألصل أو التكالیف الالحقة في یتم إدراج 
یمكن قیاس تكلفة وكان ، المجموعةالمنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالبند إلى تدفق یكون من المحتمل عندما

والصیانة جمیع اإلصالحات قید ویتم .المستبدلالقیمة الدفتریة للجزء إلغاء االعتراف بیتم و.موثوقالبند بشكلٍ 
.التي یتم تكبدھا فیھاخالل الفترة المالیة الموحد بیان الدخل في  األخرى



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

)تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)١٤(

)تابع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

)تابع(الممتلكات والمنشآت والمعدات  ٥- ٢

ویتم حساب .ذات الملكیة الخاصة، غیر أنھا تخضع الختبار انخفاض القیمةال یتم حساب استھالك على األراضي
ط الثابت لتحدید تكلفتھا أو المبالغ المعاد تقییمھا وفقاً األخرى باستخدام طریقة القسالموجوداتاالستھالك على 

:لقیمھا المتبقیة وأعمارھا اإلنتاجیة، كما یلي

  سنة ٤٠–٢٠  مباني
  سنة ٢٠-٤  ومعداتمنشآت

سنوات٣-٢معدات أخرى
سنوات٨-٤  مركبات

سنوات ٥-٤  وتركیباتأثاث

من فترات رة فتكل عند االقتضاء، في نھایة ،وتعدیلھاموجوداتلل مراجعة القیم المتبقیة والعمر اإلنتاجيتتم 
.التقاریر

الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ كانت القیمة القابلة لالسترداد إذا  اإلى قیمتھفوراً تتم إضافة القیمة الدفتریة لألصل 
).٧-٢إیضاح (القابلة لالسترداد المقدرة 

االعتراف ویتم ،مقارنة مع عائدات القیمة الدفتریةالمن خالل االستبعادات عن یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة 
.الموحدفي بیان الدخل 'اإلیرادات األخرى'بھا ضمن بند 

قید اإلنجازرأسمالیةأعمال 

لیة والمعدات على أنھا أعمال رأسماالمنشآتتقوم المجموعة برسملة كافة التكالیف ذات الصلة بتشیید الممتلكات و
ثم یتم تحویل التكالیف من األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز إلى .قید اإلنجاز لحین إنجاز وتشغیل تلك الموجودات

تلك الموجودات على مدى استھالكمن التشیید وبدء التشغیل ویتم االنتھاءالتصنیف المناسب للموجودات بمجرد 
.اإلنجاز والتشغیلمن تاریخ اعتبارااألعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا 

الموجودات غیر الملموسة  ٥- ٢

الشھرة التجاریة١-٦- ٢

القیمة العادلة لحصة المجموعة من صافي الموجودات المحددة عنالقتناء االزیادة في تكلفة التجاریة تمثل الشھرة 
.االستحواذفي تاریخ المستحوذ علیھاللشركة التابعة 

ال یتم و.خسائر انخفاض القیمة المتراكمةناقصاً تكلفة البالنخفاض القیمة وتحمیلھا اً سنویالشھرة التجاریة یتم اختبار 
یتم تنفیذ العملیات الحسابیة على أساس التدفقات النقدیة المتوقعة من الوحدات .عكس خسائر انخفاض قیمة الشھرة

.ض األحكاموالذي تطلب تقدیره بع، بمعدل خصم مناسبثم خصمھا للنقد ذات الصلة المكونة 

ویتم إجراء التخصیص لوحدات .إلى الوحدات المكونة للنقد لغرض اختبار انخفاض القیمةیتم تخصیص الشھرة
األعمال التي تنشأ منھا الشھرة التجاریة، التي تاندماجاالمتوقع استفادتھا من تكوین النقد أو مجموعات تكوین النقد

.یتم تحدیدھا وفقاً للقطاع التشغیلي
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المستحوذ علیھاالموجودات غیر الملموسة األخرى ٢-٦- ٢

القیمة العادلة التي تعكس توقعات السوق بمنفصل مبدئیاً بشكلٍ المستحوذ علیھا یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة 
الموجودات غیر الملموسة .ضمنة في األصول إلى الكیانالمنافع االقتصادیة المستقبلیة المتیة تدفقاحتمالناحیة من 

على فترات أو النخفاض القیمة یتم اختبارھا سنویاً لكن ال تخضع لإلطفاءغیر المحددة ذات األعمار اإلنتاجیة 
بصورة فردیة أو أحداث وظروف یمكن أن تشیر إلى انخفاض القیمة الدفتریة سواءً كانت ھناك إذا أقرب من ذلك 

.النقدتكوین ستوى وحدة على م
لتحدید ما إذا كان تقییم سنویاً ذي العمر اإلنتاجي غیر المحدد تم مراجعة العمر اإلنتاجي لألصل غیر الملموس ت

محدد الغیر العمر اإلنتاجي من یتم إجراء تغییر في فإنھ ، في حال ثبوت عدم دقتھ.موثوقاً زال یالعمر اإلنتاجي ال 
  .تقبليمحدد على أساس مسالإلى 

األصل غیر الملموس على أساس الفرق بین صافي إلغاء االعتراف بیتم قیاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن 
.إلغاء االعتراف بالموجوداتوالقیمة الدفتریة لألصل وتدرج في الربح أو الخسارة عندما یتم االستبعاد عائدات 

انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة٧-٢

تتم مراجعة و.النخفاض القیمةلالستھالك ویتم اختبارھا سنویاً محدد إنتاجيعمرلھاالتي الموجودات  ال تخضع
أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى أن وقعت كلما لالنخفاض في القیمة التي تخضع لالستھالك الموجودات 

تزید بھ القیمة االنخفاض في قیمة المبلغ الذي خسائر االعتراف بیتم .القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد
على من القیمة العادلة لألصل ناقصاً األھو فالمبلغ القابل لالسترداد أما .الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالسترداد

ى ، یتم تجمیع الموجودات على أدنتحدید اإلنخفاض في القیمةألغراض و.تكالیف البیع أو القیمة قید االستخدام
غیر المالیة الموجودات تتم مراجعة ).مكَونة(قابلة للتحدید بشكل منفصل تدفقات نقدیة حیث تكون ھناك المستویات 

كل في تاریخ لالنخفاض في القیمة انخفاض في القیمة لعكس محتمل التي عانت من وجود بخالف الشھرة التجاریة 
.تقریر

الموجودات المالیة٨-٢

یعتمد و.متاحة للبیعال، ووالذمم المدینةالقروض :المالیة في الفئات التالیةموجوداتھاف تقوم المجموعة بتصنی
تقوم اإلدارة بتحدید تصنیف الموجودات المالیة و.المالیةالموجوداتتصنیف على الغرض الذي من أجلھ تم شراء ال

.المبدئياالعتراف عند 

القروض والذمم المدینة)أ(

ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وھي غیر مدرجة في مدینة والذمم الالقروض 
بعد نھایة الفترة شھراً ١٢كثر من الذمم المدینة أل، باستثناء المتداولةالموجوداتفي ویتم إدراجھا .نشطسوقٍ 

والذمم المدینة لدى المجموعة القروض وتتألف .غیر متداولةعلى أنھا وتصنف ھذه الموجودات .المشمولة بالتقریر
).١٣-٢وإیضاح ١٢-٢إیضاح (المیزانیة العمومیة في ' النقد وما في حكمھ'و 'الذمم المدینة التجاریة واألخرى'من 

متاحة للبیعالالموجودات المالیة )ب(

.من الفئات األخرىلفئة أو في أيٍ في ھذه اتصنیفھا تم لم یلمشتقات التي ھي غیر امتاحة للبیع المالیة الموجودات ال
استبعادھا دارة تعتزم كانت اإلأو یبلغ االستثمار مرحلة االستحقاق في الموجودات غیر المتداولة، ما لم ویتم إدراجھا 
.من نھایة الفترة المشمولة بالتقریرشھراً ١٢في غضون 
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الموجودات المالیةانخفاض قیمة ٩-٢

یم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة الموجودات المالیة أو یتقبفي نھایة كل فترة تقوم المجموعة 
تكبد خسائر یتم تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة وو.المالیةالموجوداتمجموعة من 

ناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي االنخفاض في القیمة فقط إذا كان ھ
تأثیر على )األحداثھذه أو (ھذا حدث الخسارة ل ، ویكون")حدث خسارة"(وقعت بعد االعتراف األولي لألصل 

تقدیرھا بشكلٍ التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة التي یمكن 
.موثوق

العجز /قد یتضمن الدلیل الموضوعي على أن الموجودات المالیة قد تعرضت النخفاض القیمة من خالل التأخر في 
.عن السداد من قبل الدائن أو مؤشرات على أن الدائن قد یشھر إفالسھ

لى أنھا الفرق قیاسھا بالتكلفة المطفأة عالقیمة فیما یتعلق بالموجودات المالیة التي یتمانخفاضخسارة احتسابیتم 
.والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصليدرجةبین قیمتھا الم

انخفاض القیمة للموجودات المالیة الھامة بصورة منفردة، بینما یتم تقییم باقي الموجودات المالیة بصورةاختباریتم 
القیمة ضمن انخفاضبكافة خسائر االعترافویتم .مشتركةائتمانیةجماعیة على شكل مجموعات ذات مخاطر 

.بیان الدخل الموحد

بخسائر االعترافالقیمة إذا كان ذلك العكس یرتبط بصورة موضوعیة بحدث وقع بعد انخفاضیتم عكس خسائر 
انخفاضبعكس خسائر االعتراف، یتم یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأةلتي بالنسبة للموجودات المالیة ا.القیمةانخفاض

.القیمة ضمن بیان الدخل الموحد

األدوات المالیة١٠-٢

تتألف األدوات المالیة من ذمم مدینة تجاریة وأخرى ومبالغ نقدیة وأرصدة لدى البنوك وذمم دائنة تجاریة وأخرى
یتم االعتراف باألداة المالیة عندما تصبح .وقروض مصرفیةإلى أطراف ذات عالقة/ومبالغ مستحقة من 

.المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة المعنیة

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

التدفقات النقدیة من تلك استالمفي  مجموعةللالتعاقدیة ویتم إیقاف االعتراف بالموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق
الموجودات المالیة أو عندما تقوم المجموعة بتحویل الموجودات المالیة إلى طرف آخر بدون االحتفاظ بالسیطرة أو 

م ویتم إیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عند انتھاء التزا.ملكیة تلك الموجوداتوامتیازاتبكافة مخاطر 
.ئھالمجموعة المحدد في العقد أو الوفاء بھ أو إلغا

.ال یزید تاریخ استحقاقھا عن سنةیشتمل النقد وما في حكمھ على أرصدة نقدیة وودائع ألجل 

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

األدوات المالیةمقاصة

صافي المبلغ في المیزانیة العمومیة عندما یكون ھناك حق وإدراج لمطلوبات المالیة تتم مقاصة الموجودات وا
وتسویة األصل أو تحقیق ،لتسویة على أساس الصافيلھناك نیة ، وكانتالمبالغ المعترف بھالمقاصة لزم قانوني مُ 

.واحدفي وقتٍ المطلوب 
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خزونالم١١-٢

مخزون على مبدأ الوارد ترتكز تكلفة ال.أیھما أقلیتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا
تكالیف اإلنتاج أو أو حیازة المخزون المخزون على المصاریف المتكبدة فيمل تكالیفتشت. أوالً أوالً صادر

فیما یتعلق .ة في إحضار المخزون إلى مكانھ ووضعھ الحالیینالتحویل باإلضافة إلى التكالیف األخرى المتكبد
عدل الطاقة نتاج على أساس ملإل مصاریف العامةالتشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من بالمخزون الذي یتم تصنیعھ

.، باستثناء تكالیف االقتراضاالعتیادیةالتشغیلیة 

ناقصاً تكالیف اإلنجاز المقدرة في سیاق العمل المعتادقدر تتمثل صافي القیمة الممكن تحقیقھا بسعر البیع الم
.ومصاریف البیع

الذمم المدینة التجاریة١٢-٢

في سیاق العمل مقدمة أو خدمات مباعة من عمالء عن بضائع الذمم المدینة التجاریة ھي عبارة عن مبالغ مستحقة 
كانت أو في دورة التشغیل العادیة للمنشأة إذا (ة أو أقل سنة واحدخالل في تحصیلھا إذا كان من المتوقع .المعتاد
.أنھا موجودات غیر متداولةف على فإنھا تصنَ إذا لم یكن كذلك، و.متداولةتصنف على أنھا أصول فإنھا ، )أطول

طریقة معدل الفائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً التجاریة مبدئیاً بالذمم المدینة االعترافیتم 
.قیمةالمخصص انخفاض ناقصاً الفعلي، 

النقد وما في حكمھ١٣-٢

المحتفظ بھا تحت الطلب النقد في الصندوق والودائع یتضمن النقد وما في حكمھ في البیان الموحد للتدفقات النقدیة، 
ال یزید تاریخ استحقاقھا آجال وذاتعالیة السیولة الستثمارات قصیرة األجل ذات االوغیرھا من لدى المصارف 

في المیزانیة العمومیة الموحدة، في بیان المركز المالي الموحد، .السحب على المكشوفباإلضافة إلى ، عن سنة
.المكشوف ضمن المطلوبات المتداولةظھر السحب على ی
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رأس المال١٤-٢

.كحقوق ملكیةیة تصنف األسھم العاد

الذمم الدائنة التجاریة١٥-٢

إذا كان من .في سیاق العمل المعتادةامشترعن بضائع أو خدمات مطلوبات الذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن 
تصنف فإنھا ، )أطولكانت أو في دورة التشغیل العادیة للمنشأة إذا (سنة واحدة أو أقل خالل في تحصیلھا المتوقع 

.غیر متداولةمطلوبات أنھا ف على فإنھا تصنإذا لم یكن كذلك، و.متداولةمطلوبات أنھا على 

خدام طریقة معدل الفائدة بالتكلفة المطفأة باستبالقیمة العادلة وتقاس الحقاً التجاریة مبدئیاً الدائنة بالذمم االعترافیتم 
.الفعلي

.عن قیمتھا الدفتریةال تختلف جوھریاً رى یقدر أنھا التجاریة واألخالدائنة للذمم القیمة العادلة إن 

قروضال١٦-٢

وقتٍ ویتم تحمیل القروض في.المعامالت المتكبدةصافیة من تكالیفالعادلة،بالقیمةمبدئیاً القروضإدراجیتم
 في االسترداد مةوقی)المعاملةتكالیفخصمبعد(المتحصالتبینفرقویتم االعتراف بأيالمطفأة، بالتكلفة الحق
.الفعليالفائدةمعدلطریقةباستخدامالقروض،فترةمدى على الموحدالدخل قائمة

حد سحب بعض أو كل التسھیل إلىالقرضلمعامالتلتسھیالت القروض كتكالیفالمدفوعةاالعتراف بالرسومیتم
.خالل فترة القرضحد الموالدخلبیاناالعتراف بالرسوم فيیتمالحالة،ھذهوفي.المصرفي

والمؤجلةالحالیةالدخلضریبة١٧-٢

المؤقتةالفروق على االلتزام،طریقةباستخداموذلك،كاملبشكٍل المؤجلةیتم رصد مخصص لضریبة الدخل
دتحدیویتم.الموحدةالمالیةالبیانات في الدفتریةوقیمتھاوالمطلوباتللموجوداتالضریبیةاألسسبینالناشئة
المیزانیةتاریخالتي تم سنھا فعلیاً فيأوسنھاتمیالتيالضریبیةالمعدالتباستخدامالمؤجلةالدخلضریبة

.المؤجلةالدخلالتزام ضریبةتسویةیتمأوتطبیقھا عند تحقیق أصل ضریبة الدخل المؤجلةویتوقعالعمومیة،
حیث المستقبل في للضریبةالخاضعاحتمال توفر الربحدرجةإلىالمؤجلةالدخلضریبةاالعتراف بموجوداتیتم

.المؤقتةالفروقمناالستفادةخاللھمنیمكن

الموظفین منافع  ١٨-٢

األجلطویلةالحوافزوخططالمكافآت)أ(

المجموعةسیاسةبموجب في بیان الدخل الموحد، و.األجلطویلةوالحوافزمطلوب للمكافآتالتعترف المجموعة ب
.األعمالترتبط بأداء كما اإلدارة مجلسموافقةتخضع المنافع ل، اتھاوإجراء

للموظفینالخدمةنھایةمكافأة)ب(

العربیةفي دولة اإلماراتاالتحاديالعمللقانونوفقاً الخدمة في للموظفینالخدمةنھایةمخصصاحتسابیتم
.التقریرتاریخ في الموظفینتم إنھاء خدمات جمیعلوفیماینشأقدالذيااللتزامأساس على مصمموھوالمتحدة،

اإلمارات العربیة المتحدة،من مواطني دولةالعاملینللموظفینالمستحقالشھريالمعاشویتم تقدیم مساھمات
ووزارةالتقاعدیة،المعاشاتصندوقإدارةظبيأبوحكومةوتتولى.٢٠٠٠لعام٢رقمالقانونیشملھمالذین

.ظبيأبوإلمارةالتقاعدومكافآتمعاشاتفي صندوق ممثلة المالیة
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ألحداثنتیجة ضمني أوقانونيالتزامالمجموعة على یكونعندمایتم االعتراف بمخصصات المطالبات القانونیة 
.وكان قد تم تقدیر المبلغ بشكٍل موثوقااللتزام،لتسویةللموارد يخارجتدفقیتطلبأنالمحتملمنیكونوسابقة،

.المستقبل في یةالتشغیلخسائرلل االعتراف بمخصصاتیتم ال

یتم تحدیده منخارجي للتسویةلتدفق حاجة ھناكتكونأنفإن احتمالالمماثلة،االلتزاماتمنعددمتى كان ھناك
احتمال التدفق الخارجي للموارد حتى عندما یكون ویتم االعتراف بمخصص .ككلااللتزامات فئة في النظرخالل
.صغیراً لتزاماتاالمننفسھاالفئة في من البنود المدرجةبندبأيیتعلقفیما

یعكسالذيالضریبةقبل ما معدلباستخدامااللتزاملتسویةالمتوقعةللنفقاتالحالیةیتم قیاس المخصصات بالقیمة
.االلتزاملذلكالمحددةوالمخاطرللنقودالزمنیةللقیمةالحالیةالسوقتقییمات

باإلیراداتاالعتراف٢٠-٢

ألنشطةالعاديالمسارإطار في والخدماتالسلعلبیعالمدینةأوالمستلمة للمبالغ العادلةالقیمةتتألف اإلیرادات من
والمرتجعات، والحسومات،المضافة،القیمة على الضریبةمنصافیةویتم إظھار اإلیرادات.المجموعة

.المجموعةداخلالمبیعاتحذفوبعدوالخصومات،
نقلیتمبھ، وعندماموثوقبشكلٍ عندما یكون من الممكن قیاس مبلغ اإلیراداتتعترف المجموعة باإلیرادات

االقتصادیةتدفق المنافعلمحتملاوعندما یكون منالمشتري،إلىبالملكیةالمتعلقةالھامةوالعوائدالمخاطر
یتم قیاس .أدناهالمبینالنحو على المجموعةأنشطةلكلمحددةمعاییراستیفاءوعندالكیان،إلىالمستقبلیة

وتستند.باستثناء الخصومات والحسومات وضرائب المبیعاتبالقیمة العادلة للمبلغ المستلم أو المدین، اإلیرادات 
وخصوصیاتالمعاملة،ونوعالعمالء،نوعاالعتبار في األخذ مع التاریخیة،النتائج على تالتقدیرا في المجموعة

.ترتیبكل

السلعمبیعات 
أیھماالعمالء،إلىلشحنھاالناقلإلىعند التسلیمأوالعمیلفقط عند نقل الملكیة فعلیاً إلىیتم االعتراف باإلیرادات

.أسبق

الخدماتمبیعات 
.عندما یتم تقدیمھابإیرادات الخدمات المقدمة یتم االعتراف 

مالیةومصاریفمالیةإیرادات٢١-٢

استحقاقھا،عندالفوائدبإیراداتاالعترافویتم.الطلبتحتالودائع على الفوائدإیراداتالمالیةالعائداتتشكل
.الفعليالفائدةمعدلطریقةباستخداموذلك

الدخلبیان في االقتراضتكالیفاالعتراف بجمیعویتم.القروض على الفائدةنفقاتتشمل المصاریف المالیة
.الفعليالفائدةمعدلالموحد باستخدام

اإلیجارعقود٢٢-٢

.تشغیليعلى أنھا تأجیرتصنفالملكیةوعوائدمخاطرمنكبیریحتفظ المؤجر فیھا بجزءالتياإلیجارإن عقود
بیان إلى)المؤجرمستلمة منحوافزمن أیة صافي( التشغیلياإلیجارعقودبموجبتمت التيویتم تقیید المدفوعات

.بتأجیر عقارات ومركبات بعینھاتقوم المجموعة.اإلیجارفترةمدى على الثابتالقسطأساس على الموحدالدخل
وتتم رسملة التأجیر.تمویليالملكیة، كتأجیروعوائدفعلیاً فیھا مخاطرالمجموعةالتي تملكیجاراإلعقودتصنف

األدنى من للحدالحالیةوالقیمةللعقارات المؤجرة،العادلةالقیمةقدر منألقلاإلیجارعقدبدء في التمویلي
.اإلیجارمدفوعات

ذات الصلة ویتم إدراج االلتزامات.التمویلرسوم االلتزام وبینمن دفعات اإلیجاردفعةكلتخصیصیتم
التكلفةمنالفائدةویتم تحمیل عنصر.األخرى طویلة األجلفي المدفوعاتالمالیة،الرسوممنفیةصا باإلیجار،

منالمتبقيالرصید على للفائدةثابتدوريمعدلإلنتاجوذلكاإلیجار،فترةالموحد خاللالدخلفي بیانالمالیة
 على تمویلعقودبموجبالمكتسبةلمعداتواالمنشآتوالممتلكاتویتم استھالك قیمة.فترةكلااللتزام عن

.اإلیجارومدةلألصلاإلنتاجيلعمرمن اقصراأل
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األرباحتوزیعات٢٣-٢

تمت لتياالفترة في للشركةالموحدة البیانات المالیة في كالتزامللشركةالمساھمین على األرباحیتم االعتراف بتوزیعات
.المجموعة في المساھمینقبلمنالتوزیعاتھذه على الموافقة

حكومیةومنحتعویضات٢٤-٢

یتم االعتراف بھا فيأبوظبيإمارة في مدعومةبأسعارالدقیق وعلف الحیوانات إن األموال التي تعوض المجموعة عن بیع
یتم.معاملة البیع على أثرتالتيالفترةنفس في منتظمأساسوعلىالمبیعات، تكلفة كخصم منالموحد،الدخلبیان

اإلنتاجيالعمرمدى على منتظمأساسالموحد وعلىالدخلبیان في صلأعن تكلفةللشركةیتم منحھا التياالعتراف بالمنح
.لألصل

السھم على العائد٢٥-٢

العائدة إلى الخسارةأوالربحالعائد على السھم بقسمةاحتسابویتم.تعرض المجموعة بیانات العائد على السھم ألسھمھا
.الفترةالموجودة خاللاألسھملعددالمرجحمن خالل المتوسطالمجموعةمساھمي

البحث والتطویر تكلفة   ٢٦-٢

استثناء المبالغ ، بقات المترتبة على البحث والتطویرالنف، فإن، األصول غیر الملموسة٣٨وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
مرحلة البحث بإما متعلقة بأنھا یتم تمییزھا في البرامج الھندسیة المشتركةاتالعقود، والمساھممن القابلة لالسترداد المعروفة 

كأصل تھایتم رسملفإنھ ، التطویرنفقات بالنسبة إلى .في بیان الدخلنفقات مرحلة البحث یتم إدراج جمیع .التطویرمرحلة بأو 
وتكوین  المنافع االقتصادیة الجدوى الفنیة بالمتعلقة تلك ، خصوصاً ت معاییر صارمةاستوفإذا فقط داخلیاً مكون ملموس غیر 

.البحثفي مرحلة كمتكبدة یتم التعامل مع النفقات التي ال یمكن تصنیفھا في ھاتین الفئتین .المستقبلیة
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إدارة المخاطر المالیة٣

عوامل المخاطر المالیة١-٣

،بما في ذلك مخاطر العملة(مخاطر السوق :جموعة متنوعة من المخاطر المالیةالمجموعة تعرضھا لمإن أنشطة 
، ومخاطر )مخاطر األسعارات النقدیة، وتدفقللالفائدة ومخاطر أسعار ، العادلةالقیمةعلى مخاطر أسعار الفائدة و

دارة المخاطر الشاملة على عدم القدرة إلمجموعة ویركز برنامج ال.اطر التشغیلومخ،ومخاطر السیولة،االئتمان
.مجموعةللویسعى لتقلیل اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي ،على التنبؤ باألسواق المالیة

إدارة المخاطر 

الیة التي تشمل آثار التغیرات عملیات المجموعة متعددة الجنسیات تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المإّن 
أسعار السوق وأسعار الفائدة ومخاطر مخاطر ، و)مخاطر الصرف األجنبي(في أسعار صرف العمالت األجنبیة 

دوات المالیة بالعمالت األجنبیة، بما في المجموعة برنامج إدارة المخاطر الذي یستخدم األتطبق .االئتمان والسیولة
أنشطة إنّ .للحد من تأثیر ھذه المخاطر على األداء المالي للمجموعةوذلك ، دواتاألذلك الدیون، وغیرھا من 

لتحقیق وغیر المالیة تقع بشكٍل رئیسي على عاتق قسم الخزانة في المجموعة المالیة إلدارة المخاطر لمجموعة ا
تفق مع مخاطر األعمال یعلى نحوٍ التعرض المالي للمجموعة مركزیاً قسم الخزانة دیر ی.السیطرةمنافع الحجم و

عملیاتأما األساسیة عملیات التجاریة الالمخاطر والتدفقات الناتجة عن بإدارة فقط ویقوم قسم الخزانة .األساسیة
.فال یتم اعتبارھاالمضاربات 

.دارة المخاطر بالمجموعةأنشطة إیعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكل عام عن تأسیس واإلشراف على 

اإلجراءات ووضع ل إدارة المخاطر بالمجموعة تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة من خالیتم
، جعة سیاسات وأنظمة إدارة المخاطریتم مرا.باإلجراءات الموضوعةومتابعة االلتزام المناسبة للحد من المخاطر

.وأنشطة المجموعةعكس التغیرات في ظروف السوق تل، حیثما كان ذلك مناسباً 

فاعلیة مدى اجعة كیفیة إدارة مخاطر المجموعة ومرمسؤولیة متابعة بالمجموعةتتولى لجنة التدقیق الخاصة 
یتم مساعدة لجنة التدقیق الخاصة .فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعةإدارة المخاطرإجراءات 
ھد قسم التدقیق الداخلي بالقیام بالمراجعات المنتظمة یتع.في تنفیذ ھذه المھام من قبل قسم التدقیق الداخليبالمجموعة

.والمستمرة ألسالیب وإجراءات إدارة المخاطر ، مع تقدیم النتائج الخاصة بھا إلى لجنة التدقیق

مخاطر السوق)أ(
مخاطر الصرف األجنبي)١(

مختلفة، الترض لعملمخاطر الصرف األجنبي الناشئة عن التعومعرضة تعمل المجموعة على الصعید الدولي 
،البریطانيوالجنیھواللیرة التركیة، والروبیة الھندیة، والجنیھ المصري،والیورو، والدوالر األمریكي، وخصوصاً 

المجموعة غیر معرضة، فإنفیما یتعلق بمعامالت المجموعة المقومة بالدوالر األمریكيو.والفرنك السویسري
مخاطر الصرف األجنبي وتنشأ .مریكيبالدوالر األرھم اإلماراتي مربوط نظراً ألن الدلمخاطر الصرف األجنبي 
وصافي االستثمارات في العملیات المعترف بھا، موجودات والمطلوبات وال، یةالمستقبلمن المعامالت التجاریة 

(الخارجیة .)٢٨إیضاح .

مخاطر األسعار)٢(
وال ُتبرم المجموعة .تتعرض لمخاطر أسعار األسھموال في األوراق المالیة تمتلك المجموعة أیة استثمارات  ال

.عرضة لمخاطر أسعار السلع األساسیةوبالتالي لیست ، للشركةالمتوقعة بیعالمتطلبات أكثر من الوفاء بعقود سلع 

مخاطر أسعار الفائدة)٣(
وال .سعار السائدةیتم ربطھا باألك البنولدى للشركةالمطلوبات المالیةمعدالت الفائدة الفعلیة لسعر الفائدة على إن 

.سعر الفائدةتتحوط المجموعة لتعرضھا لمخاطر 

مخاطر االئتمان)ب(

.المدینةرصدة الحسابات بأمجموعة، باستثناء مخاطر االئتمان المتعلقة المخاطر االئتمان على أساس تتم إدارة 
البنود عرض جدد قبل الئتمان لكل من عمالئھ المسؤولة عن إدارة وتحلیل مخاطر االشركة تابعة كل تولىتو

.التسلیمولسداد والشروط القیاسیة ل
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)تابع(إدارة المخاطر 
  )تابع( مخاطر االئتمان)ب(

من مؤجلةدیة باإلضافة إلى شیكات اعتمادات مستن/خطابات ضمان–في سیاق العمل المعتاد–تقبل المجموعة 
تقوم المجموعة بتكوین مخصص النخفاض القیمة والذي یمثل تقدیرھا للخسائر المتكبدة فیما یخص .كبار العمالء

تتمثل العناصر الرئیسیة لھذا المخصص بعنصر خسارة فردي یختص بالتعرض .الذمم المدینة التجاریة واألخرى
وعنصر خسارة جماعي یتم تكوینھ لمجموعات الموجودات المتشابھة فیما یخص .للمخاطر الھامة بصورة فردیة

اعتماداً على جماعي للخسائریتم تحدید مخصص.الخسائر التي قد تم تكبدھا ولكن لم یتم تحدیدھا حتى اآلن
.ووفقاً لسیاسة المجموعةالمتعلقة بموجودات مالیة مماثلةالمعلومات التاریخیة إلحصائیات الدفع

وضع ، وتدار عن طریق ئع لدى البنوك والمؤسسات المالیةوالوداوما في حكمھ، النقدمخاطر االئتمان من تنشأ 
والعوامل األخرى ذات ،، والتجارب الماضیةالمؤسسات المالیة/لبنوكآخذین في االعتبار المركز المالي لودائع 
.الصلة

مخاطر السیولة)ج(

توقعات بمراقبة الالمجموعة ویقوم القسم المالي في .على مستوى المجموعةهیتم تنفیذة النقدیاتتدفقالالتنبؤ بإن 
لتلبیة االحتیاجات التشغیلیة مع لدى المجموعة نقدیة كافیة وجود لضمان ، وذلكللشركةمتطلبات السیولة ل ةالمتداول

في جمیع األوقات بحیث )٢٨إیضاح ( ةغیر المسحوبمن تسھیالتھا المصرفیة كافیة متوفرةترك مبالغ الحفاظ على 
التنبؤ وتأخذ عملیة .تسھیالت القروضمن على أيٍ )متى طبقت(اتفاقیات حدود االقتراض أو تخالف المجموعة ال 

المتطلبات التنظیمیة أو القانونیة ، ولالتفاقیات، واالمتثال لدى المجموعةھذه في االعتبار خطط تمویل الدیون
.قیود العملةمثل،  –اء الخارجیة عند االقتض

لترتیبات المجموعة حول وفقاً الكیانات التشغیلیة إلى خزانة المجموعة یتم نقل الفوائض النقدیة التي تحتفظ بھا 
ذات التي تكون الفائض النقدي في الودائع ألجل، باستثمار مجموعة تقوم خزانة ال.النقدیة مع أحد المصارفتجمیع 

في و.على النحو الذي تحدده التوقعات المذكورة أعالهمبالغ كافیة سیولة كافیة لتوفیر آجال استحقاق مناسبة أو 
)ألف درھم٢٠١١:٢٢٠٫٠٤٣(ألف درھم ٣٧٧٫٩٦٥بقیمةودائع ألجلب احتفظت المجموعة، التقریرتاریخ 

.النقدیةالتدفقاتتكون جاھزة لتولید التي یتوقع أن و)الشيء درھم:٢٠١١(درھم ١٠٫٠٠٠وصكوك بقیمة 

المتوقعة وفقاً والرأسمالیة التشغیلیة بالنفقات تعمل المجموعة على ضمان امتالكھا نقدیة كافیة عند الطلب للوفاء 
؛ باستثناء التأثیر المحتمل ذلك الوفاء بااللتزامات المالیةلمتطلبات رأس المال العامل لدى المجموعة بما في

.ثل الكوارث الطبیعیةللظروف القصوى التي ال یمكن توقعھا م

:التالیةاالئتمانیة، تحتفظ المجموعة بالحدود عالوة على ذلك

 الضمان وتسھیالت ، وتسھیالتألف درھم، تتضمن سحوبات على المكشوف٤٣٣٫٨٤٥تسھیالت بقیمة
.زائد الھامشفائدة المتوسط سعر /لیبور/أیبورتسھیالت فائدة بمعدل ھذه الل وتحم.االستیراد

فائدة المتوسط سعر /لیبور/إیبور، والذي یحمل فائدة بمعدل ألف درھم١٠٦٫٤٦٠صیر األجل بقیمة قرض ق
.زائد الھامش



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

)تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٣(

)تابع(إدارة المخاطر المالیة٣
)تابع(عوامل المخاطر المالیة١-٣

)تابع( إدارة المخاطر

المخاطر التشغیلیة)د(

اب متنوعة مرتبطة بعملیات رة وغیر المباشرة التي  قد تنتج عن أسبالمخاطر التشغیلیة ھي مخاطر الخسارة المباش
، والموظفین، والتكنولوجیا والبنیة التحتیة وبعوامل خارجیة أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر المجموعة

عام للسلوك السوق ومخاطر السیولة مثل تلك التي تنتج عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المقبولة بشكل 
.المجموعةتنتج األنشطة التشغیلیة عن كافة عملیات .التنظیمي

ھو إدارة المخاطر التشغیلیة وذلك من خالل الموازنة فیما بین تجنب الخسائر المالیة ومجموع المجموعةإن ھدف 
تقید المبادرة وكذلك تجنب اإلجراءات الرقابیة التيالمجموعةالتكالیف الفعلیة لألضرار التي تلحق بسمعة 

.واالبتكار

على عاتق اإلدارة العلیا ع المسؤولیة األولیة عن تصمیم وتطبیق النقاط الرقابیة لمواجھة المخاطر التشغیلیةقت
ویتم تدعیم ھذه المسؤولیة من خالل تطویر المعاییر المجموعة .، كما یتم تكلیف رؤساء الوحدات بھامجموعةلل

:التالیةالمجاالترة المخاطر التشغیلیة في فیما یتعلق بإداللمجموعة

  مالئمةرقابة داخلیة •
ورصد المعامالتالمطابقات •
األخرىاالمتثال للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة •
السیاسات واإلجراءاتبااللتزام •
الستئناف األعمال وتعافي تكنولوجیا المعلومات من الكوارثوضع خطط •
لقواعد السلوك المھنيمعاییر •
كافیة یةتأمینتغطیة •
السلعمخاطر لجنة إدارة •
لتصنیعامستقلة عن مراقبة الجودة االمتثال ل•
األعمالإدارة مخاطر•
مراجعة شھریة وربع سنویة لنتائج األعمال•
للمواھبالتدریب والتطویر المھني•

التدقیقنتائج یتم مناقشة .من قبل المدقق الداخلي ةدوریاتیدعمھ برنامج مراجعالمجموعةبمعاییر االلتزامإن 
.للمجموعةواإلدارة العلیا التدقیقإلى لجنة مع تقدیم النتائج رة وحدة األعمال التي تتعلق بھا الداخلي مع إدا



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

)تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٤(

)تابع(إدارة المخاطر المالیة٣
رأس المالمخاطر إدارة ٢-٣

مال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقترض والسوق وكذلك ضمان تقتضي سیاسة اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قویة لرأس ال
.التطور المستقبلي للشركة

واالمتیازات والضمانات لالقتراض محتملة مع مستوى مرتفع مرتفعة عوائدیسعى مجلس اإلدارة إلى عمل توازن بین 
.قويرأسماليالمقدمة بموجب مركز 

.المال خالل السنةلم یكن ھناك تغیرات في سیاسة المجموعة لرأس

.ال تخضع المجموعة أو شركاتھا التابعة لمتطلبات رأسمالیة خارجیة

التقدیرات واألحكام المحاسبیة  ٤

األحداثتوقعاتذلك في بما العوامل،منوغیرھاالتاریخیةالخبرةإلىوتستندباستمرار،واألحكامالتقدیراتتقییمیتم
 في وصفھاتموالتي،للشركةالمحاسبیةالسیاساتوفي سبیل تطبیق.الظروفھذهظل في عقولةم أنھایعتقدالتيالمستقبلیة

المعترفوالمطلوباتالموجودات مبالغ على كبیرتأثیرلھاالتيالتالیةالقراراتباتخاذاإلدارةفقد قامت،)٢(إیضاح رقم 
.الموحدةالمالیةالبیانات في بھا

التجاریةلذمم المدینةاقیمةانخفاضخسائر   ٥

خسارةتسجیلیجبكانإذا ما ولتحدید.تقریركل تاریخاالنخفاض في القیمة فيبمراجعة الذمم المدینة لتقییمتقوم اإلدارة
إلىتشیربالمالحظةجدیرةمعطیاتأیةھناككانتإذاُتصدر أحكاماً عمافإن اإلدارةالموحد،الدخلبیان في القیمةانخفاض

.المقدرةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقات في قیاسھیمكنانخفاضجودو

السابقة،التجربةإلىاستناداً محددة،خسارة حالة أوحدثھناكیكونعندماالقیمةالنخفاضیتم رصد مخصصعلیھ،وبناءً 
.المستقبلیةالنقدیةالتدفقات فيیمكن قیاسھ انخفاضحدوث على یدل مما

المخزونتقادممخصص
إذا ما ولتحدید.منتظمأساسٍ  على التقادمحساب على الخسائرلتقییممخزونھاعناصروتحركاتأعماربمراجعة تقوم اإلدارة

یمكنبیاناتأیةھناككانإذا ما حولأحكاماً تصدر فإن اإلدارةالموحد،الدخلبیان في تسجیل مخصص للتقادمینبغيكان
والمواد الخام منتھیة القابلة للتحقیق لذلك المنتجالقیمةوصافيالمنتجمستقبلیة لبیعأیة إمكانیةناكھأنإلىتشیرمالحظتھا

.الصالحیة أو التي اقترب تاریخ انتھاء صالحیتھا والبضائع تامة الصنع

والمعداتوالمنشآتالعمر اإلنتاجي للممتلكات
للموجودات المقصوداالستخدامأساس على والمعداتالممتلكاتلبنودمتبقیةالاألعمار اإلنتاجیة والقیمبتحدیدتقوم اإلدارة

أوالتكنولوجيالتقدممثلالظروف، في الالحقةویمكن أن تؤدي التغییرات.الموجوداتتلكمنوالعمر اإلنتاجي المتوقع
.األولیةة عن التقدیراتیالحقیقیةالمتبقالقیمإلى اختالف األعمار اإلنتاجیة أوللموجودات المعنیة،محتملاستخدام

األخرىالموجوداتقیمةانخفاض
ویتطلب .قیمة موجوداتھاانخفاضاحتمال على مؤشرأيھناككانإذا ما بتقییمتقوم اإلدارةعمومیة،میزانیةكلتاریخ في

.والسوقالصناعةظروفذلك في بما العوامل،تقییم على ینطويكبیرحكمالقیمةانخفاضتحدید مخصص لخسائر

الدخلمخصص ضریبة
األداءأساسمخصص الضریبة علىاإلدارةوقدرت.ضریبةاللمخصص الالزمةالمتطلباتاالعتبار في أخذت اإلدارة

في  الضریبةمعدلأساس على تم حساب مخصص الضرائبوقد.للضریبة ةالخاضعغیرالبنودتعدیلخالل السنة بعد
تاریخ في كما دولیاً أومحلیاً سواءً اتفاقیاتبھتطالبأنیمكنالتياالستثناءاتمراعاةفیھا، معالعملیاتنفیذالدولة التي تم ت

.العمومیةالمیزانیة
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)تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٥(

)تابع(التقدیرات واألحكام المحاسبیة  ٤

للموجودات غیر الملموسة القیمة العادلة تقدیر 

تغییرات إّن ال.سنوات١٠بناًء على تقییم مدتھ فیما یتعلق بحستخدام االوق حقلقیمة العادلة لتقییماً لدارة أجرت اإل
.تغییر القیمة العادلة للحقوقسیؤدي إلى المرخصة السعة المیاه أو مستویات الحقة في ال

تقاریر قطاعیة٥

دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة  التقاریر القطاعیةمعلومات عن 

إن التقاریر القطاعیة یصدر بھا تقاریر .وھما موضحان أدناها، مدار تقاریر بشأنھیتم إصقطاعین لدى المجموعة 
منتجات وخدمات مختلفة، ویتم إدارتھا بشكل منفصل حیث أنھا تتطلب للشركةتقدم وحدات األعمال اإلستراتیجیة 

داخلیة لكل وحدة من وحدات یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقاریر اإلدارة ال.تكنولوجیا واستراتیجیات تسویق مختلفة
.األعمال اإلستراتیجیة وذلك بصورة ربع سنویة على األقل

:فیما یلي ملخص یوضح العملیات داخل كل قطاع من قطاعات المجموعة

قسم األعمال الزراعیة

oالدقیق والعلف الحیواني، یتضمن إنتاج وتوزیع الدقیق والعلف الحیواني.

 االستھالكیةعمال األقسم

oوالعصائروالمشروبات المعتمدة على الماء الشرب وتوزیع میاه تصنیع تضمن وت، والمشروباتالمیاه المعبأة.

�ΎѧϳϛέΗ�ϲѧϓ�ΔѧϳέΎΟΗϟ�ΔѧϳϠϣόϟ�ΕΫ�ϡѧγΎΑ�ΔѧϠΛΎϣϣ�ΔѧόϳΑρ"ѧϳϣϟΕΎΑϭέѧηϣϟϭ�ΕΎѧΟΎΟί �ϲѧϓ�Γ́ѧΑόϣϟ�ϩΎ"،�ϲϟΎѧΗϟΎΑϭ�ϡΗѧϳ

.في قسم األعمال االستھالكیةأیضاً إدراجھا 

o ومنتجات والخضروات المجمدة،ومركز الفواكھ الحار والفلفل معجون الطماطم تصنیع وتوزیع  ةاألغذیتتضمن
.األلبان الطازجة

 األعمال االستھالكیةقسم العملیات التجاریة في مصر یتم إدراجھا ضمن.

�ϭѧϫ�Ύѧϣϛ�ˬωΎѧρϘϟ�ΡΎѧΑέیتم قیاس األداء استناداً إلى.مبین أدناه معلومات بشأن نتائج كل قطاع من قطاعات التقاریر

�ϲѧѧϓ�ϥϣѧѧο Ηϣ�ΕΎѧѧϧΎϳΑ�ϱΫѧѧϳϔϧΗϟ�α ϳέѧѧϟ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬΗόΟέϣ�ϡΗѧѧϳ�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ΓέΩϹ�έϳέΎѧѧϘΗΔϛέѧѧηϠϟ.�ΡΎѧѧΑέ�ϡΩΧΗѧѧγΗ

�ν όΑѧѧΑ�Δѧѧλ ΎΧϟ�ΞΎѧѧΗϧϟ�ϡϳѧѧϳϘΗϟ�Δѧѧϣϼϣ�έѧѧΛϛϷ�ϲѧѧϫ�ΕΎѧѧϣϭϠόϣϟ�ϩΫѧѧϫ�ϥ�ΓέΩϹ�ϯ έѧѧΗ�Ι ѧѧϳΣ�ˬ˯ ΩϷ�α ΎѧѧϳϘϟ�ωΎѧѧρϘϟ

.أساس تجاريیعتمد التسعیر فیما بین القطاعات على .في نفس المجالالقطاعات المرتبطة بشركات أخرى تعمل
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)تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٦(

)تابع(تقاریر قطاعیة   ٥

:للسنة كما یليالمجموعةفیما یلي النتائج التشغیلیة حسب قطاعات 

األعمال االستھالكیةقسم قسم األعمال الزراعیة

وعلف الحیواناتالدقیق 
المعبأةهالمیا
مشروباتوال

األعمال مجموع قسم األغذیة
المجموعاالستھالكیة

دیسمبر ٣١
٢٠١٢

دیسمبر ٣١
٢٠١١

دیسمبر ٣١
٢٠١٢

دیسمبر ٣١
٢٠١١

دیسمبر ٣١
٢٠١٢

دیسمبر ٣١
٢٠١١

دیسمبر ٣١
٢٠١٢

دیسمبر ٣١
٢٠١١

دیسمبر ٣١
٢٠١٢

دیسمبر ٣١
٢٠١١

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمرھمألف دألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٧٣٫١٤٠٣٧٦٫٨٧٦١٫٣٢٦٫٦٠٥١٫١٤٤٫٣١٢  ٨٥٣٫٤٦٥٧٦٧٫٤٣٦٤٠٤٫٧٦١٣٢١٫٢٣١٦٨٫٣٧٩٥٥٫٦٤٥إیرادات خارجیة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------إیرادات بین القطاعات
٢٫٠٧٩١٥٩٫١٧٢١٢١٫٥٥١٣٤٤٫٢٦٥٢٤١٫٥٢٤)١٫٨٤٤(١٨٥٫٠٩٣١١٩٫٩٧٣١٦١٫٠١٦١١٩٫٤٧٢إجمالي الربح

  ١١١٠٣١١٣٠٤٥-٢٠١٤١١٠٣٠تمویلإیرادات 
)٨٨()١٫٠٠٦()٨٨()١٫٠٠٦()٨٨()٩٠٩(-)٩٧(--تمویلمصاریف 

٢٠٫٤٢٧١٩٫٢٢٢٢٤٫٩٧٨١٩٫٩٦٦٤٫٨٦٩٣٫٨٦٦٢٩٫٨٤٧٢٣٫٨٣٢٥٠٫٢٧٤٤٣٫٠٥٤مصاریف استھالك
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قطاعیة قابلة إلدراج في )خسارة/(أرباح
٣٨٫٥٧٢٣٣٫٢٣٨١٧٠٫٣٠٠١٢٠٫٢٥١)١٠٫٦٣٧()٢٥٫٥٩٨(١٣١٫٧٢٨٨٧٫٠١٣٦٤٫١٧٠٤٣٫٨٧٥التقریر بعد الضریبة

نقدیةغیرجوھریةبنود 

انخفاض القیمة على الذمم المدینة ةخسار
)١٫٢٤٣()١٫٦٢٤(١٢٦٤٧٠  ٢٥١٦٥٤٤٥)٣٩()١٫٧١٣()١٫٧٥٠(  )صافي(التجاریة 



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

)تابع( ٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٧(

)تابع(تقاریر قطاعیة   ٥

المجموعاألعمال االستھالكیةقسم   قسم األعمال الزراعیة
دیسمبر ٣١

٢٠١٢
دیسمبر ٢٠١١٣١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٢٠١١٣١سمبر دی٣١

٢٠١٢
دیسمبر ٣١

٢٠١١
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

:أخرى
٥٧٨٫٩٧٠٥٦٦٫٨٩٩٥٧٢٫٤٣٥٤٧٠٫٣٢٤١٫١٥١٫٤٠٥١٫٠٣٧٫٢٢٣موجودات قطاعیة
١٧٢٫٣١٢٧٥٫٨٩١١٠٦٫٣٥١٧٣٫١٩٥٢٧٨٫٦٦٣١٤٩٫٠٨٦مطلوبات قطاعیة

٩٫٠٤٠٢٥٫١٩٦٦٧٫٢٥٤٨٦٫٥٣٣٧٦٫٢٩٤١١١٫٧٢٩إنفاق رأسمالي

.اتواإلیرادات، والربح أو الخسارة، والموجودات والمطلوب،مطابقة إجمالي األرباح القطاعیة القابلة لإلدراج في التقریر، وإیرادات ومصاریف الفائدة، واالستھالك، واإلنفاق الرأسمالي

٢٠١٢٢٠١١
مجامیع القطاعات 
القابلة لإلدراج في 

مجامیع موحدةغیر مخصصةالتقریر
مجامیع القطاعات القابلة

مجامیع موحدةغیر مخصصةلإلدراج في التقریر

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٣٦٫٧٥٠)٤٫٧٧٤(٣٣٤٫٦٠٣٢٤١٫٥٢٤)٩٫٦٦٢(٣٤٤٫٢٦٥إجمالي الربح
٦٫١٨١٦٫٢٢٦  ٤٥  ١٣٠١٣٫٤٧٥١٣٫٦٠٥تمویلإیرادات 

)٦٫٩٧٤()٦٫٨٨٦()٨٨()٩٫٤٨٥()٨٫٤٧٩()١٫٠٠٦(تمویلمصاریف 
٤٥٫٠٨٢  ٥٠٫٢٧٤٤٫٤٩٩٥٤٫٧٧٣٤٣٫٠٥٤٢٫٠٢٨استھالك

٧٦٫٢٩٤٣٫٧٠٩٨٠٫٠٠٣١١١٫٧٢٩٥٥٫٨٤٤١٦٧٫٥٧٣إنفاق رأسمالي



ع.م.شمجموعة أغذیة

المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٨(

  )تابع(تقاریر قطاعیة   ٥

مطابقة إجمالي األرباح القطاعیة القابلة لإلدراج في التقریر، وإیرادات ومصاریف الفائدة، واالستھالك، واإلنفاق الرأسمالي، 
  )تابع(واإلیرادات، والربح أو الخسارة، والموجودات والمطلوبات 

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١ربح السنة
ألف درھمف درھمأل

١٧٠٫٣٠٠١٢٠٫٢٥١مجموع الربح للقطاعات القابلة لإلدراج في التقریر
مبالغ غیر مخصصة

)٣٤٫٩٤٥()٥١٫٤٦١(مصاریف تشغیلیة أخرى

٥٫٨٩٩١٫٠١٧التمویلصافي إیرادات
--------------------------------------

١٢٤٫٧٣٨٨٦٫٣٢٣ة الدخلالربح الموحد للفترة بعد ضریب
============================

الموجودات
١٫١٥١٫٤٠٥١٫٠٣٧٫٢٢٣مجموع الموجودات للقطاعات القابلة لإلدراج في التقریر

٥٦١٫٨٩٥٣٩٤٫٦٠٧مبالغ غیر مخصصة أخرى
--------------------------------------

١٫٧١٣٫٣٠٠١٫٤٣١٫٨٣٠مجموع الموجودات الموحدة
============================

المطلوبات
٢٧٨٫٦٦٣١٤٩٫٠٨٦مجموع المطلوبات للقطاعات القابلة لإلدراج في التقریر

٣٠٥٫٧٠٦٢٤٧٫٢٧٧مبالغ غیر مخصصة أخرى
--------------------------------------

٥٨٤٫٣٦٩٣٩٦٫٣٦٣مجموع المطالبات الموحدة
============================

تكلفة المبیعات  ٦
٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم

٧٧٦٫٢٤٦٧٣٧٫٥٧٨مواد خام
٩٥٫١٠٨٧٠٫٠٧٦ومنافعرواتب 
٤٨٫٣٦٦٤١٫٠٩٠استھالك

١٩٫٨٣٩١٤٫٠٠٤صیانة
٢٤٫٠٨٦٢١٫٠٨٦خدمات

٧٫٦٤٢٦٫٥٨٤مصاریف إیجار
٢٠٫٧١٥١٧٫١٤٤أخرى

--------------------------------------
٩٩٢٫٠٠٢٩٠٧٫٥٦٢

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

٣٢٨تم بیان تكلفة المواد الخام بالنسبة للدقیق ومنتجات األعالف بعد خصم المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي والتي بلغت 
زیادة وتقلب لتأثیر ئي غرض من ھذه اإلعانة المالیة ھو التقلیل الجزالویتمثل ، )ملیون درھم٢٠١١:٢٧١(ملیون درھم  

.في إمارة أبوظبيین، وأسعار بیع المواد الغذائیة  للمستھلكاألسعار العالمیة للقمح



ع.م.شمجموعة أغذیة

المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٢٩(

  صافي، األخرىاإلیرادات ٧
٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم

أخرىإیرادات 
-٩٫٨٨١شتقاتإیرادات الم

-٦٫٤٢٢أتعاب اإلدارة
١٫٠٥٨١٫٢٠٢تخزین الخ/إیرادات من تعبئة

١٫٤٠٨٣٫١٠١خردة/إیرادات من بیع مواد خام
)١٦٤(٦٧بیع موجودات ثابتة)خسائر/(إیرادات

٤٫٢٠٩-مطالبة تأمین
-)٩٫٥٩٣(حذف موجودات ثابتة

٥٫٢٤٦)١٫٠١٧(أخرى
--------------------------------------

٨٫٢٢٦١٣٫٥٩٤
============================

عقود المشتقات السلعیة التي وقعتھا الشركة القابضة مكاسب من الشركة القابضة تمثل التي یتم استالمھا المشتقات إّن إیرادات 
.٢٠١٢دیسمبر ٣١قبل مع الطرف النظیر والتي انتھت مدتھا 

.اإلدارة من حكومة أبوظبي لتخزین القمح كجزء من برنامج األمن الغذائيتم استالم أتعاب

انقطاع ب تتعلقدرھم من إحدى شركات التأمین ملیون٥٫٣قدره مبلغ المجموعة ت، تلق٢٠١٢في الربع الثاني من عام 
ن الدقیق في یخطوط إنتاج طحأحدفي  وقوع حریقتكبدھا نتیجة لتم والمعدات التي باآلالت األعمال و األضرار التي لحقت 

.٢٠١١عام 
مقاصة تم كإیرادات أخرى، وملیون درھم في بیان الدخل الموحد ٤٫٢وقیمتھ انقطاع األعمال بمبلغ المتعلق التم االعتراف ب

.إلصالح اآلالت  والمعدات التالفةتكبدھاتم كلفة التي تفي مقابل الالرصید 

توزیعالبیع والمصاریف٨
٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر٣١

ألف درھمألف درھم

٥٤٫٥٥٣٤٠٫١٥٢رواتب ومنافع
٢٩٫٢٧٢١٥٫٢١٣مصاریف تسویق

٣٫١٢٦٣٫٠٠٢صیانة
٨١٣٩٠٧استھالك

٣٧٫٥٢٠٢٨٫٢٣١نقل
٢٫٨١٩٢٫٧٤٢رسوم امتیاز

٣٫٦٨٩٣٫٠٩٥مصاریف إیجار
٦٫١٨٣٦٫٣١٩أخرى

--------------------------------------
١٣٧٫٩٧٥٩٩٫٦٦١

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



ع.م.شمجموعة أغذیة

المالیة الموحدةإیضاحات حول البیانات

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٠(

داریةاإلعمومیة والمصاریفال٩

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

٥٠٫٥١٧٣٧٫٥٧٢رواتب ومنافع
٦٫٣٧٨٣٫٩٣٧صیانة

٥٫٥٩٤٣٫٠٨٥استھالك
٧٫٢٥٨٦٫٦٢٠تدقیقأتعاب قانونیة واستشاریة وأتعاب

١٤٨١٫٨٠٩مصاریف إیجار
)١٧١(٢٫١١٠دیون مشكوك في تحصیلھا)عكس/(مخصص

٩٫٦١٧٨٫٥٩١أخرى
----------------------------------------

٨١٫٦٢٢٦١٫٤٤٣
============================

األبحاث والتطویر١٠

٢٫٢٩٠١٫٩٣٣رواتب ومنافع
٢٣٦  ٥٤٤أخرى

----------------------------------------
٢٫٨٣٤٢٫١٦٩

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

الدخلضریبة١١

معدالت المطبقة أو التي وفقاً للضرائب مخصص للرصد یتم .إّن عملیات المجموعة في مصر وتركیا خاضعة للضریبة
كز المالي على األرباح الخاضعة للضریبة على الشركات التابعة في الخارج وفقاً ستطبق بشكل جوھري من تاریخ بیان المر

.للوائح المالیة للبلدان التي تعمل فیھا

األساسیة والمخفضةالسھمربحیة١٢

ألف ١٢٤٫٧٣٨والبالغة األرباح المنسوبة للمساھمینعلى أساس ٢٠١٢دیسمبر ٣١في ربحیة السھم األساسیة تم احتساب 
٢٠١١:٦٠٠٫٠٠٠(ألف سھم ٦٠٠٫٠٠٠والمتوسط المرجح لألسھم القائمة وعددھا )ألف درھم٢٠١١:٨٦٫٣٢٣(ھم در

).ألف سھم



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣١(

والمعداتالمنشآتالممتلكات و١٣

المجموعأعمال رأسمالیة قید اإلنجازمركباتأثاث وتجھیزاتمنشآت ومعداتأراضي ومباني

ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألفألف درھمألف درھم
التكلفة

٢٠١١٣٣٠٫٨٨٤٥٧٦٫١٩٥٢٠٫٧٢١٣٢٫٢٩٦١٢٫٦٠٠٩٧٢٫٦٩٦ینایر ١في 
٤١٫٨٧٩١٥٫٧٠٦٢٫٤٨٦١٨٥١٠٧٫٣١٧١٦٧٫٥٧٣إضافات
-)٥٧٫٥٤٧(٧٫٥١٠٣٩٫٦٧٧٦٫٨٧٧٣٫٤٨٣تحویالت

)٣٫٧٥٨(-)١٫٦٣٥()٣٢٠()١٫٨٠٣(-استبعادات
)٦٫٢٣١(-)٣٨()٩٣()٤٨٠()٥٫٦٢٠(نخفاض القیمةتعدیل ا

)٣٫٧٧٤(٦٥)٨٣()٦٦()١٫٣٦٦()٢٫٣٢٤(إعادة تحویل العملة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٠١١٣٧٢٫٣٢٩٦٢٧٫٩٢٩٢٩٫٦٠٥٣٤٫٢٠٨٦٢٫٤٣٥١٫١٢٦٫٥٠٦دیسمبر ٣١في 

١٫٠١٠٧٫٥٤٩٥٫٣٨٢١٫٤٧١٦٤٫٥٩١٨٠٫٠٠٣إضافات
-)٧١٫٠٩٨(-١٦٫٢٣٠٥١٫٣٣١٣٫٥٣٧تحویالت

)٢٤٫٤٧٠(-)١٫١٧٦()٧()٢٣٫٢٨٧(-حذوفات/استبعادات
االستحواذ على شركة تابعة 

)٣٠إیضاح رقم (
٨٫٩٨٠-٦٫٠١٢٢٫٩٠٦١٧٤٥

)٥٧٠()١٤()٣٤()٢٩()١٩٢()٣٠١(دة تحویل العملةإعا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٠١٢٣٩٥٫٢٨٠٦٦٦٫٢٣٦٣٨٫٥٠٥٣٤٫٥١٤٥٥٫٩١٤١٫١٩٠٫٤٤٩دیسمبر ٣١في 
====================================================================================

استھالك
٤٨٦٫٦١٢-٢٠١١١٦٠٫١١٤٢٨٦٫٧١٤١٤٫١٨٧٢٥٫٥٩٧ینایر ١في 

٤٥٫٠٨٢-٧٫٥٤٩٣٢٫٤٥٤٣٫٥١٦١٫٥٦٣المحمل للسنة
)٣٫١١٥(-)١٫٤٩٨()١٠٠()١٫٥١٧(-استبعادات

)٢١٠(-)٢١()١١()١٠١()٧٧(ةإعادة تحویل العمل
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٢٨٫٣٦٩-٢٠١٢١٦٧٫٥٨٦٣١٧٫٥٥٠١٧٫٥٩٢٢٥٫٦٤١دیسمبر ٣١في 
====================================================================================



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٢(

)تابع(الممتلكات والمنشآت والمعدات١٣
المجموعأعمال رأسمالیة قید اإلنجازمركباتأثاث وتجھیزاتمنشآت ومعداتأراضي ومباني

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٢٨٫٣٦٩-٢٠١١١٦٧٫٥٨٦٣١٧٫٥٥٠١٧٫٥٩٢٢٥٫٦٤١سمبر دی٣١في 

٥٤٫٧٧٣-٩٫٢٠٢٣٨٫٤٤٧٥٫١٤٩١٫٩٧٥المحمل للسنة
)١٣٫٥٦٦(-)١٫١٦٨()٢()١٢٫٣٩٦(-حذوفات/استبعادات

)٢٠٦(-)٢١()١٧()٩٩()٦٩(إعادة تحویل العملة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

مخصص االنخفاض للقیمة
الدفتریة

٦٫٢٣١-٢٠١١٥٫٦٢٠٤٨٠٩٣٣٨ینایر ١في 
)٦٫٢٣١(-)٣٨()٩٣()٤٨٠()٥٫٦٢٠(تعدیل انخفاض القیمة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------٢٠١١دیسمبر ٣١في 

------تعدیل انخفاض القیمة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------٢٠١٢دیسمبر ٣١في 
====================================================================================

صافي القیمة الدفتریة

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

٢٠١١٢٠٤٫٧٤٣٣١٠٫٣٧٩١٢٫٠١٣٨٫٥٦٧٦٢٫٤٣٥٥٩٨٫١٣٧دیسمبر ٣١
====================================================================================



ع.م.شمجموعة أغذیة

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٣(

)تابع(الممتلكات والمنشآت والمعدات١٣

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

٨٠٫٠٠٣١٦٧٫٥٧٣االستحواذ على الممتلكات والمنشآت والمعدات
)٢٣٫٢٣٩(٣٫١٩٥دفعة مقدمة إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات)تحویل من(/إضافات إلى

-)٨٢٤(تحویل غیر نقدي داخل المجموعة
--------------------------------------------------------

٨٢٫٣٧٤١٤٤٫٣٣٤االستحواذ على الممتلكات والمنشآت والمعدات في بیان التدفقات النقدیة
==========================

.بدون مقابلعلى قطع من األراضي التي قدمتھا حكومة أبو ظبي تم إنشاؤھا )كریستالآیس(ومصفح ،مصر، باستثناء العین األغذیة والمشروبات، إن مباني الشركات التابعة
.إلى شركة العین لألغذیة والمشروبات، وتم تعدیل انخفاض القیمة بالتكلفة في وقت النقلب وتصنیع الخضرواتلتعلیمصنع العیننقل موجودات ومطلوبات ، تم ٢٠١٢خالل عام 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٤(

الشھرة١٤

اإلدارةیتم مراقبة الشھرة ألغراضحیث،للشركةالتشغیلیةالقطاعات على الشھرةتوزیعیتمالقیمة،انخفاضاختبارلغرض
:التاليالنحوبیانھ علىوحدةلكلالمخصصةللشھرةة الدفتریةللقیمالكليإن المبلغ.الداخلیة

عملیات دولة (األعمال االستھالكیةوقسم قسم األعمال الزراعیةتكوین النقد من وحداتمنلالستردادالقابلةالمبالغتستند
الوحداتوحدة منلكلالدفتریةالقیمةتحدیدوقد تم.اإلدارةاالستخدام كما تحددهقیدقیمھا على) اإلمارات العربیة المتحدة

والناتجة عن االستحواذ )تركیاعملیات (قسم األعمال االستھالكیة إّن الشھرة المتعلقة ب.لالستردادالقابلةقیمتھامنأقللتكون
، وبالتالي فإن اختبار انخفاض القیمة اعتبر غیر ٢٠١٢على شركة أغذیة تركیا تم حسابھا في الربع سنة األخیر لعام 

.ضروري

.المستمر للوحداتاالستخدامعنالناتجةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتخصمطریققید االستخدام عنتم تحدید القیم

:التالیةلرئیسیةااالفتراضات على واستندتالخمسیة،والخطةالسابقة،الخبرةأساس على النقدیةتم توقع التدفقات

إلىوتستندوالمشروبات،یةاألغذ صناعة في المستقبلیةلالتجاھاتاإلدارةتقییمالرئیسیةاالفتراضاتإلىالمسندةتمثل القیم
.والداخلیةالخارجیةالمصادر

الموجودات غیر الملموسة١٥
المجموعأخرىالینابیعحقوق میاه
ألف درھمألف درھمألف درھم

---٢٠١١دیسمبر ٣١في 
١٢٫٤٨٨-١٢٫٤٨٨)٣٠إیضاح (االستحواذ على شركة تابعة 

٢٦٣٢٦٣-إضافات
٧١١-٧١١العملةإعادة تحویل

---------------------------------------------------------
٢٠١٢١٣٫١٩٩٢٦٣١٣٫٤٦٢دیسمبر ٣١في 

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

٢٠١٢٢٠١١
ألف درھمألف درھم

٦١٫٨٥٥٦١٫٨٥٥قسم األعمال الزراعیة
٣١٫١٣١٣١٫١٣١)عملیات دولة اإلمارات العربیة المتحدة(قسم األعمال االستھالكیة 
-٢٫٤٨٦)٣٠إیضاح ()تركیاعملیات (قسم األعمال االستھالكیة 

--------------------------------------
٩٥٫٤٧٢٩٢٫٩٨٦
==========================

قسم األعمال التجاریة
الزراعیة

قسم األعمال التجاریة
للمستھلكین

%١٦-%١٠  %٦ -%٥  (%)النمو السنوي المتوقع لإلیرادات 
%١١%١١)%(معدل الخصم 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٥(

مخزون١٦

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

١١٣٫٣٠٩١٠٨٫٨٢٢مواد خام
١٢٫٦٨٤١٣٫٦٣٢أعمال قید اإلنجاز
٥٩٫١٣٣٤٣٫٨٩٣بضائع تامة الصنع

٦٠٫٦٧٦٦٢٫٩٧١بالطریقبضاعة 
٣٣٫١٩٣٣٠٫٠٣٤استھالكیةقطع غیار ومواد 

----------------------------------------
٢٧٨٫٩٩٥٢٥٩٫٣٥٢

)٥٫٤٥٩()١٣٫٣٨٤(مخصص المخزون المتقادم
----------------------------------------

٢٦٥٫٦١١٢٥٣٫٨٩٣
=========================

خرىاألتجاریة والمدینة الذمم ال١٧

١٣٩٫٥٧١١٠٩٫٨١٣ذمم مدینة تجاریة
١٩٫٩٤٤٢١٫٦٣٥دفعات مقدمة

١٠٫٢٠٧١٠٫٤٣٥ذمم مدینة أخرى
----------------------------------------

١٦٩٫٧٢٢١٤١٫٨٨٣
=========================

ألف درھم ٧٫١٨٢بقیمة صافیة من مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا الذمم المدینة التجاریةإظھار تم 
).ألف درھم٢٠١١:٨٫٨٠٦(

القیمة بیان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبیة وخسائر انخفاض ٢٨تم في اإلیضاح 
.بالذمم المدینة التجاریة واألخرىالمتعلقة 

تعویض حكومي مدین١٨

٢٠١٢٢٠١١
ألف درھمألف درھم

٧٤٫١١٠١١٤٫٩٩٨مدین في بدایة السنة من حكومة أبوظبي
٣٢٨٫١٠٢٢٧١٫٤٣٨التعویض للسنة

)٣١٢٫٣٢٦()٣٠٧٫١٢٣(مقبوض خالل السنة
----------------------------------------

٩٥٫٠٨٩٧٤٫١١٠دیسمبر٣١الرصید في 
======-=============-=======



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٦(

الموجودات المالیة المتاحة للبیع١٩

الموجودات المالیة المتاحة للبیع یتم تصنیفھا عموماً كموجودات غیر متداولة ما لم یكن من المتوقع تحقیقھا في 
.ریرشھرا من تاریخ التق١٢غضون 

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

.المعاملة

.الدفتریة إلى بیان الدخل الموحدق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمةیتم احتساب أو إضافة الفر

الصكوك خصوصاً ، اشترت المجموعة موجودات مالیة متاحة للبیع ٢٠١٢دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في 
.شھراً ١٢التي من المتوقع أن تتحقق في غضون 

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ھمألف درألف درھم

-١٠٫٠٠٠االستثمارات في شھادات الصكوك
========================

.غیر ذات أھمیةاالستحواذ تعتبر متاحة للبیع أعاله من تاریخ الالتغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة إّن 

النقد وما في حكمھ٢٠

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

٦١٧٦٨٠نقد في الصندوق
:نقد لدى المصارف

٥٨٫٩٢٤٤٧٫٩٣٤حسابات جاریة وحسابات توفیر
٣٧٧٫٩٦٥٢٢٠٫٠٤٣ودائع ثابتة

----------------------------------------
٤٣٧٫٥٠٦٢٦٨٫٦٥٧أرصدة نقدیة ومصرفیة

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

وحتى ٢٠٠٩األرباح لألعواملتوزیعات (ساب ضمان ح
٨٫٩٣١()١٢٫٦٠٥()٢٠١١(

----------------------------------------
٤٢٤٫٩٠١٢٥٩٫٧٢٦النقد وما في حكمھ في بیان التدفقات النقدیة

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



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٧(

)تابع(النقد وما في حكمھ٢٠

٪ ٣٫٣٠- ٪ ٢٫٧٥تحمل أسعار فائدة تتراوح بین )حتى سنة واحدة:٢٠١١(احدةسنة والودائع الثابتة ھي لفترة ال تزید عن 
احدة وأقل من سنة وأكثر من ثالثة أشھر ذات تواریخ االستحقاق تعتقد اإلدارة أن الودائع الثابتة . )٪ ٤٫٠٠-٪ ٢٠١١:٣٫٢٥(

.ضئیلةالخسارة ف تكون فسوتصفیة ھذه الودائع قبل تاریخ االستحقاق تمت ، وإذا ذات سیولة عالیةتعتبر 

ذمم دائنة وقد تم تسجیل المبلغ المعادل كمطلوب في .رباحاألتتوزیعالدفع جانباً المبلغ الذي یتم وضعھ یمثل مبلغ الضمان 
.لغرض بیان التدفقات النقدیةالنقد وما في حكمھ في د المقیَ ھذا الرصید النقدي یتم إدراج ولم .تجاریة وأخرى

قروض مصرفیة٢١

، والتي یتم قیاسھا بالتكلفة وسلف المجموعة الحاملة للفائدةلقروض لمعلومات عن الشروط التعاقدیة اإلیضاح اقدم ھذی
.المطفأة

جدول الشروط والسداد

بألف درھمالمبلغ 
٢٠١١دیسمبر ٣١في ٢٠١٢دیسمبر ٣١في 

سنة معدل الفائدة االسمیةالعملة
االستحقاق

القیمة االسمیة 
الحد/

القیمة المرحلةالقیمة االسمیةالقیمة المرحلة

قرض 
قصیر

**األجل 

دوالر 
أمریكي 

جنیھ /درھم/
مصري

متوسط /ورإیب/لیبور
*ھامش+سعر فائدة 

٢٠١٣١٠٦٫٤٦٠٢٠٫٤٩٧٩٣٫٢١٨٨١٫١٩٨

تسھیالت 
***ائتمانیة

دوالر 
أمریكي 

درھم/

متوسط /أدیبور/لیبور
*ھامش+سعر فائدة 

٢٠١٣٤١٣٫٨٤٥٩٤٫٣٦٩٣٠٩٫٧٠١١٢٨٫٤٩١

تسھیالت 
ائتمانیة

إنفاق (

***)رأسمالي

دوالر 
أمریكي 

درھم/

+أدیبور/لیبور
وسط سعر مت*/ھامش
*ھامش+فائدة 

٢٠١٣٢٠٫٠٠٠٤٫٣٣٥٧٠٫٠٠٠-

قرض 
***ألجل

دوالر /یورو
أمریكي

٢٠١٤/٢٠١٦١٩٢٫٣٣٩١٩٢٫٣٣٩٢٧٫٣٣٩١٣٫٥٤٤*ھامش+لیبور/یوروبور

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

-
٧٣٢٫٦٤٤٣١١٫٥٤٠٥٠٠٫٢٥٨٢٢٣٫٢٣٣عالمجمو

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

).%١٫٤٥-%٢٠١١:١٫١٠(%١٫٧٥-%١٫٠٠كانت ھوامش تلك القروض تتراوح بین *
المتداولة ول على األصمؤمن برسوم عائمة )ألف درھم٩١٫٨٣٨بحد (ألف درھم ٦٫٦٥٠بقیمة القرض إّن **

.ك األخرى من حیث األوراق المالیةعلى أساس التساوي مع البنوللمجموعة 

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

مطلوبات متداولة

٢٠٫٤٩٧٨١٫١٩٨قرض قصیر األجل
٩٨٫٧٠٤١٢٨٫٤٩١تسھیالت ائتمانیة

٣٩٫٥٤٩٥٫٠٤٤قرض ألجل
------------------------------------------------------

١٥٨٫٧٥٠٢١٤٫٧٣٣
============================

مطلوبات غیر متداولة
١٥٢٫٧٩٠٨٫٥٠٠قرض ألجل

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



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٨(

  )تابع(قروض مصرفیة ٢١

قیمة إسمیة ب) رأسماليإنفاق (تسھیالت ائتمانیة و،درھمألف ٢٨٠٫٥٠٠قیمة إسمیة بتسھیالت ائتمانیة ***
، المتداولةعلى األصول مؤمن برسوم عائمة ألف درھم١٨٣٫٦٤٣وقرض ألجل بقیمة إسمیة درھم ألف ٢٠٫٠٠٠

.واألوراق المالیة والذمم المدینة للمجموعة

:ما یليمضمونة مقابل )اإلنفاق الرأسمالي(إن القروض والتسھیالت االئتمانیة 

مسحوبة وقرض لتمویل االستیراد سندات، طراف األخرى لتقدیم ضمانات متاحة، اعتماد مستنديتعویضات األ
.المصرفب مفتوح باسم أي من الشركات التابعة للشركة لصالح حسا/ 

تجاریة وأخرىذمم داىنة٢٢
٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١

ألف درھمألف درھم

١٥٠٫٥٩١٩٨٫٩٨٨ة تجاریةذمم دائن
٧٢٫٥٥٩٣٦٫٧٥٨مستحقات

٢٠٫٤٥٥١٣٫٩٢٦ذمم دائنة أخرى
----------------------------------------

٢٤٣٫٦٠٥١٤٩٫٦٧٢
============================

األطراف ذات العالقةالمعامالت مع ٢٣

والتي یتم تنفیذھا على وفقاً لشروط وأحكام متفق علیھامعامالتبالدخول في العمل المعتادالمجموعة في سیاق تقوم
المتضمن في المعیار  عالقةالذات ھم تعریف األطرافشركات أخرى أو أفراد آخرین ینطبق علیمع أساس تجاري 

ا التنفیذیین بعالقات من ھذا التصنیف مع شركات المجموعة ومسؤولیھالشركةتحتفظ .٢٤المحاسبي الدولي رقم 
ممارسة تأثیر ملحوظ علیھا أو الشركات التي بمقدورھا ممارسة تأثیر ملحوظ على  ارھقدووالشركات التي بم

.المجموعة

ذات الصلة واإلیرادات مع األطراف ذات العالقة خالل مصاریفالواألرصدة القائمة، و، ما یلي حجم المعامالتفی
:السنة

:بیانھا على النحو التاليوالمعامالت معھم  عالقةالألطراف ذات لالمبالغ المستحقة إن 

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

مجموعة القابضة العامةال-صناعات 
١٫٨٣٩٣٠٦ینایر١الرصید االفتتاحي في 

١٫٤٠٠-)٢٠١١(وأعضاء اللجنة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
-١٫٤٠٠)٢٠١٢(وأعضاء اللجنة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

-٢٤٩٫٢٢٢شراء عمالت أجنبیة
-)٢٤٩٫٢٢٢(سداد عمالت أجنبیة

-)٩٫٨٨١(وطأرباح مدینة على التح
-٩٫٨٨١أرباح مقبوضة على التحوط

١٧٦١٣٣مصاریف أخرى

-)٢٫٠١٥(مدفوعات

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

١٫٤٠٠١٫٨٣٩دیسمبر٣١الرصید الختامي في 
======================

صروح العقاریة
--ینایر١الرصید االفتتاحي في 
٢٩٫١٢٧-لخدمات لمكتب سكاي تاورتكلفة الشراء ورسوم ا
)٢٩٫١٢٧(-المدفوع إلى صروح

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

--دیسمبر٣١الرصید الختامي في 
======================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٣٩(

  )تابع(األطراف ذات العالقةالمعامالت مع ٢٣

:٢٠١١(٢٠١٢لسنة وأعضاء اللجان أعضاء مجلس اإلدارة ألف درھم صدرت ألتعاب ١٫٤٠٠صافي مستحقات بقیمة 
).ألف درھم١٫٤٠٠

المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئیسیین خالل السنة

٢٠١٢٢٠١١:موظفي اإلدارة الرئیسیین كالتاليتعویضات 
ألف درھمألف درھم

١٩٫٧٣٠١٢٫٦٢٠منافع قصیرة األجل
٤٫٨٢٥٤٫٥٧١منافع طویلة األجل

--------------------------------
٢٤٫٥٥٥١٧٫١٩١
===================================

مخصص منافع نھایة الخدمة٢٤

٢٠٫٥٢١١٦٫٧٠٢ینایر١الرصید في 
٧٫٢٦٠٥٫٠٨٧رسم السنة

)١٫٢٦٨()١٫٦٨٣(المدفوع خالل السنة
--------------------------------

٢٦٫٠٩٨٢٠٫٥٢١
===================================

المؤجلةمطلوب الضریبة٢٥

والقیمة الدفتریة لألصل والمطلوب الضریبیة المؤجلة من الفروق المؤقتة بین القاعدة الضریبیة والمطلوبات إّن الموجودات 
.الموحدةفي البیانات المالیةالموجودات والمطلوبات لھذه 

٢٠١٢٢٠١١
ألف درھمألف درھم

--ینایر١الرصید في 
-٩٩١شركة تابعةاالستحواذ على

-)٢٢٠(لسنةاةضریب
-٥٥إعادة تحویل العملة

--------------------------------
٨٢٦-

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

ضریبة الدخل المؤجلة بیانھ كما یليإن تحلیل 
٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھم
-المؤجلةموجودات الضریبة 
٥٣الموجودات المتداولة
٣٣المطلوبات المتداولة

----------------
٨٦إجمالي موجودات الضریبة المؤجلة

----------------
-المؤجلةمطلوبات الضریبة 

)٨٦٣(الممتلكات واآلالت والمعدات
)٤٩(أخرى

----------------
)٩١٢(إجمالي االلتزامات الضریبیة المؤجلة

----------------
)٨٢٦(صافي االلتزامات الضریبیة المؤجلة

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



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٠(

رأس المال٢٦
اھمة ألف سھم بقیمة أسمیة وقدرھا درھم واحد للسھم تم إصدارھا بالكامل للمس٥٢٦٫٦٥٠یتضمن رأس المال عدد 

.العینیة

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

بالكاملعوالمصدر والمدفوالمرخص 
٦٠٠٫٠٠٠٦٠٠٫٠٠٠)درھم للسھم الواحد١ألف سھم عادي بقیمة٦٠٠٫٠٠٠(

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

االحتیاطي القانوني٢٧

وكذلك وفقاً لبنود عقد تأسیس )وتعدیالتھ(١٩٨٤لسنة  ٨لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم التحادياوفقا للقانون 
من صافي الربح السنوي إلى االحتیاطي القانوني حتى یصبح ھذا االحتیاطي مساویاً %١٠یتم تحویل ،المجموعة 

.غیر قابل للتوزیعھذا االحتیاطي القانوني .من رأس مال المجموعة المدفوع%٥٠لـ 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤١(

األدوات المالیة٢٨

مخاطر االئتمان

وقد كان الحد األقصى من   .تمثل القیمة الدفتریة للموجودات المالیة الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان
:التعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر كما یلي

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

١٣٩٫٥٧١١٠٩٫٨١٣ذمم مدینة تجاریة
١٠٫٢٠٧١٠٫٤٣٥ذمم مدینة أخرى

٤٣٦٫٨٨٩٢٦٧٫٩٧٧نقد لدى المصارف
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٨٦٫٦٦٧٣٨٨٫٢٢٥
======================================

بیان إن المبالغ المدرجة في .إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة تنسب أساساً إلى الذمم المدینة التجاریة
یرھا من قبل إدارة صافیة من مخصصات الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا والتي یتم تقدالمركز المالي الموحد 

.المجموعة اعتماداً على الخبرة السابقة والبیئة االقتصادیة الحالیة

مخاطر االئتمان حیث أن التعرض المجموع لمخاطر االئتمان موزع على كیز ھام علىترال یوجد لدى المجموعة 
.عدد كبیر من العمالء

خسائر انخفاض القیمة 

:تجاریة كما في تاریخ إصدار التقریرفیما یلي أعمار الذمم المدینة ال

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

:ة القیمةضذمم مدینة تجاریة غیر منخف

١١٠٫٣١٥٨٦٫٤٣٢غیر مستحقة
٢٥٫٨٣٠١٦٫٤٣٥یوم٦٠–٠متأخرة السداد من 
١٫١٦٣٣٫٠٣٦یوم ١٢٠–٦١متأخرة السداد من 

٧٨٧١٫٥١٨یوم ١٨٠–١٢١داد من متأخرة الس
٣٠٥٣٠٤یوم ٢٤٠–١٨١متأخرة السداد من 
٢١٢٢٥٨یوم ٣٠٠–٢٤١متأخرة السداد من 

٨٤٠١٫٦٩٩یوم٣٠١متأخرة السداد أكثر من 

ذمم مدینة تجاریة متأخرة السداد وتم رصد مخصص لھا 
:النخفاض القیمة

١٫٠١٠٢٥١یوم ٢٤٠–١٨١متأخرة السداد من 
٣٢٢٤٨یوم ٣٠٠–٢٤١متأخرة السداد من 

٥٫٩٦٩٨٫٦٣٨یوم٣٠١متأخرة السداد أكثر من 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٤٦٫٧٥٣١١٨٫٦١٩
======================================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٢(

  )تابع(األدوات المالیة ٢٨

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

٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

٨٫٨٠٦١٠٫٠٤٩ینایر١الرصید في 
)١٧١(٢٫١١٠انخفاضرم المدینة خسائللذم)تحریر مخصص(/مخصص

)١٫٠٧٢()٣٫٧٣٤(تحریر/المحذوفةالمبالغ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٧٫١٨٢٨٫٨٠٦
=========================================

مخاطر السیولة

:التعاقدیة للمطلوبات المالیةاالستحقاقفیما یلي تواریخ 

٢٠١٢دیسمبر ٣١

ألف درھمب المبالغ
القیمة 

الدفتریة

التدفقات 
النقدیة 

التعاقدیة
  حتى سنة

  سنة ٥ - ٢  سنة ٢-١واحدة
أكثر من 

سنوات ٥

---١٧١٫٠٤٦١٧١٫٠٤٦١٧١٫٠٤٦واألخرىالتجاریةالذمم الدائنة 
---١٫٤٠٠١٫٤٠٠١٫٤٠٠مستحق إلى طرف ذي عالقة

-٣١١٫٥٤٠٣٢٢٫٥٥٦١٦٣٫٣٦٣٥٣٫٣١٢١٠٥٫٨٨١القروض المصرفیة
-١٫٧٢٦٢٫٠٢٩١٫٠١٩٥٠٥٥٠٥مطلوبات طویة األجل 

٢٠١١دیسمبر ٣١

ألف درھمالمبالغ ب

---١١٢٫٩١٤١١٢٫٩١٤١١٢٫٩١٤التجاریة واألخرىالذمم الدائنة 

---١٫٨٣٩١٫٨٣٩١٫٨٣٩مستحق إلى طرف ذي عالقة
-٢٢٣٫٢٣٣٢٢٤٫٨٠١٢١٦٫١١٦٥٫٦٣٩٣٫٠٤٦القروض المصرفیة

مطلوبات طویلة
-١٫٠٩٨١٫٥١٦٢٥٣٥٠٥٧٥٨األجل



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٣(

  )تابع(األدوات المالیة ٢٨

خاطر السوقم

مخاطر العمالت األجنبیة

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

٢٠١٢٢٠١١

درھم لفباأل المبالغ

لایر روبیة ھندیةیورو 
سعودي

فرنك 
سویسري

روبیة یورو 
ھندیة

لایر 
سعودي

فرنك 
سویسري

٧٢٩٦-١٧٨٩٫١٢٥-٤٫٧٧٣١٤٫٦٨٤وقعةالمتالمشتریات

---٢٫٨٧٩---١٫٨١٠قرض طویل األجل

:فیما یلي أسعار صرف العمالت األجنبیة الھامة خالل السنة

السعر بتاریخ إصدار التقریرمتــوســط السعــر
٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١

٤٫٧٢٥٥٫١١٧٤٫٨٥٤٤٫٧٠٨یورو
٣٫٩٢٠٤٫١٥٩٤٫٠١٩٣٫٩١٧فرنك سویسري

٠٫٦٠٩٠٫٦١٥٠٫٥٨٥٠٫٦٠٩جنیھ مصري
-٢٫٠٥٠-٢٫٠٣٨لیرة تركیة

-٠٫٠٦٧-٠٫٠٦٨روبیة ھندیة

الفرنك السویسري والجنیھ واإلسترلیني، مقابل الیورو والجنیھ هانخفاض الدرھم اإلماراتي، وفقاً لما ھو مبین أدنا/ارتفاعإن
ر بمقدار المبالغ حقوق الملكیة واألرباح أو الخسائ)انخفاض(دیسمبر من شأنھ أن یؤدي إلى زیادة ٣١مصري كما في ال

.، یعتمد ھذا التحلیل على تغیرات معدل صرف العمالت األجنبیة والتي تراھا المجموعة محتملة بصورة معقولةالمبینة أدناه
لى نفس األساس الخاص تم إجراء التحلیل ع.، وخاصة معدالت الفائدةألخرى ثابتةقاء كافة المتغیرات ایفترض ھذا التحلیل ب

.، وفقاً لما ھو مبین أدناهرف العمالت األجنبیة كانت مختلفةالمعقولة في معدالت صاالحتماالت، بالرغم من أن ٢٠١١بـسنة 

)خسارة/(ربححقوق الملكیة٢٠١٢دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

)٩٠٢(-%)٣بمقدار الزیادة (و یور

)٤(-%)٠٫٥بمقدار الزیادة(فرانك سویسري 

)٢٤(-%)٢الزیادة بمقدار (وبیة ھندیة ر

-)١٫٣٨٥(%)٧بمقدار االنخفاض(جنیھ مصري 

-٥٦%)١الزیادة بمقدار (لیرة تركیة 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)٩٣٠()١٫٣٢٩(
=======================================

)خسارة/(ربححقوق الملكیة٢٠١١دیسمبر ٣١
ألف درھمألف درھم

)٢٫٧٦٧(-%)٥بمقدار الزیادة(یورو 
)٥٣(-%)٥ر بمقداالزیادة (فرنك سویسري 

-)٤٤٧(%)٢بمقدار االنخفاض(جنیھ مصري 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)٢٫٨٢٠()٤٤٧(
========================================

:٢٠١١(٢٠١٣تحلیل المذكور أعاله على التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة خالل شھر ینایر وفبرایر یعتمد ال
.)٢٠١٢ینایر وفبرایر 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٤(  

  )تابع(األدوات المالیة ٢٨

)تابع(مخاطر السوق 

مخاطر أسعار الفائدة

:مل فائدة في تاریخ التقریرالتي تحللشركةفیما یلي بیان معدالت الفائدة لألدوات المالیة 

٢٠١٢٢٠١١األدوات ذات المعدالت الثابتة
ألف درھمألف درھم

٣٨٧٫٩٦٥٢٢٠٫٠٤٣الموجودات المالیة
)١٫٠٩٨()٩٠٠(المطلوبات المالیة

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

٣٨٧٫٠٦٥٢١٨٫٩٤٥
======================================

األدوات ذات المعدالت المتغیرة
٣١١٫٥٤٠٢٢٣٫٢٣٣المطلوبات المالیة

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

.المدرجةة عن قیمھا بصورة ھامللشركةال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة 

إدارة رأس المال

على االستمراریة في العمل على أساس المجموعةعند إدارة رأس المال في حمایة قدرة المجموعة تتمثل أھداف 
.تجاري بھدف توفیر العوائد للمساھمین وللمحافظة على الھیكل المثالي لرأس المال لخفض تكلفة رأس المال

بتوفیر ٢٠١٢في عام لمجموعةفقد قامت ا، وتوفیر عوائد للمساھمینل رأس المال وبھدف المحافظة على ھیك
.في شكل توزیعات أرباح وقد أوردنا تفاصیل ذلك في بیان التغیرات في حقوق الملكیة للسنةعوائد للمساھمین

االلتزامات الرأسمالیةوالمطلوبات الطارئة٢٩
٢٠١١دیسمبر ٢٠١٢٣١دیسمبر ٣١

ألف درھمھمألف در

٨٣٫٣٧٨٥٢٫٠٥٨ضمانات بنكیة واعتمادات مستندیة
========================================

١٦٢٫١٧٦٩٤٫٠٥٥التزامات رأسمالیة
========================================

).درھمألف ٢٠١١:١٢٫٣٣٧(ألف درھم ١٨٫٥٧٣ما قیمتھ ضمانات ، بلغت ال٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
ائتمان السداد وتتضمن .في سیاق العمل المعتادیة واالعتمادات المستندیة أعالهالمصرفتم إصدار الضمانات 

.وضمانات الودائع الھامشیةوالفواتیر الواردة، ، وفواتیر الدفع المؤجلوكفاالت التنفیذالمؤجل، 

  :كاالتيإن عقود اإلیجار الغیر قابلة لإللغاء تستحق الدفع 
٢٠١٢٢٠١١

ألف درھمألف درھم

٩٫٣٢٠١٠٫٣٩٨اقل من سنة واحدة
١٠٫٧٧٧١٠٫٦١٥بین سنة و خمس سنوات

٤٠-أكثر من خمس سنوات
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٠٫٠٩٧٢١٫٠٥٣
==========================================

شروط عقد اإلیجار وتتضمن .بموجب عقود إیجار تشغیليومركبات ومبنى مستأجرة تمتلك المجموعة أراضي 
.هخیار تجدید عقد اإلیجار عند انتھاء

).ألف درھم٢٠١١:١٠٫٩٠٨(درھم ألف ١٣٫٥٩٣لمحملة للسنة اتأجیر بلغت رسوم ال



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

ات حول البیانات المالیة الموحدةإیضاح

)تابع(٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

)٤٥(  

اندماجات األعمال ٣٠

أغذیة تركیا، وھي شركة  لتعبئة میاه الینابیع الطبیعیة مقرھا تركیا وتتمتع بإمكانیة استحوذت المجموعة على 
بتاریختولت الشركة مھمة الرقابة اإلداریة على المنشأة التركیة .الوصول المباشر إلى مصدر میاه الینابیع الطبیعیة

.ألف درھم٢٣٫٢٥٣بقیمة ٢٠١٢٪ من األسھم بتاریخ مارس ١٠٠أكملت االستحواذ بنسبة و٢٠١٢ینایر ١
وسیعمل ھذا المشروع االستراتیجي أیضاً على تسھیل .وتخطط الشركة لتوسیع شبكة التوزیع اإلقلیمي في تركیا

ة اإلمارات العربیة المتحدة ودول مجلس دخول الشركة إلى ھامش الفئة الممیزة لمیاه الینابیع الطبیعیة في دول
ألف درھم مع االستحواذ على ٣٫٢٤٢وقد نتج عن عملیة االستحواذ االعتراف بشھرة قیمتھا .التعاون الخلیجي

تم تحدید القیمة العادلة لالستحواذ بناًء على عملیة توزیع سعر الشراء التي .موجودات ومطلوبات الشركة المشتراة
.ستشاریین خارجیینقام بھا خبراء ا

ألف درھم للفترة ٢٫٥٤٦ألف درھم وتكبدت خسارة قدرھا ٨٫٥٧٤ساھمت مجموعة أغذیة تركیا بإیرادات قیمتھا 
.٢٠١٢دیسمبر ٣١و)تاریخ الشراء(٢٠١٢ینایر ١بین 

١٤ت بقیمة ألف درھم وتم تصنیفھا ضمن تكلفة المبیعا١٫١٢١بلغت تكالیف عملیة االستحواذ المتكبدة ما قیمتھ 
المنتھیة دخل الموحد للسنةألف درھم في بیان ال١٫١٠٧ألف درھم وضمن المصاریف العمومیة واإلداریة بقیمة 

.٢٠١٢دیسمبر ٣١في 
القیمة العادلة

ألف درھم

المستحوذ علیھاصافي الموجودات 
٤٫٠٨٦أراضي

٢٫٩٠٦اآلالت والمعدات
١٫٩٢٦مباني

١٢٫٤٨٨اه الینابیع میحقوق استخدام
٦٢أخرى

١٩٦مخزون
٤٣٢موجودات متداولة أخرى
)٩٩١(مطلوبات ضریبیة مؤجلة
)١٠٦(مطلوبات متداولة أخرى

)٢٣٢(مخصص الضرائب

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

٢٠٫٧٦٧صافي الموجودات المستحوذ علیھا

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

٢٠٫٧٦٧)٪١٠٠(حصة صافي الموجودات المستحوذ علیھا 
٢٫٤٨٦الشھرة

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

٢٣٫٢٥٣)المسدد نقداً (إجمالي المبلغ 
=====================

:صافي التدفقات النقدیة الناتجة عن االستحواذ

 الشيءالنقد وما في حكمھ المستحوذ علیھ
=====================




