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  ينالمستقل مدققي الحساباتتقرير 

 
 السادة المساهمين

 مجموعة أغذية ش.م.ع.
 اإلمارات العربية المتحدة ، أبوظبي

 
 

 التقرير حول البيانات المالية الموحدة  
 

 مجتمعةالتابعة )يشار إليها  ا"( وشركاتهالشركة)" مجموعة أغذية ش.م.ع.للقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة 
، والبيانات الموحدة لألرباح أو 7113ديسمبر  51بـ"المجموعة"(، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 

 ة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافةالخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسن
 تتضمن ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.  إيضاحات إلى
 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة  
 

 المالية الدولية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير

وعن ، 7113( لسنة 7وإعدادها بما يتوافق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، 

 االحتيال أو الخطأ.الناتجة عن 
 

 مسؤولية مدققي الحسابات 
 

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ 
ن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. وتقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأ

 نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة خالية من األخطاء المادية. 
 

تنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. 
لى األحكام الموضوعة من قبلنا، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في وتعتمد اإلجراءات التي تم اختيارها ع

البيانات المالية الموحدة الناتجة عن االحتيال أو الخطأ. عند إجراء تقييمات المخاطر، نضع باالعتبار الرقابة الداخلية 
لة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي المتعلقة بقيام المنشأة بإعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عاد

تتناسب مع الظروف الراهنة، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تضمنت أعمال 
دارة التدقيق تقييماً لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإل

 باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عامة. 
 

 هذا ونعتقد بأن األدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا التدقيقي. 
 

 الرأي 
 

للمجموعة كما  الموحد ، عن المركز الماليبرأينا، أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية
وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير  7113ديسمبر  51في 

 المالية الدولية.
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 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 

 ، فإننا نؤكد أيضاً ما يلي:7113( لسنة 7لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )كما يقتضي القانون االتحادي 
 
 ؛التي نقوم بهاالتدقيق  أعمال قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات الالزمة ألغراض (1
 
لقانون االتحادي لدولة لألحكام السارية ا ق معبما يتواف ، من كافة النواحي المادية،الموحدةالبيانات المالية  تم إعداد (7

 ؛  7113( لسنة 7م )ـاإلمارات العربية المتحدة رق
 
 منتظمة؛ محاسبيةبسجالت  باالحتفاظ قامت الشركة (5
 
، تتفق مع ما الموحدة المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة، فيما يتعلق بهذه البيانات الماليةإن  (4

 ؛للمجموعة المحاسبية السجالتجاء في 
 
حول البيانات المالية الموحدة، لم تقم المجموعة بشراء أي حصص خالل السنة المنتهية  78كما هو مبين في اإليضاح  (3

 .7113ديسمبر  51في 
 
 تم عالقة والشروط التيالطراف ذات مع األ الماديةالمعامالت  الموحدة حول البيانات المالية 74رقم اإليضاح  يبين (4

 هذه المعامالت؛بموجبها تنفيذ 
 
ألحكام أن المجموعة خالفت أي من ا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد التي تم تزويدنا بهابناًء على المعلومات  (7

 خالل السنة للشركة النظام األساسيأو  7113( لسنة 7رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة لقانون االتحادي لالسارية 
 المالي اأو مركزه المجموعة، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيراً مادياً على أنشطة 7113ديسمبر  51المنتهية في  يةالمال

 . 7113ديسمبر  51كما في  الموحد
 
 
 
 

 منذر الدجاني 
  748رقم التسجيل: 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
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  الموحدبيان األرباح أو الخسائر 
 فيللسنة المنتهية 

 

  
ديسمبر  13

5132 
ديسمبر  51

7114 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح  
    

  1.433.147 3.688.121  اإليرادات 
  (1.191.774) (3.582.128) 4 تكلفة المبيعات

  ------------------------ ---------------------- 
  445.795 225.522  إجمالي األرباح

    
  (184.377) (513.215) 7 مصروفات البيع والتوزيع                  

  (97.939) (315.536) 8 داريةاإلعمومية والمصروفات ال
  (5.487) (2.812) 9 البحث والتطوير تكاليف

  17.779 5.118 11 صافي - اإليرادات األخرى
  ------------------- ------------------- 

  193.114 512.623  األرباح التشغيلية
    

  11.135 33.255 11 إيرادات التمويل
  (11.771) (32.536) 17 مصروفات التمويل

  ------------------- ------------------- 
  195.787 513.822  األرباح قبل ضريبة الدخل

    
  58 (163) 74و 15 ضريبة الدخل)خصم(/إضافة 

  ------------------- ------------------- 
 المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية  السنةأرباح 

  في المجموعة  
 

513.132 
 

195.573  
  ========= ========= 

 1 .577 1 .168 14 ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالدرهم(
  ========= ========= 

   
 

 .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  44إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .7و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 
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  الموحدبيان الدخل الشامل 
 فيللسنة المنتهية 

 

  
ديسمبر  13

5132 
ديسمبر  51

7114 
 ألف درهم ألف درهم  
    

 المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية السنةأرباح 
  في المجموعة   

 
513.132 

 
195.573  

    
    البنود التي تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر

  
  

 (5.444) (8.838)  فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية
  ------------------ ------------------ 

 (5.444) (8.838)  اإليرادات الشاملة األخرى
    

 المنسوبة إلى  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
 189.881 552.826  حاملي حقوق الملكية في المجموعة  

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

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 44إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .7و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 
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 الموحدبيان المركز المالي 
 كما في

 

 ديسمبر 13كما في          

  5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

    الموجودات
     موجودات غير متداولة

  841.749 211.223 13 معداتالالت واآلممتلكات وال
  5.317 11.532  دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات

  93.477 366.118 14 الشهرة التجارية
  11.348 12.222 17 ملموسةالموجودات غير ال

  ----------------------- ----------------------- 
  931.771 3.321.222  إجمالي الموجودات غير المتداولة

  ----------------------- ----------------------- 
    الموجودات المتداولة

  595.195 585.115 18 مخزونال
  774.854 553.133 19 خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال

  99.384 61.311 71 مستحقةتعويضات حكومية 
 341.597 251.211 71 لدى المصارفرصدة األنقد وال
  ----------------------- ----------------------- 

  1.738.117 3.362.122  إجمالي الموجودات المتداولة
  ----------------------- ----------------------- 

    متداولةالمطلوبات ال
 571.314 525.632 77 (استحقاق قصير األجل)قروض مصرفية 

 414.851 136.213 75 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 1.575 231 74 مستحق إلى طرف ذي عالقة

  ----------------------- ----------------------- 
 788.719 833.522  إجمالي المطلوبات المتداولة

  ----------------------- ----------------------- 
 449.515 255.521  صافي الموجودات المتداولة

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

 54.147 22.121 73 مخصص تعويضات نهاية الخدمة
    - 382.111 77 (استحقاق طويل األجل)قروض مصرفية 

 471 236 74 مطلوبات ضريبة مؤجلة
 4.175 1.131 77 مطلوبات أخرى

  ----------------------- ----------------------- 
 41.841 536.652  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

  ----------------------- ----------------------- 
  1.579.715 3.222.233  صافي الموجودات

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

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 44إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .7و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 
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 الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 
 رأس  

 المال
حتياطي اال
 قانونيال

رباح األ
 محتجزةال

احتياطي 
  اإلجمالي تحويل عمالت

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
      

 1.749.857 (11.318) 387.581 78.939 411.111 7114يناير  1الرصيد في 
 

 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
 
     

 195.573 -    195.573 -    -    أرباح السنة
      

      :اإليرادات الشاملة األخرى
 (5.444) (5.444) -    -    -    عمليات أجنبيةفرق تحويل عمالت أجنبية من 

 ----------------- -------------- ----------------- ------------------- ------------------- 
 189.881 (5.444) 195.573 -    -    إجمالي اإليرادات الشاملة

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

  المسجلة مباشرة حصة المالكتغيرات 
      حقوق الملكية في  

 (41.111) -    (41.111) - - 7115 توزيعات األرباح المعلنة
 -    -    (19.555) 19.555 - إلى االحتياطي القانوني المحّول

 ----------------- -------------- ----------------- ------------------- ------------------- 
      
 3.152.531 (32.225) 828.151 26.525 811.111 5132ديسمبر  13الرصيد في 

 
 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

 
     

 513.132 -    513.132 -    -    أرباح السنة
      

      اإليرادات الشاملة األخرى:
 (8.838) (8.838) -    -    -    فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

 ----------------- -------------- ----------------- ------------------- ------------------- 
 552.826 (8.838) 513.132 -    -    إجمالي اإليرادات الشاملة

 ----------------- -------------- ----------------- ------------------- ------------------- 
 تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في

      حقوق الملكية
 (81.111) -    (81.111) -    -    5132توزيعات األرباح المعلنة 

 -    -    (51.313) 51.313 -    إلى االحتياطي القانوني المحّول
 ----------------- -------------- ----------------- ------------------- ------------------- 

 3.222.233 (53.286) 622.228 353.251 811.111 5132ديسمبر  13الرصيد في 
 ======== ======== ======== ======== ========= 
      

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  48 إلى 9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .7و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 
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  الموحدبيان التدفقات النقدية 
 

 ديسمبر 51للسنة المنتهية في 
 

  5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  195.573 513.132  أرباح السنة قبل ضريبة الدخل

    تسويات لـ:
  45.171 65.255 13 االستهالك

  11.771 32.536 17 تمويلالمصروفات 
  (11.135) (33.255) 11 تمويلالإيرادات 

  (114) (555) 11 ممتلكات وآالت ومعداتأرباح من بيع 
  (1.891) (185)  الحركة يءالحركة في مخصص المخزون بط

  871 15  خسائر انخفاض القيمةالحركة في مخصص 
  4.441 35.512 73 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 (58) 163  مصروفات/)إضافة( ضريبة الدخل
  ---------------- ---------------- 

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة
  للموظفين والتغيرات في رأس المال العامل     

 
111.123 

 
745.337 

 
    التغيرات في:

 (336.231) 315.165  المخزون
 (13.211) (13.652)  الذمم المدينة التجارية واألخرى

 31.128 32.261  المستحقةالتعويضات الحكومية 
 328.583 (332.612)  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 (555) (681)  عالقة طرف ذيالمستحق إلى 
 (221) (531)  مطلوبات أخرى

  -------------------- -------------------- 
 779.557 115.211  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

  (5.534) (3.555) 73 مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة
 - (525)  الضرائب المدفوعة

  -------------------- -------------------- 
 773.978 112.163  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اال
  (198.474) (382.266) 13 ستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات ا
 - (115)  موجودات غير ملموسةستحواذ ا

  755 612  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 - (385.231)  استحواذ شركة تابعة
 14.189 (33.816) 71 ودائع ثابتة منمسحوبة /مبالغ )مستثمرة في(

  8.734 31.851  مستلمةإيرادات تمويل 
 3.711 -  متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

  -------------------- -------------------- 
 (171.111) (115.112)  ستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة اال

  -------------------- -------------------- 
    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 - 382.111  متحصالت من قرض طويل األجل
 (31.377) (66.122)  صافي  -قروض مصرفية 

  (41.111) (81.111)  توزيعات األرباح المدفوعة
  (8.445) (32.358)  مدفوعةفائدة 

  -------------------- -------------------- 
 (119.983) 5.356  التمويلية)المستخدم في( / من األنشطة النقد صافي 

  -------------------- -------------------- 
 (14.117) 2.351  الزيادة في النقد وما يعادله)النقص( / 

    

 35.197 16.262  يناير 3النقد وما يعادله كما في 
  -------------------- -------------------- 

  58.983 22.322 71 ديسمبر  13النقد وما يعادله كما في 
  ========= ======== 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 44إلى  9تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  .7و 1مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين إن تقرير 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  3
 

. 7114لسنة  574)"الشركة"( كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم  .تأّسست مجموعة أغذية ش.م.ع
من أسهم الشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تأسيس  ٪31القابضة العامة )صناعات( نسبة  الشركةتمتلك 

 واستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع األغذية والمشروبات.
 

الشركة وشركاتها التابعة  7113ديسمبر  51لمنتهية في وللسنة اللشركة كما في  البيانات المالية الموحدة تتضمن
إن تفاصيل الشركات التابعة المستحوذ عليها خالل السنة مبينة  إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(. المذكورة أدناه )يشار

 من هذه البيانات المالية. 57في اإليضاح 
 

  
بلد التأسيس 
 ومزاولة النشاط

  الحصة في رأس المال
 (٪)  

 5132 5132 الشركة التابعة النشاط الرئيسي
 

  .شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع
 

 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 

111 

 

 

111 

 
إنتاج وبيع الدقيق وعلف 

 الحيوانات.

 
شركة العين لألغذية والمشروبات 

 )اإلمارات العربية المتحدة(ش.م.ع. 
 

 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 

111 

 

 

111 

 
إنتاج وبيع المياه المعبأة 

والمياه المنّكهة 
والعصائر ولبن الزبادي 

الطماطم ومعجون 
 والخضراوات المجمدة
ومنتجات المخبوزات 

 المجمدة.
 

 أغذية) ..م.ممجموعة أغذية مصر ذ
 مصر(

 

 مصر

 

111 

 

 

111 

 
تصنيع وبيع معجون 

الطماطم والفلفل الحار 
والعصائر المركزة 

 والخضروات المجمدة. 
 

مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم 
سنايا ري تيكاريت ليمتد سيركتي 

 تركيا()أغذية 

 

 تركيا

 

111 

 

111 

 
إنتاج وتعبئة وبيع المياه 

 المعبأة.

إنتاج وتعبئة وبيع المياه  - 111 اإلمارات ذ.م.م شركة البيان لتنقية وتصفية المياه
 المعبأة.

 
إنتاج الزجاجات  - 111 اإلمارات ذ.م.م شركة شكالن لصناعة البالستيك

 والعبوات البالستيكية
 

وتعبئة المياه شركة المنال لتنقية 
 ذ.م.م المعدنية

إنتاج وتعبئة وبيع المياه  - 111 عمان
 المعبأة.

 

 لسياسات المحاسبية الهامةملخص ل 5
 

السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات  إن
 ، ما لم يذكر خالف ذلك.الموحدة بشكل متسق على كافة السنوات المبينة في هذه البيانات المالية
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 )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  5
 

 أساس اإلعداد 5-3
 

 بيان التوافق )أ(
 

والتفسيرات  وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الموحدة لمجموعة أغذية ش.م.ع تم إعداد هذه البيانات المالية
، تم استبدال القانون 7113ابريل  1الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية وتلتزم ببنود التأسيس. إنه بتاريخ 

لسنة  (7)قانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( بال8ات العربية المتحدة رقم )االتحادي لدولة اإلمار
 ويسري"( 7113وهو قانـون الشركات التجارية )"قانـون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة  7113

ن الجديد للشركات في دولة اإلمارات العربية . ُيسمح للشركات التأكد من االلتزام بالقانو7113يوليو  1اعتباراً من 
إن  طبقاً لألحكام االنتقالية المنصوص عليها في هذا القانون. 7114يونيو  51في موعد أقصاه  7113المتحدة لسنة 

 الشركة بصدد تعديل النظام األساسي الخاص بها ويتم االنتهاء من ذلك خالل الوقت المحدد. 
 

 أساس القياس )ب(
 

 .هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد
 

 العملة التشغيلية وعملة العرض (ج)
 

باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل  لشركات المجموعةيتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية 
الشركة ضمنها )'العملة التشغيلية'(. إن البيانات المالية معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم 

 .مجموعةعملة العرض للالعملية التشغيلية واإلماراتي(، وهي 
 

 استخدام التقديرات واألحكام (د)
 

 البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامةيتطلب إعداد 
واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

طلب من اإلدارة ممارسة األحكام الخاصة بها عند كما يت وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. والمصروفات.
 ،. تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من التعقد في األحكامللشركةتطبيق السياسات المحاسبية 

. تتم بصورة 4أو المجاالت التي تمثل فيها االفتراضات والتقديرات أهمية كبيرة للبيانات المالية في اإليضاح رقم 
 بصورة مستقبلية.ستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات م

 
 المحاسبية اتالتغيرات في اإلفصاحات والسياس 5-3-3
 
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة ( أ

 
يناير  1تي تبدأ بعد أصبحت سارية على الفترات السنوية الهناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 

ويجوز تطبيقها قبل هذا التاريخ، ومع ذلك لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير  7113
 نات المالية الموحدة.هذه البياالتالية في وقت مبكر عند إعداد 

 
 شامالً  اً إطارهذا المعيار من معايير التقارير المالية الدولية: اإليرادات من العقود مع العمالء: يضع  13المعيار رقم 

محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف  هذا المعيارلتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  اً واحد
"عقود  11"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  18باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج والء العمالء". يسري  15رقم اإلنشاءات" والتفسير 
 أو بعد ذلك التاريخ، 7118يناير  1من معايير التقارير المالية الدولية للفترات السنوية التي تبدأ في  13المعيار 

 ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ. 
 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم  14إيضاح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء )التعديالت على المعيار المحاسبي رقم 
58.)  
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 )تابع(لخص للسياسات المحاسبية الهامة م 1
 

 )تابع( أساس اإلعداد 5-3
 
 )تابع( المحاسبية اتالتغيرات في اإلفصاحات والسياس 5-3-3
 
 )تابع( تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة ( أ

 
، محل التوجيهات الحالية الواردة في 7114المصدر في يوليو عايير التقارير المالية الدولية، من م 9المعيار رقم 

من معايير التقارير المالية  9األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  59المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الدولية توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة 

دم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن هذا المستخ
المعيار المحاسبي الدولي رقم المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في 

أو بعد ذلك  7118يناير  1دولية للفترات السنوية التي تبدأ في من معايير التقارير المالية ال 9يسري المعيار  .59
 من معايير التقارير المالية الدولية قبل ذلك التاريخ.  9التاريخ، ويجوز تطبيق المعيار 

 
 على البيانات المالية الموحدة الخاصة بها. ريياالمع هبصدد تقييم التأثير المحتمل هذ إن المجموعة

 

 التوحيد 5-5
 

من معايير التقارير المالية الدولية ينظم أساس التوحيد الذي يضع نموذج واحد للسيطرة، والذي ينطبق  11المعيار 
 ألغراض الخاصة أو المنشآت الُمهيكلة.على كافة المنشآت بما في ذلك المنشآت ذات ا

 

رض إلى، أو لديه يتمثل تعريف السيطرة بأن يكون لدى المستثمر سيطرة على شركة مستثمر بها عندما يكون مع
تلك حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة المستثمر بها؛ ولديه القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على 

من معايير  11. للوفاء بتعريف السيطرة الواردة في المعيار العائدات من خالل نفوذه على الشركة المستثمر بها
 تيفاء المعايير الثالث التالية:التقارير المالية الدولية، يجب اس

 
 يكون لدى المستثمر نفوذ على الشركة المستثمر بها؛  ( أ)
 معرض إلى، أو لديه حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة المستثمر بها؛ ( ب)
 ولديه القدرة على استخدام نفوذه للتأثير على قيمة عائداته. ( ج)

 

 الشركات التابعة
الشركات الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على  الشركات المستثمر بهاالشركات التابعة هي كافة 

إذا كانت تستوفي معايير السيطرة. تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة في حال، كان  المستثمر بها
ها حقوق السيطرة أكثر هناك تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة. ويتضمن ذلك الظروف التي تكون في

لمجموعة على الشركة المستثمر بها. تم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن هذه جوهرية وتؤدي إلى سيطرة ا
 إلى تاريخ توقف تلك السيطرة. البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة

 

بالتكلفة ناقصاً االنخفاض في القيمة. يتم تعديل التكلفة لبيان أثر التغيرات في ُتحتسب االستثمارات في الشركات التابعة 
 القيمة الناشئة عن التعديالت الطارئة عليها. تشمل التكلفة أيضاً التكاليف التي ُتعزى مباشرة إلى االستثمار.
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 )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  5
 

 )تابع(التوحيد  5-5
 

 األعمال دمج
يتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية الحتساب االستحواذ على الشركات التابعة من قبل المجموعة. يتم قياس تكلفة 

في  الُمحتملةالممنوحة وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو  االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات
 محتمل مستحق دفعه. طارئ ألي مقابل مالي تاريخ التبادل، إضافة إلى القيمة العادلة

 
إن الزيادة في المقابل المالي المحَول وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة في 

الشركة المستحوذ عليها، عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في حقوق ملكية تاريخ االستحواذ ألي حصة سابقة في 
العادلة  من القيمة. فإذا كانت هذه الزيادة أقل كشهرة تجاريةجودات المحددة المستحوذ عليها يتم تسجيلها صافي المو

فإنه يتم االعتراف بالفرق مباشرًة  بسعر منخفض، لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها في حالة الشراء
 األرباح أو الخسائر الموحد.في بيان 

 
 لملكية في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرةالتغيرات في حصص ا

 وهي -ُتحتسب المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعامالت حقوق ملكية 
يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غير المسيطرة  كالمعامالت التي تتم مع المالك بصفتهم مالكاً.

 .أيضاً في حقوق الملكية
 

 المعامالت المحذوفة عند التوحيد
حذف كافة المعامالت واألرصدة الداخلية فيما بين شركات المجموعة، وكذلك اإليرادات والمصروفات غير المحققة  يتم

الناتجة عن المعامالت الداخلية فيما بين شركات المجموعة. هذا ويتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت 
قابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها. يتم مع الشركات المستثمر بها وفقاً لحقوق الملكية م

حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة، ولكن دون الخسائر الناتجة عن 
 انخفاض القيمة.

 
 تقارير القطاعات 5-1

 
 رئيس التنفيذي للمجموعة.مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى اليتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق 

 
منها المجموعة إيرادات وتتكبد  تحققالقطاع التشغيلي هو إحدى مكونات المجموعة ويشارك في أنشطة تجارية قد 

راجعة تتم مع أحد المكونات األخرى لدى المجموعة. تتم م نفقات، بما في ذلك إيرادات ومصاريف المعامالت التي
اتخاذ القرارات  من أجل للمجموعةالنتائج التشغيلية لجميع القطاعات التشغيلية بشكٍل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي 

 (.3أنظر إيضاح ) حول تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها، والتي تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة
 
 تحويل العمالت األجنبية 5-2

 
 واألرصدة( المعامالت أ)
 

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو 
التقييم عند إعادة قياس البنود. كما يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه 

 مطلوبات المالية بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة في نهاية السنةالمعامالت وعن تحويل الموجودات وال
في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن "إيرادات أو مصروفات التمويل". يتم عرض أرباح وخسائر صرف 

ضمن "إيرادات التمويل  العمالت األجنبية التي تتعلق بالقروض والنقد وما يعادله في بيان األرباح أو الخسائر الموحد
 أو مصروفات التمويل".
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 )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  5
 
 )تابع( تحويل العمالت األجنبية 5-2

 

 شركات المجموعة( ب)
 

 تشغيليةوالتي لها عملة ( التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم)إن النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة 
 عملة العرض على النحو التالي: تختلف عن عملة العرض يتم تحويلهما إلى

 

 ذلك المركز المالي؛بسعر اإلقفال بتاريخ  بيان مركز مالييتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل  (1)
 

 الصرف السائد في تاريخ المعاملة،والمصروفات لكل بيان أرباح أو خسائر وفقاً لسعر يتم تحويل اإليرادات   (7)
 

 الموحد.الدخل الشامل بيان يتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في  (5)
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 5-2
 

والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في  واآلالتيتم قياس بنود الممتلكات 
المنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء األصل، بينما تشتمل  المصروفات القيمة، في حال وجودها. تشتمل التكلفة على

اشرًة إلى تهيئة مب على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى منسوبة ياً ذاتالمشيدة تكلفة الموجودات 
تتم  الموجودات. بهالموقع الذي توجد  واستعادةذلك تكاليف فك وإزالة البنود وكالستخدام المزمع لها، الموجودات ل

الحاسوب المشتراة التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من هذه  برامجرسملة 
والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتساب هذه األجزاء  واآلالتعندما يكون ألجزاء أي بند من الممتلكات  المعدات.

 والمعدات. واآلالتمنفصلة من الممتلكات كبنود 
 

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، فقط عندما 
فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند  يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة

كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة  ٍل موثوق. يتم إيقاف احتساب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ويتم تحميلبشك
 خالل الفترة المالية التي يتم خاللها تكبد هذه التكاليف.األرباح أو الخسائر األخرى في بيان 

 

في القيمة، بينما ُيحتسب االستهالك على  نخفاضاال الختبارالتملك الحر لكنها تخضع  أراضيال يحتسب استهالك على 
قيمها المتبقية  لتحديدطريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمها المعاد قياسها  الموجودات األخرى باستخدام

 على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:
 

 سنة 41 – 71  المباني
 سنة 71 – 4  اآلالت والمعدات
 سنوات 5 – 7  المعدات األخرى

 سنوات 8 – 4  المركبات
 سنوات 3 – 4  األثاث والتركيبات

 

 كل فترة تقرير. بنهاية، وتعديلها عند الضرورة، للموجودات عمار اإلنتاجيةاألتم مراجعة القيم المتبقية وت
 

ندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرًة إلى القيمة القابلة ع
 (.7-7يضاح )إلالسترداد 

 

القيمة الدفترية، ويتم من خالل مقارنة المتحصالت بيتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد 
 "اإليرادات الشاملة" في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. باالعتراف بها ضمن

 

 رأسمالية قيد اإلنجازالعمال األ
والمعدات على أنها أعمال رأسمالية قيد  واآلالتتقوم المجموعة برسملة كافة التكاليف ذات الصلة بتشييد الممتلكات 

 اإلنجاز حتى تاريخ إنجاز وتشغيل تلك الموجودات.
 

يتم تحويل هذه التكاليف بعد ذلك من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى التصنيف المناسب للموجودات بمجرد االنتهاء 
على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية اعتباراً من تاريخ اإلنجاز احتساب االستهالك من التشييد وبدء التشغيل ويتم 

  والتشغيل.
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 الموجودات غير الملموسة 5-8

 
 الشهرة التجارية 5-8-3

 
 المحددة الموجودات صافي في المجموعة لحصة العادلة القيمة عن االستحواذ تكلفة في الزيادة التجارية الشهرة تمثل
 .االستحواذ تاريخ عليها في المستحوذ التابعة الشركة في
 

 .المتراكمة القيمة في االنخفاض خسائر ناقصاً  بالتكلفة قيدها ويتم قيمتها في االنخفاض لتحديد سنوياً  الشهرة اختبار يتم
 النقدية التدفقات أساس على الحسابية العمليات تنفيذ يتم التجارية. الشهرة قيمة في االنخفاض خسائر عكس يتم ال

 .األحكام بعض وضع تقديره يتطلب مناسب خصم بمعدل خصمها ويتم للنقد المنتجة الصلة ذات الوحدات من المتوقعة
 

 لوحداتل التخصيص إجراء يتم .القيمة في االنخفاض اختبار لغرض للنقد المنتجة وحداتال إلى الشهرة تخصيص يتم
التجارية  الشهرة عنه ينشأ الذي األعمال دمج من استفادتها المتوقع لنقدالوحدات المنتجة ل مجموعات أو لنقدالمنتجة ل

 .التشغيلي للقطاع وفقاً  تحديدها ويتم
 

 الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها 5-8-5
 

 السوق توقعات تعكس التي العادلة بالقيمة مبدئياً  منفصل بشكلٍ  عليها المستحوذ الملموسة غير الموجودات قياس يتم
 .األصل في المتضمنة المستقبلية االقتصادية المنافع المنشأة إلى تتدفق أن الحتمالية

 

 أكثر أو سنوياً  اختبارها يتم لكن لإلطفاء تخضع ال المحددة غير اإلنتاجية األعمار ذات الملموسة غير الموجودات إن
 سواءً  الدفترية القيمة في انخفاض وجود احتمال إلى والظروف األحداث تشير عندما قيمتها في االنخفاض مقابل تكراراً 
 الوحدة المنتجة للنقد. مستوى على أو فردية بصورة

 
 كان إذا ما لتحديد سنوياً  ةالمحدد يرة ذات األعمار اإلنتاجية غالملموس غيراألعمار اإلنتاجية للموجودات  مراجعة تتم

 إلى محدد غير من اإلنتاجي العمر تغيير فإن دقته، عدم ثبوت حال وفي .به موثوقاً  يزال الاألعمار اإلنتاجية  تقييم
 غير باألصل االعتراف إيقاف عن الناتجة الخسائر أو األرباح قياس يتم .مستقبلي أساس على إجراؤه يتم محدد

األرباح أو  بيان في وتدرج لألصل الدفترية والقيمة االستبعاد متحصالت صافي بين الفرق أساس على الملموس
  .باألصل االعتراف إيقاف يتم عندماالموحد الخسائر 

 
 الموجودات غير الماليةانخفاض قيمة  5-5

 
مثل الشهرة التجارية أو الموجودات غير الملموسة غير الجاهزة  –محدد غير الموجودات لها عمر إنتاجي إن 

االنخفاض في القيمة. تتم مراجعة الموجودات التي تخضع  مقابلسنوياً  اختبارهالإلطفاء ويتم ال تخضع لالستخدام 
االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون مقابل لإلطفاء 

وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته  خسارة االنخفاض في القيمةاالعتراف بقابلة لالسترداد. يتم 
االستخدام، أيهما من  القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمةالقابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي 

المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن في أقل أعلى. ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات 
التي  التجارية ة بخالف الشهرة. تتم مراجعة الموجودات غير المالي)الوحدات المنتجة للنقد(منفصل  تحديدها بشكلٍ 

 بتاريخ كل تقرير. احتمال عكس االنخفاض في القيمة مقابلتعرضت النخفاض في قيمتها 
  



 مجموعة أغذية ش.م.ع
 

 المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

13 

 )تابع(ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  5
 

 الموجودات المالية 5-6
 

والموجودات المالية المتاحة للبيع. تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية في الفئات التالية: القروض والذمم المدينة 
الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف  االستحواذ على يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تم

 لموجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.
 
 مدينةالذمم القروض وال ( أ)

دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوٍق موجودات مالية غير مشتقة ذات بالقروض والذمم المدينة تتمثل 
 17المتداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن  نشطة. يتم إدراج القروض والذمم المدينة في الموجودات

المجموعة  والذمم المدينة لدى تم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتألف القروضفترة التقرير، حيث يشهراً بعد نهاية 
 اإليضاح" في بيان المركز المالي الموحد )وأرصدة لدى المصارف "الذمم المدينة التجارية واألخرى و"النقد من 
الحقاً ويتم االعتراف بها مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. (. 15-7و 17-7 رقم

 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. لالعتراف المبدئي، يتم قياسها بالتكلفة
 

 )ج( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
محتفظ بها إن الموجودات / المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تعتبر موجودات مالية 

مصنفة على أنها لغرض المتاجرة إال إذا كانت  المحتفظ بهالغرض المتاجرة. تصنف األدوات المالية المشتقة ضمن 
محتفظ بها لغرض التحوط. كما تصنف الموجودات / المطلوبات في هذا البند كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا كان 

 على أنه غير متداول. تصنيفه يتمشهرا، أما ما دون ذلك  17 خاللمن المتوقع تسويتها 
 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية 5-2

 
يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات 
المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. يتم االعتراف 

ويتم إظهارها في حساب المخصص مقابل هذه الموحد رباح أو الخسائر بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األ
. وفي حال أدى حدث الحق إلى تقليص خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من المالية الموجودات

 .ر الموحداألرباح أو الخسائ بيان خالل
 

 األدوات المالية 5-31
 

تجارية الدائنة الذمم الولدى المصارف رصدة والنقد واأل ىخراألتجارية والمدينة الذمم التتألف األدوات المالية من 
االعتراف  مصرفية. يتمالقروض الو واألدوات المالية المشتقة مستحقة إلى أطراف ذات عالقةالمبالغ الخرى واألو

 باألداة المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المعنية.
 

 للمعامالت.منسوبة بصورة مباشرة  يتم االعتراف باألدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف
 

التدفقات النقدية من  الحصول علىالحقوق التعاقدية للمجموعة في ما تنتهي جودات المالية عنديتم إيقاف االعتراف بالمو
الموجودات المالية إلى طرف آخر دون االحتفاظ بالسيطرة أو  الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل

ما تنتهي مالية عند. يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات البصورة فعلية ملكية تلك الموجودات وامتيازاتبكافة مخاطر 
 اتالتزام

 .اأو إلغاؤه االوفاء بهيتم المجموعة المحدد في العقد أو 
 

 .أو أقل أشهر 5استحقاقها التي تبلغ تواريخ ودائع ألجل النقدية والرصدة األعلى لدى المصارف واألرصدة يشتمل النقد 
 

 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بصورٍة جوهرية عن القيمة الدفترية.
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 )تابع(األدوات المالية  5-31

 
 مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني 
للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في  واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية

 الوقت. ذات
 

 األدوات المالية المشتقة
 تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض التحوط من تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة.

ف مبدئياً بأي تكاليف منسوبة للمعاملة مباشرة عند تكبدها يتم قياس األدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة، ويتم االعترا
ضمن األرباح أو الخسائر. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المشتقة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي 

 تغيرات تطرأ عليها بشكل عام ضمن األرباح أو الخسائر.
 

 المخزون 5-33
 

 يصرف. يتم تحديد التكلفة على أساس مبدأ الوارد أوالً القابلة للتحقيقصافي القيمة ويتم قياس المخزون بسعر التكلفة 
المتكبدة في حيازة المخزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى المصروفات أوالً. تشتمل تكلفة المخزون على 

المصّنع، تشتمل التكلفة  ون إلى موقعه ووضعه الحاليين. وفيما يتعلق بالمخزونالمخز نقلالتكاليف األخرى المتكبدة في 
العامة لإلنتاج على أساس معدل الطاقة التشغيلية االعتيادية، باستثناء تكاليف  المصروفاتعلى نسبة مالئمة من 

 االقتراض.
 

البيع المتغيرة  مصروفاتناقصاً  ةاالعتيادي األعمالفي سياق  المقدرتمثل سعر البيع  القابلة للتحقيقإن صافي القيمة 
 .المطبقة

 
 الذمم المدينة التجارية 5-35

 
األعمال أو الخدمات المقدمة في سياق  المباعةالمبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع بالذمم المدينة التجارية تتمثل 

 االعتياديةأو خالل دورة التشغيل ) واحدة أو أقلغضون سنة  . فإذا كان من المتوقع تحصيل هذه الذمم فياالعتيادية
 غير متداولة. يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وإذا لم يكن كذلك، يتم عرضها كموجودات (،للمنشأة إذا كانت أطول

 
م طريقة الفائدة القيمة العادلة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدابالذمم المدينة التجارية مبدئياً االعتراف بيتم 

 االنخفاض في القيمة. ، ناقصاً مخصصةالفعلي
 

 النقد وما يعادله 5-31
 

النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد، يتضمن النقد وما 
، باإلضافة ثالثة أشهرعالية السيولة بفترات استحقاق أصلية ال تزيد عن  قصيرة األجلوغيرها من االستثمارات  بنوك

في بيان المركز المالي الموحد  إلى السحوبات المصرفية على المكشوف. تظهر السحوبات المصرفية على المكشوف
 ضمن المطلوبات المتداولة.

 

 رأس المال 5-32
 

 ملكية.يتكون رأس المال من أسهم عادية مصنفة كحقوق 
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 الذمم الدائنة التجارية 5-32
 

 األعمالسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق بالتزامات بالذمم الدائنة التجارية تتمثل 
الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة  من الموردين. يتم تصنيف الذمم ةاالعتيادي

األمر كذلك، فإنه يتم عرضها  . وإذا لم يكن(خالل دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا كانت أطول أقل )أوواحدة أو 
 كمطلوبات غير متداولة.

 
العادلة، ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة يتم االعتراف ب

 .ةالفعلي
 

 القروض 5-38
 

تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم إدراج القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة 
 األرباح أو الخسائروالقيمة المستردة في بيان ( لمعاملةتكاليف ا صافية منالمتحصالت )فرق بين االعتراف بأي مع 

 .ةالموحد على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلي
 

يتم االعتراف بالرسوم المدفوعة لتسهيالت القروض كتكاليف لمعامالت القرض إذا كان من المرجح أن يتم سحب 
الموحد  األرباح أو الخسائرالحالة، يتم االعتراف بالرسوم في بيان  جميع التسهيالت المصرفية أو جزء منها. وفي هذه

 فترة القرض. على مدى
 

 ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة 5-35
 

يتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بين األساس 
الدفترية في البيانات المالية الموحدة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة  وقيمهاالضريبي للموجودات والمطلوبات 

والتي يتوقع العمل بها عند بيع  تم سنها أو المطبقة فعلياً في تاريخ الميزانية العموميةاستخدام المعدالت الضريبية التي ب
 أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

 
االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كان من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة يتم 

 بحيث يمكن على أساسه االستفادة من الفروق المؤقتة.
 

 الموظفين تعويضات 5-36
 
 المكافآت وخطط الحوافز طويلة األجل  ( )أ

المكافآت والحوافز طويلة األجل في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى  اتتعترف الشركة بمطلوب
 باإلدارة لموافقة مجلس اإلدارة وترتبط بأداء الشركة. متيازات الخاصة. تخضع االعلى أساس متراكم

 
 نهاية الخدمة للموظفين تعويضات )ب(

تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم االعتراف بالتزام المبلغ المتوقع دفعه يتم تحميل امتيازات الموظفين قصيرة األجل عند 
إذا كان لدى المجموعة التزام حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمها الموظف ويكون من الممكن 

 تقدير هذا االلتزام بصورة موثوقة.
 

 خطة المساهمات المحددة
ة المستحقة عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المستحقين يتم أداء مساهمات التقاعد الشهري

. تتولى دائرة المالية بحكومة أبوظبي إدارة صندوق المعاشات والتقاعد، ويمثلها 7111لسنة  7بمقتضى القانون رقم 
 في ذلك صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي. 
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 خطة التعويضات المحددة

يتمثل برنامج التعويضات المحددة بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين بخالف برنامج للمساهمات المحددة. تقوم 
طبقا لألحكام المطبقة الشركة حالياً بتطبيق برنامج غير خاضع للتمويل خاص بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

يرتكز على فترات الخدمة المتراكمة ومستوى آخر راتب و من قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
أساسي للموظف. يتم احتساب صافي التزام الشركة المتعلق ببرنامج التعويضات المحددة من خالل تقدير قيمة 
التعويضات المستقبلية التي اكتسبها الموظفين مقابل خدمتهم في الفترة الحالية والفترات السابقة. يتم خصم هذه 

 يتم خصم أي تكاليف غير معترف بها للخدمة السابقة.ضات لتحديد قيمتها الحالية. التعوي
 

يتم إجراء االحتساب بصورة سنوية بواسطة اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المقدرة. عندما يتم 
للموظفين ضمن األرباح تحسين امتيازات الخطة، يتم االعتراف بحصة التعويضات الزائدة الخاصة بالخدمة السابقة 

أو الخسائر بأقساط متساوية على متوسط الفترة حتى تصبح التعويضات مستحقة. يتم االعتراف بالمصروفات 
 مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر، إلى المدى الذي تصبح عنده التعويضات مستحقة في الحال. 

 
 المخصصات 5-32

 

على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ُتحتسب المخصصات عن المطالبات عندما يترتب 
تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ  ويكون من المحتمل أن يستدعي األمر إجراء

 المستقبلية. التشغيليةلخسائر المتعلقة با مخصصاتيتم االعتراف بالااللتزام بشكٍل موثوق. ال 
 

هناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد لتسوية عندما تكون 
ويتم االعتراف بالمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل  االلتزام يتم تحديدها بالنظر إلى درجة االلتزامات ككل.

 س فئة االلتزامات.بإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نف
 

الذي الضريبة  ما قبليتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل قبل 
 لتزام.المرتبطة باالللمال والمخاطر  يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية

 

 االعتراف باإليرادات 5-51
 

 األعمالبيع البضائع والخدمات في سياق مقابل  المستحقالمقبوض أو  للثمنتتألف اإليرادات من القيمة العادلة 
ضريبة القيمة المضافة والمرتجعات والحسومات  ألنشطة المجموعة. يتم إظهار اإليرادات صافية من ةاالعتيادي

 .المجموعة التي تتم بين شركاتوالخصومات وبعد حذف المبيعات 
 

تعترف المجموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليرادات بشكٍل موثوق به، وعندما يتم نقل المخاطر 
يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية  الهامة المتعلقة بالملكية إلى المشتري، وعندما واالمتيازات

يتم قياس اإليرادات  دة لكل نشاط من أنشطة المجموعة على النحو المبين أدناه.مستقبلية، وعندما يتم استيفاء معايير محد
، باستثناء الخصومات أو الحسومات أو ضرائب المبيعات أو الرسوم المستحق القبضالمقبوض أو  للثمنبالقيمة العادلة 

ي االعتبار نوع العميل ونوع المعاملة تقديراتها إلى النتائج التاريخية، مع األخذ ف الجمركية. تستند المجموعة في إعداد
 وشروط كل اتفاق.

 

 بيع البضائع
يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية الجوهرية إلى العميل، وال يكون هناك تدخل 

ف المرتبطة واسترجاع مستمر من قبل اإلدارة في البضائع، وأن تكون قيمة اإليرادات واسترداد الثمن محتمل، والتكالي
البضائع المحتمل يمكن تقديره بصورة موثوقة. تختلف عملية نقل المخاطر واالمتيازات بحسب الشروط الواردة في 

 عقد البيع.
 

 بيع الخدمات
 الخدمات. تقديميتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة عندما يتم 
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 إيرادات التمويل ومصروفات التمويل 5-53

 
واألرباح على األدوات المالية المشتقة )إيضاح  تشمل إيرادات التمويل إيرادات الفوائد المستحقة من الودائع تحت الطلب

 .ة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها، باستخدام طريقة الفائدة الفعلي( 7-11
 

. يتم والخسائر على األدوات المالية المشتقة الفائدة المستحقة على القروض على مصروفات التمويل مصروفاتتشمل 
 .ةلفائدة الفعلياالموحد باستخدام طريقة الشامل تكاليف االقتراض في بيان الدخل  بكافةاالعتراف 

 
 عقود االيجار 5-55

 

. ةالملكية كعقود إيجار تشغيلي وامتيازاتيتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزء كبير من مخاطر 
إلى بيان  (صافية من أي حوافز مقبوضة من المؤّجرة )عقود اإليجار التشغيلي يتم تحميل الدفعات التي تتم بموجب

العقارات  اإليجار. تستأجر المجموعة بعض عقد على مدى فترة الموحد بطريقة القسط الثابت األرباح أو الخسائر
 والمركبات.

 
 توزيعات األرباح 5-51

 
في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم  اتتحتسب األرباح الموزعة على مساهمي المجموعة كمطلوب

 مساهمي المجموعة. فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل
 

 لتعويضات والمنح الحكوميةا 5-52
 

إن األموال المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم 
تكلفة المبيعات، على أساس منتظم في نفس الفترة التي تتأثر  كخصم مناألرباح أو الخسائر، االعتراف بها في بيان 

 فيها معاملة البيع.
 

 ربحية السهم 5-52
 

لربح أو الخسارة العائدة إلى من خالل قسم اتعرض المجموعة بيانات حول ربحية أسهمها. يتم احتساب ربحية السهم 
 القائمة خالل الفترة. مساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم

 
 البحث والتطوير تكاليف 5-58

 
لبحث والتطوير، باستثناء المتكبدة لالموجودات غير الملموسة، فإن النفقات  58وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

في البرامج الهندسية المشتركة، يتم تمييزها على أنها متعلقة إما  المبالغ المعلومة المستردة من العقود والمساهمات
بالنسبة  . أمااألرباح أو الخسائرج جميع نفقات مرحلة البحث في بيان بمرحلة البحث أو بمرحلة التطوير. يتم إدرا

لنفقات التطوير، فإنه يتم رسملتها كأصل غير ملموس مكّون داخلياً فقط إذا استوفيت معايير صارمة تتعلق على وجه 
يمكن تصنيفها في هاتين الفئتين منافع اقتصادية مستقبلية. يتم التعامل مع النفقات التي ال  وتحقيق التحديد بالجدوى الفنية

 كنفقات متكبدة في مرحلة البحث.
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 إدارة المخاطر المالية 1
 

 المخاطر المالية عوامل  1-3
 

تشمل مخاطر صرف العمالت ) تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة وهي: مخاطر السوق
االئتمان  األسعار(، ومخاطرالفائدة ومخاطر التدفقات النقدية ومخاطر  األجنبية ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار

عدم إمكانية  . يركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة بوجٍه عام علىيةمخاطر التشغيلالومخاطر السيولة و
 اء المالي للمجموعة.التنبؤ بأداء األسواق المالية ويهدف إلى خفض اآلثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على األد

 
 إدارة المخاطر

 

ت في وعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل آثار التغيراتؤدي العمليات الدولية للمجموعة إلى تعرضها لمجم
ومخاطر أسعار السوق ومخاطر أسعار الفائدة صرف العمالت األجنبية( مخاطر ) أسعار صرف العمالت األجنبية

. إّن أنشطة المجموعة الخاصة بإدارة المخاطر التمويلية والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولةومخاطر االئتمان 
عاتق قسم الخزينة في المجموعة بما يحقق المنافع من حجم المخاطر والسيطرة عليها. يدير قسم  والمالية تقع على

عمال األساسية. ويقوم قسم الخزينة فقط األ الخزينة التعرضات المالية للمجموعة مركزياً على نحٍو يتفق مع مخاطر
 بإدارة تلك المخاطر والتدفقات الناتجة عن العمليات التجارية األساسية، أما عمليات المضاربة فال يتعامل معها القسم.

 
يتم من خالل آلية إدارة المخاطر بالمجموعة تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع اإلجراءات 

مراجعة أنشطة إدارة المخاطر، حيثما كان ذلك  ة للحد منها ومتابعتها وااللتزام باإلجراءات الموضوعة. تتمالمناسب
 مناسباً، لبيان التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

 
 يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكٍل عام عن وضع أنشطة إدارة المخاطر بالمجموعة واإلشراف عليها.

 

التدقيق الخاصة بالمجموعة المسؤولية عن متابعة كيفية إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى فاعلية  تتولى لجنة
المجموعة، ويساعد اللجنة في أداء مهامها اإلشرافية قسم  إجراءات إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها

النتائج التي  سواء على أنشطة إدارة المخاطر، ويرفعالتدقيق الداخلي الذي يقوم بمراجعات منتظمة ومؤقتة على حد 
 يتوصل إليها إلى لجنة التدقيق للمجموعة.

 
 مخاطر السوق  ( أ)

 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية  (1)
الناشئة عن التعرضات للعمالت صرف العمالت األجنبية تعمل المجموعة على الصعيد الدولي وتتعرض لمخاطر 

التركية والروبية الهندية والفرنك السويسري. وفيما يتعلق بمعامالت  المصري والليرة المختلفة، أهمها اليورو والجنيه
سعر  نظراً ألنصرف العمالت األجنبية المجموعة المقّومة بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر 

المعامالت التجارية  األجنبية منصرف العمالت الدوالر األمريكي. تنشأ مخاطر مثبت أمام الدرهم اإلماراتي صرف 
 (.51)إيضاح في العمليات الخارجية  المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بها وصافي االستثمارات

 

 مخاطر األسعار (7)
ال تمتلك المجموعة أي استثمارات في األوراق المالية وال تتعرض لمخاطر أسعار األسهم. ال تقوم المجموعة بإبرام 

 لمخاطر أسعار السلع. معرضةللمجموعة، وبالتالي فإنها  ع إال للوفاء بمتطلبات االستخدام والبيع المتوقعةعقود السل
يتم والتي  ٪1تحقق المجموعة من خاللها حد أدنى من العائدات بواقع هذا، وقد قامت الشركة بإبرام أدوات مالية مشتقة 

ي أسعار الفائدة والحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية تحديد قيمتها العادلة من خالل مجموعة من الحركات ف
 .ي تتضمن األدوات المالية المشتقةالت
 

قبل  بتسوية األداة المعنيةالمجموعة عدم قيام المشتقة في حال  األداةيخضع المبلغ األصلي لضمان بموجب 
 .لتقاعديةاالستحقاقات ا

 

 مخاطر أسعار الفائدة  (5)
. ال البنوكإن معدالت الفائدة الفعلية للمطلوبات المالية المستحقة للبنوك من المجموعة مرتبطة باألسعار السائدة في 

 الفائدة. تتحوط المجموعة لتعرضها لمخاطر أسعار
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 مخاطر االئتمان ( ب)

االئتمان على أساس المجموعة، باستثناء مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة الحسابات المدينة. تتولى تتم إدارة مخاطر 
االئتمان لكل عميل من عمالئها الجدد قبل االتفاق على الشروط  كل شركة تابعة المسؤولية عن إدارة وتحليل مخاطر

 واألحكام القياسية للسداد والتسليم.
 

اعتمادات مستندية / خطابات ضمان باإلضافة إلى شيكات مؤجلة من كبار  ةاالعتيادي األعمالتقبل المجموعة في سياق 
النخفاض القيمة يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يخص الذمم المدينة  مخصص برصدالعمالء. تقوم المجموعة 

بالتعرضات للمخاطر الهامة  علقيت محددالتجارية واألخرى. تتمثل العناصر الرئيسية لهذا المخصص بعنصر خسارة 
ولكن لم يتم  المتكبدةالفردية وعنصر خسارة جماعي يتم رصده لمجموعات الموجودات المتشابهة فيما يخص الخسائر 

. يتم تحديد مخصص جماعي للخسائر اعتماداً على المعلومات التاريخية إلحصائيات السداد المتعلقة بعد تحديدها
 فقاً لسياسة المجموعة.بموجودات مالية مماثلة وو

 
والمؤّسسات المالية، وتدار من خالل  البنوكوالودائع لدى  وأرصدة لدى المصارفتنشأ مخاطر االئتمان من النقد 

 والتجارب الماضية والعوامل األخرى ذات الصلة. / المؤّسسات المالية للبنوكالودائع مع مراعاة المركز المالي 
 

 مخاطر السيولة ( ج)
إعداد توقعات التدفقات النقدية على مستوى المجموعة. يقوم قسم المالية لدى المجموعة بمراقبة التوقعات المتجددة يتم 

النقد الكافي لتلبية االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بقدر كاف من  لمتطلبات السيولة للمجموعة لضمان توفر
االقتراض أو  حدود يع األوقات حتى ال تخالف المجموعةفي جم( 51إيضاح )لتسهيالت المصرفية غير المسحوبة ا

. تراعي هذه التوقعات خطط تمويل الديون لدى الخاصة بها المتعلقة بتسهيالت القروض( حيثما وجدت)االتفاقيات 
وضة على التنظيمية أو القانونية الخارجية، عند االقتضاء، مثل القيود المفر تفاقيات والمتطلباتوااللتزام باالالمجموعة 

 .العمالت
 

يتم تحويل فائض النقد المحتفظ به لدى القطاعات التشغيلية إلى خزينة المجموعة وفقاً لترتيبات تجميع النقد لدى 
استحقاق  بتواريخالمجموعة باستثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل  . تقوم خزينةالبنوكالمجموعة المبرمة مع أحد 
 المذكورة أعاله.  ير المبالغ المطلوبة على النحو المحدد في التوقعاتمناسبة أو سيولة كافية لتوف

 
نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية  مبالغ تعمل المجموعة بشكل رئيسي على ضمان امتالكها
زامات المالية؛ ويستثنى لدى المجموعة بما في ذلك الوفاء بااللت والرأسمالية المتوقعة وفقاً لمتطلبات رأس المال العامل

 من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.
 

 عالوة على ذلك، تحتفظ المجموعة بالتسهيالت االئتمانية التالية:
 

  ألف درهم تتضمن سحوبات على المكشوف وتسهيالت ضمان وتسهيالت استيراد.  757.935تسهيالت بقيمة
 فائدة وفقاً لمعدل إيبور/ ليبور/ متوسط سعر الفائدة مضافاً إليه هامش محدد.لهذه التسهيالت تخضع 

  فائدة وفقاً لمعدل إيبور/ ليبور/ متوسط سعر الفائدة يخضع لألف درهم  175.895قروض قصيرة األجل بقيمة
 ضافاً إليه هامش محدد.م

  فائدة وفقاً لمعدل ليبور مضافاً إليه هامش محدد.يخضع لألف درهم  143.515األجل بقيمة  طويلةقروض 
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية  1
 
 )تابع( عوامل المخاطر المالية  1-3

 
 المخاطر التشغيلية  د()

تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب تتعلق بعمليات 
والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق  المجموعة

ة والتنظيمية ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانوني
 تنتج المخاطر التشغيلية عن كافة عمليات المجموعة.عليها بشكل عام. 

 
إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل حدوث توازن بين تفادي الخسائر المالية واإلضرار بسمعة 

 لتفادي اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة واالبتكار. وأيضاً  المجموعة مع االقتصاد بشكٍل عام في التكاليف
 

تقع المسؤولية الرئيسية عن تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا لكل 
ئيسية، ومنها على سبيل تحديد وإدارة المخاطر التشغيلية الر . ُيضاف إلى هذه المسؤوليةمن وحدات األعمالوحدة 
 المثال:

 

 كفاية ضوابط الرقابة الداخلية 
 التسويات والرقابة على المعامالت 
 االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 االمتثال للسياسات واإلجراءات 
  الكوارث في حاالتخطط استئناف األعمال وتعافي تقنية المعلومات 
 قواعد السلوك المهني 
 غطاء التأمينيكفاية ال 
 لجنة إدارة مخاطر السلع 
 استقاللية وحدة ضمان الجودة عن وحدة التشغيل 
 إدارة مخاطر المنشأة 
 المراجعات الشهرية وربع السنوية على أنشطة العمل 
 التدريب والتطوير المهني للكوادر الواعدة 
 

دورية يتم تنفيذه من قبل قسم التدقيق الداخلي. تتم مراقبة مدى االلتزام بمعايير المجموعة من خالل برنامج مراجعات 
المعنية مع تقديم تقارير موجزة إلى لجنة  وحدة األعمالالداخلي مع إدارة  تتم مناقشة نتائج مراجعات قسم التدقيق

 التدقيق واإلدارة العليا للمجموعة.
 

 إدارة مخاطر رأس المال  1-5
 

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

 
يسعى مجلس اإلدارة إلى إيجاد توازن بين العوائد المرتفعة التي ُيحتمل تحقيقها والمستوى المرتفع لالقتراض 

 الي قوي.رأسم واالمتيازات والضمانات المالئمة في ظل مركز
 

 لم يكن هناك تغيرات في سياسة المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.
  



 مجموعة أغذية ش.م.ع
 

 المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

75 

 التقديرات واألحكام المحاسبية  2
 

وتستند إلى الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل، بما في ذلك توقعات  بصورة مستمرةيتم تقييم التقديرات واألحكام 
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية الهامة  الظروف الراهنة. األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل

ها تأثير هام على قيمة ، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية والتي يكون ل7يضاح اإل، التي تم بياناها في للمجموعة
 الموحدة. الموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية

 
 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر  .بتاريخ كل تقريربمراجعة ذممها المدينة لتقييم خسائر انخفاض القيمة  اإلدارةتقوم 
بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كانت هناك أي  اإلدارة، تقوم أو الخسائر الموحداألرباح انخفاض القيمة ضمن بيان 

 معطيات ملحوظة تفيد بوجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدر.
  

وعليه، يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدها والتي تعتبر بناًء 
 على الخبرة السابقة بمثابة دليل على تدني القدرة على استرداد التدفقات النقدية.

 
 المخزون المتقادممخصص 

مخزونها لتقييم الخسائر من التقادم على أساٍس منتظم. ولتحديد ما إذا كان  بنودتقوم اإلدارة بمراجعة أعمار وحركات 
الموحد، فإن اإلدارة تصدر أحكاماً حول ما إذا كانت هناك أي  األرباح أو الخسائر مخصص للتقادم في بيان قيدينبغي 

لهذا المنتج القابلة للتحقيق بيانات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود أي إمكانية لبيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة 
 والبضائع الجاهزة.والمواد الخام منتهية الصالحية أو التي اقترب تاريخ انتهاء صالحيتها 

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات استناداً إلى االستخدام المزمع 
وف القائمة مثل التقدم التكنولوجي أو للموجودات واألعمار االقتصادية المقدرة لها. قد تؤدي التغيرات الالحقة في الظر

االستخدام المستقبلي للموجودات ذات الصلة إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات 
 المبدئية. 

 
 األخرى الموجودات قيمة في االنخفاض

 موجودات تعرض احتمال على مؤشر أي هناك كان إذا ما بتقييم اإلدارة تقوم ،بيان مركز مالي كل تاريخ في
 على وينطوي هامة أحكام وضع يقتضي القيمة لخسائر انخفاض مخصص تحديد إن .القيمة في لالنخفاض المجموعة

 .والسوق العمل قطاع ظروف ذلك في بما للعوامل، تقييم
 

 المتداولة غير الموجودات قيمة في االنخفاض
 أو مستقل أساس على إما قيمتها، في االنخفاض للتحقق من المتداولة غير الموجودات لكافة الدفترية القيمة مراجعة تتم

 الموجودات تعّرض احتمال على مؤشر هناك يكون عندما وذلك لنقد،منتجة ل وحدات من أكبر وحدة من كجزء
 تتمتع ال التي الملموسة غير والموجوداتالتجارية  الشهرة اختبار سنوياً  يتم ذلك،عالوة على  .قيمتها فيالنخفاض 

 بيان إلى القيمة في لالنخفاض مرصود مخصص أي تحميل يتم .قيمتها في االنخفاض مقابل محددة إنتاجية بأعمار
 عكس يتم بينما ،التجارية الشهرة قيمة في االنخفاض عكس يتم ال .الصلة ذات السنة في الموحد األرباح أو الخسائر

 لتحديد المستخدمة التقديرات في تغّير أي هناك كان إذا فقط األخرى المتداولة الموجودات قيمة في االنخفاض خسائر
 من كان التي الدفترية القيم عن المعدلةالقابلة لالسترداد  المبالغوفقط إلى المدى الذي ال تزيد فيها  المستردة المبالغ
 .القيمة في االنخفاضاالعتراف ب عدم حال في اإلطفاء، أو االستهالك من صافية تتوفر، أن الممكن
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 )تابع( األحكام والتقديرات المحاسبية 2
 

 مخصص ضريبة الدخل
 

تأخذ اإلدارة بعين االعتبار المتطلبات الالزمة لمخصص ضريبة الدخل. قامت اإلدارة بتقدير مخصص الضريبة بناًء 
تم احتساب مخصص الضريبة بناًء على معدل على األداء السنوي بعد تعديل البنود غير الخاضعة للضريبة. 

الضريبة الخاص بالدولة التي تعمل بها المجموعة مع األخذ بعين االعتبار اإلعفاءات التي من الممكن المطالبة بها 
 .العمومية الميزانية تاريخ في بموجب االتفاقيات المحلية أو الدولية كما

 
 ةتقدير القيمة العادلة للموجودات غير الملموس

 

قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة لحقوق استخدام مياه الينابيع لمدة عشر سنوات. من الممكن أن تؤدي التغيرات 
 الالحقة في فترة الرخصة أو مستوى المياه إلى تغير القيمة العادلة لهذه الحقوق.

 
الخطة الخمسية لألعمال وسجلتها على بشكل قدرت اإلدارة القيمة العادلة للعالمة التجارية المستحوذ عليها بناًء على 

 مؤقت. إن اإلدارة بصدد تعيين خبير تقييم إلنهاء عملية تقييم العالمة التجارية المستحوذ عليها.
 

 القطاعات تقارير 2
 

 ديسمبر  13المنتهية في  للسنة المعلنة القطاعاتمعلومات حول 
 

القطاعان منتجات وخدمات هذان لدى المجموعة قطاعين يتم إصدار تقارير بشأنهما، وهما موضحان أدناه. يقدم 
مختلفة. يقوم مجلس وتشغيلية متنوعة، وتتم إدارتهما بشكٍل منفصل كونهما يحتاجان تقنيات واستراتيجيات تسويق 

لوحدات التنظيمية االستراتيجية على أساس ربع سنوي اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة من ا
 على األقل.

 
 موضح بإيجاز أدناه عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:

 
  قطاع األنشطة الزراعية

o .الدقيق والعلف الحيواني، يتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني 
 

  قطاع األنشطة االستهالكية

o  والمشروبات، وتتضمن تصنيع وتوزيع مياه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء المياه المعبأة
 والعصائر.

  النشاط التجاري في تركيا يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط "المياه المعبأة"، وبالتالي يتم إدراجه أيضاً ضمن
 قطاع األنشطة االستهالكية.

  يتم إدراجه أيضاً ضمن قطاع  الشرب، إال أنه البيان يتمثل بتصنيع وتوزيع مساهالنشاط التجاري في
 األنشطة االستهالكية.

o  تشمل تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل الحار والفواكه المرّكزة والخضروات المجمدة  الغذائيةالمواد
 .ومنتجات المخبوزات المجمدة ومنتجات األلبان الطازجة

 شاط "المواد الغذائية"، وبالتالي يتم إدراجه أيضاً النشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لن
 ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.

 
. يتم قياس األداء استناداً إلى أرباح القطاع وفقاً لما يتم مبينة أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي إن

رئيس التنفيذي للمجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع في بيانه في التقارير اإلدارية الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل ال
قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات هي األكثر مالئمة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات 

وفقاً لشروط السوق األخرى في المنشآت العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات 
 .عتياديةاال
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 )تابع(القطاعات  تقارير 2
 

 :للسنةكل قطاع  حسبفيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة 
 

  قطاع األنشطة االستهالكية  قطاع األنشطة الزراعية 

 
 الدقيق

 الحيواني والعلف
 المياه المعبأة
 والمشروبات

 المواد
 االستهالكيةإجمالي قطاع األنشطة  الغذائية

 
 اإلجمالي

 
 ديسمبر 13

5132 
 ديسمبر 51

7114 
 ديسمبر 13

5132 
 ديسمبر 51

7114 
 ديسمبر 13

5132 
 ديسمبر 51

7114 
 ديسمبر 13

5132 
 ديسمبر 51

7114 
 ديسمبر 13

5132 
 ديسمبر 51

7114 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
           

  1.433.147 3.688.121 414.334 581.551  111.557 338.558  314.719 821.222  1.158.311 3.318.161 إيرادات خارجية

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

  473.117 833.135 719.944 111.281  5.489 6.323  714.733 522.555  743.138 115.122 إجمالي األرباح

  12 3.823  2 3.258 - 128  2 3.311  11 382 إيرادات تمويل

  (1.121) (6.358) (1.522) (6.358)  (5.122) (228)  (3.522) (5.351) (22) - مصروفات تمويل

  26.323 58.655 12.853 25.236  2.156 3.165  11.121 23.213 55.261 52.122 مصروفات إستهالك

 ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 أرباح / )خسائر(

 القطاع التشغيلي  
  بعد الضريبة   

 
558.222 

 
711.735 

 
331.336 

 
84.948 

 
(51.621) 

 
(77.444) 

 
68.556 

 
37.514 

 
135.555 

 
738.137 

           
           بنود جوهرية غير نقدية:

           
 خسائر انخفاض قيمة

الذمم المدينة التجارية  
  (74) 22 498 (85) 147 - )صافي(

 
 

15 

 
 

474 15 871 

 
 

  



 مجموعة أغذية ش.م.ع
 

 المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

78 

 )تابع(القطاعات  تقارير 2
 

 
 اإلجمالي              قطاع األنشطة االستهالكية     قطاع األنشطة الزراعية     

 
 ديسمبر 13

5132 
 ديسمبر 51

7114 
 ديسمبر 13

5132 
 ديسمبر 51

7114 
 ديسمبر 13

5132 
 ديسمبر 51

7114 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

       أخرى:

  1.344.193 3.266.635  841.197 3.123.182  717.915 215.521 موجودات القطاع

  499.971 112.832  178.757 383.623  571.755 321.581 مطلوبات القطاع

  711.497 325.221  189.791 353.535  77.417 53.558 مصروفات رأسمالية
 

الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو الخسائر والموجودات والمطلوبات الخاصة بالقطاعات  تتسوية إجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستهالك والمصروفا
 التشغيلية.

 

  5132   7114  

 
إجمالي القطاعات 

 إجمالي الموحدة غير مخصصة ةالتشغيلي
إجمالي القطاعات 

 إجمالي الموحدة غير مخصصة ةالتشغيلي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

  445.795 ( 11.819)  473.117 225.522 (31.555) 833.135 إجمالي األرباح

  11.135  11.114  59 33.255 2.213 3.823 تمويلإيرادات 

 (11.771) (8.577) ( 5.595) (32.536) (5.225) (6.358) مصروفات تمويل

  45.171  4.971  38.131 65.255 2.822 58.655 إستهالك

  714.113  7.418  711.497 328.525 1.632 325.221 مصروفات رأسمالية
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 )تابع(تقارير القطاعات  2
 

الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو  تتسوية إجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستهالك والمصروفا
 )تابع(الخسائر والموجودات والمطلوبات الخاصة بالقطاعات التشغيلية 

 
  السنةأرباح 

 
 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 738.137 135.555 لقطاعات التشغيليةاإجمالي أرباح 
   مبالغ غير مخصصة

 (44.571) (61.525) أخرىمصروفات تشغيلية 
 1.458 5.112 صافي إيرادات التمويل

 ----------------- ----------------- 
 195.573 513.132 للسنة بعد ضريبة الدخلاألرباح الموحدة 

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

   الموجودات
 1.344.193 3.266.635 إجمالي موجودات القطاعات التشغيلية

 443.188 568.555 أخرىمبالغ غير مخصصة 
 --------------------- --------------------- 

 7.719.785 5.152.122 إجمالي الموجودات الموحدة
 ========== ========== 
   

   المطلوبات
 499.971 112.832 القطاعات التشغيلية مطلوباتإجمالي 

 579.411 252.132 أخرىغير مخصصة  مبالغ
 --------------------- --------------------- 

 879.371 611.811 الموحدة المطلوباتإجمالي 
 ========== ========== 
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 تكلفة المبيعات 8
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 918.117 222.123 مواد خام
 114.781 322.551 رواتب ومزايا

 34.575 51.112 استهالك
 57.798 12.256 مرافق
 51.888 11.321 صيانة

 17.779 33.532 مصروفات إيجار
 74.435 52.526 مصروفات أخرى

 --------------------- --------------------- 
 3.582.128 1.191.774 
 ========== ========== 

 
يتم بيان تكلفة المواد الخام الخاصة بالدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم تعويضات حكومة أبوظبي البالغة 

التقليل الجزئي ، التعويضات. يتمثل الهدف من هذه درهم( ألف 587.533: 7114)درهم  ألف 543.799
 ائية االستهالكية في إمارة أبوظبي.من تأثير الزيادة والتقلب في أسعار الحبوب العالمية وأسعار بيع المواد الغذ

  

 مصروفات البيع والتوزيع 5
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

  75.131 26.255 رواتب ومزايا
  43.484 22.686 مصروفات تسويق

  34.845 25.321 مصاريف تنقل ومواصالت
  7.187 2.556 مصاريف إيجار

  1.911 5.818 استهالك
  1.534 3.112 صيانة

  581 1.818 رسوم حق االمتياز
  3.431 6.151 أخرى

 --------------------- --------------------- 
 513.215 184.377  
 ========== ========== 
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 المصروفات العمومية واإلدارية  6
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

  37.847 52.112 رواتب ومزايا
  9.784 32.282 وتدقيقية واستشاريةأتعاب قانونية 

  9.744 2.285 صيانة
  4.771 2.585 استهالك

  841 3.251 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  779 5.521 مصروفات إيجار

  15.743 32.555 أخرى
 --------------------- --------------------- 

 315.536 97.939 
 ========== ========== 

 

 البحث والتطويرتكاليف  2
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5.158 2.132 رواتب ومزايا
 78 132 استهالك

 571 112 أخرى
 --------------------- --------------------- 

 2.812 5.487 
 ========== ========== 

 

 صافي - اإليرادات األخرى 31
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

  9.318 2.512 أتعاب اإلدارة
  4.144 5.558 إيرادات بيع مواد خام وخردة

 1.144 - إيرادات من التعبئة والتخزين وغيرها
 844 815 مطالبات التأمين

 114 555 أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  1.975 3.122 أخرى

 --------------------- --------------------- 
 32.821 17.779 

   مصروفات أخرى
 - (54125)  ةأتعاب مهني

 17.779 54118 صافي -إيرادات أخرى
 ========== ========== 

  األمن الغذائي. برنامج إطار فيمن حكومة أبوظبي  القمح تخزينرسوم  في اإلدارة أتعاب تتمثل
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 التمويل إيرادات 33
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 11.135 33.122 إيرادات الفائدة
 - 251 (77أرباح األدوات المشتقة المرتبطة بأسعار السوق )إيضاح 

 --------------------- --------------------- 
 33.255 11.135 
 ========== ========== 

 

 مصروفات التمويل 35
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

  7.183 35.223 مصروفات الفائدة
  5.774 - (77خسائر األدوات المشتقة المرتبطة بأسعار السوق )إيضاح 

 839 5.585 أخرى
 --------------------- --------------------- 

 32.536 11.771 
 ========== ========== 

 

 ضريبة الدخل 31
 
 للمعدالت وفقاً الضريبة  مخصص رصد يتمللضريبة التجارية.  خاضعة وتركيا مصر في المجموعة عمليات إنّ 

 التابعة للشركات للضريبة الخاضعة األرباح المالي على المركز بيان بتاريخ فعلي بشكلٍ  ستطبق التي أو المطبقة
 .المجموعة فيها تعمل التي للبلدان المالية للوائح وفقاً  الخارج في
 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة 32
 

 األرباح أساس على 7114و 7113ديسمبر  51 في والمخفضة األساسية السهم ربحية احتساب يرتكز
والمتوسط المرجح لعدد  ألف درهم( 195.573: 7114)ألف درهم  751.514والبالغة  للمساهمين المنسوبة

 .ألف سهمًا( 411.111: 7114)ألف سهماً  411.111األسهم القائمة البالغ عددها 
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 الت ومعداتآممتلكات و 32
 

 
 أرض 
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

 أثاث
 مركبات وتجهيزات

أعمال رأسمالية 
 قيد اإلنجاز

 
 اإلجمالي

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       التكلفة 

 1.784.197 137.434 57.187 44.934 481.171 545.754  7114يناير  1في 
  714.113  148.458  11.745  3.911  45.777  3.731 اإلضافات 
    -  (777.918)  1.751  3.418  179.849  141.911 التحويالت

  (15.348) -  (5.174)  (1.455)  (8.747)  (494) / المشطوباتاالستبعادات
  (7.478)  (779)  (39)  (551)  (1.148)  (897) إعادة تحويل العمالت

 ----------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ------------------------ -------------------------- 
  3.265.118  55.212  28.151  22.231  622.225  215.633 5132ديسمبر  13في 

 ----------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ------------------------ -------------------------- 
 144.737 119.494 11.477 4.545 18.937 1.541 اإلضافات 
 - (48.194) 734 1.877 41.373 3.344 التحويالت
 45.718 - 3.173 543 8.944 78.774 االستحواذ*
 (18.457) - (5.478) (71) (14.789) - / المشطوباتاالستبعادات

 (9.448) (1.795) (711) (5.145) (1.785) (7.778) إعادة تحويل العمالت

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

 3.821.688 65.531  26.121  22.625 625.158 221.266 5132ديسمبر  13في 
 ========== ========== ========== ========= =========== =========== 

  االستهالك 
  

 
 389.971 - 73.714 79.155 574.981 141.111  7114يناير  1في   

  45.171 -  5.459  7.314  47.494  9.457 المحمل على السنة
 ( 17.517) - ( 5.134) ( 1.413) ( 7.741) ( 373) االستبعادات

  (478) -  (78)  (155)  (185)  (84) إعادة تحويل العمالت

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

  821.525 -  58.183  12.123  231.513  386.652 5132ديسمبر  13في 

 
========== ========== ========== ========= =========== =========== 
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 )تابع(ممتلكات وآالت ومعدات  32

 
 أرض 
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

 أثاث
 مركبات وتجهيزات

أعمال رأسمالية 
 قيد اإلنجاز

 
 اإلجمالي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

  441.737 -  74.141  53.191  411.751  148.874  7113يناير  1في 
 87.377 - 4.479 8.154 35.747 14.443 المحمل على السنة

 (11.844) - (5.397) (14) (7.751) - االستبعادات
 (1.341) - (98) (1.474) 744 (514) إعادة تحويل العمالت

 ----------------------- ---------------------- ---------------------- ------------------------ ------------------------ ------------------------ 
 711.573 - 79.143 23.565 228.256 361.132 5132ديسمبر  13في 

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

       القيمة الدفتريةصافي 
       

 211.223 65.531 52.112 36.122 221.626 125.251 5132ديسمبر  13

 ========== ========== ========== ========= =========== =========== 
  841.749  77.913  71.747  19.419  453.774  558.957 7114ديسمبر  51
 ========== ========== ========== ========= =========== =========== 

 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

  714.113 328.525 حيازة ممتلكات وآالت ومعدات
 ( 14.987) 11.535 الزيادة/)النقص( في المبالغ المدفوعة مقدماً لممتلكات وآالت معدات

 (447) (5.263) تحويل غير نقدي داخل المجموعة
 --------------------- --------------------- 

 198.474 382.266 حيازة ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات النقدية
 ========== ========== 

 

 .شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنيةو شركة شكالن لصناعة البالستيكو شركة البيان لتنقية وتصفية المياهموجودات متعلقة بفي * يتمثل االستحواذ 
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 الشهرة التجارية 38
 

، حيث تتم مراقبة انخفاض القيمة اختباررض لغداخل المجموعة  القطاعات التشغيليةإلى يتم تخصيص الشهرة 
 للشهرة التجارية المخصصة لكل وحدة:المحملة فيما يلي إجمالي القيمة لألغراض اإلدارية الداخلية. التجارية الشهرة 

 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 41.833 83.622 قطاع األنشطة الزراعية
 51.151 13.313 قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات اإلمارات العربية المتحدة(

 7.484 5.268 قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات تركيا(
 - 25.682 (البيانقطاع األنشطة االستهالكية )عمليات 

 --------------------- --------------------- 
 366.118 22.255 
 ========== ========== 

 

االستهالكية  األنشطة وقطاع الزراعية األنشطة لقطاع للنقد المنتجة بالوحدات الخاصة لالسترداد القابلة القيم استندت
 لهذه الدفترية القيم تحديد تم لقد .اإلدارة قبل من والمحددة من االستخدام قيمها المتحدة( إلى العربية اإلمارات )عمليات
 .لالسترداد القابلة قيمها من أقل لتكون الوحدات

 
 تم .للوحدات المستمر االستخدام عن الناتجة المستقبلية النقدية التدفقات خصم طريق عن االستخدام من القيم تحديد تم

 الرئيسية االفتراضات إلى الخمسية لألعمال واستندت والخطة السابقة الخبرة بناًء على النقدية التدفقات توقعات إعداد
 :التالية

 

 

قطاع 
األنشطة 
 الزراعية

قطاع األنشطة 
االستهالكية 

 )عمليات اإلمارات(

قطاع األنشطة 
االستهالكية 

 )عمليات تركيا(

قطاع األنشطة 
االستهالكية 

 (البيان)عمليات 
     

 ٪8-٪4 ٪51-٪11 ٪73-٪14 ٪11-٪7 النمو السنوي المتوقع لإليرادات )٪(
 ٪11.31 ٪11.31 ٪11.31 ٪11.31 معدل الخصم )٪(

 
 والمشروبات استناداً  األغذية صناعة في المستقبلية لالتجاهات اإلدارة تقييم الرئيسية لالفتراضات المحددة القيم تمثل
 .سواء حدٍ  على وداخلية خارجية مصادر إلى

 

 الموجودات غير الملموسة 35
 

 العالمة التجارية 
حقوق مياه 

 اإلجمالي أخرى الينابيع
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 11.747 771 11.147 - 7114ديسمبر  51في 
 181 181 - - اإلضافات

 (911) (14) (884) - إعادة تحويل العمالت
 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

 11.348 583 11.145 - 7114ديسمبر  51في 
 554151 115 - 58.511 اإلضافات

 (5.382) (332) (5.122) - إعادة تحويل العمالت

 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
 124222 815 6.332 58.511 5132ديسمبر  13في 

 ========== ========== ========== ========== 
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 )تابع(الموجودات غير الملموسة   35
 

قانونية  عوامل بأي دراية على ليست االتفاقية. إن المجموعة ألحكام وفقاتعتبر حقوق مياه الينابيع دون عمر محدد 
. اإلنتاجي لهذه الحقوق العمر من تقلل أن يمكن أخرى عوامل اقتصادية أو أو تنافسية أو تعاقدية أو تنظيمية أو هامة

 إطفاءها. لم يتم عليه،و
 

 .للوحدات المستمر االستخدام عن الناتجة المستقبلية النقدية التدفقات خصم طريق عن االستخدام من القيم تحديد تم
 

 االفتراضات إلى واستندت العشرية لألعمال والخطة السابقة الخبرة بناًء على النقدية التدفقات توقعات إعداد تم
 :التالية الرئيسية

 

 ٪71 -٪ 5 النمو السنوي المتوقع لإليرادات )٪(
 ٪31.11 معدل الخصم )٪(

 
 والمشروبات استناداً  األغذية صناعة في المستقبلية لالتجاهات اإلدارة تقييم الرئيسية لالفتراضات المحددة القيم تمثل
 .سواء حدٍ  على وداخلية خارجية مصادر إلى
 

. تم احتساب المبلغ 7113 إن إضافة عالمة تجارية خالل السنة نتيجة الستحواذ عمليات البيان من قبل المجموعة في
بشكل مؤقت المحددة بخطة األعمال لمدة خمسة وعشرين عاماً. إن اإلدارة بصدد تعيين خبير تقييم إلنهاء عملية تقييم 

 العالمة التجارية المستحوذ عليها.
 

 خزونالم 36
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 

   

 177.577 355.225 مواد خام ومواد تعبئة
  15.514 2.552 أعمال قيد اإلنجاز
  44.414 22.128 بضائع تامة الصنع

  44.889 22.326 قطع غيار ومواد مستهلكة
  139.445 53.156 بضائع قيد النقل

 --------------------- --------------------- 
 551.312 414.457  

 ( 11.444) (33.155) مخصص للمخزون بطيء الحركة
 --------------------- --------------------- 
 585.113 195.195  
 ========== ========== 

 

 خرىاألجارية والتدينة الممم الذ 32
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 174.918 515.122 ذمم مدينة تجارية
 79.979 28.165 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 17.999 55.252 ذمم مدينة أخرى
 --------------------- --------------------- 
 553.133 774.854 
 ========== ========== 
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 )تابع( الذمم المدينة التجارية واألخرى 32
 

ألف درهم  8.183البالغة و تحصيلها في المشكوك الديون مخصص من صافية التجارية المدينة الذمم بيان يتم
 .ألف درهم( 8.118 :7114)
 

 المتعلقة القيمة انخفاض وخسائر األجنبية العمالت ومخاطر االئتمان لمخاطر المجموعة تعّرض مدى بيان يتم
 (.51 رقم اإليضاح) في واألخرى التجارية المدينة بالذمم

 

 تعويضات حكومية مستحقة 51
   
 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم درهمألف  
   

 119.447 22.268 مبالغ مستحقة من حكومة أبوظبي في بداية السنة
 587.533 182.522 تعويضات السنة

 (597.411) (162.565) مقبوضات خالل السنة
 --------------------- --------------------- 

 99.384 61.311 ديسمبر 51في  الرصيد
 ========== ========== 

 
 لدى المصارفرصدة األقد والن 53

 
 ديسمبر 51 ديسمبر 13  
  5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم  
    

  347 251  النقد في الصندوق
  47.198 61.551  حسابات جارية حسابات توفير

  ------------------- ---------------- 
  47.743 63.821  نقد وأرصدة لدى المصارف

  ------------------- ---------------- 
 حساب مشروط )لتوزيعات األرباح من 

 (7114إلى  7119  
  

(55.311) 
 
(75.741) 

    - (31.126)  (77سحب مصرفي على المكشوف )إيضاح 
  ------------------- ---------------- 

  58.983 22.322  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية
  ========= ======== 
    

  47.743 63.821  النقد واألرصدة لدى المصارف
  477.437 262.581  ودائع ثابتة

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

 341.597 251.211  بما في ذلك الودائع الثابتة النقد واألرصدة لدى المصارف
  ========= ======== 
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 )تابع(النقد واألرصدة لدى المصارف  53
 

٪ إلى 1 .31: حتى سنة واحدة( وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من 7114إن الودائع الثابتة لمدة ال تزيد عن سنة )
 (.%7 .73٪ إلى 1 .81: من ٪7114 )7 .33

 

ضمن  اتالمبلغ كمطلوبهذا ما يعادل تم تسجيل يمثل الحساب المشروط المبلغ المخصص لدفع توزيعات األرباح. 
بيان  غرضضمن النقد وما يعادله ل المشروطلم يتم إدراج هذا الرصيد النقدي  الذمم الدائنة التجارية واألخرى.

 .التدفقات النقدية
 

 مصرفيةقروض  55
 

بالتكلفة تم قياسها ي، والتي التي تخضع لفائدةيقدم هذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض المجموعة 
 المطفأة.

 

 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 

 ألف درهم ألف درهم مطلوبات متداولة
   

 511.378 522.551 تسهيل ائتماني
 49.978 18.512 قصير األجلقرض 

 - 31.126 سحب مصرفي على المكشوف
 ------------------- ------------------- 
 525.632 571.314 
 ========= ======== 

   مطلوبات غير متداولة
 - 382.111 ***قرض ألجل

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

 

 

 
 

 الشروط وجدول السداد
 

 

 7114ديسمبر  51 5132 ديسمبر 13   المبالغ بآالف الدراهم

   
 

 العملة

 
 معدل 
 الفائدة

 
سنة 

 االستحقاق

القيمة االسمية 
 / السقف 

 
 القيمة 

 الدفترية

القيمة 
االسمية / 

 السقف 

 
 القيمة 

 الدفترية

        
دوالر أمريكي/ درهم  *قرض قصير األجل*

 هإماراتي/ جني
 مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر الفائدة 

 + هامش* 

7114 351.621 25.125 157.499 49.978 

        

دوالر أمريكي/ درهم  **تسهيالت ائتمانية
 /إماراتي

 مصري هجني

/ ليبور/ إيبور
متوسط سعر الفائدة 

 + هامش*

7114 535.221 521.525 434.479 799.177 

        

تسهيالت ائتمانية 
 (**مصروفات رأسمالية)

دوالر أمريكي/ درهم 
 إماراتي

ليبور/ إيبور + 
 هامش*

7114 52.111 3.258 73.111 1.311 

+  ليبور/يوريبور  دوالر أمريكي قرض ألجل** 
 هامش*

7171*** 382.111 382.111 - - 

    ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- 
 571.314 444.578 226.336 3.155.322    اإلجمالي

    ======== ======== ======== ======== 
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 )تابع(قروض مصرفية  55
 
 .(٪73.1٪ إلى31.1 من :7114) ٪73.1 إلى٪ 41.1 منيتراوح معدل الهامش على القروض والتسهيالت أعاله  *
 

( بقيمة مصروفات رأسماليةألف درهم وتسهيالت ائتمانية ) 573.111** هناك تسهيالت ائتمانية بقيمة اسمية تبلغ 
المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى  ألف درهم مضمونة برسوم متغيرة على الموجودات 73.111اسمية تبلغ 
 المجموعة.

 
ألف درهم لمدة خمس سنوات، إن القرض مضمون  143.515بقيمة قرض ة على المجموعة خالل السن حصلت*** 

 متغيرة على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة.برسوم 
 

 خرى األتجارية والدائنة المم الذ 51
 

 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 743.474 332.532 الذمم الدائنة التجارية
 117.785 356.332 االستحقاقات

 48.571 51.221 الذمم الدائنة األخرى
 ------------------- ---------------- 
 136.213 414.851 
 ========= ======== 

 
 معامالت مع األطراف ذات العالقة 52
 

يتم تنفيذها على أساس  تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت، وفقا لشروط وأحكام متفق عليها
مع شركات أو أفراد أخرى ينطبق عليها تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي  تجاري

. لدى الشركة عالقة أطراف ذات العالقة مع شركات المجموعة ومسؤوليها التنفيذيين والشركات التي يكون 74رقم 
 سة تأثير جوهري على المجموعة.   بمقدورهم ممارسة سيطرة جوهرية عليها أو تلك التي يمكنها ممار

 
 :السنة خالل العالقة ذات األطراف مع الصلة ذات واإليرادات والمصاريف القائمة واألرصدة المعامالت حجم يلي فيما

 
 المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة

 
 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   "صناعات"القابضة العامة  الشركة
 1.431 3.151 يناير 1الرصيد االفتتاحي في 

 1.541 2 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
 354 812 مصروفات أخرى

 (7.177) (3.252) مدفوعات
 ------------------- ---------------- 

 1.575 233 ديسمبر 51الرصيد الختامي في 
 ========= ======== 
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 )تابع( معامالت مع األطراف ذات العالقة 52
 

 
 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   شركة الفوعة
 - - يناير 1الرصيد االفتتاحي في 

 - 6 مشتريات محلية
 - 315 مصروفات أخرى

 - (6) مدفوعات
 ------------------- ---------------- 

 - 315 ديسمبر 51الختامي في الرصيد 
 ========= ======== 

 
  كبار أعضاء اإلدارة العليامعامالت مع 

 
 :كبار أعضاء اإلدارة العلياتعويضات فيما يلي 

 
 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 17.534 32.122  قصيرة األجلتعويضات 
 4.777 2.162 األجل تعويضات طويلة

 ------------------- ------------------- 
 51.356 71.451 
 ========= ========= 

 

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة  52
 

 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 57.841 18.385 يناير 1الرصيد في 
 - 5.531 المستحوذ عليه خالل السنة

  4.441 35.512 المحمل على السنة
 ( 5.534) (3.555) المدفوع خالل السنة

 ---------------- ---------------- 
 22.121 54.147  
 ======== ======== 
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 )تابع( مخصص تعويضات نهاية الخدمة 52
 

 51اكتوري بإجراء تقييم للقيمة الحالية لاللتزامات كما في ، قام 19طبقاً ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 
، وذلك باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة المستحقة 7113ديسمبر 

قية للموظفين بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة. وافترض االكتواري معدل زيادة سنوية/تكاليف تر
سنوياً. تم خفض االلتزام المتوقع في تاريخ انتهاء الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل  ٪4 .11بمعدل 

. وبهذه الطريقة تم إجراء تقييم لفترة الخدمة المتوقع أن يقضيها الموظفين بالشركة والرتب ٪5 .31خصم بنسبة 
 األساسي المتوقع في تاريخ انتهاء الخدمة.

 

 مطلوبات الضريبة المؤجلة 58
 

 للموجودات والمطلوبات الضريبي األساس بين المؤقتة الفروق عن نتجت قد المؤجلة الضريبة ومطلوبات موجودات إنّ 
 .الموحدة البيانات المالية في والمطلوبات الموجودات لهذه الدفترية والقيمة

 
 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 744 853 يناير 1الرصيد في 
 (58) 163 )إضافة( الضريبة للسنةمصروفات/

 (33) (312) إعادة تحويل العمالت
 ------------------- ------------------- 
 236 471 
 ========= ======== 

   
 فيما يلي تحليل لضريبة الدخل المؤجلة:

 
 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   موجودات الضريبة المؤجلة
 4 228 موجودات متداولة
 54 - مطلوبات متداولة

 ------------------- ------------------- 
 47 228 إجمالي موجودات الضريبة المؤجلة

 ------------------- ------------------- 
 (447) (3.681) ممتلكات وآالت ومعدات

 (44) (2) أخرى
 ------------------- ------------------- 

 (715) (3.682) إجمالي مطلوبات الضريبة المؤجلة
 ------------------- ------------------- 

 (471) (236) صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة
 ========= ======== 
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 أخرىمطلوبات  55
 

برام عقد آجل مع أحد البنوك لشراء عملة الدرهم مقابل الليرة التركية للتحوط من إ، قامت المجموعة ب7113خالل عام  ( أ)
ستطاعت المجموعة تثبيت سعر الدرهم مقابل الليرة التركية إلدارة االذمم المدينة بالليرة التركية. وبموجب هذا العقد، 

 .7117مارس  13 ستحق هذا بتاريخويمخاطر تحويل العملتين الدرهم والليرة التركية. 
 

 بإبرام أدوات مشتقة مع أحد البنوك يتم بموجبها ما يلي: 7114عام قامت المجموعة خالل  ( ب)
 
 ٪91.1ألف دوالر أمريكي بمعدل ليبور +  31.111يقوم البنك بإقراض المجموعة  (1
المجموعة بموجبها إيرادات بحد ألف دوالر أمريكي في منتجات ُمهيكلة تحقق  31.111تقوم المجموعة باستثمار  (7

 زائدا معدل يرتكز على أداء مؤشر صرف العمالت المحدد من قبل البنك. ٪1أدنى 
 

ألف دوالر أمريكي يخضع لضمان في حال عدم قيام المجموعة بتسوية األداة المعنية  31.111إن المبلغ األصلي البالغ 
يتم إدراج اتفاقية اإلقراض واتفاقية االستثمار في المؤشر ضمن  سنوات(. بموجب هذه األداة، 3قبل تاريخ االستحقاق )

 ترتيب واحد غير قابل للفصل من حيث االتفاق التعاقدي. 
 

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم المتاجرة بها في سوق نشط )على سبيل المثال، األدوات المشتقة خارج 
. تندرج هذه تقريرنهاية التقييماتها من طرف خارجي بتاريخ تقييم. تستخدم المجموعة البورصة( باستخدام أساليب ال

 .5األدوات ضمن سندات المستوى 

 
 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5.774 1.521 التزامات األدوات المشتقة
 797 25 التزامات أخرى

 ------------- ------------- 
 1.131 4.175 
 ====== ====== 

 
 رأس المال 56

 

 درهم للسهم الواحد والتي تم إصدارها بقيمة عينية. 1ألف سهماً بقيمة اسمية تبلغ  374.431رأس المال  يتكون
 

 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 بالكاملالمصرح به والمصدر والمدفوع 
 411.111 811.111 ألف سهماً عادياً بقيمة واحد درهم للسهم الواحد( 411.111)
 ========= ======== 

 
 انونيقحتياطي ا 52

 

 السنوية من األرباح ٪11، يتم تحويل والنظام األساسي للشركة)وتعديالته(  1984لعام  8وفقا للقانون االتحادي رقم 
إن هذا من رأس المال المدفوع.  ٪31لنسبة إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً 

 .غير قابل للتوزيعاالحتياطي 
  



 مجموعة أغذية ش.م.ع
 

 المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

45 

 األدوات المالية 11
 

 مخاطر االئتمان
 

تعرض مخاطر حد لتعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى للقصى الحد األللموجودات المالية تمثل  المحملةإن القيمة 
 االئتمان في تاريخ التقرير: 

 

 ديسمبر 51  ديسمبر 13  
  5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 174.918 515.122 19 ذمم مدينة تجارية
 17.999 55.252 19 ذمم مدينة أخرى

 359.831 282.261 71 نقد وأرصدة لدى المصارف
  ------------------- ------------------- 
  522.815 754.737 
  ========= ======== 

 

 إن التجارية الخاصة بها. المدينة الذمم إلى منسوبة بصورة أساسية المجموعة لها تتعرض التي االئتمان مخاطر إن
 يتم التي تحصيلها في المشكوك المدينة الذمم من مخصصات صافية تعتبر الموحد المالي المركز بيان في المدرجة المبالغ

 .الحالية االقتصادية والبيئة السابقة الخبرة على اعتماداً  المجموعة إدارة قبل من تقديرها
 

 من كبير عدد على موّزع االئتمان لمخاطر العام التعرض إن حيث االئتمان لمخاطر هام تركز المجموعة لدى يوجد ال
 .العمالء

 
 خسائر انخفاض القيمة

 

 الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير: استحقاقاتفيما يلي 
 

 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   لم تتعرض النخفاض في القيمة:تجارية ذمم مدينة 
   

  178.741 325.155 لم يحن موعد استحقاقها
  53.778 12.828 يوماً  41 – 1متأخرة السداد من 
  4.187 5.152 يوماً  171 – 41متأخرة السداد من 
  7.411 2.213 يوماً  181 – 171متأخرة السداد من 
  1.778 225 يوماً  741 – 181متأخرة السداد من 
  995 222 يوماً  511 – 741متأخرة السداد من 

  7.311 5.123 يوماً  511متأخرة السداد ألكثر من 
   

  :قيمهامتأخرة السداد تم رصد مخصص النخفاض تجارية ذمم مدينة 
   

  598 122 يوماً  741 – 181متأخرة السداد من 
  555 52 يوماً  511 – 741متأخرة السداد من 

  7.787 5.525 يوماً  511متأخرة السداد ألكثر من 
 ------------------- ---------------- 
 531.511 184.974  
 ========= ======== 
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 )تابع( مخاطر االئتمان
 

 فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:
 

 ديسمبر 51  ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 7.197 6.136 يناير 1الرصيد في 
 - 312 المستحوذ عليه خالل السنة

  885 3.251 مخصص الذمم المدينة
 ( 47) (3.216) المشطوبات

 ---------------- ---------------- 
 6.362 8.118  
 ========= ======== 

 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
 

 5132ديسمبر  13

 المبالغ بألف درهم
 القيمة 

 الدفترية
تدفقات نقدية 

 تعاقدية
 حتى سنة

 سنوات 2-5 سنة 5-3 واحدة 
أكثر من خمس 

 سنوات
       

 - - - 321.135 321.135 321.135 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 - - - 231 231 231 مستحق إلى طرف ذي عالقة

 - 355.816 5.252 525.121 255.255 226.336 قروض مصرفية
 - - 236 25 252 252 مطلوبات طويلة األجل

 - 858 5.255 - 1.521 1.521 مطلوبات أدوات مشتقة
 ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

 821.353 885.852 265.255 8.232 351.562 - 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 

 

 7114ديسمبر  51

 المبالغ بألف درهم
 القيمة 

 الدفترية
تدفقات نقدية 

 تعاقدية
 حتى سنة

 سنوات 3-7 سنة 7-1 واحدة 
أكثر من خمس 

 سنوات
       

 - - - 514.147 514.147 514.147 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 - - - 1.575 1.575 1.575 ذي عالقةمستحق إلى طرف 

 - - - 571.751 571.751 571.314 قروض مصرفية
 - - 778 191 948 948 مطلوبات طويلة األجل
 - 5.774 - - 5.774 5.774 مطلوبات أدوات مشتقة

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

 491.471 491.843 484.541 778 5.774 - 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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 مخاطر السوق
 

 العمالت األجنبية صرف مخاطر
 

 االسمية:فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية اعتماداً على القيم 
 
  5132   7114  

 يورو المبالغ بألف درهم
 روبية 
 هندية

فرنك 
 سويسري

 جنيه
 يورو استرليني

 روبية 
 هندية

 فرنك
 سويسري

 جنيه
 استرليني 

         
 757 483 5.471 5.397 518 321 3.512 3.686 الخارجيةالمشتريات 

 - - - 743 - - - - قرض طويل األجل
 

 الصرف المطبقة خالل السنة:فيما يلي أسعار 
 

 سعر الصرف في تاريخ التقرير  متوسط سعر الصرف      
 5132 7114 5132 7114 
     

 4 .444 2 .135 4 .881 2 .151 يورو
 5 .711 1 .512 4 .117 1 .653 فرنك سويسري

 1 .317 1 .286 1 .314 1 .256 جنيه مصري
 1 .381 3 .581 1 .481 3 .122 ليرة تركية

 1 .138 1 .122 1 .141 1 .125 روبية هندية
 3 .715 2 .221 4 .131 2 .836 جنيه إسترليني

 
السويسري والروبية الهندية  والفرنك اليورو مقابل أدناه، مبين هو لما وفقا اإلماراتي، الدرهم سعر انخفاض / ارتفاع إن

 )نقص( حقوق/ زيادة  إلى أن يؤدي شأنه من ديسمبر 51 في كما المصري والجنيه التركية والليرةوالجنيه اإلسترليني 
 العمالت صرف أسعار في التغيرات على التحليل هذا يعتمد. أدناه المبينة المبالغ بمقدار الخسائر أو واألرباح الملكية

 األخرى المتغيرات كافة بقاء التحليل يفترض هذا .معقولة بصورة الحدوث محتملة المجموعة أنها ترى التي األجنبية
 التغيرات اختالف من بالرغم ،7114سنة  في المستخدم األساس بنفس التحليل يتم إجراء. الفائدة أسعار وخاصة ثابتة،

 .أدناه مبين هو لما وفقا األجنبية، العمالت صرف أسعار في المعقولة المحتملة
 
 / )الخسائر( األرباح حقوق الملكية 5132ديسمبر  13
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5 - ٪(1 .17بنسبة  ارتفاعيورو )

 1 - ٪(1 .43فرنك سويسري )ارتفاع بنسبة 
 - - ٪(1 .17بنسبة  انخفاضروبية هندية )

 8 - ٪(1 .79بنسبة  ارتفاعجنيه إسترليني )
 - (1)  ٪(1 .38جنيه مصري )انخفاض بنسبة 

 - 23 ٪(1 .14بنسبة  ارتفاعليرة تركية )

 ------------------- ---------------- 
 26 33 
 ------------------- ---------------- 
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 )تابع(األدوات المالية  11
 

 )تابع(مخاطر السوق 
 

 )تابع(مخاطر العمالت األجنبية 
 
 / )الخسائر( األرباح حقوق الملكية 7114ديسمبر  51
 ألف درهم ألف درهم 

   

 1.731 -    ٪(8يورو )انخفاض بنسبة 
 (75) -    ٪(4فرنك سويسري )ارتفاع بنسبة 

 (7) -    ٪(5روبية هندية )ارتفاع بنسبة 
 9 -    ٪(1جنيه إسترليني )انخفاض بنسبة 
 - (445) ٪(4جنيه مصري )انخفاض بنسبة 

 - (5) ٪(7ليرة تركية )انخفاض بنسبة 

 ------------------- ---------------- 
 (444) 1.179 
 ------------------- ---------------- 

 
 (.7113: شهري يناير وفبراير 7114) 7114يرتكز التحليل الموضح أعاله على تقلب العمالت خالل شهر يناير 

 

 أسعار الفائدةمخاطر 
 

 :التقرير تاريخ المالية التي تخضع لفائدة في ألدوات المجموعة الفائدة أسعار بيان يلي فيما
 

 7114ديسمبر  51 5132ديسمبر 13 ذات أسعار الفائدة الثابتةاألدوات 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 477.437 262.581 الموجودات المالية
 (797) - المطلوبات المالية

 ------------------- ------------------- 
 262.581 477.533 
 ======== ======= 
   

   المتغيرةاألدوات ذات أسعار الفائدة 
 571.314 226.336 المطلوبات المالية

 ======== ======= 
 
 .الدفترية قيمتها عن جوهرية بصورةٍ  للمجموعة المالية لألدوات العادلة القيمة تختلف ال
 

 جميع بقاء ٪ مع1 بنسبة انخفضت / ارتفعت قد القروض على الفائدة أسعار كانت لو فيما ،7113 ديسمبر 51 في
ألف درهم(  7.441: 7114ألف درهم ) 5.358بمبلغ  / انخفضقد ارتفع السنة ربح لكان ثابتة، األخرى المتغيرات

 الفائدة. مصروف انخفاض / الرتفاع رئيسية كنتيجة وذلك
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 )تابع(األدوات المالية  11
 

 )تابع(أسعار الفائدة مخاطر 
 

 المال رأس إدارة
 االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية بهدف على المجموعة قدرة حماية في المال رأس إدارة عند المجموعة أهداف تتمثل
 تكلفة لخفض المال لرأس المثالي الهيكل على اآلخرين والمحافظة المصلحة ألصحاب والمزايا للمساهمين العوائد توفير
بتوزيع  7113، قامت المجموعة في للمساهمين وتحقيق عائدات المالئم المال رأس هيكل على المال والمحافظة رأس
، والتي تندرج التفاصيل الخاصة بها في بيان التغيرات في 7114على المساهمين في شكل توزيعات أرباح لسنة  عوائد

 حقوق الملكية للسنة.
 

 رأسمالية ال واالرتباطات االلتزامات الطارئة 13
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 

    
 45.711 82.168 واعتمادات مستنديةضمانات مصرفية 

 ======== ======== 
 44.717 61.856 رأسمالية ارتباطات

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

وتم  ألف درهم( 45.158: 7114ألف درهم ) 37.474 كانت هناك ضمانات قائمة بمبلغ، 7113 ديسمبر 51 في
 .إدراجها ضمن الضمانات المصرفية واالعتمادات المستندية أعاله

 

 ائتمانية تسهيالت وتتضمن االعتيادية، األعمال سياق في أعاله المستندية واالعتمادات المصرفية الضمانات إصدار تم
 وضمانات الواردة والكمبياالت المؤجل الدفع وكمبياالت المناقصات التنفيذ وكفاالت ُحسن وكفاالت المؤجل السداد بنظام

 .الهامشية الودائع
 

 :التالي النحو على دفعها يستحق لإللغاء القابلة غير التشغيلية اإليجار عقود إن
 

 ديسمبر 51 ديسمبر 13 
 5132 7114 
 ألف درهم ألف درهم 

    
 14.711 32.521 أقل من سنة

 74.814 11.215 من سنة إلى خمس سنوات
 4.914 8.815 سنوات أكثر من خمس

 ----------------- ---------------- 
 28.635 44.471 
 ======== ======= 
 

 عقد تجديد خيار اإليجار شروط تشغيلية.  تتضمن إيجار عقود بموجب ومركبات ومبنى مستأجرة أرٍض  المجموعة لدى
 .انتهائه عند اإليجار

 

 .ألف درهم( 19.355: 7114)ألف درهم  74.457بلغت رسوم اإليجار المحملة على السنة 
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 استحواذ شركات تابعة 15
 

شركة البيان لتنقية حصص ثالث شركات وهي: من  ٪111، استحوذت المجموعة على حصة 7113خالل عام 
شركة المنال لتنقية ذ.م.م. بدولة اإلمارات العربية المتحدة و شركة شكالن لصناعة البالستيكذ.م.م و وتصفية المياه

لتر. حازت  3ذ.م.م في سلطنة عمان. وهذه الشركات رائدة في قطاع المياه للعبوات سعة  وتعبئة المياه المعدنية
 ٪111وأتمت نسبة االستحواذ بنسبة  7113أغسطس  51المجموعة على السيطرة على إدارة هذه الشركات بتاريخ 

 ألف درهم. نتج عن االستحواذ االعتراف بشهرة تجارية بقيمة  147.411مقابل ثمن نقدي بمبلغ  7113في أكتوبر 
 ألف درهم. 97.844

 
ألف درهم  5.387ألف درهم وفي األرباح بمبلغ  74.543ساهمت الشركات المستحوذ عليها في اإليرادات بقيمة 

تم تحميل التكاليف المرتبطة . 7113 رديسمب 51( وحتى )تاريخ االستحواذ 7113أغسطس  51للفترة من 
ألف درهم على المصروفات العمومية واإلدارية ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد  411باالستحواذ والبالغة 

 .7113ديسمبر  51للسنة المنتهية في 
 

 فيما يلي الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لالستحواذ:
 
 دفتريةالقيمة ال 
 ألف درهم 

  صافي الموجودات المستحوذ عليها
 45.718 الممتلكات واآلالت والمعدات

 4.538 المخزون
 11.134 الموجودات المتداولة األخرى
 (13.377) المطلوبات المتداولة األخرى
 (587) ضريبة الدخل المستحقة الدفع

 ----------------- 
 47.815 القابلة للتحديد صافي الموجودات المستحوذ عليها

 ----------------- 
 47.815 (٪111الحصة من صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد )

 74.755 الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها
 97.844 الشهرة التجارية

 ----------------- 
 147.411 إجمالي المبالغ الموحدة )المستوفاة بالنقد(

 ========= 
 




