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    .مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                              ٢  

  (غير مدقق) الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحلي
  

  الثالثة أشھرفترة   الثالثة أشھرفترة   
  المنتھية في  لمنتھية فيا  
   مارس ٣١  

٢٠١٦  
   مارس ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      
  ٤٣٤٫٩٣٤  ٤٨٥٫٩٠٦  يرادات اإل

  )٢٩٨٫٠٧٤(  )٣١٣٫٧٢٢(  مبيعاتالتكلفة 
  ---------------------  --------------------  

  ١٣٦٫٨٦٠  ١٧٢٫١٨٤  إجمالي األرباح
      

  )٥٠٫٣٤٢(  )٧١٫٢٦٦(         توزيع           البيع وال مصروفات
  )٢٧٫٨٣٢(  )٣٤٫٦٦٩(  المصروفات العمومية واإلدارية

  )١٫٠٥٨(  )١٫٣٠٤(  تطويرالبحث وال تكاليف
  )٥٣٤(  ١٫٥٥١  اإليرادات األخرى، صافي 

  ---------------------  --------------------  
  ٥٧٫٠٩٤  ٦٦٫٤٩٦  األرباح التشغيلية

      
  ٥٫٤٠٤  ٤٫٦٥٢  تمويلالإيرادات 

  )٣٫٢٧٤(  )٣٫٦٦٨(  تمويلال مصروفات
  ---------------------  --------------------  

  ٥٩٫٢٢٤  ٦٧٫٤٨٠   قبل ضريبة الدخل  أرباح الفترة
      

  -  ٣٠  تخفيض ضريبة الدخل
  ---------------------  --------------------  

  ٥٩٫٢٢٤  ٦٧٫٥١٠   وعة إلى حاملي حقوق الملكية في المجم المنسوبةأرباح الفترة 
  ==========  ==========  

  ٠ .٠٩٩  ٠ .١١٣  ربحية السھم األساسية والمخفضة (بالدرھم)
  ==========  ==========  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٧إلى  ٨اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 
  .١تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة إن 



    .مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                              ٣  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحدالشامل  الدخلبيان 
  

  الثالثة أشھرفترة   الثالثة أشھرفترة   
  المنتھية في  المنتھية في  
   مارس ٣١  

٢٠١٦  
   مارس ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٩٫٢٢٤  ٦٧٫٥١٠   ق الملكية في المجموعة إلى حاملي حقو المنسوبةأرباح الفترة 
      

     اإليرادات الشاملة األخرى
      

      البنود التي قد يتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر
  )٤٫٢٥٧(  )١٫٦٠٢(  خارجية تحويل عمالت أجنبية من عمليات  وقاتفر

  -  )٦٨٤(  قيمة العادلةالفي الجزء الفعال من التغيرات  –تحوط التدفقات النقدية 
  -----------------  --------------  

  )٤٫٢٥٧(  )٢٫٢٨٦( اإليرادات الشاملة األخرى
      

  إلى حاملي  المنسوبةللفترة  اإليرادات الشاملة إجمالي
   حقوق الملكية في المجموعة    

  
٦٥٫٢٢٤  

  
٥٤٫٩٦٧  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٧إلى  ٨ضاحات المدرجة على الصفحات من اإليتشكل 
  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 

  
  



    .مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                            ٤  

   المرحلي الموجز الموحدبيان المركز المالي 
  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  (مدقق)  (غير مدقق)    
  ألف درھم  ألف درھم إيضاح 
        متداولةالموجودات غير ال

  ٩٣٣٫٤٩١  ٩٥١٫١٠٢  ٦  ومعدات آالتممتلكات و
  ٣٣٫٧١٤  ٤٠٫٤٤٧    ممتلكات وآالت ومعداتلدفعات مقدمة 

  ١٨٨٫٣٣٦  ١٨٨٫٣٣٦  ٧  التجارية الشھرة
  ٣٥٫٤٥٤  ٣٥٫١٠٨    موجودات غير ملموسة

    ---------------------  ---------------------  
  ١٫١٩٠٫٩٩٥  ١٫٢١٤٫٩٩٣    الموجودات غير المتداولة إجمالي

    ---------------------  ---------------------  
        متداولةالموجودات ال

  ٢٦٢٫٠٣٢  ٣٠٣٫٣٢٩  ٨  مخزون
  ٢٧١٫٠١١  ٣١٤٫٣٧٣  ٩  ذمم مدينة تجارية وأخرى

  ٨٠٫١٠٣  ٨٢٫٦٠٣    مستحقة   تعويضات حكومية 
  ٥٧٠٫٩٠٣  ٦١٨٫٨٢٠  ١٠  نقد وأرصدة لدى المصارف

    ---------------------  ---------------------  
  ١٫١٨٤٫٠٤٩  ١٫٣١٩٫١٢٥    الموجودات المتداولة إجمالي

    ---------------------  ---------------------  
        مطلوبات متداولة
  ٢٩٢٫٨١٥  ٢٨٠٫٩٥٢  ١١  )استحقاق قصير األجل(قروض مصرفية 

  ٣١٨٫٤٣١  ٤٩٦٫٣٢٠  ١٣  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  ٥١٣  ٢٫٧٤٢  ١٤  إلى طرف ذي عالقة مستحق

    ---------------------  ---------------------  
  ٦١١٫٧٥٩  ٧٨٠٫٠١٤    المطلوبات المتداولة إجمالي

    ---------------------  ---------------------  
  ٥٧٢٫٢٩٠  ٥٣٩٫١١١   صافي الموجودات المتداولة

    ---------------------  ---------------------  
        متداولةالمطلوبات غير ال

  ٤٩٫٣٤٣  ٥٠٫٩٨٣    نھاية الخدمة تعويضاتمخصص 
  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ١١  )استحقاق قصير األجل(قروض مصرفية 

  ٩١٨  ١٫٢٦٧    ةمؤجل يةضريب مطلوبات
  ٣٫٣١٠  ١٫٩١٦    مطلوبات أخرى

    ---------------------  ---------------------  
  ٢١٨٫٨٧٤  ٢١٩٫٤٦٩    إجمالي المطلوبات غير المتداولة

    ---------------------  ---------------------  
  ١٫٥٤٤٫٤١١  ١٫٥٣٤٫٦٣٥    صافي الموجودات

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





    .مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                            ٦  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  
  المنتھية  فترة الثالثة أشھرل

              
  رأس   

  المال
حتياطي اال
  قانونيال

رباح األ
  محتجزةال

  احتياطي 
  عمالتالتحويل 

    احتياطي
  اإلجمالي  التحوط  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

  ١٫٣٧٩٫٧١٣  -  )١٤٫٩٥٢(  ٦٩٦٫٣٧٣  ٩٨٫٢٩٢  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  

  لفترةل ةالشامل اإليراداتإجمالي 
  
  

          

  ٥٩٫٢٢٤  -  -  ٥٩٫٢٢٤  -  -  أرباح الفترة 
  

  اإليرادات الشاملة األخرى: 
            

  جنبية من األعمالت التحويل  اتفروق
  خارجيةعمليات   

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٤٫٢٥٧(  

  
-  

  
)٤٫٢٥٧(  

  -----------------  --------------  ---------------  -----------------  -----------------  --------------------  
  ٥٤٫٩٦٧  -  )٤٫٢٥٧(  ٥٩٫٢٢٤  -  -  اإليرادات الشاملةإجمالي 

  -----------------  --------------  ----------------  -------------------  ------------------  --------------------  
  ١٫٤٣٤٫٦٨٠  -  )١٩٫٢٠٩(  ٧٥٥٫٥٩٧  ٩٨٫٢٩٢  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥ مارس ٣١الرصيد في 

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

  ١٫٥٤٤٫٤١١  -  )٢١٫٥٦٨(  ٨٤٤٫٥٥٦  ١٢١٫٤٢٣  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  

  للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
  
  

          

  ٦٧٫٥١٠  -  -  ٦٧٫٥١٠  -  -  أرباح الفترة  
  

  اإليرادات الشاملة األخرى: 
            

  جنبية من األعمالت اليل تحو اتفروق
  خارجيةعمليات   

  
-  

  
-  

  
-  

  
)١٫٦٠٢(  

  
-  

  
)١٫٦٠٢(  

  الجزء الفعال –احتياطي التدفقات النقدية 
  من التغيرات في القيمة العادلة  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٦٨٤(  

  
)٦٨٤(  

  -----------------  --------------  ---------------  -----------------  ------------------  --------------------  
  ٦٥٫٢٢٤  )٦٨٤(  )١٫٦٠٢(  ٦٧٫٥١٠  -  -  اإليرادات الشاملةإجمالي 

  -----------------  --------------  ----------------  -------------------  ------------------  --------------------  
  )٧٥٫٠٠٠(  -  -  )٧٥٫٠٠٠(  -  -  التغيرات المباشرة في حقوق ملكية المالك

  -----------------  --------------  ----------------  -------------------  ------------------  --------------------  
  ١٫٥٣٤٫٦٣٥  )٦٨٤(  )٢٣٫١٧٠(  ٨٣٧٫٠٦٦  ١٢١٫٤٢٣  ٦٠٠٫٠٠٠  ٦٢٠١ مارس ٣١الرصيد في 

  ========  =======  ========  =========  ========  ==========  
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    .مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                            ٧  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  المنتھية  فترة الثالثة أشھرل

   ارسم ٣١    
٢٠١٦  

  مارس ٣١
٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٥٩٫٢٢٤  ٦٧٫٥١٠    أرباح الفترة

        سويات لـ:ت
  ١٩٫٤٥٣  ٢١٫٣٤١    ستھالكاال

  -  ٦٢٤    إطفاء الموجودات الملموسة
  )٥٫٤٠٤(  )٤٫٦٥٢(    تمويلالإيرادات 

  ٣٫٢٧٤  ٣٫٦٦٨    تمويلالمصروفات 
  )٢٥(  )٤٤(  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات بيعح من ارباأل

  )١٧٨(  ١٫٠٩٤  ٨  الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة
  ٢٦٣  )٩٠(  ٩  خسائر انخفاض القيمة الحركة في مخصص 

  ١٫٩٦٩  ٢٫٢٧٦    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
    -------------------  -------------------  

    ٧٨٫٥٧٦  ٩١٫٧٢٧  
        التغير في:
  ١٦١٫٦٧١  )٤٢٫٣٩١(  ٨  المخزون

  )٢٧٫٣٦٤(  )٤٣٫٥٥٩(  ٩  صافي –الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  )٨٫٢٤٦(  )٢٫٥٠٠(    المستحقةالتعويضات الحكومية 

  ١٢٦  ٢٫٢٢٩  ١٤  ف ذي عالقةاطرألالمستحق 
  )١٠٥٫٧١٠(  ٩٩٫٨٩٦  ١٣  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )٦٤(  ١٫٠٢٦    األخرى المطلوبات
    -------------------  -------------------  

  ٩٨٫٩٨٩  ١٠٦٫٤٢٨    التدفقات النقدية التشغيلية
  )٤٢٤(  )٦٣٦(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

    -------------------  -------------------  
  ٩٨٫٥٦٥  ١٠٥٫٧٩٢    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

    -------------------  -------------------  
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )٢٥٫٠٩٤(  )٤٧٫٣١١(  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات  استحواذ على
  ٢٩  ٦٢٥  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات بيعمتحصالت من 

  ١٩٫٢٦٥  ٣٠٫٨٠٩    ودائع ثابتة أموال مسحوبة من
  ٢٫٧٢٥  ٢٫٨٦٨    مةمستلإيرادات تمويل 

    -------------------  -----------------  
  )٣٫٠٧٥(  )١٣٫٠٠٩(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    -------------------  -----------------  
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  )٨٩٫٦٥٨(  )١٫٥٠٥(  ١١  صافي  -قروض مصرفية 
  )٣٫٣٦١(  )٢٫١٥٦(    فوعةالفائدة المد

    -------------------  -------------------  
  )٩٣٫٠١٩(  )٣٫٦٦١(   من األنشطة التمويليةية النقدالتدفقات صافي

    -------------------  -------------------  
  ٢٫٤٧١  ٨٩٫١٢٢    في النقد وما يعادله الزيادة

  ٣٨٫٩٨٥  ٤٤٫١٥٥    يناير ١النقد وما يعادله كما في 
    -------------------  -------------------  

  ٤١٫٤٥٦  ١٣٣٫٢٧٧  ١٠ مارس ٣١النقد وما يعادله كما في 
    =========  =========  
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  .مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

  

  ٨               

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

. ٢٠٠٤لسنة  ٣٢٤("الشركة") كشركة مساھمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم  .تأّسست مجموعة أغذية ش.م.ع
 في تأسيس واستثمار من أسھم الشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة ٪٥١القابضة العامة (صناعات)  الشركةتمتلك 

  وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع األغذية والمشروبات.
  

 ٢٠١٦ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرللشركة كما في ول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتألف
  بـ "المجموعة"). الشركة وشركاتھا التابعة المذكورة أدناه (يشار إليھم مجتمعينمن 

  
    

بلد التأسيس 
  ومزاولة النشاط

    رأس المالالحصة في 
  )٪(    

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  الشركة التابعة  النشاط الرئيسي
  

  . شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع
  

  
 اإلمارات العربية

  المتحدة

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
إنتاج وبيع الدقيق وعلف 

  الحيوانات.

  
 شركة العين لألغذية والمشروبات

  (اإلمارات العربية المتحدة) .ع.ش.م
  

  
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
إنتاج وبيع المياه المعبأة 

 المنكھةوالمياه 
والعصائر ولبن الزبادي 

ومعجون الطماطم 
 والخضراوات المجمدة

المخبوزات منتجات و
  المجمدة. 

  
  مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م 

  مصر) أغذية(

  
  مصر

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
يع وبيع معجون تصن

الطماطم والفلفل الحار 
والعصائر المركزة 

  والخضروات المجمدة. 
  

مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم 
سنايا ري تيكاريت ليمتد سيركتي 

  (أغذية تركيا)
  

  
  تركيا

  
١٠٠  

  
١٠٠  

  
إنتاج وتعبئة وبيع المياه 

  المعبأة.

إنتاج وتعبئة وبيع المياه   -  ١٠٠  اإلمارات .م.مذ شركة البيان لتنقية وتصفية المياه
  المعبأة.

  
إنتاج الزجاجات   -  ١٠٠  اإلمارات  .م.مذ شركة شكالن لصناعة البالستيك

  والعبوات البالستيكية
  

شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه 
  ذ.م.م المعدنية

إنتاج وتعبئة وبيع المياه   -  ١٠٠  عمان
  المعبأة.

 
  التوافق بيان  ٢

  
لدولي لمعيار المحاسبي المعايير التقارير المالية الدولية واوفقاً  ت المالية المرحلية الموجزة الموحدةالمعلوماتم إعداد ھذه 

مة كافة المعلومات الالز المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةھذه  تتضمنال  ."التقارير المالية المرحلية" ٣٤رقم 
ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في الكاملة، الموحدة للبيانات المالية السنوية 

    .٢٠١٥ديسمبر  ٣١وللسنة المنتھية في 



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 ٩  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

المعلومات المالية المرحلية الموجزة المجموعة في ھذه  من قبلإن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة 
المجموعة في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في  من قبلاسات والطرق المطبقة ھي نفس السي الموحدة

  .باستثناء تطبيق السياسة المحاسبية الخاصة بتحوط التدفقات النقدية ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  

  ترة.ي للمجموعة خالل الفثير على المركز واألداء المالإن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات لم يكن له تأ
  

  تحوط التدفقات النقدية
  

رات في ، يتم االعتراف بالجزء الفعلي من التغيتدفقات النقديةيتم تصنيف أداة مشتقة كأداة تحوط في عقد تحوط للعندما 
تراف مباشرًة م االعالقيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانھا في احتياطي التحوط. بينما يت

  في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر.  على الفوربالجزء غير الفعلي من التغيرات 
  

و الفترات أإلى األرباح أو الخسائر في نفس الفترة  هإعادة تصنيفوالمبلغ المتراكم المبين في حقوق الملكية االحتفاظ بيتم 
لتحوط على البند الخاضع لالتدفقات النقدية المتوقعة المتحوط لھا على األرباح أو الخسائر أو يؤثر فيھا ؤثر فيھا تالتي 

  األرباح أو الخسائر. 
  

غطية، أو الت التحوطعلى أداة التحوط معايير محاسبة إذا لم يعد ينطبق أو  في حال توقع عدم تحقيق معاملة مستقبلية
املة عدم تحقيق معفي حال نھاؤھا أو ممارستھا، يتم ايقاف محاسبة التغطية مستقبلياً. عندما تنتھي أو يتم بيعھا أو إ

   ضمن حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر إعادة تصنيف المبلغ المتراكممستقبلية، يتم 
  

  العملة التشغيلية وعملة العرض
  

مارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، بدرھم اإل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةھذه  تم عرض
  .باأللفللمجموعة، وتم تدويرھا إلى أقرب عدد صحيح  التشغيليةوھي العملة 

  
  تعويضات حكومية 

  
إن األموال المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم 

كخصم من تكلفة المبيعات، على أساس منتظم في  الموجز الموحد باح أو الخسائر المرحليبيان األراالعتراف بھا في 
  نفس الفترة التي تتأثر فيھا معاملة البيع.

  
 الموجز الموحد بعد خصم التعويضات من حكومة أبوظبيالمرحلي األرباح أو الخسائر يتم بيان تكلفة المبيعات في بيان 

ھو الحد الغرض من ھذه التعويضات  إن. درھم) ألف ١٠٧٫٨٣٠: ٢٠١٥ مارس ٣١(درھم  ألف ٨٢٫٦٠٣البالغة 
  أسعار بيع المواد الغذائية للمستھلكين في إمارة أبوظبي.على األسعار العالمية للحبوب تقلب من تأثير زيادة و الجزئي

  
  التقديرات ٤

  
ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على من اإلدارة و يتطلب المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن إعداد 

ائج . وقد تختلف النتمصروفاتتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات وال
  الفعلية عن ھذه التقديرات.

  
 عنداإلدارة  من قبل الموضوعةالھامة األحكام  كانت، المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإعداد ھذه  أثناء

در المطبقة ھي نفس األحكام والمصا لعدم اليقين في التقديراتتطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في  على

   



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 ١٠  

  إدارة المخاطر المالية ٥
  

التي تم اإلفصاح عنھا في  واإلجراءاترة المخاطر المالية تتوافق مع تلك األھداف داإل وإجراءات المجموعةإن أھداف 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 

  
  ممتلكات وآالت ومعدات ٦

  
  االستحواذ واالستبعادعمليات 

  
 ممتلكات وآالت ومعداتالمجموعة في  ثماربلغ صافي است، ٢٠١٦ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرخالل 

حيث تشتمل تلك االستثمارات على االستحواذ على  ألف درھم) ٢٥٫٠٩٤: ٢٠١٥مارس  ٣١( ألف درھم ٤٧٫٣١١
 بمبلغموجودات : ٢٠١٥ مارس ٣١(ألف درھم  ٦٫٧٣٣بمبلغ  ودفعات مقدمةألف درھم  ٤٠٫٥٧٨ بمبلغموجودات 
   .)ألف درھم ١٫٤٧٩غ بمبل ودفعات مقدمةألف درھم  ٢٣٫٦١٥

  
 ٣١( ٢٠١٦ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھردرھم خالل  آالف ٥٨١تم استبعاد موجودات بقيمة دفترية تبلغ 

 بمبلغ أرباح: ٢٠١٥ مارس ٣١(ألف درھم  ٤٤ بمبلغ أرباح وترتب على ھذا االستبعاد، درھم) آالف ٤ :٢٠١٥ مارس
  .اإليرادات األخرى صافي تم تسجيلھا ضمن ألف درھم) ٢٥
  

مارس  ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرمعدات خالل ذلك، بلغ االستھالك المحمل على ممتلكات وآالت وعالوة على 
  .ألف درھم) ١٩٫٤٥٣: ٢٠١٥مارس  ٣١(ألف درھم  ٢١٫٣٤١مبلغ  ٢٠١٦

  
  التجارية الشھرة ٧

  
يث تتم ح ى قطاعين تشغيليين داخل المجموعةإلارية التجيتم تخصيص الشھرة  ،االنخفاض في القيمة اختبارألغراض 

  سنوي. بشكل االنخفاض في القيمة اختبار  يتم إجراءلألغراض اإلدارية الداخلية.  التجارية مراقبة الشھرة
  

  مخزونال ٨
  

 بطيء الحركةبتسجيل مخصص للمخزون  ٢٠١٦ مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرقامت المجموعة خالل 
. تم إدراج المخصص ضمن تكلفة درھم) ألف ٨٩٣: ٢٠١٥ مارس ٣١(ألف درھم  ١٫٨٦٠ بمبلغ والمتقادم والراكد

  المبيعات. 
  

ألف  ٧٦٦ بمبلغ والمتقادم والراكد بطيء الحركةللمخزون  سابق مخصص بشطبعالوة على ذلك، قامت المجموعة 
  .ألف درھم) ١٫٠٧١: ٢٠١٥ مارس ٣١(درھم 

  
 خرىاألو تجاريةالمدينة الذمم ال ٩

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      
  ٢٠٢٫٠٤٥  ٢٣٥٫٧٦١  تجاريةالمدينة الذمم ال
ً المبالغ ال   ٤٦٫٣٨٧  ٥٣٫٨٣٨  مدفوعة مقدما
  ٢٢٫٥٧٩  ٢٤٫٧٧٤  خرىاألمدينة الذمم ال
  -----------------  -----------------  
  ٢٧١٫٠١١  ٣١٤٫٣٧٣  
  ========  ========  

  
   



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 ١١  

  لدى المصارف النقد واألرصدة  ١٠
  

  فيما يلي النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد:
  
  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٩٢٠  ١٫٦٤٥  ١٫٦١٧  النقد في الصندوق
  ٨٠٫٧٢٣  ٦١٫٢٠٥  ١٥٨٫٧٥٢  حساب جاري وحساب توفير

  --------------------  --------------------  --------------------  
  ٨١٫٦٤٣  ٦٢٫٨٥٠  ١٦٠٫٣٦٩  النقد واألرصدة لدى المصارف 

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

  )١٠٫٣٥٨(  -  -  سحب مصرفي على المكشوف
  حساب مشروط (لتوزيعات األرباح من 

  )٢٠١٤إلى  ٢٠٠٩  
  
)٢٧٫٠٩٢(  

  
)٢١٫٣٩٥(  

  
)٢٧٫١٣٠(  

  --------------------  --------------------  --------------------  
  ٤٤٫١٥٥  ٤١٫٤٥٦  ١٣٣٫٢٧٧  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية

  --------------------  --------------------  --------------------  
  ٨١٫٦٤٣  ٦٢٫٨٥٠  ١٦٠٫٣٦٩  النقد واألرصدة لدى المصارف 

  ٤٨٩٫٢٦٠  ٤٥٨٫٣٨٧  ٤٥٨٫٤٥١  ودائع ثابتة 
  --------------------  --------------------  --------------------  
  ٥٧٠٫٩٠٣  ٥٢١٫٢٣٨  ٦١٨٫٨٢٠  
  --------------------  --------------------  --------------------  

  
ال تزيد فترة استحقاقھا عن سنة  :٢٠١٥ مارس ٣١( واحدة سنةال تزيد فترة استحقاقھا عن  أعاله إن الودائع الثابتة

  .)٪٢ .٢٥إلى  ٪١ .٧٠ من :٢٠١٥مارس  ٣١( ٪٢ .٥٥إلى  ٪١ .٥٠وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من  )واحدة
  

دائنة ضمن الذمم ال اتتم تسجيل ھذا المبلغ كمطلوبلدفع توزيعات األرباح.  يمثل الحساب المشروط المبلغ المخصص
  .ضمن النقد وما يعادله ألغراض بيان التدفقات النقدية المشروطلم يتم إدراج ھذا الرصيد النقدي  التجارية واألخرى.

   



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 ١٢  

  مصرفيةالقروض ال  ١١
  

  لمطفأة.تم قياسھا بالتكلفة ايالتي و فائدةبال المحملةوعة المجم يقدم ھذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض
  

  متداولةالمطلوبات ال
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      

  ٢٤٥٫٧٢٣  ٢٦٦٫٢٨٨  تسھيل ائتماني
  ٣٦٫٧٣٤  ١٤٫٦٦٤  قرض قصير األجل

  ١٠٫٣٥٨  -  سحب مصرفي على المكشوف
  -----------------  ----------------  
  ٢٩٢٫٨١٥  ٢٨٠٫٩٥٢  
  ========  ========  

      المطلوبات غير المتداولة
  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  قرض ألجل***

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

  لسدادا الشروط وجدول
  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١      ھمدر باأللفالمبالغ 
    

  
  العملة

  
  معدل 
  ةالفائد

  
سنة 

  االستحقاق

القيمة االسمية 
  / السقف 

  
  القيمة 
  الدفترية

القيمة االسمية / 
  السقف 

  
  القيمة 
  الدفترية

                

دوالر أمريكي/   **قرض قصير األجل
درھم إماراتي/ 
  جنية مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

الفائدة + 
  ھامش* 

٤٧٫٠٩٢  ١٢٣٫٨٩٣  ١٤٫٦٦٤  ١٢١٫٤١٨  ٢٠١٦  

      
          

دوالر أمريكي/   الت ائتمانية**تسھي
درھم إماراتي/ 
  جنية مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

الفائدة + 
  ھامش*

٢٤٣٫٧٤٧  ٧١٢٫٩٥٣  ٢٦٦٫٢٨٨  ٦٨٧٫٩٥٣  ٢٠١٦  

                

  تسھيالت ائتمانية
(مصروفات 

  **رأسمالية)

دوالر أمريكي/ 
  درھم إماراتي

ليبور/ إيبور 
  ١٫٩٧٦  ٢٥٫٠٠٠  -  ٥٠٫٠٠٠  ٢٠١٦  + ھامش*

                

ليبور +   دوالر أمريكي  قرض ألجل***
  ھامش*

  
٢٠٢٠  

  
١٦٥٫٣٠٣  

  
١٦٥٫٣٠٣  

  
١٦٥٫٣٠٣  

  
١٦٥٫٣٠٣  

    -----------------  -----------------  ----------------  -----------------  
  ٤٥٨٫١١٨  ١٫٠٢٧٫١٤٩  ٤٤٦٫٢٥٥  ١٫٠٢٤٫٦٧٤        اإلجمالي

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

  . )٪١ .٢٥ إلى ٪٠ .٤٠ من: ٢٠١٥( ٪١ .٢٥ إلى ٪٠ .٥٠ منيتراوح معدل الھامش على القروض والتسھيالت أعاله  *
  

) بقيمة مصروفات رأسماليةألف درھم وتسھيالت ائتمانية ( ٣٥٠٫٠٠٠تسھيالت ائتمانية بقيمة اسمية تبلغ  ھناك** 
لموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى برسوم متغيرة على ا مضمونة ألف درھم ٥٠٫٠٠٠اسمية تبلغ 
  المجموعة.

  

ألف درھم لمدة خمس سنوات، إن القرض مضمون  ١٦٥٫٣٠٣على قرض بقيمة  ٢٠١٥عام *** حصلت المجموعة خالل 
    متغيرة على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة.برسوم 



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 ١٣  

  القطاعات تقارير  ١٢
  

  مارس ٣١المنتھية في  فترة الثالثة أشھرل التقارير القطاعيةحول معلومات 
  

القطاعان منتجات وخدمات ھذان لدى المجموعة قطاعين يتم إصدار تقارير بشأنھما، وھما موضحان أدناه. يقدم 
ارة دتقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم مجلس اإل يتطلبانمتنوعة، وتتم إدارتھما بشكٍل منفصل كونھما 

  .ى األقلعلعلى أساس ربع سنوي بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية 
  

  عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة: يوضح الملخص التالي
  

 قطاع األنشطة الزراعية   

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

 قطاع األنشطة االستھالكية   

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

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

 ضمن قطاع اه الشرب، إال أنهالبيان يتمثل بتصنيع وتوزيع مياط التجاري في النش ً  يتم إدراجه أيضا
  األنشطة االستھالكية.

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

  النشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط "المواد الغذائية"، وبالتالي يتم إدراجه أيضاً ضمن
  قطاع األنشطة االستھالكية.

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

تم مراجعتھا من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع في قياس تارية الداخلية التي اإلدفي التقارير 
مة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى ءأن ھذه المعلومات ھي األكثر مال األداء حيث ترى اإلدارة

  .وفقاً لشروط السوق االعتياديةألسعار فيما بين القطاعات في المنشآت العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد ا
  



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

 ١٤  

  (تابع)القطاعات  تقارير  ١٢
  

  :فترة الثالثة أشھرلمجموعة لا لدى وفقاً لكل قطاعفيما يلي النتائج التشغيلية 
  
  

    قطاع األنشطة االستھالكية    قطاع األنشطة الزراعية  
  الدقيق  

  الحيواني والعلف
  المياه المعبأة

  روباتوالمش
  المواد 
  الغذائية

قطاع األنشطة إجمالي 
  االستھالكية

  
  اإلجمالي 

   مارس ٣١  
٢٠١٦ 

   مارس ٣١
٢٠١٥  

   مارس ٣١
٢٠١٦  

   مارس ٣١
٢٠١٥  

   مارس ٣١
٢٠١٦ 

   مارس ٣١
٢٠١٥  

   مارس ٣١
٢٠١٦  

   مارس ٣١
٢٠١٥  

  مارس ٣١
٢٠١٦  

   مارس ٣١
٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  لف درھمأ  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                      

  ٤٣٤٫٩٣٤  ٤٨٥٫٩٠٦  ١٥٨٫٩٢٨  ٢٠٣٫٥٧٠  ٢٧٫٢٩٦  ٣٩٫٢٥٨  ١٣١٫٦٣٢  ١٦٤٫٣١٢  ٢٧٦٫٠٠٦  ٢٨٢٫٣٣٦  إيرادات خارجية
  ------------------ -------------------  -------------------  ------------------- ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ----------------  --------------  

  ١٤٠٫٠٩٤  ١٧٦٫٣٨٤  ٥٥٫٤٦٢  ٨٢٫٩٢٤  ١٫١٨٢  ٤٫٤٧٧  ٥٤٫٢٨٠  ٧٨٫٤٤٧  ٨٤٫٦٣٢  ٩٣٫٤٥٩  إجمالي الربح
  ------------------ -------------------  -------------------  ------------------- ---------------  ---------------  ---------------  ---------------  ----------------  --------------  

القطاع أرباح / (خسائر) 
   التشغيلي   

  
٧١٫٦٩١  

  
٦٥٫٩٢٥  

  
٢٥٫٦٨٢   

  
١٦٫٥٧٣  

  
)٥٫٧٤٤(  

  
)٦٫٥٥٦(  

  
١٩٫٩٣٨  

  
١٠٫٠١٧  

  
٩١٫٦٢٩  

  
٧٥٫٩٤٢  

  



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

 ١٥  

  (تابع)تقارير القطاعات   ١٢
  

   التشغيلية ت تسويات أرباح أو خسائر القطاعا
  

   في  المنتھية فترة الثالثة أشھرإجمالي األرباح ل
  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٤٠٫٠٩٤  ١٧٦٫٣٨٤  التشغيلية  لقطاعات ل الُكليةاألرباح إجمالي 
      مبالغ غير مخصصة

  )٣٫٢٣٤(  )٤٫٢٠٠(  تشغيلية أخرى مصروفات
  ---------------  ---------------  

  ١٣٦٫٨٦٠  ١٧٢٫١٨٤  إجمالي األرباح الموحدة للفترة
  =======  =======  

  

  فيالمنتھية  فترة الثالثة أشھرأرباح 
  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٥٫٩٤٢  ٩١٫٦٢٩  التشغيلية  أرباح القطاعات إجمالي 
      مبالغ غير مخصصة

  )٢١٫٤٧٩(  )٢٥٫٢٤٤(  ىتشغيلية أخر مصروفات
  ٤٫٧٦١  ١٫١٢٥  صافي إيرادات التمويل

  ---------------  ---------------  
  ٥٩٫٢٢٤  ٦٧٫٥١٠  األرباح الموحدة للفترة

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

  :التشغيليةالقطاعات  ومطلوبات موجوداتفيما يلي 
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

      موجودات القطاع
  ٥٣٧٫٧٥٣  ٥٩٧٫٦٣٦  قطاع األنشطة الزراعية

  ١٫٠٥١٫٠٦٤  ١٫٠٩٣٫٧٦٨  قطاع األنشطة االستھالكية
  --------------------  -------------------  

  ١٫٥٨٨٫٨١٧  ١٫٦٩١٫٤٠٤  موجودات القطاعات التشغيليةإجمالي 
  ٧٨٦٫٢٢٧  ٨٤٢٫٧١٤  مبالغ غير مخصصة أخرى

  --------------------  --------------------  
  ٢٫٣٧٥٫٠٤٤  ٢٫٥٣٤٫١١٨  الموجودات الموحدةإجمالي 

  ==========  ==========  
      القطاع مطلوبات

  ١٤٣٫٧٦٣  ٢٣١٫٨٧٥  قطاع األنشطة الزراعية
  ١٦١٫٨٥١  ١٧٢٫٩٦١  قطاع األنشطة االستھالكية

  --------------------  -------------------  
  ٣٠٥٫٦١٤  ٤٠٤٫٨٣٦  القطاعات التشغيلية مطلوباتالي إجم

  ٥٢٥٫٠١٩  ٥٩٤٫٦٤٧  مبالغ غير مخصصة أخرى
  --------------------  --------------------  

  ٨٣٠٫٦٣٣  ٩٩٩٫٤٨٣  الموحدة المطلوباتإجمالي 
  ==========  ==========  



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

 ١٦  

  ائنة التجارية واألخرىالذمم الد  ١٣
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١١٩٫٧١٩  ١٩٥٫٩١٥  الذمم الدائنة التجارية
  ١٢٨٫١١٩  ١٥٥٫١٦٩  االستحقاقات

  -  ٧٥٫٠٠٠  توزيعات األرباح مستحقة الدفع
  ٧٠٫٥٩٣  ٧٠٫٢٣٦  خرىالذمم الدائنة األ

  -----------------  ----------------  
  ٣١٨٫٤٣١  ٤٩٦٫٣٢٠  
  ========  ========  

  
  معامالت مع األطراف ذات العالقةال  ١٤

  
أو ممارسة تأثير  سيطرة على الطرف اآلخراألطراف القدرة على ال ألحدتعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان 

كبار و ت العالقة من المساھم الرئيسياألطراف ذا ألفأو التشغيلية. تت عند اتخاذ القرارات المالية ملحوظ عليه
 ةل االعتيادياعموأعضاء مجلس اإلدارة وشركاتھم ذات العالقة. قامت المجموعة في سياق األ موظفي اإلدارة

معتمدة إما تم إبرام ھذه المعامالت وفقاً ألحكام وشروط ويذات عالقة.  فطرااألالعديد من المعامالت مع  بإبرام
  من إدارة المجموعة أو مجلس إدارتھا.

  
  تعويضات كبار موظفي اإلدارة  أ.
  

  :في المنتھية فترة الثالثة أشھرفيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة ل
  

  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٦١٨  ٥٫٦٩٣   قصيرة األجلوظيفية  امتيازات
  ٩٦٢  ١٫٣٦٩  األجل ية طويلةامتيازات وظيف

  --------------  --------------  
  ٤٫٥٨٠  ٧٫٠٦٢  
  =======  =======  
  

  معامالت معھمالو ألطراف ذات عالقةاإلى  مبالغ المستحقةال  ب.
  ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

     "صناعاتش.م.ع "لعامة القابضة ا الشركة
  ١٫٣٧٣  ٤١١  يناير ١في  الرصيد االفتتاحي كما

  ٩  -   )٢٠١٥( واللجان أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  ٦٠٤  -  أخرى مصروفات
  )١٫٥٧٥(  )٤١١(  مدفوعات

  --------------  --------------  
  ٤١١  -  الرصيد الختامي 

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



  
  .مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

 ١٧  

  (تابع) العالقة معامالت مع األطراف ذاتال  ١٤
  

  (تابع)معامالت معھم الو ألطراف ذات عالقةإلى ا مبالغ المستحقةال  ب.
  

  ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

     شركة الفوعة ذ.م.م
  -  ١٠٢  يناير ١في  الرصيد االفتتاحي كما

  ٨  ٢٫٦٤٠  مشتريات محلية
  ١٠٢  -  أخرى مصروفات
  )٨(  -  مدفوعات

  --------------  --------------  
  ١٠٢  ٢٫٧٤٢  الرصيد الختامي 

  =======  =======  
  
  رأسمالية ال واالرتباطات االلتزامات الطارئة  ١٥

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٦٤٫٣٨٦  ٦٨٫٣٠٢  واعتمادات مستندية ضمانات مصرفية 
  =======  =======  

  ٨٠٫٦٢٨  ٨٧٫٦٩٥  رأسمالية ارتباطات
  =======  =======  

  
  توزيعات أرباح  ١٦

  
  توزيعات أرباح نقدية  ،٢٠١٦مارس  ٢٤ المنعقد بتاريخ الجمعية العموميةخالل اجتماع اعتمد المساھمون 

 .٥وھو ما يمثل  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھيألف درھم)  ٦٠٫٠٠٠: ٢٠١٥(ألف درھم  ٧٥٫٠٠٠بمبلغ 
  ع.المصدر والمدفوالمجموعة من رأس المال  ٪١٢
  




