
مجموعة أغذیة (ش.م.ع)

المرحلیة الموجزة الموحدةالمالیة المعلومات
٢٠١٣سبتمبر ٣٠المنتھیة في للفترة

عنوان الشركة الرئیسي:

٣٧٧٢٥.ب ص
ظبيأبو

المتحدةالعربیةاإلمارات



مجموعة أغذیة (ش.م.ع)

الموجزة الموحدة المرحلیة المالیةالمعلومات
٢٠١٣سبتمبر ٣٠للفترة المنتھیة في 

  صفحة

تقریر مجلس اإلدارة

١المستقل حول مراجعة المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةتقریر ال

٢بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي 

٣بیان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 

  ٤ المركز المالي الموجز الموحد المرحليبیان

  ٥  الموجز الموحد المرحلي التغیرات في حقوق الملكیة بیان

  ٦ الموجز الموحد المرحلي التدفقات النقدیة بیان

١٦-٧الموجزة الموحدة المرحلیةیة المالالمعلوماتإیضاحات حول 
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مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

)٢(ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةجزءاً ١٦إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

(غیر مدقق)الموحد المرحلي الموجزالدخلبیان

فترة التسعة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٣سبتمبر 

التسعة أشھر فترة
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٢سبتمبر

فترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٣سبتمبر 

الثالثة أشھر فترة
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٢سبتمبر

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١,١٢٥,٥٠٤٩٨٢,٩١٦٣٦١,٣١٥٣٤١,٠٩٤اإلیرادات
(٢٥٤,٩٩٩)(٢٦٦,٨٥٢)(٧٤٤,٧٩٥)(٨٢٩,٣٥٠)تكلفة المبیعات

--------------------------------------------------------------------
٢٩٦,١٥٤٢٣٨,١٢١٩٤,٤٦٣٨٦,٠٩٥األرباحإجمالي

 ٩,٤٢٦١٥,٠٨٤١,٧١٦٩,٤٦٥)٦(إیضاح خرىاألرباحصافي األ
(٣٥,٨٩٠)(٣٥,٩٥٦)(٩٨,٢١١)(١١١,٦٩٠)مصاریف البیع والتوزیع

(٢٤,٣٨٨)(٢٥,٩٦٨)(٦٤,١٦٤)(٧٢,٠١٦)مصاریف عمومیة وإداریة
(٦٧٨)(٩٢٤)(٢,٣٥٦)(٢,٧١٠)مصاریف األبحاث والتطویر

------------------------------------------------------------
١١٩,١٦٤٨٨,٤٧٤٣٣,٣٣١٣٤,٦٠٤الربح التشغیلي

٩,٧٢٣١٠,٧٩٢٣,٢١٢٤,٣١١إیرادات التمویل 
(٢,٣٤٣)(٢,٦٣٣)(٧,٠٧٥)(٧,٩٦٩)مصاریف التمویل 

------------------------------------------------------------
١٢٠,٩١٨٩٢,١٩١٣٣,٩١٠٣٦,٥٧٢أرباح الفترة

-(٨٣)-(١٤٤)الضرائب
------------------------------------------------------------

العائدة إلى مالكي فترةأرباح ال
١٢٠,٧٧٤٩٢,١٩١٣٣,٨٢٧٣٦,٥٧٢المجموعة في الملكیةحقوق

============================
٠٫٢٠١٠٫١٥٤٠٫٠٥٦٠٫٠٦١والمخففة  (بالدرھم)األساسیةربحیة السھم 

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



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

)٣(ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةجزءاً ١٦إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

(غیر مدقق)الموحد المرحلي الموجزالشامل الدخلبیان

أشھر التسعةفترة 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٣سبتمبر

فترة التسعة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٢سبتمبر 

أشھر الثالثةفترة
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٣سبتمبر

الثالثة أشھر فترة
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٢سبتمبر

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

العائدة إلى فترةأرباح ال
١٢٠,٧٧٤٩٢,١٩١٣٣,٨٢٧٣٦,٥٧٢مالكي حقوق الملكیة في المجموعة

(١٤٦)(١,٥٨٣)٢٢٤(٦,٤٨٦)الخارجیةفروق صرف العمالت األجنبیة من العملیات

(٣٥٠)(٣٥٠)(٩٥٠)(١,٠٥٠)تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجنة
---------------------------------------------------------

(٤٩٦)(١,٩٣٣)(٧٢٦)(٧,٥٣٦)اآلخــرالشاملالدخل

مجموع الدخل الشامل للفترة العائد 
١١٣,٢٣٨٩١,٤٦٥٣١,٨٩٤٣٦,٠٧٦إلى مالكي حقوق الملكیة في المجموعة

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





مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

)٥(ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةجزءاً ١٦إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

)(غیر مدققالمرحليالموحد الموجزبیان التغیرات في حقوق الملكیة 

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعة لفترة 

رأس المال
احتیاطي
قانوني

احتیاطي تحویل
المجموعأرباح محتجزةعمالت

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٨٨,٧٩٩١,٠٣٥,٤٦٧(٣,٨٠٩)٢٠١٢٦٠٠,٠٠٠٥٠,٤٧٧ینایر ١الرصید في 

للفترةالشاملالدخلمجموع
٩٢,١٩١٩٢,١٩١---الفترةأرباح 

:أخرى شاملة إیرادات

صرف العمالت األجنبیة من العملیات فروق 
٢٢٤-٢٢٤--الخارجیة

وأتعاب أعضاء تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة
(٩٥٠)(٩٥٠)---اللجنة

(٣٠,٠٠٠)(٣٠,٠٠٠)---توزیعات أرباح معلنة
-----------------------------------------------------------------------------------------

٢٢٤٦١,٢٤١٦١,٤٦٥--مجموع اإلیرادات الشاملة
-----------------------------------------------------------------------------------------

٤٥٠,٠٤٠١,٠٩٦,٩٣٢(٣,٥٨٥)٢٠١٢٦٠٠,٠٠٠٥٠,٤٧٧سبتمبر ٣٠الرصید في 
----------------------------------------------------------------------------------------

٤٦٩,٦٦٣١,١٢٨,٩٣١(٣,٦٨٣)٢٠١٣٦٠٠،٠٠٠٦٢,٩٥١ینایر ١الرصید في 

للفترةالشاملالدخلمجموع
١٢٠،٧٧٤١٢٠،٧٧٤---الفترةأرباح 

شاملة أخرى:إیرادات 

العملیاتمناألجنبیةالعمالتصرففروق 
(٦،٤٨٦)-(٦،٤٨٦)--الخارجیة

وأتعاب أعضاء تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة
(١،٠٥٠)(١،٠٥٠)---اللجنة

(٣٠،٠٠٠)(٣٠،٠٠٠)---توزیعات أرباح معلنة
----------------------------------------------------------------------------------------

٨٩,٧٢٤٨٣,٢٣٨(٦,٤٨٦)--الشاملةاإلیراداتمجموع
----------------------------------------------------------------------------------------

٥٥٩,٣٨٧١,٢١٢,١٦٩(١٠,١٦٩)٢٠١٣٦٠٠,٠٠٠٦٢,٩٥١سبتمبر ٣٠الرصید في 
===========================================



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

)٦(ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةجزءاً ١٦إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

)(غیر مدققالمرحليالموحد الموجزبیان التدفقات النقدیة 

  في أشھر المنتھیة التسعة لفترة 

سبتمبر ٣٠  
٢٠١٣

سبتمبر ٣٠
٢٠١٢

درھمألفألف درھمإیضاح

التشغیلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة

١٢٠,٧٧٤٩٢,١٩١الفترةأرباح 
تعدیالت بسبب:

٤٢,٤١٥٤٠,٥٩٠الستھالكا
(١٠,٧٩٢)(٩,٧٢٣)إیرادات تمویل 

٧,٩٦٩٧,٠٧٥تمویلمصاریف 
(٥٧)(٢٠٦)الربح من بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات

-١,٣٢١ممتلكات ومنشآت ومعدات حذف
٧,٣٩٦٥,٣٢٣خدمة للموظفینمخصص مكافآت نھایة 

٣,٨٥٣٥,١٨٧مخصص مخزون وذمم مدینة
--------------------------------------------------------------------------

قبل دفع مكافآت نھایة خدمة للموظفین وقبل التغییرات في التدفقات النقدیة التشغیلیة
١٧٣,٧٩٩١٣٩,٥١٧رأس المال العامل

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

(٦١,٥٠٠)(٣٠,٧١٨)في المخزونالتغیر
(٢٩,٥٨٠)(١٢,٢٤٤)صافي -الذمم المدینة التجاریة واألخرى في  التغیر

(٣,٦٥٩)(٩,٠١٣)تعویض حكومي مدینالتغیر في 
 ٨٠,٢٢٥١١٤,٦٥٥الذمم الدائنة التجاریة واألخرى في  التغیر
(١,٦٧٧)١٣٦المستحق إلى طرف ذي عالقة في التغیر
(١,٣٣٤)(٢,٢٥٣)مكافآت نھایة خدمة للموظفیندفع 

(٢٤٥)(٢٥٣)التغییر في المطلوبات األخرى
--------------------------------------------------------------------------------------

١٩٩,٦٧٩١٥٦,١٧٧األنشطة التشغیلیةالناتج عنصافي النقد
--------------------------------------------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

(٥٥,٩٨٠)(١٠٦,٨٤٨)٧ممتلكات ومنشآت ومعدات اقتناءدفعات مقدمة/
٣٢٨٩٠٣بیع ممتلكات ومنشآت ومعداتمتحصالت من

(٢٣,٢٥٣)-استثمار في شركة تابعة
٩,٨٧١٨,١٧٠مستلمة تمویلیةإیرادات 

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

(٧٠,١٦٠)(٩٦,٦٤٩)المستخدم في األنشطة االستثماریةصافي النقد 
--------------------------------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
١١٤,١٩٨٢٠٥,٧٣٢صافي - مصرفیةقروض 

(١٠,٠٠٠)-للبیع متاحة مالیةموجوداتشراء
(٦,٢٥٤)(٧,٦٩٧)الفائدة المدفوعة

(٣٠,٠٠٠)(٣٠,٠٠٠)مدفوعةأرباحتوزیعات
------------------------------------------------------------------------------------------

٧٦,٥٠١١٥٩,٤٧٨من األنشطة التمویلیةالناتجةصافي النقد 
------------------------------------------------------------------------------------------

١٧٩,٥٣١٢٤٥,٤٩٥حكمھفيومافي النقد الزیادة

٤٢٤,٩٠١٢٥٩,٧٢٦ینایر١النقد وما في حكمھ في 
------------------------------------------------------------------------------------------

١٢٦٠٤,٤٣٢٥٠٥,٢٢١سبتمبر٣٠النقد وما في حكمھ في 
================



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(٧)

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

صناعات القابضة . وتمتلك شركة ٢٠٠٤) لسنة ٣٢٤ش.م.ع ("الشركة") كشركة مساھمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم (أغذیةمجموعة تأسست 
تجارة وتشغیل الشركات والمشاریع المرتبطة وواستثمار% من أسھم الشركة. تشتمل األنشطة األساسیة للشركة على تأسیس٥١نسبة العامة ش.م.ع 

.بقطاع األغذیة والمشروبات

على الشركة وشركاتھا التابعة ٢٠١٣سبتمبر ٣٠المنتھیة في أشھروللتسعةللشركة كما في المرحلیةالموحدةالموجزةالمالیةالمعلوماتتتضمن 
.ار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة")المذكورة أدناه (ویش

بلد التأسیس
ومزاولة النشاط

الحصة في رأس المال
%

ةالرئیسیاألنشطة ٢٠١٣٢٠١٢التابعةالشركة
اإلمارات العربیة شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع

المتحدة
وبیع الدقیق وعلفإنتاج١٠٠١٠٠

الحیوانات.

اإلمارات العربیة ش.م.علألغذیة والمشروباتشركة العین 
المتحدة

، المعبأةالمیاه إنتاج وتعبئة وبیع ١٠٠١٠٠
، والعصائروالمیاه المنكھة، 

، ومعجون الطماطموالزبادي، 
.الخضراوات المجمدةو

ذ.م.م. (مصر)غذیة والمشروباتالعین لأل

(العین لألغذیة والمشروبات سابقاً)

جمھوریة مصر 
العربیة

، وبیع معجون الطماطمتصنیع١٠٠١٠٠
، ةوالفلفل الحار، ومركز الفاكھ

والخضروات المجمدة

ي فمجموعة أغذیة آسیسیك في داجیتیم سانایا 
تیكاریت لیمتد سیركتي (أغذیة تركیا)

Agthia Grup Icecek ve Dagitim
Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

(المعروفة سابقاً باسم: بلیت سو تورزم بیترول 
تیكاریتجیدا ناكلیا بازارالما إتھاالت إھراقات 
في سانایا لیمتد إس تي إي (بیلیت سو)

المعبأة.الینابیع إنتاج وبیع میاه ١٠٠٠تركیــا

االمتثالبیان ٢

 ة"التقاریر المالی٣٤رقم المعیار المحاسبي الدولي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وفقاً  ةالمرحلیةالموجزة الموحد ةالمعلومات المالیھذه إعداد لقد تم 
وعلیھ الكاملة الموحدة،للحصول على المعلومات المالیة السنویة  ةالمعلومات المطلوبالموجزة ال تحتوي على كافة  ةالمعلومات المالیإن ھذه."المرحلیة

.٢٠١٢دیسمبر٣١المنتھیة في  للسنة للمجموعةالبیانات المالیة الموحدةیجب أن تقرأ مع 



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

(تتمة)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(٨)

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

المرحلیة ھي نفس السیاسات المطبقة إن السیاسات المحاسبیة والطرق المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة في ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة 
.٢٠١٢دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  ةبواسطة المجموعة في البیانات المالی

عدد بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة وھي العملة الوظیفیة للمجموعة، وتم تدویرھا إلى أقربتم عرض ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
صحیح باآلالف.

الحكوميالتعویض

الموجزالمرحلي الدخل بأسعار مدعومة في إمارة أبو ظبي في بیان وأعالف الحیوانات الدقیق یتم االعتراف باألموال التي تعوض المجموعة عند بیع 
معاملة المبیعات.تمت فیھ خصم من تكلفة المبیعات، وعلى أساس منتظم في نفس الفترة من العام الذي كالموحد، 

سبتمبر٣٠ملیون درھم (٣٣٨البالغة الموحد بعد خصم تعویضات حكومة أبوظبي الموجز المرحلي الدخل في بیان ھي واردة تكلفة المبیعات كما 
ار المواد الغذائیة بالتجزئة من تأثیر زیادة وتقلب أسعار الحبوب العالمیة في أسعجزئیاً ھو التقلیل درھم). كان الغرض من التعویض ملیون ٢٠١٢:٢٣٣

للمستھلكین في إمارة أبوظبي.

الموجودات المــالیة المتاحة للبیع 

في أیة تصنیفـات أخرى  اھـیتم تصنیفیتم تصنیفھــا تحت ھذا التصنیف أو ال - مشتقةغیر ھي موجودات مالیة –للبیع المتاحةالمــالیةالموجودات
شھراً من تاریخ التقریر.١٢ما لم یتوقع بیعھــا خالل كموجودات غیر متداولھصنیفھــأ عمومــاً یتم ت

یع األصل. یتم یتم االعتراف بكافة مشتریات ومبیعات االستثمارات المتاحة للبیع في تاریخ المتاجرة وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو ب
كلفة باإلضافة إلى تكالیف المعاملة.المصنفة كمتاحة للبیع بالتتسجیل االستثمارات

الفرق بین صافي المحصل من البیع والقیمة الدفتریة أو تحمیلھ كرصید دائن من خالل بیان الدخل الموجز الموحد عند بیع استثمــار مــا، یتم تحمیل
المرحلي. 

التقدیرات  ٤

وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب من اإلدارة أن تقوم بأحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر  ةالمرحلیةالموجزة الموحد ةإن إعداد المعلومات المالی
یرات. على تطبیق السیاسات والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. إن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف عن ھذه التقد

الموجزة الموحدة المرحلیة، كانت األحكام الرئیسیة التي وضعتھا اإلدارة، من أجل تطبیق السیاسات المحاسبیة  ةالیخالل إعداد ھذه المعلومات الم
دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  ةللمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم الیقین بشأن التقدیرات، ھي نفسھا التي تم تطبیقھا في البیانات المالی

٢٠١٢.



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

(تتمة)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(٩)

إدارة المخاطر المالیة   ٥

.٢٠١٢دیسمبر ٣١في في وللسنة المنتھیة كما الموحدة  ةالبیانات المالیللمخاطر المالیة متوافقة مع تلك المبینة في المجموعةإدارة وعملیات إن أھداف 

صافي اإلیرادات األخرى  ٦

حكومة أبو الحبوب الغذائیة لألف درھم) إلدارة مخزون ٤٫٥٥٣: ٢٠١٢ألف درھم (٦٫٨٤٥یتضمن صافي اإلیرادات األخرى للفترة أتعاب إدارة تبلغ 
ألف درھم مستلمة من الشركة القابضة وھو عبارة عن ربح من عقود مشتقات للسلع موقعة من قبل ٨٫٣٩٣مبلغ  ٢٠١٢ظبي. وقد تضمن أیضاَ في 

.٢٠١٢سبتمبر ٣٠الشركة القابضة مع طرف آخــر انتھت قبل 

الممتلكات والمنشآت والمعدات ٧

واالستبعاداالستحواذ

ألف ١٠٦٫٨٤٨مبلغ قدره بصافي المعدات المنشآت و،  استثمرت المجموعة في الممتلكات و٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعة فترة خالل 
٣٠درھم (ألف ١١٫١٧٨والدفعات المقدمةألف درھم ٩٥٫٦٧٠حیث بلغت قیمة الموجودات المستحوذ علیھا )درھمألف ٥٥٫٩٨٠: ٢٠١٢درھم (
ألف درھم).٧٨٥والدفعات المقدمةألف درھم ٥٦٫٧٦٥المستحوذ علیھا موجودات ال:٢٠١٢سبتمبر

مما )، درھمألف  ٢٠١٢:٨٤٦سبتمبر٣٠ألف درھم (١٢٢استبعاد موجودات بقیمة دفتریة تبلغ ٢٠١٣سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في التسعةتم خالل 
عالوًة على ذلك، تم .األخرىاإلیرادات في صافي  الذي تم إدراجھوف درھم) أل٥٧ بلغ ربح:٢٠١٢سبتمبر٣٠(ألف درھم  ٢٠٦ربح بمبلغ نتج عنھ 

  شيء).: ال ٢٠١٢سبتمبر ٣٠(٢٠١٣سبتمبر ٣٠ألف درھم خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في ١٫٣٢١شطب أصل تبلغ قیمتھ الدفتریة 

الشھرة التجاریة ٨

داخل المجموعة، حیث یتم مراقبة الشھرة التجاریة ألغراض اإلدارة نألغراض اختبار انخفاض القیمة یتم تخصیص الشھرة التجاریة إلى قسمین تشغیلیی
  : الشيء).٢٠١٢سبتمبر٣٠لم یكن ھناك خسائر انخفاض قیمة للشھرة التجاریة (٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةالداخلیة. خالل 

المخزون ٩

وقطع ألف درھم للمخزون المتقادم وبطيء الحركة٣٫٤٢٥بوضع مخصص بقیمة ٢٠١٣سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةقامت المجموعة خالل 
ضمن تكلفة المبیعات.المصروفدرھم). تم إدراج  ٢٠١٢:٧٫٤٦٦سبتمبر٣٠(الغیار

ألف درھم١٫٨٥٠واسترداد ألف درھم  ٢٫٦٤٥الحركة والمتقادم بقیمة المتقادم وبطيءمخصص للمخزون بحذف عالوة على ذلك، قامت المجموعة 
).واسترداد الشيء درھمألف درھم١٫٤٥٨حذف :٢٠١٢سبتمبر٣٠(



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

(تتمة)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(١٠)

ذمم مدینة تجاریة وأخرى ١٠

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٢

درھمألفألف درھم

١٤٥,٦٩٢١٣٩,٥٧١صافي -ذمم مدینة تجاریة 
٢٥,٤٢٧١٩,٩٤٤مدفوعات مقدمة
١٠,٢٧١١٠,٢٠٧ذمم مدینة أخرى

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

١٨١,٣٩٠١٦٩,٧٢٢
==============================

الموجودات المــالیة المتاحة للبیع١١

شھــراً. ١٢، قامت المجموعة بشراء موجودات مــالیة متاحة للبیع وھي على وجھ التحدید صكوك من المتوقع أن یتم بیعھــا خالل ٢٠١٢في عام 

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

دیسمبر٣١
٢٠١٢

ألف درھمألف درھم

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠استثمــار في شھــادات الصكوك
==============================

غیر كبیر. منذ تاریخ االستحواذ إن التغیر في القیمة العادلة للموجودات المــالیة المتاحة للبیع المذكورة أعاله 

أرصدة نقدیة ومصرفیة١٢

بیانھ كما یلي:وجزالمرحلي الموحد المالتدفقات النقدیةلغرض بیانالنقد وما في حكمھ

٢٠١٢سبتمبر٢٠١٣٣٠سبتمبر٣٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٢
ألف درھمألف درھمألف درھم

٨٢١٩٧٥٦١٧النقد في الصندوق
النقد لدى المصرف:

٥٧,٣٣٩٩٩,٧٤٣٥٨,٩٢٤حساب جاري وادخار
٥٦٣,٥٨٧٤١٧,٤٥١٣٧٧,٩٦٥ودائع ثابتة

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

٦٢١,٧٤٧٥١٨,١٦٩٤٣٧,٥٠٦أرصدة نقدیة ومصرفیة
================================================

-(٦٩)(٤٤٦)سحب على المكشوف من المصرف
إلى ٢٠٠٩من حساب ضمان (لتوزیعات األرباح 

(١٢,٦٠٥)(١٢,٨٧٩)(١٦,٨٦٩))٢٠١٢
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٦٠٤,٤٣٢٥٠٥,٢٢١٤٢٤,٩٠١
================================================

:٢٠١٢٪ (٢٫٤٠- ٪ ٢٫٠٠تحمل أسعار فائدة تتراوح بین وصل إلى سنة واحدة) ت: ٢٠١٢الودائع الثابتة المذكورة أعاله ھي لفترة ال تتجاوز سنة واحدة (
٣٫٣٠- ٪  ٢٫٧٥ .(٪  



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

(تتمة)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(١١)

  (تتمة) ومصرفیةنقدیةأرصدة١٢

ھذاتضمینیتملم.واألخرىالدائنةالتجاریةالذمم في كمطلوبمماثل مبلغ تسجیلتم.األرباحتوزیعاتلدفعالمخصصالمبلغالضمانحسابیمثل
.النقدیةالتدفقاتبیانلغرضالنقدیةباألرصدةالرصید

المصرفیةالقروض١٣

.المطفأة بالتكلفة قیاسھایتموالتيفائدة،تحملالتيوالسلفیاتللقروضالتعاقدیةالشروطحولمعلوماتاإلیضاحھذایقدم

المتداولةالمطلوبات
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
دیسمبر ٣١

٢٠١٢
درھمألفألف درھم

٨٥,١٠٦٢٠,٤٩٧قرض قصیر األجل 
١٧٥,١٥٩٩٨,٧٠٤قرض لرأس مــال عامــل

٤٩,٦٢١٣٩,٥٤٩قرض ألجل
---------------------------------------------------------------------------------

٣٠٩,٨٨٦١٥٨,٧٥٠
==============================

المطلوبات غیر المتداولة

١١٥,٨٥٢١٥٢,٧٩٠قرض ألجل
==============================

جدول الشروط والسداد

الدراھمباأللفالمبالغ 

٢٠١٣ سبتمبر دیسمبر ٢٠١٢في ٣٠ في ٣١

الفائدةمعدل العملة
  سنة

االستحقاق

القیمة 
االسمیة /

القیمة الدفتریةالحد

القیمة 
االسمیة / 

الدفتریةالقیمة الحد

قرض قصیر
**األجل 

دوالر أمریكي 
/جنیھ درھم/

مصري

إیبور/لیبور/
متوسط سعر 

ھامش*+فائدة ال

٢٠١٣١٠٩,٧٣٦٨٥,١٠٦١٠٦٢٠,٤٩٧

دوالر أمریكي ***تسھیالت ائتمانیة
/جنیھ درھم/

مصري

إیبور/لیبور/
متوسط سعر 

ھامش*+فائدة ال

٢٠١٣٤٠٩,٠٦٩١٦٢,٥٩٨٤١٣٩٤,٣٦٩

إنفاق(تسھیالت ائتمانیة

***)رأسمالي

دوالر أمریكي 
درھم/

/ایبور+ لیبور
ھامش*

٤,٣٣٥ ٢٠١٣٢٠,٠٠٠١٢,٥٦١٢٠

دوالر أمریكي ***قرض ألجل
/یورو

+لیبور/ایبور
ھامش*

٢٠١٤-

٢٠١٦

١٦٥,٤٧٣١٦٥,٤٧٣١٩٢١٩٢,٣٣٩

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

٣١١,٥٤٠ ٧٠٤,٢٧٨٤٢٥,٧٣٨٧٣٢,٦٤٤اإلجمــالي

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



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

(تتمة)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(١٢)

(تتمة)المصرفیةقروض ال١٣

(١٫٥٠-%١٫٠٠ھوامش تلك القروض تتراوح بین * -%٠٫٧٠لى ھذه النسبة لتصبح فاوض عتمت إعادة التالحقاً %).١٫٧٥-%٢٠١٢:١٫٠٠%
١٫٥.%

 علىمع البنوك األخرى متساويللمجموعة على أساس المتداولةبمقابل متغیر على األصول مؤمنألف درھم ٩١٫٨٣٨بقیمةاألجلقصیر** القرض 
.المؤمنةالمتداولةاألصولنفس

ألجل بقیمة وقرضألف درھم ٢٠٫٠٠٠قیمة إسمیة بتسھیالت ائتمانیة (إنفاق رأسمالي) و،ألف درھم٢٨٠٫٥٠٠قیمة إسمیة ب*** تسھیالت ائتمانیة 
والذمم المدینة للمجموعة.والمخزون، المتداولةبمقابل متغیر على األصول مؤمنألف درھم ١٨٣٫٦٤٣إسمیة 

:یلي ما مقابلمضمونةاالئتمانیةالتسھیالتإن

منأيباسممفتوححسابتسویة/االستیرادلتمویلوقرضمسحوبةسنداتمستندي،اعتمادمتاحة،ضماناتلتقدیماألخرىاألطرافتعھدات
.المصرف لصالح للشركةالتابعةالشركات

تقاریر قطاعیة١٤

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعةمعلومات عن التقاریر القطاعیة لفترة 

التقاریر القطاعیة المشمولة بالتقریر تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ویتم لدى المجموعة قطاعین یتم إصدار تقاریر بشأنھما، وھما موضحان أدناه. إن 
وحدة من إدارتھا بشكل منفصل حیث أنھا تتطلب تكنولوجیا واستراتیجیات تسویق مختلفة. یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل 

قل.وحدات األعمال اإلستراتیجیة وذلك بصورة ربع سنویة على األ

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

قسم األعمال الزراعیة

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

قسم األعمال االستھالكیة

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

o لذلك یتم إدراجھا ضمن قسم األعمال االستھالكیة.المیاه المعبأة والمشروباتالتجاریة في تركیا طبیعتھا مماثلة "العملیات "

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

o التجاریة في مصر یتم إدراجھا ضمن قسم األعمال االستھالكیة.العملیات

Η�ΕΎѧϧΎϳΑ�ϲѧϓ�ϥϣѧο Ηϣ�ϭѧϫ�Ύѧϣϛ�ˬωΎѧρϘϟ�ΡΎѧΑέ�ϰϟ·�˱ΩΎϧΗγ�˯ΩϷ�α Ύϳϗ�ϡΗϳ��έϳέΎϘΗϟ�ΕΎϋΎρϗ�ϥϣ�ωΎρϗ�ϝϛ�ΞΎΗϧ�ϥ ήΑ�ΕΎϣϭϠόϣ�ϩΎϧΩ�ϥϳΑϣ�ΓέΩϹ�έϳέΎѧϘ

�α ϳέϟ�ϝΑϗ�ϥϣ�ΎϬΗόΟέϣ�ϡΗΗ�ϲΗϟ�ΔϳϠΧΩϟ�έѧΛϛϷ�ϲѧϫ�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϩΫѧϫ�ϥ�ΓέΩϹ�ϯ έѧΗ�Ι ѧϳΣ�ˬ˯ ΩϷ�α ΎѧϳϘϟ�ωΎѧρϘϟ�ΡΎѧΑέ�ϡΩΧΗγΗ��ΔϋϭϣΟϣϠϟ�ϱΫϳϔϧΗϟ

تجاري. مالئمة لتقییم النتائج الخاصة ببعض القطاعات المرتبطة بشركات أخرى تعمل في نفس المجال. یعتمد التسعیر فیما بین القطاعات على أساس 



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

 (تابع)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(١٣)

(تتمة)تقاریر قطاعیة١٤

أشھر كما یلي:التسعةلفترةالشركةفیما یلي النتائج التشغیلیة حسب قطاعات 

قسم األعمال االستھالكیةقسم األعمال الزراعیة

الدقیق وعلف الحیوانات 
المیاه المعبأة
والمشروبات

مجموع قسم األعمال األغذیة
المجموعاالستھالكیة

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

سبتمبر ٣٠
٢٠١٢

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

سبتمبر ٣٠
٢٠١٢

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

سبتمبر ٣٠
٢٠١٢

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

سبتمبر ٣٠
٢٠١٢

سبتمبر ٣٠
٢٠١٣

سبتمبر ٣٠
٢٠١٢

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧١٨,٠٣٠٦٣٧,٨٦٣٣٣٥,٤٣١٢٩٧,١٠٠٧٢,٠٤٣٤٧,٩٥٣٤٠٧,٤٧٤٣٤٥,٠٥٣١,١٢٥,٥٠٤٩٨٢,٩١٦الخارجیةاإلیرادات 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------للقطاعاتالبینیةاإلیرادات

١٣٨,٩١٦١١٤,٠٠٠٣٠٤,٨٠٤٢٤٥,٢٢٠(٤,١٤٣)١٦٥,٨٨٨١٣١,٢٢٠١٣٤,٨٩٢١١٨,١٤٣٤,٠٢٤الربحإجمالي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٣٦,٢٥٨٢٦,٥٩٥١٦٦,٩٢٦١٢٦,٣٧٤(٢١,٠١٣)(١٧,٣٣٢)١٣٠,٦٦٨٩٩,٧٧٩٥٣,٥٩٠٤٧,٦٠٨أرباح /(خسائر) قطاعیة 



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

 (تابع)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(١٤)

(تتمة)تقاریر قطاعیة١٤

أرباح أو خسائر تقاریر القطاعات مطابقات

أشھر المنتھیةالتسعةلفترة

المنتھیة أشھرالتسعة أرباح فترة إجمالي

٢٠١٢سبتمبر ٢٠١٣٣٠سبتمبر٣٠
ألف درھمألف درھم

٣٠٤,٨٠٤٢٤٥,٢٢٠التقریرالمشمولة بلقطاعات إجمالي أرباح امجموع 
مبالغ غیر مخصصة

(٧,٠٩٩)(٨,٦٥٠)أخرىتشغیلیةمصاریف
------------------------------

٢٩٦,١٥٤٢٣٨,١٢١للفترةةالموحدإجمالي األرباح
==============

أشھر المنتھیة التسعةأرباح فترة 

١٦٦,٩٢٦١٢٦,٣٧٤التقریرالمشمولة بلقطاعات إجمالي أرباح امجموع 
مبالغ غیر مخصصة

(٣٩,٠٤٤)(٤٩,٨٢٥)مصاریف تشغیلیة أخرى
٣,٦٧٣٤,٨٦١صافي إیرادات التمویل

------------------------------
١٢٠,٧٧٤٩٢,١٩١للفترةةالموحدإجمالي األرباح

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

:القطاعاتتقاریرموجوداتیليفیما
سبتمبر٣٠

٢٠١٣
سبتمبر٣٠

٢٠١٢
ألف درھمألف درھم

٦١٧,٨٢٥٥٧٨,٩٧٠قسم األعمال الزراعیة
٦٣٩,٧٣٢٥٧٢,٤٣٥قسم األعمال االستھالكیة

--------------------------------------
١,٢٥٧,٥٥٧١,١٥١,٤٠٥تقاریر القطاعاتإجمالي موجودات

٧٤٥,٠٩٠٥٦١,٨٩٥مبالغ أخرى غیر مخصصة 
---------------------------------------

٢,٠٠٢,٦٤٧١,٧١٣,٣٠٠إجمالي الموجودات الموحدة
==================



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

 (تابع)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(١٥)

األطراف ذات العالقةالمعامالت مع ١٥

القرارات المالیة أو التشغیلیة.اتخاذتعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو نفوذاً ملحوظاً على الطرف األخر في 
في سیاق وعةالمجمقامتكبار موظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة وشركاتھم ذات العالقة.  من المساھم الرئیسي واألطراف ذات العالقةتتكون

من وفقاً لشروط وبنود متفق علیھاذات العالقةاألطرافبإجراء العدید من المعامالت مع أطرافھا ذات العالقة. تم إبرام المعامالت معالعمل العادي
خالل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتھا.

أ. تعویضات كبار موظفي اإلدارة
أشھر المنتھیة: تسعةالفیما یلي تعویضات كبار موظفي اإلدارة لفترة 

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

ألف درھم

سبتمبر٣٠
٢٠١٢

ألف درھم

١٣,٧٤٩١٤,٠٥٤منافع التوظیف قصیرة األجل
٤,٢٨٧٣,٥٧٢رواتب وتعویضات ما بعد التوظیف 

-----------------------------
١٨,٠٣٦١٧،٦٢٦
==============

  عالقة ذيطرف إلى والمعامالت مع  قالمبلغ المستحب. 

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

ألف درھم

سبتمبر٣٠
٢٠١٢

ألف درھم

الشركة القابضة العامةصناعات 

١,٤٠٠١,٨٣٩ینایر١الرصید االفتتاحي في 
١,٤٠٠-أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

٤,٣٩١٢٤٩,٢٢٢األجنبیةشراء العملة
(٢٤٩,٢٢٢)(٤,٣٩١)دفع للعملة األجنبیة

(٩,٨٨١)-أرباح مدینة على التحوط
٩,٨٨١-أرباح مقبوضة من التحوط

(٢,٠١٥)-مدفوعات
١٣٦١٧٦أخرى

------------------------------
١,٥٣٦١،٤٠٠الرصید الختامي

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



مجموعة أغذیة (ش.م.ع) 

 (تابع)المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

(١٦)

رأسمالیة التزاماتوالتزامات طارئة ١٦

سبتمبر٣٠
٢٠١٣

ألف درھم

سبتمبر٣٠
٢٠١٢

ألف درھم

٤١,٠٥٩٨٣,٣٧٨خطابات ضمان واعتمادات مستندیة
==============

١٥٥٫٣٧٤١٦٢,١٧٦التزامات رأسمالیة
==============

توزیعات األرباح١٧

٪ من ٥على توزیع أرباح نقدیة بنسبة ٢٠١٣أبریل ٢٣المنعقد بتاریخ السنویة تمت الموافقة من قبل المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة 
ملیون درھم) .٣٠٪ بقیمة إجمالیة تبلغ  ٥: ٢٠١٢ملیون درھم ( ٣٠رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 




