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  البيانات المالية الموحدة
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  اإلمارات العربية المتحدة
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

    

  البيانات المالية الموحدةالتقرير و
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  

                                                                                                                                        
  الصفحة  المحتويات

    
    تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

    
   ١  تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

    
  ٧  الموحد  األرباح أو الخسائربيان 

    
  ٨  الموحدة األخرى الشامل اإليراداتبيان 

    
  ٩  بيان المركز المالي الموحد

    
  ١١  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

    
  ١٢  بيان التدفقات النقدية الموحد

    
  ١٣                     البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 

    
  
  
  

    
  
  
  
  
  











































  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

٧  

   الموحدبيان األرباح أو الخسائر 
  فيللسنة المنتھية 

  

    
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح   
        

  ١٫٨٦٦٫٣٥٠  ٢٫٠١١٫٩٤١    اإليرادات 
  )١٫٢٦٩٫٠٥٦(  )١٫٣١٧٫٠٦٠(  ٦  تكلفة المبيعات

    ------------------------  ------------------------ 
  ٥٩٧٫٢٩٤  ٦٩٤٫٨٨١    إجمالي األرباح

        
  )٢٣١٫٤٠٧(  )٢٩١٫٤٣٩(  ٧  مصروفات البيع والتوزيع                  

  )١٣٢٫٧١٨(  )١٤٧٫٢٤٨(  ٨  داريةاإلعمومية والمصروفات ال
  )٤٫٦٣٤(  )٥٫٤٧٢( ٩  البحث والتطويرتكاليف

  ٧٫٣٠٦  ١٣٫٥٠٤  ١٠  صافي - اإليرادات األخرى
    -------------------  -------------------  

  ٢٣٥٫٨٤١  ٢٦٤٫٢٢٦    األرباح التشغيلية
        

  ١١٫٥٧٢  ١٧٫٢٦٣  ١١  إيرادات التمويل
  )١٥٫٧١٨(  )٢٦٫٨٧٠(  ١٢  مصروفات التمويل

    -------------------  -------------------  
  ٢٣١٫٦٩٥  ٢٥٤٫٦١٩    األرباح قبل ضريبة الدخل

        
  )٣٨١(  )٣٤٩(  ٢٦و ١٣  مصروفات ضريبة الدخل

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

  ٢٥٤٫٢٧٠    في المجموعة  
  

٢٣١٫٣١٤  
    =========  =========  

  ٠ .٣٨٦  ٠ .٤٢٤  ١٤  ربحية السھم األساسية والمخفضة (بالدرھم)
   =========  =========  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٥٣إلى  ١٣تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٦إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

٨  

   لموحداإليرادات الشاملة األخرى ابيان 
  فيللسنة المنتھية 

  

    
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٥٤٫٢٧٠  في المجموعة  المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية السنةأرباح 
  

٢٣١٫٣١٤  
       

       اإليرادات الشاملة األخرى
     األرباح أو الخسائر إعادة تصنيفھا الحقاً إلى تتم أو قد تتمالبنود التي 

  )٦٫٦١٦(  )١٨٫٧٣٥(    تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبيةفرق    
  الجزء الفعال من التغيرات  –قدي تحوطات التدفق الن   
  -     )١٩٫٤٢٣(  (صافي) في القيمة العادلة  
        

     األرباح أو الخسائر إعادة تصنيفھا الحقاً إلىلن تتم التي  البنود
  -     ١٦٣    إعادة قياس تعويضات نھاية الخدمة   
    ------------------  ------------------  

  )٦٫٦١٦(  )٣٧٫٩٩٥(   للسنة اإليرادات الشاملة األخرى
        

  المنسوبة إلى  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٢٢٤٫٦٩٨  ٢١٦٫٢٧٥    حاملي حقوق الملكية في المجموعة  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١٣تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٦إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

٩  

  الموحدبيان المركز المالي 
  كما في

  

  ديسمبر ٣١في            
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

        الموجودات
       موجودات غير متداولة

  ٩٣٣٫٤٩١  ١٫٠١٦٫٥٠٥  ١٥  معداتالالت واآلممتلكات وال
  ٣٣٫٧١٤  ٩٫٩٥٧    دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات

  ١٨٨٫٣٣٦  ١٨٨٫٣٣٦  ١٦  الشھرة التجارية
  ٣٥٫٤٥٤  ٣٢٫٦٠٨  ١٧  ملموسةالموجودات غير ال

  -     ١٫٥٨٧  ٢٧  الموجودات المالية األخرى
    -----------------------  ----------------------  

  ١٫١٩٠٫٩٩٥  ١٫٢٤٨٫٩٩٣    إجمالي الموجودات غير المتداولة
    -----------------------  ----------------------  

        الموجودات المتداولة
  ٢٦٢٫٠٣٢  ٣٠١٫٢٢٠  ١٨  مخزونال
  ٢٧٠٫٧٧١  ٣٤٦٫٦٩٩  ١٩  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال

  ٢٤٠  ٣٨٠  ٢٤  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٨٠٫١٠٣  ٩٥٫٣٥٧  ٢٠  مستحقةتعويضات حكومية 

  ٥٧٠٫٩٠٣  ٥٥٢٫٤٥٥  ٢١  المصرفيةرصدة األنقد وال
    -----------------------  ----------------------  

  ١٫١٨٤٫٠٤٩  ١٫٢٩٦٫١١١   إجمالي الموجودات المتداولة
    -----------------------  ----------------------  

        متداولةالمطلوبات ال
  ٢٩٢٫٨١٥  ٣٠٤٫٩٥٩  ٢٢  )استحقاق قصير األجل(قروض مصرفية 

  ٣١٨٫٤٣١  ٣١٨٫٦٣٨  ٢٣  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  ٥١٣  ١٫٨٠٥  ٢٤  عالقةمستحق إلى طرف ذي 

    -----------------------  ----------------------  
  ٦١١٫٧٥٩  ٦٢٥٫٤٠٢   إجمالي المطلوبات المتداولة

    -----------------------  ----------------------  
  ٥٧٢٫٢٩٠  ٦٧٠٫٧٠٩    صافي الموجودات المتداولة

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

        المطلوبات غير المتداولة
  ٤٩٫٣٤٣  ٦١٫١٠١  ٢٥  مخصص تعويضات نھاية الخدمة

  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ٢٢  )استحقاق طويل األجل(قروض مصرفية 
  ٩١٨  ٣٢٣  ٢٦  مطلوبات ضريبة مؤجلة

  ٣٫٣١٠  ٧٫٢٨٩  ٢٧  أخرى مالية مطلوبات
    -----------------------  ----------------------  

  ٢١٨٫٨٧٤  ٢٣٤٫٠١٦    إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    -----------------------  ----------------------  

  ١٫٥٤٤٫٤١١  ١٫٦٨٥٫٦٨٦    صافي الموجودات
    ===========  ==========  

  
  

 تابع ...





  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

١١  

  الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  للسنة المنتھية في 

  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١٣تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٦إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
  

 

  رأس 
  المال

حتياطي اال
  قانونيال

احتياطي 
تحويل 
  عمالت

احتياطي 
  اخر

رباح األ
    اإلجمالي  محتجزةال

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم  
              

  ١٫٣٧٩٫٧١٣  ٦٩٦٫٣٧٣  -     )١٤٫٩٥٢(  ٩٨٫٢٩٢  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
              

              جمالي اإليرادات الشاملة للسنةإ
  ٢٣١٫٣١٤  ٢٣١٫٣١٤  -     -     -     -     أرباح السنة

              

              اإليرادات الشاملة األخرى:
فرق تحويل عمالت أجنبية من 

  )٦٫٦١٦(  -     -     )٦٫٦١٦(  -     -     عمليات أجنبية
 ---------------- -------------- -----------------  -----------------  -----------------  -------------------  

  ٢٢٤٫٦٩٨  ٢٣١٫٣١٤  -     )٦٫٦١٦(  -     -     إجمالي اإليرادات الشاملة
  ----------------  --------------  -----------------  -----------------  -----------------  -------------------  

 المالكين المسجلة مباشرةتغيرات 
              حقوق الملكية في

  )٦٠٫٠٠٠(  )٦٠٫٠٠٠(  -     -     -     -     ٢٠١٤توزيعات األرباح لسنة 
  -     )٢٣٫١٣١(  -     -     ٢٣٫١٣١  -     إلى االحتياطي القانوني المحّول

  ---------------  --------------  -----------------  -----------------  -----------------  -------------------  
  ١٫٥٤٤٫٤١١  ٨٤٤٫٥٥٦  -     )٢١٫٥٦٨(  ١٢١٫٤٢٣  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

              
          ةإجمالي اإليرادات الشاملة للسن

  ٢٥٤٫٢٧٠  ٢٥٤٫٢٧٠  -     -     -     -     أرباح السنة
          

              اإليرادات الشاملة األخرى:
تحويل عمالت أجنبية من فرق 

  )١٨٫٧٣٥(  -     -     )١٨٫٧٣٥(  -     -     عمليات أجنبية
الجزء  –تحوط التدفق النقدي 

الفعال من التغيرات في القيمة 
  )١٩٫٤٢٣(  -     )١٩٫٤٢٣(  -     -     -     العادلة (صافي)

إعادة قياس تعويضات نھاية 
  ١٦٣  -     ١٦٣  -     -     -     الخدمة

  ----------------  --------------  -----------------  -----------------  -----------------  -------------------  
  ٢١٦٫٢٧٥  ٢٥٤٫٢٧٠  )١٩٫٢٦٠(  )١٨٫٧٣٥(  -     -     إجمالي اإليرادات الشاملة

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

              حقوق الملكية في
  )٧٥٫٠٠٠(  )٧٥٫٠٠٠(  -    -    -    -     ٢٠١٥ لسنةتوزيعات األرباح 

  -     )٢٥٫٤٢٧(  -     -     ٢٥٫٤٢٧  -     إلى االحتياطي القانوني المحّول
  ----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -------------------  

  ١٫٦٨٥٫٦٨٦  ٩٩٨٫٣٩٩  )١٩٫٢٦٠(  )٤٠٫٣٠٣(  ١٤٦٫٨٥٠  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =======  ========  ========  ========  ========  =========  



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  

١٢  

   الموحدبيان التدفقات النقدية 
  

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 
  

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٣١٫٣١٤  ٢٥٤٫٢٧٠    أرباح السنة 
        تسويات لـ:
  ٨٢٫٥٢٢  ٩٠٫٧٥١  ١٥  االستھالك
  -     ١٫٤٢٦  ١٧  اإلطفاء

  ١٥٫٧١٨  ٢٦٫٨٧٠  ١٢  تمويلالمصروفات 
  )١١٫٥٧٢(  )١٧٫٢٦٣(  ١١  تمويلالإيرادات 

  )٧٢٢(  ١٫٨٩٨  ١٠  من بيع ممتلكات وآالت ومعداتخسائر/(أرباح) 
  )٣٦٧(  ١٫١٩٢    الحركة يءالحركة في مخصص المخزون بط

  ٣٢  ٥٫٢١٥    خسائر انخفاض القيمةالحركة في مخصص 
  ١٢٫٧٣٥  ١٥٫٠١٦  ٢٥  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  ٣٨١  ٣٤٩    مصروفات ضريبة الدخل
    ---------------------  ---------------------  

    ٣٣٠٫٠٤١  ٣٧٩٫٧٢٤  
  

        التغيرات في:
  ١٣٥٫٨٨٦  )٤٠٫٢٤٢(   المخزون

  )٣٣٫٩٠٩(  )٨١٫٧٩٢(    الذمم المدينة التجارية واألخرى
  )٢٤٠(  )١٤٠(    المستحق من أطراف ذات عالقة 

  ١٩٫٤٨٣  )١٥٫٢٥٤(    المستحقةالتعويضات الحكومية 
  )١١٥٫٨٠٤(  ٤٫٧١٣    الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )٨٦٠(  ١٫٢٩٢    عالقة طرف ذيالمستحق إلى 
  )٧١٣(  )٤٫٧٨٦(    مطلوبات أخرى

    ---------------------  ---------------------  
  ٣٣٣٫٨٨٤  ٢٤٣٫٥١٥    النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

        
  )١٫٧٧٢(  )٣٫٠٩٥(  ٢٥  مدفوعات تعويضات نھاية الخدمة

  )٢٤٧(  -       الضرائب المدفوعة
    ---------------------  ---------------------  

  ٣٣١٫٨٦٥  ٢٤٠٫٤٢٠    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
        ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اال

  )١٦٩٫٤٨٨(  )١٧٤٫١٠٧(  ١٥  ستحواذ ممتلكات وآالت ومعدات دفعات مقدمة/ا
  )٣٣٧(  )٢٠٧(    موجودات غير ملموسةستحواذ ا

  ٨٣٤  ١٫١٨٢    متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  )١٦٢٫٤١٠(  -       استحواذ شركة تابعة

  )١١٫٦٠٨(  ٣٫٤٤٣  ٢١  (مستثمرة في) ودائع ثابتةمسحوبة من /  مبالغ
  ١٠٫٦٧٠  ١٣٫٣٣٤    فوائد مستلمة
    -------------------------  ----------------------  

  )٣٣٢٫٣٣٩(  )١٥٦٫٣٥٥(   ستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة اال
    ------------------------  ----------------------  

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ١٦٥٫٣٠٣  -       متحصالت من قرض ألجل

  )٨٨٫٠٤٩(  ٤٫١٨٥    صافي  -قروض مصرفية 
  -     )١٢٫٢٤٥(    صافي -تسوية أدوات مشتقة 

  )٦٠٫٠٠٠(  )٧٥٫٠٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة
  )١٥٫١٢٦(  )٢٦٫٤٠٨(    مدفوعةفوائد 

    -----------------------  --------------------  
  ٢٫١٢٨  )١٠٩٫٤٦٨(    التمويلية(المستخدم في) / من األنشطةالنقد صافي

   ------------------------  ---------------------  
  ٥٫١٧٠  )٢٥٫٤٠٣(    الزيادة في النقد وما يعادلهصافي (النقص) / 

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

  ٣٫٥١٦  ٢٫٦٢١    تأثير صرف عمالت أجنبية
    --------------------  --------------------  

  ٤٤٫١٥٥  ٢١٫٣٧٣  ٢١  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله كما في 
    =========  =========  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٥٣إلى  ١٣تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٦إلى  ١الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٣  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
 

في  ٢٠٠٤لسنة  ٣٢٤("الشركة") كشركة مساھمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم  .تأّسست مجموعة أغذية ش.م.ع
، والمملوكة بالكامل من قبل حكومة من أسھم الشركة ٪٥١القابضة العامة (صناعات) نسبة  الشركة. تمتلك إمارة أبوظبي

. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تأسيس واستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع أبوظبي
  األغذية والمشروبات.

  

الشركة وشركاتھا التابعة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لمنتھية في ا وللسنةللشركة كما في  البيانات المالية الموحدة تتضمن
   المذكورة أدناه (يشار إليھم مجتمعين بـ "المجموعة").

  
    

بلد التأسيس 
  ومزاولة النشاط

    الحصة في رأس المال
  )٪(    

  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)ش.م.ع. 
  

  
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
إنتاج وبيع المياه المعبأة 

 والمياه المنّكھة
والعصائر ولبن الزبادي 

ومعجون الطماطم 
 والخضراوات المجمدة
ومنتجات المخبوزات 

  المجمدة.
  

 أغذية( ..م.ممجموعة أغذية مصر ذ
  مصر)

  
  مصر

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
تصنيع وبيع معجون 

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  ١٠٠  اإلمارات .م.مذ شركة البيان لتنقية وتصفية المياه

  المعبأة.
  

الزجاجات إنتاج   ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  .م.مذ شركة شكالن لصناعة البالستيك
  والعبوات البالستيكية

  
شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه 

  ذ.م.م المعدنية
إنتاج وتعبئة وبيع المياه   ١٠٠  ١٠٠  عمان

  المعبأة.
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٤  

 لسياسات المحاسبية الھامةملخص ل ٢
 

السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. تم تطبيق ھذه السياسات  إن
  ، ما لم يذكر خالف ذلك.الموحدة بشكل متسق على كافة السنوات المبينة في ھذه البيانات المالية

  

 أساس اإلعداد ١-٢
  

  بيان التوافق  (أ)
  

جنة تفسيرات عن ل والتفسيرات الصادرةالتقارير المالية  الدولية إلعداد معاييرللفقاً والموحدة  الماليةتم إعداد ھذه البيانات 
التحادي لدولة اومتطلبات القانون مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية التابعة ل

("قانـون الشركات في دولة اإلمارات العربية والمتمثل في قانون الشركات  ٢٠١٥لسنة  ٢اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  . ")٢٠١٥المتحدة لسنة 

  

  أساس القياس  (ب)
  

سجيلھا باستثناء األدوات المالية المشتقة، والتي يتم ت تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية
  بالقيمة العادلة.

  

  العملة التشغيلية وعملة العرض  )ج(
  

ل باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعم لشركات المجموعةيتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية 
بدرھم اإلمارات العربية المتحدة (الدرھم  الموحدةالبيانات المالية  تم عرض ھذه('العملة التشغيلية').  فيھاالشركة 

  .مجموعةعملة العرض للالعملية التشغيلية واإلماراتي)، وھي 
  
  استخدام التقديرات واألحكام  )د(

  

رات يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديالتقارير المالية  الدولية إلعداد معاييرلوفقا لالموحدة إعداد البيانات المالية  إن
تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات  واالفتراضات التي تؤثر على

كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام الخاصة بھا عند  وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. والمصروفات.
 التعقد أو المجاالتاألحكام أو  تي تنطوي على درجة عالية منالمجاالت الإن . للمجموعةتطبيق السياسات المحاسبية 

. تتم ٤رقم  في اإليضاحالموحدة تم اإلفصاح عنھا التي تمثل فيھا االفتراضات والتقديرات أھمية كبيرة للبيانات المالية 
 ة مستقبلية.بصورت بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرا

  
 المحاسبية اتالتغيرات في اإلفصاحات والسياس ١-١-٢

  

   المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة ولم يتم تطبيق بعد 
  

 ٢٠١٦يناير  ١تي تبدأ بعد سارية على الفترات السنوية الالھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير 
ومع ذلك لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير التالية ؛ ويجوز تطبيقھا قبل ھذا التاريخ

  ھذه البيانات المالية الموحدة.في وقت مبكر عند إعداد 
  

  اإليرادات من العقود مع العمالء التقارير المالية:المعايير الدولية إلعداد من  ١٥المعيار رقم 
لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف  شامالً  اً إطارة التقارير المالييير الدولية إلعداد المعامن  ١٥المعيار رقم يضع  

محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي  ھذا المعيارباإليرادات. يحل 
الصادر عن لجنة تفسيرات  ١٣رقم "عقود اإلنشاءات" والتفسير  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨رقم 

  . "برامج والء العمالء"إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية
  

أو بعد ذلك  ٢٠١٨يناير  ١فترات السنوية التي تبدأ في للالتقارير المالية  الدولية إلعداد معاييرالمن  ١٥يسري المعيار 
  ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.  التاريخ،

  

  "األدوات المالية" التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد من  ٩لمعيار رقم ا
أو بعد ذلك  ٢٠١٨يناير  ١المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في  من ٩يسري المعاير رقم 

ً لتطبيق المعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد  ٩التاريخ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ. تخطط المجموعة حاليا
  .٢٠١٨يناير  ١التقارير المالية مبدئياً في 



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٥  

 (تابع)ياسات المحاسبية الھامة ملخص للس  ٢
 

 (تابع) أساس اإلعداد  ١-٢
  
 (تابع) المحاسبية اتالتغيرات في اإلفصاحات والسياس ١-١-٢

  
  المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة ولم يتم تطبيق بعد (تابع)

 
  "األدوات المالية"(تابع) التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد من  ٩لمعيار رقم ا

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على البيانات المالية الموحدة  ٩لم يتم تحديد التأثير الفعلي لتطبيق المعيار رقم 

وال يمكن تقدير تأثيره بصورة موثوقة حيث يعتمد ذلك على األدوات المالية التي تحتفظ بھا المجموعة  ٢٠١٨في 
باإلضافة إلى الخيارات واألحكام المحاسبية التي تضعھا المجموعة في المستقبل. والظروف االقتصادية في ذلك الوقت 

 الرقابية الداخلية المتعلقة بالتقارير حول وأنظمتھاعديل إجراءاتھا المحاسبية بتالمجموعة  قياميتطلب المعيار الجديد 
 األدوات المالية، وھي التغيرات التي لم يتم االنتھاء منھا بعد.

 
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: عقود اإليجار  ١٦رقم المعيار 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية  ١٦يقدم المعيار 
قه في استخدام األصل ذو الصلة العمومية. يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل ح

باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل 
 –وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابھه للمعيار الحالي 

 تمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي وعقود إيجار تشغيلي. أي يس
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيھات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما فيھا المعيار  ١٦يحل المعيار 
ادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الص ٤"عقود اإليجار" والتفسير رقم  ١٧المحاسبي الدولي رقم 

الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود اإليجار  ١٥المالية "تحديد ما إذا كان االتفاق يشمل إيجار" والتفسير رقم 
تي تنطوي على الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقييم جوھر المعامالت ال ٢٧الحوافز" والتفسير رقـم  –التشغيلي 

 الشكل القانوني لعقد اإليجار".
  

. يجوز تطبيق ھذا المعيار قبل ذلك التاريخ ٢٠١٩يناير  ١يسري ھذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء" في أو  ١٥للمنشآت التي تطبق المعيار رقم 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.   ١٦ار قبل تاريخ التطبيق األولي للمعي

 

   )٧مبادرة اإلفصاح (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

لمترتبة على اتقتضي التعديالت بيان اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في االلتزامات 
ك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية. تسري التعديالت على األنشطة التمويلية، بما في ذل

  ويجوز تطبيقھا قبل ذلك التاريخ. ٢٠١٧يناير  ١الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

 التوحيدأساس  ٢-٢
 

التقارير المالية أساس التوحيد الذي يضع نموذج واحد للسيطرة، والذي  الدولية إلعداد معاييرالمن  ١٠المعيار ينظم 
 ألغراض الخاصة أو المنشآت الُمھيكلة.ينطبق على كافة المنشآت بما في ذلك المنشآت ذات ا

 

شركة في سيطرة مستثمر ما على  التقارير الدولية إلعداد معاييرالمن  ١٠ رقم عياربموجب الم يتمثل تعريف السيطرة
ستثمر بھا عندما يكون معرض إلى، أو لديه حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة المستثمر بھا؛ ولديه م

ي . للوفاء بتعريف السيطرة الواردة فتلك العائدات من خالل نفوذه على الشركة المستثمر بھاعلى التأثير القدرة على 
  ، يجب استيفاء المعايير الثالث التالية:المالية التقارير الدولية إلعداد معاييرالمن  ١٠ رقم المعيار

  

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

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٦  

  (تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٢
 

  (تابع)التوحيد أساس   ٢-٢
  

  الشركات التابعة
مستثمر الشركات الالخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على  الشركات المستثمر بھاالشركات التابعة ھي كافة 

إذا كانت تستوفي معايير السيطرة. تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديھا سيطرة في حال، كان ھناك تغيرات  بھا
وھرية أكثر ج االحترازية قوق السيطرةحفي واحد أو أكثر من عناصر السيطرة. ويتضمن ذلك الظروف التي تكون فيھا 

 للشركات التابعة ضمن ھذه الموحدة ا. تم إدراج البيانات الماليةلمجموعة على الشركة المستثمر بھوتؤدي إلى سيطرة ا
  إلى تاريخ توقف تلك السيطرة. البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة

  

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

 ُمحتملةالوأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو  المستحوذ عليھا االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات
  محتمل دفعه.مبلغ ، إضافة إلى القيمة العادلة ألي المعاملةفي تاريخ 

  

إن الزيادة في المقابل المالي المحَول وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليھا والقيمة العادلة في 
لشركة المستحوذ عليھا، عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي ا سابقة فيملكية تاريخ االستحواذ ألي حصة 

 العادلة لصافي من القيمة. فإذا كانت ھذه الزيادة أقل ة تجاريةكشھرالموجودات المحددة المستحوذ عليھا يتم تسجيلھا 
 فإنه يتم االعتراف بالفرق مباشرًة في بيان بسعر منخفض، موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليھا في حالة الشراء

  األرباح أو الخسائر الموحد.
  

  السيطرةالتغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في 
 وھي -الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنھا فقدان للسيطرة كمعامالت حقوق ملكية  ذاتُتحتسب المعامالت 

يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غير المسيطرة أيضاً  كالمعامالت التي تتم مع المالك بصفتھم مالكاً.
  .في حقوق الملكية

 

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

الناتجة عن المعامالت فيما بين شركات المجموعة. ھذا ويتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع 
ة مقابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر بھا. يتم حذف الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكي

ه فقط إلى المدى الذي ال يكون مع الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غير المحققة، ولكن
  انخفاض القيمة.دليل على 

  
 تقارير القطاعات  ٣-٢

  

  فيذي للمجموعة.رئيس التنالتشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى اليتم رفع التقارير عن القطاعات 
  

منھا المجموعة إيرادات وتتكبد  تحققنشطة تجارية قد ، والذي يمارس ألتشغيلي ھو إحدى مكونات المجموعةالقطاع ا
ونات األخرى لدى المجموعة. تتم المك أي منتتم مع  المعامالت التي ومصروفات، بما في ذلك إيرادات مصروفات
اتخاذ  من أجل موعةللمجالنتائج التشغيلية لجميع القطاعات التشغيلية بشكٍل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي  كافة مراجعة

  ).٥ح أنظر إيضا( القرارات حول تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائھا، والتي تتوفر عنھا معلومات مالية منفصلة
  

 العمالت األجنبية  ٤-٢
  

  ) المعامالت واألرصدةأ(
  

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 ھذه 
 المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة في نھاية السنة

  في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن "إيرادات أو مصروفات التمويل". 
  

سائر ه في بيان األرباح أو الخيتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية التي تتعلق بالقروض والنقد وما يعادل
    الموحد ضمن "إيرادات التمويل أو مصروفات التمويل".



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٧  

 (تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٢
  
 (تابع) العمالت األجنبية  ٤-٢

  

  شركات المجموعة) ب(
  

 شغيليةتوالتي لھا عملة ) التي ال تعاني عملتھا من اقتصاد متضخم(إن النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة 
  عملة العرض على النحو التالي: تختلف عن عملة العرض يتم تحويلھما إلى

  

 ذلك المركز المالي؛بسعر اإلقفال بتاريخ  بيان مركز مالييتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل  )١(
 

 ؛ وملةتاريخ المعا السائد فيالصرف والمصروفات لكل بيان أرباح أو خسائر وفقاً لسعر يتم تحويل اإليرادات   )٢(
  

  الموحد.الدخل الشامل بيان يتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في  )٣(
  

 الممتلكات واآلالت والمعدات  ٥-٢
  

ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة واآلالتيتم قياس بنود الممتلكات  ، في تراكمةالم والمعدات بالتكلفة ناقصا
المنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء األصل، بينما تشتمل تكلفة الموجودات  المصروفات تشتمل التكلفة علىحال وجودھا. 

ً ذاتالمشيدة  ستخدام الاشرًة إلى تھيئة الموجودات لمب على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى منسوبة يا
ب الحاسو برامجتتم رسملة  الموجودات. بهالموقع الذي توجد  عادةواستذلك تكاليف فك وإزالة البنود وكالمزمع لھا، 

جزاء عندما يكون أل المشتراة التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من ھذه المعدات.
نود منفصلة من الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتساب ھذه األجزاء كب واآلالتأي بند من الممتلكات 

  والمعدات. واآلالت
  

ما كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، فقط عند االعتراف بھايتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو 
بند بشكٍل لفوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة ا يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة

ألخرى كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة ا موثوق. يتم إيقاف احتساب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ويتم تحميل
  خالل الفترة المالية التي يتم خاللھا تكبد ھذه التكاليف.الموحد األرباح أو الخسائر في بيان 

  

لى في القيمة، بينما ُيحتسب االستھالك ع االنخفاض الختبارخضع التملك الحر لكنھا ت أراضيال يحتسب استھالك على 
مھا المتبقية قي لتحديدعاد قياسھا طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمھا المُ  الموجودات األخرى باستخدام

  على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:
  

  سنة ٤٠ – ٢٠    المباني
  سنة ٢٠ – ٤    اآلالت والمعدات
  سنوات ٣ – ٢    المعدات األخرى

  سنوات ٨ – ٤    المركبات
  سنوات ٥ – ٤    األثاث والتركيبات

  

  كل فترة تقرير. بنھاية، وتعديلھا عند الضرورة، للموجودات عمار اإلنتاجيةاألتم مراجعة القيم المتبقية وت
  

ندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضھا مباشرًة إلى القيمة القابلة ع
  ).٧-٢يضاح (إلالسترداد 

  

عتراف بھا باالالقيمة الدفترية، ويتم من خالل مقارنة المتحصالت بيتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد 
  " في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.األخرىادات ضمن "اإلير

  

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

  اإلنجاز حتى تاريخ إنجاز وتشغيل تلك الموجودات.
  

يتم تحويل ھذه التكاليف بعد ذلك من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى التصنيف المناسب للموجودات بمجرد االنتھاء 
على مدى أعمارھا اإلنتاجية االقتصادية اعتباراً من تاريخ اإلنجاز احتساب االستھالك من التشييد وبدء التشغيل ويتم 

    والتشغيل.



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٨  

  (تابع)الھامة ملخص للسياسات المحاسبية   ٢
 
  الموجودات غير الملموسة  ٦-٢

  
  الشھرة التجارية  ١-٦-٢

  
 المحددة الموجودات صافي في المجموعة لحصة العادلة القيمة عن االستحواذ تكلفة في الزيادة التجارية الشھرة تمثل
  .االستحواذ تاريخ عليھا في المستحوذ التابعة الشركة في
 
ً  الشھرة اختبار يتم ً  بالتكلفة قيدھا ويتم قيمتھا في االنخفاض لتحديد سنويا  .المتراكمة القيمة في االنخفاض خسائر ناقصا
 المتوقعة النقدية التدفقات أساس على الحسابية العمليات تنفيذ يتم التجارية. الشھرة قيمة في االنخفاض خسائر عكس يتم ال
  .األحكام بعضممارسة تحديده  يتطلب مناسب خصم بمعدل خصمھا ويتم للنقد المنتجة الصلة ذات الوحدات من
 
 لوحداتل التخصيص إجراء يتم .القيمة في االنخفاض اختبار لغرض للنقد المنتجة وحداتال إلى الشھرة تخصيص يتم

التجارية  الشھرة عنه ينشأ الذي األعمال دمج من استفادتھا المتوقع لنقدالوحدات المنتجة ل مجموعات أو لنقدالمنتجة ل
ً  تحديدھا ويتم   .ةالتشغيليات للقطاع وفقا

 
  الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليھا  ٢-٦-٢

  

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

 
ً  اختبارھا يتم لكن لإلطفاء تخضع ال المحددة غير اإلنتاجية األعمار ذات الملموسة غير الموجودات إن  أكثر أو سنويا

 سواءً  الدفترية القيمة في انخفاض وجود احتمال إلى والظروف األحداث تشير عندما قيمتھا في االنخفاضلتحديد  تكراراً 
  الوحدة المنتجة للنقد. مستوى على أو فردية بصورة

 
ً  ةالمحدد يرة ذات األعمار اإلنتاجية غالملموس غيراألعمار اإلنتاجية للموجودات  مراجعة تتم  كان إذا ما لتحديد سنويا
 يتم محدد إلى محدد غير من اإلنتاجي العمر تغيير فإنمالئماً، في حال عدم مالئمته،  يزال الاألعمار اإلنتاجية  تقييم

 على الملموس غير باألصل االعتراف إيقاف عن الناتجة الخسائر أو األرباح قياس يتم .مستقبلي أساس على إجراؤه
األرباح أو الخسائر  بيان في ويتم االعتراف بھا لألصل الدفترية والقيمة االستبعاد متحصالت صافي بين الفرق أساس

   .باألصل االعتراف إيقاف يتم عندماالموحد 
  

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  ٧-٢
  

مثل الشھرة التجارية أو الموجودات غير الملموسة غير الجاھزة  –محدد الغير نتاجي اإلعمر ذات الالموجودات إن 
ً  اختبارھالإلطفاء ويتم ال تخضع لالستخدام  االنخفاض في القيمة. تتم مراجعة الموجودات التي تخضع  مقابلسنويا

االنخفاض في قيمتھا عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون مقابل لإلطفاء 
ً للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيم خسارة االنخفاض في القيمةاالعتراف بقابلة لالسترداد. يتم  ته وفقا

الستخدام، أيھما امن  القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمةالقابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد ھي 
ة يمكن المستويات التي تتوفر لھا تدفقات نقديفي أقل أعلى. ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات 

لتي ا التجارية ة بخالف الشھرة. تتم مراجعة الموجودات غير المالي(الوحدات المنتجة للنقد)منفصل  تحديدھا بشكلٍ 
  بتاريخ كل تقرير. احتمال عكس االنخفاض في القيمة مقابلتعرضت النخفاض في قيمتھا 

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

١٩  

  (تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٢
  

 الموجودات المالية  ٨-٢
  

لقيمة باالفئات التالية: القروض والذمم المدينة والموجودات المالية  ضمنتقوم المجموعة بتصنيف موجوداتھا المالية 
ية. الموجودات المال االستحواذ على . يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تمالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف موجوداتھا المالية عند االعتراف المبدئي.
  
  مدينةالذمم القروض وال  )أ(

موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوٍق بالقروض والذمم المدينة تتمثل 
 ١٢ھا فترات استحقاق تتجاوزالمتداولة، باستثناء تلك التي  الموجودات ضمننشطة. يتم إدراج القروض والذمم المدينة 

مجموعة والذمم المدينة لدى ال تم تصنيفھا كموجودات غير متداولة. تتألف القروضفترة التقرير، حيث يشھراً بعد نھاية 
" في بيان المركز المصرفيةرصدة األو"النقد "المستحق من أطراف ذات عالقة" و"الذمم المدينة التجارية واألخرى ومن 

لعادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة ويتم االعتراف بھا مبدئياً بالقيمة ا). ١٣-٢و ١٢-٢ رقم اإليضاحالمالي الموحد (
  الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.للمعاملة. 

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر    )ب(

غرض لمحتفظ بھا المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تعتبر موجودات مالية ات/إن الموجود
نف . كما تصكأدوات تحوطمصنفة لغرض المتاجرة إال إذا كانت كمحتفظ بھا المتاجرة. تصنف األدوات المالية المشتقة 

، أما شھراً  ١٢ خاللداولة إذا كان من المتوقع تسويتھا كموجودات أو مطلوبات متذه الفئة المطلوبات في ھ/الموجودات
  .ةعلى أنه غير متداول ايتم تصنيفھما دون ذلك 

  
 انخفاض قيمة الموجودات المالية  ٩-٢

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

. يةالمال ويتم إظھارھا في حساب المخصص مقابل ھذه الموجوداتالموحد رباح أو الخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األ
ألرباح ا بيان وفي حال أدى حدث الحق إلى تقليص خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل

  .ر الموحدأو الخسائ
  

 األدوات المالية  ١٠-٢
  

ة رصدوالنقد واألوالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  ىخراألتجارية والمدينة الذمم التتألف األدوات المالية من 
قروض الو واألدوات المالية المشتقة مستحقة إلى أطراف ذات عالقةالمبالغ الخرى واألتجارية والدائنة الذمم الوالمصرفية 

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

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

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

  اتلتزاماما تنتھي مالية عند. يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات البصورة فعلية ملكية تلك الموجودات وامتيازاتمخاطر 
  .اأو إلغاؤھ االوفاء بھيتم العقد أو  المجموعة المحدد في

  
  .أو أقل أشھر ٣تمتد فترات استحقاقھا إلى التي ودائع ألجل النقدية والرصدة األعلى المصرفية واألرصدة يشتمل النقد 

  
  ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بصورٍة جوھرية عن القيمة الدفترية.

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٠  

  (تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٢
  
 (تابع)األدوات المالية   ١٠-٢

  
  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  ويكون ھناك نية المعترف بھاواجب النفاذ بمقاصة المبالغ 

  الوقت. ذاتفي 
  

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

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

  األرباح أو الخسائر. عليھا بشكل عام ضمن
  

  للتدفق النقديعقود التحوط 
عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة 

عتراف يتم فوراً اال .ويتم بيانه بالقيمة المتراكمة ضمن احتياطي التحوط لألداة المشتقة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
  بالجزء غير الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر.

  
إن القيمة المتراكمة في حقوق الملكية يتم االحتفاظ بھا في اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إعادة تصنيفھا إلى األرباح 

 التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط بشأنھا أو البند المتحوط بشأنه أو الخسائر في نفس الفترة أو الفترات
  على األرباح أو الخسائر.

  
عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، أو لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط، أو تنتھي صالحية أداة 

راً من ھذا إيقاف محاسبة التحوط اعتبا يتمِعْنَدِئٍذ ممارستھا، أو يتم إلغاء التصنيف، التحوط أو يتم بيعھا، أو تنتھي أو تتم 
التاريخ فصاعداً. عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في حقوق الملكية إلى 

  األرباح أو الخسائر. 
  

 المخزون  ١١-٢
  

والً . يتم تحديد التكلفة على أساس مبدأ الوارد أ، أھيما أقلالقابلة للتحقيقصافي القيمة أو  التكلفةبالمخزون  بيانيتم 
المتكبدة في حيازة المخزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة المصروفات أوالً. تشتمل تكلفة المخزون على  يصرف

، تشتمل المصّنع قعه ووضعه الحاليين. وفيما يتعلق بالمخزونالمخزون إلى مو نقلإلى التكاليف األخرى المتكبدة في 
العامة لإلنتاج على أساس معدل الطاقة التشغيلية االعتيادية، باستثناء تكاليف  المصروفاتالتكلفة على نسبة مالئمة من 

  االقتراض.
  

ً  ةاالعتيادي األعمالفي سياق  المقدرتمثل سعر البيع  القابلة للتحقيقإن صافي القيمة  لبيع المتغيرة ا مصروفاتناقصا
  .المطبقة

  
  الذمم المدينة التجارية  ١٢-٢

  
ألعمال اأو الخدمات المقدمة في سياق  المباعةالمبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع بالذمم المدينة التجارية تتمثل 

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

  
ً االعتراف بيتم  ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة بالذمم المدينة التجارية مبدئيا لفائدة االقيمة العادلة، ويتم قياسھا الحقا
  االنخفاض في القيمة. ، ناقصاً مخصصةالفعلي

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢١  

  (تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٢
  

  األرصدة المصرفيةالنقد و  ١٣-٢
  

 نوكبالنقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا تحت الطلب لدى يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد، يتضمن النقد وما 
افة إلى ، باإلضثالثة أشھرعالية السيولة بفترات استحقاق أصلية ال تزيد عن  قصيرة األجلوغيرھا من االستثمارات 

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

  
 رأس المال  ١٤-٢

  
  سھم عادية كحقوق ملكية.يتم تصنيف األ

  
   الذمم الدائنة التجارية  ١٥-٢

 
 ألعمالاسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليھا في سياق بالتزامات بالذمم الدائنة التجارية تتمثل 
كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد خالل التجارية الدائنة  من الموردين. يتم تصنيف الذمم ةاالعتيادي

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

  
ً بالقيمة العادلة، ويتيتم االعتراف ب ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفالذمم الدائنة التجارية مبدئيا ائدة م قياسھا الحقا

  .ةالفعلي
  

  القروض  ١٦-٢
  

تحتسب القروض مبدئياً بالقيمة العادلة صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم إدراج القروض الحقاً بالتكلفة المطفأة مع 
الموحد  راألرباح أو الخسائقيمة المستردة في بيان وال) تكاليف المعاملة صافية منالمتحصالت (فرق بين االعتراف بأي 

  .ةعلى مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلي
  

يتم االعتراف بالرسوم المدفوعة لتسھيالت القروض كتكاليف لمعامالت القرض إذا كان من المرجح أن يتم سحب جميع 
لى عالموحد  األرباح أو الخسائرالحالة، يتم االعتراف بالرسوم في بيان  التسھيالت المصرفية أو جزء منھا. وفي ھذه

  فترة القرض. مدى
  

  ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة  ١٧-٢
  

 لوعاءايتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بين 
ستخدام االدفترية في البيانات المالية الموحدة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة ب االضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمھ

 تحقيقعند يقھا تطبوالتي يتوقع السارية أو التي يتم تفعيلھا بشكل جوھري في بيان المركز المالي المعدالت الضريبية 
  أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

  
 أرباح خاضعة للضريبة فير فقط إلى المدى الذي يحتمل معه توف االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلةيتم 

  الفروق المؤقتة. االستفادة منمكن في مقابلھا لتي يالمستقبل 
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٢  

  (تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٢
  

  الموظفين تعويضات  ١٨-٢
  

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

  ھذا االلتزام بصورة موثوقة.
  
  المكافآت وخطط الحوافز طويلة األجل   )(أ

 قاق.الموحد على أساس االستحالمكافآت والحوافز طويلة األجل في بيان األرباح أو الخسائر  اتبمطلوب المجموعةتعترف 
  .األعمالباإلدارة لموافقة مجلس اإلدارة وترتبط بأداء  متيازات الخاصةتخضع اال

  
  خطة المساھمات المحدد  (ب)

موظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المستحقين بمقتضى يتم أداء مساھمات التقاعد الشھرية المستحقة عن ال
. تتولى دائرة المالية بحكومة أبوظبي إدارة صندوق المعاشات والتقاعد، ويمثلھا في ذلك ٢٠٠٠لسنة  ٢القانون رقم 

  صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي. 
  

  خطة التعويضات المحددة  (ج)
 لمجموعةايتمثل برنامج التعويضات المحددة بتعويضات نھاية الخدمة للموظفين بخالف برنامج للمساھمات المحددة. تقوم 

ً بتطبيق برنامج غير خاضع للتمويل خاص بتعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ون طبقا لألحكام المطبقة من قانحاليا
ويرتكز على فترات الخدمة المتراكمة ومستوى آخر راتب أساسي  العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

المتعلق ببرنامج التعويضات المحددة من خالل تقدير قيمة التعويضات  المجموعةللموظف. يتم احتساب صافي التزام 
قيمتھا لتحديد  ا، والتي يتم خصمھالمستقبلية التي اكتسبھا الموظفين مقابل خدمتھم في الفترة الحالية والفترات السابقة

ندات صادرة بالعائد في تاريخ التقييم لسيتمثل معدل الخصم  يتم خصم أي تكاليف غير معترف بھا للخدمة السابقة.الحالية. 
أ) ويكون ھذا ھو السوق البديل في حالة عدم وجود سوق واسع  -مصنفة على أنھا (أ المتحدةمن شركات بالواليات 

  ت بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لما يحدده االكتواريون.النطاق لسندات صادرة من شركا
  

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

اح . يتم االعتراف بالمصروفات مباشرة ضمن األربيتم استحقاق التعويضات بأقساط متساوية على متوسط الفترة حتى
تعترف المجموعة بكافة األرباح والخسائر أو الخسائر، إلى المدى الذي تصبح عنده التعويضات مستحقة في الحال. 

يتم االعتراف بكافة  في حينات المحددة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى االكتوارية الناتجة عن خطط التعويض
  المصروفات المتعلقة بخطط التعويضات المحددة ضمن األرباح أو الخسائر.

  
  المخصصات  ١٩-٢

  

 ائيقانوني أو إنش، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي المجموعةما عندما يكون لدى  ات المطالباتيتم االعتراف بمخصص
ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة 

  المستقبلية. التشغيليةلخسائر المتعلقة با مخصصاتيتم االعتراف بالال موثوقة. 
  

م تسوية االلتزام يتو مر إجراء تدفق خارجين يستدعي األھناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالية أعندما تكون 
حتى وإن كان ھناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق  ما مخصصويتم االعتراف ب تحديدھا بالنظر إلى درجة االلتزامات ككل.

  خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.
  

يعكس الذي ريبة الض ما قبل لتسوية االلتزام باستخدام معدليتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبھا 
  لتزام.المرتبطة باالللمال والمخاطر  تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٣  

  (تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٢
  

  االعتراف باإليرادات  ٢٠-٢
  

 ةاالعتيادي مالاألعبيع البضائع والخدمات في سياق مقابل  المستحقالمقبوض أو  للثمنتتألف اإليرادات من القيمة العادلة 
ضريبة القيمة المضافة والمرتجعات والحسومات والخصومات وبعد  اإليرادات صافية من بيانألنشطة المجموعة. يتم 

  المجموعة. التي تتم بين شركاتحذف المبيعات 
  

وعندما يتم نقل المخاطر  ،اإليرادات بشكٍل موثوققياس مبلغ تعترف المجموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان 
ادية منافع اقتص المجموعةيكون من المحتمل أن تتدفق إلى  الھامة المتعلقة بالملكية إلى المشتري، وعندما واالمتيازات

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

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

  
  البضائعبيع 

يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الھامة للملكية إلى المشتري ولم يعد ھناك أي تدخل من 
ويكون من المرجح استرداد الثمن المستحق ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة  اإلدارة بشأن البضائع،

االمتيازات و المخاطرتحويل يختلف توقيت  مكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة.البضائع بصورة موثوقة، وعندما ي
  بحسب الشروط الواردة في عقد البيع.

  
  بيع الخدمات

  الخدمات. تقديميتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة عندما يتم 
  
  إيرادات التمويل ومصروفات التمويل  ٢١-٢

  
-٢ات المالية المشتقة (إيضاح واألرباح على األدو الودائع تحت الطلبعلى إيرادات الفوائد  من إيرادات التمويل تتألف
  .ة. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقھا، باستخدام طريقة الفائدة الفعلي)١٠
  

 كافةبيتم االعتراف وخسائر صرف العمالت األجنبية.  لى القروضعالفائدة  مصروفات منالتمويل  مصروفات تتألف
  .ةلفائدة الفعلياالموحد باستخدام طريقة الشامل  األرباح أو الخسائرتكاليف االقتراض في بيان 

  
  عقود االيجار  ٢٢-٢

  
. ةغيليالملكية كعقود إيجار تش وامتيازاتيتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبھا المؤّجر بجزء كبير من مخاطر 

األرباح بيان  إلى )صافية من أي حوافز مقبوضة من المؤّجرة (عقود اإليجار التشغيلي التي تتم بموجبيتم تحميل الدفعات 
  ت.العقارات والمركبا اإليجار. تستأجر المجموعة بعض عقد الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة أو الخسائر

  
  توزيعات األرباح  ٢٣-٢

  
في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم  اتجموعة كمطلوبعلى مساھمي الميتم االعتراف بتوزيعات 

  مساھمي المجموعة. فيھا اعتماد توزيعات األرباح من قبل
  

  لتعويضات والمنح الحكوميةا  ٢٤-٢
  

االعتراف  يتم لمدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبيإن المبالغ ا
تكلفة المبيعات، على أساس منتظم في نفس الفترة التي تتأثر فيھا  كخصم من، الموحد األرباح أو الخسائربھا في بيان 
  معاملة البيع.

  
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٤  

  (تابع)ملخص للسياسات المحاسبية الھامة   ٢
  

  ربحية السھم  ٢٥-٢
  

دة إلى العائ الخسائرأو  األرباح تقسيممن خالل تعرض المجموعة بيانات حول ربحية أسھمھا. يتم احتساب ربحية السھم 
  القائمة خالل الفترة. مساھمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم

  
  البحث والتطوير تكاليف  ٢٦-٢

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  لبحث والتطوير، باستثناء المتكبدة ل، فإن النفقات "الملموسةالموجودات غير " ٣٨وفقا

في البرامج الھندسية المشتركة، يتم تمييزھا على أنھا متعلقة إما بمرحلة  المبالغ المعلومة المستردة من العقود والمساھمات
نسبة لنفقات بال . أماالموحد ئراألرباح أو الخسابيان  علىنفقات مرحلة البحث تحميل كافة البحث أو بمرحلة التطوير. يتم 

ى معايير تتعلق على وجه التحديد بالجدو استوفىالتطوير، فإنه يتم رسملتھا كأصل غير ملموس مكّون داخلياً فقط إذا 
ة منافع اقتصادية مستقبلية. يتم التعامل مع النفقات التي ال يمكن تصنيفھا في ھاتين الفئتين كنفقات متكبد وتحقيق التقنية
  رحلة البحث.في م

  
  إدارة المخاطر المالية  ٣
  

  المخاطر المالية عوامل   ١-٣
  

تشمل مخاطر صرف العمالت ( تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالية متنوعة وھي: مخاطر السوق
 االئتمان ومخاطراألسعار)، الفائدة ومخاطر التدفقات النقدية ومخاطر  األجنبية ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار

  . يةمخاطر التشغيلالومخاطر السيولة و
  

عدم إمكانية التنبؤ بأداء األسواق المالية ويھدف إلى  يركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة بوجٍه عام على
  خفض اآلثار السلبية المحتملة لھذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

  
  إدارة المخاطر

  

ي أسعار ت فوعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل آثار التغيراالعمليات الدولية للمجموعة إلى تعرضھا لمجمتؤدي 
ومخاطر أسعار السوق ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية) مخاطر ( صرف العمالت األجنبية
 لمجموعة الخاصة بإدارة المخاطر التمويلية والمالية تقع على. إّن أنشطة اوالمخاطر التشغيلية االئتمان ومخاطر السيولة

 تعرضحاالت العاتق قسم الخزينة في المجموعة بما يحقق المنافع من حجم المخاطر والسيطرة عليھا. يدير قسم الخزينة 
ر ارة تلك المخاط. ويقوم قسم الخزينة فقط بإدذات الصلةاألعمال  المالية للمجموعة مركزياً على نحٍو يتفق مع مخاطر

  ، أما عمليات المضاربة فال يتعامل معھا القسم.ذات الصلةالناتجة عن العمليات التجارية 
  

المجموعة تحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع اإلجراءات لدى يتم من خالل آلية إدارة المخاطر 
مراجعة أنشطة إدارة المخاطر، حيثما كان  . تتمالمخاطر بشكل عامباستراتيجية المناسبة للحد منھا ومتابعتھا وااللتزام 

  ذلك مناسباً، لبيان التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.
  

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

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

والتي يتم رفع  اطر،على حد سواء على أنشطة إدارة المخ وخاصةقسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بمراجعات منتظمة 
  تقارير بشأن نتائجھا إلى لجنة التدقيق.

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٥  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
  
  (تابع) المخاطر الماليةعوامل    ١-٣

  
  مخاطر السوق   )أ(

  

  .مالت األجنبيةمخاطر صرف الع )١(
مالت للع التعرضحاالت الناشئة عن صرف العمالت األجنبية تعمل المجموعة على الصعيد الدولي وتتعرض لمخاطر 

ت الفرنك السويسري. وفيما يتعلق بمعامالالتركية و والجنيه المصري والليرة والجنيه المصري المختلفة، أھمھا اليورو
ر سع لثباتنظراً صرف العمالت األجنبية المجموعة المقّومة بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر 

المعامالت التجارية المستقبلية  صرف العمالت األجنبية منوالر األمريكي. تنشأ مخاطر الدأمام الدرھم اإلماراتي صرف 
  ).٣٠(إيضاح في العمليات الخارجية  والموجودات والمطلوبات المعترف بھا وصافي االستثمارات

  

 مخاطر األسعار )٢(
سھم. ال تقوم المجموعة بإبرام ال تمتلك المجموعة أي استثمارات في األوراق المالية وال تتعرض لمخاطر أسعار األ

ھذا،  سلع.لمخاطر أسعار ال معرضةللمجموعة، وبالتالي فإنھا  عقود السلع إال للوفاء بمتطلبات االستخدام والبيع المتوقعة
يتم تحديد والتي  ٪١تحقق المجموعة من خاللھا حد أدنى من العائدات بواقع وقد قامت الشركة بإبرام أدوات مالية مشتقة 

 يقيمتھا العادلة من خالل مجموعة من الحركات في أسعار الفائدة والحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية الت
لمجموعة اعدم قيام المشتقة في حال  المالية األداةيخضع المبلغ األصلي لضمان بموجب  .تتضمن األدوات المالية المشتقة

  .ديةلتقاعقبل االستحقاقات ا األداة المعنية لبتسيي
  

  مخاطر أسعار الفائدة  )٣(
. ال لبنوكا لدىإن معدالت الفائدة الفعلية للمطلوبات المالية المستحقة للبنوك من المجموعة مرتبطة باألسعار السائدة 

  الفائدة. تتحوط المجموعة لتعرضھا لمخاطر أسعار
  

  مخاطر االئتمان  )ب(
مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة الحسابات المدينة. تتولى كل تتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة، باستثناء 

االئتمان لكل عميل من عمالئھا الجدد قبل االتفاق على الشروط واألحكام  شركة تابعة المسؤولية عن إدارة وتحليل مخاطر
  القياسية للسداد والتسليم.

  
طابات ضمان باإلضافة إلى شيكات مؤجلة من كبار اعتمادات مستندية / خ ةاالعتيادي األعمالتقبل المجموعة في سياق 
النخفاض القيمة يمثل تقديرھا للخسائر فيما يخص الذمم المدينة التجارية  مخصص برصدالعمالء. تقوم المجموعة 

بالتعرضات للمخاطر الھامة الفردية  يتعلق محددواألخرى. تتمثل العناصر الرئيسية لھذا المخصص بعنصر خسارة 
 ھاولكن لم يتم تحديد المتكبدةجماعي يتم رصده لمجموعات الموجودات المتشابھة فيما يخص الخسائر  وعنصر خسارة

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

  
والمؤّسسات المالية، وتدار من خالل الودائع  البنوكوالودائع لدى المصرفية رصدة األونقد تنشأ مخاطر االئتمان من ال
  والتجارب الماضية والعوامل األخرى ذات الصلة. / المؤّسسات المالية للبنوكمع مراعاة المركز المالي 

  
  مخاطر السيولة  ) ج(

دة لدى المجموعة بمراقبة التوقعات المتجد الخزينةيتم إعداد توقعات التدفقات النقدية على مستوى المجموعة. يقوم قسم 
تسھيالت لالنقد الكافي لتلبية االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بقدر كاف من ا لمتطلبات السيولة للمجموعة لضمان توفر

) ن ذلكأمكحيثما (االقتراض أو االتفاقيات  حدود قات حتى ال تخالف المجموعةفي جميع األو المصرفية غير المسحوبة
 عھداتبالتوااللتزام . تراعي ھذه التوقعات خطط تمويل الديون لدى المجموعة الخاصة بھا المتعلقة بتسھيالت القروض

  .العمالتعلى مثل القيود المفروضة  - التنظيمية أو القانونية الخارجية، عند االقتضاء والمتطلبات
  

يتم تحويل فائض النقد المحتفظ به لدى القطاعات التشغيلية إلى خزينة المجموعة وفقاً لترتيبات تجميع النقد لدى المجموعة 
اسبة أو استحقاق من بتواريخالمجموعة باستثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل  . تقوم خزينةالبنوكالمبرمة مع أحد 

  المذكورة أعاله.  سيولة كافية لتوفير المبالغ المطلوبة على النحو المحدد في التوقعات
   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٦  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
  
  (تابع) المخاطر الماليةعوامل    ١-٣
  

  (تابع) مخاطر السيولة  (ج) 
  

ية نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية والرأسمال مبالغ تعمل المجموعة بشكل رئيسي على ضمان امتالكھا
لدى المجموعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية؛ ويستثنى من ذلك التأثير  المتوقعة وفقاً لمتطلبات رأس المال العامل

  المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن توقعھا بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.
  
  الوة على ذلك، تحتفظ المجموعة بالتسھيالت االئتمانية التالية:ع
  

  ألف درھم تتضمن سحوبات على المكشوف وتسھيالت ضمان وتسھيالت استيراد.  ٧٦٧٫٣٤٠تسھيالت بقيمة
 فائدة وفقاً لمعدل إيبور/ ليبور/ متوسط سعر الفائدة مضافاً إليه ھامش محدد.لھذه التسھيالت تخضع 

  لمعدل إيبور/ ليبور/ متوسط سعر الفائدة خضع لتألف درھم  ١٤٥٫٠٢٣قروض قصيرة األجل بقيمة ً فائدة وفقا
 مضافاً إليه ھامش محدد.

  فائدة وفقاً لمعدل ليبور مضافاً إليه ھامش محدد.خضع لتألف درھم  ١٦٥٫٣٠٣األجل بقيمة  طويلةقروض 
 

  المخاطر التشغيلية   د)(
 لمجموعةاتتمثل 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 ومخاطر 
ة والتنظيمية ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليھا بشكل السيولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانوني

  تنتج المخاطر التشغيلية عن كافة عمليات المجموعة.عام. 
  

توازن بين تفادي الخسائر المالية واإلضرار بسمعة  احداثإن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل 
ً المجموعة مع االقتصاد بشكٍل عام في التكالي   لتفادي اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة واالبتكار. ف وأيضا

  
تقع المسؤولية الرئيسية عن تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية لمواجھة المخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا لكل 

  رئيسية، ومنھا على سبيل المثال:تحديد وإدارة المخاطر التشغيلية ال . ُيضاف إلى ھذه المسؤوليةمن وحدات األعمالوحدة 
  
 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 المھني  
 لغطاء التأمينيكفاية ا  
 لجنة إدارة مخاطر السلع  
 استقاللية وحدة ضمان الجودة عن وحدة التشغيل  
 إدارة مخاطر المنشأة  
 المراجعات الشھرية وربع السنوية على أنشطة العمل  
 التدريب والتطوير المھني للكوادر الواعدة 
  

خلي. من قبل قسم التدقيق الدا ايتم تنفيذھالتي دورية المراجعات التتم مراقبة مدى االلتزام بمعايير المجموعة من خالل 
 المعنية مع تقديم تقارير موجزة إلى لجنة التدقيق وحدة األعمالالداخلي مع إدارة  تتم مناقشة نتائج مراجعات قسم التدقيق

  واإلدارة العليا للمجموعة.
   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٧  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٣
  

  إدارة مخاطر رأس المال   ٢-٣
  

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

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

  رأسمالي قوي. والضمانات المالئمة في ظل مركز
  

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

  التقديرات واألحكام المحاسبية   ٤
  

وتستند إلى الخبرة التاريخية وغيرھا من العوامل، بما في ذلك توقعات  بصورة مستمرةيتم تقييم التقديرات واألحكام 
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية الھامة  الظروف الراھنة. األحداث المستقبلية التي يعتقد أنھا معقولة في ظل

لھا تأثير ھام على قيمة  ، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية والتي يكون)٢يضاح اإل(، التي تم بياناھا في للمجموعة
  الموحدة. الموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البيانات المالية

  

  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
ئر لتحديد مدى ضرورة إدراج خسا .بتاريخ كل تقريربمراجعة ذممھا المدينة لتقييم خسائر انخفاض القيمة  اإلدارةتقوم 

بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كانت ھناك أي معطيات  اإلدارة، تقوم األرباح أو الخسائر الموحدانخفاض القيمة ضمن بيان 
  ملحوظة تفيد بوجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدر.

  

ناًء على ب وعليه، يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما يكون ھناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدھا والتي تعتبر
  الخبرة السابقة بمثابة دليل على تدني القدرة على استرداد التدفقات النقدية.

  

  المخزون المتقادممخصص 
رورة مدى ضمخزونھا لتقييم الخسائر من التقادم على أساٍس منتظم. ولتحديد  بنودتقوم اإلدارة بمراجعة أعمار وحركات 

عطيات مما إذا كانت ھناك أي  لتحديدبوضع أحكام اإلدارة  تقومالموحد،  األرباح أو الخسائر مخصص للتقادم في بيان قيد
تھية الصالحية لھذا المنتج والمواد الخام منالقابلة للتحقيق إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة ملحوظة تفييد ب

  أو التي اقترب تاريخ انتھاء صالحيتھا والبضائع الجاھزة.
  

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات استناداً إلى االستخدام المزمع 

ي أو قدم التكنولوجللموجودات واألعمار االقتصادية المقدرة لھا. قد تؤدي التغيرات الالحقة في الظروف القائمة مثل الت
  االستخدام المستقبلي للموجودات ذات الصلة إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات المبدئية. 

  

 األخرى الموجودات قيمة في االنخفاض
 لالنخفاض المجموعة موجودات تعرض احتمال على مؤشر أي ھناك كان إذا ما بتقييم اإلدارة تقوم ،تقرير كل تاريخ في
 في بما للعوامل، تقييم على وينطوي ھامة أحكام وضع يقتضي القيمة لخسائر انخفاض مخصص تحديد إن .القيمة في
  .والسوق العمل قطاع ظروف ذلك

 

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

النخفاض  الموجودات تعّرض احتمال على مؤشر ھناك يكون عندما وذلك لنقد،منتجة ل وحدات من أكبر وحدة من كجزء
ً  يتم ذلك،عالوة على  .قيمتھا في  نتاجيةاإل عمارذات األ الملموسة غير والموجوداتالتجارية  الشھرة اختبار سنويا
األرباح أو  بيان ضمن القيمة في لالنخفاض مرصود مخصص أياالعتراف ب يتم  .قيمتھا في االنخفاض مقابل محددةال

 الموجودات قيمة في االنخفاض خسائر عكس يتم بينما ،التجارية الشھرة قيمة في االنخفاض عكس يتم ال .الموحد الخسائر
وفقط إلى المدى الذي ال  المستردة المبالغ لتحديد المستخدمة التقديرات في تغّير أي ھناك كان إذا فقط األخرى المتداولة

 أو االستھالك من صافية تتوفر، أن الممكن من كان التي الدفترية القيم عن المعدلةالقابلة لالسترداد  المبالغتزيد فيھا 
  .القيمة في االنخفاضاالعتراف ب عدم حال في اإلطفاء،

  



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٨  

  (تابع) األحكام المحاسبيةالتقديرات و  ٤
  

  مخصص ضريبة الدخل
  

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

الدولة التي تعمل بھا المجموعة مع األخذ بعين االعتبار اإلعفاءات التي من الممكن المطالبة بھا بموجب الخاص ب
  .المركز المالي تاريخ في المحلية أو الدولية كما التعھدات

  
  تقدير القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة

  

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

  
  قياس القيم العادلة

المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير  تتطلب بعض السياسات واإلفصاحات
بصورة  ؤولمستطبق المجموعة نظام رقابي يتعلق بقياس القيم العادلة. يشمل ذلك فريق التقييم الذي يكون المالية. 
  .٣المستوى ضمن لقيم العادلة الھامة، بما في ذلك القيم العادلة ا قياساتمتابعة كافة  عن عامة

  
بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الھامة وتعديل التقييم. عندما يتم قياس القيم العادلة  يقوم فريق التقييم

 ، يقوم فريق التقييم بتقييم الدليل الذيتحديد األسعارخدمات عروض الوسطاء وباستخدام معلومات من طرف أخر مثل 
عداد الدولية إل معاييرالألخرى لدعم االستنتاج بأن ھذه التقييمات تفي بمتطلبات تم الحصول عليه من األطراف ا

  قييمات.تصنيف ھذه التللقيمة العادلة الذي يتم في اطاره ، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج التقارير المالية
  

  إلى لجنة التدقيق لدى المجموعة.  أمور التقييم الھامةتم تقديم تقارير عن 
  

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم 
تصنيف القيم العادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب 

  . التقييم كما يلي
  

  جة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.: األسعار المدر١المستوى 
وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 

  مطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  طلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو م٣المستوى 

  
في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام 

قيمة العادلة م المتدرج للالمتدرج للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظا
  الذي ينطوي على المدخالت الجوھرية األقل أھمية بالنسبة لعملية القياس بأكملھا.

  
تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي 

  حدث خاللھا التغيير. 
  

  .في اإليضاحات ذات الصلة علومات حول االفتراضات الموضوعة لقياس القيم العادلةالمزيد من الم يتم إدراج
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٢٩  

  القطاعات تقارير  ٥
  

  ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة المعلنة القطاعاتمعلومات حول 
  

القطاعان منتجات وخدمات ھذان لدى المجموعة قطاعين يتم إصدار تقارير بشأنھما، وھما موضحان أدناه. يقدم 
تقوم اإلدارة . مختلفةوتشغيلية متنوعة، وتتم إدارتھما بشكٍل منفصل كونھما يحتاجان تقنيات واستراتيجيات تسويق 

بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية على أساس التنفيذية لدى المجموعة 
  األقل.ربع سنوي على 

  
  موضح بإيجاز أدناه عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:

  
   قطاع األنشطة الزراعية

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

   قطاع األنشطة االستھالكية

o ة على الماء والعصائرالمياه المعبأة والمشروبات، وتتضمن تصنيع وتوزيع مياه الشرب والمشروبات المعتمد.  

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

  طة يتم إدراجه أيضاً ضمن قطاع األنش اه الشرب، إال أنهييتمثل بتصنيع وتوزيع م "البيانلـ "النشاط التجاري
  االستھالكية.

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

 اع ذائية"، وبالتالي يتم إدراجه أيضاً ضمن قطالنشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط "المواد الغ
  األنشطة االستھالكية.

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

قياس  لمجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع فيفي التقارير اإلدارية الداخلية التي يتم مراجعتھا من قبل الرئيس التنفيذي ل
األداء حيث ترى اإلدارة أن ھذه المعلومات ھي األكثر مالئمة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى 

  .اديةوفقاً لشروط السوق االعتي. يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات قطاعات األعمالفي المنشآت العاملة في نفس 
  



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٠  

  (تابع)القطاعات  تقارير  ٥
  

  :للسنةكل قطاع  حسبفيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة 
  

    قطاع األنشطة االستھالكية    قطاع األنشطة الزراعية  

 االستھالكيةإجمالي قطاع األنشطة   الغذائية المواد  والمشروبات المياه المعبأة  الحيواني والعلف الدقيق  
  

  اإلجمالي

  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
               

١٫٨٦٦٫٣٥٠  ٢٫٠١١٫٩٤١  ٧٦٠٫٢٧٠  ٩٠٩٫٢٣٥  ١٣١٫٥٤١  ١٧٤٫٥٦٠  ٦٢٨٫٧٢٩  ٧٣٤٫٦٧٥  ١٫١٠٦٫٠٨٠  ١٫١٠٢٫٧٠٦  إيرادات خارجية

  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  ---------------- 
  ٦١١٫٠١٧  ٧١٠٫٧٨٥  ٣٠٣٫٩٦٣  ٣٩٣٫٠٣٩  ١١٫٤٧٢  ٢٣٫١٦٠  ٢٩٢٫٤٩١  ٣٦٩٫٨٧٩  ٣٠٧٫٠٥٤  ٣١٧٫٧٤٦  إجمالي األرباح

  ١٫٦٤١  ١٫٨٥٨  ١٫٤٧٦  ١٫٨٣٨  ٣٤٦  ١٫٨٢٧  ١٫١٣٠  ١١  ١٦٥  ٢٠  إيرادات تمويل
  )٨٫١٢٦(  )١٫٥٤١(  )٨٫١٢٦(  )١٫٤٣٢(  )٩٥٦(  )٦٧٧(  )٧٫١٧٠(  )٧٥٥(  -  )١٠٩(  مصروفات تمويل

  ٧٦٫٨٧٧  ٨٦٫٩٨٨  ٥٢٫٥١٨  ٦٠٫٧٤١ ١٫٠٨٧ ١٫٠٨٥ ٥١٫٤٣١  ٥٩٫٦٥٦ ٢٤٫٣٥٩ ٢٦٫٢٤٧ ستھالكاالمصروفات
  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  ---------------- 

  أرباح / (خسائر)
  القطاع التشغيلي  

  ٢٣٧٫٤٤١   بعد الضريبة   
  

١٢٤٫٤٤٧  )٢٢٫٠٧٠(  )١١٫٢٤١(  ١٠٨٫٢٩٨  ١٣٥٫٦٨٨  ٢٢٦٫٤٩٤  
  

٣٦١٫٨٨٨  ٨٦٫٢٢٨  
  

٣١٢٫٧٢٢  
                      

                      بنود جوھرية غير نقدية:
               

  انخفاض قيمةخسائر 
الذمم المدينة التجارية  

  ٥٫٧٦١  ٩٤  ٥١٠  )٦٢(  ٥٫٢٥١  -  )٥٤٦(  (صافي)

  
  
٣٢  ٥٫٢١٥  ٣٢  

  
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣١  

  (تابع)القطاعات  تقارير  ٥
  

  
  اإلجمالي                قطاع األنشطة االستھالكية  قطاع األنشطة الزراعية  

  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

              أخرى:
  ١٫٥٨٨٫٨١٧  ١٫٧٦٠٫٤٧٦  ١٫٠٥١٫٠٦٤  ١٫١٣٤٫١٦٨  ٥٣٧٫٧٥٣  ٦٢٦٫٣٠٨  موجودات القطاع
  ٣٠٥٫٦١٤  ٣٣٠٫٠٠٨  ١٦١٫٨٥١  ١٩٦٫٥٨٢  ١٤٣٫٧٦٣  ١٣٣٫٤٢٦  مطلوبات القطاع

  ١٤٢٫٩٤٣  ١٩٥٫٩٧١  ١٢١٫٢١٧  ١٦٧٫٩٢١  ٢١٫٧٢٦  ٢٨٫٠٥٠  رأسماليةمصروفات 
  

التي يصدر لقطاعات لالرأسمالية واإليرادات واألرباح أو الخسائر والموجودات والمطلوبات  تإجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستھالك والمصروفا مطابقة
  .بشأنھا تقارير

  

    ٢٠١٥      ٢٠١٦    

  

إجمالي القطاعات 
التي يصدر بشأنھا 

  إجمالي الموحدة  غير مخصصة  تقارير

إجمالي القطاعات 
التي يصدر بشأنھا 

  إجمالي الموحدة  غير مخصصة  تقارير
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

  ٥٩٧٫٢٩٤  )١٣٫٧٢٣(  ٦١١٫٠١٧  ٦٩٤٫٨٨١  )١٥٫٩٠٤(  ٧١٠٫٧٨٥  إجمالي األرباح
  ١١٫٥٧٢  ٩٫٩٣١  ١٫٦٤١  ١٧٫٢٦٣  ١٥٫٤٠٥  ١٫٨٥٨  إيرادات تمويل

  )١٥٫٧١٨(  )٧٫٥٩٢(  )٨٫١٢٦(  )٢٦٫٨٧٠(  )٢٥٫٣٢٩(  )١٫٥٤١(  مصروفات تمويل

  ٨٢٫٥٢٢  ٥٫٦٤٥  ٧٦٫٨٧٧  ٩٠٫٧٥١  ٣٫٧٦٣  ٨٦٫٩٨٨  االستھالك

  ١٤٦٫٧٥٧  ٣٫٨١٤  ١٤٢٫٩٤٣  ١٩٧٫٨٦٤  ١٫٨٩٣  ١٩٥٫٩٧١  مصروفات رأسمالية



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٢  

  (تابع)تقارير القطاعات   ٥
  

الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو  تإجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستھالك والمصروفا مطابقة
  (تابع) التي يصدر بشأنھا تقاريرلقطاعات الُمعلنة ل الخسائر والموجودات والمطلوبات

  
   السنةأرباح 

  
  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣١٢٫٧٢٢  ٣٦١٫٨٨٨  التي يصدر بشأنھا تقاريرلقطاعات اإجمالي أرباح 
      غير مخصصةمبالغ 

  )٨٣٫٧٤٧(  )٩٧٫٦٩٤(  مصروفات تشغيلية أخرى
  ٢٫٣٣٩  )٩٫٩٢٤(  صافي إيرادات التمويل

  -----------------  -----------------  
  ٢٣١٫٣١٤  ٢٥٤٫٢٧٠  بعد ضريبة الدخل للفترةاألرباح الموحدة 

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

   بشأنھا تقارير:فيما يلي موجودات ومطلوبات القطاعات التي يصدر 
    

      موجودات القطاع
  ٥٣٧٫٧٥٣  ٦٢٦٫٣٠٨  قطاع األنشطة الزراعية

  ١٫٠٥١٫٠٦٤  ١٫١٣٤٫١٦٨  قطاع األنشطة االستھالكية
  ---------------------  ---------------------  

  ١٫٥٨٨٫٨١٧  ١٫٧٦٠٫٤٧٦  التي يصدر بشأنھا تقاريرإجمالي موجودات القطاعات 
  ٧٨٦٫٢٢٧  ٧٨٤٫٦٢٨  أخرىمبالغ غير مخصصة 

  ---------------------  ---------------------  
  ٢٫٣٧٥٫٠٤٤  ٢٫٥٤٥٫١٠٤  إجمالي الموجودات الموحدة

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

     القطاع المطلوبات
  ١٤٣٫٧٦٣  ١٣٣٫٤٢٦  قطاع األنشطة الزراعية

  ١٦١٫٨٥١  ١٩٦٫٥٨٢  قطاع األنشطة االستھالكية
  ---------------------  ---------------------  

  ٣٠٥٫٦١٤  ٣٣٠٫٠٠٨  التي يصدر بشأنھا تقاريرالقطاعات  مطلوباتإجمالي 
  ٥٢٥٫٠١٩  ٥٢٩٫٤١٠  أخرىمبالغ غير مخصصة 

  ---------------------  ---------------------  
  ٨٣٠٫٦٣٣  ٨٥٩٫٤١٨  الموحدة المطلوباتإجمالي 

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

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٣  

  تكلفة المبيعات  ٦
 

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٤٥٫٣٩١  ٩٥٠٫٠١٩  مواد خام
  ١٤٤٫٢٢٠  ١٧٢٫٨٩٧  رواتب ومزايا

  ٧٠٫٣٠٤  ٧٦٫٣١٨  استھالك
  ٣٤٫٩٧٨  ٣٨٫٠٤٧  مرافق
  ٣٣٫١٥٠  ٣٠٫٧٨٢  صيانة

  ١١٫٧١٥  ١٠٫٧٢١  مصروفات إيجار
  ٢٩٫٢٩٨  ٣٨٫٢٧٦  مصروفات أخرى

  ---------------------  ---------------------  
  ١٫٢٦٩٫٠٥٦  ١٫٣١٧٫٠٦٠  
  ==========  ==========  

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

التقليل الجزئي من ، التعويضات. يتمثل الھدف من ھذه درھم) ألف ٣٦٥٫٧٩٩: ٢٠١٥(درھم  ألف ٢٦٩٫٠٢٤
إيضاح ( تأثير الزيادة والتقلب في أسعار الحبوب العالمية وأسعار بيع المواد الغذائية االستھالكية في إمارة أبوظبي

٢٠(.  
  

  مصروفات البيع والتوزيع  ٧
 

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  درھم ألف  ألف درھم  
      

  ٩٨٫٩٧٢  ١٣٣٫٢٨٦  رواتب ومزايا
  ٥٤٫٨٦٨  ٦١٫٢٤٤  مصروفات تسويق

  ٥٧٫١٩٠  ٥٩٫٣٠٦  مصاريف تنقل ومواصالت
  ٤٫٧٧٨  ٧٫٣٨٥  مصاريف إيجار

  ٢٫٦٣٦  ٥٫٦٤٨  استھالك
  ١٫٣٠٤  ٣٫٨٠٣  صيانة

  ٣٫٦٣٦  ٤٫٦٩٢  رسوم حق االمتياز
  ٨٫٠٢٣  ١٦٫٠٧٥  أخرى

  ---------------------  ---------------------  
  ٢٣١٫٤٠٧  ٢٩١٫٤٣٩  
  ==========  ==========  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٤  

  المصروفات العمومية واإلدارية   ٨
 

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٤٫٣٣٥  ٨٢٫٩٩٧  رواتب ومزايا
  ١٥٫٥٦٤  ١٩٫٢٩٢  ومھنيةأتعاب قانونية 

  ٩٫٩٦٧  ١٢٫٢٥٣  صيانة
  ٩٫٢٦٧  ٨٫٣٤٠  استھالك

  -     ١٫٤٢٦  إطفاء موجودات غير ملموسة
  ١٫٥٧٠  ٦٫٢٤٥  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجاريةمخصص 

  ٢٫٧٤٣  ١٫٦٤٥  مصروفات إيجار
  ١٩٫٢٧٢  ١٥٫٠٥٠  أخرى

  ---------------------  ---------------------  
  ١٣٢٫٧١٨  ١٤٧٫٢٤٨  
  ==========  ==========  

 
  البحث والتطويرتكاليف   ٩

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٫٠١٤  ٤٫٣٩٤  رواتب ومزايا
  ٣١٥  ٤٤٥  استھالك
  ٣٠٥  ٦٣٣  أخرى

  ---------------------  ---------------------  
  ٤٫٦٣٤  ٥٫٤٧٢  
  ==========  ==========  

 

  صافي - اإليرادات األخرى  ١٠
 

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      إيرادات أخرى
  ٩٫٧٠٤  ٩٫٥٠٨  أتعاب اإلدارة

  ٢٫٢٢٦  ١٫٦٩٧  خردة/  إيرادات بيع مواد خام
  ٦٠٢  ١٤٠  مطالبات التأمين

  ٧٢٢  -     أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٫٣٩٩  ٧٫٣٦٥  أخرى

  ---------------------  ---------------------  
  ١٤٫٦٥٣  ١٨٫٧١٠  

      مصروفات أخرى
  -     )١٫٨٩٨(  خسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

  )٧٫٣٤٧(  )٣٫٣٠٨(    ةأتعاب مھني
  ---------------------  ---------------------  

  ٧٫٣٠٦  ١٣٫٥٠٤  صافي –اإليرادات األخرى 
  ==========  ==========  
  

من األالتي يتم تحميلھا على ھيئة حكومية بأبوظبي كجزء من برنامج  القمح تخزينرسوم  في اإلدارة أتعاب تتمثل
    الغذائي.



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٥  

  التمويل إيرادات  ١١
 

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٫٠٩٩  ١٢٫٤٨٢  إيرادات الفائدة
  ٤٧٣  ٤٫٧٨١  أرباح األدوات المشتقة 

  ---------------------  ---------------------  
  ١١٫٥٧٢  ١٧٫٢٦٣  
  ==========  ==========  

  
  مصروفات التمويل  ١٢

 
  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٢٫٩٥١  ٩٫٩٦٤  مصروفات الفائدة
  ٢٫٧٦٧  ١٦٫٩٠٦  صرف العمالت األجنبية خسائر 

  ---------------------  ---------------------  
  ١٥٫٧١٨  ٢٦٫٨٧٠ 
  ==========  ==========  

  
  ضريبة الدخل  ١٣

  
ً الضريبة  مخصص رصد يتمللضريبة التجارية.  خاضعةوُعمان  وتركيا مصر في المجموعة عمليات إنّ   وفقا
 الخاضعة األرباح المالي علىالسارية أو التي يتم تفعيلھا بشكل جوھري في بيان المركز لمعدالت الضريبية ل

ً  الخارج في التابعة للشركات للضريبة   .ھذه الشركات فيھا تعمل التي للبلدان المالية للوائح وفقا
  

  ربحية السھم األساسية والمخفضة  ١٤
  

 المنسوبة األرباح أساس على ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ في والمخفضة األساسية السھم ربحية احتساب يرتكز
والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة  ألف درھم) ٢٣١٫٣١٤: ٢٠١٥(ألف درھم  ٢٥٤٫٢٧٠ والبالغة للمساھمين

  .ألف سھماً) ٦٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٥(ألف سھماً  ٦٠٠٫٠٠٠البالغ عددھا 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٦  

  الت ومعداتآممتلكات و  ١٥
  

  
 أرض 
  ومباني

 آالت 
  ومعدات

 أثاث
  مركبات  وتجھيزات

أعمال رأسمالية 
  قيد اإلنجاز

 
  اإلجمالي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
              التكلفة 

  ١٫٤٨٢٫٠٠٦  ٢٧٫٩٠٥  ٤٦٫٣٢٣  ٥٤٫٥١٠  ٨٤٥٫٤٥٧  ٥٠٧٫٨١١   ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٤٦٫٧٥٧  ١٠٩٫٦٩٤  ١٠٫٤٢٧  ٦٫٣٤٣  ١٨٫٩٥٢  ١٫٣٤١  اإلضافات 
  -     )٤٨٫٠٩٦(  ٢٥٤  ١٫٨٢٧  ٤٠٫٥٧٥  ٥٫٤٤٠  التحويالت
  ٤٣٫٢٠٨  -     ٥٫١٧٥  ٣٤٥  ٨٫٩٦٤  ٢٨٫٧٢٤  االستحواذ*
  )١٨٫٤٣٧(  -     )٣٫٦٢٨(  )٢٠(  )١٤٫٧٨٩(  -    / المشطوباتاالستبعادات

  )٩٫٦٦٨(  )١٫٧٩٣(  )٢٠١(  )٣٫١٦٣(  )١٫٧٨٣(  )٢٫٧٢٨(  إعادة تحويل العمالت
  -----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ------------------------  --------------------------  

  ١٫٦٤٣٫٨٦٦  ٨٧٫٧١٠  ٥٨٫٣٥٠  ٥٩٫٨٤٢  ٨٩٧٫٣٧٦  ٥٤٠٫٥٨٨  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  -----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ------------------------  --------------------------  

  ١٩٧٫٨٦٤  ١٤٨٫٩٢٩ ٩٫٣٤١ ٥٫١٠٩ ٢٤٫٦٧١  ٩٫٨١٤ اإلضافات
  -     )١٤٢٫٠٨٦(  ١٫٨٢٥  ٤٫٤٣٥  ٧٣٫٠٤٤  ٦٢٫٧٨٢  التحويالت
  )٣٤٫٣٠٨(  -     )١٫٤٢١(  )٧٢(  )٣٢٫٨١٥(  -    / المشطوباتاالستبعادات

  )٢٧٫٢٨٩(  )٤٫٦٦١(  )٨٠٣(  )٩٨٧(  )١١٫٨٢٣(  )٩٫٠١٥(  إعادة تحويل العمالت
 -----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ------------------------  --------------------------  

  ١٫٧٨٠٫١٣٣  ٨٩٫٨٩٢  ٦٧٫٢٩٢  ٦٨٫٣٢٧  ٩٥٠٫٤٥٣  ٦٠٤٫١٦٩  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  =========  ===========  ===========  

            االستھالك 
  ٦٤٠٫٢٥٧  -     ٢٦٫٠٦١  ٣٥٫٠٩١  ٤١٠٫٢٣١  ١٦٨٫٨٧٤   ٢٠١٥يناير  ١في 

  ٨٢٫٥٢٢  -     ٦٫٦٧٩  ٨٫١٣٦  ٥٣٫٢٦٢  ١٤٫٤٤٥  المحمل على السنة
  )١٠٫٨٤٤(  -     )٣٫٥٩٧(  )١٦(  )٧٫٢٣١(  -    االستبعادات

  )١٫٥٦٠(  -     )٩٨(  )١٫٤٢٤(  ٢٦٦  )٣٠٤(  إعادة تحويل العمالت
 -----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ------------------------  --------------------------  

  ٧١٠٫٣٧٥  -     ٢٩٫٠٤٥  ٤١٫٧٨٧  ٤٥٦٫٥٢٨  ١٨٣٫٠١٥  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
 ==========  ==========  ==========  =========  ===========  ===========  
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٧  

  (تابع)ممتلكات وآالت ومعدات   ١٥
  

  
 أرض 
  ومباني

 آالت 
  ومعدات

 أثاث
  مركبات  وتجھيزات

أعمال رأسمالية 
  قيد اإلنجاز

 
  اإلجمالي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
              

  ٧١٠٫٣٧٥  -     ٢٩٫٠٤٥  ٤١٫٧٨٧  ٤٥٦٫٥٢٨  ١٨٣٫٠١٥   ٢٠١٦يناير  ١في 
  ٩٠٫٧٥١  -     ٩٫٤٣٢  ٧٫٣٧٣  ٥٨٫٢٩٣  ١٥٫٦٥٣  المحمل على السنة

  )٣١٫٢٣٠(  -     )٦٨٢(  )٧٢(  )٣٠٫٤٧٦(  -    االستبعادات
  )٦٫٢٦٨(  -     )٣٨٦(  )٥٥٥(  )٣٫٧٠٧(  )١٫٦٢٠(  إعادة تحويل العمالت

  -----------------------  ----------------------  ----------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------  
  ٧٦٣٫٦٢٨  -     ٣٧٫٤٠٩  ٤٨٫٥٣٣  ٤٨٠٫٦٣٨  ١٩٧٫٠٤٨  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

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

              القيمة الدفتريةصافي 
         

  ١٫٠١٦٫٥٠٥  ٨٩٫٨٩٢  ٢٩٫٨٨٣  ١٩٫٧٩٤  ٤٦٩٫٨١٥  ٤٠٧٫١٢١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  ==========  ==========  ==========  =========  ===========  ===========  
  ٩٣٣٫٤٩١  ٨٧٫٧١٠  ٢٩٫٣٠٥  ١٨٫٠٥٥  ٤٤٠٫٨٤٨  ٣٥٧٫٥٧٣  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

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

  

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٤٦٫٧٥٧  ١٩٧٫٨٦٤  حيازة ممتلكات وآالت ومعدات
  ٣٠٫٢١٢  )٢٣٫٧٥٧(  في المبالغ المدفوعة مقدماً لممتلكات وآالت معدات (النقص) / الزيادة
  )٧٫٤٨١(  -     داخل المجموعةتحويل غير نقدي 

  ---------------------  ---------------------  
  ١٦٩٫٤٨٨  ١٧٤٫١٠٧  حيازة ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات النقدية

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

  .شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنيةو شركة شكالن لصناعة البالستيكو المياهشركة البيان لتنقية وتصفية موجودات متعلقة بفي  ٢٠١٥تمثل االستحواذ خالل * 



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٨  

  الشھرة التجارية  ١٦
  

ة الشھرة ، حيث تتم مراقبانخفاض القيمة اختباررض لغالوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة إلى يتم تخصيص الشھرة 
  للشھرة التجارية المخصصة لكل وحدة:المحملة فيما يلي إجمالي القيمة لألغراض اإلدارية الداخلية. التجارية 

  

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦١٫٨٥٥  ٦١٫٨٥٥  قطاع األنشطة الزراعية
  ٣١٫١٣١  ٣١٫١٣١  قطاع األنشطة االستھالكية (عمليات اإلمارات العربية المتحدة)

  ٢٫٤٨٦  ٢٫٤٨٦  قطاع األنشطة االستھالكية (عمليات تركيا)
  ٩٢٫٨٦٤  ٩٢٫٨٦٤  )البيانقطاع األنشطة االستھالكية (عمليات 

  ---------------------  ---------------------  
  ١٨٨٫٣٣٦  ١٨٨٫٣٣٦  
  ==========  ==========  

  

االستھالكية  األنشطة وقطاع الزراعية األنشطة لقطاع للنقد المنتجة بالوحدات الخاصة لالسترداد القابلة القيم استندت
 لھذه الدفترية القيم تحديد تم لقد اإلدارة. قبل من والمحددة من االستخدام قيمھا المتحدة) إلى العربية اإلمارات (عمليات
 .لالسترداد القابلة قيمھا 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 
االستھالكية 

(عمليات 
  اإلمارات)

قطاع األنشطة 
االستھالكية 

(عمليات 
  تركيا)

قطاع األنشطة 
االستھالكية 

  )البيان(عمليات 
       

  ٪٨-٪٦  ٪١٣-٪٤  ٪١٥-٪٨  ٪٧-٪٤  النمو السنوي المتوقع لإليرادات (٪)
  ٪٠٠.١١  ٪٠٠.١٥  ٪٠٠.١١  ٪٠٠.١١  معدل الخصم (٪)

  

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

  

  الموجودات غير الملموسة  ١٧
  

  العالمة التجارية  
حقوق مياه 

  اإلجمالي  أخرى  الينابيع
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ١٠٫٥٤٨  ٣٨٥  ١٠٫١٦٣  -  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ٢٧٫٠٧٠  ٣٣٧  -  ٢٦٫٧٣٣  اإلضافات

  )٢٫١٦٤(  )١١٥(  )٢٫٠٤٩(  -  إعادة تحويل العمالت
  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

  ٣٥٫٤٥٤  ٦٠٧  ٨٫١١٤  ٢٦٫٧٣٣  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ٢٠٧  ٢٠٧ - -  اإلضافات
  )١٫٤٢٦(  -  -  ١٫٤٢٦  اإلطفاء

  )١٫٦٢٧(  )٢٣(  )١٫٦٠٤(  -  إعادة تحويل العمالت
  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

  ٣٢٫٦٠٨  ٧٩١ ٦٫٥١٠ ٢٥٫٣٠٧  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  
          



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٣٩  

  (تابع)الموجودات غير الملموسة    ١٧
  

قانونية  عوامل بأي دراية على ليست االتفاقية. إن المجموعة ألحكام وفقامحدد غير تعتبر حقوق مياه الينابيع دون عمر 
. اإلنتاجي لھذه الحقوق العمر من تقلل أن يمكنھامة  أخرى عوامل اقتصادية أو أو تنافسية أو تعاقدية أو تنظيمية أو
  إطفاءھا. لم يتم عليه،و

 

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

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

  

  ٪١٤ - ٪٤  النمو السنوي المتوقع لإليرادات (٪)
  ٪٠٠.١٥  معدل الخصم (٪)

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

على عالمة تجارية تتعلق بـ "البيان" كجزء من االستحواذ على عمليات  ٢٠١٥المجموعة خالل استحوذت خالل 
  "البيان".

  
  خزونالم  ١٨

  

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

    

  ١٢٧٫٩٤٢  ١٨٢٫٨٩٢  مواد خام ومواد تعبئة
  ٩٫٢٧٥  ٨٫٩٧٦  أعمال قيد اإلنجاز
  ٥٩٫٣٥٦  ٥٦٫٠٥٣  بضائع تامة الصنع

  ٥٥٫١٥٨  ٥٤٫٥٢٢  قطع غيار ومواد مستھلكة
  ٢١٫٣٧٨  ١١٫٠٤٥  بضائع قيد النقل

  ---------------------  ---------------------  
  ٢٧٣٫١٠٩  ٣١٣٫٤٨٨  

  )١١٫٠٧٧(  )١٢٫٢٦٨(  مخصص للمخزون بطيء الحركة
  ---------------------  ---------------------  
  ٢٦٢٫٠٣٢  ٣٠١٫٢٢٠  
  ==========  ==========  

  

  الحركة:فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء 
  
  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

    

  ١١٫٤٤٤  ١١٫٠٧٧  الرصيد االفتتاحي
  ٣٫٠٥٦  ٤٫٣٧٧  المحمل للسنة
  )٣٫٤٢٣(  )٣٫١٨٥(  عكس/شطب

  ---------------------  ---------------------  
  ١١٫٠٧٧  ١٢٫٢٦٨  الرصيد الختامي

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

 
  



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٠  

  خرىاألجارية والتدينة الممم الذ  ١٩
  

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

    

  ٢٠٩٫٩٩٠  ٢٩٣٫٨٤١  ذمم مدينة تجارية
  )٨٫١٨٥(  )١٣٫٤٠٠(  مخصص خسائر انخفاض القيمة

  ---------------------  ---------------------  
  ٢٠١٫٨٠٥  ٢٨٠٫٤٤١  

 ً   ٤٦٫٣٨٧  ٤٠٫٧٨٦  مبالغ مدفوعة مقدما
  ٢٢٫٥٧٩  ٢٥٫٤٧٢  ذمم مدينة أخرى

  ---------------------  ---------------------  
  ٢٧٠٫٧٧١  ٣٤٦٫٦٩٩  
  ==========  ==========  

  

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

  
  تعويضات حكومية مستحقة  ٢٠

      
  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٩٫٥٨٦  ٨٠٫١٠٣  مبالغ مستحقة من حكومة أبوظبي في بداية السنة
  ٣٦٥٫٧٩٩  ٢٦٩٫٠٢٤  تعويضات السنة
  )٣٨٥٫٢٨٢(  )٢٥٣٫٧٧٠(  خالل السنة مبالغ مستلمة

  ---------------------  ---------------------  
  ٨٠٫١٠٣  ٩٥٫٣٥٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤١  

  المصرفيةرصدة األقد والن  ٢١
  
  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٩٢٠  ١٫٣٦٢    النقد في الصندوق
  ٨٠٫٧٢٣  ٦٥٫٢٧٦    حسابات جارية حسابات توفير

    -------------------  -------------------  
  ٨١٫٦٤٣  ٦٦٫٦٣٨    مصرفيةنقد وأرصدة 

    -------------------  -------------------  
  حساب مشروط (لتوزيعات األرباح من 

  )٢٦٫٩٤٨(       )٢٠١٤إلى  ٢٠٠٩
  
)٢٧٫١٣٠(  

  )١٠٫٣٥٨(  )١٨٫٣١٧(    )٢٢سحب مصرفي على المكشوف (إيضاح 
    -------------------  -------------------  

  ٤٤٫١٥٥  ٢١٫٣٧٣    النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية
    =========  =========  
        

  ٨١٫٦٤٣  ٦٦٫٦٣٨    النقد واألرصدة لدى المصارف
  ٤٨٩٫٢٦٠  ٤٨٥٫٨١٧    ودائع ثابتة

    -------------------  -------------------  
  ٥٧٠٫٩٠٣  ٥٥٢٫٤٥٥    ما في ذلك الودائع الثابتةالمصرفية بالنقد واألرصدة 

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

 ٪٢ .٢٠وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من  : حتى سنة واحدة)٢٠١٥(واحدة إن الودائع الثابتة لمدة ال تزيد عن سنة 
  .)٪٢ .٥٥إلى  ٪١ .٥٠: من ٢٠١٥( ٪٣ .٣٠إلى 

  

من ض اتھذا المبلغ كمطلوبما يعادل تم تسجيل يمثل الحساب المشروط المبلغ المخصص لدفع توزيعات األرباح. 
تدفقات بيان ال غرضضمن النقد وما يعادله ل المشروطلم يتم إدراج ھذا الرصيد النقدي  الذمم الدائنة التجارية واألخرى.

  .النقدية
  

 مصرفيةقروض   ٢٢
  

التكلفة تم قياسھا بي، والتي التي تخضع لفائدةيقدم ھذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض المجموعة 
  المطفأة.

  

  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم  مطلوبات متداولة
      

  ٢٤٥٫٧٢٣  ٢٣١٫٥٤١  تسھيل ائتماني
  ٣٦٫٧٣٤  ٥٥٫١٠١  قصير األجلقرض 

  ١٠٫٣٥٨  ١٨٫٣١٧  سحب مصرفي على المكشوف
  -------------------  -------------------  
  ٢٩٢٫٨١٥  ٣٠٤٫٩٥٩  
  =========  =========  

    مطلوبات غير متداولة
  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ***قرض ألجل

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

 
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٢  

 (تابع) قروض مصرفية  ٢٢
  

  الشروط وجدول السداد
  

  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١     المبالغ بآالف الدراھم

 
  

 العملة
  معدل 
 الفائدة

سنة 
  االستحقاق

القيمة االسمية 
  / السقف 

  القيمة 
  الدفترية

القيمة االسمية 
  / السقف 

  القيمة 
  الدفترية

                

  *قرض قصير األجل*

دوالر أمريكي/ درھم 
 هإماراتي/ جني

  مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر الفائدة 

  ٤٧٫٠٩٢  ١٢٣٫٨٩٣  ٧٣٫٤١٨  ١٤٥٫٠٢٣  ٢٠١٧  + ھامش* 
            

  **تسھيالت ائتمانية

دوالر أمريكي/ درھم 
  /إماراتي

  مصري هجني

/ ليبور/ إيبور
متوسط سعر الفائدة 

  ٢٠١٧  + ھامش*
٧١٧٫٣٤٠  

  ٢٣١٫٥٤١  
٧١٢٫٩٥٣  

  ٢٤٣٫٧٤٧  
                

تسھيالت ائتمانية 
)**مصروفات رأسمالية(

دوالر أمريكي/ درھم 
  إماراتي

ليبور/ إيبور + 
  ١٫٩٧٦  ٢٥٫٠٠٠  -     ٥٠٫٠٠٠  ٢٠١٧  ھامش*

  دوالر أمريكي  قرض ألجل** 
 + ليبور/يوريبور 

  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ٢٠٢٠  ھامش*
        ---------------------  -----------------  --------------------  -----------------  

  ٤٥٨٫١١٨ ١٫٠٢٧٫١٤٩  ٤٧٠٫٢٦٢  ١٫٠٧٧٫٦٦٦        اإلجمالي
        ==========  ========  =========  ========  
  
بلغ  .)٪٢٥.١إلى ٪٤٠.٠ من :٢٠١٥( ٪٢٥.١ إلى ٪٥٠.٠ منيتراوح معدل الھامش على القروض والتسھيالت أعاله  *

 ٪٧٠.١١ألف درھم)  ٣١٥: ٢٠١٥(ألف درھم  ٣٫٨٨٢متوسط معدل الفائدة على القروض والتسھيالت في تركيا والبالغة 
)٥٥.١٢: ٢٠١٥٪(.  
  

) مصروفات رأسماليةألف درھم وتسھيالت ائتمانية ( ٣٥٠٫٠٠٠اسمية تبلغ  تسھيالت بقيمةئتمانية االتسھيالت تتضمن ال** 
ألف درھم مضمونة برسوم متغيرة على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى  ٥٠٫٠٠٠بقيمة اسمية تبلغ 

  المجموعة.
  

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

  
 خرى األتجارية والدائنة المم الذ  ٢٣
  

  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

 ١١٩٫٧١٩ ١١٠٫٤٤٨  الذمم الدائنة التجارية
  ١٢٨٫١١٩  ١٤٩٫١٨٩  االستحقاقات

  ٧٠٫٥٩٣  ٥٩٫٠٠١  الذمم الدائنة األخرى
  -------------------  -------------------  
  ٣١٨٫٤٣١  ٣١٨٫٦٣٨  
  =========  ========  
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٣  

  معامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٤
  

ً ليتم تنفيذھا  تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت، وفقا لشروط وأحكام متفق عليھا ظروف وفقا
ع شركات أو أفراد أخرى ينطبق عليھا تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم السوق م

التي يكون  وشركات األعمالعالقة مع شركات المجموعة ومسؤوليھا التنفيذيين . لدى الشركة عالقة أطراف ذات ٢٤
  ارسة تأثير جوھري على المجموعة.   بمقدورھم ممارسة سيطرة جوھرية عليھا أو تلك التي يمكنھا مم

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

  
  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  )أ(

  
  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      شركة تابعة –ذ.م.م  لصناعة الحديدشركة اإلمارات 
 ٢٣٠ ١٩٩  يناير ١الرصيد االفتتاحي في 
  ٥٩٨  ٦٦٤  مبيعات خالل السنة

  )٦٢٩(  )٥٤٧(  مبالغ مستلمة
  -------------------  ------------------  

 ١٩٩ ٣١٦  ديسمبر ٣١الرصيد الختامي في 
  =========  ========  
      

      شركة تابعة -للكابالت (الخصوصية) المحدودة شركة دوكاب
 ٣٥ ٤١  يناير ١الرصيد االفتتاحي في 
  ١٥٥  ١٧٧  مبيعات خالل السنة

  )١٤٩(  )١٥٤(  مبالغ مستلمة
  -------------------  ------------------  

 ٤١ ٦٤  ديسمبر ٣١الرصيد الختامي في 
  =========  ========  
  
  أطراف ذات عالقةإلى المبالغ المستحقة   )ب(

  
  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

     الشركة األم-"صناعات"القابضة العامة الشركة
 ١٫٣٧٣ ٤١١  يناير ١الرصيد االفتتاحي في 

  ٩  -     أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
  ٦٠٤  ٢٧٢  مصروفات أخرى

  )١٫٥٧٥(  )٤٥٧(  مدفوعات
  -------------------  -------------------  

 ٤١١ ٢٢٦  ديسمبر ٣١الرصيد الختامي في 
  =========  ========  

  
   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٤  

  (تابع) معامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٤
  

  (تابع) أطراف ذات عالقةإلى المبالغ المستحقة (ب) 
  
  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

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

  ٨  ١٥٫١٠٨  مشتريات محلية
  ١٠٢  )٢٫٠٩٧(  مصروفات أخرى

  )٨(  )١١٫٥٣٤(  مدفوعات
  -------------------  -------------------  

 ١٠٢ ١٫٥٧٩  ديسمبر ٣١الرصيد الختامي في 
  =========  ========  
  

   موظفي اإلدارة الرئيسيين معامالت مع 
  

  :موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات فيما يلي 
  
  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٩٫٠٩٤  ٢٢٫١٦٢   قصيرة األجلتعويضات 
  ٤٫٠٨٤  ٤٫٧١٣  األجل تعويضات طويلة

  -------------------  -------------------  
  ٢٣٫١٧٨  ٢٦٫٨٧٥  
  =========  =========  

  
  مخصص تعويضات نھاية الخدمة   ٢٥

  
  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      مبالغ معترف بھا في الميزانية العمومية
  ٣٦٫١٦٧  ٤٩٫٣٤٣ الرصيد في بداية السنة

  ٢٫٢١٣  -     استحواذ على شركات تابعة
  ١٢٫٧٣٥  ١٥٫٠١٦ (بما في ذلك تكاليف الفائدة)تكاليف الخدمة 

  )١٫٧٧٢(  )٣٫٠٩٥( المدفوع من التعويضات
  -     )١٦٣(  أرباح من إعادة القياس

  ----------------  ----------------  
  ٤٩٫٣٤٣  ٦١٫١٠١  الرصيد في نھاية السنة

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

  
   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٥  

  (تابع) مخصص تعويضات نھاية الخدمة  ٢٥
  

  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

      مبالغ معترف بھا في حساب األرباح أو الخسائر
  ٥٫٦٥٢  ٦٫٦٦٤ تكاليف الخدمة الحالية
  ٥٫٧٦٢  ٦٫٧٩٤  تكاليف الخدمة السابقة

  ١٫٣٢١  ١٫٥٥٨ مصروفات الفائدة
  ----------------  ----------------  
  ١٢٫٧٣٥  ١٥٫٠١٦  

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

  

      اإليرادات الشاملة األخرىمبالغ معترف بھا في 
  -     ٤٨٩ تأثير التغيرات في االفتراضات الديموغرافية

  -     )٤٫٠٢٨(  تأثير التغيرات في االفتراضات المالية
  -     ٣٫٣٧٦ التسويات السابقةتأثير 

  ----------------  ----------------  
  )١٦٣(     -  

  ========  ========  
     
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  

    افتراضات اكتوارية ھامة
     

  ٪٥٠.٣  ٪٧٥.٣ معدل الخصم
  ٢٠١٧في  ٪٠ معدل زيادة الراتب

  بعد ذلك ٪٠٠.٣و
٠٠.٤٪  

     

    تحليل الحساسية
صممعدل الخ      

نقطة أساس ٥٠ -  ١٫٥٤٥  ١٫٩١٣  
نقطة أساس ٥٠+   )١٫٤٣٩(  )١٫٧٨٢(  

     
الراتبمعدل زيادة       

نقطة أساس ٥٠ -  )١٫٢٧٧(  )١٫٥٨١(  
نقطة أساس ٥٠+   ١٫٣٥٦  ١٫٦٨٠  

  
ألف درھم في  ٥٫٥٠٣: ٢٠١٥( ٢٠١٧ألف درھم في  ١٣٫٠٣٣تتوقع المجموعة إجمالي دفعات تعويضات بقيمة 

٢٠١٦(  
   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٦  

  مطلوبات الضريبة المؤجلة  ٢٦
  

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

  
  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

 ٦٧١ ٩١٨ يناير ١الرصيد في 
  ٣٨١  ٣٤٩ الضريبة للسنةمصروفات 

  )١٣٤(  )٩٤٤( العمالتإعادة تحويل 
  -------------------  -------------------  
  ٩١٨  ٣٢٣  
  =========  ========  

     
  فيما يلي تحليل لضريبة الدخل المؤجلة:

  
  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      موجودات الضريبة المؤجلة
  ٩٤٦  ٢٩٦  موجودات متداولة
  -  -     مطلوبات متداولة

  -------------------  -------------------  
  ٩٤٦  ٢٩٦  إجمالي موجودات الضريبة المؤجلة

  -------------------  -------------------  
  )١٫٨٦٠(  )٦٨( ممتلكات وآالت ومعدات

  )٤(  )٥٥١( أخرى
  -------------------  -------------------  

  )١٫٨٦٤(  )٦١٩(  مطلوبات الضريبة المؤجلة إجمالي
  -------------------  -------------------  

  )٩١٨(  )٣٢٣(  صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة
  =========  ========  
  

  أخرى مالية مطلوباتموجودات و  ٢٧
  

مقابل الليرة التركية للتحوط من ، قامت المجموعة بإبرام عقد آجل مع أحد البنوك لشراء عملة الدرھم ٢٠١٦خالل عام   )أ(
الذمم المدينة بالليرة التركية. وبموجب ھذا العقد، استطاعت المجموعة تثبيت سعر الدرھم مقابل الليرة التركية إلدارة 

 .٢٠١٧مارس  ١٥مخاطر تحويل العملتين الدرھم والليرة التركية. ويستحق ھذا بتاريخ 
  

  مشتقة مع أحد البنوك يتم بموجبھا ما يلي: بإبرام أدوات ٢٠١٤قامت المجموعة خالل   )ب(
  
 ٪٩٠.٠ألف دوالر أمريكي بمعدل ليبور +  ٥٠٫٠٠٠يقوم البنك بإقراض المجموعة  )١
ألف دوالر أمريكي في منتجات ُمھيكلة تحقق المجموعة بموجبھا إيرادات بحد  ٥٠٫٠٠٠تقوم المجموعة باستثمار  )٢

 لعمالت المحدد من قبل البنك.زائدا معدل يرتكز على أداء مؤشر صرف ا ٪١أدنى 
  



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٧  

  (تابع) أخرى مالية مطلوباتموجودات و  ٢٧
  

األداة المعنية  بتصفيةألف دوالر أمريكي يخضع لضمان في حال عدم قيام المجموعة  ٥٠٫٠٠٠إن المبلغ األصلي البالغ 
سنوات). بموجب ھذه األداة، يتم إدراج اتفاقية اإلقراض واتفاقية االستثمار في المؤشر ضمن  ٥قبل تاريخ االستحقاق (

  ترتيب واحد غير قابل للفصل من حيث االتفاق التعاقدي. 
  

ارج لى سبيل المثال، األدوات المشتقة خيتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم المتاجرة بھا في سوق نشط (ع
ھذه األدوات ضمن  فيتم تصني. تقريركل  نھايةبتقييم شركة مقابلة بالمجموعة  تستعينالبورصة) باستخدام أساليب التقييم. 

  .٣سندات المستوى 
  

  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٢٥٣  ٧٫٢٣٥  التزامات األدوات المشتقة
  ٥٧  ٥٤  التزامات أخرى

  -------------  -------------  
  ٣٫٣١٠  ٧٫٢٨٩  
  ======  ======  

  
  س المالأر  ٢٨

  

 عينية. كمساھمةدرھم للسھم الواحد والتي تم إصدارھا  ١ألف سھماً بقيمة اسمية  ٥٢٦٫٦٥٠ من رأس المال يتألف
  

  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  رأس المال المصرح به 
  ٦٠٠٫٠٠٠  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ألف سھماً عادياً بقيمة واحد درھم للسھم الواحد) ١٫٠٠٠٫٠٠٠(
  =========  =========  

  ٦٠٠٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
  =========  =========  
  

على قرار رأس المال المصرح  ٢٠١٦مارس  ٢٤العمومية المنعقد في وافق المساھمين خالل اجتماع الجمعية 
  مليون درھم. ٦٠٠مليار درھم على أن يبلغ المتبقي من رأس المال المصدر والمدفوع  ١به البالغ 

  
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١لم تقم المجموعة بشراء أسھم خالل السنة المنتھية في 

 
  انونيقالحتياطي اال  ٢٩

 
من  ٪١٠، يتم تحويل والنظام األساسي للشركة ٢٠١٥لسنة  ٢رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدة االتحاديوفقا للقانون 

من رأس المال المدفوع.  ٪٥٠لنسبة إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً  السنوية األرباح
  .غير قابل للتوزيعُمقيد و إن ھذا االحتياطي

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٨  

 األدوات المالية  ٣٠
 

  مخاطر االئتمان
 

مخاطر  تعرضحد لتعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى للقصى الحد األللموجودات المالية تمثل  الدفتريةإن القيمة 
  االئتمان في تاريخ التقرير: 

  

  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ٢٠١٫٨٠٥  ٢٨٠٫٤١١  ١٩ ذمم مدينة تجارية
  ٢٢٫٥٧٩  ٢٥٫٤٧٢  ١٩ ذمم مدينة أخرى

  ٢٤٠  ٣٨٠  ٢٤  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٨٠٫١٠٣  ٩٥٫٣٥٧  ٢٠  تعويضات حكومية مستحقة
  ٥٦٩٫٩٨٣  ٥٥١٫٠٩٣  ٢١ النقد واألرصدة المصرفية 

    -------------------  -----------------  
    ٨٧٤٫٧١٠  ٩٥٢٫٧٤٣  
    =========  ========  

  

 المدرجة المبالغ إن .التجارية المدينة ذممھا إلى منسوبة بصورة أساسية المجموعة لھا تتعرض التي االئتمان مخاطر إن
 قبل من تقديرھا يتم التي تحصيلھا في المشكوك المدينة الذمم من مخصصات صافية تعتبر الموحد المالي المركز بيان في

 .الحالية االقتصادية والبيئة السابقة الخبرة على اعتماداً  المجموعة إدارة
  

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

  
  خسائر انخفاض القيمة

  

 الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير: أعمارفيما يلي 
  

  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      لم تتعرض النخفاض في القيمة:تجارية ذمم مدينة 
      

  ١٤٦٫٧٨٧  ١٧٧٫٧٣٦  لم يحن موعد استحقاقھا
ً  ٦٠ – ٠متأخرة السداد من    ٣٩٫٦٩٦  ٦٠٫٨٠٣  يوما
ً  ١٢٠ – ٦١متأخرة السداد من    ٧٫٠٢٩  ٢٦٫٦٨٠  يوما
ً  ١٨٠ – ١٢١متأخرة السداد من    ٤٫٤٠١  ١٠٫٦٣٥  يوما
ً  ٢٤٠ – ١٨١متأخرة السداد من    ٩٤٧  ٢٫٥٢٨  يوما
ً  ٣٠٠ – ٢٤١متأخرة السداد من    ٥٥٤  ٥٤٦  يوما

ً  ٣٠١متأخرة السداد ألكثر من    ٢٫٣٩١  ١٫٥١٣  يوما
     

    :قيمھامتأخرة السداد تم رصد مخصص النخفاض تجارية ذمم مدينة 
      

ً  ٢٤٠ – ١٨١متأخرة السداد من    ٣٥٩  ١٫٤٧٨  يوما
ً  ٣٠٠ – ٢٤١متأخرة السداد من    ٢٩  ١٢٩  يوما

ً  ٣٠١متأخرة السداد ألكثر من    ٧٫٧٩٧  ١١٫٧٩٣  يوما
  -------------------  ------------------  
  ٢٠٩٫٩٩٠  ٢٩٣٫٨٤١  
  =========  ========  



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٤٩  

 (تابع)األدوات المالية   ٣٠
 

  (تابع) مخاطر االئتمان
  

  الذمم المدينة التجارية خالل السنة:فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة 
  
  ديسمبر ٣١   ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٫٠١٨  ٨٫١٨٥ يناير ١الرصيد في 
  ١٣٥  -    المستحوذ عليه خالل السنة

  ١٫٥٧٠  ٦٫٢٤٥ مخصص الذمم المدينة
  )١٫٥٣٨(  )١٫٠٣٠( المشطوبات

  ----------------  ----------------  
  ٨٫١٨٥  ١٣٫٤٠٠  
  =========  ========  
  

  السيولةمخاطر 
  

  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:
  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  المبالغ بألف درھم
  القيمة 
  الدفترية

تدفقات نقدية 
  تعاقدية

  حتى سنة
  سنوات ٥-٢  سنة ٢-١  واحدة 

أكثر من 
خمس 
  سنوات

              
  -  -  -  ٣١٨٫٦٣٨  ٣١٨٫٦٣٨  ٣١٨٫٦٣٨  دائنة تجارية وأخرىذمم 

  -  -  -  ١٫٨٠٥  ١٫٨٠٥  ١٫٨٠٥  القةأطراف ذات عمستحق إلى 
  -  ١٧١٫١٢٤  ٣٫٨٨٤  ٣٠٩٫٨٥١  ٤٨٤٫٨٥٩  ٤٧٠٫٢٦٢  قروض مصرفية

  -  -  ٣٢٣  ٥٤  ٣٧٧  ٣٧٧  مطلوبات طويلة األجل
  -  -  -  ٧٫٢٣٥ ٧٫٢٣٥ ٧٫٢٣٥ مطلوبات أدوات مشتقة

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

  ١٧١٫١٢٤  ٤٫٢٠٧  ٦٣٧٫٥٨٣  ٨١٢٫٩١٤  ٧٩٨٫٣١٧  -  
  ======== ========  ========  ========  ========  ========  
 

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  المبالغ بألف درھم
  القيمة 
  الدفترية

تدفقات نقدية 
  تعاقدية

  حتى سنة
  سنوات ٥-٢  سنة ٢-١  واحدة 

أكثر من 
خمس 
  سنوات

              
  -  -  -  ٣١٨٫٤٣١  ٣١٨٫٤٣١  ٣١٨٫٤٣١  ذمم دائنة تجارية وأخرى

  -  -  -  ٥١٣  ٥١٣  ٥١٣عالقةأطراف ذات مستحق إلى 
  -  ١٧٢٫٦٠٨  ٢٫٩٢٤  ٢٩٧٫٠٤٠  ٤٧٢٫٥٧٢  ٤٥٨٫١١٨  قروض مصرفية

  -  -  ٩١٨  ٥٧  ٩٧٥  ٩٧٥  مطلوبات طويلة األجل
  -  ٦٧٦  ٢٫٥٧٧  -  ٣٫٢٥٣  ٣٫٢٥٣  مطلوبات أدوات مشتقة

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

  ١٧٣٫٢٨٤  ٦٫٤١٩  ٦١٦٫٠٤١  ٧٩٥٫٧٤٤  ٧٨١٫٢٩٠  -  
  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

  
  



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٠  

 (تابع)األدوات المالية   ٣٠
  

  مخاطر السوق
  

  العمالت األجنبية صرف مخاطر
  

  فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية اعتماداً على القيم االسمية:
  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  المبالغ 
  يورو بألف درھم

روبية
  ھندية

لایر
  سعودي

فرنك
 سويسري

 جنيه
 استرليني

دينار
  يورو بحريني

  روبية 
  ھندية

لایر 
 سعودي

  فرنك
 سويسري

  جنيه
استرليني 

دينار 
 بحريني

                     
المشتريات 
  -  ٢٠٦  ١٥٠  - ١٫٧٠٤ ١٫٨٦٨  ٤٥  ٢٢٥  ٨٣٤ ١٫٢٤٧  - ٤٫٥٦٨  الخارجية

  
  فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:

  

  سعر الصرف في تاريخ التقرير   متوسط سعر الصرف       
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
          

  ٤ .٠١٢  ٣ .٨٦١  ٤ .٠٧٣  ٤ .٠٦٤  يورو
  ٣ .٧٠٥  ٣ .٦٠١  ٣ .٨٢١  ٣ .٧٢٨  فرنك سويسري
  ٠ .٤٦٨  ٠ .٢٠٢  ٠ .٤٧٨  ٠ .٣٩١  جنيه مصري
  ٠ .٩٧٨  ٠ .٩٧٨  ٠ .٩٧٨  ٠ .٩٧٨  لایر سعودي
  ١ .٢٦٠  ١ .٠٣٩  ١ .٣٥٥  ١ .٢١٨  ليرة تركية
  ٠ .٠٥٥  ٠ .٠٥٤  ٠ .٠٥٧  ٠ .٠٥٥  روبية ھندية

  ٥ .٤٤٣  ٤ .٥٣٠  ٥ .٦١٨  ٤ .٩٧٦  جنيه إسترليني
  ٩ .٦٨٤  ٩ .٦٧٨  ٩ .٦٧٣  ٣ .٦٦٣  دينار بحريني

  
 والجنيه المصريالسويسري  والفرنك اليورو مقابل أدناه، مبين ھو لما وفقا اإلماراتي، الدرھم سعر انخفاض / ارتفاع إن

أن  شأنه من ديسمبر ٣١ في كماوالدينار البحريني والجنيه اإلسترليني والروبية الھندية واللایر السعودي والليرة التركية 
 التغيرات على التحليل ھذا يعتمد. أدناه المبينة المبالغ بمقدار الخسائر أو واألرباح الملكية (نقص) حقوق/ زيادة  إلى يؤدي
 بقاء التحليل يفترض ھذا .معقولة بصورة الحدوث محتملة المجموعة أنھا ترى التي األجنبية العمالت صرف أسعار في
 ،٢٠١٥سنة  في المستخدم األساس على نفس التحليل يتم إجراء. الفائدة أسعار وخاصة ثابتة، األخرى المتغيرات كافة

  .أدناه مبين ھو لما وفقا األجنبية، العمالت صرف أسعار في المعقولة المحتملة التغيرات اختالف من بالرغم
  
  (الخسائر)األرباح /   حقوق الملكية  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  )٣٦٢(  -  )٪٢ .٠٥يورو (ارتفاع بنسبة 
  )٨٠(  -  )٪٢ .٦٥فرنك سويسري (ارتفاع بنسبة 
  -  -  )٪٠ .٣٧روبية ھندية (انخفاض بنسبة 
  )١(  -  )٪٠ .٠٩لایر سعودي (ارتفاع بنسبة 

  )١٤(  -  )٪١ .٤٢جنيه إسترليني (ارتفاع بنسبة 
  -  -  )٪٠ .٠٨بنسبة  دينار بحريني (انخفاض

  -  )٣٣٤(  )٪٣ .٨٧جنيه مصري (انخفاض بنسبة 
  -  )١٫٨٤٧(  )٪٦ .٦٦بنسبة  انخفاضليرة تركية (

  -------------------  ----------------  
  )٤٥٧(  )٢٫١٨١(  
  -------------------  ----------------  
  

   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥١  

  

 (تابع)األدوات المالية   ٣٠
  

  (تابع)مخاطر السوق 
  

  (تابع)مخاطر العمالت األجنبية 
  
  / (الخسائر) األرباح  حقوق الملكية  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢  -  )٪٠ .٠٢بنسبة  انخفاضيورو (
  ٣  -  )٪٠ .٤٥بنسبة  انخفاضفرنك سويسري (

  -  -  )٪٠ .٢٩روبية ھندية (انخفاض بنسبة 
  -  -  )٪٠ .٠٨لایر سعودي (ارتفاع بنسبة 

  ٦  -  )٪٠ .٥٨بنسبة  انخفاضإسترليني ( جنيه
  -  -  )٪٠ .٦٧بنسبة  ارتفاعدينار بحريني (

  -  )٣(   )٪٠ .٥٨جنيه مصري (انخفاض بنسبة 
  -  ٥١  )٪٠ .١٤ليرة تركية (ارتفاع بنسبة 

  -------------------  ----------------  
  ١١  ٤٨  
  -------------------  ----------------  
  

  ).٢٠١٦يناير  ر: شھ٢٠١٥( ٢٠١٧يرتكز التحليل الموضح أعاله على تقلب العمالت خالل شھر يناير 
  

  أسعار الفائدةمخاطر 
  

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

  ديسمبر ٣١  األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٨٩٫٢٦٠  ٤٨٥٫٨١٧  الموجودات المالية
  ========  =======  
      

      األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
  ٤٥٨٫١١٨  ٤٧٠٫٢٦٢  المطلوبات المالية

  ========  =======  
  
  .الدفترية قيمتھا عن جوھرية بصورةٍ  للمجموعة المالية لألدوات العادلة القيمة تختلف ال
 

 المتغيرات جميع بقاء مع ٪١ بنسبة القروض على الفائدة أسعارفي حال ارتفعت /انخفضت  ،٢٠١٦ ديسمبر ٣١ كما في
 كنتيجة وذلكألف درھم)  ٣٫٥٣٨: ٢٠١٥(ألف درھم  ٣٫٦٨٦بمبلغ  / انخفضقد ارتفع السنة ربح لكان ثابتة، األخرى
  الفائدة. مصروف انخفاض / الرتفاع رئيسية

  
   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٢  

 (تابع)األدوات المالية   ٣٠
  

  (تابع)مخاطر السوق 
  

  (تابع)أسعار الفائدة مخاطر 
  

  المال رأس إدارة
 االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية بھدف على المجموعة قدرة حماية في المال رأس إدارة عند المجموعة أھداف تتمثل

 رأس تكلفة لخفض المال لرأس مثالي ھيكلواالحتفاظ باآلخرين  المصلحة ألصحاب ومزايا للمساھمين تحقيق عائدات
بتوزيع  ٢٠١٦، قامت المجموعة في للمساھمين وتحقيق عائدات المالئم المال رأس ھيكل على المحافظة. بغرض المال
لملكية افي بيان التغيرات في حقوق تم بيان تفاصيلھا ، والتي ٢٠١٥على المساھمين في شكل توزيعات أرباح لسنة  عوائد
  للسنة.

  
  رأسمالية ال واالرتباطات االلتزامات الطارئة  ٣١

  

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

       
  ٦٤٫٣٨٦  ٧٠٫٣٢٧  واعتمادات مستنديةضمانات مصرفية 

  ========  ========  
  ٨٠٫٦٢٨  ٦٠٫٧١٤  رأسمالية ارتباطات

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

وتم إدراجھا  ألف درھم) ٥٢٫٦٢٦: ٢٠١٥ألف درھم ( ٥٤٫٣٤٧ كانت ھناك ضمانات قائمة بمبلغ، ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في
  .ضمن الضمانات المصرفية واالعتمادات المستندية أعاله

  

 ائتمانية تسھيالت 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
  .الھامشية الودائع

 

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

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  

       
  ١٩٫٢٥٣  ٢٠٫٠٠٧  أقل من سنة

  ٣٠٫٩٣٢  ٣٠٫١١٢  من سنة إلى خمس سنوات
  ٦٫٦٣٢  ٣٥٫٤٣٩  أكثر من خمس سنوات

  -----------------  -----------------  
  ٥٦٫٨١٧  ٨٥٫٥٥٨  
  ========  ========  
  

 عقد تجديد خيار اإليجار شروط تتضمنتشغيلية.   إيجار عقود بموجب ومركبات ومبنى مستأجرة أرٍض  المجموعة لدى
  .انتھائه عند اإليجار

  

  .ألف درھم) ٢٦٫٤٣٧: ٢٠١٥(ألف درھم  ٢٥٫٥٥٩للسنة اإليجار المحملة  مصروفاتبلغت 
   



  مجموعة أغذية ش.م.ع
  

  المالية الموحدة  البياناتإيضاحات حول 
  (تابع) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

٥٣  

  شركات تابعة على ستحواذاال  ٣٢
  

، المعبأةشركة دلتا للمياه من أسھم  ٪١٠٠لالستحواذ على ، أبرمت مجموعة أغذية اتفاقية ٢٠١٦نوفمبر  ١٣ في  )أ(
ربع ھذه المعاملة في ال االنتھاء منمن المتوقع نتج مياه "العين". شركة كائنة في جدة، المملكة العربية السعودية تُ 

 المعاملة. بإتمامواإلجراءات األخرى الخاصة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية  ٢٠١٧األول من 
 

شركة البيان لتنقية صص ثالث شركات وھي: من ح ٪١٠٠، استحوذت أغذية على حصة ٢٠١٥خالل عام   )ب(
لتنقية  شركة المنالذ.م.م. بدولة اإلمارات العربية المتحدة و شركة شكالن لصناعة البالستيكذ.م.م و وتصفية المياه

أغسطس  ٣١ذ.م.م في سلطنة ُعمان. سيطرت المجموعة على إدارة ھذه الشركات بتاريخ  وتعبئة المياه المعدنية
  .٢٠١٥في أكتوبر من األسھم  ٪١٠٠بة االستحواذ وأتمت نس ٢٠١٥

  
  االستثمار في ائتالف مشترك  ٣٣

  

فلة مساھمة كويتية مق شركة - يةخدمات التسويقلاتفاقية ائتالف مشترك مع شركة الوافر ل ٢٠١٦أبرمت المجموعة في 
وسوف  ٢٠١٧لتأسيس مصنع مشترك لتعبئة المياه في الكويت. من المتوقع بدء عمليات المصنع في النصف الثاني من 

  بصورة رئيسية باسم "العين". ،مياهيعمل في مجال انتاج ال




