
)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

المرحلیةالموجزة الموحدةالمالیة المعلومات
٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في للفترة

:عنوان الشركة الرئیسي
٣٧٧٢٥ب .ص

  يأبو ظب
اإلمارات العربیة المتحدة



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

لمرحلیة ادة الموحالموجزةالمالیةالمعلومات
٢٠١٣یونیو ٣٠للفترة المنتھیة في 

  صفحة

تقریر مجلس اإلدارة

١الموحدة المرحلیةالموجزة المالیة المعلوماتحول مراجعةالمستقلتقریر ال

٢الموجز الموحد المرحلي بیان الدخل 

٣الموجز الموحد المرحلي الشاملبیان الدخل

  ٤ حد المرحليالموجز الموالمركز الماليبیان

  ٥  الموجز الموحد المرحلي الملكیةالتغیرات في حقوق بیان

  ٦ الموجز الموحد المرحلي التدفقات النقدیة بیان

١٥-٧الموجزة الموحدة المرحلیةالمالیة المعلوماتحات حول إیضا















)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)٢(الموجزة الموحدة المرحلیةال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة جزءاً ١٥إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

)غیر مدقق(الموحد المرحلي الموجزالدخلبیان

فترة الستة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٣یونیو 

فترة الستة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٢یونیو 

فترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٣یونیو 

فترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٢یونیو 
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف 

٧٦٤٫١٨٩٦٤١٫٨٢٢٤٠٢٫٧٣٤٣٣٠٫٧٥٨اإلیرادات
)٢٥٠٫٤٦٤()٢٩٤٫٢٨٠()٤٨٩٫٧٩٦()٥٦٢٫٤٩٨(تكلفة المبیعات

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٢٠١٫٦٩١١٥٢٫٠٢٦١٠٨٫٤٥٤٨٠٫٢٩٤األرباحإجمالي

٧٫٧١٠٥٫٦١٩٤٫٤٧٠٢٫٧٥٨خرىاألصافي اإلیرادات
)٣٤٫١١٢()٤٠٫١٦٩()٦٢٫٣٢١()٧٥٫٧٣٤(مصاریف البیع والتوزیع

)٢٠٫٥٦٤()٢٢٫٧٢٦()٣٩٫٧٧٦()٤٦٫٠٤٨(مصاریف عمومیة وإداریة
)٧٧٢()٨٨٢()١٫٦٧٨()١٫٧٨٦(مصاریف األبحاث والتطویر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٨٥٫٨٣٣٥٣٫٨٧٠٤٩٫١٤٧٢٧٫٦٠٤النتائج من األنشطة التشغیلیة

٦٫٥١١٦٫٤٨١٣٫٤١٩٣٫٨٤٢إیرادات التمویل 
)٢٫٦١٠()٢٫٥٨٨()٤٫٧٣٢()٥٫٣٣٦(تمویل مصاریف ال

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٨٧٫٠٠٨٥٥٫٦١٩٤٩٫٩٧٨٢٨٫٨٣٦أرباح الفترة

-)٦١(-)٦١(الضریبة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٨٦٫٩٤٧٥٥٫٦١٩٤٩٫٩١٧٢٨٫٨٣٦العائدة إلى مالكي حقوق الملكیة في المجموعةفترةأرباح ال
====================================================

٠٫١٤٥٠٫٠٩٣٠٫٠٨٣٠٫٠٤٨)بالدرھم(والمخففة  ساسیةاألربحیة السھم 
====================================================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)٣(الموجزة الموحدة المرحلیةال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة جزءاً ١٥إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

)غیر مدقق(الموحد المرحلي الموجزالشامل الدخلبیان

فترة الستة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٣یونیو 

فترة الستة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٢یونیو 

فترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٣یونیو 

فترة الثالثة أشھر 
٣٠المنتھیة في 

٢٠١٢یونیو 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨٦٫٩٤٧٥٥٫٦١٩٤٩٫٩١٧٢٨٫٨٣٦العائدة إلى مالكي حقوق الملكیة في المجموعةفترةأرباح ال

٢٤٠)٢٫٥٠٦(٣٧٠)٤٫٩٠٣(الخارجیةمالت األجنبیة من العملیاتفروق صرف الع
)٢٥٠()٣٥٠()٦٠٠()٧٠٠(تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجنة

----------------------------------------------------------------------------------------------------
)١٠()٢٫٨٥٦()٢٣٠()٥٫٦٠٣(أرباح أخرى موحدة 

٨١٫٣٤٤٥٥٫٣٨٩٤٧٫٠٦١٢٨٫٨٢٦مجموع الدخل الشامل للفترة العائد إلى مالكي حقوق الملكیة في المجموعة
============================================================





)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

  )٥(الموجزة الموحدة المرحلیةال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة جزءاً ١٥إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

)غیر مدقق(المرحليالموحد الموجزبیان التغیرات في حقوق الملكیة 
یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

احتیاطي رأس المال
  نيقانو

احتیاطي تحویل
عمالت

المجموعأرباح محتجزة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

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

مجموع الدخل الشامل للسنة
٥٥٫٦١٩٥٥٫٦١٩---الفترةأرباح 

:إیرادات شاملة أخرى
صرف العمالت األجنبیة فروق 

على العملیات الخارجیة
--٣٧٠-٣٧٠

تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة
)٦٠٠()٦٠٠(---وأتعاب أعضاء اللجنة
)٣٠٫٠٠٠()٣٠٫٠٠٠(---توزیعات أرباح معلنة

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

٣٧٠٢٥٫٠١٩٢٥٫٣٨٩--مجموع اإلیرادات الشاملة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤١٣٫٨١٨١٫٠٦٠٫٨٥٦)٣٫٤٣٩(٢٠١٣٦٠٠٫٠٠٠٥٠٫٤٧٧یونیو ٣٠الرصید في 
=================================================================

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

للفترةمجموع الدخل الشامل
٨٦٫٩٤٧٨٦٫٩٤٧---ربح الفترة

:إیرادات شاملة أخرى
صرف العمالت األجنبیة فروق 

)٤٫٩٠٣(-)٤٫٩٠٣(--الخارجیةعلى العملیات 
تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة

)٧٠٠()٧٠٠(---وأتعاب أعضاء اللجنة
)٣٠٫٠٠٠()٣٠٫٠٠٠(---  معلنةتوزیعات أرباح 

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

٥٦٫٢٤٧٥١٫٣٤٤)٤٫٩٠٣(--مجموع اإلیرادات الشاملة
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٢٥٫٩١٠١٫١٨٠٫٢٧٥)٨٫٥٨٦(٢٠١٣٦٠٠٫٠٠٠٦٢٫٩٥١یونیو٣٠الرصید في 
===========================================================================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

  )٦(الموجزة الموحدة المرحلیةال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة جزءاً ١٥إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

)غیر مدقق(المرحليالموحد الموجزبیان التدفقات النقدیة 
یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة لفترة 

٢٠١٢یونیو٢٠١٣٣٠یونیو٣٠اتإیضاح
ألف درھمألف درھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٨٦٫٩٤٧٥٥٫٦١٩الفترةأرباح 

:تعدیالت بسبب

٢٨٫٠٥٤٢٦٫٣٤٨الستھالكا
)٦٫٤٨١()٦٫٥١١(إیرادات تمویل 

٥٫٣٣٦٤٫٧٣٢تمویلمصاریف 
(خسائر ٣٧)١٤٧(٧من بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات )مكاسب/

٦٫٠٣٨٣٫٩٤٩مخصص مكافآت نھایة خدمة للموظفین
١٫٢٨٣)١٫٢٥١(مخصص مخزون وذمم مدینة

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

قبل دفع مكافآت نھایة خدمة للموظفین وقبل التدفقات النقدیة التشغیلیة
١١٨٫٤٦٦٨٥٫٤٨٧التغییرات في رأس المال العامل

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

٤٩٫٧٦٥١٥٫٤٣٠في المخزونالتغیر
)٢٢٫٨٣٣()٣٢٫٠٤٦(صافي -الذمم المدینة التجاریة واألخرى في  التغیر

)١٫٥٤١()٢٤٫٨٣٤(تعویض حكومي مدینالتغیر في 
)٢٫٧٢٠(-طرف ذي عالقةمنالمستحق  في التغیر
)١٫٦٢٠(-المستحق إلى طرف ذي عالقة في التغیر
٤٢٫٢١٧)٦٫٦٣٤(الذمم الدائنة التجاریة واألخرى في  التغیر
)٩٤٣()١٫٢٩٠(مكافآت نھایة خدمة للموظفیندفع 

)٢٣٣()٢٩٨(التغییر في المطلوبات األخرى
--------------------------------------------------

١٠٣٫١٢٩١١٣٫٢٤٤األنشطة التشغیلیةالناتج عنصافي النقد
--------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

)٤٠٫٩٣٠()٤٨٫٠٢٩( ٦ممتلكات ومنشآت ومعدات اقتناء/دفعات مقدمة
)٢٤٫١٤٢(-استثمار في شركة تابعة

٢٧١٨٠بیع ممتلكات ومنشآت ومعداتمتحصالت من
٧٫٦٧١٣٫٦٦٣  مستلمة تمویلیةإیرادات 

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

)٦١٫٣٢٩()٤٠٫٠٨٧(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
--------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
٤١٫٥٦٣١٣٣٫٢٩٢مصرفیة، صافيقروض 

)٣٫٨٧٣()٥٫٢٧٧(مصروف تمویل مدفوع
)٣٠٫٠٠٠()٣٠٫٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة

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

٦٫٢٨٦٩٩٫٤١٩األنشطة التمویلیةمنالناتجة صافي النقد 
--------------------------------------------------

٦٩٫٣٢٨١٥١٫٣٣٤وما في حكمھفي النقد الزیادة 
٤٢٤٫٩٠١٢٥٩٫٧٢٦ینایر١النقد وما في حكمھ في 

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

١٠٤٩٤٫٢٢٩٤١١٫٠٦٠یونیو٣٠النقد وما في حكمھ في 
==========================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)٧(

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

وتمتلك شركة .٢٠٠٤لسنة ) ٣٢٤(كشركة مساھمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم ")الشركة("ع.م.شأغذیةمجموعة تأسست 
، استثمار،تشتمل األنشطة األساسیة للشركة على تأسیس.من أسھم الشركة%٥١ع نسبة .م.العامة شة ضالقابشركة صناعات 

.مرتبطة بقطاع األغذیة والمشروباتالتجارة وتشغیل الشركات والمشاریع ال

على الشركة ٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في أشھروللستةللشركة كما في المرحلیةالموحدةالموجزةالمالیةالمعلوماتضمن تت
.")المجموعة"ار إلیھم مجتمعین بـ ویش(وشركاتھا التابعة المذكورة أدناه 

التابعةالشركة
بلد التأسیس 

ومزاولة النشاط
%الحصة في رأس المال

٢٠١٣٢٠١٢  ةلرئیسیااألنشطة

وبیع الدقیق وعلفإنتاج١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةع.م.شركة المطاحن الكبرى ش
.الحیوانات

لألغذیة شركة العین 
ع.م.شوالمشروبات

، المعبأةالمیاه إنتاج وتعبئة وبیع ١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة
، ئروالعصاوالمیاه المنكھة، 

، ومعجون الطماطموالزبادي، 
.الخضراوات المجمدةو

غذیة والمشروباتالعین لأل
(م.م.ذ )مصر.

، وبیع معجون الطماطمتصنیع١٠٠١٠٠جمھوریة مصر العربیة
، ةوالفلفل الحار، ومركز الفاكھ

والخضروات المجمدة

مجموعة أغذیة آسیسیك في 
ي تیكاریت لیمتد فداجیتیم سانایا 

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

بلیت سو :المعروفة سابقاً باسم(
تورزم بیترول جیدا ناكلیا 

بازارالما إتھاالت إھراقات 
في سانایا لیمتد إس تي تیكاریت

)بیلیت سو(إي 
Pelit Su Turizm Petrol Gida
Nakliye Pazarlama Ithalat
Ihracat Ticaret Ve Sanayi

Ltd, STI (Pelit Su)

.المعبأةالینابیع إنتاج وبیع میاه ١٠٠١٠٠تركیا

سبتمبر ٣٠حتى التوحید ومع ذلك، لم یتم تنفیذ .٢٠١٢ینایر ١من بلیت سو اعتباراً على شركة اإلداریة السیطرة تولت المجموعة 
لم .تقریر المجموعةجدیدة مع ھیكل وإدماج الشركة اللیة بناء البنیة األساسیة للنظام في عمال تزال حیث كانت المجموعة ٢٠١٢

في البیانات المالیة الموحدة لم یتم إدراجھاومھمة أغذیة تركیا لشركة ٢٠١٢المركز المالي والنتائج المالیة للربع األول من عام یكن 
.للمجموعة للفترة المقارنة

االمتثالبیان ٢

٣٤رقم المعیار المحاسبي الدولي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وفقاً  ةالمرحلیةالموجزة الموحد ةالمعلومات المالیھذه إعداد م لقد ت
للحصول على المعلومات  ةالمعلومات المطلوبالموجزة ال تحتوي على كافة  ةالمعلومات المالیإن ھذه."المرحلیة ةالتقاریر المالی"

.٢٠١٢دیسمبر٣١المنتھیة في  للسنة للمجموعةالبیانات المالیة الموحدةوعلیھ یجب أن تقرأ مع ،لسنویة الكاملة الموحدةالمالیة ا

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

نفسھي والطرق المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة في ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةإن السیاسات المحاسبیة 
.٢٠١٢دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  ةالبیانات المالیالسیاسات المطبقة بواسطة المجموعة في 

وتم ،للمجموعةالوظیفیةبدرھم اإلمارات العربیة المتحدة وھي العملة ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةتم عرض 
.باآلالفتدویرھا إلى أقرب عدد صحیح 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)٨(

)تابع(السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

الحكوميالتعویض 

المرحلي الدخل بأسعار مدعومة في إمارة أبو ظبي في بیان عند البیع یتم االعتراف باألموال التي تعوض المجموعة 
معاملة تمت فیھ ي نفس الفترة من العام الذي ، وعلى أساس منتظم فخصم من تكلفة المبیعاتكالمختصر الموحد، 

.المبیعات

لغة االبظبي تعویضات حكومة أبوبعد خصم المرحلي المختصر الموحد الدخل في بیان ھي واردة تكلفة المبیعات كما 
من تأثیر زیادةجزئیاً ھو التقلیل كان الغرض من التعویض ).درھم٢٠١٢:١٥٥٫٢٤یونیو٣٠(ملیون درھم ٢٣٣٫٩٠

.وتقلب أسعار الحبوب العالمیة في أسعار المواد الغذائیة بالتجزئة للمستھلكین في إمارة أبوظبي

التقدیرات  ٤

وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب من اإلدارة أن تقوم  ةالمرحلیةالموحدالموجزة  ةالمعلومات المالیإعدادإن 
تطبیق السیاسات والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات بأحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على 

.إن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف عن ھذه التقدیرات.والمصروفات

من أجل ،التي وضعتھا اإلدارةالرئیسیة األحكام ، كانت الموحدة المرحلیةالموجزة  ةالمعلومات المالیخالل إعداد ھذه 
في  التي تم تطبیقھا، ھي نفسھا التقدیراتالیقین بشأن والمصادر الرئیسیة لعدم لمجموعةلحاسبیة المسیاسات التطبیق 

.٢٠١٢دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنةكما في والموحدة  ةالمالیالبیانات 

إدارة المخاطر المالیة   ٥

وللسنةفي كما الموحدة  ةالمالیالبیاناتفي للمخاطر المالیة متوافقة مع تلك المبینة المجموعةإدارة وعملیاتإن أھداف 
.٢٠١٢دیسمبر ٣١في المنتھیة 

والمعدات والمنشآتالممتلكات   ٦

واالستبعاداالستحواذ

بصافي المعدات المنشآت و،  استثمرت المجموعة في الممتلكات و٢٠١٣یونیو ٣٠األشھر المنتھیة في الستةفترة خالل 
٤٩٫٩٠٩حیث بلغت قیمة الموجودات المستحوذ علیھا )درھمألف ٢٠١٢:٤٠٫٩٣٠(ھم ألف در٤٨٫٠٢٩مبلغ قدره 
ألف درھم ٤٠٫١٩٨المستحوذ علیھا موجودات ال:٢٠١٢ینویو٣٠(درھم ألف ١٫٨٨٠والمقدمات المصدرةألف درھم 
).ألف درھم٧٣٢المصدرة والمقدمات

یونیو٣٠(ألف درھم ١٢٤تبلغ  دفتریةاد موجودات بقیمة استبع٢٠١٣یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستةتم خالل 
فأل٣٧تبلغخسارة :٢٠١٢یونیو٣٠(ألف درھم ١٤٧تبلغ أرباحمما نتج عنھ ،)درھمألف ٢٠١٢:١١٧
.األرباح األخرىصافي والتي تم إدراجھا في )درھم

الشھرة التجاریة ٧

حیث یتم مراقبة ،داخل المجموعةنتشغیلییشھرة التجاریة إلى قسمین ألغراض اختبار انخفاض القیمة یتم تخصیص ال
لم یكن ھناك خسائر انخفاض ٢٠١٣یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في الستة خالل .الشھرة التجاریة ألغراض اإلدارة الداخلیة

  ).الشيء: ٢٠١٢یونیو٣٠(قیمة للشھرة التجاریة 

المخزون ٨

درھم للمخزون ألف٢٫٢٤٨بوضع مخصص بقیمة ٢٠١٣یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  ةالستقامت المجموعة خالل 
.ضمن تكلفة المبیعاتالمصروفإدراجتم ).درھم٢٠١٢:٢٫٩٩١یونیو٣٠(وقطع الغیارالمتقادم وبطيء الحركة

الحركة عدیمومخصص للمخزون البطيء ستردادألف درھم وا١٫٤٣٥بحذفعالوة على ذلك، قامت المجموعة 
).واسترداد الشيء درھمدرھمألف٦٥٧حذف :٢٠١٢یونیو٣٠(ألف درھم ١٫٨٥٠والمتقادم بقیمة 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)٩(

تجاریة وأخرىمدینة ذمم ٩
٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١یونیو٣٠

ألف درھمألف درھم

١٦١٫٠٠٥١٣٩٫٥٧١ذمم مدینة تجاریة 
٢٥٫٥٨٢١٩٫٩٤٤مدفوعات مقدمة
١٤٫٣٢٥١٠٫٢٠٧ىذمم مدینة أخر

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

٢٠٠٫٩١٢١٦٩٫٧٢٢
============================

أرصدة نقدیة ومصرفیة١٠

  :ليالمرحلي الموحد المختصر بیانھ كما یلغرض بیانات التدفقات النقدیةوما في حكمھالنقد 

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٢٣١یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو٣٠
ألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٠١٨٧٤٩٦١٧النقد في الصندوق
:النقد لدى المصرف

٧٢٫٠٦٤٥٥٫٠٣٥٥٨٫٩٢٤حساب جاري وادخار
٤٤٤٫٥٥٦٣٧٠٫٠٠٠٣٧٧٫٩٦٥ودائع ثابتة

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

٥١٧٫٦٣٨٤٢٥٫٧٨٤٤٣٧٫٥٠٦أرصدة نقدیة ومصرفیة
=========================================

-)٤٧()٦٫٠١٠(سحب على المكشوف من المصرف
إلى ٢٠٠٩لتوزیعات األرباح من (حساب ضمان 

٢٠١٢(
)١٢٫٦٠٥()١٤٫٦٧٧()١٧٫٣٩٩(

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

٤٩٤٫٢٢٩٤١١٫٠٦٠٤٢٤٫٩٠١
==========================================

تحمل أسعار فائدة و)صل إلى سنة واحدةت: ٢٠١٢(ھي لفترة ال تتجاوز سنة واحدة ئع الثابتة المذكورة أعالهالودا
  .)٪ ٣٫٣٠- ٪  ٢٠١٢:٢٫٧٥(٪  ٣٫١٠- ٪ ٢٫٤٠تتراوح بین 

تجاریة الذمم الفي تم تسجیل مبلغ مماثل كمطلوب .األرباحتوزیعات دفع المبلغ المخصص لالضمان یمثل حساب 
.لغرض بیان التدفقات النقدیةوما في حكمھ ا الرصید النقدي مقید في النقد لم یتم تضمین ھذ.خرىاألدائنة وال

المصرفیةقروض ال١١

والتي یتم قیاسھا ،یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول الشروط التعاقدیة للقروض والسلفیات التي ترتب فائدة على المجموعة
.بالتكلفة المطفأة

المطلوبات المتداولة

٢٠١٢یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو٣٠
ألف درھمألف درھم

٧٫٦٢٥٢٠٫٤٩٧قرض قصیر األجل 
١٦٧٫٢١٣٩٨٫٧٠٤تسھیل ائتماني

٥٠٫٩٧٤٣٩٫٥٤٩قرض ألجل
----------------------------------------------------------------------------

٢٢٥٫٨١٢١٥٨٫٧٥٠
============================

المطلوبات غیر المتداولة

١٢٧٫٢٩١١٥٢٫٧٩٠قرض ألجل
===========================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٠(

)تابع(المصرفیة قروض ال١١

جدول الشروط والسداد

ھمادرالبآالفالمبالغ

٢٢٠١دیسمبر ٣١في   ٣٢٠١یونیو٠٣في 
نة  سمعدل الفائدة العملة

االستحقاق
/القیمة االسمیة 

الحد
القیمة 

الدفتریة
/القیمة االسمیة 

الحد
الدفتریةالقیمة 

قرض قصیر
**األجل 

دوالر 
أمریكي 

جنیھ /درھم/
مصري

/إیبور/لیبور
متوسط سعر 

*ھامش+فائدة ال

٢٠١٣١٠٤٫٧٨٦٧٫٦٢٥١٠٦٫٤٦٠٢٠٫٤٩٧

تسھیالت 
***ائتمانیة

دوالر 
یكي أمر

درھم/

/ایبور/لیبور
*ھامش+

٢٠١٣٤١٣٫٨٤٥١٦٣٫٧٢١٤١٣٫٨٤٥٩٤٫٣٦٩

تسھیالت 

إنفاق(ائتمانیة

***)رأسمالي

دوالر 
أمریكي 

درھم/

+ایبور/لیبور
*ھامش

٢٠١٣٢٠٫٠٠٠٣٫٤٩٢٢٠٫٠٠٠٤٫٣٣٥

دوالر /یورو***قرض ألجل
أمریكي

+یوروبور/لیبور
*ھامش

٢٠١٦١٧٨٫٢٦٥١٧٨٫٢٦٥١٩٢٫٣٣٩١٩٢٫٣٣٩-٢٠١٤

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

٧١٦٫٨٩٦٣٥٣٫١٠٣٧٣٢٫٦٤٤٣١١٫٥٤٠المجموع
==============================================================================

.)%١٫٧٥-%٢٠١٢:١٫٠٠(%١٫٧٥-%١٫٠٠كانت ھوامش تلك القروض تتراوح بین *

على أساس المتداولة للمجموعة على األصول بمقابل متغیر مؤمن ألف درھم ٩١٫٨٣٨قصیر األجل بقیمة القرض **
.على نفس األصول المتداولة المؤمنةك األخرى مع البنومتساوي 

٢٠٫٠٠٠قیمة إسمیة ب) إنفاق رأسمالي(تسھیالت ائتمانیة و،ألف درھم٢٨٠٫٥٠٠قیمة إسمیة بتسھیالت ائتمانیة ***
والمخزون، المتداولةعلى األصول بمقابل متغیر مؤمن ألف درھم ١٨٣٫٦٤٣وقرض ألجل بقیمة إسمیة ألف درھم 
.ینة للمجموعةوالذمم المد

:ما یليإن التسھیالت االئتمانیة مضمونة مقابل

تسویة /مسحوبة وقرض لتمویل االستیراد سنداتاألطراف األخرى لتقدیم ضمانات متاحة، اعتماد مستندي، تعھدات 
.حساب مفتوح باسم أي من الشركات التابعة للشركة لصالح المصرف



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١١(

تقاریر قطاعیة١٢

یونیو٣٠المنتھیة في أشھرالستةلفترة ن التقاریر القطاعیة معلومات ع

المشمولة إن التقاریر القطاعیة .وھما موضحان أدناها، میتم إصدار تقاریر بشأنھقطاعین لدى المجموعة 
تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ویتم إدارتھا بشكل منفصل حیث أنھا تتطلب تكنولوجیا واستراتیجیات بالتقریر 

یقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل وحدة من وحدات األعمال اإلستراتیجیة .ق مختلفةتسوی
.وذلك بصورة ربع سنویة على األقل

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

قسم األعمال الزراعیة

oزیع الدقیق والعلف الحیوانيالدقیق والعلف الحیواني، یتضمن إنتاج وتو.

 االستھالكیةعمال األقسم

oوالعصائروالمشروبات المعتمدة على الماء الشرب وتوزیع میاه تصنیع تضمن وت، والمشروباتالمیاه المعبأة.
لذلك یتم إدراجھا ضمن قسم األعمال "المیاه المعبأة والمشروبات"التجاریة في تركیا طبیعتھا مماثلة العملیات 

.الستھالكیةا
o والخضروات المجمدة،والفلفل الحار ومركز الفواكھ معجون الطماطم األغذیة، وتتضمن تصنیع وتوزیع

.ومنتجات األلبان الطازجة
o التجاریة في مصر یتم إدراجھا ضمن قسم األعمال االستھالكیةالعملیات.

�Ύѧϣϛ�ˬωΎѧρϘϟ�ΡΎѧΑέ�ϰѧϟ·�˱ΩΎϧΗγ�˯ΩϷ�αیتم .مبین أدناه معلومات بشأن نتائج كل قطاع من قطاعات التقاریر Ύϳϗ

ΔѧϋϭϣΟϣϠϟ�ϱΫѧϳϔϧΗϟ�αتتقاریر اإلدارة الداخلیة التي بیانات ھو متضمن في  ϳέѧϟ�ϝѧΑϗ�ϥѧϣ�ΎѧϬΗόΟέϣ�ϡΗ.�ϡΩΧΗѧγΗ

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

یعتمد التسعیر فیما بین القطاعات على أساس .المرتبطة بشركات أخرى تعمل في نفس المجالببعض القطاعات

.تجاري



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٢(

)تابع(تقاریر قطاعیة ١٢

)تابع(أشھر الستةمعلومات عن التقاریر القطاعیة لفترة 

:كما یليأشھرالستةلفترةفیما یلي النتائج التشغیلیة حسب قطاعات المجموعة 

قسم األعمال االستھالكیةمال الزراعیةقسم األع

وعلف الحیواناتالدقیق 
المعبأةهالمیا

والمشروبات
مجموع قسم األعمال األغذیة

المجموعاالستھالكیة

یونیو ٣٠
٢٠١٣

یونیو ٣٠
٢٠١٣

یونیو ٣٠
٢٠١٣

یونیو ٣٠
٢٠١٣

یونیو ٣٠
٢٠١٣

یونیو ٣٠
٢٠١٣

یونیو ٣٠
٢٠١٣

ونیو ی٣٠
٢٠١٣

یونیو ٣٠
٢٠١٣

یونیو ٣٠
٢٠١٣

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٩٢٫٨٤٩٤٢٥٫٥٢١٢٢٠٫٥٠٠١٨٣٫٨١٨٥٠٫٨٤٠٣٢٫٤٨٣٢٧١٫٣٤٠٢١٦٫٣٠١٧٦٤٫١٨٩٦٤١٫٨٢٢اإلیرادات الخارجیة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------اإلیرادات البینیة للقطاعات
٩١٫٣٤١٦٨٫٧٨٥٢٠٧٫٣٥٠١٥٦٫٦٤٣)٢٫٨٤١(١١٦٫٠٠٩٨٧٫٨٥٨٨٨٫٤٤١٧١٫٦٢٦٢٫٩٠٠إجمالي الربح

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قطاعیة مبلغ عنھا قبل )خسائر/(أرباح 

٢١٫٦٨٤١٤٫٠٨٣١١٥٫٧١٨٨٣٫٤٦٢)١٣٫٧٦١()١١٫٨٦٦(٩٤٫٠٣٤٦٩٫٣٧٩٣٣٫٥٥٠٢٧٫٨٤٤الضریبة



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٣(

  )تابع(یةتقاریر قطاع١٢

تقاریر القطاعاتأرباح أو خسائر قاتمطاب

أشھر المنتھیة الستةأرباح فترة إجمالي 

٢٠١٢یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو٣٠
ألف درھمألف درھم

٢٠٧٫٣٥٠١٥٦٫٦٤٣التقریرالمشمولة بلقطاعات إجمالي أرباح امجموع 

مبالغ غیر مخصصة
)٤٫٦١٧()٥٫٦٥٩(مصاریف تشغیلیة أخرى

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

٢٠١٫٦٩١١٥٢٫٠٢٦للفترةةالموحدإجمالي األرباح
==========================

أشھر المنتھیة الثالثةأرباح فترة 

١١٥٫٧١٨٨٣٫٤٦٢التقریرالمشمولة بلقطاعات إجمالي أرباح امجموع 
)٣٠٫٠٦٤()٣١٫٣٤٦(مبالغ غیر مخصصة

٢٫٥٧٥٢٫٢٢١مصاریف تشغیلیة أخرى
--------------------------------------------------------------------------

٨٦٫٩٤٧٥٥٫٦١٩للفترةةالموحدإجمالي األرباح
==========================

:قطاعاتالفیما یلي موجودات تقاریر
٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١یونیو٣٠

ألف درھمألف درھم

٥٩٠٫٨٣٧٥٧٨٫٩٧٠قسم األعمال الزراعیة
٦٠٦٫٦٧٢٥٧٢٫٤٣٥قسم األعمال االستھالكیة

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

١٫١٩٧٫٥٠٩١٫١٥١٫٤٠٥إجمالي موجودات تقاریر القطاعات
٦١٨٫٥٢٠٥٦١٫٨٩٥مبالغ أخرى غیر مخصصة 

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

١٫٨١٦٫٠٢٩١٫٧١٣٫٣٠٠إجمالي الموجودات الموحدة
==============================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٤(

األطراف ذات العالقةمع  المعامالت١٣

القرارات اتخاذتعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو نفوذاً ملحوظاً على الطرف األخر في 
وشركاتھموأعضاء مجلس اإلدارة كبار موظفي اإلدارةالمساھم الرئیسي ومناألطراف ذات العالقةتتكون.شغیلیةالمالیة أو الت
تم إبرام المعامالت مع.بإجراء العدید من المعامالت مع أطرافھا ذات العالقةالعمل العاديفي سیاق المجموعةقامت.ذات العالقة

.من خالل اإلدارة أو مجلس إدارة المجموعةوفقاً لشروط وبنود متفق علیھاذات العالقةافاألطر

ات كبار موظفي اإلدارةتعویض.أ
:أشھر المنتھیةالستةضات كبار موظفي اإلدارة لفترة تعویفیما یلي 

٢٠١٢یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو٣٠
ألف درھمألف درھم

٩٫٠١١٩٫٤٨٦قصیرة األجلمنافع التوظیف 
٢٫٩١٧٢٫٧٢٨رواتب وتعویضات ما بعد التوظیف 

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

١١٫٩٢٨١٢٫٢١٤
==========================

  عالقة ذيطرف والمعامالت مع  من /إلىقالمستحالمبلغ.ب

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١یونیو٣٠
ألف درھمألف درھم

الشركة القابضة العامةصناعات 
١٫٤٠٠١٫٨٣٩ینایر١الرصید االفتتاحي في 

١٫٤٠٠-مجلس اإلدارةأتعاب أعضاء 
٤٫٣٩١٢٤٩٫٢٢٢شراء العمالت األجنبیة

)٢٤٩٫٢٢٢()٤٫٣٩١(دفع للعملة األجنبیة
)٩٫٨٨١(-أرباح مدینة على التحوط

٩٫٨٨١-أرباح مقبوضة من التحوط
)٢٫٠١٥(-مدفوعات

١٧٦-أخرى
---------------------------------------------------------

١٫٤٠٠١٫٤٠٠الرصید الختامي
==============================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٥(

رأسمالیة التزاماتوالتزامات طارئة ١٤

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١یونیو٣٠
ألف درھمألف درھم

٣٣٫٢٧٧٨٣٫٣٧٨خطابات ضمان واعتمادات مستندیة
============================

١٠٢٫٥٦٥١٦٢٫١٧٦لیةالتزامات رأسما
============================

توزیعات األرباح١٥

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




