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 2 الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحلي
  
  

 3 المرحلي الموجز الموحدبيان الدخل الشامل 
  
  

 4 المرحلي الموجز الموحدبيان المركز المالي 
  
  

 5 المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  
  

 6 المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  
  

 7                    المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 























  مجموعة أغذية ش.م.ع
 

                  (2) 

 )غير مدقق( وحدبيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الم
 

 الثالثة أشهر الثالثة أشهر أشهر الستة أشهر الستة 
 المنتهية في المنتهية في المنتهية في المنتهية في 
 يونيو 30 

2015 
 يونيو 30

2014 
  يونيو 30

2015 
  يونيو 30

2014 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     
 432.489 475.980 822.622 910.914 يرادات اإل

 (311.946) (319.029) (585.317) (617.103) مبيعاتالتكلفة 
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 120.543 156.951 237.305 293.811 إجمالي األرباح
     

 (47.976) (57.091) (90.457) (107.433) توزيع                  البيع وال مصروفات
 (22.012) (29.321) (50.133) (57.153) مصروفات عمومية وإدارية

 (720) (1.172) (1.699) (2.230) تطويرالبحث وال مصروفات
 5.030 (1.460) 8.245 (1.994) اإليرادات األخرى)المصروفات(/صافي 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 54.865 67.907 103.261 125.001 األرباح التشغيلية

     
 2.571 587 5.003 5.991 تمويلالإيرادات 

 (1.596) (2.749) (3.744) (6.023) تمويلال مصروفات
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 55.840 65.745 104.520 124.969 قبل ضريبة الدخل أرباح الفترة
     

 -    (28) 19 (28) )ضريبة(/إضافة الدخل
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

  حاملي حقوقإلى  المنسوبةأرباح الفترة 
 55.840 65.717 104.539 124.941 في المجموعةالملكية   
 ========= ========= ========= ========= 

 0،093 0,110 0،174 0,208 ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالدرهم(
 ========= ========= ========= ========= 

   
 الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  15إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 

 .1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 
 
 
 
 



  مجموعة أغذية ش.م.ع
 

                  (3) 

 )غير مدقق( المرحلي الموجز الموحدبيان الدخل الشامل 
 

 الثالثة أشهر الثالثة أشهر أشهر الستة أشهر الستة  
 المنتهية في المنتهية في المنتهية في المنتهية في  
 يونيو 30  

2015 
 يونيو 30

2014 
  يونيو 30

2015 
 يونيو 30

2014 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      

 المنسوبة إلى حاملي حقوق  أرباح الفترة
  الملكية في المجموعة  

  
124.941 

 
104.539 

 
65.717 

 
55.840 

      
 300 (493) (477) (4.750)  فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

  ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 300 (493) (477) (4.750)  اإليرادات الشاملة األخرى

      
 إلى  المنسوبةللفترة  اإليرادات الشاملة إجمالي

 حقوق الملكية في المجموعة يملاح  
  

120.191 
 

104.062 
 

65.224  
 

56.140 
  ========= ========= ========= ========= 

 
 الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  15إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 

 .1تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  مجموعة أغذية ش.م.ع
 

                (5) 

 )غير مدقق( المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 

 يونيو 30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 
      
 رأس  

 المال
احتياطي 

 قانوني
احتياطي 

تحويل 
 عمالت

أرباح 
 محتجزة

 

 اإلجمالي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 1.249.832 582.381 (11.508) 78.959 600.000 2014يناير  1الرصيد في 
 

 للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
 
 

 
 

   

 104.539 104.539 -    -    -    أرباح الفترة
 (60.000) (60.000) -    -    -    توزيعات األرباح المعلنة

 
 اإليرادات الشاملة األخرى

     

 (477) -    (477) -    -    فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية  
 ----------------- -------------- ----------------- ------------------- -------------------- 

 44.062 44.539 (477) -    -    اإليرادات الشاملةإجمالي 
 ----------------- -------------- ---------------- ------------------- -------------------- 
 1.293.894 626.920 (11.985) 78.959 600.000 2014 يونيو 30الرصيد في 

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

 1.379.713 696.373 (14.952) 98.292 600.000 2015يناير  1الرصيد في 
 

 للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
     

 124.941 124.941 - - - أرباح الفترة
 (60.000) (60.000) - - - توزيعات األرباح المعلنة

 
 اإليرادات الشاملة األخرى

     

 (4.750) - (4.750) - - فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية  
 ----------------- -------------- ----------------- ------------------- -------------------- 

 60.191 64.941 (4.750) - - يرادات الشاملةاإلإجمالي 
 ----------------- -------------- ---------------- ------------------- -------------------- 
 1.439.904 761.314 (19.702) 98.292 600.000 2015يونيو  30الرصيد في 

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

 الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  15إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 
 .1المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات 

 
 
 



  مجموعة أغذية ش.م.ع
 

                (6) 

 )غير مدقق( المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
 لفترة الستة أشهر المنتهية في

 

  يونيو 30  
2015 

 يونيو 30
2014 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 104.539 124.941  قبل الضريبة أرباح الفترة
    سويات لـ:ت

 29.999 39.281  ستهالكاال
 (5.003) (5.991)  تمويلالإيرادات 

 3.744 6.023  تمويلالمصروفات 
 (62) 24 6 ممتلكات وآالت ومعدات بيعح اربخسائر / أ

 (627) (204) 8 الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة
 555 361  انخفاض القيمة الحركة في مخصص خسائر

 (19) 28  ضريبة/)إضافة( الدخل
 4.157 6.283  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

  ------------------- ------------------- 
فوعة المد   التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعويضات نهاية الخدمة 

 للموظفين والتغيرات في رأس المال العامل 
  

170.746 
 

137.283 
    

 40.655 79.654 8 التغّير في المخزون
 (52.203) (56.173)  صافي –التغّير في الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 12.426 1.840  التغّير في التعويضات الحكومية المدينة
 (1.428) (1.309) 13 طرف ذي عالقةلالتغّير في المبالغ المستحقة 

 28.787 (130.105)  الذمم الدائنة التجارية واألخرىالتغّير في 
 (219) (262)  التغّير في المطلوبات األخرى

  ------------------- ------------------- 
 التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع تعويضات

 نهاية الخدمة للموظفين  
 
 

 
64.391 

 
165.301 

 (1.598) (948)  للموظفينتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة 
  ------------------- ------------------- 

 163.703 63.443  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  ------------------- ------------------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (128.955) (62.164) 6 شراء ممتلكات وآالت ومعدات مدفوعات مقدمة / 

 193 66 6 ممتلكات وآالت ومعدات بيعمتحصالت من 
 5.200 -  بيع موجودات مالية متاحة للبيع
 (11.762) (63.094)  مبالغ مستثمرة في ودائع ألجل

 4.608 4.973  الفائدة المستلمةإيرادات 
  ------------------- ------------------- 

 (130.716) (120.219)  في األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم 
  ------------------- ------------------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 59.183 135.308 11 صافي  -قروض مصرفية 

 (3.680) (5.644)  مدفوعة فائدةمصروفات 
 (60.000) (60.000)  توزيعات األرباح المدفوعة

  ------------------- ------------------- 
 (4.497) 69.664  من األنشطة التمويليةية النقدالتدفقات صافي 

  ------------------- ------------------- 
 28.490 12.888  الزيادة في النقد وما يعادله

 53.209 38.985  يناير 1النقد وما يعادله كما في 
  ------------------- ------------------- 

 81.699 51.873 10 يونيو 30النقد وما يعادله كما في 
  ========= ======== 

 

 الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  15إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 
 .1المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن تقرير مدققي الحسابات 



 
 أغذية ش.م.عمجموعة 

  

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
 

 (7)              

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1
 

. 2004لسنة  324تأّسست مجموعة أغذية ش.م.ع )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم 
من أسهم الشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تأسيس  ٪51تمتلك المجموعة القابضة العامة )صناعات( نسبة 

 واستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع األغذية والمشروبات.
 

 2015يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةللشركة كما في ولفترة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتشمل 
 لتابعة المذكورة أدناه )يشار إليهم مجتمعين بـ "المجموعة"(.الشركة وشركاتها ا

 
 

  
بلد التأسيس 
 ومزاولة النشاط

  الحصة في رأس المال
 (٪)  

 2014 2015 الشركة التابعة النشاط الرئيسي
 

 شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع 
 

 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 

100 

 

 

100 

 
إنتاج وبيع الدقيق وعلف 

 الحيوانات.

 
شركة العين لألغذية والمشروبات 

 )اإلمارات العربية المتحدة(
 

 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 

100 

 

 

100 

 
إنتاج وبيع المياه المعبأة 

والمياه المنّكهة 
والعصائر ولبن الزبادي 

ومعجون الطماطم 
 والخضراوات المجمدة.

 
سابقاً مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م )

 -لألغذية والمشروبات ش.ذ.م.م العين 
 مصر(

 

 مصر

 

100 

 

 

100 

 
تصنيع وبيع معجون 

الطماطم والفلفل الحار 
والعصائر المركزة 

 والخضروات المجمدة. 
 

مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم 
سنايا ري تيكاريت ليمتد سيركتي 

 )أغذية تركيا(
 

 

 تركيا

 

100 

 

100 

 
إنتاج وتعبئة وبيع المياه 

 المعبأة.

 

 االلتزامبيان  2
 

بي والمعيار المحاس معايير التقارير المالية الدوليةوفقاً ل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةلقد تم إعداد هذه 
لموحدة ا، وال تحتوي على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية "التقارير المالية المرحلية" 34الدولي رقم 

ديسمبر  31الكاملة، ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
 .والتي تم إعدادها وفقاً لمعايير التقارير المالية الموحدة 2014

  



 
 مجموعة أغذية ش.م.ع

  
 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

 

  
         (8) 

 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

المعلومات المالية المرحلية الموجزة موعة في هذه إن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة بواسطة المج
هي نفس السياسات والطرق المطبقة بواسطة المجموعة في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  الموحدة

 .2014ديسمبر  31
 

معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(،  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن هذه 
 للمجموعة، وتم تدويرها إلى أقرب عدد صحيح باآلالف. التشغيليةوهي العملة 

 

 تعويضات حكومية 
 

إن األموال المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم 
، كخصم من تكلفة المبيعات، على أساس منتظم في الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحليبها في  االعتراف

 نفس الفترة التي تتأثر فيها معاملة البيع.
 

 205.58يتم بيان تكلفة المبيعات في بيان الدخل الموجز الموحد بعد خصم التعويضات من حكومة أبوظبي البالغة قيمتها 
. كان الغرض من هذه التعويضات التقليل جزئياً من تأثير مليون درهم( 200.47: 2014يونيو  30)مليون درهم 

 الزيادة والتقلب في األسعار العالمية للحبوب وأسعار بيع المواد الغذائية للمستهلكين في إمارة أبوظبي.
 

 التقديرات 4
 

يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة إن إعداد 
ائج . وقد تختلف النتمصروفاتتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات وال

 الفعلية عن هذه التقديرات.
 

، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة في تطبيق المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةوفي سبيل إعداد هذه 
السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة 

 .2014ديسمبر  31في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية 5
 

ف وعمليات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك األهداف والعمليات التي تم اإلفصاح عنها في إن أهدا
 .2014ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات 6
 

 االستحواذات واالستبعادات
 

بقيمة صافية  ممتلكات وآالت ومعدات، استثمرت المجموعة في 2015يونيو  30أشهر المنتهية في  الثالثةخالل فترة 
ألف  61.570تشمل موجودات مستحوذ عليها بقيمة  ألف درهم( 128.955: 2014) ألف درهم 62.195قدرها 

 145.723: موجودات مستحوذ عليها بقيمة 2014 يونيو 30)ألف درهم  589درهم ودفعات مقدمة محررة بقيمة 
  ألف درهم(. 16.768 ألف درهم ودفعات مقدمة محررة بقيمة

 

 30) 2015يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةألف درهم خالل فترة  90تم استبعاد موجودات بقيمة دفترية تبلغ 
بقيمة  أرباح: 2014 يونيو 30)ألف درهم  24بقيمة  خسائر، مما أدى إلى تسجيل لف درهم(أ 131: 2014 يونيو
 .ضمن بند صافي اإليرادات األخرى ألف درهم( 62

 

 30عالوة على ذلك، بلغ مخصص االستهالك على الممتلكات واآلالت والمعدات خالل الستة أشهر المنتهية في 
  ألف درهم(. 29.999: 2014يونيو  30)ألف درهم  39.281مبلغ  2015يونيو 



 
 مجموعة أغذية ش.م.ع

  
 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

 

  
         (9) 

 التجارية الشهرة 7
 

يتم تخصيص الشهرة ألغراض فحص االنخفاض في القيمة إلى قطاعين تشغيليين داخل المجموعة، حيث تتم مراقبة 
 لألغراض اإلدارية الداخلية. وُيجرى فحص االنخفاض في القيمة على أساس سنوي. الشهرة 

 

 مخزونال 8
 

بطيء الحركة بتسجيل مخصص للمخزون  2015يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةقامت المجموعة خالل فترة 
ولقطع الغيار. تم إدراج المخصص ضمن تكلفة  درهم( 954: 2014 يونيو 30)ألف درهم 1.286بقيمة  والمتقادم

 المبيعات. 
 

ألف درهم  1.490بقيمة  بطيء الحركة والمتقادموعالوة على ذلك، قامت المجموعة باسترداد مخصص للمخزون 
 ألف درهم(. 1.581: 2014يونيو  30)

 

 خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال 9
 

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 176.908 215.886 ذمم مدينة تجارية
 29.929 47.925 مبالغ مدفوعة مقدماً 

 17.999 16.381 ذمم مدينة أخرى
 ------------------- ----------------- 
 280.192 224.836 
 ========= ======== 

 

 النقد واألرصدة المصرفية 10
 

 فيما يلي النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد:
 ديسمبر 31 يونيو 30 يونيو 30 
 2015 2014 2014 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 547 1.088 1.134 النقد في الصندوق
 62.198 106.546 109.935 توفيرحساب حساب جاري و

 --------------- -------------- -------------- 
 62.745 107.634 111.069 لدى المصارف النقد واألرصدة 

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

 )لتوزيعات األرباح من  مشروطحساب 
 (2014إلى  2009  

 
(59.196) 

 
(25.935) 

 
(23.760) 

 ----------------- ---------------- ---------------- 
 38.985 81.699 51.873 النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية

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

 62.745 107.634 111.069 النقد واألرصدة لدى المصارف 
 477.652 503.486 540.746 ودائع ثابتة 

 ----------------- ---------------- ---------------- 
 651.815 611.120 540.397 
 ======= ======= ======= 
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 )تابع(النقد واألرصدة المصرفية  10
 

 ٪1 .50: إلى سنة( وتحمل فائدة بمعدل يتراوح من 2014إن الودائع الثابتة الواردة أعاله لمدة ال تزيد عن سنة )
 (.٪2 .25إلى  ٪1 .80: من 2014) ٪2 .25إلى 

 

تجارية ضمن الذمم الدائنة ال اتتم تسجيل هذا المبلغ كمطلوب تم تخصيص الرصيد المشروط لدفع توزيعات األرباح.
 .ألغراض بيان التدفقات النقدية النقد وما يعادلهضمن  المشروطلم يتم إدراج هذا الرصيد النقدي  واألخرى.

 

 مصرفيةالقروض ال 11
 

الشروط التعاقدية لقروض المجموعة المحّملة بالفائدة، والتي تم قياسها بالتكلفة  يقدم هذا اإليضاح معلومات عن
 المطفأة.

 

 مطلوبات متداولة
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 300.578 316.734 ائتماني تسهيل
 69.928 23.777 قرض قصير األجل

 ----------------- ---------------- 
 340.511 370.506 
 ======== ======== 

   المطلوبات غير المتداولة
 -    165.303 قرض ألجل

 ======== ======== 
 
 لشروط وجدول السدادا

 

 2014ديسمبر  31 2015 يونيو 30   درهم باأللفالمبالغ 

   
 

 العملة

 
 معدل 
 الفائدة

 
سنة 

 االستحقاق

القيمة االسمية 
 / السقف 

 
 القيمة 

 الدفترية

القيمة 
االسمية / 

 السقف 

 
 القيمة 

 الدفترية

        
دوالر أمريكي/  قرض قصير األجل*

درهم إماراتي/ 
 جنية مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

 الفائدة + هامش* 

2015 166.952 23.777 132.699 69.928 

        
دوالر أمريكي/  تسهيالت ائتمانية**

 درهم إماراتي
ليبور/ إيبور + 

 هامش*
2015 620.341 315.154 456.629 299.077 

        
تسهيالت ائتمانية 

مصروفات )
 (**رأسمالية

دوالر أمريكي/ 
 درهم إماراتي

ليبور/ إيبور + 
 هامش*

2015 75.000 1.580 75.000 1.501 

        
 - - 165.303 165.303 2020 هامش*+ليبور دوالر أمريكي **قرض ألجل

    ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- 
 370.506 664.328 505.814 1.027.596    اإلجمالي

    ======== ======== ======= ======== 
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 )تابع( القروض المصرفية 11
 

. يبلغ (٪1 .50 و ٪0 .50: 2014) ٪1 .25 و ٪0 .40يتراوح معدل الهامش على القروض والتسهيالت أعاله بين  *
ألف  18.287: 2014)ألف درهم  28.555سعر الفائدة على القروض والتسهيالت في تركيا البالغة قيمتها  معدل

 (.٪3 .0: 2014) ٪2 .0ما نسبته  درهم(
 

( بقيمة رأسمالية مصروفاتألف درهم وتسهيالت ائتمانية ) 325.000** هناك تسهيالت ائتمانية بقيمة اسمية تبلغ 
ألف درهم مضمونة برسوم متغيرة على  165.303ألف درهم وقرض ألجل بقيمة اسمية تبلغ  75.000اسمية تبلغ 

 الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة.
 

 ( مضمونة مقابل ما يلي:المصروفات الرأسماليةإن القروض والتسهيالت االئتمانية )
 

  لألطراف األخرى من أجل تقديم ضمانات واعتمادات مستندية وسندات مسحوبة وقرض لتمويل االستيراد تعويضات
 / تسوية الحساب المفتوح باسم شركة تابعة للمجموعة لصالح المصرف.

 

 تقارير القطاعات 12
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةمعلومات حول التقارير القطاعية لفترة 
 

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

 تنظيمية االستراتيجية على أساس ربع سنوي على األقل.بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة من الوحدات ال
 

 موضح بإيجاز أدناه عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:
 

 قطاع األنشطة الزراعية  

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

 قطاع األنشطة االستهالكية  

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

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

o كه المرّكزة والخضروات المجمدة المواد األغذية تشمل تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل الحار والفوا
 .ومنتجات المخبوزات المجمدة ومنتجات األلبان الطازجة

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

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

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

 .وفقاً لشروط السوق االعتياديةفي المنشآت العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات 
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 أشهر: الستةفيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة وفقاً لكل قطاع لفترة 
 
 

  األنشطة االستهالكيةقطاع   قطاع األنشطة الزراعية 

 الدقيق 
 الحيواني والعلف

 المياه المعبأة
 والمشروبات

 المواد 
 الغذائية

قطاع األنشطة إجمالي 
 االستهالكية

 
 المجموع

  يونيو 30 
2015 

  يونيو 30
2014 

  يونيو 30
2015 

  يونيو 30
2014 

  يونيو 30
2015 

  يونيو 30
2014 

  يونيو 30
2015 

  يونيو 30
2014 

  يونيو 30
2015 

  يونيو 30
2014 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     )معاد بيانها(  )معاد بيانها(    

 822.622 910.914 290.220 350.879 53.245 54.168 236.975 296.711 532.402 560.035 إيرادات خارجية
 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ 

           إيرادات بين القطاعات
 243.103 300.270 97.049 132.783 1.765 2.055 95.284 130.728 146.054 167.487 إجمالي الربح

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ---------------- ------------------ ------------------ 
أرباح / )خسائر( 
 القطاع التشغيلي 

 
126.907 

 
113.424 

 
49.407 

 
36.646 

 
(13.938) 

 
(14.414) 

 
35.469 

 
22.232 

 
162.376 

 
135.656 

 ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ 
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 التشغيليةتسويات أرباح أو خسائر القطاعات 
 

 أشهر المنتهية  الستةإجمالي األرباح لفترة 
 يونيو 30 يونيو 30 
 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 243.103 300.270 لقطاعات التشغيليةل الُكليةاألرباح إجمالي 
 مبالغ غير مخصصة

 تشغيلية أخرى مصروفات
 
(6.459) 

 
(5.798) 

 --------------- --------------- 
 237.305 293.811 إجمالي األرباح الموحدة للفترة

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

 فيأشهر المنتهية  الستةأرباح فترة 
   

 135.656 162.376 أرباح القطاعات التشغيليةإجمالي 
 مبالغ غير مخصصة

 تشغيلية أخرى مصروفات
 
(41.357) 

 
(33.793) 

 2.676 3.922 صافي إيرادات التمويل
 --------------- --------------- 

 104.539 124.941 األرباح الموحدة للفترة
 ======= ======= 
   

 
 موجودات القطاعات التشغيلية كالتالي:

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 702.903 622.648 قطاع األنشطة الزراعية
 861.192 928.914 قطاع األنشطة االستهالكية

 ------------------- ------------------- 
 1.564.095 1.551.562 موجودات القطاعات التشغيليةإجمالي 

   
 645.188 759.366 مبالغ غير مخصصة أخرى

 ------------------- -------------------- 
 2.209.283 2.310.928 الموجودات الموحدةإجمالي 

 ========== ========== 
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 معامالت مع األطراف ذات العالقة 13
 

على الطرف اآلخر عند  تأثيراً هاماً تعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سيطرة أو 
األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وموظفي  ألفاتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية المتعلقة به. تت

 ةل االعتيادياعموأعضاء مجلس اإلدارة وشركاتهم ذات العالقة. قامت المجموعة في سياق األالرئيسيين اإلدارة 
. وقد تم إبرام هذه المعامالت وفقاً ألحكام وشروط لديها ذات عالقة فطرااألبإجراء العديد من المعامالت مع 

 معتمدة إما من إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.
 
 الرئيسيين تعويضات موظفي اإلدارة أ.
 

 :في أشهر المنتهية الستةفيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة لفترة 
 

 يونيو 30 يونيو 30 
 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 9.469 7.320  قصيرة األجلوظيفية  امتيازات
 1.304 1.887  األجل وظيفية طويلة امتيازات

 -------------- -------------- 
 9.207 10.773 
 ======= ======= 
   

 ألطراف ذات عالقةإلى ا مبالغ المستحقةمعامالت مع والال ب.
   
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم 

   (صناعات)القابضة العامة  الشركة
 1.650 1.373 يناير 1في  الرصيد االفتتاحي كما

 1.361 -  واللجان أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 534 201 أخرى مصروفات
 (2.172) (1.510) مدفوعات

 -------------- -------------- 
 1.373 64 الرصيد الختامي 

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

 رأسمالية ال واالرتباطات االلتزامات الطارئة 14
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2015 2014 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 63.200 76.363 واعتمادات مستندية ضمانات مصرفية 
 ======= ======= 

 46.702 59.015 رأسمالية ارتباطات
 ======= ======= 
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 توزيعات أرباح 15
 

: 2014)مليون درهم  60من رأس المال المصدر والمدفوع بما قيمته  ٪10بنسبة تم اعتماد توزيعات أرباح نقدية 
. تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية مليون درهم( 60بما قيمته  10٪
  .2015أبريل  26قدها في الم 




