
)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

المرحلیةالموجزة الموحدةالمالیة المعلومات
٢٠١٣مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة

:عنوان الشركة الرئیسي
٣٧٧٢٥ب .ص

  يأبو ظب
اإلمارات العربیة المتحدة



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

المرحلیة دة الموحالموجزةالمالیةالمعلومات
٢٠١٣مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة

صفحةالمحتویات

تقریر مجلس اإلدارة

١الموحدة المرحلیةالموجزة المالیة المعلوماتحول مراجعةالمستقلتقریر ال

٢الموجز الموحد المرحلي بیان الدخل 

٣  حلي الموجز الموحد المرالشاملبیان الدخل

  ٤ الموجز الموحد المرحليالمركز الماليبیان

  ٥  الموجز الموحد المرحلي الملكیةالتغیرات في حقوق بیان

  ٦ الموجز الموحد المرحلي التدفقات النقدیة بیان

١٤-٧الموجزة الموحدة المرحلیةالمالیة المعلوماتحات حول إیضا
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)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)٢(.لمرحلیةال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة اجزءاً ١٤إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

)غیر مدقق(المرحلي الموحد الموجزالدخلبیان

فترة الثالثة أشھر 
٣١المنتھیة في 

٢٠١٣مارس 

فترة الثالثة أشھر 
٣١المنتھیة في 

٢٠١٢مارس 
ألف درھمألف درھم

٣٦١٫٤٥٥٣١١٫٠٦٤اإلیرادات
)٢٣٩٫٣٣٢()٢٦٨٫٢١٨(عاتتكلفة المبی

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

٩٣٫٢٣٧٧١٫٧٣٢األرباحإجمالي

٣٫٢٤٠٢٫٨٦١خرىاألصافي اإلیرادات
)٢٨٫٢٠٩()٣٥٫٥٦٥(مصاریف البیع والتوزیع

)١٩٫٢١٢()٢٣٫٣٢٢(مصاریف عمومیة وإداریة
)٩٠٦()٩٠٤(ریف األبحاث والتطویرمصا

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

٣٦٫٦٨٦٢٦٫٢٦٦النتائج من األنشطة التشغیلیة

٣٫٠٩٢٢٫٦٣٩إیرادات التمویل 
)٢٫١٢٢()٢٫٧٤٨(مصاریف التمویل 

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

٣٧٫٠٣٠٢٦٫٧٨٣أرباح الفترة
============================

٣٧٫٠٣٠٢٦٫٧٨٣العائدة إلى مالكي حقوق الملكیة في المجموعةفترةأرباح ال
============================

٠٫٠٦٢٠٫٠٤٥)بالدرھم(والمخففة  األساسیةربحیة السھم 
============================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)٣(.لمرحلیةال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة اجزءاً ١٤إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

)غیر مدقق(المرحلي الموحد الموجزالشامل الدخلبیان

فترة الثالثة أشھر 
٣١المنتھیة في 

٢٠١٣مارس 

فترة الثالثة أشھر 
٣١المنتھیة في 

٢٠١٢مارس 
ألف درھمألف درھم

٣٧٫٠٣٠٢٦٫٧٨٣فترةأرباح ال

إیرادات شاملة أخرى
١٣٠)٢٫٣٩٧(األجنبیةالعمالت األجنبیة من العملیاتتحویل فرق 

)٣٥٠()٣٥٠(تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجنة
------------------------------------------------------------------

)٢٢٠()٢٫٧٤٧(
وع الدخل الشامل للفترة العائد إلى مالكي حقوق الملكیة في مجم

٣٤٫٢٨٣٢٦٫٥٦٣المجموعة
============================





)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

  )٥(.لمرحلیةال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة اجزءاً ١٤إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

المرحليالموحد الموجزبیان التغیرات في حقوق الملكیة 
مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

احتیاطي رأس المال
قانوني

احتیاطي تحویلأرباح محتجزة
عمالت

المجموع

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٠٣٥٫٤٦٧)٣٫٨٠٩(٢٠١٢٦٠٠٫٠٠٠٥٠٫٤٧٧٣٨٨٫٧٩٩ینایر ١الرصید في 
للفترةمجموع الدخل الشامل 

٢٦٫٧٨٣-٢٦٫٧٨٣--الفترةأرباح 
:إیرادات شاملة أخرى

منالعمالت األجنبیة فرق تحویل 
العملیات األجنبیة

---١٣٠١٣٠
تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة 

)٣٥٠(-)٣٥٠(--وأتعاب أعضاء اللجنة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٢٦٫٤٣٣١٣٠٢٦٫٥٦٣--مجموع اإلیرادات الشاملة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٫٠٦٢٫٠٣٠)٣٫٦٧٩(٢٠١٢٦٠٠٫٠٠٠٥٠٫٤٧٧٤١٥٫٢٣٢مارس ٣١الرصید في 
=================================================================

١٫١٢٨٫٩٣١)٣٫٦٨٣(٢٠١٣٦٠٠٫٠٠٠٦٢٫٩٥١٤٦٩٫٦٦٣ینایر ١ید في الرص
مجموع الدخل الشامل للفترة

٣٧٫٠٣٠-٣٧٫٠٣٠--ربح الفترة
:إیرادات شاملة أخرى

منالعمالت األجنبیة فرق تحویل 
)٢٫٣٩٧()٢٫٣٩٧(---العملیات األجنبیة

تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة 
)٣٥٠(-)٣٥٠(--أعضاء اللجنةوأتعاب 

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

٣٤٫٢٨٣)٢٫٣٩٧(٣٦٫٦٨٠--مجموع اإلیرادات الشاملة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٫١٦٣٫٢١٤)٦٫٠٨٠(٢٠١٣٦٠٠٫٠٠٠٦٢٫٩٥١٥٠٦٫٣٤٣مارس ٣١الرصید في 
=================================================================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

  )٦(.لمرحلیةال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة اجزءاً ١٤إلى ٧على الصفحات من الواردةتشّكل اإلیضاحات 

المرحليالموحد الموجزبیان التدفقات النقدیة 

اتإیضاح

فترة الثالثة أشھر 
٣١المنتھیة في 

٢٠١٣مارس 

فترة الثالثة أشھر 
٣١المنتھیة في 

٢٠١٢مارس 
ألف درھمألف درھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٣٧٫٠٣٠٢٦٫٧٨٣ترةالفأرباح 

:تعدیالت بسبب

١٤٫٠١٧١٢٫٧٦٧الستھالكا
)٢٫٦٣٩()٣٫٠٩٢(إیرادات تمویل 

٢٫٧٤٨٢٫١٢٢تمویلمصاریف 
١١٣)٤٤( ٦من بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات خسائر)/مكاسب(

٣٫٠٢٣١٫٧٨٧مخصص مكافآت نھایة خدمة للموظفین
)٦٠٦()١٫٠٢٤(مخصص مخزون وذمم مدینة)/تحریر(

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

قبل دفع مكافآت نھایة خدمة للموظفین وقبل التغییرات في التدفقات النقدیة التشغیلیة
٥٢٫٦٥٨٤٠٫٣٢٧رأس المال العامل

٥٫٠٢٣٣٫٤٥٤في المخزونالتغیر
)٢٨٫٢٩٦()١٠٫١١٠(صافي -ألخرى الذمم المدینة التجاریة وافي  التغیر

)٥٫٤٨٣()١٨٫٨٩٠(التغیر في تعویض حكومي مدین
١٫٤١٣-المستحق إلى طرف ذي عالقة في التغیر
٧٫٧١١٤٣٫٣٣٠الذمم الدائنة التجاریة واألخرى في  التغیر
)٤٩٣()١٩٨(مكافآت نھایة خدمة للموظفیندفع 

 )٥()٨٥(التغییر في المطلوبات األخرى
--------------------------------------------------

٣٦٫١٠٩٥٤٫٢٤٧األنشطة التشغیلیةالناتج عن صافي النقد
--------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

)٢٦٫٤١٢()٢٢٫٩٤٦( ٦ممتلكات ومنشآت ومعدات اقتناء
)٢٤٫١٤٢(-استثمار في شركة تابعة

 ٥٢٤متحصالت من بیع ممتلكات ومنشآت ومعدات
٢٫٢٢٥١٣  مستلمة تمویلیةإیرادات 

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

)٥٠٫٥٣٧()٢٠٫٦٦٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
--------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
٩٨٫٩١٤١٥٠٫١٩٤مصرفیة، صافيقروض 

)١٫١٢٧()٢٫٣٤٠(توزیعات أرباح مدفوعة
--------------------------------------------------

٩٦٫٥٧٤١٤٩٫٠٦٧األنشطة التمویلیةمن الناتجصافي النقد 
--------------------------------------------------

١١٢٫٠١٤١٥٢٫٧٧٧وما في حكمھفي النقد الزیادة 
٤٢٤٫٩٠١٢٥٩٫٧٢٦ینایر١النقد وما في حكمھ في 

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

١٠٥٣٦٫٩١٥٤١٢٫٥٠٣مارس٣١النقد وما في حكمھ في 
==========================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)٧(

الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة١

صناعات تمتلك .٢٠٠٤لسنة  ٣٢٤كشركة مساھمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم ")الشركة("ع.م.شأغذیةمجموعة تأسست 
تجارة واستثمارواألساسیة للشركة على تأسیستشتمل األنشطة .من أسھم الشركة%٥١نسبة  )ع.م.الشركة القابضة العامة ش(

.مرتبطة بقطاع األغذیة والمشروباتوتشغیل الشركات والمشاریع ال

على الشركة ٢٠١٣مارس ٣١المنتھیة في أشھروللثالثة للشركة كما في المرحلیةالموحدةالموجزةالمالیةالمعلوماتتتضمن 
.")المجموعة"لیھم مجتمعین بـ ار إویش(وشركاتھا التابعة المذكورة أدناه 

التابعةالشركة
بلد التأسیس 

ومزاولة النشاط
%الحصة في رأس المال

النشاط الرئیسي ٢٠١٣٢٠١٢

ع.م.شركة المطاحن الكبرى ش
المطاحن الكبرى سابقاً شركة (

)ع.م.للدقیق والعلف ش

یق وعلفوبیع الدقإنتاج١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة
.الحیوانات

لألغذیة شركة العین 
سابقاً (ع .م.شوالمشروبات 
للمیاه المعدنیة شركة العین

)ع.م.ش

المعبأة، المیاه إنتاج وتعبئة وبیع ١٠٠١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة
والمیاه المنكھة، والعصائر، 

ومعجون الطماطم، والزبادي، 
.والخضراوات المجمدة

ذیة والمشروباتغالعین لأل
(م.م.ذ )مصر.

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

والخضروات المجمدة

مجموعة أغذیة آسیسیك في 
ي تیكاریت لیمتد فسانایا داجیتیم 

)أغذیة تركیا(سیركتي 
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 ، لم یتم تنفیذ ومع ذلك.٢٠١٢ینایر ١من اعتباراً سو بلیت على شركة اإلداریة السیطرة تولت المجموعة 
لم .تقریر المجموعةجدیدة مع ھیكلوإدماج الشركة الفي عملیة بناء البنیة األساسیة للنظام ال تزال حیث كانت المجموعة ٢٠١٢

نات المالیة الموحدة في البیالم یتم إدراجھاومھمة أغذیة تركیا لشركة ٢٠١٢النتائج المالیة للربع األول من عام المركز المالي ویكن 
.للمجموعة للفترة المقارنة

االمتثالبیان ٢

٣٤رقم المعیار المحاسبي الدولي للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وفقاً  ةالمرحلیةالموجزة الموحد ةالمعلومات المالیھذه إعداد لقد تم 
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 ،المالیة السنویة الكاملة الموحدة

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

نفسوالطرق المحاسبیة المطبقة بواسطة المجموعة في ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة ھي إن السیاسات المحاسبیة 
.٢٠١٢دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  ةلبیانات المالیاالسیاسات 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(

)عتاب(السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

الحكوميالتعویض 

بأسعار مدعومة في إمارة أبو ظبي في الدقیق وعلف الحیوانات بیع یتم االعتراف باألموال التي تعوض المجموعة عن 
تمت خصم من تكلفة المبیعات، وعلى أساس منتظم في نفس الفترة من العام الذي كالمرحلي المختصر الموحد، الدخل بیان 
.معاملة المبیعاتفیھ 

لغة االبظبي تعویضات حكومة أبوبعد خصم المرحلي المختصر الموحد الدخل في بیان ھي واردة لفة المبیعات كما تك
من تأثیر زیادة جزئیاً ھو التقلیل كان الغرض من التعویض ).درھم٢٠١٢:٧٩٫٥٩مارس ٣١(ملیون درھم ١١٣٫٩٨

.تجزئة للمستھلكین في إمارة أبوظبيوتقلب أسعار الحبوب العالمیة في أسعار المواد الغذائیة بال

التقدیرات  ٤

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

.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 راتالتقدیالیقین بشأن والمصادر الرئیسیة لعدم لمجموعةالمحاسبیة لسیاسات التطبیق 

.٢٠١٢دیسمبر ٣١ في المنتھیة للسنةكما في والموحدة  ةالمالیالبیانات 

إدارة المخاطر المالیة   ٥

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

والمعدات والمنشآتالممتلكات   ٦

واالستبعاداالستحواذ

بصافي المعدات المنشآت و،  استثمرت المجموعة في الممتلكات و٢٠١٣مارس ٣١الثالثة األشھر المنتھیة في فترة خالل 
٢٣٫٤١٨وذ علیھا حیث بلغت قیمة الموجودات المستح)درھمألف ٢٠١٢:٢٦٫٤١٢(ألف درھم ٢٢٫٩٤٦مبلغ قدره 
درھم ألف ٢٧٫٩٤٠المستحوذ علیھا موجودات ال:٢٠١٢مارس ٣١(درھم ألف ٤٧٢والمقدمات المصدرةألف درھم 
.)ألف درھم١٫٥٢٨المصدرة والمقدمات

مارس ٣١(ألف درھم ٨تبلغ  دفتریةاستبعاد موجودات بقیمة ٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في تم خالل 
)درھمفأل١١٣تبلغخسارة :٢٠١٢مارس ٣١(ألف درھم  ٤٤ ربح بلغمما نتج عنھ ،)درھمألف ٢٠١٢:١١٧

.اإلیرادات األخرىصافي والتي تم إدراجھا في 

الشھرة التجاریة ٧

حیث یتم مراقبة ،داخل المجموعةنتشغیلییألغراض اختبار انخفاض القیمة یتم تخصیص الشھرة التجاریة إلى قسمین 
.یتم إجراء تقییم االنخفاض في القیمة على أساس سنوي.لشھرة التجاریة ألغراض اإلدارة الداخلیةا

المخزون ٨

درھم للمخزون ألف١٫٠٤٧بوضع مخصص بقیمة ٢٠١٣مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثةقامت المجموعة خالل 
ومعجون الطماطم وقطع بالدقیق والعلف الحیوانيعلقیت)ألف درھم٢٠١٢:٦٠٧مارس ٣١(المتقادم وبطيء الحركة 

.ضمن تكلفة المبیعاتالرسوم إدراجتم .الغیار

ألف ٢٫٠٥٩مخصص سابق للمخزون البطيء عدیم الحركة والمتقادم بقیمة بعكسعالوة على ذلك، قامت المجموعة 
).درھمألف٢٠١٢:٣٥١مارس ٣١(درھم 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)٩(

تجاریة وأخرىمدینة ذمم ٩

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

١٤٤٫٥٢٤١٣٩٫٥٧١ذمم مدینة تجاریة 
٢٥٫٩٠٥١٩٫٩٤٤مدفوعات مقدمة
١٠٫٢٨٢١٠٫٢٠٧ذمم مدینة أخرى

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

١٨٠٫٧١١١٦٩٫٧٢٢
=============================

أرصدة نقدیة ومصرفیة١٠

)ألف درھم٢٠١٢:١٢٫٦٠٥مارس ٣١(من النقدألف درھم ١٢٫٥٥٤األرصدة النقدیة والمصرفیة مبلغاً قدره تتضمن 
لغرضوما في حكمھلم یتم إدراج ھذا الرصید النقدي المقید في النقد .حیث یمكن استخدامھا فقط لدفع توزیعات األرباح

.تم تسجیل رصید ھذا المبلغ كمطلوب في الذمم الدائنة التجاریة واألخرى.بیانات التدفقات النقدیة

المصرفیةقروض ال١١

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

مطلوبات المتداولةال

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

١٢٫٠٩٦٢٠٫٤٩٧قرض قصیر األجل 
٢٠٧٫٦٧٠٩٨٫٧٠٤تسھیل ائتماني

٥٠٫٩٠٠٣٩٫٥٤٩قرض ألجل
------------------------------------------------------------------------

٢٧٠٫٦٦٦١٥٨٫٧٥٠
=============================

المطلوبات غیر المتداولة

١٣٩٫٧٨٨١٥٢٫٧٩٠قرض ألجل
=============================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٠(

  )تابع(قروض مصرفیة ١١

جدول الشروط والسداد

المبلغ بألف درھم
٢٠١١دیسمبر ٣١في ٢٠١٣مارس ٣١في 

سنة معدل الفائدة االسمیةالعملة
االستحقاق

القیمة االسمیة 
الحد/

القیمة المرحلةالقیمة االسمیةالقیمة المرحلة

قرض قصیر
**األجل 

دوالر 
أمریكي 

جنیھ /درھم/
مصري

متوسط /إیبور/لیبور
*امشھ+سعر فائدة 

٢٠١٣١٠٥٫٢٤٣١٢٫٠٩٦١٠٦٫٤٦٠٢٠٫٤٩٧

تسھیالت 
***ائتمانیة

دوالر 
أمریكي 

درھم/

٢٠١٣٤١٣٫٨٤٥٢٠٤٫١٧٧٤١٣٫٨٤٥٩٤٫٣٦٩*ھامش+إیبور /لیبور

تسھیالت 
ائتمانیة

إنفاق (

***)رأسمالي

دوالر 
أمریكي 

درھم/

*ھامش+إیبور /لیبور
*

٢٠١٣٢٠٫٠٠٠٣٫٤٩٣٢٠٫٠٠٠٤٫٣٣٥

قرض 
***ألجل

دوالر /یورو
أمریكي

-٢٠١٤*ھامش+لیبور/بورییور
٢٠١٦

١٩٠٫٦٨٨١٩٠٫٦٨٨١٩٢٫٣٣٩١٩٢٫٣٣٩

----------------------------------------------------------------------------------------------------
٧٢٩٫٧٧٦٤١٠٫٤٥٤٧٣٢٫٦٤٤٣١١٫٥٤٠المجموع

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

-%٢٠١٢:١٫٠٠(%١٫٧٥-%١٫٠٠بین ما التسھیالت االئتمانیة القروض وھوامش تلك تراوحت   *
١٫٧٥%.(

على المتداولة للمجموعة على األصول متغیر بمقابل مؤمن ألف درھم ٩١٫٨٣٨بقیمة قصیر األجل القرض **
.نفس األصول المتداولة المؤمنة علىاألخرى مع البنوكمتساوي أساس 

قیمة إسمیة ب) إنفاق رأسمالي(تسھیالت ائتمانیة و،ألف درھم٢٨٠٫٥٠٠قیمة إسمیة بتسھیالت ائتمانیة ***
على األصول بمقابل متغیر مؤمن ألف درھم ١٨٣٫٦٤٣وقرض ألجل بقیمة إسمیة ألف درھم ٢٠٫٠٠٠
.نة للمجموعةوالذمم المدیوالمخزون، المتداولة

:مضمونة مقابل ما یلي)اإلنفاق الرأسمالي(إن القروض والتسھیالت االئتمانیة 

 تعویضات األطراف األخرى لتقدیم ضمانات متاحة، اعتماد مستندي، سندات مسحوبة وقرض لتمویل
.مفتوح باسم أي من الشركات التابعة للشركة لصالح المصرفتسویات حساب /االستیراد 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١١(

تقاریر قطاعیة١٢

مارس٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھرمعلومات عن التقاریر القطاعیة 

المشمولة إن التقاریر القطاعیة .لدى المجموعة قطاعین یتم إصدار تقاریر بشأنھما، وھما موضحان أدناه
ب تكنولوجیا واستراتیجیات تقدم منتجات وخدمات مختلفة، ویتم إدارتھا بشكل منفصل حیث أنھا تتطلبالتقریر 

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

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

قسم األعمال الزراعیة

oیتضمن إنتاج وتوزیع الدقیق والعلف الحیوانيوعلف الحیواني، الدقیق وال.

قسم األعمال االستھالكیة

oالمیاه المعبأة والمشروبات، وتتضمن تصنیع وتوزیع میاه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء والعصائر.
یتم إدراجھا ضمن قسم األعمال لذلك"المیاه المعبأة والمشروبات"التجاریة في تركیا طبیعتھا مماثلة العملیات 

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

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

ϝѧϛ�ΞΎѧΗϧ�ϥ ѧ́ηΑ�ΕΎѧϣϭϠόϣ�ϩΎϧΩ�ϥϳΑϣ�ΕΎѧϋΎρϗ�ϥѧϣ�ωΎѧρϗϩϼѧϋ�ΔѧϋϭϣΟϣϟ.�ΡΎѧΑέ�ϰѧϟ·�˱ΩΎϧΗѧγ�˯ΩϷ�α Ύѧϳϗ�ϡΗѧϳ

�ϲѧѧΗϟ�ΔѧѧϳϠΧΩϟ�ΓέΩϹ�έϳέΎѧѧϘΗ�ΕΎѧѧϧΎϳΑ�ϲѧѧϓ�ϥϣѧѧο Ηϣ�ϭѧѧϫ�Ύѧѧϣϛ�ˬωΎѧѧρϘϟѧѧΗ�ϱΫѧѧϳϔϧΗϟ�α ϳέѧѧϟ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣ�ΎѧѧϬΗόΟέϣ�ϡΗ

Δѧϣϼϣ�έѧΛϛϷ�ϲѧϫ�ΕΎѧϣϭϠόϣϟ�ϩΫѧϫ�ϥ�ΓέΩϹ�ϯ.للمجموعة έѧΗ�Ι ϳΣ�ˬ˯ ΩϷ�α ΎϳϘϟ�ωΎρϘϟ�ΡΎΑέ�ϡΩΧΗγΗ�ϡϳѧϳϘΗϟ

ϝΎѧѧΟϣϟ�α ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ϝѧѧϣόΗ�ϯ έѧѧΧ�ΕΎϛέѧѧηΑ�ΔѧѧρΑΗέϣϟ�ΕΎѧѧϋΎρϘϟ�ν όΑѧѧΑ�Δѧѧλ ΎΧϟ�ΞΎѧѧΗϧϟ.�ϥϳѧѧΑ�Ύѧѧϣϳϓ�έϳόѧѧγΗϟ�ΩѧѧϣΗόϳ

.القطاعات على أساس تجاري



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٢(

)تابع(تقاریر قطاعیة ١٣

  )تابع(مارس ٣١معلومات عن التقاریر القطاعیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

كما یلي؛لفترة الثالثة أشھرة حسب قطاعات المجموعة فیما یلي النتائج التشغیلی

قسم األعمال االستھالكیةقسم األعمال الزراعیة

األغذیةوالمشروباتالمعبأةهالمیاوعلف الحیواناتالدقیق 
مجموع قسم األعمال 

المجموعاالستھالكیة
مارس ٣١

٢٠١٣
مارس ٣١

٢٠١٢
مارس ٣١

٢٠١٣
مارس ٣١

٢٠١٢
ارس م٣١

٢٠١٣
مارس ٣١

٢٠١٢
مارس ٣١

٢٠١٣
مارس ٣١

٢٠١٢
مارس ٣١

٢٠١٣
مارس ٣١

٢٠١٢
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٣٤٫٢٢٧٢١٢٫٦٤٧١٠٤٫٩٠٩٨١٫١٢٣٢٢٫٣١٩١٧٫٢٩٤١٢٧٫٢٢٨٩٨٫٤١٧٣٦١٫٤٥٥٣١١٫٠٦٤اإلیرادات الخارجیة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------اإلیرادات البینیة للقطاعات
٥٤٫٧٩٥٤٢٫٨٥٤٤١٫٨٩٦٣٠٫٨٩٩٨٩٧٩٤١٫٩٨٥٣٠٫٩٧٨٩٦٫٧٨٠٧٣٫٨٣٢إجمالي الربح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٩٫٣٥٩٦٫٨٦٨٥٣٫٠١٤٤٠٫١٩٤)٣٫٩١٧()٥٫٨٥٩(٤٣٫٦٥٥٣٣٫٣٢٦١٥٫٢١٨١٠٫٧٨٥قطاعیة قبل الضریبة)خسائر/(أرباح 



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٣(

  )تابع(یةتقاریر قطاع١٢

أرباح أو خسائر قطاعات التقاریر مطابقات

أشھر المنتھیة الثالثةأرباح فترة إجمالي 
٢٠١٢مارس ٢٠١٣٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٩٦٫٧٨٠٧٣٫٨٣٢مجموع إجمالي أرباح القطاعات المشمولة بالتقریر
:مبالغ غیر مخصصة

)٢٫١٠٠()٣٫٥٤٣(مصاریف تشغیلیة أخرى
--------------------------------------------------------------------------

٩٣٫٢٣٧٧١٫٧٣٢لفترةإجمالي األرباح الموحدة ل
============================

أرباح فترة الثالثة أشھر المنتھیة 
٢٠١٢مارس ٢٠١٣٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٥٣٫٠١٤٤٠٫١٩٤أرباح القطاعات المشمولة بالتقریر صافيمجموع 
:مبالغ غیر مخصصة

)١٤٫١١٠()١٧٫٠٢٠(مصاریف تشغیلیة أخرى
١٫٠٣٦٦٩٩إیرادات التمویلإجمالي

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

٣٧٫٠٣٠٢٦٫٧٨٣إجمالي األرباح الموحدة للفترة

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

:المشمولة بالتقریرالقطاعات فیما یلي موجودات 
٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١مارس ٣١

ألف درھمألف درھم

٥٩١٫٩٨٠٥٧٨٫٩٧٠قسم األعمال الزراعیة
٥٩٥٫١٩٣٥٧٢٫٤٣٥قسم األعمال اإلستھالكیة

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

١٫١٨٧٫١٧٣١٫١٥١٫٤٠٥إجمالي موجودات القطاعات
٦٧٠٫٧٢٦٥٦١٫٨٩٥غیر مخصصة مبالغ أخرى

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

١٫٨٥٧٫٨٩٩١٫٧١٣٫٣٠٠إجمالي الموجودات الموحدة
============================



)ع.م.ش(مجموعة أغذیة 

)تابع(المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المعلوماتإیضاحات حول 

)١٤(

األطراف ذات العالقةالمعامالت مع ١٣

اتخاذة إذا كان بمقدور طرف ما ممارسة سیطرة أو نفوذاً ملحوظاً على الطرف األخر في تعتبر األطراف أنھا ذات عالق
وأعضاء مجلس اإلدارة كبار موظفي اإلدارةالمساھم الرئیسي ومناألطراف ذات العالقةتتكون.شغیلیةالقرارات المالیة أو الت

تم إبرام .جراء العدید من المعامالت مع أطرافھا ذات العالقةبإ العمل العاديفي سیاق المجموعةقامت.ذات العالقةوشركاتھم
.من خالل اإلدارة أو مجلس إدارة المجموعةوفقاً لشروط وبنود متفق علیھاذات العالقةافاألطرالمعامالت مع

ات كبار موظفي اإلدارةتعویض.أ
:أشھر المنتھیةالثالثةتعویضات كبار موظفي اإلدارة لفترة فیما یلي 

٢٠١٢مارس ٢٠١٣٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

٤٫٣٧٨٤٫٧٧٠قصیرة األجلمنافع التوظیف 
١٫٤٤٦١٫٣٤٢ما بعد التوظیف  منافع

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

٥٫٨٢٤٦٫١١٢
===========================

  عالقة ذيطرف معامالت مع  والقالمستحالمبلغ.ب

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

الشركة القابضة العامة
١٫٤٠٠١٫٨٣٩ینایر١الرصید االفتتاحي في 

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

)٢٤٩٫٢٢٢()٤٫٣٩١(دفع للعملة األجنبیة
)٩٫٨٨١(-مدین على التحوطربح 

٩٫٨٨١-ربح مستلم على التحوط
)٢٫٠١٥(-مدفوعات

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

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

لیة رأسماالتزاماتالتزامات طارئة و١٤

٢٠١٢دیسمبر ٢٠١٣٣١مارس ٣١
ألف درھمألف درھم

٥٣٫٢٨٣٨٣٫٣٧٨خطابات ضمان واعتمادات مستندیة
============================

١٥٧٫٩٤٧١٦٢٫١٧٦التزامات رأسمالیة
============================

توزیعات األرباح١٥

، اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة ٢٠١٣مارس ٢٥لمنعقدة بتاریخ بجلستھ ااإلدارةفي اجتماع مجلس 
تخضع ). ملیون درھم٢٠١٢:٣٠(ملیون درھم ٣٠رأس المال المصدر والمدفوع، بما قیمتھ ٪ من ٥بنسبة 

.٢٠١٣أبریل ٢٣عقد یوم موافقة المساھمین في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي الذي سیُ توزیعات األرباح إلى 




