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    ش.م.عمجموعة أغذية 
  

٣  

  (غير مدقق) الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحلي
  مارس ٣١ية في المنتھ لفترةل

  
  الثالثة أشھر  الثالثة أشھر  
  المنتھية في  المنتھية في  

  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  مارس ٣١

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      
  ٥٢٠٫٦٧١  ٤٩٠٫٨٨٨  يرادات اإل

  )٣٤٥٫٧٤١(  )٣٢٢٫١٧٨(  مبيعاتالتكلفة 
  --------------------  --------------------  

  ١٧٤٫٩٣٠  ١٦٨٫٧١٠  إجمالي األرباح
      

  )٩١٫٠٣٢(  )٨٣٫٥٠٩(  توزيع                  البيع وال مصروفات
  )٤١٫٧٤٢(  )٣٨٫٦٩٧(  المصروفات العمومية واإلدارية

  )١٫٦٠٩(  )١٫٨٥٢(  تطويرالبحث وال تكاليف
  ١١٫٠٧٨  ٢٫٨٣٤  صافي - اإليرادات األخرى

  --------------------  --------------------  
  ٥١٫٦٢٥  ٤٧٫٤٨٦  األرباح التشغيلية

      
  ٥٫٧٠٧  ٣٫٦١٣  تمويلالإيرادات 

  )٤٫٣٤٩(  )٤٫٤٦٣(  تمويلالمصروفات 
  --------------------  --------------------  
  ٥٢٫٩٨٣  ٤٦٫٦٣٦  قبل ضريبة الدخلرباح األ
      

  )٥٤٩(  )١٥٥(  مصروفات ضريبة الدخل
      

  ٥٢٫٤٣٤  ٤٦٫٤٨١  الحصص غير المسيطرة ما فيھاب أرباح الفترة
  =========  =========  

  -  ٦١٩  إلى الحصص غير المسيطرة المنسوبةزائداً: خسائر الفترة 
      

  ٥٢٫٤٣٤  ٤٧٫١٠٠  الشركة مالكيل منسوبةال أرباح الفترة
  =========  =========  

  ٠ .٠٨٧  ٠ .٠٧٩  (بالدرھم) المخفضةوربحية السھم األساسية 
  =========  =========  
  

  الموجزة الموحدة.المرحلية ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  جزءاً  ٢٦إلى  ١٠من المدرجة على الصفحات اإليضاحات تشكل 
  

  .٢و ١على الصفحتين مدرج حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 



    ش.م.عمجموعة أغذية 
  

٤  

  (غير مدقق) الموحد المرحلي الموجزاألخرى  ةالشامل اإليراداتبيان 
  مارس ٣١المنتھية في  لفترةل

  
  الثالثة أشھر  الثالثة أشھر    
  المنتھية في  المنتھية في    

    
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  مارس ٣١

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ٥٢٫٤٣٤  ٤٦٫٤٨١    أرباح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

  إلىة تصنيفھا الحقاًتتم إعادقد تم أو تالبنود التي 
        األرباح أو الخسائر  
  )٨٢٧(  )١٫٥٩١(    خارجيةتحويل عمالت أجنبية من عمليات  روقاتف

  ٦٥١  ٨٦٤    الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة –التدفق النقدي  اتتحوط
  ٦٫٥١٩  -    ُمعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر  –التدفق النقدي  اتتحوط

        
        
  إعادة تصنيفھا الحقاً ضمن لن تتمبنود التي ال
        األرباح أو الخسائر  

  -  ١٫٤٤٩    إعادة قياس تعويضات نھاية الخدمة 
    -----------------  -----------------  

  ٦٫٣٤٣  ٧٢٢   للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
    -----------------  -----------------  

  ٥٨٫٧٧٧  ٤٧٫٢٠٣    للفترة  األخرى اإليرادات الشاملة إجمالي
    ========  ========  

        منسوبة إلى:ال اإليرادات الشاملة إجمالي
  ٥٨٫٧٧٧  ٤٧٫٦٣٥    الشركة الكيم

  -  )٤٣٢(    الحصص غير المسيطرة
    -----------------  -----------------  
    ٥٨٫٧٧٧  ٤٧٫٢٠٣  
    ========  ========  

  
  الموجزة الموحدة.المرحلية ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  جزءاً  ٢٦إلى  ١٠من لى الصفحات اإليضاحات المدرجة عتشكل 

  
  .٢و ١على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج 



    ش.م.عمجموعة أغذية 
  

٥  

   المرحلي الموجز الموحدبيان المركز المالي 
  كما في

  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١    
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق    
  ألف درھم  ألف درھم إيضاح 
        موجوداتال
        متداولةالموجودات غير ال
  ١٫١٢١٫٥٧٨  ١٫١١٥٫٨٨٩  ٦  معداتالالت واآلممتلكات وال

  ٣٫٨٨٨  ٣٫٦٨٥    لممتلكات وآالت ومعدات ةمقدمدفعات 
  ٢٧٥٫٩٣٣  ٢٧٥٫٩٣٣  ٧  الشھرة التجارية

  ٩٠٫٣٨٧  ٨٩٫٨٢٩    ملموسةالموجودات غير لا
  ٣٫٨٨٧  ٢٫٤٦٨    الموجودات المالية األخرى

    -------------------  -------------------  
    ١٫٤٩٥٫٦٧٣  ١٫٤٨٧٫٨٠٤  

  -------------------  -------------------    إجمالي الموجودات غير المتداولة
        

       الموجودات المتداولة
  ٣١٣٫٥٩٥  ٣٣٢٫٣١٥  ٨  مخزونال
  ٤٠٤٫٧٣٦  ٤٩٥٫٦٣٦  ٩  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال

  ٣٨٧  ١٦٢    المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٣٥٫٦٢٨  ٧٠٫١٢٦    مستحقة القبضتعويضات حكومية 

  ٦٩٢٫٨٤٢  ٧٢٥٫٣٠١  ١٠  المصرفيةرصدة األنقد وال
   -------------------  -------------------  

  ١٫٤٤٧٫١٨٨  ١٫٦٢٣٫٥٤٠    الموجودات المتداولة إجمالي
    -------------------  -------------------  
        متداولةالمطلوبات ال

  ٣١٤٫٠٢٣  ٣٧٩٫٤٥٨  ١١  )استحقاق قصير األجل(مصرفية قروض 
  ٤٢٥٫٥٠٤  ٤٦٠٫٧٠١  ١٣  خرىاألتجارية والدائنة الذمم ال
  ٢٫٩٤٠  ٣٫٢٦١  ١٤  أطراف ذات عالقةإلى  مستحقال
    -------------------  -------------------  

  ٧٤٢٫٤٦٧  ٨٤٣٫٤٢٠   إجمالي المطلوبات المتداولة
    -------------------  -------------------  

  ٧٠٤٫٧٢١  ٧٨٠٫١٢٠    صافي الموجودات المتداولة
    -------------------  -------------------  

        المطلوبات غير المتداولة
  ٧٤٫٩٦٧  ٧٥٫٦٦٨    مخصص تعويضات نھاية الخدمة

  ٢٧٨٫٩٢٨  ٢٩٨٫٥٥٤  ١١  )استحقاق طويل األجل(قروض مصرفية 
    -------------------  -------------------  

  ٣٥٣٫٨٩٥  ٣٧٤٫٢٢٢    إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    --------------------  -------------------  
        

  ١٫٨٤٦٫٤٩٩  ١٫٨٩٣٫٧٠٢    صافي الموجودات
    ===========  ==========  
  

  ....... تابع
  
  

   





    ش.م.عمجموعة أغذية 
  

٧  

  (غير مدقق) وجز الموحدالمرحلي المبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  مارس ٣١المنتھية  الثالثة أشھرلفترة 

   
  

  رأس 
 المال

حتياطي اال
 قانونيال

احتياطي 
تحويل 

  محتجزةالرباحاأل احتياطي اخر عمالتال
 مالكيلالمنسوبة 
  الشركة

لحصص غير ا
    اإلجمالي  المسيطرة

  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                  

  ١٫٦٨٥٫٦٨٦  -  ١٫٦٨٥٫٦٨٦  ٩٩٨٫٣٩٩  )١٩٫٢٦٠(  )٤٠٫٣٠٣(  ١٤٦٫٨٥٠  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
  

             للفترةاألخرىةالشاملاإليراداتإجمالي
  ٥٢٫٤٣٤  -  ٥٢٫٤٣٤  ٥٢٫٤٣٤  -  -  -  -  أرباح الفترة 

  

                  اإليرادات الشاملة األخرى: 

  )٨٢٧(  -  )٨٢٧(  -  -  )٨٢٧(  -  -  خارجيةويل عمالت أجنبية من عمليات تح اتفروق

  الجزء الفعال  –التدفق النقدي  اتتحوط
  ٦٥١  -  ٦٥١  -  ٦٥١  -  -  -  من التغيرات في القيمة العادلة (صافي)  

  ٦٫٥١٩  -  ٦٫٥١٩  -  ٦٫٥١٩  -  -  -  إعادة قياس تعويضات نھاية الخدمة
  ------------------  ----------------- ----------------- ----------------- ----------------------- -----------------------  -----------------------  ----------------------  

  ٥٨٫٧٧٧  -  ٥٨٫٧٧٧  ٥٢٫٤٣٤  ٧٫١٧٠  )٨٢٧(  -  -  اإليرادات الشاملةإجمالي 
  ------------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------  

             حقوق الملكية تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في
  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢٠١٦توزيعات األرباح لسنة 

  ------------------  -------------------  -----------------  -----------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------  
  ١٫٧٤٤٫٤٦٣  -  ١٫٧٤٤٫٤٦٣  ١٫٠٥٠٫٨٣٣  )١٢٫٠٩٠(  )٤١٫١٣٠(  ١٤٦٫٨٥٠  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧مارس  ٣١الرصيد في 

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

   



    ش.م.عمجموعة أغذية 
  

٨  

  (تابع) (غير مدقق)بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد 
  مارس ٣١المنتھية  الثالثة أشھرلفترة 

  
  

  رأس 
  المال

حتياطي اال
  قانونيال

احتياطي 
تحويل 

  عمالتال
  احتياطي

  خرآ
رباح األ
  محتجزةال

 مالكيلالمنسوبة 
  الشركة

لحصص غير ا
    اإلجمالي  المسيطرة

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

  ١٫٨٤٦٫٤٩٩  ٣٣٫٦٤١  ١٫٨١٢٫٨٥٨  ١٫٠٩٣٫٨٨٠  )٦٫٤٤٥(  )٤٢٫٠٣٦(  ١٦٧٫٤٥٩  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  

              للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
  ٤٦٫٤٨١  )٦١٩(  ٤٧٫١٠٠  ٤٧٫١٠٠  -  -  -  -  أرباح الفترة 

  

                  اإليرادات الشاملة األخرى: 

  )١٫٥٩١(  ١٨٧  )١٫٧٧٨(  -  -  )١٫٧٧٨(  -  -  خارجيةعمليات أجنبية من عمالت تحويل  اتفروق

  الجزء الفعال  –التدفق النقدي  اتتحوط
  من التغيرات في القيمة العادلة (صافي)  

  
-  

  
-  

  
-  

  
٨٦٤  

  
-  

  
٨٦٤  

  
-  

  
٨٦٤  

  ١٫٤٤٩  -  ١٫٤٤٩  -  ١٫٤٤٩  -  -  -  إعادة قياس تعويضات نھاية الخدمة
  ------------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------  

  ٤٧٫٢٠٣  )٤٣٢(  ٤٧٫٦٣٥  ٤٧٫١٠٠  ٢٫٣١٣  )١٫٧٧٨(  -  -  اإليرادات الشاملةإجمالي 
  ------------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------  

  ١٫٨٩٣٫٧٠٢  ٣٣٫٢٠٩  ١٫٨٦٠٫٤٩٣  ١٫١٤٠٫٩٨٠  )٤٫١٣٢(  )٤٣٫٨١٤(  ١٦٧٫٤٥٩  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨مارس  ٣١ الرصيد في
  ========  ========  ========  ========  ==========  ==========  ==========  ==========  
  

  الموجزة الموحدة.المرحلية ة ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالي جزءاً  ٢٦إلى  ١٠من اإليضاحات المدرجة على الصفحات تشكل 



    ش.م.عمجموعة أغذية 
  

٩  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
  مارس ٣١المنتھية  الثالثة أشھرفترة ل

  

    
   مارس ٣١

٢٠١٨  
  مارس ٣١

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٥٢٫٤٣٤  ٤٦٫٤٨١   طرةبما فيھا الحصص غير المسي أرباح الفترة
        تعديالت لـ:

  ٢٧٫٠٠٠  ٢٦٫٣١٨  ٦  ستھالكاال
  ٢٧٦  ٦١١    إطفاء موجودات غير ملموسة

  )٥٫٧٠٧(  )٣٫٦١٣(    تمويلالإيرادات 
  ٤٫٣٤٩  ٤٫٤٦٣    تمويلالمصروفات 

  )٦٫٠٩٣(  )٨٧(  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات بيعمن  حاربأ
  ١٫٠٥٩  ١٢  ٨  الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة، صافي
  ١٫٥٣١  ١٫٤٠١  ٩  الحركة في مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

  ٢٫٧٢٨  ٣٫٦٣٢    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  ٥٤٩  ١٥٥    مصروفات ضريبة الدخل

    --------------------  ------------------  
  ٧٨٫١٢٦  ٧٩٫٣٧٣    التغيرات في:

        المخزون
  ٦٫٩٤٩  )١٨٫٧٣٢(    صافي ،ة واألخرىالذمم المدينة التجاري

  )٣٥٫١٩١(  )٩٢٫٩٤٠(    المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٢٠  ٢٢٥  ١٤  مستحقة القبضحكومية تعويضات 
  ١١٫٣٣٥  )٣٤٫٤٩٨(    أطراف ذات عالقةإلى المستحق 

  ١٫١٤٤  ٣٢١  ١٤  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ٥٢٫٦٠٤  ٣٧٫٤٥١    صافي ،المطلوبات األخرى

    ١٢٥(  ١٫٤١٩(  
   --------------------  ------------------  

  ١١٥٫٠٦٢  )٢٧٫٣٨١(    األنشطة التشغيلية النقد (المستخدم في)/الناتج من 
  )٤٫٥٤٩(  )٦١٨(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  )٨٧٢(  )١٥٥(    ضريبة الدخل المدفوعة
    --------------------  ------------------  
  ١٠٩٫٦٤١  )٢٨٫١٥٤(    الناتج من األنشطة التشغيلية(المستخدم في)/في النقد صا
    --------------------  ------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٣٢٫٣٧٨(  )٢٣٫٥٤٤(  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات  حيازة

  ٦٫٧٤٤  ٤٥٨  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات بيعمتحصالت من 
  )١٨٧٫٧٥١(    -    يازة شركة تابعةح
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  )٢٢٢٫٦٢٧(  )٣٤٫٦٦٣(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    --------------------  ------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ١٦٣٫٢٠١  ٧٤٫٥٣٦  ١١   يصاف -قروض مصرفية 

  )٢٫٦٣٧(  )٦٫٦٢٧(    مدفوعةال ةالفائد
    --------------------  ------------------  

  ١٦٠٫٥٦٤  ٦٧٫٩٠٩    األنشطة التمويلية الناتج من لنقداصافي
    --------------------  ------------------  

  ٤٧٫٥٧٨  ٥٫٠٩٢    الزيادة في النقد وما يعادله
  ٢١٫٣٧٣  ٥٣٫٨٥٣    يناير ١النقد وما يعادله كما في 

  ٦٦٨  ١٫١٠٣    أجنبيةعمالت تأثير صرف 
    --------------------  ------------------  

  ٦٩٫٦١٩  ٦٠٫٠٤٨  ١٠  مارس ٣١النقد وما يعادله كما في 
    =========  =========  

  

  
  الموجزة الموحدة.المرحلية ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  جزءاً  ٢٦إلى  ١٠من اإليضاحات المدرجة على الصفحات تشكل 

  
.٢و ١على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج 



  
  ش.م.عمجموعة أغذية 

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

١٠  

  لوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ا ١
  

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

  شطة الرئيسية للشركة في تأسيس واستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع األغذية والمشروبات.األن
  

ذلك التاريخ  المنتھية في الثالثة أشھرولفترة  ٢٠١٨ مارس ٣١للشركة كما في  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتألف
  بـ "المجموعة"). ةمجتمع اذكورة أدناه (يشار إليھتابعة المالشركة وشركاتھا المن 

  
    

بلد التأسيس 
  ومزاولة النشاط

    رأس المالالحصة في 
  )٪(    

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  الشركة التابعة  النشاط الرئيسي
  

   ش.م.عشركة المطاحن الكبرى 
  

  
 اإلمارات العربية

  المتحدة

  
١٠٠  
 

  
١٠٠  

  
إنتاج وبيع الدقيق وعلف 

  الحيوانات.

  
 ش.م.ع العين لألغذية والمشروبات شركة

  (اإلمارات العربية المتحدة)
  

  
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
إنتاج وبيع المياه المعبأة 

والعصائر  المنكھةوالمياه 
ولبن الزبادي ومعجون 
الطماطم والخضراوات 

منتجات و المجمدة
  المخبوزات المجمدة. 

  
  مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م 

  مصر) يةأغذ(

  
  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 ة المياهشركة البيان لتنقية وتصفي
  المعبأة.

  
إنتاج الزجاجات والعبوات   ١٠٠  ١٠٠  اإلمارات  ذ.م.م شركة شكالن لصناعة البالستيك

  البالستيكية
  

 شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنية
  ذ.م.م

إنتاج وتعبئة وبيع المياه   ١٠٠  ١٠٠  مانعُ 
  المعبأة.

        

مصنع دلتا للمياه المعبأة شركة 
  المحدودة

المملكة العربية 
  السعودية

إنتاج وتعبئة وبيع المياه   ١٠٠  ١٠٠
  المعبأة.

          

الرماح الوطنية للتجارة العامة شركة 
  والمقاوالت ذ.م.م

إنتاج وتعبئة وبيع المياه   ٥٠  ٥٠  الكويت
  المعبأة.

         
مارات العربية اإل  شركة جلف ناشونال لألعالف ذ.م.م

  المتحدة
استيراد والبيع بالجملة   ٥١  ٥١

  لألعالف.
  

   



  
  ش.م.عمجموعة أغذية 

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

١١  

 أساس اإلعداد ٢
  
  التوافق بيان   )أ(

  
ً  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد ھذه  "التقارير المالية  ٣٤لمعيار المحاسبي الدولي رقم لوفقا

كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية  الموجزة الموحدةالمعلومات المالية المرحلية ھذه  تتضمنال  .المرحلية"
وللسنة  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في قراءتھا  ويتعينالكاملة، الموحدة 

  .ذلك التاريخ المنتھية في
  

  أساس القياس  (ب)
  

ية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية تم إعداد ھذه المعلومات المالية المرحل
  المشتقة، والتي يتم تسجيلھا بالقيمة العادلة.

  
  وعملة العرض الرسميةالعملة   )ج(

  
")، ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي تم عرض

  .باأللفإلى أقرب عدد صحيح  تقريبھاللمجموعة، وتم  الرسميةوھي العملة 
  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

المعلومات المالية المرحلية الموجزة المجموعة في ھذه  من قبلإن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة 
 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في في البيانات المالية الموحدة  المجموعة من قبل المتبعةھي نفس السياسات والطرق  الموحدة

. لم تقم المجموعة ٢٠١٨يناير  ١، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباراً من ذلك التاريخ وللسنة المنتھية في
  .عدعيلھا بتم إصدارھا ولكن لم يتم تفالتي خرى األتعديالت التفسيرات أو المعايير أو من البتطبيق مبكر ألي 

  
"اإليرادات من العقود مع من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥المعيار رقم تطبق المجموعة للمرة األولى 

لبيانات ابيان إعادة  يتطلبان الّذينية "األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المال ٩العمالء" والمعيار رقم 
  ، يتم بيان طبيعة وتأثير ھذه التغيرات أدناه. ٣٤قة. وحسبما يقتضي المعيار المحاسبي الدولي رقم المالية الساب

  
، إال أنھا ليس لھا تأثير على المعلومات المالية ٢٠١٨كما ُتطبق عدة تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى في عام 

  المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.
  

  معايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء"من ال ١٥المعيار رقم 
  

لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف  شامالً  اً من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار ١٥يضع المعيار رقم 
يرادات، بما في ذلك المعيار المحاسبي باإليرادات. يحل ھذا المعيار محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإل

الصادر عن لجنة  ١٣عقود اإلنشاءات والتفسير رقم  ١١اإليرادات، والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨الدولي رقم 
  تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية برامج والء العمالء.

  
حتساب اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. طبقاً للمعيار يضع المعيار الجديد نموذج يتكون من خمس خطوات ال

منشأة الوقع تت بقيمة تساوي المقابل الذيمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم االعتراف باإليرادات  ١٥رقم 
  أو الخدمات إلى العميل. السلعتحويل  نظيرالحصول عليه 

   



  
  ش.م.عمجموعة أغذية 

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

١٢  

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

  (تابع) من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء" ١٥المعيار رقم 
  

يتطلب ھذا المعيار أن تقوم الشركات بوضع أحكام، مع مراعاة كافة الوقائع والظروف ذات الصلة، عند تطبيق كل 
ما يحدد المعيار محاسبة التكاليف اإلضافية المتكبدة للحصول خطوة من خطوات النموذج على العقود مع عمالئھا. ك

  العقد. بتنفيذمباشرة المرتبطة على العقد والتكاليف 
  

 ،من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير التراكمي ١٥تطبيق المعيار رقم بالمجموعة  قامت
). بناء على ذلك، لن ٢٠١٨يناير  ١في تاريخ التطبيق األولي (أي في  ھذا المعيارمع االعتراف بتأثير التطبيق األولي ل

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فترة المقارنة المبينة.  ١٥تطبق المجموعة متطلبات المعيار رقم 
  

لمشروبات. يتم عادة بيع ھذه البضائع نتاج وبيع منتجات متنوعة في قطاع األغذية واإتقوم المجموعة بمزاولة أعمال 
   بذاتھا بموجب عقود محددة منفصلة مع العمالء.

  
  بيع البضائع   (أ)

  
نه أإلى وقد خلصت المجموعة  التزام أداء.على المبرمة مع العمالء لبيع البضائع بشكل عام  عقود المجموعة تشتمل

زمنية التي يتم عندھا تحويل السيطرة على األصل للعميل، النقطة ال عندينبغي االعتراف باإليرادات من بيع البضائع 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أي  ١٥وتكون عموماً عند تسليم البضائع. لذلك، لم يكن لتطبيق المعيار رقم 

  االعتراف بھا.التي يلزم تأثير على توقيت االعتراف باإليرادات ومقدار اإليرادات 
  

  "األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩ المعيار رقم
  

 ٣٩محل المعيار المحاسبي الدولي رقم  "األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩رقم يحل المعيار 
أو بعد ذلك التاريخ،  ٢٠١٨يناير  ١ي "األدوات المالية: االعتراف والقياس" اعتباراً من الفترات السنوية التي تبدأ ف

  حيث يضم جميع األوجه الثالث الخاصة بمحاسبة األدوات المالية: التصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط.
  

المجموعة من اإلعفاء الذي يسمح لھا بعدم إعادة بيان أرقام المقارنة للفترات السابقة المتعلقة بالتغيرات في  استفادت
وف يتم االعتراف بشكل عام بالفروق في القيم الدفترية للموجودات سصنيف والقياس (بما في ذلك انخفاض القيمة). الت

من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ضمن األرباح  ٩المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 
متطلبات محاسبة التحوط الجديدة مستقبالً. نظراً لعدم ويتم كذلك تطبيق  .٢٠١٨ يناير ١المحتجزة واالحتياطيات كما في 

  ، فليس ھناك أي تأثير للتحول أعاله.٢٠١٧ديسمبر  ٣١د عالقة تحوط كما في ووج
  

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩استناداً إلى تقييم المجموعة، خلصت المجموعة إلى أن تطبيق المعيار رقم 
  ليس له تأثير جوھري على بياناتھا المالية الموحدة.

  
  الماليةالموجودات 

  
حكام ألاطرفاً في  المجموعةالذي تصبح فيه المتاجرة  تقوم المجموعة مبدئياً باالعتراف بالموجودات المالية في تاريخ

ً قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة .بالعقدخاصة التعاقدية ال ً إليھا ،يتم مبدئيا باستثناء  ،تكاليف المعاملة مضافا
ً بالقيمة العادلة. تقوم  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر التي يتم قياسھا مبدئيا

  قياس الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.بالحقاً  المجموعة
   



  
  ش.م.عمجموعة أغذية 

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

١٣  

  (تابع)الھامة  السياسات المحاسبية  ٣
  

  (تابع)" األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم 
  

  (تابع)الموجودات المالية 
  

 التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية ھاتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي حقوق
الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات  بتحويلعندما تقوم المجموعة أو  ،من ھذه الموجودات

المالية من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية ھذه الموجودات المالية بصورة فعلية. ويتم 
موعة بإنتاجھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو االعتراف بأي حصة في الموجودات المالية المحولة التي تقوم المج

  مطلوبات منفصلة.
  

 ،قط عندمافو الموحد عندما، ضمن بيان المركز المالي المبلغتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي 
ت على أساس صافي يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة ھذه المبالغ وتكون لديھا الرغبة إما في تسوية المعامال

  المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
  

  الموجودات الماليةتصنيف 
  

ً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة  المالية ھاتقوم المجموعة بتصنيف موجوداتعند االعتراف المبدئي،  كما تم قياسھا الحقا
م في إدارة الموجودات المالية وسمات التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات العادلة استناداً إلى نموذج األعمال المستخد

  المالية. 
  

الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق : ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كان لدى المجموعة الموجودات المالية التالية كما في 
  .ادلهالنقد وما يعمن أطراف ذات عالقة والتعويضات الحكومية المستحقة القبض و

  
  النقد وما يعادله

  
صيرة ق وودائع قصيرة األجل واستثمارات لدى البنوك في حسابات جاريةاألرصدة النقد و يتألف النقد وما يعادله من

  مخاطر غير جوھرية نتيجة التغيرات في القيمة.لاألجل تكون جاھزة للتحويل إلى مبلغ نقدي معروف وتخضع 
  

  القروض والذمم المدينة
  

روض وذمم ة كقمدرجة في سوق نشطالقابلة للتحديد غير الثابتة أو الدفعات الذات  التجارية الذمم المدينة فيتم تصني
. يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة. مدينة

ق معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل حيث يكون يتم االعتراف بإيرادات الفائدة من خالل تطبي
  االعتراف بالفائدة غير جوھري. 

  
أة وتوزيع التي يتم قياسھا بالتكلفة المطف الدينالفعلي ھي طريقة احتسـاب التكلفة المطفـأة ألدوات  الفائدةإن طريقة معدل 

لمقبوضات القيمة الحالية ل لخفضالفعلي في المعدل المستخدم  الفائدةمعدل اإليرادات على مدى الفترة ذات الصلة. يتمثل 
ً  النقدية المستقبلية المقدرة (بما في ذلك كافة الرسـوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من  تماما

خالل العمر االفتراضي المقدر ألدوات الفعلي وتكاليف المعامالت واألقسـاط أو الخصومات األخرى) من  الفائدةمعدل 
  أو، إن كان مناسبـاً، عبر فتـرة أقصر للتوصل إلى صافي القيمة الدفتريـة عند االعتـراف المبـدئي. دينال
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١٤  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)" األدوات المالية" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم 
  

  (تابع)الموجودات المالية 
  

  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة
  

يتم الحقاً قياس الموجودات المالية، باستثناء الموجودات المصنفة كموجودات مالية يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة، بالقيمة 
  أو الخسائر.   ضمن األرباح المعترف بھا كافة التغيرات التي تطرأ عليھامع العادلة 

  

فيما يتعلق باالستثمارات في سندات الملكية التي ال يتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل نھائي 
عند االعتراف المبدئي (على أساس كل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من 

ً إليھا  االستثمارات في أدوات حقوق الملكيةاألخرى. يتم قياس خالل اإليرادات الشاملة  ً بالقيمة العادلة مضافا مبدئيا
تكاليف المعاملة. ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 

 بعاد األصل،عندما يتم است .تراكمة في احتياطي إعادة تقييم االستثماراتويتم بيان القيمة الم في اإليرادات الشاملة األخرى
ً بيان قيمتھا المتراكمة في احتياطي إعادة تقييم تم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة ي ال التي تم سابقا

  االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر ولكن يتم إعادة تصنيفھا إلى األرباح المحتجزة.
  

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من تلك االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في األرباح أو الخسائر عندما يثبت حق 
اإليرادات، ما لم تمثل تلك التوزيعات  ١٨المجموعة في الحصول على تلك التوزيعات طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 سائرضمن األرباح أو الخار. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المكتسبة بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثم
  في األرباح أو الخسائر. ‘اإليرادات األخرى’ويتم إدراجھا تحت بند 

  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية غير المشتقة

  
المتكبدة" الوارد في المعيار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر  ٩إن المعيار رقم 

بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة" األمر الذي سيحتاج إلى قدر كبير من األحكام  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة والتي سيتم تحديدھا على أساس االحتمال 

  المرجح.
  

سوف يطبق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 
  الملكية، ويطبق على موجودات العقود. أدواتمن خالل اإليرادات الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في 

  
 ً   :تاليةال األسسمخصص الخسائر على  يتم قياسالتقارير المالية، سوف من المعايير الدولية إلعداد  ٩لمعيار رقم ل طبقا

  
خالل  ةالمحتمل حاالت التعثرتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن  :شھراً  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  -

 وشھراً من تاريخ التقرير؛  ١٢
 ت التعثرحاالخسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن  تمثل :خسائر االئتمان المتوقعة على مدى األعمار اإلنتاجية -

  .لألداة الماليةاإلنتاجي  العمرعلى مدى  ةالمحتمل
  

ُيطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي إذا ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالي في تاريخ 
شھراً إن لم يحدث  ١٢قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  التقرير بصورة جوھرية منذ االعتراف المبدئي، بينما يطبق

ذلك. قد ترى المنشأة أن مخاطر االئتمان ألصل مالي لم تزداد بصورة جوھرية إذا كان ھذا األصل ينطوي على مخاطر 
 ً لى الذمم عائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. ُيطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي دائما

اً تطبيق ھذه السياسة أيض المجموعةالمدينة التجارية وموجودات العقود التي ال تتضمن عنصر تمويلي ھام، وقد تقرر 
  على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي تتضمن عنصر تمويلي ھام.
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١٥  

  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  (تابع)" األدوات المالية" ية إلعداد التقارير الماليةمن المعايير الدول ٩المعيار رقم 
  

  (تابع)الموجودات المالية 
  

المتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي  عام بشكلمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩يتضمن المعيار رقم 
  الخاصة بتصنيف المطلوبات المالية. ٣٩رقم 

  
ً للمعيار المحاسب يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بكافة التغيرات في القيمة العادلة  ٣٩ي الدولي رقم وفقا

من المعايير  ٩بموجب المعيار رقم بينما يتم للمطلوبات المصنفة على أنھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
  ادلة بصورة عامة على النحو التالي:الدولية إلعداد التقارير المالية عرض التغيرات في القيمة الع

  
قيمة التغير في القيمة العادلة المرتبطة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات ضمن اإليرادات الشاملة  عرضيتم  -

   واألخرى؛ 
  لتغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.لالقيمة المتبقية  عرضيتم  -

  
  مطلوبات مالية أو كحقوق ملكية على حسب جوھر الترتيب التعاقدي.كلملكية إما سندات الدين وحقوق اتصنيف يتم 

 
يتمثل سند الملكية بأي عقد يدل على الحقوق المتبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم كافة مطلوباتھا. ويتم االعتراف 

 يف االصدار المباشرة.  من قبل المجموعة بقيمة المتحصالت المستلمة ناقصاً تكال صادرةبسندات الملكية ال
 

لدى المجموعة من الذمم الدائنة التجارية واألخرى والمستحق ألطراف ذات عالقة والقروض المطلوبات المالية تتألف 
لفة المطفأة باستخدام بالتكالحقاً  ھاويتم قياس ،صافية من تكاليف المعاملة المصرفية والتي يتم قياسھا مبدئياً بالقيمة العادلة،

األجل  ، باستثناء المطلوبات طويلةالفائدة الفعلية مع مصروفات الفوائد المعترف بھا على أساس العائد الفعلي طريقة
 عندما يكون االعتراف بالفائدة غير جوھري.

  
  مستحقة القبض حكوميةالتعويضات ال
  

م مدعومة في إمارة أبوظبي يت للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار التي يتم دفعھاإن األموال 
كخصم من تكلفة المبيعات، على أساس منتظم في  الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحلياالعتراف بھا في 

  نفس الفترة التي تتأثر فيھا معاملة البيع.
  

بوظبي لتعويضات من حكومة أالموجز الموحد بعد خصم االمرحلي األرباح أو الخسائر يتم بيان تكلفة المبيعات في بيان 
 ھو الحد الجزئيالغرض من ھذه التعويضات  إن. درھم) ألف ٣٨٫٧٣٢: ٢٠١٧ مارس ٣١(درھم  ألف ٣٥٫٥٧٠البالغة 

  أسعار بيع المواد الغذائية للمستھلكين في إمارة أبوظبي.على األسعار العالمية للحبوب تقلب من تأثير زيادة و
  

  ةواألحكام المحاسبي التقديرات  ٤
  

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  يتطلب المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن إعداد 
ائج قد تختلف النت. مصروفاتتطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات وال

  الفعلية عن ھذه التقديرات.
  
تطبيق  عنداإلدارة  الموضوعة من قبلالھامة األحكام  كانت، معلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةالإعداد ھذه  عند

 لىعھي نفس األحكام والمصادر المطبقة  لعدم اليقين في التقديراتالسياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 
  .ذلك التاريخ المنتھية في وللسنة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في 
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١٦  

  إدارة المخاطر المالية  ٥
  

التي تم اإلفصاح عنھا في  واإلجراءاتدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك األھداف إل وإجراءات المجموعةإن أھداف 
  .ذلك التاريخ وللسنة المنتھية في ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في البيانات المالية الموحدة 

  
  معداتالالت واآلممتلكات وال  ٦

  
  االستحواذ واالستبعادعمليات 

  
 معداتالالت واآلممتلكات والالمجموعة في  بلغ صافي استثمار، ٢٠١٨ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة أشھرفترة خالل 

حيث تشتمل تلك االستثمارات على االستحواذ على  ،ألف درھم) ٣٢٫٣٧٨ :٢٠١٧ مارس ٣١(ألف درھم  ٢٣٫٥٤٤
 موجودات: ٢٠١٧ مارس ٣١(درھم  ألف ٢٠٣قيمة ب مقدمةً  ومبالغ مدفوعةألف درھم  ٢٣٫٧٤٧ بمبلغموجودات 

  . )ألف درھم ٦٫٤٩٠ بقيمة ومبالغ مدفوعة مقدمةً ألف درھم  ٢٥٫٨٨٨ بمبلغ مستحوذ عليھا
  

 ٣١( ٢٠١٨ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة أشھرفترة درھم خالل  فأل ٣٧١تم استبعاد موجودات بقيمة دفترية تبلغ 
 أرباح: ٢٠١٧ مارس ٣١(ألف درھم  ٨٧ بلغت أرباح وترتب على ھذا االستبعاد، درھم) ألف ٦٥١ :٢٠١٧ مارس
  .خرىاأليرادات اإلصافي  تم تسجيلھا ضمن ألف درھم) ٦٫٣٠٩ بلغت

  
 مارس ٣١ المنتھية في الثالثة أشھرفترة معدات خالل الالت واآلمتلكات ومللذلك، بلغ االستھالك المحمل عالوة على 

  .ألف درھم) ٢٧٫٠٠٠: ٢٠١٧ مارس ٣١(لف درھم أ ٢٦٫٣١٨ مبلغ ٢٠١٨
  

  التجارية الشھرة  ٧
  
حيث  داخل المجموعة ةتشغيلي ربعة قطاعاتأى إلالتجارية تم تخصيص الشھرة  ،االنخفاض في القيمة اختبارغراض أل

   سنوي.بشكل االنخفاض في القيمة اختبار  يتم إجراءلألغراض اإلدارية الداخلية.  التجارية تتم مراقبة الشھرة
  

  مخزونال  ٨
  

 بطيء الحركةبتسجيل مخصص للمخزون  ٢٠١٨ مارس ٣١المنتھية في  الثالثة أشھرفترة قامت المجموعة خالل 
. تم إدراج المخصص ضمن تكلفة درھم) ألف ١٫٤٣٣: ٢٠١٧ مارس ٣١(ألف درھم  ٦٧٥ بمبلغ والمتقادم والراكد

  المبيعات. 
  

ألف درھم  ٦٨٧ بمبلغ والمتقادم والراكد بطيء الحركةللمخزون  مخصص بشطبك، قامت المجموعة عالوة على ذل
  .ألف درھم) ٣٧٤: ٢٠١٧ مارس ٣١(
  

  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال  ٩
 

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٣٥٩٫٢٥٩  ٤٠٥٫٧٠١  ذمم مدينة تجارية
  )٢٤٫٥٦١(  )٢٥٫٩١٥(  مخصص خسائر انخفاض القيمة

  ---------------------  ---------------------  
  ٣٣٤٫٦٩٨  ٣٧٩٫٧٨٦  

 ً   ٣٩٫٤٧٧  ٦٥٫٦٠١  مصروفات مدفوعة مقدما
  ٣٠٫٥٦١  ٥٠٫٢٤٩  ذمم مدينة أخرى

  ---------------------  ---------------------  
  ٤٠٤٫٧٣٦  ٤٩٥٫٦٣٦  
  ==========  ==========  
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١٧  

  (تابع) خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال  ٩
 

، بتسجيل مخصص لخسائر انخفاض القيمة ٢٠١٨مارس  ٣١قامت المجموعة خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
أي المجموعة بشطب  م تقملعالوة على ذلك، ألف درھم).  ١٫٥٥٤: ٢٠١٧مارس  ٣١(ألف درھم  ١٫٤٠١بمبلغ 

  ألف درھم). ٢٣ شطب مخصص بمبلغ :٢٠١٧مارس  ٣١(مخصص لخسائر انخفاض القيمة 
  

  المصرفيةالنقد واألرصدة   ١٠
  

  :على ما يلي النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد يشتمل
  
  ديسمبر ٣١   مارس ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  رھمألف د  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

       
  ٢٫٢٢١  ١٫٧٥٠  ٣٫٣٠٢  النقد في الصندوق

  ٨٢٫٦٠٤  ١٠٢٫٤٢١  ٩٨٫١٥٣  حساب جاري وحساب توفير
  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

  ٨٤٫٨٢٥  ١٠٤٫١٧١  ١٠١٫٤٥٥  النقد واألرصدة المصرفية
        
  ساب مشروط (لتوزيعات األرباح من ح
  )٢٠١٤إلى  ٢٠٠٩  

)٢٦٫٩٤٧(  )٢٦٫٩١٧(  )٢٦٫٨٥٧(  

  ) ٤٫٠٢٥(  )٧٫٦٣٥(  )١٤٫٥٥٠(  )١١سحب مصرفي على المكشوف (إيضاح 
  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

  ٥٣٫٨٥٣  ٦٩٫٦١٩  ٦٠٫٠٤٨  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية
  =========  =========  =========  

  ٨٤٫٨٢٥  ١٠٤٫١٧١  ١٠١٫٤٥٥  النقد واألرصدة المصرفية 
  ٦٠٨٫٠١٧  ٤٦٦٫٦٨٢  ٦٢٣٫٨٤٦  ودائع ثابتة 

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ٦٩٢٫٨٤٢  ٥٧٠٫٨٥٣  ٧٢٥٫٣٠١  
  =========  =========  =========  

  
ال تزيد فترة استحقاقھا عن سنة  ٢٠١٧مارس  ٣١( واحدة سنةال تزيد فترة استحقاقھا عن  أعاله إن الودائع الثابتة

  .)٪٣. ٣٠إلى  ٪٢. ٩٥من  :٢٠١٧ مارس ٣١( ٪٣. ٦٠إلى  ٪٢. ٦٠وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من  ،واحدة)
  

ضمن  اتكمطلوبلھذا المبلغ مبلغ مساويٍ تم تسجيل  يمثل الحساب المشروط المبلغ المخصص لدفع توزيعات األرباح.
ضمن النقد وما يعادله ألغراض بيان التدفقات  المشروطلم يتم إدراج ھذا الرصيد النقدي  الذمم الدائنة التجارية واألخرى.

  .النقدية
   



  
  ش.م.عمجموعة أغذية 

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

١٨  

  مصرفيةالقروض ال  ١١
  

  لمطفأة.تم قياسھا بالتكلفة اوالتي يفائدة بال لةالمحمالمجموعة  يقدم ھذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض
  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      مطلوبات متداولة
  ٢٦٥٫٩١٧  ٢٩٨٫٥٨١  ةائتماني تتسھيال

  ٤٤٫٠٨١  ٦٦٫٣٢٧  قرض قصير األجل
  ٤٫٠٢٥  ١٤٫٥٥٠  سحب مصرفي على المكشوف

  ---------------------  ---------------------  
  ٣١٤٫٠٢٣  ٣٧٩٫٤٥٨  
  ==========  ==========  

      المطلوبات غير المتداولة
  ٢٧٨٫٩٢٨  ٢٩٨٫٥٥٤  قروض ألجل***

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

  لسدادا الشروط وجدول
  

      ھمدر باأللفالمبالغ 
  ٢٠١٨ مارس ٣١

  (غير مدققة)
  ٢٠١٧ سمبرــــــــدي ٣١

  (مدققة)

    
  العملة

  معدل 
  الفائدة

سنة 
  االستحقاق

 /القيمة االسمية
  السقف 

  القيمة 
  الدفترية

القيمة 
/ االسمية
  السقف 

  القيمة 
  الدفترية

                

  / قرض قصير األجل
سحب مصرفي على 

  المكشوف**

دوالر أمريكي/ 
درھم إماراتي/ 
  جنية مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

الفائدة + 
  امش* ھ

٤٨٫١٠٦  ١٤٥٫١٩٥  ٨٠٫٨٧٧  ١٤٥٫٢٦٤  ٢٠١٨  

  تسھيالت ائتمانية**
دوالر أمريكي/ 
  درھم إماراتي

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

الفائدة + 
  ھامش*

٢٦٥٫٩١٧  ٧١٧٫٣٤٠  ٢٩٨٫٥٨١  ٧١٧٫٣٤٠  ٢٠١٨  

  تسھيالت ائتمانية
**(مصروفات رأسمالية)

دوالر أمريكي/ 
  درھم إماراتي

ليبور/ إيبور 
  + ھامش*

٥٠٫٠٠٠  -  ٥٠٫٠٠٠  ٢٠١٨  -  

  دوالر أمريكي  ***١قرض ألجل 
ليبور + 
  ھامش*

١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ٢٠٢٠  

  درھم إماراتي  ***٢قرض ألجل 
يبور + ا

  ھامش*
  

٢٠٢٢  
١١٣٫٦٢٥  ١١٣٫٦٢٥  ١١٣٫٦٢٥  ١١٣٫٦٢٥  

  دينار كويتي  ***٣قرض ألجل 
يبور + ا

  ھامش*
١٩٫٦٢٦  ٢١٫٣٥٩  ٢٠٢٢  -  -  

        ------------------------  -------------------  ----------------------  ----------------------  
  ٥٩٢٫٩٥١  ١٫١٩١٫٤٦٣  ٦٧٨٫٠١٢  ١٫٢١٢٫٨٩١       اإلجمالي

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

 )٪٣٥.١ إلى ٪٥٠.٠: من ٢٠١٧( ٪٣٥.١إلى  ٪٥٠.٠أعاله من المذكورة يتراوح الھامش على القروض والتسھيالت   * 
ماعدا لتسھيالت االئتمان في الخارج  ٪٠٠.٣إلى  ٪٢٥.١ منتحدة، واخل دولة اإلمارات العربية المدئتمان لتسھيالت اال

ألف  ٣٫٨٨٢: ٢٠١٧(ألف درھم  ١٫٠٦٧بلغ متوسط معدل الفائدة على القروض والتسھيالت في تركيا والبالغة  .تركيا
  .)٪٧٠.١١: ٢٠١٧( ٪١٠.١٥درھم) 

  

   



  
  ش.م.عمجموعة أغذية 

  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

١٩  

  (تابع) مصرفيةالقروض ال  ١١
  

ألف درھم وتسھيالت ائتمانية (مصروفات رأسمالية)  ٣٥٠٫٠٠٠اسمية تبلغ  تسھيالت بقيمةئتمانية االتسھيالت تتضمن ال  ** 
على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة  من خالل رھن عائمألف درھم مضمونة  ٥٠٫٠٠٠بقيمة اسمية تبلغ 
  لدى المجموعة.

  

من خالل وات، إن القرض مضمون ألف درھم لمدة خمس سن ١٦٥٫٣٠٣بقيمة  طويل األجل المجموعة على قرض لدى  *** 
  على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة. رھن عائم

  

 ٢٠٢٢ويستحق سداده في  ألف درھم لمدة خمس سنوات ١٨٣٫٦٢٥على قرض بقيمة  ٢٠١٧خالل  حصلت المجموعة  *** *
إن  ألف درھم من ھذا القرض خالل السنة. ٧٠٫٠٠٠ويجوز سداده قبل ذلك التاريخ. قامت المجموعة بسداد مبلغ وقدره 

  لدى المجموعة. التجارية الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة من خالل رھن عائم على القرض مضمون
  

. ٢٠٢٢ويستحق سداده في عام  سنوات أربعألف درھم لمدة  ٢١٫٣٥٩على قرض بقيمة  ٢٠١٨خالل  حصلت المجموعة  *** *
  ضمون بضمان تجاري من المساھمين.إن القرض م

  
  القطاعات تقارير  ١٢

  

  مارس ٣١المنتھية في  الثالثة أشھرفترة ل التقارير القطاعيةمعلومات حول 
  

القطاعان منتجات وخدمات ھذان . يقدم على النحو الموضح أدناه طاعين يتم إصدار تقارير بشأنھمالدى المجموعة ق
تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم مجلس اإلدارة  يتطلبانل كونھما متنوعة، وتتم إدارتھما بشكٍل منفص

  .ى األقلعلعلى أساس ربع سنوي بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية 
  

  عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة: يوضح الملخص التالي
  

 قطاع األنشطة الزراعية   

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

 قطاع األنشطة االستھالكية   

o  ،ضمن تصنيع وتوزيع مياه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء تتوالمياه المعبأة والمشروبات
  والعصائر.

o  ضاً أة"، وبالتالي يتم إدراجه أيالنشاط التجاري في تركيا بطبيعة مماثلة لنشاط "المياه المعبيتميز
 ضمن قطاع األنشطة االستھالكية.

o  اً ضمن يتم إدراجه أيض لذلكتصنيع وتوزيع مياه الشرب، في البيان لشركة النشاط التجاري يتمثل
 قطاع األنشطة االستھالكية.

o  تالي يتم بيانھا لفي تصنيع وتوزيع المياه المعبأة وبا المعبأة دلتا للمياهيتمثل النشاط التجاري لشركة
  ضمن قطاع األنشطة االستھالكية.

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

o اً ائية"، وبالتالي يتم إدراجه أيضالنشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط "المواد الغذ
  ضمن قطاع األنشطة االستھالكية.

  

يانه . يتم قياس األداء استناداً إلى أرباح القطاع وفقاً لما يتم بمبينة أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي إن
قياس  مجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع فيتم مراجعتھا من قبل الرئيس التنفيذي للتارية الداخلية التي في التقارير اإلد

مة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى ءأن ھذه المعلومات ھي األكثر مال األداء حيث ترى اإلدارة
.وفقاً لشروط السوق االعتياديةفي المنشآت العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات 



  
  ش.م.عمجموعة أغذية 

  
  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية
  

٢٠  

  (تابع)القطاعات  ريرتقا  ١٢
  

  :الثالثة أشھرفترة لمجموعة لا لدى وفقاً لكل قطاعفيما يلي النتائج التشغيلية 
  
    قطاع األنشطة االستھالكية    قطاع األنشطة الزراعية  

  
  الدقيق

  الحيواني والعلف
  المياه المعبأة
  والمشروبات

  المواد
  الغذائية

قطاع األنشطة إجمالي 
  االستھالكية

  
  اإلجمالي

  
   مارس ٣١

٢٠١٨  
   مارس ٣١

٢٠١٧  
   مارس ٣١

٢٠١٨  
   مارس ٣١

٢٠١٧  
   مارس ٣١

٢٠١٨  
   مارس ٣١

٢٠١٧  
   مارس ٣١

٢٠١٨  
   مارس ٣١

٢٠١٧  
   مارس ٣١

٢٠١٨  
   مارس ٣١

٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                      

  ٥٢٠٫٦٧١  ٤٩٠٫٨٨٨  ٢٦٥٫١٦٢  ٢٥٩٫٤٣٢  ٤٠٫٩١٢  ٤٧٫٧٩٧  ٢٢٤٫٢٥٠  ٢١١٫٦٣٥  ٢٥٥٫٥٠٩  ٢٣١٫٤٥٦  ارجيةإيرادات خ

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

  ١٧٨٫٩٤٩  ١٧٠٫٩٩٤  ١١٨٫٠٤٥  ١١٨٫٩٩٣  ٦٫٥٩٥  ١٠٫٦٩٨  ١١١٫٤٥٠  ١٠٨٫٢٩٥  ٦٠٫٩٠٤  ٥٢٫٠٠١  األرباحإجمالي 
  ٢٩٣  ٩٢  ٢٩٠  ٨٩  ١٥٨  -  ١٣١  ٨٩  ٤  ٣  إيرادات التمويل

  )٣٣٢(  ٦٤  )٣٣٢(  ٦٤  )٢٣٩(  )١٨٠(  )٩٥(  ٢٤٤  -  -  مصروفات التمويل
  ٢٦٫١٤٨  ٢٥٫٩٤٨  ١٩٫٤١٣  ١٩٫٣٥١  ١٦٢  ١٨١  ١٩٫٢٥١  ١٩٫١٧٠  ٦٫٧٣٥  ٦٫٥٩٧  االستھالك

  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  -------------------  -------------------  
 القطاعأرباح/ (خسائر) 

  ع للتقريرالخاض
  

٢٩٫٧٩٦  
  

٣٨٫٢١١  
  

٣٧٫٤٧٥  
  

٣٧٫٦٣٣  
  

١٫٩٦٢  
  
)٢٫٤٩٨(  

  
٣٩٫٤٣٧  

  
٣٥٫١٣٥  

  
٦٩٫٢٣٣  

  
٧٣٫٣٤٦  

                      
                      بنود مادية غير نقدية

                      
  خسائر انخفاض قيمة

الذمم المدينة التجارية  
  ١٫٥٣١  ١٫٤٠١  )١٫٣٩٥(  ٧٠٠  )٢(  -  ١٫٣٩٧  ٧٠٠  ١٣٦  ٧٠١  (صافي)

  



  ش.م.عمجموعة أغذية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

٢١  

  (تابع) القطاعات تقارير  ١٢
  

   التشغيلية أرباح أو خسائر القطاعات  مطابقة
  

   في  المنتھية الثالثة أشھرفترة إجمالي األرباح ل
  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٧٨٫٩٤٩  ١٧٠٫٩٩٤  التشغيلية  لقطاعات ل الُكليةإجمالي األرباح 
      غير مخصصة مبالغ

  )٤٫٠١٩(  )٢٫٢٨٤(  مصروفات تشغيلية أخرى
  -----------------  ------------------  

  ١٧٤٫٩٣٠  ١٦٨٫٧١٠  إجمالي األرباح الموحدة للفترة
  ========  ========  

  

  فيالمنتھية  الثالثة أشھرفترة لرباح األ
      

  ٧٣٫٣٤٦  ٦٩٫٢٣٣    الخاضعة للتقريرإجمالي أرباح القطاعات 
      مبالغ غير مخصصة

  )٢٢٫٤٦٨(  )٢١٫١٢٧(  مصروفات تشغيلية أخرى
  ١٫٥٥٦  )١٫٠٠٦(  صافي إيرادات التمويل

  ------------------  ------------------  
  ٥٢٫٤٣٤  ٤٧٫١٠٠  
  ------------------  ------------------  

  -  )٦١٩( الحصة غير المخصصة
  ------------------  ------------------  

  ٥٢٫٤٣٤  ٤٦٫٤٨١  أرباح الفترة الموحدة
  ========  ========  

  

  :الخاضعة للتقريرالقطاعات  ومطلوبات موجوداتفيما يلي 
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  

  (مدققة)  (غير مدققة)    
      موجودات القطاع

  ٥٦٤٫٧١٩  ٦٣١٫١٢٤  قطاع األنشطة الزراعية
  ١٫٣٥٥٫٨٢٤  ١٫٤١٦٫٦٧٩  قطاع األنشطة االستھالكية

  ---------------------  ---------------------  
  ١٫٩٢٠٫٥٤٣  ٢٫٠٤٧٫٨٠٣  التشغيليةإجمالي موجودات القطاعات 
  ١٫٠٢٢٫٣١٨  ١٫٠٦٣٫٥٤١  مبالغ أخرى غير مخصصة 

  ---------------------  ---------------------  
  ٢٫٩٤٢٫٨٦١  ٣٫١١١٫٣٤٤  إجمالي الموجودات الموحدة

  =========  =========  
      مطلوبات القطاع

  ١٧١٫٦٩٤  ١٨٩٫٢٤٦  قطاع األنشطة الزراعية
  ٢٥٣٫٧٥٦  ٢٩٢٫٠٨٠  قطاع األنشطة االستھالكية

  -----------------------  ---------------------  
  ٤٢٥٫٤٥٠  ٤٨١٫٣٢٦  الخاضعة للتقريرالقطاعات  مطلوباتإجمالي 

  ٦٧٠٫٩١٢  ٧٣٦٫٣١٦  مبالغ أخرى غير مخصصة 
  -----------------------  ---------------------  

  ١٫٠٩٦٫٣٦٢  ١٫٢١٧٫٦٤٢  الموحدة المطلوباتإجمالي 
  =========  =========  

   



  ش.م.عمجموعة أغذية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

٢٢  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٣
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ھمألف در  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٥٤٫٩٤١  ١٥٨٫٣٨١  الذمم الدائنة التجارية
  ١٩٧٫٨٦٥  ٢٢٠٫٥٤٩  االستحقاقات

  ٧٢٫٦٩٨  ٨١٫٧٧١  الذمم الدائنة األخرى
  ------------------  --------------------  
  ٤٢٥٫٥٠٤  ٤٦٠٫٧٠١  
  =========  ==========  

  
  اف ذات العالقةمعامالت مع األطرال  ١٤

  
أو ممارسة تأثير  سيطرة على الطرف اآلخراألطراف القدرة على ال ألحدتعتبر األطراف أنھا ذات عالقة إذا كان 

 فيوموظ ت العالقة من المساھم الرئيسياألطراف ذا ألفعند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تت ملحوظ عليه
 إبرامب ةل االعتيادياعمالمجموعة في سياق األ تقومرة وشركاتھم ذات العالقة. وأعضاء مجلس اإلدا الرئيسيين اإلدارة

ً ألحكام وشروط معتمدة إما من إدارة ي ذات عالقة. فطرااألالعديد من المعامالت مع  تم إبرام ھذه المعامالت وفقا
  المجموعة أو مجلس إدارتھا.

  
  الرئيسيين تعويضات موظفي اإلدارة  )أ
  

  :في المنتھية الثالثة أشھرفترة ل الرئيسيين ت موظفي اإلدارةفيما يلي تعويضا
  

  مارس ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٫١١٣  ٥٫٠٠٥   قصيرة األجلتعويضات الموظفين 
  ٨٣١  ١٫٠٨٣   األجل تعويضات الموظفين طويلة

  -----------------  ------------------  
  ٤٫٩٤٤  ٦٫٠٨٨  
  ========  ========  
  

  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  )ب
  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      شركة تابعة –ذ.م.م  لصناعة الحديدشركة اإلمارات 
 ٣١٦  ٣٣٤  الرصيد االفتتاحي 

  ٥٩٤  ١١٤  مبيعات خالل الفترة/ السنة
  )٥٧٦(  )٣٣٤(  مبالغ مستلمة

  ---------------  ---------------  
 ٣٣٤  ١١٤  الرصيد الختامي

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



  ش.م.عمجموعة أغذية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

٢٣  

  (تابع) معامالت مع األطراف ذات العالقةال ١٤
  

  (تابع)المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة   ب)
  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      شركة تابعة - ) المحدودةالخاصةللكابالت ( بيشركة د
  ٦٤ ٥٣  الرصيد االفتتاحي

  ١٨٥  ٣٩  / السنةمبيعات خالل الفترة
  )١٩٦(  )٤٤(  مبالغ مستلمة

  -------------  -------------  
  ٥٣  ٤٨  الرصيد الختامي 

  ======  ======  
  ٣٨٧  ١٦٢  إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

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

  طراف ذات عالقةألالمبالغ المستحقة   ج)
  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      الشركة األم -"صناعات" ش.م.ع القابضة العامة الشركة
  ٢٢٦ ٤٢١  الرصيد االفتتاحي 
  ٢٥٥  -  مصروفات أخرى

  )٦٠(  -  مدفوعات
  -------------  -------------  

 ٤٢١ ٤٢١  الرصيد الختامي
  ======  ======  
  

  

  ديسمبر ٣١   مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

     شركة تابعة – شركة الفوعة ذ.م.م
      الرصيد االفتتاحي
  ١٫٥٧٩  ٢٫٥١٩  مشتريات محلية

  ١٣٫٩٣٢  ٣٫١٧٩  مصروفات أخرى
  )١٢٫٩٩٢(  )٢٫٨٥٨(  مدفوعات

  -----------------  -----------------  
  ٢٫٥١٩  ٢٫٨٤٠  الرصيد الختامي 

  ========  ========  
  ٢٫٩٤٠  ٣٫٢٦١  إجمالي المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

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

  
   



  ش.م.عمجموعة أغذية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

٢٤  

  رأسمالية ال واالرتباطات االلتزامات الطارئة  ١٥
  

  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٧٠٫٢٢٢  ٦٦٫٦٢٣  واعتمادات مستندية ضمانات مصرفية 
  =======  =======  

  ٤١٫٣١٧  ٤٥٫٢٢١  رأسمالية ارتباطات
  =======  =======  

  
 ألف درھم) ٥٩٫٧٢٨: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(ألف درھم  ٥٧٫١٤٩، كانت ھناك ضمانات قائمة بمبلغ ٢٠١٨ مارس ٣١ في

  وتم إدراجھا ضمن الضمانات المصرفية واالعتمادات المستندية أعاله.
  
 ائتمانية تسھيالت وتتضمن االعتيادية، األعمال سياق في أعاله المستندية واالعتمادات المصرفية الضمانات إصدار تم

 وضمانات الواردة والكمبياالت المؤجل فعالد وكمبياالت المناقصات وكفاالت األداء ُحسن وضمانات المؤجل السداد بنظام
  .الھامشية الودائع

 
  :التالي النحو على لإللغاء القابلة غير التشغيلي اإليجار عقود يستحق سداد الدفعات بموجب

  
  ديسمبر ٣١  مارس ٣١  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درھم  ألف درھم  

  (مدققة)  (غير مدققة)    
     

  ١٦٫٢٣١  ١٦٫٢٠١  أقل من سنة
  ٣٠٫٠٢٤  ٣٢٫٩٩١  لى خمس سنواتمن سنة إ

  ٣١٫٦٢١  ٣٠٫٨٦٦  أكثر من خمس سنوات
  -----------------  -----------------  
  ٧٧٫٨٧٦  ٨٠٫٠٥٨  
  ========  ========  
  

 عقد تجديد خيار اإليجار شروط تتضمن .تشغيلي إيجار عقود بموجب ومركبات ومبنى مستأجرة أرض المجموعة لدى
  .انتھائه عند راإليجا

  
  رباحاألتوزيعات   ١٦

  
توزيعات أرباح نقدية ، اقترح أعضاء مجلس اإلدارة ٢٠١٨فبراير  ٢٨خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

تخضع مليون درھم).  ٩٠: ٢٠١٧( والمدفوعمن رأس المال المصدر  ٪١٢ .٥وھو ما يمثل  درھم مليون ٧٥بمبلغ 
  .٢٠١٨ابريل  ٢٦المساھمين في الجمعية العمومية السنوية المقر عقدھا بتاريخ توزيعات األرباح لتصديق 

  
  

   



  ش.م.عمجموعة أغذية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

٢٥  

  األدوات المالية  ١٧
  

   لقيمة العادلةقياس االنظام المتدرج ل
  

  فيما يلي تعريف مستويات النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة:
  

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

  سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة). : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق٣المستوى 

  
  ٢٠١٨ مارس ٣١

  
  القيمة العادلة    القيمة الدفترية  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى       
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  
              

              الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة
  ٢٫٤٦٨  -  ٢٫٤٦٨  -    ٢٫٤٦٨  الموجودات المالية األخرى

  =======    =======  =======  =======  ======= 
              الموجودات غير المقاسة بالقيمة العادلة

القروض والذمم المدينة صافية من المبالغ 
 ً   -  -  -  -    ٤٣٠٫٠٣٥  والمصروفات المدفوعة مقدما
  -  -  -  -    ١٦٢  المستحق من أطراف ذات عالقة

  -  -  -  -    ٧٠٫١٢٦  تعويضات حكومية مستحقة القبض
  -  -  -  -    ٧٢٥٫٣٠٢  النقد واألرصدة المصرفية

  -------------------    --------------  --------------  --------------  --------------  
  ١٫٢٢٥٫٦٢٥    -  -  -  -  
  =========    =======  =======  =======  ======= 
              

              المطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة
  -  -  - -  ٤٠١٫٨٧١ الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  -  -    ٦٧٨٫٠١٢  القروض المصرفية
  -  -  -  -    ٣٫٢٦١  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  -------------------    --------------  --------------  --------------  --------------  
  ١٫٠٨٣٫١٤٤    -  -  -  -  
  =========    =======  =======  =======  ======= 
  

   



  ش.م.عمجموعة أغذية 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 
  ٢٠١٨مارس  ٣١في  للفترة المنتھية

  

٢٦  

  (تابع)األدوات المالية   ١٧
  

  (تابع) لقيمة العادلةقياس االنظام المتدرج ل
  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  
  القيمة العادلة    القيمة الدفترية  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى       
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  
              

              المقاسة بالقيمة العادلةالموجودات 
  ٣٫٨٨٧  -  ٣٫٨٨٧  -    ٣٫٨٨٧  الموجودات المالية األخرى

  =======    =======  =======  =======  ======= 
              الموجودات غير المقاسة بالقيمة العادلة

القروض والذمم المدينة صافية من المبالغ 
 ً   -  -  -  -    ٣٦٥٫٢٥٩  والمصروفات المدفوعة مقدما

  -  -  -  -    ٣٨٧  تحق من أطراف ذات عالقةالمس
  -  -  -  -    ٣٥٫٦٢٣  تعويضات حكومية مستحقة القبض

  -  -  -  -    ٦٩٢٫٨٤٢  النقد واألرصدة المصرفية
  -------------------    --------------  --------------  --------------  --------------  
  ١٫٠٩٤٫١١٦    -  -  -  -  
  =========    =======  =======  =======  ======= 
              

              المطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة
  -  -  -  -    ٣٩٣٫٩٩٢  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  -  -    ٥٩٢٫٩٥١  القروض المصرفية
  -  -  -  -    ٢٫٩٤٠  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  -------------------    --------------  --------------  --------------  --------------  
  ٩٨٩٫٨٨٣    -  -  -  -  
  =========    =======  =======  =======  ======= 
  




