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    مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                              )٢(  

  (غير مدقق) الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحلي
  

  الثالثة أشھر  الثالثة أشھر  أشھر الستة  أشھر الستة  
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  
  يونيو ٣٠  

٢٠١٤  
  يونيو ٣٠

٢٠١٣  
   يونيو ٣٠

٢٠١٤  
   يونيو ٣٠

٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (معاد بيانه)*    (معاد بيانه)*    
          
  ٤٠٢٫٧٣٤  ٤٣٢٫٤٨٩  ٧٦٤٫١٨٩  ٨٢٢٫٦٢٢  يرادات اإل

  )٢٩٤٫٢٨٠(  )٣١١٫٩٤٦(  )٥٦٢٫٤٩٨(  )٥٨٥٫٣١٧(  مبيعاتالتكلفة 
  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  

  ١٠٨٫٤٥٤  ١٢٠٫٥٤٣  ٢٠١٫٦٩١  ٢٣٧٫٣٠٥  إجمالي األرباح
          

  ٤٫٤٧٠  ٥٫٠٣٠  ٧٫٧١٠  ٨٫٢٤٥  صافي اإليرادات األخرى
  )٤٠٫١٦٩(  )٤٧٫٩٧٦(  )٧٥٫٧٣٤(  )٩٠٫٤٥٧(  توزيع                  البيع وال مصروفات

  )٢٣٫٠٧٦(  )٢٢٫٠١٢(  )٤٦٫٧٤٨(  )٥٠٫١٣٣(  مصروفات عمومية وإدارية
  )٨٨٢(  )٧٢٠(  )١٫٧٨٦(  )١٫٦٩٩(  تطويرالبحث وال مصروفات

  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  
  ٤٨٫٧٩٧  ٥٤٫٨٦٥  ٨٥٫١٣٣  ١٠٣٫٢٦١  األرباح التشغيلية

          
  ٣٫٤١٩  ٢٫٥٧١  ٦٫٥١١  ٥٫٠٠٣  تمويلالإيرادات 

  )٢٫٥٨٨(  )١٫٥٩٦(  )٥٫٣٣٦(  )٣٫٧٤٤(  تمويلال مصروفات
  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  

  ٤٩٫٦٢٨  ٥٥٫٨٤٠  ٨٦٫٣٠٨  ١٠٤٫٥٢٠  أرباح الفترة 
          

  )٦١(  -     )٦١(  ١٩  الضريبة
  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  

  الملكية  حاملي حقوقإلى  وبةنسالمأرباح الفترة 
  ٥٥٫٨٤٠  ٨٦٫٢٤٧  ١٠٤٫٥٣٩  في المجموعة  

  
٤٩٫٥٦٧  

  =========  =========  =========  =========  
  ٠ .٠٨٣  ٠ .٠٩٣  ٠ .١٤٤  ٠ .١٧٤  ربحية السھم األساسية والمخفضة (بالدرھم)

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

  .١٦* لالطالع على تفاصيل إعادة البيان، راجع اإليضاح 
  

  الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٥إلى  ٧اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 
  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 

  
  
  
  



    مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                              )٣(  

  (غير مدقق) الموحدالمرحلي الموجز بيان الدخل الشامل 
  

  الثالثة أشھر  الثالثة أشھر  أشھر الستة  أشھر الستة   
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في   
  يونيو ٣٠   

٢٠١٤  
  يونيو ٣٠

٢٠١٣  
   يونيو ٣٠

٢٠١٤  
  يونيو ٣٠

٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
  (معاد بيانه)*    (معاد بيانه)*    
            

  المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية أرباح الفترة
   في المجموعة  

   
١٠٤٫٥٣٩  

  
٨٦٫٢٤٧  

  
٥٥٫٨٤٠  

  
٤٩٫٥٦٧  

         
  )٢٫٥٠٦(  ٣٠٠  )٤٫٩٠٣(  )٤٧٧(   فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

   --------------  --------------  --------------  --------------  
  )٢٫٥٠٦(  ٣٠٠  )٤٫٩٠٣(  )٤٧٧(  األخرىاإليرادات الشاملة 

           
  إلى  المنسوبةللفترة  اإليرادات الشاملة إجمالي

  حقوق الملكية في المجموعة يملاح  
    

١٠٤٫٠٦٢  
  

٨١٫٣٤٤  
  

٥٦٫١٤٠  
  

٤٧٫٠٦١  
   =======  =======  =======  =======  

  
  .١٦* لالطالع على تفاصيل إعادة البيان، راجع اإليضاح 

  
  الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٥إلى  ٧اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 

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





    مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                            )٥(  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  يونيو ٣٠في أشھر المنتھية  الستةلفترة 
            
  رأس   

  المال
احتياطي 
  قانوني

أرباح 
  محتجزة

احتياطي تحويل 
  عمالت

  
  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
            

  ١٫١٢٨٫٩٣١  ٤٦٩٫٦٦٣  )٣٫٦٨٣(  ٦٢٫٩٥١  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
  

  للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
  
  

        

  ٨٦٫٢٤٧  ٨٦٫٢٤٧  -     -     -     أرباح الفترة
  

  اإليرادات الشاملة األخرى
          

  )٤٫٩٠٣(  -     )٤٫٩٠٣(  -     -     فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية  
  )٣٠٫٠٠٠(  )٣٠٫٠٠٠(  -     -     -     توزيعات األرباح المعلنة  

  -----------------  --------------  -----------------  -------------------  --------------------  
  ٥١٫٣٤٤  ٥٦٫٢٤٧  )٤٫٩٠٣(  -     -     اإليرادات الشاملةإجمالي 

  -----------------  --------------  -----------------  -------------------  --------------------  
  ١٫١٨٠٫٢٧٥  ٥٢٥٫٩١٠  )٨٫٥٨٦(  ٦٢٫٩٥١  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٣ يونيو ٣٠الرصيد في 

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

  ١٫٢٤٩٫٨٣٢  ٥٨٢٫٣٨١  )١١٫٥٠٨(  ٧٨٫٩٥٩  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  

  للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
  
  

  
  

      

  ١٠٤٫٥٣٩  ١٠٤٫٥٣٩  -     -     -     أرباح الفترة
  

  الشاملة األخرىاإليرادات 
          

  )٤٧٧(  -     )٤٧٧(  -     -     فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية  
  )٦٠٫٠٠٠(  )٦٠٫٠٠٠(  -     -     -     توزيعات األرباح المعلنة  
  -----------------  --------------  -----------------  -------------------  --------------------  

  ٤٤٫٠٦٢  ٤٤٫٥٣٩  )٤٧٧(  -     -    يرادات الشاملةاإلإجمالي 
  -----------------  --------------  ----------------  -------------------  --------------------  
  ١٫٢٩٣٫٨٩٤  ٦٢٦٫٩٢٠  )١١٫٩٨٥(  ٧٨٫٩٥٩  ٦٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٤يونيو  ٣٠الرصيد في 

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

الموجزة المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٥إلى  ٧اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 
  الموحدة.

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



    مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                            )٦(  

  (غير مدقق) لموجز الموحدالمرحلي ابيان التدفقات النقدية 
  لفترة الستة أشھر المنتھية في

  

   يونيو ٣٠    
٢٠١٤  

  يونيو ٣٠
٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ٨٦٫٢٤٧  ١٠٤٫٥٢٠    قبل الضريبة أرباح الفترة
        سويات لـ:ت
  ٢٨٫٠٥٤  ٢٩٫٩٩٩    ستھالكاال

  )٦٫٥١١(  )٥٫٠٠٣(    تمويلالإيرادات 
  ٥٫٣٣٦  ٣٫٧٤٤    تمويلال مصروفات

  )١٤٧(  )٦٢(    ممتلكات وآالت ومعداتح من استبعاد اربأ
  ٦٫٠٣٨  ٤٫١٥٧    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين مخصص 

  )١٫٢٥١(  )٧٢(    مخصصات المخزون والذمم المدينة
    -------------------  ----------------  

    تعويضات نھاية الخدمةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل 
 المدفوعة للموظفين والتغيرات في رأس المال العامل 

    
١٣٧٫٢٨٣  

  
١١٧٫٧٦٦  

        

  ٤٩٫٧٦٥  ٤٠٫٦٥٥    التغّير في المخزون
  )٣٢٫٠٤٦(  )٥٢٫٢٠٣(    صافي –التغّير في الذمم المدينة التجارية واألخرى

  )٢٤٫٨٣٤(  ١٢٫٤٢٦    الحكومية المدينةالتغّير في التعويضات 
  -     )١٫٤٢٨(    طرف ذي عالقةلالتغّير في المبالغ المستحقة 

  )٥٫٩٣٤(  ٢٨٫٧٨٧    التغّير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )١٫٢٩٠(  )١٫٥٩٨(    المدفوعة للموظفين  تعويضات نھاية الخدمة

  )٢٩٨(  )٢١٩(    التغّير في المطلوبات األخرى
    -------------------  ----------------  

  ١٠٣٫١٢٩  ١٦٣٫٧٠٣    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    -------------------  ----------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٤٨٫٠٢٩(  )١٢٨٫٩٥٥(  ٦   ممتلكات وآالت ومعداتشراء  / مدفوعات مقدمة
  -     ٥٫٢٠٠    مالية متاحة للبيعبيع موجودات 

  ٢٧١  ١٩٣    ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من استبعاد 
  ٧٫٦٧١  ٤٫٦٠٨    إيرادات تمويل مقبوضة

    -------------------  ----------------  
  )٤٠٫٠٨٧(  )١١٨٫٩٥٤(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    -------------------  ----------------  
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ٤١٫٥٦٣  ٥٩٫١٨٣    صافي  -قروض مصرفية 
  )٥٫٢٧٧(  )٣٫٦٨٠(    تمويل مدفوعة مصروفات

  )٣٠٫٠٠٠(  )٦٠٫٠٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة
   -------------------  ----------------  

  ٦٫٢٨٦  )٤٫٤٩٧(    ةاألنشطة التمويليمن (المستخدم في)/ يةالنقدالتدفقات صافي 
    -------------------  ----------------  
  ٦٩٫٣٢٨  ٤٠٫٢٥٢   النقد وما يعادلهالزيادة في 

  

  يناير ١كما في  النقد وما يعادله
    

٥٤٤٫٩٣٣  
  

٤٢٤٫٩٠١  
    -------------------  ----------------  

  ٤٩٤٫٢٢٩  ٥٨٥٫١٨٥  ١٠  يونيو ٣٠كما في  النقد وما يعادله
    =========  ========  

  

  الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية  ١٥إلى  ٧اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 
.١مدرج على الصفحة  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة



  
  أغذية ش.م.عمجموعة 

    
  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

  

  )٧(               

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

. ٢٠٠٤لسنة  ٣٢٤مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") كشركة مساھمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم تأّسست 
من أسھم الشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تأسيس  %٥١تمتلك المجموعة القابضة العامة (صناعات) نسبة 

  المشروبات.واستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع األغذية و
  

 ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةللشركة كما في ولفترة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتشمل 
  الشركة وشركاتھا التابعة المذكورة أدناه (يشار إليھم مجتمعين بـ "المجموعة").

  
  

    
بلد التأسيس 
  ومزاولة النشاط

    الحصة في رأس المال
  (%)    

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  الشركة التابعة  النشاط الرئيسي
  

  شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع 
  

  
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
إنتاج وبيع الدقيق وعلف 

  الحيوانات.

  
شركة العين لألغذية والمشروبات 

  (اإلمارات العربية المتحدة)
  

  
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
ة المياه المعبأإنتاج وبيع 

والمياه المنّكھة 
والعصائر ولبن الزبادي 

ومعجون الطماطم 
  والخضراوات المجمدة.

  
سابقاً مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م (

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

  
  مصر

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
تصنيع وبيع معجون 

الطماطم والفلفل الحار 
والعصائر المركزة 

  والخضروات المجمدة. 
  

مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم 
سنايا ري تيكاريت ليمتد سيركتي 

  (أغذية تركيا)
  

  
  تركيا

  
١٠٠  

  
١٠٠  

  
إنتاج وتعبئة وبيع المياه 

  المعبأة.

  
  االلتزامبيان  ٢

  
بي والمعيار المحاس معايير التقارير المالية الدوليةوفقاً ل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةلقد تم إعداد ھذه 

لموحدة ا، وال تحتوي على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية "التقارير المالية المرحلية" ٣٤الدولي رقم 
ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتھية في  ديسمبر  ٣١الكاملة، ويجب أن تقرأ جنبا

٢٠١٣.  
   



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 )٨(  

  ت المحاسبية الھامة السياسا ٣
  

المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة بواسطة المجموعة في ھذه 
ھي نفس السياسات والطرق المطبقة بواسطة المجموعة في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في  الموحدة

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  

معروضة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")،  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن ھذه 
  للمجموعة، وتم تدويرھا إلى أقرب عدد صحيح باآلالف. التشغيليةوھي العملة 

  
  تعويضات حكومية 

  
بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم إن األموال المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات 

، كخصم من تكلفة المبيعات، على أساس منتظم في الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحلياالعتراف بھا في 
  نفس الفترة التي تتأثر فيھا معاملة البيع.

  
 ٢٠٠٫٤٧ا ومة أبوظبي البالغة قيمتھيتم بيان تكلفة المبيعات في بيان الدخل الموجز الموحد بعد خصم التعويضات من حك

ً من تأثير مليون درھم) ٢٣٣٫٩٠: ٢٠١٣يونيو  ٣٠(مليون درھم  . كان الغرض من ھذه التعويضات التقليل جزئيا
  الزيادة والتقلب في األسعار العالمية للحبوب وأسعار بيع المواد الغذائية للمستھلكين في إمارة أبوظبي.

  
  التقديرات ٤
  

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

  الفعلية عن ھذه التقديرات.
  

، فإن األحكام الھامة التي أبدتھا اإلدارة في تطبيق المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةوفي سبيل إعداد ھذه 
السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت ھي نفس األحكام والمصادر المطبقة 

  .٢٠١٣سمبر دي ٣١في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 
  

  إدارة المخاطر المالية ٥
  

إن أھداف وعمليات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك األھداف والعمليات التي تم اإلفصاح عنھا في 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 

  
  ممتلكات وآالت ومعدات ٦
  

  االستحواذات واالستبعادات
  

بقيمة صافية  ممتلكات وآالت ومعدات، استثمرت المجموعة في ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةخالل فترة 
ألف  ١٤٥٫٧٢٣تشمل موجودات مستحوذ عليھا بقيمة  ألف درھم) ٤٨٫٠٢٩: ٢٠١٣( ألف درھم ١٢٨٫٩٥٥قدرھا 

 ٤٩٫٩٠٩: موجودات مستحوذ عليھا بقيمة ٢٠١٣ يونيو ٣٠(ألف درھم  ١٦٫٧٦٨درھم ودفعات مقدمة محررة بقيمة 
   ألف درھم). ١٫٨٨٠ ألف درھم ودفعات مقدمة محررة بقيمة

  
 ٣٠( ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةألف درھم خالل فترة  ١٣١تم استبعاد موجودات بقيمة دفترية تبلغ 

بقيمة  أرباح: ٢٠١٣ يونيو ٣٠(ألف درھم  ٦٢بقيمة  أرباح، مما أدى إلى تسجيل لف درھم)أ ١٢٤: ٢٠١٣ يونيو
    .ضمن بند صافي اإليرادات األخرى ألف درھم) ١٤٧



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 )٩(  

  التجارية الشھرة ٧
  

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

  
  مخزونال ٨
  

بطيء الحركة بتسجيل مخصص للمخزون  ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةقامت المجموعة خالل فترة 
ولقطع الغيار. تم إدراج المخصص ضمن تكلفة  درھم) ٢٫٢٤٨: ٢٠١٣ يونيو ٣٠(ألف درھم  ٩٥٤بقيمة  والمتقادم

  المبيعات. 
  

ألف درھم  ١٫٥٨١بقيمة  بطيء الحركة والمتقادموعالوة على ذلك، قامت المجموعة باسترداد مخصص للمخزون 
  ألف درھم). ٣٫٢٨٥: ٢٠١٣يونيو  ٣٠(

  
  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال ٩
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٥٤٫٤٤٢  ١٩٢٫٧٦٠  ذمم مدينة تجارية
 ً   ٢٨٫٩٢٢  ٣٩٫٩٦٥  مبالغ مدفوعة مقدما
  ٩٫٠٩٤  ١١٫٧٧٦  ذمم مدينة أخرى

  -------------------  ----------------  
  ١٩٢٫٤٥٨  ٢٤٤٫٥٠١  
  =========  ========  

  
  النقد واألرصدة المصرفية ١٠

  
  فيما يلي النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد:

  
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

  ٦٠٩  ١٫٠١٨  ١٫٠٨٨  النقد في الصندوق
        البنوك:النقد لدى 

  ٧١٫٥٧١  ٧٢٫٠٦٤  ١٠٦٫٥٤٦  حساب جاري وتوفير  
  ٤٩١٫٨٤١  ٤٤٤٫٥٥٦  ٥٠٣٫٤٨٦  ودائع ثابتة  
  -------------------  -------------------  ----------------  

  ٥٦٤٫٠٢١  ٥١٧٫٦٣٨  ٦١١٫١٢٠  النقد واألرصدة المصرفية
  =========  =========  ========  

       

  )٢٫٣١٥(  )٦٫٠١٠(  -     المكشوفسحب مصرفي على 
  حساب مشروط (لتوزيعات األرباح من 

  )٢٠١٣إلى  ٢٠٠٩  
  
)٢٥٫٩٣٥(  

  
)١٧٫٣٩٩(  

  
)١٦٫٧٧٣(  

  -------------------  -------------------  ----------------  
  ٥٤٤٫٩٣٣  ٤٩٤٫٢٢٩  ٥٨٥٫١٨٥  
  =========  =========  ========  



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 )١٠(  

  (تابع)النقد واألرصدة المصرفية   ١٠
  

 %١ .٨٠: إلى سنة) وتحمل فائدة بمعدل يتراوح من ٢٠١٣تزيد عن سنة (ال إن الودائع الثابتة الواردة أعاله لمدة 
  .)%٣ .١٠إلى  %٢ .٣٥: من ٢٠١٣( %٢ .٢٥إلى 

  

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

 

  مصرفيةالقروض ال ١١
  

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

  

  مطلوبات متداولة
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٢٣٫٩٣٦  ٢٤٫٥٧٦  قرض قصير األجل
  ٢٤٥٫٠٩٢  ٣٢٩٫٢٧٤  تسھيالت ائتمانية

  ٤٩٫٦٨٦  ٤٧٫٠٠٥  قرض ألجل
  ٢٫٣١٥  -     سحب مصرفي على المكشوف

  -------------------  ----------------  
  ٣٢١٫٠٢٩  ٤٠٠٫٨٥٥  
  =========  ========  

    مطلوبات غير متداولة
  ١٠٣٫٣١٤  ٨٠٫٣٥٦  قرض ألجل

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

  الشروط وجدول السداد
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠      المبالغ بآالف الدراھم
    

  
  العملة

  
  معدل 
  الفائدة

  
سنة 

  االستحقاق

القيمة 
االسمية / 

  السقف 

  
  القيمة 
  الدفترية

القيمة 
االسمية / 

  السقف 

  
  القيمة 
  الدفترية

                

قرض قصير 
  األجل** 

دوالر أمريكي/ 
درھم إماراتي/ 
  جنية مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

 الفائدة + ھامش* 

٢٣٫٩٣٦  ١٣٣٫٢٣٣  ٢٤٫٥٧٦  ١٣٠٫٨٠٤  ٢٠١٤  

               

تسھيالت 
  ائتمانية**

دوالر أمريكي/ 
  درھم إماراتي

ليبور/ إيبور + 
  ھامش*

٢٤٧٫٤٠٧  ٤٥٣٫٩٣٥  ٣٢٦٫٣٨٥  ٤٥٥٫٨٢٩  ٢٠١٤  

             

تسھيالت ائتمانية 
مصروفات (

  )**رأسمالية

دوالر أمريكي/ 
  درھم إماراتي

ليبور/ إيبور + 
  ھامش*

٧٥٫٠٠٠  ٢٫٨٨٩  ٧٥٫٠٠٠  ٢٠١٤     -  

               

يورو / دوالر   قرض ألجل** 
  أمريكي

ليبور/ يوريبور 
  + ھامش*

٢٠١٤-
٢٠١٧  

١٥٣٫٠٠٠  ١٥٣٫٠٠٠  ١٢٧٫٣٦١  ١٢٧٫٣٦١  

        -----------------  -----------------  ----------------  -----------------  
  ٤٢٤٫٣٤٣  ٨١٥٫١٦٨  ٤٨١٫٢١١  ٧٨٨٫٩٩٤        اإلجمالي

     ========  ========  ========  ========  
. يبلغ )%١ .٥٠ و %٠ .٧٠: ٢٠١٣( %١ .٥٠ و %٠ .٧٠يتراوح معدل الھامش على القروض والتسھيالت أعاله بين  *

ألف درھم) ما  ٧٫٣٥٤: ٢٠١٣ألف درھم ( ٧٫٦٠٩سعر الفائدة على القروض والتسھيالت في تركيا البالغة قيمتھا  معدل
    .%٣ .٥٠نسبته 



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

    
                 )١١(  

  (تابع) مصرفيةالقروض ال  ١١
  

) بقيمة مصروفات رأسماليةألف درھم وتسھيالت ائتمانية ( ٣٢٥٫٠٠٠** ھناك تسھيالت ائتمانية بقيمة اسمية تبلغ 
ألف درھم مضمونة برسوم متغيرة على  ١٢٦٫٢٧٣ألف درھم وقرض ألجل بقيمة اسمية تبلغ  ٧٥٫٠٠٠اسمية تبلغ 

  الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة.
  

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

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

  
  تقارير القطاعات  ١٢

  
  يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةمعلومات حول التقارير القطاعية لفترة 

  
القطاعان منتجات وخدمات ھذان لدى المجموعة قطاعين يتم إصدار تقارير بشأنھما، وھما موضحان أدناه. يقدم 

متنوعة، وتتم إدارتھما بشكٍل منفصل كونھما 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 االستھالكية   

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 االستھالكية.

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 االستھالكية.

  
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 مراجعتھا من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع في قياس 
مقارنة بنتائج القطاعات األخرى  األداء حيث ترى اإلدارة أن ھذه المعلومات ھي األكثر مالئمة لتقييم نتائج القطاعات

  .وفقاً لشروط السوق االعتياديةفي المنشآت العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات 
  



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

 )١٢(  

  (تابع)تقارير القطاعات   ١٢
  

  أشھر: الستةفيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة وفقاً لكل قطاع لفترة 
  
  

    األنشطة االستھالكيةقطاع     قطاع األنشطة الزراعية  
  الدقيق  

  الحيواني والعلف
  المياه المعبأة
  والمشروبات

  المواد 
  الغذائية

قطاع األنشطة إجمالي 
  االستھالكية

  
  المجموع

   يونيو ٣٠  
٢٠١٤ 

   يونيو ٣٠
٢٠١٣  

   يونيو ٣٠
٢٠١٤  

   يونيو ٣٠
٢٠١٣  

   يونيو ٣٠
٢٠١٤ 

   يونيو ٣٠
٢٠١٣  

   يونيو ٣٠
٢٠١٤  

   يونيو ٣٠
٢٠١٣  

   يونيو ٣٠
٢٠١٤  

   يونيو ٣٠
٢٠١٣  

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

  ٧٦٤٫١٨٩  ٨٢٢٫٦٢٢  ٢٧١٫٣٤٠  ٢٩٠٫٢٢٠  ٤٩٫٧٨٧  ٥٧٫١٧٢  ٢٢١٫٥٥٣  ٢٣٣٫٠٤٨  ٤٩٢٫٨٤٩  ٥٣٢٫٤٠٢  إيرادات خارجية
  ------------------ -------------------  -------------------  ------------------- ------------------- ------------------- ---------------  ---------------  ----------------  --------------  

                    إيرادات بين القطاعات
  ٢٠٧٫٣٥٠  ٢٤٣٫١٠٣  ٩١٫٣٤١  ٩٧٫٠٤٩  ٢٫٥٢٢  ٢٫٢٣٢  ٨٨٫٨١٩  ٩٤٫٨١٧  ١١٦٫٠٠٩  ١٤٦٫٠٥٤  إجمالي الربح

  ------------------ -------------------  -------------------  ------------------- ------------------- ------------------- ---------------  ---------------  ----------------  --------------  
(خسائر)  / أرباح

  القطاع التشغيلي 
  

١١٣٫٤٢٤  
  

٩٤٫٠٣٤  
  

٣٦٫٤٢٤  
  

٣٣٫٩٢٥  
  
)١٤٫١٩٢(  

  
)١٢٫٢٤١(  

  
٢٢٫٢٣٢  

  
٢١٫٦٨٤  

  
١٣٥٫٦٥٦  

  
١١٥٫٧١٨  

  



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

 )١٣(  

  (تابع)تقارير القطاعات   ١٢
  

  القطاعات التشغيليةتسويات أرباح أو خسائر 
  

  أشھر المنتھية  الستةإجمالي األرباح لفترة 
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٠٧٫٣٥٠  ٢٤٣٫١٠٣  لقطاعات التشغيلية الُكليةاألرباح إجمالي 
  مبالغ غير مخصصة

  تشغيلية أخرى مصروفات
  
)٥٫٧٩٨(  

  
)٥٫٦٥٩(  

  ---------------  ---------------  
  ٢٠١٫٦٩١  ٢٣٧٫٣٠٥  إجمالي األرباح الموحدة للفترة

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

  فيأشھر المنتھية  الستةأرباح فترة 
     

  ١١٥٫٧١٨  ١٣٥٫٦٥٦  أرباح القطاعات التشغيليةإجمالي 
  مبالغ غير مخصصة

  تشغيلية أخرى مصروفات
  
)٣٣٫٧٩٣(  

  
)٣٢٫٠٤٦(  

  ٢٫٥٧٥  ٢٫٦٧٦  صافي إيرادات التمويل
  ---------------  ---------------  

  ٨٦٫٢٤٧  ١٠٤٫٥٣٩  األرباح الموحدة للفترة
  =======  =======  
     

  
  موجودات القطاعات التشغيلية كالتالي:

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٢٢٫١١٣  ٥٨٢٫٨١٦  قطاع األنشطة الزراعية
  ٦٨٤٫٦٨٥  ٨١٦٫٩٤١  االستھالكيةقطاع األنشطة 

  --------------------  --------------------  
  ١٫٣٠٦٫٧٩٨  ١٫٣٩٩٫٧٥٧  موجودات القطاعات التشغيليةإجمالي 

      
  ٦٥٦٫٨٢٠  ٧٠٣٫٩٧٤  مبالغ غير مخصصة أخرى

  ---------------------  ---------------------  
  ١٫٩٦٣٫٦١٨  ٢٫١٠٣٫٧٣١  الموجودات الموحدةإجمالي 

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

  
   



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

 )١٤(  

  معامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٣
  

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

 ةل االعتيادياعموأعضاء مجلس اإلدارة وشركاتھم ذات العالقة. قامت المجموعة في سياق األالرئيسيين اإلدارة 
ً ألحكام وشروط لديھا ذات عالقة فطرااألبإجراء العديد من المعامالت مع  . وقد تم إبرام ھذه المعامالت وفقا

  مدة إما من إدارة المجموعة أو مجلس إدارتھا.معت
  
  تعويضات كبار موظفي اإلدارة  أ.
  

  :في أشھر المنتھية الستةفيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة لفترة 
  

  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٫٠١١  ٩٫٤٦٩   قصيرة األجلوظيفية  امتيازات
  ٢٫٩١٧  ١٫٣٠٤  امتيازات تقاعدية

  --------------  --------------  
  ١١٫٩٢٨  ١٠٫٧٧٣  
  =======  =======  
      

  ألطراف ذات عالقةاإلى  مبالغ المستحقةمعامالت مع والال  ب.
      
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المجموعة القابضة العامة (صناعات)
  ١٫٤٠٠  ١٫٦٥٠  يناير ١في  كما

  ١٫٣٥٠  -     أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المحّملة
  ٤٫٣٩١  -     شراء عمالت أجنبية

  )٤٫٣٩١(  -     عمالت أجنبيةل دفع
  )١٫٧٨٣(  )١٫٦٥٠(  مدفوعات
  ٦٨٣  ٢٢٢  أخرى مصروفات
  --------------  --------------  

  ١٫٦٥٠  ٢٢٢  يونيو ٣٠كما في 
  =======  =======  

  
  رأسمالية ال واالرتباطات الطارئةااللتزامات   ١٤

  
  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٦٫٩٢٥  ٦١٫٢٨٠  وخطابات اعتمادضمانات مصرفية 
  ========  =======  

  ٩٦٫٣٠٨  ٦٧٫١٥٦  التزامات رأسمالية
  ========  =======  

   



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  

 )١٥(  

  توزيعات أرباح  ١٥
  

: ٢٠١٣(مليون درھم  ٦٠من رأس المال المصدر والمدفوع بما قيمته  ٪١٠بنسبة تم اعتماد توزيعات أرباح نقدية 
. تخضع توزيعات األرباح المقترحة لموافقة المساھمين في الجمعية العمومية السنوية مليون درھم) ٣٠بما قيمته  ٪٥

   .٢٠١٤أبريل  ٢٨المزمع عقدھا في 
  

  أرقام المقارنة  ١٦
  

المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تم إعادة تصنيف بعض أرقام 
  كما ھو مبين أدناه.

  
كما ھو مبين   

 ً   سابقا
كما ھو معاد 

  بيانه
  صافي 
  التأثير

  ٢٠١٣يونيـــــو  ٣٠                      
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٧٠٠  ٨٦٫٢٤٧  ٨٦٫٩٤٧  أرباح الفترة
  --------------  --------------  --------------  

  ٧٠٠  )٤٫٩٠٣(  )٥٫٦٠٣(  اإليرادات الشاملة األخرى
  --------------  --------------  --------------  

        
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  اإلدارة ("عرض البيانات المالية")، تم إعادة تصنيف مكافآت أعضاء مجلس  ١وفقا

من اإليرادات الشاملة إلى المصروفات العمومية  ٢٠١٣يونيو  ٣٠وأتعاب أعضاء اللجنة عن الفترة المنتھية في 
  واإلدارية.




