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 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

  

 البیانات المالیة الموحدةالتقریر و
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
                                                                                                                                       

 الصفحة المحتویات
  

 ۱ تقریر أعضاء مجلس اإلدارة
  

  ٦ تقریر مدققي الحسابات المستقلین 
  

 ۱۱ بیان األرباح أو الخسائر الموحد 
  

 ۱۲ الموحدة األخرى الشامل اإلیراداتبیان 
  

 ۱۳ بیان المركز المالي الموحد
  

 ۱٥ بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
  

 ۱۷ بیان التدفقات النقدیة الموحد
  

 ۱۸ إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة                   
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 























 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

  ۱۱ 
 

  الموحدبیان األرباح أو الخسائر 
 دیسمبر ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح  
    

 ۲٫۰۱۱٫۹٤۱ ۲٫۰٤۷٫۹٥۷  اإلیرادات 
 )۱٫۳۱۷٫۰٦۰( )۱٫۳٦۹٫٤٥٦( ٦ تكلفة المبیعات

  ------------------------ ------------------------ 
 ٦۹٤٫۸۸۱ ٦۷۸٫٥۰۱  إجمالي األرباح

    
 )۲۹۱٫٤۳۹( )۳۳۳٫۰۸۱( ۷ مصروفات البیع والتوزیع                  

 )۱٤۷٫۲٤۸( )۱٥۸٫۷۷٥( ۸ المصروفات العمومیة واإلداریة
 )٥٫٤۷۲( )٦٫٦٦۲( ۹ تكالیف البحث والتطویر

 ۱۳٫٥۰٤ ۲۳٫۳۹۲ ۱۰ صافي -أخرى إیرادات 
  ------------------- ------------------- 

 ۲٦٤٫۲۲٦ ۲۰۳٫۳۷٥  األرباح التشغیلیة
    

 ۱۷٫۲٦۳ ۲۰٫۱۷٤ ۱۱ إیرادات التمویل
 )۲٦٫۸۷۰( )۱۸٫۸٦۹( ۱۲ مصروفات التمویل

  ----------------- ------------------- 
 ۲٥٤٫٦۱۹ ۲۰٤٫٦۸۰  األرباح قبل ضریبة الدخل

    
 )۳٤۹( )۳٤۲(  ۱۳ مصروفات ضریبة الدخل

  ------------------- ------------------- 
 ۲٥٤٫۲۷۰ ۲۰٤٫۳۳۸  أرباح السنة بما فیھا الحصص غیر المسیطرة

    
 - ۱٫۷٥۲  زائداً: خسائر السنة المنسوبة إلى الحصص غیر المسیطرة

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

 ۲٥٤٫۲۷۰ ۲۰٦٫۰۹۰  مالكي الشركة أرباح السنة المنسوبة إلى 
  ========= ========= 

 ۰ .٤۲٤ ۰ .۳٤۳ ۱٤ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (بالدرھم)
  ========= ========= 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .البیانات المالیة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من ھذه  ٦۸إلى  ۱۸تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 .۱۰إلى  ٦الصفحات من إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

  ۱۲ 
 

  لموحداإلیرادات الشاملة األخرى ابیان 
 دیسمبر  ۳۱ فيللسنة المنتھیة 

 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم  
    

 ۲٥٤٫۲۷۰ ۲۰٤٫۳۳۸ أرباح السنة 
    

    اإلیرادات الشاملة األخرى
    

   األرباح أو الخسائر إعادة تصنیفھا الحقاً إلى أو قد تتم تتمالبنود التي 
 )۱۸٫۷۳٥( )۱٫۷۳۳(  خارجیة فرق تحویل عمالت أجنبیة من عملیات    
 الجزء الفعال من التغیرات  –قدي تحوطات التدفق الن   
 )۱۹٫٤۲۳( ۱۸٫٥٥۹  في القیمة العادلة (صافي)   
    

    األرباح أو الخسائر الحقاً إلى إعادة تصنیفھالن تتم التي  البنود
 ۱٦۳ )٥٫۷٤٤(  إعادة قیاس تعویضات نھایة الخدمة   
  ------------------ ------------------ 
    

 )۳۷٫۹۹٥( ۱۱٫۰۸۲  للسنة اإلیرادات الشاملة األخرى
  ------------------ ------------------ 
    

 ۲۱٦٫۲۷٥ ۲۱٥٫٤۲۰  إجمالي اإلیرادات الشاملة األخرى للسنة 
  ========= ========= 
    

    المنسوبة إلى: إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة
 ۲۱٦٫۲۷٥ ۲۱۷٫۱۷۲  مالكي الشركة 

 - )۱٫۷٥۲(  الحصص غیر المسیطرة 
  ------------------ ------------------ 
  ۲۱٥٫٤۲۰ ۲۱٦٫۲۷٥ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٦۸إلى  ۱۸تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 .۱۰إلى  ٦الصفحات من إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

  ۱۳ 
 

 الموحدبیان المركز المالي 
 دیسمبر  ۳۱ كما في

 
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    

    الموجودات
     متداولةالموجودات غیر ال

 ۱٫۰۱٦٫٥۰٥ ۱٫۱۲۱٫٥۷۸ ۱٥ الممتلكات واآلالت والمعدات
 ۹٫۹٥۷ ۳٫۸۸۸  دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات

 ۱۸۸٫۳۳٦ ۲۷٥٫۹۳۳ ۱٦ الشھرة التجاریة
 ۳۲٫٦۰۸ ۹۰٫۳۸۷ ۱۷ الموجودات غیر الملموسة
 ۱٫٥۸۷ ۳٫۸۸۷ ۲۷ الموجودات المالیة األخرى

  -------------------- ------------------- 
 ۱٫۲٤۸٫۹۹۳ ۱٫٤۹٥٫٦۷۳  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

  -------------------- -------------------- 
    الموجودات المتداولة

 ۳۰۱٫۲۲۰ ۳۱۳٫٥۹٥ ۱۸ المخزون
 ۳٤٦٫٦۹۹ ٤۰٤٫۷۳٦ ۱۹ الذمم المدینة التجاریة واألخرى

 ۳۸۰ ۳۸۷ ۲٤ المستحق من أطراف ذات عالقة
 ۹٥٫۳٥۷ ۳٥٫٦۲۸ ۲۰ القبض تعویضات حكومیة مستحقة

 ٥٥۲٫٤٥٥ ٦۹۲٫۸٤۲ ۲۱ المصرفیةالنقد واألرصدة 
  -------------------- ------------------- 

 ۱٫۲۹٦٫۱۱۱ ۱٫٤٤۷٫۱۸۸  إجمالي الموجودات المتداولة
  ------------------- ------------------- 

    المطلوبات المتداولة
 ۳۰٤٫۹٥۹ ۳۱٤٫۰۲۳ ۲۲ (استحقاق قصیر األجل)قروض مصرفیة 

 ۳۱۸٫٦۳۸ ٤۲٥٫٥۰٤ ۲۳ خرىاألتجاریة والدائنة الذمم ال
 ۱٫۸۰٥ ۲٫۹٤۰ ۲٤ المستحق ألطراف ذات عالقة

  ----------------- ---------------- 
 ٦۲٥٫٤۰۲ ۷٤۲٫٤٦۷  إجمالي المطلوبات المتداولة

  ----------------- ---------------- 
 ٦۷۰٫۷۰۹ ۷۰٤٫۷۲۱  صافي الموجودات المتداولة

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

    المطلوبات غیر المتداولة
 ٦۱٫۱۰۱ ۷٤٫۹٦۷ ۲٥ مخصص تعویضات نھایة الخدمة

 ۱٦٥٫۳۰۳ ۲۷۸٫۹۲۸ ۲۲ (استحقاق طویل األجل)قروض مصرفیة 
 ۳۲۳ - ۲٦ مطلوبات ضریبة مؤجلة

 ۷٫۲۸۹ - ۲۷ أخرى مالیة مطلوبات
  ----------------- ------------------ 

 ۲۳٤٫۰۱٦ ۳٥۳٫۸۹٥  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
  -------------------- ------------------- 

 ۱٫٦۸٥٫٦۸٦ ۱٫۸٤٦٫٤۹۹  صافي الموجودات
  ========== ========= 

 
 

  تابع ...





 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

۱٥ 

 الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة 
 دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في

  

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٦۸إلى  ۱۸شكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ت

 
 رأس 
 المال

االحتیاطي 
 القانوني

احتیاطي تحویل 
 احتیاطي اخر عمالت

 األرباح 
 المحتجزة

حقوق الملكیة 
المنسوبة 

 لمالكي الشركة

 
الحصص غیر 

 اإلجمالي المسیطرة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
         

 ۱٫٥٤٤٫٤۱۱ - ۱٫٥٤٤٫٤۱۱ ۸٤٤٫٥٥٦ - )۲۱٫٥٦۸( ۱۲۱٫٤۲۳ ٦۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 
         

         إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة
 ۲٥٤٫۲۷۰ - ۲٥٤٫۲۷۰ ۲٥٤٫۲۷۰ - - - - أرباح السنة

         
         اإلیرادات الشاملة األخرى:

 فرق تحویل عمالت أجنبیة من 
 )۱۸٫۷۳٥( - - )۱۸٫۷۳٥( - - خارجیةعملیات 

 
- )۱۸٫۷۳٥( 

 الجزء الفعال من –تحوط التدفق النقدي 
 )۱۹٫٤۲۳( - )۱۹٫٤۲۳( - - - التغیرات في القیمة العادلة (صافي)

 
- )۱۹٫٤۲۳( 

 ۱٦۳ - ۱٦۳ - ۱٦۳ - - - إعادة قیاس تعویضات نھایة الخدمة
 ---------------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- --------------- ------------- ---------------- 

 ۲۱٦٫۲۷٥ - ۲۱٦٫۲۷٥ ۲٥٤٫۲۷۰ )۱۹٫۲٦۰( )۱۸٫۷۳٥( - - إجمالي اإلیرادات الشاملة
 ---------------- -------------- ----------------- ----------------- --------------- --------------- ------------- ---------------- 

تغیرات المالكین المسجلة مباشرة في 
      حقوق الملكیة

  
 

 )۷٥٫۰۰۰( - )۷٥٫۰۰۰( )۷٥٫۰۰۰( - - - - ۲۰۱٥توزیعات األرباح لسنة 
 -    - - )۲٥٫٤۲۷( - - ۲٥٫٤۲۷ - القانوني المحّول إلى االحتیاطي

 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------- ------------------- 
 ۱٫٦۸٥٫٦۸٦ - ۱٫٦۸٥٫٦۸٦ ۹۹۸٫۳۹۹ )۱۹٫۲٦۰( )٤۰٫۳۰۳( ۱٤٦٫۸٥۰ ٦۰۰٫۰۰۰ ٦۲۰۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ======= ======= ======== ======== ======== ========= ====== ========= 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

۱٦ 

 (تابع) بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد
 دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٦۸إلى  ۱۸شكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من ت

 
 رأس 
 المال

االحتیاطي 
 القانوني

احتیاطي تحویل 
 احتیاطي اخر عمالت

 األرباح 
 المحتجزة

حقوق الملكیة 
المنسوبة 

 لمالكي الشركة

 
الحصص غیر 

 اإلجمالي المسیطرة
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
         

 ۱٫٦۸٥٫٦۸٦ - ۱٫٦۸٥٫٦۸٦ ۹۹۸٫۳۹۹ )۱۹٫۲٦۰( )٤۰٫۳۰۳( ۱٤٦٫۸٥۰ ٦۰۰٫۰۰۰ ۷۲۰۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
         

         إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة
 ۲۰٤٫۳۳۸ )۱٫۷٥۲( ۲۰٦٫۰۹۰ ۲۰٦٫۰۹۰ - - - - السنة /(خسائر)أرباح

         
         اإلیرادات الشاملة األخرى:

 فرق تحویل عمالت أجنبیة من 
 )۱٫۷۳۳( - - )۱٫۷۳۳( - - خارجیةعملیات 

 
- )۱٫۷۳۳( 

 الجزء الفعال من –تحوط التدفق النقدي 
 - ۱۸٫٥٥۹ - - - التغیرات في القیمة العادلة (صافي)

 
۱۸٫٥٥۹ 

 
- 

 
۱۸٫٥٥۹ 

 )٥٫۷٤٤( - )٥٫۷٤٤( - )٥٫۷٤٤( - - - إعادة قیاس تعویضات نھایة الخدمة
 ---------------- -------------- --------------- ----------------- --------------- ---------------- --------------- ---------------- 

 ۲۱٥٫٤۲۰ )۱٫۷٥۲( ۲۱۷٫۱۷۲ ۲۰٦٫۰۹۰ ۱۲٫۸۱٥ )۱٫۷۳۳( - - إجمالي اإلیرادات الشاملة
 ---------------- -------------- --------------- ----------------- ---------------- --------------- --------------- ----------------- 

تغیرات المالكین المسجلة مباشرة في 
      حقوق الملكیة

  
 

 )۹۰٫۰۰۰( - )۹۰٫۰۰۰( )۹۰٫۰۰۰( - - - - ۲۰۱٦توزیعات األرباح لسنة 
 -    - - )۲۰٫٦۰۹( - - ۲۰٫٦۰۹ - المحّول إلى االحتیاطي القانوني

 ۳٥٫۳۹۳ ۳٥٫۳۹۳ - - - - - - االستحواذ على حصص غیر مسیطرة
 ---------------- --------------- ----------------- -------------- ------------------- ------------------- -------------- ------------------ 

 ۱٫۸٤٦٫٤۹۹ ۳۳٫٦٤۱ ۱٫۸۱۲٫۸٥۸ ۱٫۰۹۳٫۸۸۰ )٦٫٤٤٥( )٤۲٫۰۳٦( ۱٦۷٫٤٥۹ ٦۰۰٫۰۰۰ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ======= ======= ======== ======= ========= ========= ======= ========= 



 
 مجموعة أغذیة ش.م.ع

 

۱۷ 

  الموحدبیان التدفقات النقدیة 
 

 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۲٥٤٫۲۷۰ ۲۰٤٫۳۳۸   بما فیھا الحصص غیر المسیطرة  أرباح السنة
    تسویات لـ:
 ۹۰٫۷٥۱ ۱۰۷٫۳٦۱ ۱٥ االستھالك

 ۱٫٤۲٦ ۲٫٦٥٦ ۱۷ موجودات غیر ملموسة  إطفاء
 ۲٦٫۸۷۰ ۱۸٫۸٦۹ ۱۲ مصروفات التمویل

 )۱۷٫۲٦۳( )۲۰٫۱۷٤( ۱۱ إیرادات التمویل
 ۱٫۸۹۸ )۸٫۷٤٥( ۱۰ من بیع ممتلكات وآالت ومعدات /الخسائررباح)األ(

 ۱٫۱۹۲ ٥٫۸۷۲ ۱۸ ، صافي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة
 ٥٫۲۱٥ ٥٫۲۹۷  لذمم مدینة  الحركة في مخصص خسائر انخفاض القیمة
 ۱٥٫۰۱٦ ۱۰٫٥٦۷ ۲٥ مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین 

 ۳٤۹ ۳٤۲  مصروفات ضریبة الدخل
  --------------------- -------------------- 

  ۳۲٦٫۳۸۳ ۳۷۹٫۷۲٤ 
 

    التغیرات في:
 )٤۰٫۲٤۲( ٤٫٦۲۳  المخزون

 )۸۱٫۷۹۲( )۳٥٫۱٥٦(  الذمم المدینة التجاریة واألخرى
 )۱٤۰( )۷(   ، صافيالمستحق من أطراف ذات عالقة

 )۱٥٫۲٥٤( ٥۹٫۷۲۹  القبض حكومیة مستحقةتعویضات 
 ٤٫۷۱۳ ۸۸٫٥۱٤  الذمم الدائنة التجاریة واألخرى

 ۱٫۲۹۲ ۱٫۱۳٥  عالقة اف ذاتطرألالمستحق 
 )٤٫۷۸٦( )۳٫۳۰٤(  ، صافي أخرى مالیة مطلوبات

  -------------------- --------------------- 
 ۲٤۳٫٥۱٥ ٤٤۱٫۹۱۷  النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

    
 )۳٫۰۹٥( )۱۱٫٤٦۰( ۲٥ المدفوعة للموظفین تعویضات نھایة الخدمة

  --------------------- --------------------- 
 ۲٤۰٫٤۲۰ ٤۳۰٫٤٥۷  التشغیلیةصافي النقد الناتج من األنشطة 

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 )۱۷٤٫۱۰۷( )۱۱۸٫٦۲۹( ۱٥ دفعات مقدمة/استحواذ ممتلكات وآالت ومعدات 
 )۲۰۷( -  موجودات غیر ملموسة على ستحواذاال
 ۱٫۱۸۲ ۱۰٫۷٦٦  متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعداتال

 - )۱۷۸٫۰۲۲(  ، بعد خصم النقد المستحوذ علیھشركة تابعة على ستحواذاال
 - )۲۹٫۱۹۷(  االستثمار في شركة تابعة

 ۳٫٤٤۳ )۱۲۲٫۲۰۰( ۲۱ ودائع ثابتة / مسحوبة من (مستثمرة في)مبالغ 
 ۱۳٫۳۳٤ ۱٦٫۷۰۱  فوائد مستلمة
  ------------------------- ---------------------- 

 )۱٥٦٫۳٥٥( )٤۲۰٫٥۸۱(  في األنشطة االستثماریةصافي النقد المستخدم 
  ------------------------ ---------------------- 

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 -    ۱۱۳٫٦۲٥  صافي  – متحصالت من قرض ألجل

 ٤٫۱۸٥ ۲۳٫۳٥٦  صافي  -قروض مصرفیة 
 )۱۲٫۲٤٥( )٦٫۲۸٥(  صافي -تسویة أدوات مشتقة 

 )۷٥٫۰۰۰( )۹۰٫۰۰۰(  توزیعات األرباح المدفوعة
 )۲٦٫٤۰۸( )۱۷٫۷٥۳(  فوائد مدفوعة
  --------------------- -------------------- 
 )۱۰۹٫٤٦۸( ۲۲٫۹٤۳  األنشطة التمویلیة / (المستخدم في) من صافي النقد

  -------------------- --------------------- 
 )۲٥٫٤۰۳( ۳۲٫۸۱۹  في النقد وما یعادلھ / (النقص) الزیادة صافي

 ٤٤٫۱٥٥ ۲۱٫۳۷۳  ینایر ۱النقد وما یعادلھ كما في 
 ۲٫٦۲۱ )۳۳۹(  تأثیر صرف عمالت أجنبیة

  ------------------- -------------------- 
 ۲۱٫۳۷۳ ٥۳٫۸٥۳ ۲۱ دیسمبر  ۳۱النقد وما یعادلھ كما في 

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

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموحدة. ٦۸إلى  ۱۸تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 .۱۰إلى  ٦إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات من 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

 

۱۸ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة  ۱
 

في  ۲۰۰٤لسنة  ۳۲٤("الشركة") كشركة مساھمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم  .تأّسست مجموعة أغذیة ش.م.ع
، والمملوكة بالكامل من قبل حكومة من أسھم الشركة ٪٥۱القابضة العامة (صناعات) نسبة  الشركة. تمتلك إمارة أبوظبي

األنشطة الرئیسیة للشركة في تأسیس واستثمار وتجارة وتشغیل الشركات والمشاریع المرتبطة بقطاع . تتمثل أبوظبي
 األغذیة والمشروبات.

 

الشركة وشركاتھا التابعة  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لمنتھیة في وللسنة اللشركة كما في  البیانات المالیة الموحدة تتضمن
  المذكورة أدناه (یشار إلیھم مجتمعین بـ "المجموعة").

 
  

بلد التأسیس 
 ومزاولة النشاط

  حقوق الملكیةالحصة في 
 )٪(  

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ الشركة التابعة النشاط الرئیسي
 

 شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع 
 

 
اإلمارات العربیة 

 المتحدة

 
۱۰۰ 
 

 
۱۰۰ 

 
وبیع الدقیق وعلف إنتاج 

 الحیوانات.
 

شركة العین لألغذیة والمشروبات 
 (اإلمارات العربیة المتحدة) ش.م.ع

 

 
اإلمارات العربیة 

 المتحدة

 
۱۰۰ 
 

 
۱۰۰ 

 
إنتاج وبیع المیاه المعبأة 

والمیاه المنّكھة 
والعصائر ولبن الزبادي 

ومعجون الطماطم 
 والخضراوات المجمدة
ومنتجات المخبوزات 

 المجمدة.
 

 أغذیة.م.م (مجموعة أغذیة مصر ذ
 مصر)

 
 مصر

 
۱۰۰ 
 

 
۱۰۰ 

 
تصنیع وبیع معجون 

الطماطم والفلفل الحار 
والعصائر المركزة 

 والخضروات المجمدة. 
 

مجموعة أغذیة آسیسیك في داجیتیم 
سنایا ري تیكاریت لیمتد سیركتي 

 (أغذیة تركیا)

 
 تركیا

 
۱۰۰ 

 
۱۰۰ 

 
إنتاج وتعبئة وبیع المیاه 

 المعبأة.

     
إنتاج وتعبئة وبیع المیاه  ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات .م.مذ شركة البیان لتنقیة وتصفیة المیاه

 المعبأة.
 

إنتاج الزجاجات  ۱۰۰ ۱۰۰ اإلمارات .م.مذ شركة شكالن لصناعة البالستیك
 والعبوات البالستیكیة

 
شركة المنال لتنقیة وتعبئة المیاه 

 ذ.م.م المعدنیة
إنتاج وتعبئة وبیع المیاه  ۱۰۰ ۱۰۰ عمان

 المعبأة.
 

  



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۱۹ 

  (تابع) الوضع القانوني واألنشطة الرئیسیة ۱
 

  
بلد التأسیس 
 ومزاولة النشاط

  حقوق الملكیةالحصة في 
 )٪(  

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ الشركة التابعة النشاط الرئیسي
 

مصنع دلتا للمیاه المعبأة شركة 
 المحدودة

 
المملكة العربیة 

 السعودیة

 
۱۰۰ 
 

 
- 

 
إنتاج وتعبئة وبیع المیاه 

 المعبأة.
     

الرماح الوطنیة للتجارة العامة شركة 
 والمقاوالت ذ.م.م

 ٥۰ الكویت
 

إنتاج وتعبئة وبیع المیاه  -
 المعبأة.

     
اإلمارات العربیة  شركة جلف ناشونال لألعالف ذ.م.م

 المتحدة
والبیع بالجملة استیراد  - ٥۱

 لألعالف.
 

 لسیاسات المحاسبیة الھامةملخص ل ۲
 

السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة مبینة أدناه. تم تطبیق ھذه السیاسات  إن
 ذلك.، ما لم یذكر خالف الموحدة بشكل متسق على كافة السنوات المبینة في ھذه البیانات المالیة

 
 أساس اإلعداد ۲-۱
 

 بیان التوافق (أ)
 

جنة تفسیرات عن ل التقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة الدولیة إلعداد معاییرللفقاً وتم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة 
التحادي لدولة اومتطلبات القانون مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الدولیة التابعة ل

("قانـون الشركات في دولة اإلمارات  التجاریة قانون الشركات الذي یمثل ۲۰۱٥لسنة  ۲اإلمارات العربیة المتحدة رقم 
 . ")۲۰۱٥العربیة المتحدة لسنة 

 
 أساس القیاس (ب)

 
تي یتم تسجیلھا التثناء األدوات المالیة المشتقة باس التاریخیةتم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ التكلفة 

 بالقیمة العادلة.
 

 العملة التشغیلیة وعملة العرض (ج)
 

ة شركات المجموعة باستخدام عملة البیئة االقتصادیة الرئیسی لكل شركة من یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة
بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة  الموحدةالبیانات المالیة  تم عرض ھذه('العملة التشغیلیة').  فیھاالتي تعمل الشركة 

 البیانات المالیة مقربة إلى أقرب ألف.  عرضعملة و للمجموعة ة التشغیلیةالعمل(الدرھم اإلماراتي)، وھي 
 
 استخدام التقدیرات واألحكام )د(

 
رات یتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقدیالتقاریر المالیة  الدولیة إلعداد معاییرلوفقا لالموحدة إعداد البیانات المالیة  إن

تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات  واالفتراضات التي تؤثر على
 إلدارة ممارسة األحكام الخاصة بھا عندكما یتطلب من ا وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. والمصروفات.

االت د أو المجیالتعقاألحكام أو  المجاالت التي تنطوي على درجة عالیة منإن . للمجموعةتطبیق السیاسات المحاسبیة 
. تتم ٤رقم  في اإلیضاحالموحدة تم اإلفصاح عنھا التي تمثل فیھا االفتراضات والتقدیرات أھمیة كبیرة للبیانات المالیة 

 یة.. یتم االعتراف بالتعدیالت على التقدیرات بصورة مستقبللھا بصورة مستمرة مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۲۰ 

 (تابع)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تابع)أساس اإلعداد  ۲-۱
 

 المحاسبیة التغیرات في اإلفصاحات والسیاسات ۲-۱-۱
 

بیانات المالیة في ھذه البصورة متسقة على كافة الفترات المبینة  التالیةالسیاسات المحاسبیة المجموعة بتطبیق  قامت
 باستثناء المعاییر والتفسیرات الجدیدة التي أصبحت ساریة ولم یتم تطبیقھا خالل السنة.  الموحدة

 
   التي تم تطبیقھا: عاییر والتفسیرات الجدیدة الم

 
طبیقھا عند على الفترة وتم ت بعض المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات ساریة خالل السنة أصبحت

 إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. یتم فیما یلي بیان التعدیالت المطبقة: 
 
 ) ۷مبادرة اإلفصاح (التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  •
 

لیس لھ تأثیر مادي على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة باستثناء بعض اإلفصاحات  التعدیالت إن تطبیق ھذه
 ). ۳٦اإلضافیة (راجع اإلیضاح 

 
 التوحیدأساس  ۲-۲

 
 تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للشركة وشركاتھا التابعة. 

 
نطبق ی حید الذي یضع نموذج واحد للسیطرةالتقاریر المالیة أساس التو الدولیة إلعداد معاییرالمن  ۱۰المعیار ینظم 

 ألغراض الخاصة أو المنشآت الُمھیكلة.على كافة المنشآت بما في ذلك المنشآت ذات ا
 

ة شركفي سیطرة مستثمر ما على  من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ۱۰بموجب المعیار رقم  یتمثل تعریف السیطرة
ھا عندما یكون معرض إلى، أو لدیھ حقوق في، عائدات متغیرة من ارتباطھ مع الشركة المستثمر بھا؛ ولدیھ مستثمر ب

في  لواردتعریف السیطرة ا لتطبیق. تلك العائدات من خالل نفوذه على الشركة المستثمر بھاعلى التأثیر القدرة على 
 عاییر التالیة:م الثالثة ، یجب استیفاءالیةالم التقاریر الدولیة إلعداد معاییرالمن  ۱۰ رقم المعیار

 
 یكون لدى المستثمر نفوذ على الشركة المستثمر بھا؛  )أ(
 معرض إلى، أو لدیھ حقوق في، عائدات متغیرة من ارتباطھ مع الشركة المستثمر بھا؛یكون المستثمر  )ب(
 .اقیمة عائداتھ فيللتأثیر  على الشركة المستثمر بھا نفوذه ممارسةعلى أن یكون لدى المستثمر القدرة  )ج(
 

 الشركات التابعة
الشركات المستثمر بھا الخاضعة لسیطرة المجموعة. تسیطر المجموعة على الشركات  فيالشركات التابعة تتمثل 

المستثمر بھا إذا كانت تستوفي معاییر السیطرة. تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كان لدیھا سیطرة في حال، كان 
 قوق السیطرةحیھا ھناك تغیرات في واحد أو أكثر من عناصر السیطرة. ویتضمن ذلك الظروف التي تكون ف

 لموحدةا أكثر جوھریة وتؤدي إلى سیطرة المجموعة على الشركة المستثمر بھا. تم إدراج البیانات المالیة االحترازیة
 للشركات التابعة ضمن ھذه البیانات المالیة الموحدة اعتباراً من تاریخ بدء السیطرة إلى تاریخ توقف تلك السیطرة.

 
 الحصص غیر المسیطرة

ابلة للتحدید في صافي الموجودات الق للشركة المستحوذةالتناسبیة ة حصلوفقاً لحصة غیر المسیطرة القیاس  مبدئیاً یتم 
یتم احتساب التغیرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة التي ال یترتب علیھا فقدان السیطرة في تاریخ االستحواذ. 

 كمعامالت حقوق ملكیة. 
 

السیطرة على شركة تابعة، تقوم بإیقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي عندما تفقد المجموعة 
حصص غیر مسیطرة تتعلق بھا باإلضافة إلى المكونات األخرى لحقوق الملكیة. یتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 

القیمة بھا في الشركة التابعة السابقة بالناتجة عن فقدان السیطرة ضمن األرباح أو الخسائر. یتم قیاس أي حصة محتفظ 
 العادلة في تاریخ فقدان السیطرة.



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

۲۱ 

 (تابع)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 (تابع) أساس التوحید ۲-۲
 

 األعمال دمج
یتم استخدام طریقة االستحواذ المحاسبیة الحتساب االستحواذ على الشركات التابعة من قبل المجموعة. یتم قیاس تكلفة 

في  ملةالُمحتوأدوات الملكیة المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو  المستحوذ علیھا االستحواذ بالقیمة العادلة للموجودات
 محتمل دفعھ.مبلغ ، إضافة إلى القیمة العادلة ألي المعاملةتاریخ 

 
ي ھا والقیمة العادلة فإن الزیادة في المقابل المالي المحَول وقیمة أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علی

لشركة المستحوذ علیھا، عن القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي ملكیة سابقة في اتاریخ االستحواذ ألي حصة 
افي العادلة لص من القیمة. فإذا كانت ھذه الزیادة أقل كشھرة تجاریةالموجودات المحددة المستحوذ علیھا یتم تسجیلھا 

یان فإنھ یتم االعتراف بالفرق مباشرًة في ب بسعر منخفض، المستحوذ علیھا في حالة الشراءموجودات الشركة التابعة 
 األرباح أو الخسائر الموحد.

 
 التغیرات في حصص الملكیة في الشركات التابعة دون حدوث تغییر في السیطرة

 وھي -الحصص غیر المسیطرة التي ال ینتج عنھا فقدان للسیطرة كمعامالت حقوق ملكیة  ذاتُتحتسب المعامالت 
یتم تسجیل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غیر المسیطرة  كالمعامالت التي تتم مع المالك بصفتھم مالكاً.

 .حقوق الملكیة ضمنأیضاً 
 

 المعامالت المحذوفة عند التوحید
المعامالت واألرصدة الداخلیة فیما بین شركات المجموعة، وكذلك اإلیرادات والمصروفات غیر یتم حذف كافة 

المحققة الناتجة عن المعامالت فیما بین شركات المجموعة. ھذا ویتم حذف األرباح غیر المحققة الناتجة عن المعامالت 
مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر بھا. مع الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكیة مقابل االستثمار إلى 

الذي ال  فقط إلى المدى یتم حذف الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة التي یتم بھا حذف األرباح غیر المحققة، ولكن
 انخفاض القیمة.دلیل على  یصاحبھ

 
 القطاعات عن تقاریرال ۲-۳

 
 تنفیذي للمجموعة.رئیس الالتقاریر الداخلیة إلى ال إعدادیتم رفع التقاریر عن القطاعات التشغیلیة على نحو یتفق مع آلیة 

 
منھا المجموعة إیرادات وتتكبد  تحققنشطة تجاریة قد لتشغیلي ھو إحدى مكونات المجموعة، والذي یمارس أالقطاع ا

المكونات األخرى لدى المجموعة. تتم  أي منتتم مع  المعامالت التي ومصروفات، بما في ذلك إیرادات مصروفات
 من أجل لمجموعةلالنتائج التشغیلیة لجمیع القطاعات التشغیلیة بشكٍل منتظم من قبل الرئیس التنفیذي  كافة مراجعة

أنظر ( منفصلة اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد للقطاعات وتقییم أدائھا، والتي تتوفر عنھا معلومات مالیة
 ).٥إیضاح 

 
 العمالت األجنبیة ٤-۲

 
 المعامالت واألرصدة )أ(
 

یتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى العملة التشغیلیة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواریخ المعامالت أو 
ھذه  الناتجة عن تسویةالتقییم عند إعادة قیاس البنود. كما یتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة 

المعامالت وعن تحویل الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في نھایة 
 أو مصروفات التمویل".  التمویل السنة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن "إیرادات

 
تعلق بالقروض والنقد وما یعادلھ في بیان األرباح أو یتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة التي ت

  الخسائر الموحد ضمن "إیرادات التمویل أو مصروفات التمویل".
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 (تابع) العمالت األجنبیة ٤-۲

 

 شركات المجموعة  )ب(
 

 شغیلیةتوالتي لھا عملة ) عملتھا من اقتصاد متضخمالتي ال تعاني (إن النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة 
 عملة العرض على النحو التالي: تختلف عن عملة العرض یتم تحویلھما إلى

 
 ذلك المركز المالي؛بسعر اإلقفال بتاریخ  بیان مركز ماليیتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل  )۱(

 
 و ة؛ـمعاملخ الـتاری الصرف السائد فيان أرباح أو خسائر وفقاً لسعر ـات لكل بیـوالمصروفرادات ـیتم تحویل اإلی  )۲(
 
 الموحد.الدخل الشامل بیان یتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في  )۳(
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات ٥-۲
 

، لمتراكمةا والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة واآلالتیتم قیاس بنود الممتلكات 
المنسوبة مباشرة إلى حیازة أو إنشاء األصل، بینما تشتمل تكلفة  المصروفات في حال وجودھا. تشتمل التكلفة على

جودات اشرةً إلى تھیئة المومب على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكالیف أخرى منسوبة المشیدة ذاتیاً الموجودات 
 رامجبتتم رسملة  الموجودات. بھالموقع الذي توجد  واستعادةذلك تكالیف فك وإزالة البنود وكلالستخدام المزمع لھا، 

ندما ع یة للمعدات ذات الصلة كجزء من ھذه المعدات.الحاسوب المشتراة التي تعتبر جزءاً ال یتجزأ من القدرة التشغیل
والمعدات أعمار إنتاجیة مختلفة، یتم احتساب ھذه األجزاء كبنود منفصلة  واآلالتیكون ألجزاء أي بند من الممتلكات 

 والمعدات. واآلالتمن الممتلكات 
 

 أصل منفصل، حسبما یكون مالئماً، فقطك االعتراف بھایتم إدراج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو 
فوائد اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس تكلفة  عندما یكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة

لتصلیح كافة تكالیف أعمال ا البند بشكٍل موثوق. یتم إیقاف احتساب القیمة الدفتریة للجزء المستبدل. ویتم تحمیل
 خالل الفترة المالیة التي یتم خاللھا تكبد ھذه التكالیف.الموحد األرباح أو الخسائر األخرى في بیان  والصیانة

 
الك في القیمة، بینما ُیحتسب االستھ االنخفاض الختبارالتملك الحر لكنھا تخضع  أراضيال یحتسب استھالك على 

قیمھا  دیدلتحعاد قیاسھا كلفة الموجودات أو قیمھا المُ طریقة القسط الثابت لتوزیع ت على الموجودات األخرى باستخدام
 المتبقیة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة، وذلك على النحو التالي:

 
 سنة ٤۰ – ۲۰  المباني

 سنة ۲۰ – ٤  اآلالت والمعدات
 سنوات ۳ – ۲  المعدات األخرى

 سنوات ۸ – ٤  المركبات
 سنوات ٥ – ٤  األثاث والتركیبات

 
ندما تكون ع كل فترة تقریر. بنھایةتتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات، وتعدیلھا عند الضرورة، 

القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ التقدیریة القابلة لالسترداد، یتم خفضھا مباشرًة إلى القیمة القابلة لالسترداد 
یة، ویتم القیمة الدفترمن خالل مقارنة المتحصالت بلخسائر الناتجة عن االستبعاد یتم تحدید األرباح وا ).۷-۲یضاح (إ

 " في بیان األرباح أو الخسائر الموحد.األخرىباالعتراف بھا ضمن "اإلیرادات 
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 (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات ٥-۲
 

 اإلنجازاألعمال الرأسمالیة قید 
الممتلكات واآلالت والمعدات على أنھا أعمال رأسمالیة قید  بإنشاء المعلقةتقوم المجموعة برسملة كافة التكالیف 

 اإلنجاز حتى تاریخ إنجاز وتشغیل تلك الموجودات.
 

جرد االنتھاء بمیتم تحویل ھذه التكالیف بعد ذلك من األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز إلى التصنیف المناسب للموجودات 
من التشیید وبدء التشغیل ویتم احتساب االستھالك على مدى أعمارھا اإلنتاجیة االقتصادیة اعتباراً من تاریخ اإلنجاز 

 والتشغیل.
 
 الموجودات غیر الملموسة ٦-۲
 
 الشھرة التجاریة ۱-٦-۲

 
 المحددة الموجودات صافي في المجموعة لحصة العادلة القیمة عن االستحواذ تكلفة في الزیادة التجاریة الشھرة تمثل
 .االستحواذ تاریخ علیھا في المستحوذ التابعة الشركة في

 
 .المتراكمة القیمة في االنخفاض خسائر ناقصاً  بالتكلفة قیدھا ویتم قیمتھا في االنخفاض لتحدید سنویاً  الشھرة اختبار یتم
 النقدیة التدفقات أساس على الحسابیة العملیات تنفیذ یتم التجاریة. الشھرة قیمة في االنخفاض خسائر عكس یتم ال

 ممارسة بعضتحدیده  یتطلب مناسب خصم بمعدل خصمھا ویتم للنقد المنتجة الصلة ذات الوحدات من المتوقعة
 .األحكام

 
 لوحداتل التخصیص إجراء یتم .القیمة في االنخفاض اختبار لغرض للنقد المنتجة وحداتال إلى الشھرة تخصیص یتم

التجاریة  الشھرة عنھ ینشأ الذي األعمال دمج من استفادتھا المتوقع لنقدالوحدات المنتجة ل مجموعات أو لنقدالمنتجة ل
 .ةالتشغیلیات للقطاع وفقاً  تحدیدھا ویتم

 
 الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا ۲-٦-۲

 
 السوق توقعات تعكس التي العادلة بالقیمة مبدئیاً  منفصل بشكلٍ  علیھا المستحوذ الملموسة غیر الموجودات قیاس یتم

 .األصل في المتضمنة المستقبلیة االقتصادیة المنافع المنشأة إلى تتدفق أن الحتمالیة
 

 أكثر أو سنویاً  اختبارھا یتم لكن لإلطفاء تخضع ال المحددة غیر اإلنتاجیة األعمار ذات الملموسة غیر الموجودات إن
 الدفتریة القیمة في انخفاض وجود احتمال إلى والظروف األحداث تشیر عندما قیمتھا في االنخفاضلتحدید  تكراراً 
 الوحدة المنتجة للنقد. مستوى على أو فردیة بصورة سواءً 

 
 إذا ما لتحدید سنویاً  ةالمحدد یرة ذات األعمار اإلنتاجیة غالملموس غیراألعمار اإلنتاجیة للموجودات  مراجعة تتم

 محدد إلى محدد غیر من اإلنتاجي العمر تغییر فإنمالئماً، في حال عدم مالئمتھ،  یزال الاألعمار اإلنتاجیة  تقییم كان
 الملموس غیر باألصل االعتراف إیقاف عن الناتجة الخسائر أو األرباح قیاس یتم .مستقبلي أساس على إجراؤه یتم

األرباح أو  بیان في ویتم االعتراف بھا لألصل الدفتریة والقیمة االستبعاد متحصالت صافي بین الفرق أساس على
  .باألصل االعتراف إیقاف یتم عندماالموحد الخسائر 
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 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة ۲-۷
 

الشھرة التجاریة أو الموجودات غیر الملموسة  على سبیل المثال –محدد الغیر نتاجي اإلعمر ذات الالموجودات إن 
االنخفاض في القیمة. تتم مراجعة الموجودات  مقابلسنویاً  اختبارھالإلطفاء ویتم غیر الجاھزة لالستخدام ال تخضع 

االنخفاض في قیمتھا عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة مقابل التي تخضع لإلطفاء 
تریة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدف خسارة االنخفاض في القیمةاالعتراف بقد ال تكون قابلة لالسترداد. یتم 

ن م لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القیمة
توفر لھا المستویات التي تفي أقل تقییم االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع الموجودات  االستخدام، أیھما أعلى. ألغراض

. تتم مراجعة الموجودات غیر المالیة بخالف (الوحدات المنتجة للنقد)منفصل  تدفقات نقدیة یمكن تحدیدھا بشكلٍ 
 قریر.بتاریخ كل ت لقیمةاحتمال عكس االنخفاض في ا مقابلالتي تعرضت النخفاض في قیمتھا  التجاریة الشھرة

 
 الموجودات المالیة ۲-۸

 
القیمة بالفئات التالیة: القروض والذمم المدینة والموجودات المالیة  ضمنتقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة 

الموجودات  االستحواذ على . یعتمد التصنیف على الغرض الذي من أجلھ تمالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 المالیة. تقوم اإلدارة بتحدید تصنیف موجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي.

 
 مدینةالذمم القروض وال )أ(

موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوٍق بالقروض والذمم المدینة تتمثل 
ھا قاقفترات استح تتجاوزالمتداولة، باستثناء تلك التي  الموجودات ضمننشطة. یتم إدراج القروض والذمم المدینة 

ة لدى والذمم المدین تم تصنیفھا كموجودات غیر متداولة. تتألف القروضفترة التقریر، حیث یشھراً بعد نھایة  ۱۲
" المصرفیة رصدةاألو"النقد "المستحق من أطراف ذات عالقة" و"الذمم المدینة التجاریة واألخرى والمجموعة من 

ویتم االعتراف بھا مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً أي ). ۱۳-۲و ۱۲-۲ رقم اإلیضاحفي بیان المركز المالي الموحد (
 الحقاً لالعتراف المبدئي، یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.تكالیف منسوبة مباشرة للمعاملة. 

 
 بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالیة  )ب(

محتفظ بھا المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تعتبر موجودات مالیة ات/إن الموجود
. طكأدوات تحومصنفة لغرض المتاجرة إال إذا كانت كمحتفظ بھا لغرض المتاجرة. تصنف األدوات المالیة المشتقة 

 لخالكموجودات أو مطلوبات متداولة إذا كان من المتوقع تسویتھا ذه الفئة المطلوبات في ھ/الموجودات كما تصنف
 .ةعلى أنھ غیر متداول ایتم تصنیفھذلك  خالف، أما شھراً  ۱۲

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة ۲-۹

 
ودات الفرق بین القیمة الدفتریة للموجیتم قیاس خسائر انخفاض قیمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا 

المالیة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. یتم االعتراف 
بخسائر انخفاض القیمة ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد ویتم إظھارھا في حساب المخصص مقابل ھذه 

المالیة. وفي حال أدى حدث الحق إلى تقلیص خسائر انخفاض القیمة، یتم عكس خسائر انخفاض القیمة الموجودات 
 .من خالل بیان األرباح أو الخسائر الموحد
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 األدوات المالیة ۲-۱۰
 

صدة روالنقد واألوالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  ىخراألتجاریة والمدینة الذمم التتألف األدوات المالیة من 
 واألدوات المالیة المشتقة مستحقة إلى أطراف ذات عالقةالمبالغ الخرى واألتجاریة والدائنة الذمم الوالمصرفیة 

 المعنیة. ةاالعتراف باألداة المالیة عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدیة لألدا مصرفیة. یتمالقروض الو
 

 للمعامالت.منسوبة بصورة مباشرة  تكالیف ةیتم االعتراف باألدوات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً أی
 

ت النقدیة التدفقا الحصول علىالحقوق التعاقدیة للمجموعة في جودات المالیة عندما تنتھي یتم إیقاف االعتراف بالمو
الموجودات المالیة إلى طرف آخر دون االحتفاظ بالسیطرة  م المجموعة بتحویلمن الموجودات المالیة أو عندما تقو

دما تنتھي مالیة عن. یتم إیقاف االعتراف بالمطلوبات البصورة فعلیة ملكیة تلك الموجودات وامتیازاتأو بكافة مخاطر 
 .اأو إلغاؤھ االوفاء بھیتم المجموعة المحدد في العقد أو  اتالتزام

 
 ۳قھا إلى تمتد فترات استحقاالتي ودائع ألجل الو غیر المقیدة نقدیةالرصدة األعلى المصرفیة واألرصدة یشتمل النقد 

 .أو أقل أشھر
 

 جوھریة عن القیمة الدفتریة. م العادلة لألدوات المالیة بصورةال تختلف القی
 

 مقاصة األدوات المالیة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني 

 للتسویة على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام ویكون ھناك نیة المعترف بھاواجب النفاذ بمقاصة المبالغ 
 الوقت. ذاتفي 

 
 األدوات المالیة المشتقة

المجموعة بأدوات مالیة مشتقة بغرض التحوط من تعرضھا لمخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الفائدة.  تحتفظ
یتم قیاس األدوات المشتقة مبدئیاً بالقیمة العادلة، ویتم االعتراف مبدئیاً بأي تكالیف منسوبة للمعاملة مباشرة عند تكبدھا 

مبدئي، یتم قیاس األدوات المشتقة بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بأي ضمن األرباح أو الخسائر. الحقاً لالعتراف ال
 تغیرات تطرأ علیھا بشكل عام ضمن األرباح أو الخسائر.

 
 عقود التحوط للتدفق النقدي

عندما یتم تصنیف أداة مالیة مشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي، یتم االعتراف بالجزء الفعال من التغیرات في القیمة 
یتم فوراً  .ویتم بیانھ بالقیمة المتراكمة ضمن احتیاطي التحوط دلة لألداة المشتقة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرىالعا

 االعتراف بالجزء غیر الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر.
 

في اإلیرادات الشاملة األخرى، ویتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح  إن القیمة المتراكمة في حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بھا
 الخاضعو البند أ لخاضعة للتحوطأو الخسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدیة المتوقعة ا

 على األرباح أو الخسائر. للتحوط
 

د التحوط یستوفي معاییر محاسبة التحوط، أو تنتھي صالحیة عندما ال یكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، أو لم یع
اعتباراً  إیقاف محاسبة التحوط ِعْنَدِئٍذ یتمأداة التحوط أو یتم بیعھا، أو تنتھي أو تتم ممارستھا، أو یتم إلغاء التصنیف، 

وق القیمة المتراكمة في حق من ھذا التاریخ فصاعداً. عندما ال یكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، تتم إعادة تصنیف
 الملكیة إلى األرباح أو الخسائر. 
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 المخزون ۲-۱۱
 

ارد أوالً . یتم تحدید التكلفة على أساس مبدأ الو، أھیما أقلالقابلة للتحقیقصافي القیمة أو  التكلفةبالمخزون  بیانیتم 
المتكبدة في حیازة المخزون أو تكالیف اإلنتاج أو التحویل المصروفات أوالً. تشتمل تكلفة المخزون على  یصرف

لمصّنع، ا المخزون إلى موقعھ ووضعھ الحالیین. وفیما یتعلق بالمخزون نقلباإلضافة إلى التكالیف األخرى المتكبدة في 
اء لإلنتاج على أساس معدل الطاقة التشغیلیة االعتیادیة، باستثنالعامة  المصروفاتتشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من 

 تكالیف االقتراض.
 

لبیع المتغیرة ا مصروفاتناقصاً  ةاالعتیادی األعمالفي سیاق  المقدرتمثل سعر البیع  القابلة للتحقیقإن صافي القیمة 
 .المطبقة

 
  الذمم المدینة التجاریة ۲-۱۲

 
بالمبالغ المستحقة من العمالء نظیر البضائع المباعة أو الخدمات المقدمة في سیاق األعمال تتمثل الذمم المدینة التجاریة 

االعتیادیة. فإذا كان من المتوقع تحصیل ھذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغیل االعتیادیة 
 كذلك، یتم عرضھا كموجودات غیر متداولة. للمنشأة إذا كانت أطول)، یتم تصنیفھا كموجودات متداولة. وإذا لم یكن

 
یتم مبدئیاً االعتراف بالذمم المدینة التجاریة بالقیمة العادلة، ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة 

 الفعلیة، ناقصاً مخصص االنخفاض في القیمة.
 

 األرصدة المصرفیةالنقد و ۲-۱۳
 

في بیان التدفقات النقدیة الموحد، یتضمن النقد وما یعادلھ النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا تحت الطلب لدى 
، صلیة عن ثالثة أشھراأل ھافترات استحقاقال تزید ارات قصیرة األجل عالیة السیولة بنوك وغیرھا من االستثمال

ھر السحوبات المصرفیة على المكشوف في بیان المركز المالي باإلضافة إلى السحوبات المصرفیة على المكشوف. تظ
 الموحد ضمن المطلوبات المتداولة.

 
 رأس المال ۲-۱٤

 
 سھم عادیة كحقوق ملكیة.یتم تصنیف األ

 
  الذمم الدائنة التجاریة ۲-۱٥

 
 ألعمالاسداد قیمة البضائع أو الخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق بالتزامات بالذمم الدائنة التجاریة تتمثل 

كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة السداد التجاریة الدائنة  من الموردین. یتم تصنیف الذمم ةاالعتیادی
األمر كذلك، فإنھ  ا لم یكن. وإذ)خالل دورة التشغیل االعتیادیة للمنشأة إذا كانت أطول أقل (أوخالل سنة واحدة أو 

 یتم عرضھا كمطلوبات غیر متداولة.
 

الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة، ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة یتم االعتراف ب
 .ةالفعلی
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 القروض ۲-۱٦
 

ة تكالیف المعاملة المتكبدة. یتم إدراج القروض الحقاً بالتكلف بعد خصمالقروض بالقیمة العادلة ب االعتراف مبدئیاً یتم 
ألرباح أو اوالقیمة المستردة في بیان ) تكالیف المعاملة بعد خصمالمتحصالت (فرق بین االعتراف بأي المطفأة مع 

 .ةطریقة الفائدة الفعلیالموحد على مدى فترة القروض باستخدام  الخسائر
 

یتم االعتراف بالرسوم المدفوعة لتسھیالت القروض كتكالیف لمعامالت القرض إذا كان من المرجح أن یتم سحب 
لموحد ا األرباح أو الخسائرالحالة، یتم االعتراف بالرسوم في بیان  جمیع التسھیالت المصرفیة أو جزء منھا. وفي ھذه

 فترة القرض. على مدى
 

 الدخل الحالیة والمؤجلة ضریبة ۲-۱۷
 

 لوعاءایتم رصد مخصص لكامل ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بین 
الضریبي للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة في البیانات المالیة الموحدة. یتم تحدید ضریبة الدخل المؤجلة 

تطبیقھا توقع والتي یالساریة أو التي یتم تفعیلھا بشكل جوھري في بیان المركز المالي یة استخدام المعدالت الضریبب
 أصل ضریبة الدخل المؤجلة أو تسویة مطلوب ضریبة الدخل المؤجلة. تحقیقعند 

 
 أرباح خاضعة للضریبة فير فقط إلى المدى الذي یحتمل معھ توف یتم االعتراف بموجودات ضریبة الدخل المؤجلة

 الفروق المؤقتة.مكن في مقابلھا االستفادة من لتي یالمستقبل 
  

 الموظفین تعویضات ۲-۱۸
 

یتم تحمیل امتیازات الموظفین قصیرة األجل عند تقدیم الخدمة ذات الصلة. یتم االعتراف بالتزام المبلغ المتوقع دفعھ 
سابقة قدمھا الموظف ویكون من الممكن  إذا كان لدى المجموعة التزام حالي أو ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة لخدمة

 تقدیر ھذا االلتزام بصورة موثوقة.
 
 المكافآت وخطط الحوافز طویلة األجل  )(أ

الموحد على أساس بمطلوبات المكافآت والحوافز طویلة األجل في بیان األرباح أو الخسائر  المجموعةتعترف 
 .األعمالة مجلس اإلدارة وترتبط بأداء تخضع االمتیازات الخاصة باإلدارة لموافق االستحقاق.

 
 خطة المساھمات المحدد (ب)

یتم أداء مساھمات التقاعد الشھریة المستحقة عن الموظفین من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة المستحقین 
. تتولى دائرة المالیة بحكومة أبوظبي إدارة صندوق المعاشات والتقاعد، ویمثلھا ۲۰۰۰لسنة  ۲بمقتضى القانون رقم 

 بي. في ذلك صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظ
 

 خطة التعویضات المحددة (ج)
یتمثل برنامج التعویضات المحددة بتعویضات نھایة الخدمة للموظفین بخالف برنامج للمساھمات المحددة. تقوم 

حالیاً بتطبیق برنامج غیر خاضع للتمویل خاص بتعویضات نھایة الخدمة للموظفین طبقا لألحكام المطبقة  المجموعة
ي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة ویرتكز على فترات الخدمة المتراكمة ومستوى آخر راتب من قانون العمل االتحاد

المتعلق ببرنامج التعویضات المحددة من خالل تقدیر قیمة  المجموعةأساسي للموظف. یتم احتساب صافي التزام 
والتي یتم خصمھا  ،والفترات السابقةالتعویضات المستقبلیة التي اكتسبھا الموظفین مقابل خدمتھم في الفترة الحالیة 

في تاریخ  بالعائدیتمثل معدل الخصم  قیمتھا الحالیة. یتم خصم أي تكالیف غیر معترف بھا للخدمة السابقة.لتحدید 
) ویكون ھذا ھو السوق البدیل في حالة -أمصنفة على أنھا (أ المتحدةالتقییم لسندات صادرة من شركات بالوالیات 

 اسع النطاق لسندات صادرة من شركات بدولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً لما یحدده االكتواریون.عدم وجود سوق و
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 (تابع)  خطة التعویضات المحددة (ج)
ندما المقدرة. ع اإلضافیةوحدة الاكتواري مؤھل باستخدام طریقة  خبیر یتم إجراء االحتساب بصورة سنویة بواسطة

یتم تحسین امتیازات الخطة، یتم االعتراف بحصة التعویضات الزائدة الخاصة بالخدمة السابقة للموظفین ضمن 
فات صرو. یتم االعتراف بالمیتم استحقاق التعویضات األرباح أو الخسائر بأقساط متساویة على متوسط الفترة حتى

ة تعترف المجموعمباشرة ضمن األرباح أو الخسائر، إلى المدى الذي تصبح عنده التعویضات مستحقة في الحال. 
 حین فيبكافة األرباح والخسائر االكتواریة الناتجة عن خطط التعویضات المحددة ضمن اإلیرادات الشاملة األخرى 

 ت المحددة ضمن األرباح أو الخسائر.یتم االعتراف بكافة المصروفات المتعلقة بخطط التعویضا
 

 المخصصات ۲-۱۹
 

 ضمن قانوني أو، نتیجة لحدث سابق، التزام حالي المجموعة یترتب على عندما ات المطالباتیتم االعتراف بمخصص
ویكون من المرجح أن یلزم إجراء تدفقات خارجة للمنافع االقتصادیة لتسویة االلتزام ویمكن تقدیر قیمة االلتزام 

 ال یتم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بالخسائر التشغیلیة المستقبلیة.بصورة موثوقة. 
 

 تسویة االلتزاممر إجراء تدفق خارجي ون یستدعي األھناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالیة أعندما تكون 
حتى وإن كان ھناك احتمال ضئیل  ما مخصصویتم االعتراف ب یتم تحدیدھا بالنظر إلى درجة االلتزامات ككل.

 بإجراء تدفق خارجي فیما یتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.
 

الذي لضریبة ا ما قبل سویة االلتزام باستخدام معدلیتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة للنفقات المتوقع طلبھا لت
 لتزام.المرتبطة باالللمال والمخاطر  یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة

 
 االعتراف باإلیرادات ۲-۲۰

 
 بیع البضائع  .۱
 

یقبل العمیل البضائع ویتم تحویل مخاطر وامتیازات الملكیة ذات عندما  بیع البضائع یراداتبإ االعتراف حالیاً  یتم
یكون و یتم االعتراف باإلیرادات في ذلك الوقت شریطة أنھ یمكن قیاس اإلیرادات والتكالیف بصورة موثوقةالصلة. 

 .أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائعولم یعد ھناك  من المرجح استرداد الثمن المستحق
 

 البضائع، یتم حالیاً االعتراف باإلیرادات عندما یمكن صنف من العقود التي تسمح للعمیل بإعادة فیما یتعلق ببعض
تقدیر المرتجعات بصورة موثوقة، شریطة تطبیق جمیع المعاییر األخرى لالعتراف باإلیرادات. إذا لم یمكن تقدیر 
المرتجعات بصورة موثوقة، یتم تأجیل االعتراف باإلیرادات لحین انقضاء فترة االسترجاع أو تقدیر المرتجعات 

  ورة موثوقة.بص
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، سوف یتم االعتراف باإلیرادات عندما یسیطر العمیل  ۱٥طبقاً للمعیار رقم 
 على البضائع. 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ۱٥بناء على تقییم المجموعة، ال تتوقع المجموعة أن یكون لتطبیق المعیار رقم 

 یة تأثیر جوھري على بیانات المالیة الموحدة. المال
   
  الخدماتبیع  .۲
 

 یتم االعتراف باإلیرادات من الخدمات المقدمة عندما یتم تقدیم الخدمات.
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 التحول  .۳
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة باستخدام طریقة التأثیر التراكمي  ۱٥تخطط المجموعة لتطبیق المعیار رقم 
). بناء على ذلك، لن تطبق ۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباراً من التطبیق األولي لھذا المعیار في تاریخ التطبیق األولي (أي في 

 لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على فترة المقارنة المبینة. من ا ۱٥المجموعة متطلبات المعیار رقم 
 

 إیرادات التمویل ومصروفات التمویل ۲-۲۱
 

اح ات المالیة المشتقة (إیضالودائع تحت الطلب واألرباح على األدوعلى إیرادات الفوائد  من إیرادات التمویل تتألف
 استحقاقھا، باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.. یتم االعتراف بإیرادات الفوائد عند )۲-۱۰
 

ف بكافة یتم االعتراوخسائر صرف العمالت األجنبیة. لى القروض عمصروفات الفائدة  منمصروفات التمویل  تتألف
 الموحد باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. األرباح أو الخسائرتكالیف االقتراض في بیان 

 
 یجارعقود اإل ۲-۲۲

 
. شغیليازات الملكیة كعقود إیجار تاإلیجار التي یحتفظ بموجبھا المؤّجر بجزء كبیر من مخاطر وامتییتم تصنیف عقود 

 من المؤّجر) إلى بیان مستلمةأي حوافز  بعد خصم( تشغیليبموجب عقود اإلیجار الالمبالغ المدفوعة یتم تحمیل 
القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. تستأجر المجموعة بعض العقارات  على أساساألرباح أو الخسائر الموحد 

 والمركبات.
 

 توزیعات األرباح ۲-۲۳
 

في البیانات المالیة الموحدة للمجموعة في الفترة  كالتزامعلى مساھمي المجموعة األرباح یتم االعتراف بتوزیعات 
 مجموعة.التي یتم فیھا اعتماد توزیعات األرباح من قبل مساھمي ال

 
 التعویضات والمنح الحكومیة ۲-۲٤

 
مة في إمارة أبوظبي یتم لدقیق وعلف الحیوانات بأسعار مدعلمدفوعة للمجموعة كتعویض عن بیع اإن المبالغ ا

كخصم من تكلفة المبیعات، على أساس منتظم في نفس الفترة التي  الموحد االعتراف بھا في بیان األرباح أو الخسائر
 البیع. تتأثر فیھا معاملة

 
 ربحیة السھم ۲-۲٥

 
لعائدة ا الخسائرأو  األرباح تقسیمتعرض المجموعة بیانات حول ربحیة أسھمھا. یتم احتساب ربحیة السھم من خالل 

 إلى مساھمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.
 

 تكالیف البحث والتطویر ۲-۲٦
 

، فإن النفقات المتكبدة للبحث والتطویر، باستثناء "الموجودات غیر الملموسة" ۳۸وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
المبالغ المعلومة المستردة من العقود والمساھمات في البرامج الھندسیة المشتركة، یتم تمییزھا على أنھا متعلقة إما 

. أما موحدال بیان األرباح أو الخسائر علىنفقات مرحلة البحث میل كافة تحبمرحلة البحث أو بمرحلة التطویر. یتم 
لق على وجھ معاییر تتع استوفىبالنسبة لنفقات التطویر، فإنھ یتم رسملتھا كأصل غیر ملموس مكّون داخلیاً فقط إذا 

صنیفھا في ھاتین ال یمكن ت وتحقیق منافع اقتصادیة مستقبلیة. یتم التعامل مع النفقات التي التقنیةالتحدید بالجدوى 
 الفئتین كنفقات متكبدة في مرحلة البحث.

 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
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۳۰ 

 (تابع)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

 الزكاة  ۲-۲۷
 

زكاة یتم تحمیل مخصص الیتم تكوین مخصص الزكاة وفقاً لألنظمة المالیة المطبقة لدى المملكة العربیة السعودیة. 
النتھاء ند اع اإلضافیة، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة المبالغ. ویتم احتساب الموحد األرباح أو الخسائربیان على 
 الضریبي. الربطفي نھایة السنة التي یتم فیھا االنتھاء من  الضریبي الربطمن 

 
 المعاییر الجدیدة والتفسیرات التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا بعد    ۲-۲۸

 
، قبل ذلك التاریخ، ویجوز تطبیقھا ۲۰۱۷ینایر  ۱المعاییر الجدیدة على الفترات السنویة التي تبدأ بعد  تسري بعض

  التالیة بشكل مسبق عند إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة. المعدلة إال أن المجموعة لم تقم بتطبیق المعاییر الجدیدة أو
 

المالیة  على البیانات ماديأن ھذه المعاییر لیس لھا تأثیر  وتوصلت إلىة قامت اإلدارة بإجراء تقییم للمعاییر التالی
 .األوليالموحدة في فترة التطبیق 

 
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة: األدوات المالیة ۹المعیار رقم 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "األدوات المالیة" متطلبات االعتراف والقیاس  ۹یحدد المعیار رقم 

غیر مالیة. حل ھذا المعیار محل  أصنافللموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وبعض العقود الخاصة بشراء أو بیع 
 . ة: االعتراف والقیاسدوات المالیاأل ۳۹المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
 الموجودات المالیة –التصنیف 

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة منھجیة جدیدة لتصنیف وقیاس الموجودات المالیة  ۹یتضمن المعیار رقم 

 والتي تعكس نموذج األعمال المستخدم في إدارة ھذه الموجودات وخصائص تدفقاتھا النقدیة.
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ثالث فئات رئیسیة لتصنیف الموجودات المالیة وھي:  ۹رقم  یشتمل المعیار
مقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى وبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

للموجودات المحتفظ بھا  ۳۹وجب المعیار المحاسبي الدولي رقم الخسائر. یلغي ھذا المعیار فئات التصنیف الحالیة بم
 الستحقاق والقروض والذمم المدینة والموجودات المحتفظ بھا للبیع.حتى تاریخ ا

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، ال تكون المشتقات المتضمنة في العقود التي یكون  ۹وفقاً للمعیار رقم 

ن ذلك، یتم تقییم األدوات المالیة المختلطة معبارة عن أصل مالي منقسمة على اإلطالق. وبدالً  ساسياألالعقد فیھا 
 بشكل كلي بغرض التصنیف.

 
 موجودات العقودوالموجودات المالیة  –انخفاض القیمة 

 
 المتكبدة" الوارد في المعیارمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة یستبدل نموذج "الخسائر  ۹إن المعیار رقم 

بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة" األمر الذي سیحتاج إلى قدر كبیر من األحكام  ۳۹المحاسبي الدولي رقم 
حول كیفیة تأثیر التغیرات في العوامل االقتصادیة على خسائر االئتمان المتوقعة والتي سیتم تحدیدھا على أساس 

 االحتمال المرجح.
 

سوف یطبق نموذج احتساب انخفاض القیمة الجدید على الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة 
 الملكیة، ویطبق على موجودات العقود. أدواتمن خالل اإلیرادات الشاملة األخرى، باستثناء االستثمارات في 

 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
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۳۱ 

 (تابع)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

    (تابع) المعاییر الجدیدة والتفسیرات التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا بعد ۲-۲۸
 

 (تابع) من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة: األدوات المالیة ۹المعیار رقم 
 

 :لتالیةا األسسالخسائر على  مخصص یتم قیاس، سوف من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ۹لمعیار رقم ل طبقاً 
 
 ةالمحتمل حاالت التعثرتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن  :شھراً  ۱۲لمدة خسائر االئتمان المتوقعة  -

 وشھراً من تاریخ التقریر؛  ۱۲خالل 
 االت التعثرحتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن  :على مدى األعمار اإلنتاجیةخسائر االئتمان المتوقعة  -

 .المالیةلألداة اإلنتاجي  العمرعلى مدى  ةالمحتمل
 

ُیطبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي إذا ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالي في تاریخ 
شھراً إن لم  ۱۲یطبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة التقریر بصورة جوھریة منذ االعتراف المبدئي، بینما 

یحدث ذلك. قد ترى المنشأة أن مخاطر االئتمان ألصل مالي لم تزداد بصورة جوھریة إذا كان ھذا األصل ینطوي 
اً معلى مخاطر ائتمان منخفضة في تاریخ التقریر. ُیطبق قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي دائ

ذه تطبیق ھ المجموعةعلى الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود التي ال تتضمن عنصر تمویلي ھام، وقد تقرر 
 السیاسة أیضاً على الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود التي تتضمن عنصر تمویلي ھام.

 
 النقد وما یعادلھ

 
 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱مالیة مقابلة كما في  یتم االحتفاظ بالنقد وما یعادلھ في بنوك ومؤسسات

 
 المطلوبات المالیة –التصنیف 

 
المتطلبات الحالیة للمعیار المحاسبي  بشكل عاممن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ۹یتضمن المعیار رقم 

 الخاصة بتصنیف المطلوبات المالیة. ۳۹الدولي رقم 
 

یتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بكافة التغیرات في القیمة العادلة  ۳۹ وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم
من المعاییر  ۹للمطلوبات المصنفة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وبموجب المعیار رقم 

 التالي: لى النحومة العادلة بصورة عامة عالدولیة إلعداد التقاریر المالیة یتم عرض التغیرات في القی
 
قیمة التغیر في القیمة العادلة المرتبطة بالتغیرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات ضمن اإلیرادات  عرضیتم  -

 و الشاملة األخرى؛ 
 لتغیر في القیمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.لالقیمة المتبقیة  عرضیتم  -
 

 محاسبة التحوط
 

 .۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  تحوط تخضع لتقییم التأثیرال یوجد لدى المجموعة أي عالقات 
 

 اإلفصاحات
 

، وخصوصاً إفصاحات موسعةمن المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إفصاحات جدیدة  ۹المعیار رقم سوف یتطلب 
عن محاسبة التحوط ومخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة. تضمن التقییم الذي أجرتھ المجموعة تحلیالً لمعرفة 

رقابیة بتطبیق تغیرات على األنظمة والضوابط ال حالیاً  المجموعةوتقوم  الحالیة عملیاتبناء على الالبیانات  فيالفجوات 
 .الالزمة لحصول على البیاناتالتي تراھا ضروریة ل

 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
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۳۲ 

 (تابع)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

    (تابع) المعاییر الجدیدة والتفسیرات التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا بعد ۲-۲۸
 

 التحول
 

من المعاییر الدولیة  ۹عن تطبیق المعیار رقم  ةفي السیاسات المحاسبیة الناتج اتالتغیرتطبیق  بصورة عامة سوف یتم
 إلعداد التقاریر المالیة بأثر رجعي، باستثناء ما ھو مبین أدناه.

 
تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي یسمح لھا بعدم إعادة بیان أرقام المقارنة للفترات السابقة المتعلقة  -

فروق في القیم بال بشكل عام وف یتم االعترافسفاض القیمة). بالتغیرات في التصنیف والقیاس (بما في ذلك انخ
من المعاییر الدولیة إعداد  ۹الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الناتجة عن تطبیق المعیار رقم 

 .۲۰۱۸ ینایر ۱التقاریر المالیة ضمن األرباح المحتجزة واالحتیاطیات كما في 
 
 ۳۱نظراً لعدم وجود عالقة تحوط كما في بأثر مستقبلي. عامًة یجب تطبیق متطلبات محاسبة التحوط الجدیدة  -

 ، لن یكون للتحول الموضح أعاله أي تأثیر. ۲۰۱۷دیسمبر 
 

 یجب إجراء التقییمات التالیة على أساس الوقائع والظروف في تاریخ التطبیق األولي. -
 

o ؛الموجودات المالیةب م االحتفاظ فیھیتلذي تحدید نموذج األعمال ا 
o ادلة من عمقاسة بالقیمة الالمالیة المطلوبات المالیة والموجودات بعض التصنیف وإلغاء التصنیفات السابقة ل

 ؛ وخالل األرباح أو الخسائر
o  قیمةلمتاجرة على أنھا بالا بغرض بھا االحتفاظ التي ال یتم ةیكالمل أدواتستثمارات في بعض االتصنیف 

 العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى.
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "اإلیرادات من العقود مع العمالء" ۱٥المعیار رقم 
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة إطار شامل لتحدید كیفیة وحجم وتوقیت االعتراف  ۱٥یضع المعیار رقم 
یحل ھذا المعیار محل التوجیھات الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات، بما في ذلك المعیار المحاسبي باإلیرادات. 
الصادر عن لجنة  ۱۳عقود اإلنشاءات والتفسیر رقم  ۱۱اإلیرادات، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱۸الدولي رقم 

 الء العمالء.برامج و المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتفسیرات 
 

 بیع البضائع 
 

یقبل العمیل البضائع ویتم تحویل مخاطر وامتیازات الملكیة ذات عندما  بیع البضائع یراداتبإ االعتراف حالیاً  یتم
یكون والصلة. یتم االعتراف باإلیرادات في ذلك الوقت شریطة أنھ یمكن قیاس اإلیرادات والتكالیف بصورة موثوقة 

 .أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائعولم یعد ھناك  الثمن المستحقمن المرجح استرداد 
 

 البضائع، یتم حالیاً االعتراف باإلیرادات عندما یمكن صنف من فیما یتعلق ببعض العقود التي تسمح للعمیل بإعادة
تقدیر  یمكن تقدیر المرتجعات بصورة موثوقة، شریطة تطبیق جمیع المعاییر األخرى لالعتراف باإلیرادات. إذا لم

المرتجعات بصورة موثوقة، یتم تأجیل االعتراف باإلیرادات لحین انقضاء فترة االسترجاع أو تقدیر المرتجعات 
  بصورة موثوقة.

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، سوف یتم االعتراف باإلیرادات عندما یسیطر العمیل  ۱٥طبقاً للمعیار رقم 

 على البضائع. 
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر  ۱٥بناء على تقییم المجموعة، ال تتوقع المجموعة أن یكون لتطبیق المعیار رقم 
 المالیة تأثیر جوھري على بیانات المالیة الموحدة. 
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۳۳ 

 (تابع)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

    (تابع) تفعیلھا بعد المعاییر الجدیدة والتفسیرات التي تم إصدارھا ولكن لم یتم ۲-۲۸
 

 (تابع) من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة "اإلیرادات من العقود مع العمالء" ۱٥المعیار رقم 
   

 بیع الخدمات 
 

 یتم االعتراف باإلیرادات من الخدمات المقدمة عندما یتم تقدیم الخدمات.
 

 التحول 
 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة باستخدام طریقة التأثیر التراكمي  ۱٥تخطط المجموعة لتطبیق المعیار رقم 
). بناء على ذلك، لن تطبق ۲۰۱۸ینایر  ۱اعتباراً من التطبیق األولي لھذا المعیار في تاریخ التطبیق األولي (أي في 

 لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على فترة المقارنة المبینة. من ا ۱٥المجموعة متطلبات المعیار رقم 
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة: عقود اإلیجار  ۱٦المعیار رقم 
 

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة محل التوجیھات الحالیة المتعلقة بعقود اإلیجار بما فیھا ۱٦یحل المعیار 
الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد  ٤"عقود اإلیجار" والتفسیر رقم  ۱۷المعیار المحاسبي الدولي رقم 

الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة "عقود  ۱٥التقاریر المالیة "تحدید ما إذا كان االتفاق یشمل إیجار" والتفسیر رقم 
الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة "تقییم جوھر المعامالت التي  ۲۷رقـم الحوافز" والتفسیر  –اإلیجار التشغیلي 

 تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار".
 

ینایر  ۱من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  ۱٦یسري المعیار 
من المعاییر الدولیة إلعداد  ۱٥تاریخ للمنشآت التي تطبق المعیار رقم . یجوز تطبیق ھذا المعیار قبل ذلك ال۲۰۱۹

 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.   ۱٦التقاریر المالیة في أو قبل تاریخ التطبیق األولي للمعیار 
 

حتساب عقود اإلیجار في من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمستأجرین نموذج واحد ال ۱٦یقدم المعیار 
المیزانیة العمومیة. یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو 
الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار الذي یمثل التزامھ بسداد دفعات اإلیجار. توجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار 

اإلیجار للموجودات ذات القیمة المنخفضة. تبقى طریقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابھھ  قصیرة األجل وعقود
  أي یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى عقود إیجار تمویلي وعقود إیجار تشغیلي. –للمعیار الحالي 

 
قییمھا ھ بعد من تتولكنھا لم تن الموحدة لتأثیر المحتمل على بیاناتھا المالیةلالمبدئي تقییم المن المجموعة  انتھت

سوف یتوقف  ألولياعلى البیانات المالیة الموحدة في فترة التطبیق  التفصیلي. إن التأثیر الفعلي لتطبیق ھذا المعیار
، ومكونات ۲۰۱۹ینایر  ۱على الظروف االقتصادیة المستقبلیة، بما فیھا معدل االقتراض لدى المجموعة كما في 

أي من  ممارستھا إلمكانیةالمجموعة كما في ذلك التاریخ وآخر تقییم قامت بھ المجموعة  لدى د اإلیجارعقو محفظة
 االعتراف.من عملیة وإعفاءات  وسائلالمجموعة استخدام  قد تختار مدىإلى أي خیارات تجدید اإلیجار و

 
من المعاییر  ۱٦یحل المعیار رقم حیث  بعقود اإلیجار، سوف تتغیر طبیعة المصروفات المتعلقة عالوة على ذلك

 كالیفتاإلیجار التشغیلي على أساس القسط الثابت مع تحمیل  عقد الدولیة إلعداد التقاریر المالیة محل مصروفات
 ومصروفات الفائدة على التزامات اإلیجار.  حق االنتفاع لموجوداتاالستھالك 

 
 لدى المجموعة تأثیر جوھري. عقود اإلیجار التمویليالمتوقع أن یكون ل لیس من
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۳٤ 

 (تابع)ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  ۲
 

    (تابع) المعاییر الجدیدة والتفسیرات التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تفعیلھا بعد ۲-۲۸
 

  (تابع) من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة: عقود اإلیجار ۱٦المعیار رقم 
 

 التحول
 

 ما یلي:أي مق المعیار باستخدام تطب أن بصفتھا مستأجرمجموعة لیمكن ل
 
 ؛ أو منھجیة بأثر رجعي -
 عملیة اختیاریة. وسائلمنھجیة معدلة بأثر رجعي ذات  -
 

یطبق المستأجر ھذا االختیار بصورة متسقة على جمیع عقود اإلیجار لدیھ. تخطط المجموعة حالیاً لتطبیق المعیار 
باستخدام منھجیة بأثر رجعي. لذلك،  ۲۰۱۹ینایر  ۱عداد التقاریر المالیة مبدئیاً في من المعاییر الدولیة إل ۱٦رقم 

من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة كتعدیل على الرصید  ۱٦سوف یتم االعتراف بالتأثیر المتراكم للمعیار رقم 
مات المقارنة. عند تطبیق منھجیة معدلة بأثر ، دون إعادة بیان المعلو۲۰۱۹ینایر  ۱االفتتاحي لألرباح المحتجزة في 

المصنفة في وقت سابق على أنھا عقود إیجار تشغیلي بموجب المعیار المحاسبي الدولي  عقود اإلیجاررجعي على 
للمستأجر اختیار، على أساس كل عقد إیجار على حدة، تطبیق عدد من السبل العملیة عند  ، عندئذ یمكن۱۷رقم 

 موعة حالیاً بتقییم التأثیر المحتمل الستخدام ھذه السبل العملیة. التحول. تقوم المج
 

الطرف المؤجر باستثناء إذا  ھي إن المجموعة غیر ملزمة بإجراء أي تعدیالت على عقود اإلیجار التي تكون فیھا
 كانت مؤجر من الباطن في عقد إیجار من الباطن.

  
 معاییر أخرى

 
 المعاییر المعدلة والتفسیرات التالیة تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة:لیس من المتوقع أن یكون ألي من 

 
تعدیالت على المعیار  – ۲۰۱٦ - ۲۰۱٤ الفترة –التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  -

 .۲۸ولي رقم من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والمعیار المحاسبي الد ۱رقم 
من المعاییر الدولیة إلعداد  ۲المعیار رقم تصنیف وقیاس معامالت الدفع المرتكزة على األسھم (تعدیالت على  -

  )التقاریر المالیة
 ).٤۰تحویالت العقارات االستثماریة (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  -
 ۱۰بیع موجودات أو المساھمة بھا بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو ائتالفھ المشترك (تعدیالت على المعیار رقم  -

 ). ۲۸والمعیار المحاسبي الدولي رقم المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من 
ت المعامالت الخاصة بالعمال" یةالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالالصادر عن لجنة تفسیرات  ۲۲التفسیر رقم  -

 ."األجنبیة والثمن المدفوع مقدماً 
 عالجاتمال"عدم الیقین في  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةالصادر عن لجنة تفسیرات  ۲۳التفسیر رقم  -

 ضریبة الدخل".ل المحاسبیة
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۳٥ 

 إدارة المخاطر المالیة ۳
 

 المخاطر المالیة عوامل ۳-۱
 

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتھا لمخاطر مالیة متنوعة وھي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت 
األجنبیة ومخاطر القیمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر التدفقات النقدیة ومخاطر األسعار)، ومخاطر االئتمان 

 ومخاطر السیولة والمخاطر التشغیلیة. 
 

المخاطر الخاص بالمجموعة بوجٍھ عام على عدم إمكانیة التنبؤ بأداء األسواق المالیة ویھدف إلى یركز برنامج إدارة 
 خفض اآلثار السلبیة المحتملة لھذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

 
 إدارة المخاطر

 
في  تتشمل آثار التغیراوعة متنوعة من المخاطر المالیة التي تؤدي العملیات الدولیة للمجموعة إلى تعرضھا لمجم

ومخاطر أسعار السوق ومخاطر أسعار الفائدة صرف العمالت األجنبیة) مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبیة (
. إّن أنشطة المجموعة الخاصة بإدارة المخاطر التمویلیة والمخاطر التشغیلیة ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة

المجموعة بما یحقق المنافع من حجم المخاطر والسیطرة علیھا. یدیر قسم  عاتق قسم الخزینة في والمالیة تقع على
نة . ویقوم قسم الخزیذات الصلةاألعمال  المالیة للمجموعة مركزیاً على نحٍو یتفق مع مخاطر حاالت التعرضالخزینة 

 فال یتعامل معھا القسم.، أما عملیات المضاربة ذات الصلةفقط بإدارة تلك المخاطر الناتجة عن العملیات التجاریة 
 

المجموعة تحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ووضع اإلجراءات لدى یتم من خالل آلیة إدارة المخاطر 
مراجعة أنشطة إدارة المخاطر، حیثما  . تتمباستراتیجیة المخاطر بشكل عامالمناسبة للحد منھا ومتابعتھا وااللتزام 

 التغیرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.كان ذلك مناسباً، لبیان 
 

 یعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكٍل عام عن وضع أنشطة إدارة المخاطر بالمجموعة واإلشراف علیھا.
 

إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى فاعلیة باإلدارة  كیف تقوم مسؤولیة متابعةالمجموعة  لدىتتولى لجنة التدقیق 
المجموعة، ویساعد اللجنة في أداء مھامھا اإلشرافیة قسم  المخاطر فیما یتعلق بالمخاطر التي تواجھھاإجراءات إدارة 

والتي یتم رفع تقاریر بشأن  نشطة إدارة المخاطر،أل وخاصةمنتظمة  بأعمال مراجعةالتدقیق الداخلي الذي یقوم 
 نتائجھا إلى لجنة التدقیق.

 
 مخاطر السوق )أ(
 
 األجنبیةمالت مخاطر صرف الع )۱(

 حاالت التعرضالناشئة عن صرف العمالت األجنبیة تعمل المجموعة على الصعید الدولي وتتعرض لمخاطر 
. الفرنك السویسريالتركیة و والجنیھ المصري واللیرة والجنیھ المصري للعمالت المختلفة، أھمھا الیورو

صرف المجموعة غیر معرضة لمخاطر  وفیما یتعلق بمعامالت المجموعة المقّومة بالدوالر األمریكي، فإن
صرف الدوالر األمریكي. تنشأ مخاطر أمام الدرھم اإلماراتي سعر صرف  لثباتنظراً العمالت األجنبیة 

المعامالت التجاریة المستقبلیة والموجودات والمطلوبات المعترف بھا وصافي  العمالت األجنبیة من
 .)۳۰(إیضاح في العملیات الخارجیة  االستثمارات

 
 مخاطر األسعار )۲(

ال تمتلك المجموعة أي استثمارات في األوراق المالیة وال تتعرض لمخاطر أسعار األسھم. ال تقوم المجموعة 
لمخاطر  ةمعرضللمجموعة، وبالتالي فإنھا  بإبرام عقود السلع إال للوفاء بمتطلبات االستخدام والبیع المتوقعة

تحقق المجموعة من خاللھا حد أدنى من م أدوات مالیة مشتقة ھذا، وقد قامت الشركة بإبرا أسعار السلع.
یتم تحدید قیمتھا العادلة من خالل مجموعة من الحركات في أسعار الفائدة والحركات والتي  ٪۱العائدات بواقع 

یخضع المبلغ األصلي لضمان  .ي تتضمن األدوات المالیة المشتقةفي أسعار صرف العمالت األجنبیة الت
 .قاعدیةلتقبل االستحقاقات ا األداة المعنیة بتسییلالمجموعة عدم قیام المشتقة في حال  المالیة األداةبموجب 
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳
 

 (تابع) عوامل المخاطر المالیة ۳-۱
 

 (تابع) مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر أسعار الفائدة  )۳(
 دىلإن معدالت الفائدة الفعلیة للمطلوبات المالیة المستحقة للبنوك من المجموعة مرتبطة باألسعار السائدة 

 الفائدة. تعرضھا لمخاطر أسعارمن . ال تتحوط المجموعة البنوك
 

 مخاطر االئتمان )ب(
ینة. ة الحسابات المدتتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة، باستثناء مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصد

االئتمان لكل عمیل من عمالئھا الجدد قبل االتفاق  تتولى كل شركة تابعة المسؤولیة عن إدارة وتحلیل مخاطر
 على الشروط واألحكام القیاسیة للسداد والتسلیم.

 
ؤجلة م اعتمادات مستندیة / خطابات ضمان باإلضافة إلى شیكات ةاالعتیادی األعمالتقبل المجموعة في سیاق 

النخفاض القیمة یمثل تقدیرھا للخسائر فیما یخص الذمم  مخصص برصدمن كبار العمالء. تقوم المجموعة 
االت حب یتعلق محددالمدینة التجاریة واألخرى. تتمثل العناصر الرئیسیة لھذا المخصص بعنصر خسارة 

الموجودات المتشابھة فیما للمخاطر الھامة الفردیة وعنصر خسارة جماعي یتم رصده لمجموعات  التعرض
. یتم تحدید مخصص جماعي للخسائر اعتماداً على المعلومات بعد ولكن لم یتم تحدیدھا المتكبدةیخص الخسائر 

 التاریخیة إلحصائیات السداد المتعلقة بموجودات مالیة مماثلة ووفقاً لسیاسة المجموعة.
 

والمؤّسسات المالیة، وتدار من خالل  البنوكوالودائع لدى المصرفیة رصدة األوتنشأ مخاطر االئتمان من النقد 
والتجارب الماضیة والعوامل األخرى ذات  / المؤّسسات المالیة للبنوكالودائع مع مراعاة المركز المالي 

 الصلة.
 

 مخاطر السیولة )ج(
 

عات لدى المجموعة بمراقبة التوق الخزینةیتم إعداد توقعات التدفقات النقدیة على مستوى المجموعة. یقوم قسم 
قدر النقد الكافي لتلبیة االحتیاجات التشغیلیة مع االحتفاظ ب المتجددة لمتطلبات السیولة للمجموعة لضمان توفر

 االقتراض حدود في جمیع األوقات حتى ال تخالف المجموعة لتسھیالت المصرفیة غیر المسحوبةكاف من ا
. تراعي ھذه التوقعات خطط تمویل الخاصة بھا المتعلقة بتسھیالت القروض )أمكن ذلكحیثما (أو االتفاقیات 

مثل  - التنظیمیة أو القانونیة الخارجیة، عند االقتضاء والمتطلبات بالتعھداتوااللتزام الدیون لدى المجموعة 
 .العمالتالقیود المفروضة على 

 
یتم تحویل فائض النقد المحتفظ بھ لدى القطاعات التشغیلیة إلى خزینة المجموعة وفقاً لترتیبات تجمیع النقد 

المجموعة باستثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل  . تقوم خزینةالبنوكلدى المجموعة المبرمة مع أحد 
لمذكورة ا ة على النحو المحدد في التوقعاتاستحقاق مناسبة أو سیولة كافیة لتوفیر المبالغ المطلوب بتواریخ
 أعاله. 

 
المجموعة بشكل رئیسي على ضمان امتالكھا مبالغ نقدیة كافیة عند الطلب للوفاء بالمصروفات  تحرص

التشغیلیة والرأسمالیة المتوقعة وفقاً لمتطلبات رأس المال العامل لدى المجموعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات 
تثنى من ذلك التأثیر المحتمل للظروف القصوى التي ال یمكن توقعھا بشكل معقول مثل الكوارث المالیة؛ ویس

 الطبیعیة.
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 (تابع) عوامل المخاطر المالیة ۳-۱
 

 (تابع) مخاطر السیولة )ج(
 

 
 عالوة على ذلك، تحتفظ المجموعة بالتسھیالت االئتمانیة التالیة:

 
ألف درھم تتضمن سحوبات على المكشوف وتسھیالت ضمان وتسھیالت  ۷٦۷٫۳٤۰تسھیالت بقیمة  •

فائدة وفقاً لمعدل إیبور/ لیبور/ متوسط سعر الفائدة مضافاً إلیھ ھامش لھذه التسھیالت تخضع استیراد. 
 محدد.

لیبور/ متوسط سعر فائدة وفقاً لمعدل إیبور/ خضع لتألف درھم  ۱٤٥٫۱۹٥قروض قصیرة األجل بقیمة  •
 الفائدة مضافاً إلیھ ھامش محدد.

خضع لفائدة وفقاً لمعدل لیبور مضافاً إلیھ ھامش تألف درھم  ۲۷۸٫۹۲۸قروض طویلة األجل بقیمة  •
 محدد.

 
 المخاطر التشغیلیة )د(

ت اتتمثل المخاطر التشغیلیة في مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة لعدة أسباب تتعلق بعملی
المجموعة والموظفین والتكنولوجیا والبنیة التحتیة وعوامل خارجیة أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر 
السوق ومخاطر السیولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة ومعاییر االنضباط المؤسسي 

 لیات المجموعة.تنتج المخاطر التشغیلیة عن كافة عمالمتعارف علیھا بشكل عام. 
 

توازن بین تفادي الخسائر المالیة واإلضرار ال تحقیقإن ھدف المجموعة ھو إدارة المخاطر التشغیلیة من أجل 
 .لتفادي اإلجراءات الرقابیة التي تقید المبادرة واالبتكار بشكٍل عام وأیضاً فعالیة التكالیف بسمعة المجموعة مع 

 
تقع المسؤولیة الرئیسیة عن تصمیم وتطبیق الضوابط الرقابیة لمواجھة المخاطر التشغیلیة على عاتق اإلدارة 

تحدید وإدارة المخاطر التشغیلیة الرئیسیة،  . ُیضاف إلى ھذه المسؤولیةمن وحدات األعمالالعلیا لكل وحدة 
 ومنھا على سبیل المثال:

 
 كفایة ضوابط الرقابة الداخلیة •
 التسویات والرقابة على المعامالت •
 لمتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرىبا االلتزام •
 لسیاسات واإلجراءاتبا االلتزام •
 الكوارث في حاالتخطط استئناف األعمال وتعافي تقنیة المعلومات  •
 قواعد السلوك المھني •
 كفایة الغطاء التأمیني •
 لجنة إدارة مخاطر السلع •
 لجودة عن وحدة التشغیلاستقاللیة وحدة ضمان ا •
 إدارة مخاطر المنشأة •
 المراجعات الشھریة وربع السنویة على أنشطة العمل •
 للمواھب والكفاءاتالتدریب والتطویر المھني  •

 
تدقیق من قبل قسم ال ایتم تنفیذھالتي دوریة المراجعات التتم مراقبة مدى االلتزام بمعاییر المجموعة من خالل 

المعنیة مع تقدیم تقاریر  وحدة األعمالالداخلي مع إدارة  الداخلي. تتم مناقشة نتائج مراجعات قسم التدقیق
 موجزة إلى لجنة التدقیق واإلدارة العلیا للمجموعة.
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 (تابع) إدارة المخاطر المالیة ۳
 

 إدارة مخاطر رأس المال ۳-۲
 

اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة قویة لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقترض تقتضي السیاسة المتبعة من قبل 
 المستقبلي لألعمال. والسوق وكذلك لضمان التطور

 
ویات زیادة مستمن خالل التي ُیحتمل تحقیقھا  الكبیرةیسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على التوازن بین العوائد 

 في ظل مركز رأسمالي قوي. التي یمكن تحقیقھاواالمتیازات والضمانات  االقتراض
 

 كن ھناك تغیرات في سیاسة المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.تلم 
 

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة  ٤
 

ك توقعات ، بما في ذلأخرى عواملوإلى الخبرة التاریخیة  التي تستندتقییم التقدیرات واألحكام بصورة مستمرة یتم 
الھامة  ةالمستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة. في إطار تطبیق السیاسات المحاسبیاألحداث 

 على قیم جوھريلھا تأثیر  التي، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالیة )۲یضاح اإل(ھا في للمجموعة، التي تم بیان
 وحدة.الموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات المالیة الم

 
 التجاریة  خسائر انخفاض قیمة الذمم المدینة

 سجیلتتقوم اإلدارة بمراجعة ذممھا المدینة لتقییم خسائر انخفاض القیمة بتاریخ كل تقریر. لتحدید مدى ضرورة 
ھناك  ما إذا كانتللتحقق مخسائر انخفاض القیمة ضمن بیان األرباح أو الخسائر الموحد، تقوم اإلدارة بوضع األحكام 

 .ةأي معطیات ملحوظة تفید بوجود انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدر
 

ناًء على ب ،عتبرتُ أو حالة خسارة یمكن تحدیدھا ومخصص النخفاض القیمة عندما یكون ھناك حدث  تكوینوعلیھ، یتم 
 قات النقدیة.بمثابة دلیل على تدني القدرة على استرداد التدف ،الخبرة السابقة

 
 مخصص المخزون المتقادم

 مدىتقوم اإلدارة بمراجعة أعمار وحركات بنود مخزونھا لتقییم الخسائر من التقادم على أساٍس منتظم. ولتحدید 
ت ما إذا كان لتحدیدبوضع أحكام اإلدارة  تقومقید مخصص للتقادم في بیان األرباح أو الخسائر الموحد، ضرورة 
إمكانیة بیع المنتج في المستقبل وصافي القیمة القابلة للتحقیق لھذا المنتج والمواد ملحوظة تفیید بعطیات مھناك أي 

 الخام منتھیة الصالحیة أو التي اقترب تاریخ انتھاء صالحیتھا والبضائع الجاھزة.
 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات
 لمحددالقیم المتبقیة لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات استناداً إلى االستخدام تقوم اإلدارة بتحدید األعمار اإلنتاجیة وا

للموجودات واألعمار االقتصادیة المقدرة لھا. قد تؤدي التغیرات الالحقة في الظروف القائمة مثل التقدم التكنولوجي 
رات الفعلیة أو القیم المتبقیة عن التقدی أو االستخدام المستقبلي للموجودات ذات الصلة إلى اختالف األعمار اإلنتاجیة

 المبدئیة. 
 

 األخرى الموجودات قیمة في االنخفاض
 المجموعة موجودات تعرض احتمال على مؤشر أي ھناك كان إذا ما بتقییم اإلدارة تقوم ،تقریر كل تاریخ في

 تقییم على وینطوي ھامة أحكام وضع یقتضي القیمة لخسائر انخفاض مخصص تحدید إن. القیمة في لالنخفاض
 .والسوق العمل قطاع ظروف ذلك في بما للعوامل،
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 (تابع) التقدیرات واألحكام المحاسبیة  ٤
 

 المتداولة غیر الموجودات قیمة في االنخفاض
 مستقل أساس على إما قیمتھا، في االنخفاض للتحقق من المتداولة غیر الموجودات لكافة الدفتریة القیمة مراجعة تتم
 الموجودات تعّرض احتمال على مؤشر ھناك یكون عندما وذلك لنقد،منتجة ل وحدات من أكبر وحدة من كجزء أو

 عمارذات األ الملموسة غیر والموجوداتالتجاریة  الشھرة اختبار سنویاً  یتم ذلك،عالوة على  .قیمتھا فيالنخفاض 
 بیان ضمن القیمة في لالنخفاض مرصود مخصص أياالعتراف ب یتم .قیمتھا في االنخفاض مقابل محددةال نتاجیةاإل

 في االنخفاض خسائر عكس یتم بینما ،التجاریة الشھرة قیمة في االنخفاض عكس یتم ال .الموحد األرباح أو الخسائر
وفقط  المستردة المبالغ لتحدید المستخدمة التقدیرات في تغّیر أي ھناك كان إذا فقط األخرى المتداولة الموجودات قیمة

 صافیة تتوفر، أن الممكن من كان التي الدفتریة القیم عن المعدلةالقابلة لالسترداد  المبالغإلى المدى الذي ال تزید فیھا 
 .القیمة في االنخفاضاالعتراف ب عدم حال في اإلطفاء، أو االستھالك من

 
 الشركة التابعة

 رشركة الواف تمتلكمن أسھم شركة الرماح الوطنیة للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م، بینما  ٪٥۰تمتلك المجموعة 
الرماح الوطنیة للتجارة العامة یتم احتساب شركة . ٪٥۰النسبة المتبقیة البالغة ش. م. ك. م  للخدمات التسویقیة

لى ممارسة سیطرة إداریة على ھذه والمقاوالت ذ.م.م كشركة تابعة للمجموعة على أساس أن المجموعة قادرة ع
   الشركة استناداً إلى االتفاق التعاقدي بین الشركاء. 

 
 مخصص ضریبة الدخل

تأخذ اإلدارة بعین االعتبار المتطلبات الالزمة لمخصص ضریبة الدخل. قامت اإلدارة بتقدیر مخصص الضریبة بناًء 
یبة. تم احتساب مخصص الضریبة بناًء على معدل الضریبة على األداء السنوي بعد تعدیل البنود غیر الخاضعة للضر

المجموعة مع األخذ بعین االعتبار اإلعفاءات التي من الممكن المطالبة بھا  عملیات یتم فیھا تنفیذالخاص بالدولة التي 
 .المركز المالي تاریخ في المحلیة أو الدولیة كما التعھداتبموجب 

 
 غیر الملموسةتقدیر القیمة العادلة للموجودات 

قامت اإلدارة بتقدیر القیمة العادلة لحقوق استخدام میاه الینابیع لمدة عشر سنوات. من الممكن أن تؤدي التغیرات 
 إلى تغیر القیمة العادلة لھذه الحقوق. في الینابیع المیاه یاتأو مستو الترخیص مدةالالحقة في 

 
 قیاس القیم العادلة

ات المحاسبیة للمجموعة قیاس القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة وغیر تتطلب بعض السیاسات واإلفصاح
المالیة. تطبق المجموعة نظام رقابي یتعلق بقیاس القیم العادلة. یشمل ذلك فریق التقییم الذي یكون مسؤول بصورة 

 .۳ضمن المستوى ، بما في ذلك القیم العادلة الجوھریةلقیم العادلة ا قیاساتمتابعة كافة  عامة عن
 

یقوم فریق التقییم بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غیر الملحوظة الھامة وتعدیل التقییم. عندما یتم قیاس القیم 
، یقوم فریق التقییم تحدید األسعارخدمات عروض الوسطاء ومثل  مصادر خارجیةالعادلة باستخدام معلومات من 

 معاییرلالدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تفي بمتطلبات  الخارجیةاألطراف  من اي تم الحصول علیھتال األدلةبتقییم 
صنیف ھذه تللقیمة العادلة الذي یتم في اطاره ، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

 التقییمات.
 

 ى المجموعة. إلى لجنة التدقیق لد أمور التقییم الھامةتم تقدیم تقاریر عن 
 

عند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطیات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. یتم 
تصنیف القیم العادلة ضمن عدة مستویات في النظام المتدرج للقیمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أسالیب 

 التقییم كما یلي. 
 

 ألسعار المدرجة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.: ا۱المستوى 
وھي عبارة عن معطیات ملحوظة لموجودات أو  ۱: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ۲المستوى 

 مطلوبات، سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غیر مباشر (مشتقة من األسعار). 
 موجودات أو مطلوبات، غیر مرتكزة على معطیات السوق الملحوظة (مدخالت غیر ملحوظة).: مدخالت ل۳المستوى 
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 (تابع) التقدیرات واألحكام المحاسبیة  ٤
 

 (تابع)  قیاس القیم العادلة
في حال أمكن تصنیف المدخالت المستخدمة في قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستویات مختلفة في 

المتدرج للقیمة العادلة، یتم تصنیف قیاس القیمة العادلة بأكملھ ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقیمة النظام 
 العادلة الذي ینطوي على المدخالت الجوھریة األقل أھمیة بالنسبة لعملیة القیاس بأكملھا.

 
ر التي قیمة العادلة في نھایة فترة التقریتقوم المجموعة باالعتراف بالتحویالت فیما بین مستویات النظام المتدرج لل

 حدث خاللھا التغییر. 
 

 یتم إدراج المزید من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة لقیاس القیم العادلة في اإلیضاحات ذات الصلة.
 

 تقاریر القطاعات ٥
 

 دیسمبر  ۳۱معلومات حول القطاعات المعلنة للسنة المنتھیة في 
 

منتجات وخدمات  یقدمان وھما موضحان أدناه. ھذان القطاعان حولھماتقاریر  إعدادلدى المجموعة قطاعین یتم 
تقوم اإلدارة ة. مختلفوتشغیلیة تقنیات واستراتیجیات تسویق  یتطلبانمتنوعة، وتتم إدارتھما بشكٍل منفصل كونھما 

رة كل مخلیة لكل وحدة من الوحدات التنظیمیة االستراتیجیة بمراجعة التقاریر اإلداریة الداالتنفیذیة لدى المجموعة 
 على األقل. ثالثة أشھر

 
 :المعلنة المجموعة من قطاعاتعملیات كل قطاع یوضح الملخص التالي 

 
 قطاع األنشطة الزراعیة 

 
o .الدقیق والعلف الحیواني، یتضمن إنتاج وتوزیع الدقیق والعلف الحیواني 
 

 قطاع األنشطة االستھالكیة 
 
o  وتوزیع میاه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء والعصائر. إنتاجالمیاه المعبأة والمشروبات، وتتضمن 

النشاط التجاري في تركیا یتمیز بطبیعة مماثلة لنشاط "المیاه المعبأة"، وبالتالي یتم إدراجھ أیضاً ضمن  •
 قطاع األنشطة االستھالكیة.

اً ضمن یتم إدراجھ أیضولذلك اه الشرب، یوتوزیع م إنتاجفي یتمثل الذي  "البیان" شركةلالتجاري النشاط  •
 قطاع األنشطة االستھالكیة.

یضاً یتم إدراجھ أولذلك وتوزیع میاه الشرب  إنتاجالذي یتمثل في  لشركة "میاه الدلتا" النشاط التجاري •
 ضمن قطاع األنشطة االستھالكیة.

 
o  تشمل تصنیع وتوزیع معجون الطماطم والفلفل الحار والفواكھ المرّكزة والخضروات المجمدة  الغذائیةالمواد

 .ومنتجات المخبوزات المجمدة ومنتجات األلبان الطازجة
النشاط التجاري في مصر یتمیز بطبیعة مماثلة لنشاط "المواد الغذائیة"، وبالتالي یتم إدراجھ أیضاً ضمن  •

 تھالكیة.قطاع األنشطة االس
 

أدناه. یتم قیاس األداء استناداً إلى أرباح القطاع  في الجدول مبینة عنھ معلنإن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع 
في التقاریر اإلداریة الداخلیة التي یتم مراجعتھا من قبل الرئیس التنفیذي للمجموعة. ُتستخدم أرباح  ھو مدونوفقاً لما 

مة لتقییم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج ءأن ھذه المعلومات ھي األكثر مال القطاع في قیاس األداء حیث ترى اإلدارة
یتم تحدید األسعار فیما بین القطاعات وفقاً لشروط السوق . قطاعاتالالقطاعات األخرى في المنشآت العاملة في نفس 

 االعتیادیة.
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 (تابع)القطاعات  حول تقاریرال ٥
 

 كل قطاع: حسب خالل السنة فیما یلي النتائج التشغیلیة للمجموعة
 

  قطاع األنشطة االستھالكیة  قطاع األنشطة الزراعیة 

 إجمالي قطاع األنشطة االستھالكیة الغذائیة المواد والمشروبات المیاه المعبأة والعلف الحیواني الدقیق 
 

 اإلجمالي

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱٦ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱٦ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱٦ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱٦ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
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 ۸٦٫۹۸۸ ۱۰٤٫۰۲۹ ٦۰٫۷٤۱ ۷٦٫۷۸۲ ۱٫۰۸٥ ٦۸۰ ٥۹٫٦٥٦ ۷٦٫۱۰۲ ۲٦٫۲٤۷ ۲۷٫۲٤۷ ستھالكاالمصروفات 

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

 ۳٦۱٫۸۸۸ ۲۹۱٫۱٥٤ ۱۲۲٫۹٤۷ ۱۷۱٫۱۸۱ )۱۲٫۷٤۱( )۲٫۰۳۷( ۱۳٥٫٦۸۸ ۱۷۳٫۲۱۸ ۲۳۸٫۹٤۱ ۱۱۹٫۹۷۳ بعد الضریبة  عنھا المعلن  
           

           :مادیة بنود غیر نقدیة
           

 قیمةفي نخفاض االخسائر 
 ٥٫۲۱٥ ٥٫۲۹٦ ٥٫۷٦۱ ۳٫۸۹۲ ٥۱۰ )۱۳۳( ٥٫۲٥۱ ٤٫۰۲٥ )٥٤٦( ۱٫٤۰٤ تجاریة (صافي)ذمم مدینة  

 
 

  



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۲ 

 (تابع)القطاعات  حول تقاریرال ٥
 

 
 اإلجمالي               االستھالكیةقطاع األنشطة        قطاع األنشطة الزراعیة       

 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱٦ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱٦ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

       أخرى:
 ۱٫۷٦۰٫٤۷٦ ۱٫۹۲۰٫٥٤۳ ۱٫۱۳٤٫۱٦۸ ۱٫۳٥٥٫۸۲٤ ٦۲٦٫۳۰۸ ٥٦٤٫۷۱۹ موجودات القطاع
 ۳۳۰٫۰۰۸ ٤۲٥٫٤٥۰ ۱۹٦٫٥۸۲ ۲٥۳٫۷٥٦ ۱۳۳٫٤۲٦ ۱۷۱٫٦۹٤ مطلوبات القطاع

 ۱۹٥٫۹۷۱ ۱۲٤٫۲٥٤ ۱٦۷٫۹۲۱ ۱۱۰٫٦۹۲ ۲۸٫۰٥۰ ۱۳٫٥٦۲ مصروفات رأسمالیة
 

 نھاعالتي یصدر لقطاعات لت إجمالي األرباح ومصروفات وإیرادات الفائدة واالستھالك والمصروفات الرأسمالیة واإلیرادات واألرباح أو الخسائر والموجودات والمطلوبا مطابقة
 .تقاریر

 

  ۲۰۱۷   ۲۰۱٦  

 

إجمالي القطاعات 
 عنھاالتي یصدر 

 جمالي الموحداإل غیر مخصصة تقاریر

إجمالي القطاعات 
 عنھاالتي یصدر 

 جمالي الموحداإل غیر مخصصة تقاریر
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
       

 ٦۹٤٫۸۸۱ )۱٥٫۹۰٤( ۷۱۰٫۷۸٥ ٦۷۸٫٥۰۱ )۱٤٫۷٤۸( ٦۹۳٫۲٤۹ إجمالي األرباح
 ۱۷٫۲٦۳ ۱٥٫٤۰٥ ۱٫۸٥۸ ۲۰٫۱۷٤ ۲۰٫۱٤٦ ۲۸ إیرادات تمویل

 )۲٦٫۸۷۰( )۲٥٫۳۲۹( )۱٫٥٤۱( )۱۸٫۸٦۹( )۱۳٫٥٥۷( )٥٫۳۱۲( تمویلمصروفات 
 ۹۰٫۷٥۱ ۳٫۷٦۳ ۸٦٫۹۸۸ ۱۰۷٫۳٦۱ ۳٫۳۳۲ ۱۰٤٫۰۲۹ االستھالك

 ۱۹۷٫۸٦٤ ۱٫۸۹۳ ۱۹٥٫۹۷۱ ۱۲٤٫٦۹۸ ٤٤٤ ۱۲٤٫۲٥٤ مصروفات رأسمالیة



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۳ 

 (تابع)القطاعات  حول تقاریرال ٥
 

إجمالي األرباح ومصروفات وإیرادات الفائدة واالستھالك والمصروفات الرأسمالیة واإلیرادات واألرباح أو  مطابقة
 (تابع) تقاریر عنھاالتي یصدر لقطاعات الُمعلنة ل الخسائر والموجودات والمطلوبات

 
 أرباح السنة 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۳٦۱٫۸۸۸ ۲۹۱٫۱٥٤ تقاریر عنھاالتي یصدر إجمالي أرباح القطاعات 
   مبالغ غیر مخصصة

 )۹۷٫٦۹٤( )۹۳٫٤۰٥( مصروفات تشغیلیة أخرى
 )۹٫۹۲٤( ٦٫٥۸۹ صافي إیرادات التمویل

 ----------------- ----------------- 
 ۲۰٤٫۳۳۸ ۲٥٤٫۲۷۰ 
 ----------------- ----------------- 

 - ۱٫۷٥۲ الحصص غیر المسیطرة 
 ----------------- ----------------- 

 ۲٥٤٫۲۷۰ ۲۰٦٫۰۹۰ بعد ضریبة الدخل للفترةاألرباح الموحدة 
 ======== ======== 

   
تقاریر: عنھافیما یلي موجودات ومطلوبات القطاعات التي یصدر     

   
   موجودات القطاع

 ٦۲٦٫۳۰۸ ٥٦٤٫۷۱۹ قطاع األنشطة الزراعیة
 ۱٫۱۳٤٫۱٦۸ ۱٫۳٥٥٫۸۲٤ قطاع األنشطة االستھالكیة

 -------------------- -------------------- 
 ۱٫۷٦۰٫٤۷٦ ۱٫۹۲۰٫٥٤۳ تقاریر عنھاالتي یصدر إجمالي موجودات القطاعات 
 ۷۸٤٫٦۲۸ ۱٫۰۲۲٫۳۱۸ مبالغ غیر مخصصة أخرى

 --------------------- ------------------- 
 ۲٫٥٤٥٫۱۰٤ ۲٫۹٤۲٫۸٦۱ إجمالي الموجودات الموحدة

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

   القطاع المطلوبات
 ۱۳۳٫٤۲٦ ۱۷۱٫٦۹٤ قطاع األنشطة الزراعیة

 ۱۹٦٫٥۸۲ ۲٥۳٫۷٥٦ األنشطة االستھالكیةقطاع 
 ------------------ ---------------- 

 ۳۳۰٫۰۰۸ ٤۲٥٫٤٥۰ تقاریر عنھاالتي یصدر القطاعات  مطلوباتإجمالي 
 ٥۲۹٫٤۱۰ ٦۷۰٫۹۱۲ مبالغ غیر مخصصة أخرى

 -------------------- ----------------- 
 ۸٥۹٫٤۱۸ ۱٫۰۹٦٫۳٦۲ إجمالي المطلوبات الموحدة

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

  



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٤ 

 تكلفة المبیعات ٦
 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۹٥۰٫۰۱۹ ۹۸۲٫۰۰۲ مواد خام
 ۱۷۲٫۸۹۷ ۱٥۹٫۸٦۷ وامتیازاترواتب 

 ۷٦٫۳۱۸ ۹۱٫٦۳٦ للممتلكات واآلالت والمعدات ستھالكاال
 ۳۸٫۰٤۷ ٥۲٫۳۷۳ مرافق
 ۳۰٫۷۸۲ ۳۲٫٥٦٦ صیانة

 ۱۰٫۷۲۱ ٦٫٥۹۲ مصروفات إیجار
 ۳۸٫۲۷٦ ٤٤٫٤۲۰ مصروفات أخرى

 -------------------- ------------------- 
 ۱٫۳٦۹٫٤٥٦ ۱٫۳۱۷٫۰٦۰ 
 ========= ========= 

 
یتم بیان تكلفة المواد الخام الخاصة بالدقیق ومنتجات األعالف بعد خصم تعویضات حكومة أبوظبي البالغة 

التقلیل الجزئي من ھو  التعویضاتالھدف من ھذه  إن. درھم) ألف ۲٦۹٫۰۲٤: ۲۰۱٦(درھم  ألف ۱٤٦٫۷٥۲
إیضاح ( تأثیر الزیادة والتقلب في أسعار الحبوب العالمیة وأسعار بیع المواد الغذائیة االستھالكیة في إمارة أبوظبي

۲۰(. 
 

كل بش بتوزیع مصروفات الرواتب واالمتیازاتقامت الشركة خالل السنة بإخطار مراكز التكلفة الخاصة بھا 
 أفضل. بناء على ذلك، تم تصنیف بعض ھذه المصروفات من تكلفة المبیعات إلى مصروفات البیع والتوزیع. 

  
 مصروفات البیع والتوزیع ۷

 
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۳۳٫۲۸٦ ۱۸۷٫۱۰۳ وامتیازاترواتب 
 ٦۱٫۲٤٤ ٤۱٫٦۹۲ مصروفات تسویق

 ٥۹٫۳۰٦ ٥٥٫۷٦٤ نقل ومواصالتمصاریف 
 ۷٫۳۸٥ ۱۰٫٥٦۱ مصاریف إیجار

 ٥٫٦٤۸ ۷٫۳٤٥ للممتلكات واآلالت والمعدات ستھالكاال
 ۳٫۸۰۳ ۷٫۲۲۷ صیانة

 ٤٫٦۹۲ ٤٫٦٦۹ رسوم حق االمتیاز
 ۱٦٫۰۷٥ ۱۸٫۷۲۰ أخرى

 ----------------- ---------------- 
 ۳۳۳٫۰۸۱ ۲۹۱٫٤۳۹ 
 ======== ======== 

 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٥ 

 المصروفات العمومیة واإلداریة  ۸
 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۸۲٫۹۹۷ ۸۷٫۸۲۱ وامتیازات رواتب 
 ۱۹٫۲۹۲ ۱۷٫٥٤٤ ومھنیةأتعاب قانونیة 

 ۱۲٫۲٥۳ ۱۳٫٥٦٥ صیانة
 ۸٫۳٤۰ ۷٫۸٦٤ للممتلكات واآلالت والمعدات ستھالكاال

 ۱٫٤۲٦ ۲٫٦٥٦ إطفاء موجودات غیر ملموسة
 ٦٫۲٤٥ ٦٫۱۳٦ تجاریةقیمة ذمم مدینة  في نخفاضاالمخصص 

 ۱٫٦٤٥ ۲٫۱۱۱ مصروفات إیجار
 ۱٥٫۰٥۰ ۲۱٫۰۷۸ أخرى

 --------------------- --------------------- 
 ۱٥۸٫۷۷٥ ۱٤۷٫۲٤۸ 
 ========== ========= 

 
 والتطویرالبحث تكالیف  ۹

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤٫۳۹٤ ٥٫٤۸۱ وامتیازات رواتب 
 ٤٤٥ ٥۱٦ للممتلكات واآلالت والمعدات ستھالكاال

 ٦۳۳ ٦٦٥ أخرى
 ------------------ ----------------- 

 ٦٫٦٦۲ ٥٫٤۷۲ 
 ========= ======== 

 
 صافي - أخرىت إیرادا ۱۰

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

   إیرادات أخرى
 ۹٫٥۰۸ ۸٫۸۸٦ أتعاب اإلدارة

 ۱٫٦۹۷ ۱٫۹۱۰ خردة/  إیرادات بیع مواد خام
 ۱٤۰ - مطالبات التأمین

 -  ۸٫۷٤٥ أرباح من بیع ممتلكات وآالت ومعدات
 ۷٫۳٦٥ ۳٫۸٥۱ أخرى

 -------------------- ------------------ 
 ۲۳٫۳۹۲ ۱۸٫۷۱۰ 

   مصروفات أخرى
 )۱٫۸۹۸( - خسائر من بیع ممتلكات وآالت ومعدات

 )۳٫۳۰۸( -  أتعاب مھنیة
 --------------------- ------------------- 

 ۱۳٫٥۰٤ ۲۳٫۳۹۲ صافي –اإلیرادات األخرى 
 ========== ========= 

 
من األالتي یتم تحمیلھا على ھیئة حكومیة بأبوظبي كجزء من برنامج  القمح تخزینرسوم  في اإلدارة أتعاب تتمثل

  الغذائي.



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤٦ 

 التمویل إیرادات ۱۱
 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۲٫٤۸۲ ۱٦٫٤۹٦ الفوائدإیرادات 
 ٤٫۷۸۱ ۳٫٦۷۸ أرباح األدوات المشتقة 

 --------------- ------------- 
 ۲۰٫۱۷٤ ۱۷٫۲٦۳ 
 ======= ======= 

 
 مصروفات التمویل ۱۲

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۹٫۹٦٤ ۱٦٫۹٦۷ الفوائدمصروفات 
 ۱٦٫۹۰٦ ۱٫۹۰۲ صرف العمالت األجنبیة خسائر 

 -------------- -------------- 
 ۱۸٫۸٦۹ ۲٦٫۸۷۰ 
 ======= ======= 

 
 والزكاة ضریبة الدخل ۱۳

 
 وفقاً الضریبة  مخصص تكوین یتمللضریبة التجاریة.  خاضعةوُعمان  وتركیا مصر في المجموعة عملیات إنّ 
 األرباح المالي علىبیان المركز تاریخ الساریة أو التي یتم تفعیلھا بشكل جوھري في لمعدالت الضریبیة ل

 .ھذه الشركات فیھا تعمل التي للبلدان المالیة للوائح وفقاً  الخارج في التابعة للشركات للضریبة الخاضعة
 

في المملكة العربیة السعودیة على أساس  الھیئة العامة للزكاة والدخل للوائحیتم تكوین مخصص للزكاة وفقاً 
. یتم تعدیل أي فروق، إن وجدت، یتم تحمیل مخصص الزكاة على بیان األرباح أو الخسائر الموحداالستحقاق. 

 الربط.  ذلكناتجة عن الربط الضریبي النھائي في السنة التي یتم خاللھا االنتھاء من 
 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة ۱٤
 
 المنسوبة األرباح أساس على ۲۰۱٦و ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ في والمخفضة األساسیة السھم ربحیة احتساب رتكزا

والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة  ألف درھم) ۲٥٤٫۲۷۰: ۲۰۱٦(ألف درھم  ۲۰٦٫۰۹۰ والبالغة للمساھمین
 .ألف سھماً) ٦۰۰٫۰۰۰: ۲۰۱٦(ألف سھماً  ٦۰۰٫۰۰۰البالغ عددھا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۷ 

 الت ومعداتآممتلكات و ۱٥
 

 
 أرض 
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

 أثاث
 مركبات وتجھیزات

أعمال رأسمالیة 
 قید اإلنجاز

 
 اإلجمالي

 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       التكلفة 

 ۱٫٦٤۳٫۸٦٦ ۸۷٫۷۱۰ ٥۸٫۳٥۰ ٥۹٫۸٤۲ ۸۹۷٫۳۷٦ ٥٤۰٫٥۸۸  ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ۱۹۷٫۸٦٤ ۱٤۸٫۹۲۹ ۹٫۳٤۱ ٥٫۱۰۹ ۲٤٫٦۷۱ ۹٫۸۱٤ اإلضافات 
 - )۱٤۲٫۰۸٦( ۱٫۸۲٥ ٤٫٤۳٥ ۷۳٫۰٤٤ ٦۲٫۷۸۲ التحویالت

 )۳٤٫۳۰۸( - )۱٫٤۲۱( )۷۲( )۳۲٫۸۱٥( - المشطوباتاالستبعادات/
 )۲۷٫۲۸۹( )٤٫٦٦۱( )۸۰۳( )۹۸۷( )۱۱٫۸۲۳( )۹٫۰۱٥( إعادة تحویل العمالت

 ------------------- -------------------- ----------------- ----------------- ----------------- --------------------- 
 ۱٫۷۸۰٫۱۳۳ ۸۹٫۸۹۲ ٦۷٫۲۹۲ ٦۸٫۳۲۷ ۹٥۰٫٤٥۳ ٦۰٤٫۱٦۹ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 ----------------- -------------------- ------------------ ------------------ ------------------ --------------------- 
 ۱۲٤٫٦۹۸ ۹۸٫۲۰۱ ۳٫۷۹٥ ۱٫۳۰۱ ۱۸٫۱٦۲ ۳٫۲۳۹ اإلضافات 
 - )٦۲٫۳٦۲( ۱۸٤ ٦۸۰ ٤۲٫٥۱۸ ۱۸٫۹۸۰ التحویالت

 ۹۱٫٦٥۷ ۱٫٥۰٥ ٤٫۰٦۰ ۱۰۷ ٤٥٫۰۷٥ ٤۰٫۹۱۰ االستحواذ *
 )۱۱٫۰۹۹( - )٤٫٦٤۱( )۱۰۷( )٤٫٥۹۱( )۱٫۷٦۰( المشطوباتاالستبعادات/

 )۲٫۳۳۸( )٤٦۷( )۲۱( )٥۷( )۱٫٤٤٦( )۳٤۷( إعادة تحویل العمالت
 --------------------- ---------------------- ---------------- ----------------- -------------------- ---------------------- 

 ۱٫۹۸۳٫۰٥۱ ۱۲٦٫۷٦۹ ۷۰٫٦٦۹ ۷۰٫۲٥۱ ۱٫۰٥۰٫۱۷۱ ٦٦٥٫۱۹۱ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ========= ========== ======= ======== ========= ========== 

       االستھالك 
 ۷۱۰٫۳۷٥ -    ۲۹٫۰٤٥ ٤۱٫۷۸۷ ٤٥٦٫٥۲۸ ۱۸۳٫۰۱٥  ۲۰۱٦ینایر  ۱في 

 ۹۰٫۷٥۱ -    ۹٫٤۳۲ ۷٫۳۷۳ ٥۸٫۲۹۳ ۱٥٫٦٥۳ لسنةلالمحمل 
 )۳۱٫۲۳۰( -    )٦۸۲( )۷۲( )۳۰٫٤۷٦( -    االستبعادات

 )٦٫۲٦۸( -    )۳۸٦( )٥٥٥( )۳٫۷۰۷( )۱٫٦۲۰( إعادة تحویل العمالت
 ------------------- ------------------- ---------------- ---------------- ------------------ ------------------- 

 ۷٦۳٫٦۲۸ -    ۳۷٫٤۰۹ ٤۸٫٥۳۳ ٤۸۰٫٦۳۸ ۱۹۷٫۰٤۸ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ======== ======== ======= ======== ======== ========= 
 

  



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۸ 

 (تابع)ممتلكات وآالت ومعدات  ۱٥
 

 
 أرض 
 ومباني

 آالت 
 ومعدات

 أثاث
 مركبات وتجھیزات

أعمال رأسمالیة 
 قید اإلنجاز

 
 اإلجمالي

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

 ۷٦۳٫٦۲۸ - ۳۷٫٤۰۹ ٤۸٫٥۳۳ ٤۸۰٫٦۳۸ ۱۹۷٫۰٤۸  ۲۰۱۷ینایر  ۱في 
 ۱۰۷٫۳٦۱ - ۱۲٫۲٦۳ ۷٫۳٤۰ ۷۱٫۱۲۳ ۱٦٫٦۳٥ لسنةلالمحمل 

 )۹٫۰۷۸( - )٤٫٥۸٥( )۱۰۱( )۳٫۳۷۸( )۱٫۰۱٤( االستبعادات
 )٤۳۸( - )۸( )۳۲( )۳۷۷( )۲۱( إعادة تحویل العمالت

 -------------------- -------------------- ----------------- ------------------ ------------------- -------------------- 
 ۸٦۱٫٤۷۳ - ٤٥٫۰۷۹ ٥٥٫۷٤۰ ٥٤۸٫۰۰٦ ۲۱۲٫٦٤۸ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

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

       صافي القیمة الدفتریة
       

 ۱٫۱۲۱٫٥۷۸ ۱۲٦٫۷٦۹ ۲٥٫٥۹۰ ۱٤٫٥۱۱ ٥۰۲٫۱٦٥ ٤٥۲٫٥٤۳ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ========= ======== ======= ======= ======= ========= 

 ۱٫۰۱٦٫٥۰٥ ۸۹٫۸۹۲ ۲۹٫۸۸۳ ۱۹٫۷۹٤ ٤٦۹٫۸۱٥ ٤۰۷٫۱۲۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 ========= ======== ======= ======= ======= ========= 
       

 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۹۷٫۸٦٤ ۱۲٤٫٦۹۸ حیازة ممتلكات وآالت ومعدات
 )۲۳٫۷٥۷( )٦٫۰٦۹( ممتلكات وآالت معداتمقابل النقص في المبالغ المدفوعة مقدماً 

 ---------------- --------------- 
 ۱۷٤٫۱۰۷ ۱۱۸٫٦۲۹ حیازة ممتلكات وآالت ومعدات في بیان التدفقات النقدیة

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

.۲۰۱۷التي تم االستحواذ علیھا خالل  الرماح الوطنیة للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.مشركة و مصنع دلتا للمیاه المعبأة المحدودةفي الموجودات المتعلقة بشركة  االستحواذ یتمثل ھذا* 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٤۹ 

 الشھرة التجاریة ۱٦
 

 

م مراقبة ، حیث تتانخفاض القیمة رض اختبارلغلوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة لالتجاریة  الشھرة تخصیصیتم 
 للشھرة التجاریة المخصصة لكل وحدة: الدفتریةالشھرة التجاریة لألغراض اإلداریة الداخلیة. فیما یلي إجمالي القیمة 

 
 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٦۱٫۸٥٥ ٦۱٫۸٥٥ قطاع األنشطة الزراعیة
 ۳۱٫۱۳۱ ۳۱٫۱۳۱ قطاع األنشطة االستھالكیة (عملیات اإلمارات العربیة المتحدة)

 ۲٫٤۸٦ ۲٫٤۸٦ قطاع األنشطة االستھالكیة (عملیات تركیا)
 ۹۲٫۸٦٤ ۹۲٫۸٦٤ قطاع األنشطة االستھالكیة (عملیات البیان)

 - ۸۷٫٥۹۷ )المملكة العربیة السعودیةقطاع األنشطة االستھالكیة (عملیات 
 ----------------- --------------- 

 ۲۷٥٫۹۳۳ ۱۸۸٫۳۳٦ 
 ======== ======= 

 
االستھالكیة  األنشطة وقطاع الزراعیة األنشطة لقطاع للنقد المنتجة بالوحدات الخاصة لالسترداد القابلة القیم استندت

 لھذه الدفتریة القیم تحدید تم اإلدارة. قبل من المحددة من االستخدام قیمھا المتحدة) إلى العربیة اإلمارات (عملیات
 .لالسترداد القابلة قیمھا من أقل لتكون الوحدات

 
 تم .للوحدات المستمر االستخدام عن الناتجة المستقبلیة النقدیة التدفقات خصم طریق عن االستخدام من القیم تحدید تم

 :التالیة الرئیسیة االفتراضات إلى الخمسیة لألعمال واستندت والخطة السابقة الخبرة بناًء على النقدیة التدفقات توقع
 
 

 

قطاع 
األنشطة 
 الزراعیة

قطاع األنشطة 
االستھالكیة 

(عملیات 
 اإلمارات)

قطاع األنشطة 
االستھالكیة 

 (عملیات تركیا)

األنشطة قطاع 
االستھالكیة 

 (عملیات البیان)

قطاع األنشطة 
االستھالكیة 

المملكة (عملیات 
 )العربیة السعودیة

      
 ٪۱۸ - ٪۳ ٪۱۰ - ٪٦ ٪٤۰ - ٪٥ ٪۱۱ - ٪۹ ٪۹ - ٪۱ النمو السنوي المتوقع لإلیرادات (٪)

 ٪٤٥.۱۳ ٪۰۰.۱۱ ٪۰۰.۱٥ ٪۰۰.۱۱ ٪۰۰.۱۱ معدل الخصم (٪)
 

 والمشروبات استناداً  األغذیة قطاع في المستقبلیة للتوجھات اإلدارة تقییم الرئیسیة لالفتراضات المخصصة القیم تمثل
 .سواء حدٍ  على وداخلیة خارجیة مصادر إلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۰ 

 الموجودات غیر الملموسة ۱۷
 

 
العالمة 
 التجاریة

 
 الترخیص

حقوق میاه 
 اإلجمالي أخرى الینابیع

 ألف درھم ألف درھم درھمألف  ألف درھم ألف درھم 
      

 ۳٥٫٤٥٤ ٦۰۷ ۸٫۱۱٤ - ۲٦٫۷۳۳ ۲۰۱٦ ینایر ۱في 
 ۲۰۷ ۲۰۷ - - - اإلضافات

 )۱٫٤۲٦( - - - )۱٫٤۲٦( اإلطفاء
 )۱٫٦۲۷( )۲۳( )۱٫٦۰٤( - - إعادة تحویل العمالت

 -------------- ------------- -------------- ------------ -------------- 
 ۳۲٫٦۰۸ ۷۹۱ ٦٫٥۱۰ - ۲٥٫۳۰۷ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

 ٦۰٫۹۰۳ - - ۲٦٫٥۲۱ ۳٤٫۳۸۲ االستحواذ
 )۲٫٦٥٦( )٤۰( - - )۲٫٦۱٦( اإلطفاء

 )٤٦۸( )۱٦۰( )۳۰۸( - - إعادة تحویل العمالت
 -------------- -------------- ------------- ---------- -------------- 

 ۹۰٫۳۸۷ ٥۹۱ ٦٫۲۰۲ ۲٦٫٥۲۱ ٥۷٫۰۷۳ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 ======= ======= ====== ===== ======= 
 

 بأي درایة على لیست االتفاقیة. إن المجموعة لشروط وفقا المدة محددغیر حقوق میاه الینابیع ل العمر اإلنتاجي ُیعتبر
 العمر من تقلل أن یمكن مادیة أخرى عواملأي  اقتصادیة أو أو تنافسیة أو تعاقدیة أو تنظیمیة قانونیة أو عوامل

 إطفاءھا. لم یتم علیھ،. واإلنتاجي لھذه الحقوق
 

 .للوحدات المستمر االستخدام عن الناتجة المستقبلیة النقدیة التدفقات خصم طریق عن االستخدام من القیم تحدید تم
 

 الرئیسیة االفتراضات إلى واستندت العشریة لألعمال والخطة السابقة الخبرة بناًء على النقدیة التدفقات توقعات إعداد تم
 :التالیة

 
 ٪٤۰ - ٪٥ النمو السنوي المتوقع لإلیرادات (٪)

 ٪۰۰.۱٥ معدل الخصم (٪)
 

 والمشروبات استناداً  األغذیة قطاع في المستقبلیة للتوجھات اإلدارة تقییم الرئیسیة لالفتراضات المخصصة القیم تمثل
 .سواء حدٍ  على وداخلیة خارجیة مصادر إلى

 
لتا للمیاه مصنع دبشركة  تینالمتعلق و "بامبیني" "العین" نتیتجاریال نتیعالمالعلى  ۲۰۱۷استحوذت المجموعة خالل 

  .الرماح الوطنیة للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.مشركة الخاصة بوالترخیص إلنتاج المیاه المعبأة  المعبأة المحدودة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۱ 

 خزونالم ۱۸
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۸۲٫۸۹۲ ۱٤۹٫۰۰۱ مواد خام ومواد تعبئة
 ۸٫۹۷٦ ۹٫۹۳۲ أعمال قید اإلنجاز
 ٥٦٫۰٥۳ ٥۳٫۲۲۰ بضائع تامة الصنع

 ٥٤٫٥۲۲ ٥۷٫٥٥٥ قطع غیار ومواد مستھلكة
 ۱۱٫۰٤٥ ٦۲٫۲۳۷ بضائع قید النقل

 ---------------- ---------------- 
 ۳۳۱٫۹٤٥ ۳۱۳٫٤۸۸ 
 )۱۲٫۲٦۸( )۱۸٫۳٥۰( مخصص للمخزون بطيء الحركةال
 ----------------- ----------------- 
 ۳۱۳٫٥۹٥ ۳۰۱٫۲۲۰ 
 ======== ======== 

 
 الحركة:فیما یلي الحركة في مخصص المخزون بطيء 

 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۱٫۰۷۷ ۱۲٫۲٦۸ الرصید االفتتاحي
 - ۲۱۰ المستحوذ علیھ خالل السنة 

 ٤٫۳۷۷ ۹٫٦۹٦ المحمل للسنة
 )۳٫۱۸٥( )۳٫۸۲٤( ھ/شطبھعكسمخصص تم 

 --------------- ------------- 
 ۱۲٫۲٦۸ ۱۸٫۳٥۰ الرصید الختامي

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

 خرىاألجاریة والتدینة الممم الذ ۱۹
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۹۳٫۸٤۱ ۳٥۹٫۲٥۹ ذمم مدینة تجاریة
 )۱۳٫٤۰۰( )۲٤٫٥٦۱( مخصص خسائر انخفاض القیمة

 ----------------- --------------- 
 ۳۳٤٫٦۹۸ ۲۸۰٫٤٤۱ 

 ٤۰٫۷۸٦ ۳۹٫٤۷۷ مبالغ مدفوعة مقدماً 
 ۲٥٫٤۷۲ ۳۰٫٥٦۱ ذمم مدینة أخرى

 ----------------- ---------------- 
 ٤۰٤٫۷۳٦ ۳٤٦٫٦۹۹ 
 ======== ======== 

 
 بالذمم المتعلقة القیمة انخفاض وخسائر األجنبیة العمالت ومخاطر االئتمان لمخاطر المجموعة تعّرض بیان یتم

 .۳۰ رقم اإلیضاح في واألخرى التجاریة المدینة
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۲ 

   القبض تعویضات حكومیة مستحقة ۲۰
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۸۰٫۱۰۳ ۹٥٫۳٥۷ مبالغ مستحقة من حكومة أبوظبي في بدایة السنة
 ۲٦۹٫۰۲٤ ۱٤٦٫۷٥۲ تعویضات السنة

 )۲٥۳٫۷۷۰( )۲۰٦٫٤۸۱( خالل السنة مبالغ مستلمة
 ------------------ ----------------- 

 ۹٥٫۳٥۷ ۳٥٫٦۲۸ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 ======== ======= 

 
 المصرفیةرصدة األقد والن ۲۱

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱  
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم  
    

 ۱٫۳٦۲ ۲٫۲۲۱  النقد في الصندوق
 ٦٥٫۲۷٦ ۸۲٫٦۰٤  حسابات توفیروحسابات جاریة 

  --------------- -------------- 
 ٦٦٫٦۳۸ ۸٤٫۸۲٥  مصرفیةنقد وأرصدة 

  --------------- -------------- 
 )۲٦٫۹٤۸( )۲٦٫۹٤۷(  )۲۰۱٤إلى  ۲۰۰۹(لتوزیعات األرباح من  مصرفي معلقةحساب 

 )۱۸٫۳۱۷( )٤٫۰۲٥(  )۲۲على المكشوف (إیضاح  ةمصرفی وباتسح
  ---------------- ---------------- 

 ۲۱٫۳۷۳ ٥۳٫۸٥۳  النقد وما یعادلھ في بیان التدفقات النقدیة
  ======= ======= 
    

 ٦٦٫٦۳۸ ۸٤٫۸۲٥  المصرفیةالنقد واألرصدة 
 ٤۸٥٫۸۱۷ ٦۰۸٫۰۱۷  ودائع ثابتة

  ---------------- --------------- 
 ٥٥۲٫٤٥٥ ٦۹۲٫۸٤۲  الودائع الثابتة ھاما فیالمصرفیة بالنقد واألرصدة 

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

ن ـتراوح متفائدة  توتخضع لمعدال سنة واحدة) ال تزید عن: ۲۰۱٦(واحدة الودائع الثابتة عن سنة  ال تزید مدة
 .)٪۳ .۳۰إلى  ٪۲ .۲۰: من ۲۰۱٦( ٪۳ .٦۰إلى  ۲٪ .٦۰

 
ضمن  لتزامكا مبلغ مماثلالمبلغ المخصص لدفع توزیعات األرباح. تم تسجیل  المصرفي المعلق فيحساب المثل تی

ضمن النقد وما یعادلھ لغرض بیان التدفقات  علقالمُ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى. لم یتم إدراج ھذا الرصید النقدي 
 النقدیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۳ 

 مصرفیةقروض  ۲۲
 

یقدم ھذا اإلیضاح معلومات عن الشروط التعاقدیة لقروض المجموعة التي تخضع لفائدة، والتي یتم قیاسھا بالتكلفة 
 المطفأة.

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   مطلوبات متداولة

 ۲۳۱٫٥٤۱ ۲٦٥٫۹۱۷ ةائتمانی تتسھیال
 ٥٥٫۱۰۱ ٤٤٫۰۸۱ قرض قصیر األجل

 ۱۸٫۳۱۷ ٤٫۰۲٥ سحب مصرفي على المكشوف
 ----------------- ---------------- 
 ۳۱٤٫۰۲۳ ۳۰٤٫۹٥۹ 
 ======== ======== 

   مطلوبات غیر متداولة
 ۱٦٥٫۳۰۳ ۲۷۸٫۹۲۸ قرض ألجل***

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

 

 الشروط وجدول السداد
 

 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱   المبالغ بآالف الدراھم

  
 

 العملة
 معدل 
 الفائدة

سنة 
 االستحقاق

القیمة االسمیة 
  الحد/ 

 القیمة 
 الدفتریة

القیمة االسمیة 
  الحد/ 

 القیمة 
 الدفتریة

        

/ قرض قصیر األجل
سحب مصرفي على 

 المكشوف

دوالر أمریكي/ درھم 
إماراتي/ جنیھ 

 مصري

ر سعلیبور/ إیبور/ 
+  الكوریدور

 ھامش* 
۲۰۱۸ 

 
۱٤٥٫۱۹٥ 

 
٤۸٫۱۰٦ 

 
۱٤٥٫۰۲۳ 

 
۷۳٫٤۱۸ 

 
        

 تسھیالت ائتمانیة**
دوالر أمریكي/ درھم 

 إماراتي/
+  لیبور/ إیبور

 ھامش*
۲۰۱۸ 

 
۷۱۷٫۳٤۰ 

 
۲٦٥٫۹۱۷ 

 
۷۱۷٫۳٤۰ 

 
۲۳۱٫٥٤۱ 

 

تسھیالت ائتمانیة 
 (مصروفات رأسمالیة)**

دوالر أمریكي/ درھم 
 إماراتي

لیبور/ إیبور + 
 ھامش*

۲۰۱۸ 
 

٥۰٫۰۰۰ 
 

- 
 

٥۰٫۰۰۰ 
 

- 
 

 دوالر أمریكي ** * ۱ قرض ألجل
یوریبور /لیبور + 

 ھامش*
۲۰۲۰ 

 
۱٦٥٫۳۰۳ 

 
۱٦٥٫۳۰۳ 

 
۱٦٥٫۳۰۳ 

 
۱٦٥٫۳۰۳ 

 

 دوالر أمریكي  **** ۲ قرض ألجل
یوریبور /لیبور + 

 ھامش*
۲۰۲۲ 

 
۱۱۳٫٦۲٥ 

 
۱۱۳٫٦۲٥ 

 
- 
 

- 
 

    --------------------- ----------------- -------------------- ----------------- 
 ٤۷۰٫۲٦۲ ۱٫۰۷۷٫٦٦٦ ٥۹۲٫۹٥۱ ۱٫۱۹۱٫٤٦۳    اإلجمالي

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



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٤ 

 (تابع) قروض مصرفیة ۲۲
 

 إلى ٪٥۰.۰: من ۲۰۱٦( ٪۳٥.۱ إلى ٪٥۰.۰أعاله من المذكورة * یتراوح معدل الھامش على القروض والتسھیالت 
ألف  ۳٫۸۸۲: ۲۰۱٦(ألف درھم  ۱٫۹۸۹بلغ متوسط معدل الفائدة على القروض والتسھیالت في تركیا والبالغة  .)۱٪.۲٥

 .)٪۷۰.۱۱: ۲۰۱٦( ٪۷۰.۱۱درھم) 
 

ألف درھم وتسھیالت ائتمانیة (مصروفات رأسمالیة)  ۳٥۰٫۰۰۰اسمیة تبلغ  تسھیالت بقیمةئتمانیة االتسھیالت تتضمن ال** 
على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدینة  من خالل رھن عائمألف درھم مضمونة  ٥۰٫۰۰۰بقیمة اسمیة تبلغ 
 لدى المجموعة.

 
من خالل رھن ألف درھم لمدة خمس سنوات، إن القرض مضمون  ۱٦٥٫۳۰۳بقیمة قرض على المجموعة  حصلت*** 
 على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدینة لدى المجموعة. عائم

 
ویستحق سداده في  ألف درھم لمدة خمس سنوات ۱۸۳٫٦۲٥على قرض بقیمة  ۲۰۱۷خالل  *** حصلت المجموعة*

ألف درھم من ھذا القرض خالل  ۷۰٫۰۰۰قامت المجموعة بسداد مبلغ وقدره  ویجوز سداده قبل ذلك التاریخ. ۲۰۲۲
لدى  ةالتجاری الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدینة من خالل رھن عائم على إن القرض مضمون السنة.

 المجموعة.
 

 خرى األتجاریة والدائنة المم الذ ۲۳
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۱۱۰٫٤٤۸ ۱٥٤٫۹٤۱ الذمم الدائنة التجاریة
 ۱٤۹٫۱۸۹ ۱۹۷٫۸٦٥ االستحقاقات

 ٥۹٫۰۰۱ ۷۲٫٦۹۸ الذمم الدائنة األخرى
 ---------------- ---------------- 
 ٤۲٥٫٥۰٤ ۳۱۸٫٦۳۸ 
 ======== ======== 

 
 معامالت مع األطراف ذات العالقة ۲٤
 

 لشروط وفقاً یتم تنفیذھا  ،تقوم المجموعة في سیاق األعمال االعتیادیة بإبرام معامالت، وفقا لشروط وأحكام متفق علیھا
ي في المعیار المحاسبي الدول الواردالعالقة  وذ الطرفع شركات أو أفراد أخرى ینطبق علیھا تعریف م ،االعتیادیة السوق

 جاریةتالمنشآت الوشركات المجموعة ومسؤولیھا التنفیذیین  متمثلة فيعالقة أطراف ذات مع . لدى الشركة عالقة ۲٤رقم 
 التي یمكنھا ممارسة تأثیر جوھري على المجموعة.    المنشآت ممارسة سیطرة جوھریة علیھا أو تلكیمكنھم الذین 

 
  :السنة خالل العالقة ذات األطراف مع الصلة ذات واإلیرادات والمصاریف القائمة واألرصدة المعامالت حجم یلي فیما

 
 من أطراف ذات عالقة المستحق )أ(
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   شقیقة شركة  –ذ.م.م  لصناعة الحدیدشركة اإلمارات 
 ۱۹۹ ۳۱٦ ینایر ۱االفتتاحي في الرصید 

 ٦٦٤ ٥۹٤ مبیعات خالل السنةال
 )٥٤۷( )٥۷٦( مستلمال المبلغ

 -------------- ------------ 
 ۳۱٦ ۳۳٤ دیسمبر ۳۱الرصید الختامي في 

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



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٥ 

 (تابع) معامالت مع األطراف ذات العالقة ۲٤
 

 (تابع) من أطراف ذات عالقة المستحق )أ(
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   شقیقةشركة  - للكابالت (الخصوصیة) المحدودة دبيشركة 
 ٤۱ ٦٤ ینایر ۱الرصید االفتتاحي في 

 ۱۷۷ ۱۸٥ مبیعات خالل السنة
 )۱٥٤( )۱۹٦( مبالغ مستلمة

 ------------ ------------ 
 ٦٤ ٥۳ دیسمبر ۳۱الرصید الختامي في 

 ====== ====== 
 ۳۸۷ ۳۸۰ 
 ====== ====== 
 
 طراف ذات عالقةأل المستحق )ب(
   

"صناعات"    الشركة األم -الشركة القابضة العامة 
 ٤۱۱ ۲۲٦ ینایر ۱الرصید االفتتاحي في 

 ۲۷۲ ۲٥٥ مصروفات أخرى
 )٤٥۷( )٦۰( مدفوعات

 ---------- ------------ 
 ۲۲٦ ٤۲۱ دیسمبر ۳۱الرصید الختامي في 

 ===== ====== 
 

   زمیلةشركة  – ذ.م.م شركة الفوعة
 ۱۰۲ ۱٫٥۷۹ ینایر ۱الرصید االفتتاحي في 

 ۱٥٫۱۰۸ ۱۳٫۹۳۲ مشتریات محلیة
 )۲٫۰۹۷( - مصروفات أخرى

 )۱۱٫٥۳٤( )۱۲٫۹۹۲( مدفوعات
 ----------------- --------------- 

 ۱٫٥۷۹ ۲٫٥۱۹ دیسمبر ۳۱الرصید الختامي في 
 ======= ====== 
 ۲٫۹٤۰ ۱٫۸۰٥ 
 ======= ====== 
 

  موظفي اإلدارة الرئیسیین معامالت مع ال
 

  :موظفي اإلدارة الرئیسیینفیما یلي تعویضات 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۲۲٫۱٦۲ ۱۷٫۹٦٤ تعویضات قصیرة األجل 
 ٤٫۷۱۳ ۳٫٤۳٦ تعویضات طویلة األجل

 --------------- -------------- 
 ۲۱٫٤۰۰ ۲٦٫۸۷٥ 
 ======= ======= 

 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥٦ 

 مخصص تعویضات نھایة الخدمة  ۲٥
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   مبالغ معترف بھا في المیزانیة العمومیة
 ٤۹٫۳٤۳ ٦۱٫۱۰۱ الرصید في بدایة السنة

 - ۹٫۰۱٥ ستحواذ على شركات تابعةاال
 ۱٥٫۰۱٦ ۱۰٫٥٦۷ )الفوائدتكالیف الخدمة (بما في ذلك تكالیف 

 )۳٫۰۹٥( )۱۱٫٤٦۰( المدفوع من التعویضات
 )۱٦۳( ٥٫۷٤٤ إعادة القیاس )أرباحخسائر/(

 --------------- ------------- 
 ٦۱٫۱۰۱ ۷٤٫۹٦۷ الرصید في نھایة السنة

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

   أو الخسائرمبالغ معترف بھا في حساب األرباح 
 ٦٫٦٦٤ ۸٫٥۹٥ تكالیف الخدمة الحالیة
 ٦٫۷۹٤ - تكالیف الخدمة السابقة

 ۱٫٥٥۸ ۱٫۹۷۲ الفوائدمصروفات 
 --------------- -------------- 
 ۱۰٫٥٦۷ ۱٥٫۰۱٦ 

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

   اإلیرادات الشاملة األخرىمبالغ معترف بھا في 
 ٤۸۹ )۲٤۲( الدیموغرافیةتأثیر التغیرات في االفتراضات 

 )٤٫۰۲۸( ۲٫٤۲۰ تأثیر التغیرات في االفتراضات المالیة
 ۳٫۳۷٦ ۳٫٥٦٦ تأثیر التسویات السابقة

 -------------- ------------- 
 ٥٫۷٤٤ )۱٦۳( 

 ====== ====== 
   
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

   افتراضات اكتواریة ھامة
   

 ٪۷٥.۳ ٪٥۰.۳ معدل الخصم
الراتبمعدل زیادة   للسنة األولى ٪٥ .۰۰ 

بعد  سنویاً  ٪۰۰.۳و
 ذلك

 ۲۰۱۷في  ۰٪
 بعد ذلك ٪۰۰.۳و

   

   تحلیل الحساسیة
   معدل الخصم

نقطة أساس ٥۰ -  ۳٫٤٦٥ ۱٫۹۱۳ 
نقطة أساس ٥۰+   )۳٫۲٦٤( )۱٫۷۸۲( 

   
   معدل زیادة الراتب

نقطة أساس ٥۰ -  )۲٫۹۹۷( )۱٫٥۸۱( 
نقطة أساس ٥۰+   )۳٫۱۳۸( ۱٫٦۸۰ 

 
ألف درھم في  ۱۳٫۰۳۳: ۲۰۱٦( ۲۰۱۸ألف درھم في  ۱۰٫٤٥۳إجمالي دفعات تعویضات أن یبلغ تتوقع المجموعة 

۲۰۱۷( 
  



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۷ 

 مطلوبات الضریبة المؤجلة ۲٦
 

 والقیمة للموجودات والمطلوبات الضریبي الوعاء بین المؤقتة الفروق عن المؤجلة الضریبة ومطلوبات موجودات تجتن
 .الموحدة البیانات المالیة في والمطلوبات الموجودات لھذه الدفتریة

 
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۹۱۸ ۳۲۳ ینایر ۱الرصید في 
 ۳٤۹ ۳٤۲ الضریبة للسنةمصروفات 

 )۹٤٤( )٦٦٥( إعادة تحویل العمالت
 ------------- ------------ 
 - ۳۲۳ 
 ====== ====== 

   
  فیما یلي تحلیل لضریبة الدخل المؤجلة:

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

   موجودات الضریبة المؤجلة
 ۲۹٦ - موجودات متداولة
 - - مطلوبات متداولة

 ------------- ------------ 
 ۲۹٦ - إجمالي موجودات الضریبة المؤجلة

 -------------- ------------ 
 )٦۸( - ممتلكات وآالت ومعدات

 )٥٥۱( - أخرى
 -------------- ------------ 

 )٦۱۹( - إجمالي مطلوبات الضریبة المؤجلة
 -------------- ------------- 

 )۳۲۳( - صافي مطلوبات الضریبة المؤجلة
 ======= ====== 
 

 أخرى مالیة مطلوباتموجودات و ۲۷
 

مقابل اللیرة التركیة  اإلماراتي ، قامت المجموعة بإبرام عقد آجل مع أحد البنوك لشراء عملة الدرھم۲۰۱٦خالل عام  )أ(
للتحوط من الذمم المدینة باللیرة التركیة. وبموجب ھذا العقد، استطاعت المجموعة تثبیت سعر الدرھم مقابل اللیرة التركیة 

 .۲۰۱۷مارس  ۱٥بتاریخ  العقد ھذا تم تنفیذالتركیة. اللیرة اإلماراتي مقابل  الدرھم صرفإلدارة مخاطر 
 

 مشتقة مع أحد البنوك یتم بموجبھا ما یلي: اةبإبرام أد ۲۰۱٤قامت المجموعة خالل  )ب(
 
 ٪۹۰.۰ألف دوالر أمریكي بمعدل لیبور +  ٥۰٫۰۰۰یقوم البنك بإقراض المجموعة  )۱
ُمھیكلة تحقق المجموعة بموجبھا إیرادات بحد ألف دوالر أمریكي في منتجات  ٥۰٫۰۰۰تقوم المجموعة باستثمار  )۲

 زائدا معدل یرتكز على أداء مؤشر صرف العمالت المحدد من قبل البنك. ٪۱أدنى 
  



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۸ 

 (تابع) أخرى مالیة مطلوباتموجودات و ۲۷
 

األداة المعنیة قبل تاریخ  بتصفیةفي حال عدم قیام المجموعة  ألف دوالر أمریكي ٥۰٫۰۰۰لبالغ المبلغ األصلي ا یتم ضمان
سنوات). بموجب ھذه األداة، یتم إدراج اتفاقیة اإلقراض واتفاقیة االستثمار في المؤشر ضمن ترتیب واحد  ٥االستحقاق (

 غیر قابل للفصل من حیث االتفاق التعاقدي. 
 

 یل المثال، األدوات المشتقة خارجفي سوق نشط (على سب تداولھایتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال یتم 
اة ھذه األد تم تصنیفی. تقریركل  تاریخ نھایة في مقابل طرفبتقییم المجموعة  تستعینالبورصة) باستخدام أسالیب التقییم. 

 .۲المستوى  كورقة مالیة ضمن المشتقة
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ۷٫۲۳٥ - المشتقة اةالتزام األد
 ٥٤ - ىخرأ اتالتزام

 ------------- ------------- 
 - ۷٫۲۸۹ 
 ====== ====== 

 
 ۱٫٥۸۷ ۳٫۸۸۲ المشتقة اةاألد أصل

 - ٥ ىخرأ موجودات
 ------------- ------------- 
 ۳٫۸۸۷ ۱٫٥۸۷ 
 ====== ====== 

 
 س المالرأ ۲۸

 
 عینیة. كمساھمةدرھم للسھم الواحد والتي تم إصدارھا  ۱ قدرھا بقیمة اسمیة ألف سھم ٥۲٦٫٦٥۰ من رأس المال یتألف

 
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

 رأس المال المصرح بھ 
 ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ألف سھماً عادیاً بقیمة واحد درھم للسھم الواحد) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰(
 ========= ======== 

 ٦۰۰٫۰۰۰ ٦۰۰٫۰۰۰ المال المصدر والمدفوع بالكاملرأس 
 ======== ======== 
 

 قرارالعلى  ۲۰۱٦مارس  ۲٤ بتاریخ الذي عقدلجمعیة العمومیة ل السنوي جتماعاالن خالل ووافق المساھم
 ملیار درھم على أن یبلغ المتبقي من رأس المال المصدر والمدفوع ۱رأس المال المصرح بھ البالغ ب الخاص

 ملیون درھم. ٦۰۰
 

 .: ال شيء)۲۰۱٦( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لم تقم المجموعة بشراء أسھم خالل السنة المنتھیة في 
 

 انونيقالحتیاطي اال ۲۹
 

من  ٪۱۰، یتم تحویل والنظام األساسي للشركة ۲۰۱٥لسنة  ۲رقم  لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقا للقانون االتحادي
من رأس المال المدفوع.  ٪٥۰لنسبة األرباح السنویة إلى االحتیاطي القانوني حتى یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً 

  غیر قابل للتوزیع.ُمقید و ھذا االحتیاطي



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٥۹ 

 األدوات المالیة ۳۰
 

 مخاطر االئتمان
 

االئتمان  تعرض مخاطرحد لتعرض لمخاطر االئتمان. فیما یلي أقصى لل حد أقصىللموجودات المالیة  الدفتریةالقیمة  تمثل
 في تاریخ التقریر: 

 
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱  
  ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم إیضاح 
    

 ۲۸۰٫٤٤۱ ۳۳٤٫٦۹۸ ۱۹ ذمم مدینة تجاریة
 ۲٥٫٤۷۲ ۳۰٫٥٦۱ ۱۹ ذمم مدینة أخرى

 ۳۸۰ ۳۸۷ ۲٤ المستحق من أطراف ذات عالقة
 ۹٥٫۳٥۷ ۳٥٫٦۲۸ ۲۰ القبض تعویضات حكومیة مستحقة

 ٥٥۱٫۰۹۳ ٦۹۰٫٦۲۱ ۲۱  لدى البنوك لنقد ا
  ------------------- ----------------- 
  ۱٫۰۹۱٫۸۹٥ ۹٥۲٫۷٤۳ 
  ========= ======== 
 

 المدرجة المبالغ إن .التجاریة المدینة ذممھا إلى منسوبة بصورة أساسیة المجموعة لھا تتعرض التي االئتمان مخاطر إن
 قبل من تقدیرھا یتم التي تحصیلھا في المشكوك المدینة الذمم مخصصات مخصوم منھا الموحد المالي المركز بیان في

 .الحالیة االقتصادیة والبیئة السابقة الخبرة على اعتماداً  المجموعة إدارة
 

 كبیر عدد على موّزع بشكل عام االئتمان لمخاطر التعرض إن حیث االئتمان لمخاطر ھام تركز المجموعة لدى یوجد ال
 .العمالء من

 
 خسائر انخفاض القیمة

 

 الذمم المدینة التجاریة في تاریخ التقریر: أعمارفیما یلي 
 

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 

   لم تتعرض النخفاض في القیمة:تجاریة ذمم مدینة 
   

 ۱۷۷٫۹٥۳ ۱۸۷٫٤۷۲ یحن موعد استحقاقھالم 
 ۷۹٫۰۲۸ ۹٦٫۲۳۰ یوماً  ۹۰ – ۰متأخرة السداد من 
 ۱۸٫٦۱۳ ۳۲٫٤۷۱ یوماً  ۱۸۰ – ۹۱متأخرة السداد من 
 ۳٫٦٥۹ ٤٫۷۷۳ یوماً  ۲۷۰ – ۱۸۱متأخرة السداد من 
 ۱٫۰٤۱ ٥٫۰٤۲ یوماً  ۳٦۰ – ۲۷۱متأخرة السداد من 

 ۱٤۷ ۸٫۷۱۰ فأكثر  یوماً  ۳٦۱ من متأخرة السداد
   

  ذمم مدینة تجاریة متأخرة السداد تم رصد مخصص النخفاض قیمھا:
   

 ۲٤۱ ۱٫٦۹۰ یوماً  ۱۸۰ – ۹۱متأخرة السداد من 
 ۱٫۳٤۱ ۲٫٤۰۳ یوماً  ۲۷۰ – ۱۸۱متأخرة السداد من 
 ٦۹۷ ۱٫٦۱٥ یوماً  ۳٦۰ – ۲۷۱متأخرة السداد من 

 ۱۱٫۱۲۱ ۱۸٫۸٥۳ فأكثر  یوماً  ۳٦۱ من متأخرة السداد
 ---------------- --------------- 
 ۳٥۹٫۲٥۹ ۲۹۳٫۸٤۱ 
 ======== ======= 

 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۰ 

 (تابع)األدوات المالیة  ۳۰
 

 (تابع)مخاطر االئتمان 
 

 قیمة الذمم المدینة التجاریة خالل السنة: في نخفاضاالفیما یلي الحركة في مخصص 
 
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر  ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 درھمألف  ألف درھم 
   

 ۸٫۱۸٥ ۱۳٫٤۰۰ ینایر ۱الرصید في 
 - ٥٫۸٦٤ المستحوذ علیھ خالل السنة

 ٦٫۲٤٥ ٦٫۱۳٦ لذمم المدینةلمخصص ال
 )۱٫۰۳۰( )۸۳۹( المشطوبات

 --------------- -------------- 
 ۲٤٫٥٦۱ ۱۳٫٤۰۰ 
 ======= ====== 
 

 السیولةمخاطر 
 

 للمطلوبات المالیة:فیما یلي االستحقاقات التعاقدیة 
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 المبالغ بألف درھم
 القیمة 

 الدفتریة
تدفقات نقدیة 

 تعاقدیة
 حتى سنة

 سنة ۲-۱ واحدة 
۲-٥  

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

       
 - - - ٤۲٥٫٥۰٤ ٤۲٥٫٥۰٤ ٤۲٥٫٥۰٤ خرىاألتجاریة والدائنة الذمم ال

 - - - ۲٫۹٤۰ ۲٫۹٤۰ ۲٫۹٤۰ القةأطراف ذات عمستحق إلى 
 - ۲۸۸٫۷۳۱ ۸٫٤٤۷ ۳۲٤٫۱۳۹ ٦۲۱٫۳۱۷ ٥۹۲٫۹٥۱ قروض مصرفیة

 - - - - - - مطلوبات طویلة األجل
 - - - - - - مطلوبات أدوات مشتقة

 ------------------- -------------------- ---------------- ------------- ---------------- ---------------- 
 ۱٫۰۲۱٫۳۹٥ ۱٫۰٤۹٫۷٦۱ ۷٥۲٫٥۸۳ ۸٫٤٤۷ ۲۸۸٫۷۳۱ - 
 ========= ========= ======== ====== ======== ======== 
 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 المبالغ بألف درھم
 القیمة 

 الدفتریة
تدفقات نقدیة 

 تعاقدیة
 حتى سنة

 سنوات ٥-۲ سنة ۲-۱ واحدة 

أكثر من 
خمس 
 سنوات

       
 - - - ۳۱۸٫٦۳۸ ۳۱۸٫٦۳۸ ۳۱۸٫٦۳۸ خرىاألتجاریة والدائنة الذمم ال

 - - - ۱٫۸۰٥ ۱٫۸۰٥ ۱٫۸۰٥ عالقةأطراف ذات مستحق إلى 
 - ۱۷۱٫۱۲٤ ۳٫۸۸٤ ۳۰۹٫۸٥۱ ٤۸٤٫۸٥۹ ٤۷۰٫۲٦۲ قروض مصرفیة

 - - ۳۲۳ ٥٤ ۳۷۷ ۳۷۷ مطلوبات طویلة األجل
 - - - ۷٫۲۳٥ ۷٫۲۳٥ ۷٫۲۳٥ مطلوبات أدوات مشتقة

 ---------------- ---------------- ---------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 ۷۹۸٫۳۱۷ ۸۱۲٫۹۱٦ ٤۳۷٫٥۸۳ ٤٫۲۰۷ ۱۷۱٫۱۲٤ - 
 ======== ======== ======== ======= ======== ======== 

 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۱ 

 (تابع)األدوات المالیة  ۳۰
 

 مخاطر السوق
 

 العمالت األجنبیة صرف مخاطر
 

 المجموعة لمخاطر العمالت األجنبیة اعتماداً على القیم االسمیة:فیما یلي تعرض 
 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 

 المبالغ 
 یورو بألف درھم

لایر 
 سعودي

فرنك 
 سویسري

 جنیھ
 استرلیني

دینار 
 یورو بحریني

لایر 
 سعودي

 فرنك
 سویسري

 جنیھ
 استرلیني 

دینار 
 بحریني

           
المشتریات 

 ٤٥ ۲۲٥ ۸۳٤ ۱٫۲٤۷ ٤٫٥٦۸ ۱۱٤ ۲٤۰ ۲۹٥ ۱۰۱ ۳٫۹٤۸ الخارجیة
 

 فیما یلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:
 

 سعر الصرف في تاریخ التقریر  متوسط سعر الصرف   
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
     

 ۳ .۸٦۱ ٤ .۳۹۹ ٤ .۰٦٤ ٤ .۱٤۹ یورو
 ۳ .٦۰۱ ۳ .۷٦۱ ۳ .۷۲۸ ۳ .۷۳۰ فرنك سویسري

 ۰ .۲۰۲ ۰ .۲۰٦ ۰ .۳۹۱ ۰ .۲۰٦ جنیھ مصري
 ۰ .۹۷۸ ۰ .۹۷۹ ۰ .۹۷۸ ۰ .۹۷۹ لایر سعودي

 ۱ .۰۳۹ ۰ .۹۷۰ ۱ .۲۱۸ ۱ .۰۰۸ لیرة تركیة
 ٤ .٥۳۰ ٤ .۹٥٤ ٤ .۹۷٦ ٤ .۷۳۲ جنیھ إسترلیني
 ۹ .٦۷۸ ۹ .۷۰۰ ۹ .٦٦۳ ۹ .٦٦۰ دینار بحریني

 
 والجنیھ المصريالسویسري  والفرنك الیورو مقابل أدناه، مبین ھو لما وفقا اإلماراتي، الدرھم سعر انخفاض / ارتفاع إن

أن  شأنھ من دیسمبر ۳۱ في كماوالدینار البحریني والجنیھ اإلسترلیني والروبیة الھندیة واللایر السعودي واللیرة التركیة 
 التغیرات على التحلیل ھذا یعتمد. أدناه المبینة المبالغ بمقدار الخسائر أو واألرباح الملكیة (نقص) حقوق/ زیادة  إلى یؤدي

 بقاء التحلیل یفترض ھذا .معقولة بصورة الحدوث محتملة المجموعة أنھا ترى التي األجنبیة العمالت صرف أسعار في
 ،۲۰۱٦سنة  في المستخدم األساس على نفس التحلیل یتم إجراء. الفائدة أسعار وخاصة ثابتة، األخرى المتغیرات كافة

 .أدناه مبین ھو لما وفقا األجنبیة، العمالت صرف أسعار في المعقولة المحتملة التغیرات اختالف من بالرغم
 

 (الخسائر)األرباح/ حقوق الملكیة ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 ألف درھم ألف درھم 
   

 )٦٥۱( - )٪۳ .۷٥یورو (ارتفاع بنسبة 
 )٥۰( - )٪٤ .٥۰فرنك سویسري (ارتفاع بنسبة 

 - ٤۱ )٪۰ .۰۷بنسبة انخفاض لایر سعودي (
 )٥۹( - )٪٤ .۹۳جنیھ إسترلیني (ارتفاع بنسبة 

 )۱( - )٪۰ .۱۱بنسبة ارتفاع دینار بحریني (
 - ۹٥ )٪۰ .٥۳بنسبة ارتفاع جنیھ مصري (

 - ۳۸۷ )٪۰ .۷۸بنسبة ارتفاع لیرة تركیة (
 - )۳٦۳( )٪۰ .٥۳(ارتفاع بنسبة  دینار كویتي

 ------------ ------------- 
 ۱٦۰ )۷٦۱( 
 ------------- ------------- 

 
  



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۲ 

 

 (تابع)األدوات المالیة  ۳۰
 

 (تابع)مخاطر السوق 
 

 (تابع)مخاطر العمالت األجنبیة 
 

 األرباح/(الخسائر) حقوق الملكیة ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 ألف درھم ألف درھم 
   

 )۳٦۲( - )٪۲ .۰٥یورو (ارتفاع بنسبة 
 )۸۰( - )٪۲ .٦٥فرنك سویسري (ارتفاع بنسبة 

 )۱( - )٪۰ .۰۹لایر سعودي (ارتفاع بنسبة 
 )۱٤( - )٪۱ .٤۲جنیھ إسترلیني (ارتفاع بنسبة 

 - - )٪۰ .۰۸دینار بحریني (انخفاض بنسبة 
 - )۳۳٤( )٪۳ .۸۷جنیھ مصري (انخفاض بنسبة 

 - )۱٫۸٤۷( )٪٦ .٦٦لیرة تركیة (انخفاض بنسبة 
 -------------- ------------ 
 )۲٫۱۸۱( )٤٥۷( 
 --------------- ------------ 

 
 ).۲۰۱۷ینایر  ر: شھ۲۰۱٦( ۲۰۱۸یرتكز التحلیل الموضح أعاله على تقلب العمالت خالل شھر ینایر 

 
 أسعار الفائدةمخاطر 

 
 :التقریر تاریخ المالیة التي تخضع لفائدة في ألدوات المجموعة الفائدة أسعار بذة موجزة عنن یلي فیما

 
 دیسمبر ۳۱ الفائدة الثابتة األدوات ذات أسعار

۲۰۱۷ 
 دیسمبر ۳۱

 ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
   

 ٤۸٥٫۸۱۷ ٦۰۸٫۰۱۷ الموجودات المالیة
 ======== ======= 
   

   األدوات ذات أسعار الفائدة المتغیرة
 ٤۷۰٫۲٦۲ ٥۹۲٫۹٥۱ المطلوبات المالیة

 ======== ======= 
 
 .الدفتریة قیمتھا عن مادیة بصورةٍ  للمجموعة المالیة لألدوات العادلة القیمة تختلف ال
 

 المتغیرات جمیع بقاء مع ٪۱ بنسبة القروض على الفائدة أسعارانخفضت  / في حال ارتفعت ،۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ كما في
 رئیسیة كنتیجة وذلكألف درھم)  ۳٫٦۸٦: ۲۰۱٦(ألف درھم  ٤٫۸۸۳بمبلغ السنة  ربح انخفض / الرتفع ثابتة، األخرى
 الفائدة. مصروف انخفاض / الرتفاع

 
  



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۳ 

 (تابع)األدوات المالیة  ۳۰
 

 (تابع)مخاطر السوق 
 

 (تابع)أسعار الفائدة مخاطر 
 

 المال رأس إدارة
 االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة بھدف على المجموعة قدرة حمایة في المال رأس إدارة عند المجموعة أھداف تتمثل

 رأس تكلفة لخفض المال لرأس مثالي ھیكلواالحتفاظ باآلخرین  المصلحة ألصحاب ومزایا للمساھمین تحقیق عائدات
بتوزیع  ۲۰۱۷، قامت المجموعة في للمساھمین وتحقیق عائدات المالئم المال رأس ھیكل على المحافظة. بغرض المال
في بیان التغیرات في حقوق الملكیة تم بیان تفاصیلھا ، والتي ۲۰۱٦على المساھمین في شكل توزیعات أرباح لسنة  عوائد
 للسنة.

 
 النظام المتدرج للقیمة العادلة

 
 كما یلي: النظام المتدرج للقیمة العادلة لقد تم تحدید مستویات

 
 : األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.۱المستوى 
والتي تكون ملحوظة للموجودات أو  ۱التي یشتمل علیھا المستوى : المدخالت غیر األسعار المدرجة ۲المستوى 

 المطلوبات، سواء بصورة مباشرة (أي األسعار) أو غیر مباشرة (أي المشتقة من األسعار).
 : المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال ترتكز على بیانات سوقیة ملحوظة (مدخالت غیر ملحوظة).۳المستوى 

 
        ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 العادلةالقیمة   القیمة الدفتریة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى    
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  

       الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة
 ۳٫۸۸۷ - ۳٫۸۸۷ -  ۳٫۸۸۷ موجودات مالیة أخرى 

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

       المقاسة بالقیمة العادلة غیر الموجودات
 قروض وسلفیات مخصوم منھا الدفعات   

 المقدمة والمدفوعات مقدماً   
 

۳٦٥٫۲٥۹ 
  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  ۳۸۷ المستحق من أطراف ذات عالقة 
 - - - -  ۳٥٫٦۲۸ تعویضات حكومیة مستحقة القبض

 - - - -  ٦۹۲٫۸٤۲ النقد واألرصدة المصرفیة 
 --------------------  -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ۱٫۰۹٤٫۱۱٦  - - - - 
 =========  ====== ====== ====== ====== 
       

       المقاسة بالقیمة العادلة المطلوبات
 - - - -  - مالیة أخرى  مطلوبات

 =======  ====== ======= ======== ======= 
       المقاسة بالقیمة العادلة المطلوبات غیر

 - - - -  ۳۹۳٫۹۹۲ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
 - - - -  ٥۹۲٫۹٥۱ القروض المصرفیة 

 - - - -  ۲٫۹٤۰ المستحق ألطراف ذات عالقة 
 ------------------  -------------- -------------- -------------- -------------- 
 ۹۸۹٫۸۸۳  - - - - 
 ========  ====== ====== ====== ====== 

 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦٤ 

 (تابع)األدوات المالیة  ۳۰
 

 (تابع)  النظام المتدرج للقیمة العادلة
 

        ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 القیمة العادلة  القیمة الدفتریة 
 اإلجمالي ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى    
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم  

       الموجودات المقاسة بالقیمة العادلة
 ۱٫٥۸۷ - ۱٫٥۸۷ -  ۱٫٥۸۷ موجودات مالیة أخرى 

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

       المقاسة بالقیمة العادلة غیر الموجودات
 قروض وسلفیات مخصوم منھا الدفعات   

 المقدمة والمدفوعات مقدماً   
 

۳۰٥٫۹۱۳ 
  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  ۳۸۰ المستحق من أطراف ذات عالقة 
 - - - -  ۹٥٫۳٥۷ تعویضات حكومیة مستحقة القبض

 - - - -  ٥٥۲٫٤٥٥ النقد واألرصدة المصرفیة 
 -----------------  -------------- -------------- -------------- ------------- 
 ۹٥٤٫۱۰٥  - - - - 
 ========  ====== ====== ====== ====== 
       

       المقاسة بالقیمة العادلة المطلوبات
 ۷٫۲۸۹ - ۷٫۲۸۹ -  ۷٫۲۸۹ مطلوبات مالیة أخرى 

 =======  ====== ======= ====== ======= 
       المقاسة بالقیمة العادلة المطلوبات غیر

 - - - -  ۲۸٦٫۸۷٥ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
 - - - -  ٤۷۰٫۲٦۲ القروض المصرفیة 

 - - - -  ۱٫۸۰٥ المستحق ألطراف ذات عالقة 
 -----------------  ------------- ------------- -------------- -------------- 
 ۷٥۸٫۹٤۲  - - - - 
 ========  ====== ====== ====== ====== 

 
 االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالیة  ۳۱

 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
    

 ۷۰٫۳۲۷ ۷۰٫۲۲۲ ضمانات مصرفیة واعتمادات مستندیة
 ======= ====== 

 ٦۰٫۷۱٤ ٤۱٫۳۱۷ رأسمالیةارتباطات 
 ======= ====== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦٥ 

 (تابع)االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالیة  ۳۱
 

تم إدراجھا  ألف درھم) ٥٤٫۳٤۷: ۲۰۱٦ألف درھم ( ٥۹٫۷۲۸، كانت ھناك ضمانات قائمة بمبلغ ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في
 ضمن الضمانات المصرفیة واالعتمادات المستندیة أعاله.

 
 ائتمانیة تسھیالت وتتضمن االعتیادیة، األعمال سیاق في أعاله المستندیة واالعتمادات المصرفیة الضمانات إصدار تم

 وضمانات الواردة والكمبیاالت المؤجل الدفع وكمبیاالت المناقصات التنفیذ وكفاالت ُحسن وكفاالت المؤجل السداد بنظام
 .الھامشیة الودائع

 
 :التالي النحو على لإللغاء قابلة غیرال التشغیلي اإلیجار عقود بموجبیستحق سداد اإلیجارات 

 
 دیسمبر ۳۱ دیسمبر ۳۱ 
 ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ 
 ألف درھم ألف درھم 
    

 ۲۰٫۰۰۷ ۱٦٫۲۳۱ أقل من سنة
 ۳۰٫۱۱۲ ۳۰٫۰۲٤ من سنة إلى خمس سنوات

 ۳٥٫٤۳۹ ۳۱٫٦۲۱ أكثر من خمس سنوات
 -------------- -------------- 
 ۷۷٫۸۷٦ ۸٥٫٥٥۸ 
 ======= ======= 
 

 عقد تجدید خیار اإلیجار شروط تتضمن تشغیلي. إیجار عقود بموجب مؤجرة ومركبات ومبنى أرض المجموعة لدى
 .انتھائھ عند اإلیجار

 
 .ألف درھم) ۲٥٫٥٥۹: ۲۰۱٦(ألف درھم  ۲٤٫٥٤۹للسنة اإلیجار المحملة  مصروفاتبلغت 

 
 توزیعات األرباح  ۳۲

 
دیسمبر  ۳۱ألف درھم عن السنة المنتھیة في  ۹۰٫۰۰۰قامت المجموعة خالل السنة بدفع توزیعات أرباح نقدیة بلغت 

من  )٪۱۲ .٥: ۲۰۱٦( ٪۱٥التي تمثل  )۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ألف درھم عن السنة المنتھیة في  ۷٥٫۰۰۰: ۲۰۱٦( ۲۰۱٦
 رأس المال المصدر والمدفوع للمجموعة. 

 
 تابعة ةشرك على ستحواذاال ۳۳

 
، شركة المحدودة ("میاه دلتا") دلتا للمیاه المعبأة مصنع شركةمن أسھم  ٪۱۰۰على  ۲۰۱۷استحوذت المجموعة خالل 

إلى ل دخوالاالستحواذ من  تمكنت المجموعة من خالل ھذاكائنة في جدة، المملكة العربیة السعودیة ُتنتج میاه "العین". 
السعودیة ألول مرة من خالل منتج میاه "العین"، عالمة تجاریة رائدة للمیاه المعبأة في  في المملكة العربیة السوق

قود وتحقق ع ةأعمالھا في المملكة العربیة السعودیة منذ ثالث المعبأةاإلمارات العربیة المتحدة. تمارس شركة دلتا للمیاه 
 نمو وإیرادات نقدیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦٦ 

 (تابع) تابعة ةعلى شرك ستحواذاال ۳۳
 

 دیسمبر ۳۱المالیة الموحدة كما في  البیاناتفیما یلي الموجودات والمطلوبات األولیة المعترف بھا نتیجة لالستحواذ في 
۲۰۱۷: 

 
القیمة   

 العادلة
 ألف درھم  

   صافي الموجودات الُمستحوذ علیھا
 ٦۱٫۸۸٦  الممتلكات واآلالت والمعدات

 ٤٫۳۱۱  المخزون
 ۱٫۰۱۲  المصرفیة النقد واألرصدة

 ۱٥٫۹۸٥  الموجودات المتداولة األخرى
 )۱۷٫۱٦۲(  المطلوبات المتداولة األخرى

 )۸٫۹۷۷(  مخصص تعویضات نھایة الخدمة
  --------------- 

 ٥۷٫۰٥٥  صافي الموجودات القابلة للتحدید الُمستحوذ علیھا
  --------------- 

 ٥۷٫۰٥٥  )٪۱۰۰للتحدید الُمستحوذ علیھا (الحصة من صافي الموجودات القابلة 
 ۳٤٫۳۸۲  الموجودات غیر الملموسة

 ۸۷٫٥۹۷  الشھرة التجاریة
  ---------------- 

 ۱۷۹٫۰۳٤  إجمالي الثمن (مدفوع نقداً)
  ======== 

 
 االستثمار ۳٤
 

 جلف ناشونال لألعالف ذ.م.م ، أبرمت المجموعة اتفاقیة مع أندرسون اإلمارات إنك لتأسیس شركة۲۰۱۷خالل 
 اإلمارات العربیة المتحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي.دولة جملة وتوزیع منتجات األعالف في البیع بالستیراد وال

 . ۲۰۱۸من المتوقع أن تبدأ ھذه الشركة عملیاتھا خالل الربع األول من عام 
 

 الحصص غیر المسیطرة  ۳٥
 

ة لتأسیس مصنع مشترك لتعبئ .ش. م. ك. م اتفاقیة مع شركة الوافر للخدمات التسویقیة ۲۰۱٦ خالل أبرمت المجموعة
ة تتم معاملة الحصة التي تمتلكھا المجموع .باسم شركة الرماح الوطنیة للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م المیاه في الكویت

نھ أكشركة تابعة ولیس ائتالفاً مشتركاً حیث  .م.مفي شركة الرماح الوطنیة للتجارة العامة والمقاوالت ذ. ٪٥۰البالغة 
 تكون للمجموعة القدرة على السیطرة اإلداریة على تلك الشركة.   التفاقیة التعاقدیة المبرمة بین المساھمینوفقاً ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۷ 

 (تابع)الحصص غیر المسیطرة  ۳٥
 

یطرة حصة غیر مس تمتلك فیھا المجموعةیلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالشركة التابعة للمجموعة التي 
 مادیة: 

 
 دیسمبر ۳۱  

۲۰۱۷ 
 ألف درھم  
   

 ٪٥۰  نسبة الحصة غیر المسیطرة
   

 ۸٥٫۹۹٤  الموجودات غیر المتداولة
 ٥٫۱۲۲  الموجودات المتداولة

 )۲۳٫۷٥۹(  المتداولةالمطلوبات غیر 
 )۷٥(  المطلوبات المتداولة

  -------------- 
 ٦۷٫۲۸۳  صافي الموجودات 

  -------------- 
 ۳۳٫٦٤۱   المنسوبة إلى الحصة غیر المسیطرة صافي الموجودات

  --------------- 
 )۱٫۷٥۲(   الخسائر المنسوبة إلى الحصة غیر المسیطرة

  ======= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعة أغذیة ش.م.ع
 

 المالیة الموحدة  البیاناتإیضاحات حول 
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

٦۸ 

 مطابقة تغیرات المطلوبات مع التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة  ۳٦
 

 حقوق الملكیة  المطلوبات 
قروض  

 مصرفیة
مطلوبات 

 مالیة أخرى
  

 رأس المال
االحتیاطي 

 القانوني
احتیاطي تحویل 

 العمالت
 احتیاطي

 آخر
 األرباح

 المحتجزة
الحصص غیر 

 المسیطرة
 

 اإلجمالي
 ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
           

 ۱٫٦۸٥٫٦۸٦ - ۹۹۸٫۳۹۹ )۱۹٫۲٦۰( )٤۰٫۳۰۳( ۱٤٦٫۸٥۰ ٦۰۰٫۰۰۰  ۷٫۲۸۹ ٤۷۰٫۲٦۲ التمویليالتغیرات من التدفق النقدي 
           ۲۰۱۷ینایر  ۱الرصید كما في 

           
 ۱۱۳٫٦۲٥ - - - - - -  - ۱۱۳٫٦۲٥ المتحصالت من قرض ألجل

 ۲۳٫۳٥٦ - - - - - -  - ۲۳٫۳٥٦ المتحصالت من قروض مصرفیة
 )٦٫۲۸٥( - - - - - -  )٦٫۲۸٥( - سداد أداة مشتقة

 )۹۰٫۰۰( - )۹۰٫۰۰( - - - -  - - توزیعات األرباح المدفوعة
 )۱۷٫۷٥۳( - - - - - -  - )۱۷٫۷٥۳( الفوائد المدفوعة 

 ---------------- ---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- 
 ۲۲٫۹٤۳ - )۹۰٫۰۰( - - - -  )٦٫۲۸٥( ۱۱۹٫۲۲۸ التغیرات من التدفق النقدي التمویليإجمالي 

 )۱٫۷۳۳( - - - )۱٫۷۳۳( - -  - - تأثیر التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة
           

           تغیرات أخرى 
           متعلقة بالمطلوبات
 ۱۸٫۸٦۹ - - - - - -  - ۱۸٫۸٦۹ مصروفات الفوائد

 )۱٥٫٤۰۸( - - - - - -  - )۱٥٫٤۰۸( التغیرات في السحب على المكشوف واالستحقاقات
 ---------------- ---------------  --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 

 ۳٫٤٦۱ - - - - - -  - ۳٫٤٦۱ إجمالي التغیرات األخرى المتعلقة بالمطلوبات
           

 ۲٥۱٫٥٤۲ ۳۳٫٦٤۱ ۱۸٥٫٤۸۱ ۱۲٫۸۱٥ - ۲۰٫٦۰۹ -  )۱٫۰۰٤( - بحقوق الملكیةإجمالي التغیرات األخرى المتعلقة 
 ------------------ ----------------  ----------------- ---------------- ----------------- --------------- -------------------- --------------- -------------------- 

 ۲٫٤۳۹٫٤٥۰ ۳۳٫٦٤۱ ۱٫۰۹۳٫۸۸۰ )٦٫٤٤٥( )٤۲٫۰۳٦( ۱٦۷٫٤٥۹ ٦۰۰٫۰۰۰  - ٥۹۲٫۹٥۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ======== ========  ======== ======== ======== ======= ========= ======== ========= 
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