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    مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                              )٢(  

  (غير مدقق) بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد
  

  الثالثة أشھر  الثالثة أشھر  تسعة أشھرال  تسعة أشھرال  
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٥  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
   سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
   سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٤٠٩٫٦٣٥  ٤٦٥٫١٥٨   ١٫٢٣٢٫٢٥٧  ١٫٣٧٦٫٠٧٢  اإليرادات 
   )٣٠٤٫٠٠٢(  )٣٢٨٫٨١٧(   )٨٨٩٫٣١٩(  )٩٤٥٫٩٢٠(  تكلفة المبيعات

  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  
   ١٠٥٫٦٣٣  ١٣٦٫٣٤١  ٣٤٢٫٩٣٨  ٤٣٠٫١٥٢  إجمالي األرباح

          
   )٤١٫٤٨٩(  )٥١٫٥٣٠(  )١٣١٫٩٤٦(  )١٥٨٫٩٦٣(  مصروفات البيع والتوزيع                  

  )٢٤٫٠٦٩(  )٣٠٫٦٤٧(  )٧٤٫٢٠٢(  )٨٧٫٨٠٠(  مصروفات عمومية وإدارية
  )٨٨٢(  )١٫١٤٨(  )٢٫٥٨١(  )٣٫٣٧٨(  مصروفات البحث والتطوير
    ٦٫٨٢٨  ٤٫١٨١    ١٥٫٠٧٣  ٢٫١٨٧  صافي اإليرادات األخرى

  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  
   ٤٦٫٠٢١  ٥٧٫١٩٧   ١٤٩٫٢٨٢  ١٨٢٫١٩٨  األرباح التشغيلية

          
   ٢٫٥٠٩  ٥٫٠٦٥   ٧٫٥١٢  ١١٫٠٥٦  إيرادات التمويل

  )٢٫٢٦١(  )٨٫٠٤٥(  )٦٫٠٠٥(  )١٤٫٠٦٨(  مصروفات التمويل
  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  

   ٤٦٫٢٦٩  ٥٤٫٢١٧   ١٥٠٫٧٨٩  ١٧٩٫١٨٦  أرباح الفترة قبل ضريبة الدخل
          

   )١٩(  )٦(   -   )٣٤(  (ضريبة) الدخل
  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  

  أرباح الفترة المنسوبة إلى حاملي حقوق 
  ٤٦٫٢٥٠  ٥٤٫٢١١  ١٥٠٫٧٨٩  ١٧٩٫١٥٢  الملكية في المجموعة  
  =========  =========  =========  =========  

  ٠٫٠٧٧  ٠٫٠٩٠  ٠٫٢٥١  ٠٫٢٩٩  السھم األساسية والمخفضة (بالدرھم)ربحية 
  =========  =========  =========  =========  

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

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



    مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                              )٣(  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحدبيان الدخل الشامل 
  

  الثالثة أشھر  الثالثة أشھر  تسعة أشھرال  تسعة أشھرال   
  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في  المنتھية في   
  سبتمبر ٣٠   

٢٠١٥  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
   سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
            

  المنسوبة إلى حاملي حقوق  أرباح الفترة
   الملكية في المجموعة  

    
١٧٩٫١٥٢  

  
١٥٠٫٧٨٩  

  
٥٤٫٢١١  

  
٤٦٫٢٥٠   

            
  )٢٫٠٧٩(  )٢٫٠١٨(  )٢٫٥٥٦(  )٦٫٧٦٨(    عمليات أجنبيةفرق تحويل عمالت أجنبية من 

   -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  
  )٢٫٠٧٩(  )٢٫٠١٨(   )٢٫٥٥٦(  )٦٫٧٦٨(   اإليرادات الشاملة األخرى

           
  إلى  المنسوبةللفترة  اإليرادات الشاملة إجمالي

  حقوق الملكية في المجموعة يملاح  
    

١٧٢٫٣٨٤  
  

١٤٨٫٢٣٣  
  

٥٢٫١٩٣  
  

٤٤٫١٧١  
   =========  =========  =========  =========  

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

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





    مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                            )٥(  

  (غير مدقق) المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  سبتمبر ٣٠في المنتھية  تسعة أشھراللفترة 
    

  
  رأس 
  المال

  
  

احتياطي 
  قانوني

    
  

أرباح 
  محتجزة

  
احتياطي   

تحويل 
  عمالت

  
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
            

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

  للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
  
  

  
  

      

  ١٥٠٫٧٨٩  ١٥٠٫٧٨٩  -     -     -     أرباح الفترة 
  )٦٠٫٠٠٠(  )٦٠٫٠٠٠(  -     -     -     توزيعات األرباح المعلنة 
  

  اإليرادات الشاملة األخرى
          

  )٢٫٥٥٦(  -     )٢٫٥٥٦(  -     -     فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية 
  -----------------  --------------  -----------------  ------------------- --------------------  

  ٨٨٫٢٣٣   ٩٠٫٧٨٩  )٢٫٥٥٦(  -     -     اإليرادات الشاملةإجمالي 
  -----------------  --------------  ----------------  ------------------- --------------------  
   ١٫٣٣٨٫٠٦٥   ٦٧٣٫١٧٠   )١٤٫٠٦٤(  ٧٨٫٩٥٩  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

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

  ٧١٣٫١٫٣٧٩  ٫٣٧٣٦٩٦   )١٤٫٩٥٢(  ٢٩٢٫٩٨  ٫٠٠٠٦٠٠  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  

  للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
          

  ١٧٩٫١٥٢  ١٧٩٫١٥٢  -  -  -  أرباح الفترة
  )٦٠٫٠٠٠(  )٦٠٫٠٠٠(  -  -  -  المعلنةتوزيعات األرباح 

  
  اإليرادات الشاملة األخرى

          

  )٦٫٧٦٨(  -  )٦٫٧٦٨(  -  -  فروق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية  
  -----------------  --------------  -----------------  -------------------  --------------------  

  ١١٢٫٣٨٤  ١١٩٫١٥٢  )٦٫٧٦٨(  -  -  يرادات الشاملةاإلإجمالي 
  -----------------  --------------  ----------------  -------------------  --------------------  
  ١٫٤٩٢٫٠٩٧  ٨١٥٫٥٢٥  )٢١٫٧٢٠(  ٩٨٫٢٩٢  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠الرصيد في 

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

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

  
  
  



    مجموعة أغذية ش.م.ع
  

                            )٦(  

  (غير مدقق) الموحدالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية 
  المنتھية في تسعة أشھرلفترة ال

  

   سبتمبر ٣٠    
٢٠١٥  

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

   ١٥٠٫٧٨٩  ١٧٩٫١٥٢    الدخل ضريبة بعد أرباح الفترة
        سويات لـ:ت
   ٤٥٫٨٣٢  ٥٩٫٨٨٤    ستھالكاال

   )٧٫٥١٢(  )١١٫٠٥٦(    تمويلالإيرادات 
   ٦٫٠٠٥  ١٤٫٠٦٨    تمويلالمصروفات 

   )٢٣٠(  )٥٥٧(  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات بيعح اربأ
  )٢٫١٣٤(  )٢٢١(  ٨  الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة
  ٦٩٣  ٢٤٩    الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة

  -  ٣٤    ضريبة الدخل
   ٦٫٢٥٠  ٩٫٨٣١    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

    -------------------  -------------------  
ين تعويضات نھاية الخدمة للموظفدفع التدفقات النقدية التشغيلية قبل 

  والتغيرات في رأس المال العامل 
    

٢٥١٫٣٨٤  
  

١٩٩٫٦٩٣   
    -------------------  -------------------  

  ) ٤٢٫٦٣٣(  ١١٥٫٨٨٢  ٨  التغّير في المخزون
  ) ٣٦٫٦٤٥(  )٦١٫٥٥٦(  ٩  صافي –التغّير في الذمم المدينة التجارية واألخرى 
   ٢٢٫٣٤٦  ١٩٫٤٦٨    التغّير في التعويضات الحكومية المدينة

   ١٤٤٫٧٩٧  )٨٠٫٦٨٥(    التغّير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )١٫٣٥٠(  )١٫٣٠٩(  ١٣  طرف ذي عالقةلالتغّير في المبالغ المستحقة 

   )٢٫٨٢٣(  )٢٫٠٣٨(    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين مدفوعات التغّير في
   )٦٥(  )١٢٧(    مطلوبات الضريبة المؤجلة التغّير في

  )٢٠٩(  )٧٧(    التغّير في المطلوبات األخرى
  -  )١٢٣(  وجودات األخرىالتغّير في الم
    -------------------  -------------------  

   ٢٨٣٫١١١  ٢٤٠٫٨١٩    النقد الناتج من األنشطة التشغيليةصافي 
    -------------------  -------------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ) ١٦٣٫٥٨٦(  )١٤٠٫٥٧٤(  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات  مدفوعات مقدمة / استحواذ

   ٤١٩  ٦٤٧  ٦  ممتلكات وآالت ومعدات استبعادمتحصالت من 
   ٥٫٢٠٠  -    بيع موجودات مالية متاحة للبيع

  ١٣٫٣٦٨  )٦٧٫٦١٢(    ودائع ثابتة –مبالغ (مستثمرة)/مستحقة 
   ٧٫٨٩٩  ٧٫٩٤٧    الفائدة المستلمةإيرادات 

    -------------------  -------------------  
  ) ١٣٦٫٧٠٠(  )١٩٩٫٥٩٢(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

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

  )٨٥٫٦٧٩(  ٥٦٫٤٧٤  ١١  صافي  -قروض مصرفية 
   )٦٫٠٥٢(  )١٣٫٠٦٤(    مدفوعة فائدةمصروفات 

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

  )١٥١٫٧٣١(  )١٦٫٥٩٠(    األنشطة التمويلية المستخدمة فيية النقدالتدفقات صافي 
    -------------------  -------------------  

  )٥٫٣٢٠(  ٢٤٫٦٣٧    في النقد وما يعادله /(النقص)الزيادة
  ٥٣٫٢٠٩  ٣٨٫٩٨٥    يناير ١النقد وما يعادله كما في 

    -------------------  -------------------  
    ٤٧٫٨٨٩  ٦٣٫٦٢٢  ١٠  سبتمبر ٣٠النقد وما يعادله كما في 

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

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



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

  

  )٧(               

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  ١
  

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

  واستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع األغذية والمشروبات.
  

 ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  تسعة أشھرالللشركة كما في ولفترة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتشمل 
  الشركة وشركاتھا التابعة المذكورة أدناه (يشار إليھم مجتمعين بـ "المجموعة").

  
    

بلد التأسيس 
  ومزاولة النشاط

    الحصة في رأس المال
  )٪(    

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  الشركة التابعة  النشاط الرئيسي
  

  شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع 
  

  
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
 الدقيق وعلفإنتاج وبيع 
  الحيوانات.

  
شركة العين لألغذية والمشروبات 

  (اإلمارات العربية المتحدة)
  

  
اإلمارات العربية 

  المتحدة

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
إنتاج وبيع المياه المعبأة 

والمياه المنّكھة 
والعصائر ولبن الزبادي 

ومعجون الطماطم 
  والخضراوات المجمدة.

  
أغذية مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م (

  مصر)

  
  مصر

  
١٠٠  
  

  
١٠٠  

  
تصنيع وبيع معجون 

الطماطم والفلفل الحار 
والعصائر المركزة 

  والخضروات المجمدة. 
  

مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم 
سنايا ري تيكاريت ليمتد سيركتي 

  (أغذية تركيا)
  

  
  تركيا

  
١٠٠  

  
١٠٠  

  
إنتاج وتعبئة وبيع المياه 

  المعبأة.

  
  االلتزامبيان  ٢

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

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

٢٠١٤.  
   



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 

  

    
                 )٨(  

  السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

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

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  

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

  
  تعويضات حكومية 

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

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

  
ظبي بعد خصم التعويضات من حكومة أبو بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحديتم بيان تكلفة المبيعات في 

التقليل . كان الغرض من ھذه التعويضات مليون درھم) ٢٨٨٫٦: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(مليون درھم  ٢٨٥٫٧البالغة قيمتھا 
  جزئياً من تأثير الزيادة والتقلب في األسعار العالمية للحبوب وأسعار بيع المواد الغذائية للمستھلكين في إمارة أبوظبي.

  

  التقديرات ٤
  

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

  الفعلية عن ھذه التقديرات.
  

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

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 
  

  إدارة المخاطر المالية ٥
  

ف وعمليات إدارة المخاطر المالية للمجموعة تتوافق مع تلك األھداف والعمليات التي تم اإلفصاح عنھا في إن أھدا
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتھية في 

  

  ممتلكات وآالت ومعدات ٦
 

  االستحواذات واالستبعادات
  

بقيمة  ممتلكات وآالت ومعدات، استثمرت المجموعة في ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  الثالثةخالل فترة 
تشمل موجودات مستحوذ عليھا  ألف درھم) ١٦٣٫٥٨٦: ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠( ألف درھم ١٤٠٫٥٧٤صافية قدرھا 

: موجودات مستحوذ ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(ألف درھم  ٤٤٫٠٢٣ألف درھم ودفعات مقدمة محررة بقيمة  ٩٦٫٥٥١بقيمة 
   ألف درھم). ١٧٫١١٢ ألف درھم ودفعات مقدمة محررة بقيمة ١٨٠٫٦٩٨عليھا بقيمة 

  
 ٣٠( ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  تسعة أشھرالألف درھم خالل فترة  ٩٠تم استبعاد موجودات بقيمة دفترية تبلغ 

 أرباح: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(ألف درھم  ٥٥٧بقيمة حقيق أرباح ، مما أدى إلى تلف درھم)أ ١٨٩: ٢٠١٤ سبتمبر
  .ضمن بند صافي اإليرادات األخرى ألف درھم) ٢٣٠بقيمة 

  
 ٣٠المنتھية في  تسعة أشھرعالوة على ذلك، بلغ مخصص االستھالك على الممتلكات واآلالت والمعدات خالل ال

    ألف درھم). ٤٥٫٨٣٢: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(ألف درھم  ٥٩٫٨٨٤مبلغ  ٢٠١٥ سبتمبر



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 

  

    
                 )٩(  

  التجارية الشھرة ٧
  

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

  

  مخزونال ٨
  

بطيء الحركة بتسجيل مخصص للمخزون  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  تسعة أشھرالقامت المجموعة خالل فترة 
  . تم إدراج المخصص ضمن تكلفة المبيعات. درھم) ١٫٠٧٣: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(ألف درھم  ٢٫٠٣٨ بقيمة والمتقادم

  
ألف  ٢٫٢٥٩بقيمة  بطيء الحركة والمتقادماسترداد مخصص للمخزون شطب/بوعالوة على ذلك، قامت المجموعة ب

  ألف درھم). ٣٫٢٠٧: ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠(درھم 
  

  خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال ٩
  

  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٧٦٫٩٠٨  ٢٢١٫٨٣٦  صافي – ذمم مدينة تجارية
 ً   ٢٩٫٩٢٩  ٤٢٫٩٧٨  مبالغ مدفوعة مقدما
  ١٧٫٩٩٩  ٢٠٫٤٩١  ذمم مدينة أخرى

  -------------------  -----------------  
  ٢٢٤٫٨٣٦  ٢٨٥٫٣٠٥  
  =========  ========  

  

  لدى المصارفالنقد واألرصدة  ١٠
  

  فيما يلي النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد:
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٥٤٧  ١٫١٣٦  ١٫٢٣٠  النقد في الصندوق
  ٦٢٫١٩٨  ٧٠٫٩٩٨  ٨٩٫٦٩٣  توفيرحساب حساب جاري و

  ---------------  --------------  --------------  
  ٦٢٫٧٤٥  ٧٢٫١٣٤  ٩٠٫٩٢٣  لدى المصارف النقد واألرصدة 

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

  (لتوزيعات األرباح من  مشروطحساب 
  )٢٠١٤إلى  ٢٠٠٩  

           
)٢٧٫٣٠١(  

  
)٢٤٫٢٤٥(  

  
)٢٣٫٧٦٠(  

  -----------------  ----------------  ----------------  
  ٣٨٫٩٨٥  ٤٧٫٨٨٩  ٦٣٫٦٢٢  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية

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

  ٦٢٫٧٤٥  ٧٢٫١٣٤  ٩٠٫٩٢٣  النقد واألرصدة لدى المصارف 
  ٤٧٧٫٦٥٢  ٤٧٨٫٣٥٦  ٥٤٥٫٢٦٤  ودائع ثابتة 

  -----------------  ----------------  ----------------  
  ٥٤٠٫٣٩٧    ٥٥٠٫٤٩٠  ٦٣٦٫١٨٧  
  =======  =======  =======  

  



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 

  

    
                 )١٠(  

  (تابع) واألرصدة لدى المصارفالنقد   ١٠
  

 ٪١ .٥٠سنة) وتحمل فائدة بمعدل يتراوح من  : حتى٢٠١٤اله لمدة ال تزيد عن سنة (إن الودائع الثابتة الواردة أع
  ).٪٢ .٢٥إلى  ٪١ .٨٠: من ٢٠١٤( ٪٢ .٢٥إلى 

  

لدائنة ضمن الذمم ا اتتم تسجيل ھذا المبلغ كمطلوب المشروط لدفع توزيعات األرباح.الحساب رصيد تم تخصيص 
  .يةألغراض بيان التدفقات النقد النقد وما يعادلهضمن  المشروطلم يتم إدراج ھذا الرصيد النقدي  التجارية واألخرى.

 

  مصرفيةالقروض ال ١١
  

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

  

  
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      مطلوبات متداولة
  ٣٠٠٫٥٧٨  ٢٤٨٫١٩٤  ائتماني تسھيل

  ٦٩٫٩٢٨  ١٣٫٤٨٣  قرض قصير األجل
  -----------------  ----------------  
  ٣٧٠٫٥٠٦  ٢٦١٫٦٧٧  
  ========  ========  

      المتداولةالمطلوبات غير 
  -     ١٦٥٫٣٠٣  قرض ألجل

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

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠      درھم باأللفالمبالغ 

    
  

  العملة

  
  معدل 
  الفائدة

  
سنة 

  االستحقاق

  
  القيمة االسمية

  / السقف

  
  القيمة 
  الدفترية

  
  القيمة االسمية

  / السقف

  
  القيمة 
  الدفترية

           
دوالر أمريكي/  قرض قصير األجل

درھم إماراتي/ 
  مصري هجني

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

 الفائدة + ھامش* 

٦٩٫٩٢٨  ١٣٢٫٦٩٩  ١٣٫٤٨٣  ٩٤٫٥١٧  ٢٠١٥    

                
دوالر أمريكي/  تسھيالت ائتمانية**

  درھم إماراتي
ليبور/ إيبور + 

  ھامش*
٧٤٢٫٣٤٠  ٢٠١٥  

  
٢٤٨٫١٩٤  

  
  ٤٥٦٫٦٢٩ 
  

٢٩٩٫٠٧٧  
  

                
تسھيالت ائتمانية 

مصروفات (
  )**رأسمالية

دوالر أمريكي/ 
  درھم إماراتي

ليبور/ إيبور + 
  ھامش*

٢٥٫٠٠٠  ٢٠١٥  
  

-  
  

   ٧٥٫٠٠٠  
  

١٫٥٠١      

                
  -  -  ١٦٥٫٣٠٣  ١٦٥٫٣٠٣  ٢٠٢٠  ھامش*+ليبور  دوالر أمريكي  **قرض ألجل

        --------------------  -------------------  -------------------  -------------------  
 ٣٧٠٫٥٠٦  ٦٦٤٫٣٢٨ ٤٢٦٫٩٨٠  ١٫٠٢٧٫١٦٠        اإلجمالي

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

    



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

    
  (تابع) الموجزة الموحدةالمرحلية إيضاحات حول المعلومات المالية 

  

    
                 )١١(  

  (تابع) القروض المصرفية  ١١
  

. يبلغ )٪١ .٢٥ و ٪٠ .٥٠: ٢٠١٤( ٪١ .٢٥ و ٪٠ .٤٠يتراوح معدل الھامش على القروض والتسھيالت أعاله بين  *
ألف  ١٨٫٢٨٧: ٢٠١٤(ألف درھم  ١١٫٠٩٧سعر الفائدة على القروض والتسھيالت في تركيا البالغة قيمتھا  معدل

  ).٪٣ .٠: ٢٠١٤( ٪٢ .٠ما نسبته  درھم)
  

) بقيمة مصروفات رأسماليةألف درھم وتسھيالت ائتمانية ( ٣٧٥٫٠٠٠** ھناك تسھيالت ائتمانية بقيمة اسمية تبلغ 
ألف درھم مضمونة برسوم متغيرة على  ١٦٥٫٣٠٣ألف درھم وقرض ألجل بقيمة اسمية تبلغ  ٢٥٫٠٠٠اسمية تبلغ 

  الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة.
  

  تقارير القطاعات  ١٢
  

  سبتمبر ٣٠المنتھية في  تسعة أشھرالمعلومات حول التقارير القطاعية لفترة 
  

القطاعان منتجات وخدمات ھذان لدى المجموعة قطاعين يتم إصدار تقارير بشأنھما، وھما موضحان أدناه. يقدم 
متنوعة، وتتم إدارتھما بشكٍل منفصل كونھما يحتاجان تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم مجلس اإلدارة 

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

  عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:ل فيما يلي ملخص
  

 قطاع األنشطة الزراعية   

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

 قطاع األنشطة االستھالكية   

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

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

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

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

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

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

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



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع) الموحدةالمرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 

  

 )١٢(  

  (تابع)تقارير القطاعات   ١٢
  

  :تسعة أشھرالفيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة وفقاً لكل قطاع لفترة 
  
  

    قطاع األنشطة االستھالكية    قطاع األنشطة الزراعية  
  الدقيق  

  الحيواني والعلف
  المياه المعبأة
  والمشروبات

  المواد 
  الغذائية

قطاع األنشطة إجمالي 
  االستھالكية

  
  المجموع

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٥ 

   سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

   سبتمبر ٣٠
٢٠١٥  

   سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

   سبتمبر ٣٠
٢٠١٥ 

   سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

   سبتمبر ٣٠
٢٠١٥  

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

   سبتمبر ٣٠
٢٠١٥  

   سبتمبر ٣٠
٢٠١٤  

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

   ٢٥٧٫٢٣٢٫١ ١٫٣٧٦٫٠٧٢  ٤٤٩٫٩١٧  ٥٤٣٫٥١٥   ٨٢٫٠٠٧  ٨٦٫٥٣٥   ٣٦٧٫٩١٠  ٤٥٦٫٩٨٠   ٧٨٢٫٣٤٠  ٨٣٢٫٥٥٧  خارجيةإيرادات 
  ------------------ ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ------------------  ----------------- ------------------  ------------------  

                    إيرادات بين القطاعات
   ٧٦٠٫٣٥١  ٤٤٠٫٣٧٣  ١٤٩٫١٣٥  ٢٠٥٫٤٠٦   ٢٫٢٥٩  ٣٫٤٧٧   ١٤٦٫٨٧٦  ٢٠١٫٩٢٩   ٢٠٢٫٦٢٥  ٢٣٤٫٩٦٧  إجمالي الربح

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

  
١٧٧٫٤٩٣  

  
١٥٦٫١٢٦  

  
٧٩٫٧٠٣  

  
٦١٫٥٣٥   

  
)١٩٫٠٠٧(  

  
)٢١٫٥٥٦(  

  
٦٠٫٦٩٦  

  
٣٩٫٩٧٩  

  
٢٣٨٫١٨٩  

  
١٠٥٫١٩٦  

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

  



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

  

 )١٣(  

  (تابع)تقارير القطاعات   ١٢
  

  تسويات أرباح أو خسائر القطاعات التشغيلية
  

  المنتھية  تسعة أشھرالإجمالي أرباح فترة 
  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٥١٫٧٦٠  ٤٤٠٫٣٧٣  التشغيلية لقطاعاتل الُكليةاألرباح إجمالي 
  مبالغ غير مخصصة

  تشغيلية أخرى مصروفات
 

)١٠٫٢٢١(  
  
)٨٫٨٢٢(  

  ---------------  ---------------  
  ٣٤٢٫٩٣٨  ٤٣٠٫١٥٢  إجمالي األرباح الموحدة للفترة

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

  المنتھية  تسعة أشھرالأرباح فترة 
     

  ١٩٦٫١٠٥  ٢٣٨٫١٨٩  القطاعات التشغيليةأرباح إجمالي 
  مبالغ غير مخصصة

  صافي إيرادات التمويل
  

٣٫٦٦٩  
  

٤٫٠٧٢  
  )٤٩٫٣٨٨(  )٦٢٫٧٠٦(  تشغيلية أخرى  مصروفات
  ---------------  ---------------  

  ١٥٠٫٧٨٩  ١٧٩٫١٥٢  األرباح الموحدة للفترة
  =======  =======  
     

  
  كالتالي:موجودات القطاعات التشغيلية 

  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٠٢٫٩٠٣  ٥٨٦٫٦٢٣  قطاع األنشطة الزراعية
  ٨٦١٫١٩٢  ٩٧٤٫٠٣٨  قطاع األنشطة االستھالكية

  --------------------  -------------------  
  ١٫٥٦٤٫٠٩٥  ١٫٥٦٠٫٦٦١  موجودات القطاعات التشغيليةإجمالي 

      
  ٦٤٥٫١٨٨  ٧٤١٫٠٢٧  مبالغ غير مخصصة أخرى

  --------------------  --------------------  
  ٢٫٢٠٩٫٢٨٣  ٢٫٣٠١٫٦٨٨  الموجودات الموحدةإجمالي 

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

  
   



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

  

 )١٤(  

  معامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٣
  

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

 ةل االعتيادياعمالعالقة. قامت المجموعة في سياق األ وأعضاء مجلس اإلدارة وشركاتھم ذاتالرئيسيين اإلدارة 
ً ألحكام وشروط لديھا ذات عالقة فطرااألبإجراء العديد من المعامالت مع  . وقد تم إبرام ھذه المعامالت وفقا

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

  :في المنتھية تسعة أشھرالموظفي اإلدارة لفترة  فيما يلي تعويضات كبار
  

  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٣٫٠٩٩  ١١٫٧٤١   قصيرة األجلوظيفية  امتيازات
  ٢٫٤٦٢  ٢٫٩٨٠   التقاعد امتيازات

  --------------  --------------  
  ١٥٫٥٦١  ١٤،٧٢١  
  =======  =======  
      

  ألطراف ذات عالقةامعامالت مع ال/ إلى  مبالغ المستحقةال  ب.
      
  ديسمبر ٣١   سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      )صناعات(القابضة العامة  الشركة
  ١٫٦٥٠  ١٫٣٧٣  يناير ١في  الرصيد االفتتاحي كما

  ١٫٣٦١  -   واللجان أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  ٥٣٤  ٢٠١  أخرى مصروفات
  )٢٫١٧٢(  )١٫٥١٠(  مدفوعات

  --------------  --------------  
  ١٫٣٧٣  ٦٤  الرصيد الختامي 

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

  رأسمالية ال واالرتباطات االلتزامات الطارئة  ١٤
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٣٫٢٠٠  ٧٠٫١٤٧  واعتمادات مستندية ضمانات مصرفية 
  =======  =======  

  ٤٦٫٧٠٢  ٦٨٫١٠٣  رأسمالية ارتباطات
  =======  =======  

  
   



  
  مجموعة أغذية ش.م.ع

  
  (تابع) المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية 

  

 )١٥(  

  توزيعات أرباح  ١٥
  

: ٢٠١٤(مليون درھم  ٦٠من رأس المال المصدر والمدفوع بما قيمته  ٪١٠بنسبة تم اعتماد توزيعات أرباح نقدية 
في الجمعية العمومية  المقترحة للمساھمينتمت الموافقة على توزيعات االرباح . مليون درھم) ٦٠بما قيمته  ٪١٠

   .٢٠١٥أبريل  ٢٦في  تي انعقدتالسنوية ال
  

  األحداث الالحقة  ١٦
  

مجموعة شركات من شركة مياه تابعة ل %١٠٠بتوقيع اتفاقية شراء حصة  ٢٠١٥قامت المجموعة خالل شھر أكتوبر 
 ،بدولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الخمس جالوناتللعبوات قطاع المياه الرائدة في شركات ال، وھي أحد أبرز البيان

عقب الحصول على  ٢٠١٥ام ھذه الصفقة خالل أكتوبر ممان أيضاً. إنه من المتوقع إتتواجد الشركة في عُ  فضالً عن
    الموافقات القانونية وتحقيق شروط اإلتمام األخرى.  




