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 )غير مدقق( الموجز الموحد األرباح أو الخسائر المرحلي بيان
 يونيو 30المنتهية في  لفترةل
 
 

 أشهر الثالثة أشهر الثالثة الستة أشهر الستة أشهر 
 المنتهية في المنتهية في المنتهية في المنتهية في 
  يونيو 30 

2017 
  يونيو 30

2016 
  يونيو 30

2017 
  يونيو 30

2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     
 558.755 546.850 1.044.661 1.067.521 يرادات اإل

 (366.616) (357.627) (680.338) (703.368) مبيعاتالتكلفة 
 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

 192.139 189.223 364.323 364.153 إجمالي األرباح
     

 (76.572) (85.988) (147.838) (177.020) توزيع                  البيع وال مصروفات
 (41.752) (43.314) (76.421) (85.056) المصروفات العمومية واإلدارية

 (1.284) (1.696) (2.588) (3.305) تطويرالبحث وال مصروفات
 3.415 4.738 4.966 15.816 اإليرادات األخرى، صافي 

 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
 75.946 62.963 142.442 114.588 األرباح التشغيلية

     
 4.034 5.602 8.686 11.309 تمويلالإيرادات 

 (2.053) (3.118) (5.721) (7.467) تمويلالمصروفات 
 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

 77.927 65.447 145.407 118.430  قبل ضريبة الدخل  أرباح الفترة
     

 (65) 344 (35) (205) تخفيض ضريبة الدخل)مصروفات( / 
 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

 إلى حاملي  المنسوبةأرباح الفترة 
  حقوق الملكية في المجموعة   

 
118.225 

 
145.372 

 
65.791 

 
77.862 

 ========= ========= ========= ========= 
 0 .130 0 .110 0 .242 0 .197 والمخفضة )بالدرهم(ربحية السهم األساسية 

 ========= ========= ========= ========= 
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 )غير مدقق( المرحلي الموجز الموحداألخرى  ةالشامل اإليراداتبيان 
 يونيو 30المنتهية في  لفترةل

 
 أشهر الثالثة أشهر الثالثة الستة أشهر الستة أشهر 
 المنتهية في فيالمنتهية  المنتهية في المنتهية في 

 
  يونيو 30

2017 
  يونيو 30

2016 
  يونيو 30

2017 
  يونيو 30

2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 77.862 65.791 145.372 118.225 أرباح الفترة  
     

     اإليرادات الشاملة األخرى
     

 إلى البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها الحقا  
  األرباح أو الخسائر  

  
 

 (584) 967 (2.186) 140 خارجية تحويل عمالت أجنبية من عمليات  وقاتفر
 الجزء الفعال من التغيرات –تحوط التدفق النقدي 

 في القيمة العادلة   
 

2.133 
 
(10.381) 

 
1.482 

 
(9.697) 

  - 2.761 - 9.280 ُمعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر  –تحوط التدفق النقدي 
 ----------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 (10.281) 5.210 (12.567) 11.553 اإليرادات الشاملة األخرى
     

 إلى حاملي  المنسوبةللفترة  اإليرادات الشاملة إجمالي
  حقوق الملكية في المجموعة    

 
129.778 

 
132.805 

 
71.001 

 
67.581 

 ========= ========= ========= ========= 
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  المرحلي الموجز الموحدبيان المركز المالي 
 كما في

 
 ديسمبر 31 يونيو 30  
  2017 2016 
 (ة)مدقق (ة)غير مدقق  
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
     متداولةالموجودات غير ال
 1.016.505 1.048.175 6 معداتالالت واآلممتلكات وال

 9.957 16.814  دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات
 188.336 326.447 7 الشهرة التجارية

 32.608 32.039  ملموسةالموجودات غير ال
 - 34.021  مبالغ أخرى مدفوعة مقدماً 
 1.587 3.936  الموجودات المالية األخرى

  --------------------- --------------------- 
 1.248.993 1.461.432  إجمالي الموجودات غير المتداولة

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

 301.220 274.266 8 مخزونال
 346.699 449.554 9 خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال

 380 250  المستحق من أطراف ذات عالقة
 95.357 80.753  مستحقةتعويضات حكومية 

 552.455 612.962 10 المصرفيةرصدة األنقد وال
  --------------------- --------------------- 

 1.296.111  1.417.785  إجمالي الموجودات المتداولة
  --------------------- --------------------- 

    متداولةالمطلوبات ال
 304.959 314.339 11 (استحقاق قصير األجل)مصرفية القروض ال
 318.638 414.833 13 خرىاألتجارية والدائنة الذمم ال
 1.805 5.691 14 أطراف ذات عالقةمستحق إلى ال

  --------------------- --------------------- 
 625.402 734.863  إجمالي المطلوبات المتداولة

  --------------------- --------------------- 
 670.709 682.922  صافي الموجودات المتداولة

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

    المطلوبات غير المتداولة
 61.101 67.792  مخصص تعويضات نهاية الخدمة

 165.303 348.928 11 (استحقاق طويل األجل)قروض مصرفية 
 323 240  مطلوبات ضريبة مؤجلة

 7.289 1.930  أخرى مالية مطلوبات
  --------------------- --------------------- 

 234.016 418.890  إجمالي المطلوبات غير المتداولة
  --------------------- -------------------- 

 1.685.686 1.725.464  صافي الموجودات
  ========== ========= 
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 )غير مدقق( المرحلي الموجز الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
 يونيو 30للفترة المنتهية في 

  

 رأس  
 المال

حتياطي اال
 قانونيال

احتياطي 
تحويل 
 عمالت

احتياطي 
 اخر

رباح األ
  محتجزةال

 اإلجمالي التحوط 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       

 1.544.411 844.556 - (21.568) 121.423 600.000 2016يناير  1الرصيد في 

 

 للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
 
      

 145.372 145.372  - - - أرباح الفترة 

 

       اإليرادات الشاملة األخرى: 

 جنبية من األعمالت التحويل  اتفروق
 خارجيةعمليات   

 
- 

 
- 

 
(2.186) 

 
- 

 
- 

 
(2.186) 

 الجزء الفعال  –تحوط التدفق النقدي 
 من التغيرات في القيمة العادلة  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
(10.381) 

 
 
- 

 
 
(10.381) 

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

 132.805 145.372 (10.381) (2.186) - - اإليرادات الشاملةإجمالي 

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

 تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في
       الملكيةحقوق 

 (75.000) (75.000) - - - - 2015توزيعات األرباح لسنة 

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

 1.602.216 914.928 (10.381) (23.754) 121.423 600.000 2016 يونيو 30الرصيد في 

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

 2017يناير  1الرصيد في 
600.000 146.850 (40.303) (19.260) 998.399 1.685.686 

 

 للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
 
      

 118.225 118.225 - - - - أرباح الفترة 
 

       اإليرادات الشاملة األخرى: 
 جنبية من األعمالت التحويل  اتفروق

 خارجيةعمليات   
 
- 

 
- 

 
140 

 
- 

 
- 

 
140 

 الجزء الفعال  –تحوط التدفق النقدي 
 من التغيرات في القيمة العادلة  

 
- 

 
- 

 
- 

 
2.133 

 
- 

2.133 

 ُمعاد تصنيفها إلى –تحوط التدفق النقدي 
 األرباح أو الخسائر 

 
- 

 
- 

 
- 

 
9.280 

 
- 

 
9.280 

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

 129.778 118.225 11.413 140 - - اإليرادات الشاملةإجمالي 

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

       

 تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في
       حقوق الملكية

 (90.000) (90.000) - - - - 2016توزيعات األرباح لسنة 

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

 1.725.464 1.026.624 (7.847) (40.163) 146.850 600.000 2017 يونيو 30الرصيد في 

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

 
 الموجزة الموحدة.المرحلية جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  26إلى  12اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تشكل 
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 )غير مدقق( المرحلي الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
 يونيو 30المنتهية  الستة أشهرفترة ل

  يونيو 30  
2017 

 يونيو 30
2016 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 145.372 118.225  أرباح الفترة
    تسويات لـ:
 43.588 54.271  االستهالك

 891 535  إطفاء موجودات ملموسة
 (8.686) (11.309)  إيرادات التمويل

 5.721 7.467  مصروفات التمويل
 (144) (6.487) 6 األرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 1.599 3.350 8 الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة، صافي
 970 3.177 9 الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة 
 5.858 5.462  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 35 205  مصروفات ضريبة الدخل
  ----------------- ----------------- 

  174.896 195.204 
    التغير في:
 (57.384) 37.195  المخزون

 (113.088) (74.528) 9 الذمم المدينة التجارية واألخرى، صافي
 - 130 14 المستحق من أطراف ذات عالقة
 (10.961) 14.604  التعويضات الحكومية المستحقة
 4.399 3.886 14 المستحق ألطراف ذات عالقة

 106.434 78.098 13 الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 10.841 (3.466)  صافي - المطلوبات األخرى

  ----------------- ----------------- 
 135.445 230.815  التدفقات النقدية التشغيلية من األنشطة التشغيلية

 (1.518) (7.748)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 (35) (288)  الضريبة المدفوعة

  ----------------- ----------------- 
 133.892 222.779  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

  ----------------- ----------------- 
    االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (100.813) (52.367) 6 استحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات 
 998 7.447 6 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 - (187.751)  استحواذ شركة تابعة
 - (34.021)  مبالغ أخرى مدفوعة مقدماً 

 (1.557) (23.064)  أموال مسحوبة من ودائع ثابتة
 6.064 10.608  مستلمةإيرادات تمويل 

  ----------------- ----------------- 
 (95.308) (279.148)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

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

 38.478 17.539 11 صافي  -قروض مصرفية 
 - 183.625 11 قرض طويل األجلمتحصالت من 

 - (2.109)  صافي –متحصالت من تسوية أداة مشتقة 
 (5.157) (7.083)  الفائدة المدفوعة

 (75.000) (90.000)  توزيعات األرباح المدفوعة
  ----------------- ----------------- 

 (41.679) 101.972  صافي التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( األنشطة التمويلية
  ----------------- ----------------- 

 (3.095) 45.603  الزيادة/)النقص( في النقد وما يعادله
 152 65  تأثير صرف عمالت أجنبية
 44.155 21.373  يناير  1النقد وما يعادله كما في 

  ----------------- ----------------- 
   41.212 67.041 10 يونيو 30النقد وما يعادله كما في 

  ======== ======== 
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 رئيسية الوضع القانوني واألنشطة ال 1
 

في إمارة  2004لسنة  324تأّسست مجموعة أغذية ش.م.ع. )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم 

. تتمثل ، والمملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبيمن أسهم الشركة ٪51القابضة العامة )صناعات( نسبة  الشركة. تمتلك أبوظبي

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

 

الشركة من  2017 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرفترة للشركة كما في ول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتألف

 المجموعة"(.وشركاتها التابعة المذكورة أدناه )يشار إليهم مجتمعين بـ "

 
  

بلد التأسيس 
 ومزاولة النشاط

  رأس المالالحصة في 
 (٪)  

 2016 2017 الشركة التابعة النشاط الرئيسي
 

 . شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع
 

 

 اإلمارات العربية
 المتحدة

 

100 

 

 

100 

 
إنتاج وبيع الدقيق وعلف 

 الحيوانات.

 
 شركة العين لألغذية والمشروبات

 )اإلمارات العربية المتحدة( ش.م.ع.
 

 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 

100 

 

 

100 

 
إنتاج وبيع المياه المعبأة 

والعصائر  المنكهةوالمياه 
ولبن الزبادي ومعجون 
الطماطم والخضراوات 

منتجات و المجمدة
 المخبوزات المجمدة. 

 
 مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م 

 مصر( أغذية)

 

 مصر

 

100 

 

 

100 

 
تصنيع وبيع معجون 

الطماطم والفلفل الحار 
والعصائر المركزة 

 والخضروات المجمدة. 
 

مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم سنايا 
 ري تيكاريت ليمتد سيركتي )أغذية تركيا(

 

 

 تركيا

 

100 

 

100 

 
إنتاج وتعبئة وبيع المياه 

 المعبأة.

  100 اإلمارات .م.مذ شركة البيان لتنقية وتصفية المياه

100 

إنتاج وتعبئة وبيع المياه 
 المعبأة.

 
  100 اإلمارات ذ.م.م شركة شكالن لصناعة البالستيك

100 

إنتاج الزجاجات والعبوات 
 البالستيكية

 
 شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنية

 ذ.م.م
  100 عمان

100 

إنتاج وتعبئة وبيع المياه 
 المعبأة.

     

المملكة العربية  المعبأةشركة دلتا للمياه 
 السعودية

إنتاج وتعبئة وبيع المياه  - 100
 المعبأة.
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 أساس اإلعداد 2
 
 التوافق بيان  (أ)

 
ال  ."التقارير المالية المرحلية" 34لمعيار المحاسبي الدولي رقم لوفقاً  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةتم إعداد هذه 

يجب الكاملة، والموحدة كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية  المالية المرحلية الموجزة الموحدةالمعلومات هذه  تتضمن
 .2016ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في قراءتها 

 
 أساس القياس )ب(

 

المرحلية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة، والتي تم إعداد هذه المعلومات المالية 
 يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.

 

 العملة التشغيلية وعملة العرض (ج)
 

هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهي العملة  تم عرض
 .باأللفللمجموعة، وتم تدويرها إلى أقرب عدد صحيح  التشغيلية

 

 السياسات المحاسبية الهامة  3
 

هي  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةعة في هذه المجمو من قبلإن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة 
 .2016ديسمبر  31المجموعة في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  من قبلنفس السياسات والطرق المطبقة 

 
 المالي للمجموعة خالل الفترة.األداء  وأثير على المركز إن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات لم يكن له تأ

 
، تم أدناه اإلفصاح عن السياسات 2008أكتوبر  12وفقاً لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع بموجب االخطار المؤرخ في 

 المحاسبية المتعلقة بالموجودات المالية.
 

 األدوات المالية 
 

ة المصرفيرصدة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد واألى خراألتجارية والمدينة الذمم التتألف األدوات المالية من 
 ممصرفية. يتالقروض الو واألدوات المالية المشتقة مستحقة إلى أطراف ذات عالقةالمبالغ الخرى واألتجارية والدائنة الذمم الو

 ة المعنية.االعتراف باألداة المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألدا
 

عتراف إيقاف اال ممنسوبة بصورة مباشرة للمعامالت. يت يتم االعتراف باألدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف
التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم  الحصول علىالحقوق التعاقدية للمجموعة في ما تنتهي بالموجودات المالية عند

 ملكية تلك الموجودات وامتيازاتالموجودات المالية إلى طرف آخر دون االحتفاظ بالسيطرة أو بكافة مخاطر  المجموعة بتحويل
 .اأو إلغاؤه اهالوفاء بيتم العقد أو  المجموعة المحدد في اتالتزامما تنتهي . يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندبصورة فعلية

 
 .أشهر أو أقل 3التي تمتد فترات استحقاقها إلى ودائع ألجل الوغير المقيدة نقدية الرصدة األعلى واألرصدة المصرفية يشتمل النقد 

 ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بصورٍة جوهرية عن القيمة الدفترية.
 

 مقاصة األدوات المالية
 

الموحد عند وجود حق  المرحلي الموجز تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي
للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في  ويكون هناك نية المعترف بهاقانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ 

 الوقت. ذات
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 )تابع(لمحاسبية الهامة السياسات ا 3
 

 )تابع(األدوات المالية 
 

 األدوات المالية المشتقة
 

اس يتم قي تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض التحوط من تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة.
األدوات المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بأي تكاليف منسوبة للمعاملة مباشرة عند تكبدها ضمن األرباح أو الخسائر. 
 الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المشتقة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات تطرأ عليها بشكل عام ضمن األرباح

 أو الخسائر.
 

 لتدفق النقديا تحوعقود 
 

عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة 
ير االعتراف بالجزء غ . يتم فوراً ويتم بيانه بالقيمة المتراكمة ضمن احتياطي التحوط المشتقة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى

 الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر.
 

إن القيمة المتراكمة في حقوق الملكية يتم االحتفاظ بها في اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 
لى األرباح أو عالخاضع للتحوط أو البند الخاضعة للتحوط خاللها التدفقات النقدية المتوقعة  في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر

 الخسائر.
 

عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، أو لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط، أو تنتهي صالحية أداة التحوط أو 
إيقاف محاسبة التحوط اعتباراً من هذا التاريخ فصاعداً.  يتمأو يتم إلغاء التصنيف، ِعْنَدئٍِذ يتم بيعها، أو تنتهي أو تتم ممارستها، 

 عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر. 
 

 الموجودات المالية
 

من  بالقيمة العادلةالفئات التالية: القروض والذمم المدينة والموجودات المالية  ضمنتها المالية تقوم المجموعة بتصنيف موجودا
الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بتحديد  االستحواذ على . يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تمخالل األرباح أو الخسائر

 تصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.
 
 مدينةالذمم القروض وال (أ)
 

ط. يتم إدراج نش قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوقموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو بالقروض والذمم المدينة تتمثل 
التقرير، فترة شهراً بعد نهاية  12ها فترات استحقاق تتجاوزالمتداولة، باستثناء تلك التي  الموجودات ضمنالقروض والذمم المدينة 

والذمم المدينة لدى المجموعة من "الذمم المدينة التجارية واألخرى  تم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتألف القروضحيث ي
اً مبدئيالموحد. يتم المرحلي الموجز و"المستحق من أطراف ذات عالقة" و"النقد واألرصدة المصرفية" في بيان المركز المالي 

بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قياسها بالقروض والذمم المدينة االعتراف 
 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   )ب(

 

المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تعتبر موجودات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة.  إن الموجودات/المطلوبات
تصنف األدوات المالية المشتقة كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إال إذا كانت مصنفة كأدوات تحوط. كما تصنف الموجودات/المطلوبات 

شهراً، أما ما دون ذلك يتم تصنيفها على أنه  12كان من المتوقع تسويتها خالل  في هذه الفئة كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا
 غير متداولة.

 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية

 

يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن الحالية 

. وفي حال أدى المالية ويتم إظهارها في حساب المخصص مقابل هذه الموجوداتالموحد  المرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر
لي ر المرحاألرباح أو الخسائ بيان انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل حدث الحق إلى تقليص خسائر

 .الموجز الموحد
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

 تعويضات حكومية 
 

إن األموال المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم االعتراف بها في 
كخصم من تكلفة المبيعات، على أساس منتظم في نفس الفترة التي تتأثر فيها  الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر المرحلي

 معاملة البيع.
 

الموجز الموحد بعد خصم التعويضات من حكومة أبوظبي البالغة  المرحلياألرباح أو الخسائر لفة المبيعات في بيان يتم بيان تك
من تأثير زيادة  هو الحد الجزئيالغرض من هذه التعويضات  إن. درهم( ألف 173.667: 2016 يونيو 30)درهم  ألف 81.089

 المواد الغذائية للمستهلكين في إمارة أبوظبي.أسعار بيع على األسعار العالمية للحبوب تقلب و
 

 واألحكام المحاسبية التقديرات 4
 

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  يتطلب المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإن إعداد 
. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه مصروفاتوالالسياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

 التقديرات.
 

تطبيق السياسات  عنداإلدارة  الموضوعة من قبلالهامة األحكام  كانت، المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإعداد هذه  عند
لمالية الموحدة البيانات ا علىهي نفس األحكام والمصادر المطبقة  لعدم اليقين في التقديراتالمحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

 .2016ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية 5
 

التي تم اإلفصاح عنها في البيانات  واإلجراءاتدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك األهداف إل وإجراءات المجموعةإن أهداف 
 .2016ديسمبر  31المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات 6
 

 االستحواذ واالستبعادعمليات 
 

ألف  52.367 ممتلكات وآالت ومعداتالمجموعة في  بلغ صافي استثمار، 2017 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرفترة خالل 
 45.510 بمبلغموجودات حيث تشتمل تلك االستثمارات على االستحواذ على  ألف درهم( 100.813 :2016 يونيو 30)درهم 

ألف درهم  128.708 بمبلغ مستحوذ عليها موجودات: 2016 يونيو 30)درهم  ألف 6.857بمبلغ  ودفعات مقدمةألف درهم 
 . (ألف درهم 27.895 بمبلغ ودفعات مقدمة

 

 :2016 يونيو 30) 2017 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرفترة درهم خالل  آالف 960تم استبعاد موجودات بقيمة دفترية تبلغ 
 ألف درهم( 144 بمبلغ أرباح: 2016 يونيو 30)ألف درهم  6.487 بمبلغ أرباح وترتب على هذا االستبعاد، درهم( آالف 854

 .إيرادات أخرىصافي  تم تسجيلها ضمن
 

مبلغ  2017 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرفترة معدات خالل الالت واآلمتلكات ومللذلك، بلغ االستهالك المحمل عالوة على 
 .ألف درهم( 43.588: 2016 يونيو 30)لف درهم أ 54.271

 

 التجارية الشهرة 7
 

 138.111مما نتج عنه شهرة تجارية بقيمة  من أسهم شركة دلتا للمياه المعبأة ٪100على  2017استحوذت المجموعة خالل 
ن ى قطاعين تشغيلييإلالتجارية يتم تخصيص الشهرة  ،االنخفاض في القيمة اختبارأغراض . 17درهم كما هو مبين في اإليضاح 

 سنوي. ل بشكاالنخفاض في القيمة اختبار  يتم إجراءلألغراض اإلدارية الداخلية.  التجارية حيث تتم مراقبة الشهرة داخل المجموعة
 

 مخزونال 8
 

 والمتقادم والراكد بطيء الحركةبتسجيل مخصص للمخزون  2017 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرفترة قامت المجموعة خالل 
 . تم إدراج المخصص ضمن تكلفة المبيعات. درهم( ألف 2.971: 2016 يونيو 30)ألف درهم  4.982 بمبلغ

 

 30)ألف درهم  1.632 بمبلغ والمتقادم والراكد بطيء الحركةللمخزون  سابق مخصص بشطبعالوة على ذلك، قامت المجموعة 
 .ألف درهم( 1.372: 2016 يونيو
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 خرىاألتجارية والمدينة الذمم ال 9
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 293.841 373.602 تجاريةذمم مدينة 
 (13.400) (22.442) مخصص خسائر انخفاض القيمة

 --------------------- --------------------- 
 351.160 280.441 

 40.786 49.408 مبالغ مدفوعة مقدماً 
 25.472 48.986 ذمم مدينة أخرى

 --------------------- --------------------- 
 449.554 346.699 
 ========== ========== 

 

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:
 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 8.185 13.400 يناير 1الرصيد في 
 - 5.865 االستحواذ خالل الفترة
 6.245 3.778 المخصص خالل الفترة

 (1.030) (601) المشطوبات
 --------------------- --------------------- 
 22.442 13.400 
 ========== ========== 
 

 المصرفيةالنقد واألرصدة  10
 

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

 ديسمبر 31  يونيو 30  يونيو 30 
 2017 2016 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    
 1.362 2.015 2.336 النقد في الصندوق

 65.276 66.234 101.745 حساب جاري وحساب توفير

 -------------------- -------------------- ------------------- 
 66.638 68.249 104.081 المصرفيةالنقد واألرصدة 

 (18.317) - (10.158) سحب مصرفي على المكشوف
 حساب مشروط )لتوزيعات األرباح من 

 (2014إلى  2009  
 
(26.882) 

 
(27.037) 

 
(26.948) 

 -------------------- -------------------- -------------------- 
 21.373 41.212 67.041 النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية

 ========= ========= ========= 
 66.638 68.249 104.081  يةالنقد واألرصدة المصرف

 485.817 490.817 508.881 ودائع ثابتة 

 -------------------- -------------------- ------------------- 
 612.962 559.066 552.455 

 ========= ========= ========= 
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 )تابع(المصرفية النقد واألرصدة  10
 

وتخضع  (فترة استحقاقها عن سنة واحدةال تزيد  :2016 يونيو 30) واحدة سنةال تزيد فترة استحقاقها عن  أعاله إن الودائع الثابتة
 .(٪3 .10إلى  ٪2 .15من  :2016 يونيو 30) ٪3 .60إلى  ٪2 .98لمعدل فائدة يتراوح من 

 
ية ضمن الذمم الدائنة التجار اتتم تسجيل هذا المبلغ كمطلوبيمثل الحساب المشروط المبلغ المخصص لدفع توزيعات األرباح. 

 .ضمن النقد وما يعادله ألغراض بيان التدفقات النقدية المشروطلم يتم إدراج هذا الرصيد النقدي  واألخرى.
 

 مصرفيةالقروض ال 11
 

 تم قياسها بالتكلفة المطفأة.والتي يفائدة بال المحملةالمجموعة  يقدم هذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض
 

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   مطلوبات متداولة
 231.541 212.346 تسهيل ائتماني

 55.101 91.835 قرض قصير األجل
 18.317 10.158 سحب مصرفي على المكشوف

 ----------------- ------------------- 
 314.339 304.959 
 ======== ========= 

   المطلوبات غير المتداولة
 165.303 348.928 ض ألجل***وقر
 ======== ========= 
 

 لسدادا الشروط وجدول
 

 2016ديسمبر  31 2017 يونيو 30   همدر باأللفالمبالغ 

 
 

 العملة
 معدل 
 الفائدة

سنة 
 االستحقاق

القيمة االسمية 
 / السقف 

 القيمة 
 الدفترية

القيمة االسمية 
 / السقف 

 القيمة 
 الدفترية

        

 **قرض قصير األجل
دوالر أمريكي/ 
درهم إماراتي/ 

 جنية مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

الفائدة + 
 هامش* 

2017 145.022 101.993 145.023 73.418 

 تسهيالت ائتمانية**
دوالر أمريكي/ 
درهم إماراتي/ 

 جنية مصري

ليبور/ إيبور/ 
متوسط سعر 

الفائدة + 
 هامش*

2017 717.340 212.346 717.340 231.541 

 تسهيالت ائتمانية
 **رأسمالية()مصروفات 

دوالر أمريكي/ 
 درهم إماراتي

ليبور/ إيبور 
 + هامش*

2017 50.000 - 

 

 
50.000 

 

- 
 

 دوالر أمريكي 1قرض ألجل
ليبور + 
 هامش*

 

2020 165.303 165.303 165.303 165.303 

 درهم إماراتي ***2قرض ألجل
يبور + ا

 هامش*
2022 183.625 183.625 - - 

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

 470.262 1.077.666 663.267 1.261.290    اإلجمالي

    ========== ======== ========= ======== 
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 )تابع( مصرفيةالقروض ال 11
 
 . (٪1 .25 إلى ٪0 .50 من: 2016) ٪1 .35 إلى ٪0 .50 منيتراوح معدل الهامش على القروض والتسهيالت أعاله  *
 

( بقيمة اسمية تبلغ مصروفات رأسماليةألف درهم وتسهيالت ائتمانية ) 350.000تسهيالت ائتمانية بقيمة اسمية تبلغ  هناك** 
 لدى المجموعة. التجارية برسوم متغيرة على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة مضمونة ألف درهم 50.000

 

إن . 2022ويستحق السداد في  ألف درهم لمدة خمس سنوات 183.625على قرض بقيمة  2017*** حصلت المجموعة خالل عام 
 لدى المجموعة. التجارية لمدينةمتغيرة على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم االقرض مضمون برسوم 

 

 القطاعات تقارير 12
 

 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهرفترة ل التقارير القطاعيةمعلومات حول 
 

القطاعان منتجات وخدمات متنوعة، وتتم هذان لدى المجموعة قطاعين يتم إصدار تقارير بشأنهما، وهما موضحان أدناه. يقدم 
تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية  يتطلبانإدارتهما بشكٍل منفصل كونهما 

 .على األقلعلى أساس ربع سنوي الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية 
 

 عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة: يوضح الملخص التالي
 

 قطاع األنشطة الزراعية  

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

 قطاع األنشطة االستهالكية  

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

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

o  شطة يتم إدراجه أيضاً ضمن قطاع األن تصنيع وتوزيع مياه الشرب، إال أنهفي البيان لشركة النشاط التجاري يتمثل
 االستهالكية.

o في تصنيع وتوزيع المياه المعبأة وبالتالي يتم بيانها ضمن قطاع األنشطة دلتا للمياه تجاري لشركة يتمثل النشاط ال
 االستهالكية.

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

o نشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط "المواد الغذائية"، وبالتالي يتم إدراجه أيضاً ضمن قطاع ال
 األنشطة االستهالكية.

 
ارير . يتم قياس األداء استناداً إلى أرباح القطاع وفقاً لما يتم بيانه في التقمبينة أدناه المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي إن

 تم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارةتارية الداخلية التي اإلد
مة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى في المنشآت العاملة في نفس قطاع ءأن هذه المعلومات هي األكثر مال

 .وفقاً لشروط السوق االعتياديةألسعار فيما بين القطاعات العمل. يتم تحديد ا
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 )تابع(القطاعات  تقارير 12
 

 :الستة أشهرفترة لمجموعة لا لدى وفقاً لكل قطاعفيما يلي النتائج التشغيلية 
 

  االستهالكيةقطاع األنشطة   قطاع األنشطة الزراعية 

 
 الدقيق

 الحيواني والعلف
 المياه المعبأة
 والمشروبات

 المواد
 الغذائية

قطاع األنشطة إجمالي 
 االستهالكية

 
 اإلجمالي

 
  يونيو 30

2017 
  يونيو 30

2016 
  يونيو 30

2017 
  يونيو 30

2016 
  يونيو 30

2017 
  يونيو 30

2016 
  يونيو 30

2017 
  يونيو 30

2016 
  يونيو 30

2017 
  يونيو 30

2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
           

 1.044.661 1.067.521 455.030 557.375 91.423 92.157 363.607 465.218 589.631 510.146 إيرادات خارجية

 ------------------ ------------------ ------------------- ------------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
           بين القطاعاتإيرادات 

 372.868 371.710 191.489 250.971 12.222 15.526 179.267 235.445 181.379 120.739 إجمالي الربح

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

 القطاع أرباح / )خسائر( 
  التشغيلي   

 
75.483 

 
139.084 

 
89.603 

 
64.682 

 
(1.754) 
 

 
(7.834) 

 
87.849 

 
56.848 

 
163.332 

 
195.932 

           
           بنود مادية غير نقدية

           
 خسائر انخفاض قيمة

الذمم المدينة التجارية  
 )صافي(

 
814 

 
- 

 
2.363 

 
994 

 
- 

 
(24) 

 
2.363 

 
970 

 
3.177 

 
970 
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 )تابع( تقارير القطاعات 12
 

  التشغيلية تسويات أرباح أو خسائر القطاعات 
 

  في  المنتهية أشهرالستة فترة إجمالي األرباح ل
 يونيو 30 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 372.868 371.710 التشغيلية  لقطاعات ل الُكليةإجمالي األرباح 
   مبالغ غير مخصصة

 (8.545) (7.557) مصروفات تشغيلية أخرى
 --------------- --------------- 

 364.323 364.153 إجمالي األرباح الموحدة للفترة
 ======= ======= 

 

 فيالمنتهية  الستة أشهرفترة لرباح األ
 يونيو 30 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 195.932 163.332 التشغيلية  إجمالي أرباح القطاعات 
   مبالغ غير مخصصة

 (53.319) (50.747) مصروفات تشغيلية أخرى
 2.759 5.640 صافي إيرادات التمويل

 ------------------ ------------------ 
 145.372 118.225 األرباح الموحدة للفترة

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

 :تقاريرالصادر بشأنها القطاعات  ومطلوبات موجوداتفيما يلي 
 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم 

 )غير مدققة( )غير مدققة(  

   موجودات القطاع

 626.308 613.899 قطاع األنشطة الزراعية
 1.134.168 1.266.178 قطاع األنشطة االستهالكية

 -------------------- -------------------- 
 1.760.476 1.880.077 الصادر بشأنها تقاريرإجمالي موجودات القطاعات 
 784.628 999.140 مبالغ غير مخصصة أخرى

 -------------------- ---------------------- 
 2.545.104 2.879.217 إجمالي الموجودات الموحدة

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

 133.426 180.469 قطاع األنشطة الزراعية
 196.582 237.921 قطاع األنشطة االستهالكية

 -------------------- -------------------- 
 330.008 418.390 الصادر بشأنها تقاريرالقطاعات  مطلوباتإجمالي 

 529.410 735.363 مبالغ غير مخصصة أخرى
 -------------------- -------------------- 

 859.418 1.153.753 الموحدة المطلوباتإجمالي 
 ========== ========= 
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 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 13
 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 110.448 176.920 الذمم الدائنة التجارية
 149.189 165.383 االستحقاقات

 59.001 72.530 الذمم الدائنة األخرى
 ------------------ ------------------ 
 414.833 318.638 
 ======== ======== 

 

 معامالت مع األطراف ذات العالقةال 14
 

 أو ممارسة تأثير ملحوظ عليه سيطرة على الطرف اآلخراألطراف القدرة على ال ألحدتعتبر األطراف أنها ذات عالقة إذا كان 
ء وأعضا كبار موظفي اإلدارةو ت العالقة من المساهم الرئيسياألطراف ذا ألفعند اتخاذ القرارات المالية أو التشغيلية. تت

 فطرااألالعديد من المعامالت مع  بإبرام ةل االعتيادياعمالعالقة. قامت المجموعة في سياق األمجلس اإلدارة وشركاتهم ذات 
 تم إبرام هذه المعامالت وفقاً ألحكام وشروط معتمدة إما من إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.ي ذات عالقة.

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة أ.
 

 :في المنتهية الستة أشهرفترة لفيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
 

 يونيو 30 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 11.421  11.057  قصيرة األجلوظيفية  امتيازات
 2.441 2.057 األجل امتيازات وظيفية طويلة

 --------------- --------------- 
 13.114 13.862 
 ======= ======= 

 
 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة .ب

 

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

   شركة تابعة –ذ.م.م  لصناعة الحديدشركة اإلمارات 
 199 316 الرصيد االفتتاحي 

 664 258 / السنة الفترةمبيعات خالل 
 (547) (381) مبالغ مستلمة

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

 316 193 الرصيد الختامي
 ======= ======= 
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 )تابع( معامالت مع األطراف ذات العالقةال 14
 

 )تابع(المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  )ب(
 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   شركة تابعة -شركة دوكاب للكابالت )الخصوصية( المحدودة
 41 64 الرصيد االفتتاحي

 177 83 مبيعات خالل الفترة / السنة
 (154) (90) مبالغ مستلمة

 --------------- --------------- 
 64 57 الرصيد الختامي 

 ====== ====== 
 380 250 إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

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

 
 طراف ذات عالقةألالمبالغ المستحقة  (ج)

 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   الشركة األم -"صناعات"القابضة العامة  الشركة
 411 226 الرصيد االفتتاحي 
 272 255 مصروفات أخرى

 (457) (39) مدفوعات
 --------------- ------------------ 

 226 442 الرصيد الختامي
 ====== ====== 
 

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   شركة تابعة – ذ.م.مشركة الفوعة 
 102 1.579 الرصيد االفتتاحي

 15.108 10.779 مشتريات محلية
 (2.097) - مصروفات أخرى

 (11.534) (7.109) مدفوعات
 --------------- ------------------ 

 1.579 5.249 الرصيد الختامي 

 ======= ======== 
 1.805 5.691 طراف ذات عالقةألإجمالي المبالغ المستحقة 

 ====== ====== 
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 رأسمالية ال واالرتباطات االلتزامات الطارئة 15
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 70.327 82.954 واعتمادات مستندية ضمانات مصرفية 
 ======= ======= 

 60.714 67.526 رأسمالية ارتباطات
 ======= ======= 

 

 ألف درهم( 54.347: 2016ديسمبر  31)ألف درهم  55.806، كانت هناك ضمانات قائمة بمبلغ 2017 يونيو 30 في
 وتم إدراجها ضمن الضمانات المصرفية واالعتمادات المستندية أعاله.

 

 ائتمانية تسهيالت وتتضمن االعتيادية، األعمال سياق في أعاله المستندية واالعتمادات المصرفية الضمانات إصدار تم
 وضمانات الواردة والكمبياالت المؤجل الدفع وكمبياالت المناقصات التنفيذ وكفاالت ُحسن وكفاالت المؤجل السداد بنظام

 .الهامشية الودائع
 

 :التالي النحو على دفعها يستحق لإللغاء القابلة غير التشغيلي اإليجار عقود إن
 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة(  

   
 20.007 15.084 أقل من سنة

 30.112 31.218 من سنة إلى خمس سنوات
 35.439 35.439 أكثر من خمس سنوات

 ----------------- ----------------- 
 81.741 85.558 
 ======== ======== 
 

 عقد تجديد خيار اإليجار شروط .  تتضمنتشغيلي إيجار عقود بموجب ومركبات ومبنى مستأجرة أرض المجموعة لدى
 .انتهائه عند اإليجار

 

 توزيعات أرباح 16
 

 توزيعات أرباح نقدية  ،2017أبريل  26 المنعقد بتاريخ الجمعية العموميةخالل اجتماع اعتمد المساهمون 
لمنتهية في للسنة ا ألف درهم 57.000: 2016) 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ألف درهم 90.000بمبلغ 

 .للمجموعة عوالمدفومن رأس المال المصدر  ٪15وهو ما يمثل ( 2015ديسمبر  31
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 تابعة شركة على ستحواذاال 17
 

، شركة كائنة في جدة، المملكة العربية السعودية للمياه المعبأةشركة دلتا من أسهم  ٪100على  2017استحوذت المجموعة خالل 
العين"، “دخول السوق السعودية ألول مرة من خالل منتج مياه  منالمجموعة  مكنتإن عملية االستحواذ ُتنتج مياه "العين". 

أفضل منتج للمياه في اإلمارات العربية المتحدة. تمارس شركة دلتا للمياه أعمالها في المملكة العربية السعودية لمدة ثالث عقود 
 وتحقق نمو وإيرادات نقدية.

 
في  ص ثمن شراء شركة دلتا للمياه وبالتالي، فإن المبالغ الُمبينةيعادلة وتخصتقوم المجموعة حالياً بإنهاء عملية التقييم بالقيمة ال

 .األوليةهذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تعكس فقط القيم 
 

ما في ك الموجودات والمطلوبات األولية المعترف بها نتيجة لالستحواذ في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةفيما يلي 
 :2017 يونيو 30
 

 القيمة العادلة  

 ألف درهم  

   ستحوذ عليهاصافي الموجودات الم  
 41.282  الممتلكات واآلالت والمعدات

 4.311  المخزون
 1.012  النقد واألرصدة المصرفية

 30.803  الموجودات المتداولة األخرى
 (17.779)  المطلوبات المتداولة األخرى

 (8.977)  تعويضات نهاية الخدمةمخصص 
  ----------------- 

 50.652  ستحوذ عليهاصافي الموجودات القابلة للتحديد المُ 
  ----------------- 

 50.652  (٪100الحصة من صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها )
 138.111  الشهرة التجارية

  ----------------- 
 188.763  الثمن )مدفوع نقدا (إجمالي 

  ======== 
 
 
 




