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  الدخل الموجز )غير مدقق(الدخل الموجز )غير مدقق(بيان بيان 
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 مارس 31رة الثالثة أشهر المنتهية في لفت  
 2016 2017 إيضاح 
 درهم درهم  
    

 10.017.425 12.791.716  االيرادات
 (7.864.217) (9.143.884)  تكلفة المبيعات
 2.153.208 3.647.832  إجمالي الربح

 (1.027.656) (1.226.438)  المصاريف اإلدارية والعمومية
 (714.457) (982.910)  يعمصاريف البيع والتوز 

 2.937.301 2.464.970  ايرادات استثمارات
 254.988 340.794  الحصة من ربح شركة زميلة

 191.092 320.045  ايرادات اخرى 
 (2.958) (3.906)  تكاليف التمويل

 3.791.518 4.560.387  الربح للفترة
    
 0.04 0.05 16 )درهم( الواحد لسهماألساسي ل ربحال
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  الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(بيان بيان 
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 مارس 31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  
 2017 2016 
 درهم رهمد 

   
 3.791.518 4.560.387 الربح للفترة

   بنود الدخل الشامل األخرى:
   بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر

 11.194.239 (23.869.098) ربح تقييم استثمارات متاحة للبيع )خسارة(/ صافي
   ها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائربنود لن يتم إعادة تصنيف

 (1.000.000) -- مجلس االدارة أعضاء مكافأة
 10.194.239 (23.869.098) الدخل الشامل االخرى للفترة)الخسارة الشاملة(/ بنود إجمالي 
 13.985.757 (19.308.711) الدخل الشامل للفترة )الخسارة الشاملة(/إجمالي 
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  الملكية الموجزالملكية الموجزبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
  20172017مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة أشهرثالثة أشهرلفترة اللفترة ال

  

 اتحتيايياال رأس المال 

التغيرات المتراكمة في 
ادلة لالستثمارات القيمة الع

 ةأرباح مستبقا المتاحة للبيع
حقوق المساهمين 

 الشركة في
حقوق االقلية غير 

 المجمـوع المسييرة
         درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

 444.233.168 6.327.868 437.905.300 61.588.061 152.071.083 137.846.156 86.400.000 )مدقق( 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

 3.791.518 -- 3.791.518 3.791.518 -- -- -- 2016مارس  31الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 10.194.239 -- 10.194.239 (1.000.000) 11.194.239 -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 13.985.757 -- 13.985.757 2.791.518 11.194.239 -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 

 (8.640.000) -- (8.640.000) (8.640.000) -- -- -- (17)ايضاح توزيعات ارباح 

 (6.327.868) (6.327.868) -- -- -- -- -- تعديل على حقوق االقلية غير المسيطرة

 443.251.057 -- 443.251.057 55.739.579 163.265.322 137.846.156 86.400.000 ()غير مدقق 2016مارس  31الرصيد كما في 
        

 450.365.081 -- 450.365.081 62.076.448 162.917.101 138.971.532 86.400.000 ()مدقق 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

 4.560.387 -- 4.560.387 4.560.387 -- -- -- 2017مارس  31الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (23.869.098) -- (23.869.098) -- (23.869.098) -- -- األخرى للفترة الخسارة الشاملةبنود 

 (19.308.711) -- (19.308.711) 4.560.387 (23.869.098) -- -- للفترة الخسارة الشاملةاجمالي 

 431.056.370 -- 431.056.370 66.636.835 139.048.003 138.971.532 86.400.000 ()غير مدقق 2017مارس  31الرصيد كما في 

 
 

 الموجزة. المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  الموجز )غير مدقق(الموجز )غير مدقق(  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية
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 مارس 31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية  
 2017 2016 

 درهــم درهــم 
   التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية 

 3.791.518 4.560.387 للفترةربح ال
   :التعديالت

 404.962 400.256 ، آالت ومعداتإستهالك ممتلكات  
 (254.988) (340.794) الحصة من ربح شركة زميلة  
 67.606 57.771 ظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة للمو   
 (2.000.000) (1.250.000) ايرادات توزيعات أرباح  
 (539.645) (771.753) إيرادات تأجير من استثمارات في ممتلكات  
 (397.656) (443.217) إيرادات فوائد  
    2.958 3.906 تكاليف التمويل  

 الموجودات  قبل التغيرات في ةالتشغيلي التدفقات النقدية
 1.074.755 2.216.556 والميلوبات التشغيلية   

 76.954 (506.695) في موجودات ثروة حيوانية داجنة)الزيادة(/ النقص 
 (40.987) 115.175 النقص /)الزيادة( في مطلوب من طرف ذو عالقة

 (117.743) 43.897 في المخزون  (الزيادةالنقص /)
 (407.783) (1.596.157) في ذمم تجارية مدينة وأخرى الزيادة 

    (390.105) 2.198.326 الزيادة /)النقص( في ذمم تجارية دائنة وأخرى 
 195.091 2.471.102 العمليات الناتج من النقدصافي 

 (18.721) (99.978) المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين
    (2.958) (3.906) تكاليف التمويل المدفوعة

    173.412 2.367.218 العمليات التشغيلية الناتج من صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية

 (207.941) (577.768) ، آالت ومعداتشراء ممتلكات
 397.656 443.217 مقبوضةفوائد 

 2.000.000 1.250.000 توزيعات أرباح مقبوضة
 539.645 771.753 إيرادات تأجير استثمارات في ممتلكات

    2.729.360 1.887.202 الناتج من العمليات االستثمارية النقد صافي
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
 (1.000.000) -- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 144.383 -- صافي الحركة على أرباح مساهمين غير مدفوعة *
    (855.617) -- يةالمستخدم في العمليات التمويل النقدصافي 
 2.047.155 4.254.420 وما يعادلهفي النقد  الزيادة صافي

    3.478.398 2.872.594 فترةالالنقد وما يعادله في بداية 
    5.525.553 7.127.014 فترةالالنقد وما يعادله في نهاية 

   التعامالت الغير نقدية:
 8.640.000 -- * توزيعات أرباح معتمدة

 
 

 .البيانات المالية الموجزةمن هذه ال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءا  يضاحإن اإل
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  الموجزةالموجزةات حول البيانات المالية ات حول البيانات المالية إيضاحإيضاح
  20172017مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة أشهرثالثة أشهرفترة الفترة اللل
 
 
  عامةعامةمعلومات معلومات   --11

 كشركة مساهمة عامة)"الشركة"( رأس الخيمة  ،"شركة مساهمة عامة" والعلف شركة رأس الخيمة للدواجنتأسست 
 .صاحب السمو حاكم امارة رأس الخيمةعن  1976في سنة صادر ال 76/8رقم بموجب المرسوم األميري 

 

 االمارات العربية المتحدة. –، رأس الخيمة 184هو صندوق بريد رقم للشركة المسجل  المكتبإن عنوان 
 

اط الرئيسي للشركة هو جميع األعمال الزراعية والصناعية والتجارية واألعمال االنتاجية الفنية األخرى النشإن 
 المتعلقة بإنتاج الدواجن.

 
 
   (IFRSs)تيبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
لمعدلة الميبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي على البيانات الجديدة وا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

 الموجزة المالية
تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في 

ر الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة . إن تطبيق المعاييالموجزة البيانات المالية هذه في 2017يناير  1 أو بعد
والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن 

  تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
المتعلقة باإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عن ضرائب الدخل  12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  الخسائر غير المحققة.
التي تهدف إلى توضيح المعيار لتحسين  بيان التدفقات النقدية  7التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  .المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية لألنشطة التمويلية للمنشأة
والتي تتضمن التعديالت على المعيار  2016 – 2014دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  .اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرى  12التقارير المالية رقم  الدولي إلعداد
د اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قي 2-2

 موعد تيبيقها بعد 

بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يحن  تقم الشركةلم 
 موعد تطبيقها بعد:

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

 فترات السنويةتيبق لل
   التي تبدأ من أو بعد

والتي  2016 – 2014دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
تطبيق المعيار الدولي  1تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اإلستثمار في  28 اسبي الدولي رقموالمعيار المح للمرة األولى المالية لتقاريرعداد اإل
 .(2015) الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

 2018يناير  1
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  ات حول البيانات المالية الموجزةات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحإيضاح
  "تتمة""تتمة"  20172017مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة أشهرثالثة أشهرفترة الفترة اللل
 
 "تتمة"( IFRSs) ة إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةتيبيق المعايير الدولي -2
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن  2-2

 " تتمة "موعد تيبيقها بعد 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 
 ق للفترات السنويةتيب

   التي تبدأ من أو بعد
المدفوعات على أساس األسهم  2التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 التي توضح تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.
 2018يناير  1

  
دوات المالية: اإلفصاحات األ 7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .9والمتعلق باإلفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عند تطبيق المعيار 

الدولي إلعداد التقارير 
   للمرة األولى 9المالية رقم 

متعلقة ت والاألدوات المالية: اإلفصاحا 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
باإليضاحات اإلضافية لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( والناتجة من إدخال فصل عن 

 .9محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عند تطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير 

   للمرة األولى 9المالية رقم 
، 2009األدوات المالية )النسخة المعدله في  9مالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

 (2014و  2013، 2010
 2018يناير  1

  
الذي قدم متطلبات  2009الصادر في نوفمبر  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ية رقم جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المال
ليتضمن متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية  2010في أكتوبر األدوات المالية  9

لغاء اإلعتراف بها. وتم تعديله في نوفمبـر  ليتضمن المتطلبات الجديدة بشأن محاسبة  2013وا 
، تم إصدار نسخة أخرى معدلة من المعيار الدولي إلعداد 2014التحوط العامة. وفي يوليو 

حيث كان الهدف األساسي منه أن يشمل أ( متطلبات اإلنخفاض في  9ريـر المالية رقم التقا
القيمة للموجودات المالية، و ب( تعديالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل 
تقديم إحدى فئات قياس "القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى" على أدوات دين 

 معينة بسيطة.

 

  
تشمل متطلبات محاسبة  9النسخة النهائية المعدلة للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

األدوات المالية: االعتـراف  39األدوات المالية والتي تحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 والقياس.

 

  
 يتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:

 يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نمط األعمال التي تنضوي  :التصنيف والقياس
تحتها تلك الموجودات المالية وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ويقدم المعيار الدولي 

فئة "القيمة العادلة من خالل  2014في نسخته الصادرة في  9إلعداد التقاريـر المالية رقم 
" ألدوات دين معينة. ويتم تصنيف المطلوبات المالية وفق هذا بنود الدخل الشامل األخرى 

مع وجود  39المعيار بنفس الطريقة التي ُتصنف بها ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
بعض االختالفات في المتطلبات التي ُيعمل بها في قياس المخاطر االئتمانية الخاصة 

 للمنشأة.

 

  
  :الصادرة في  9ر الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم إن نسخة المعياانخفاض القيمة

تقدم نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية،  2014
 وعليه فأنه ليس من الضروري حدوث أي حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسائر اإلئتمان.
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
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 "تتمة"( IFRSs) تيبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2
سارية المفعول والتي لم يحن  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير 2-2
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

 تيبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

  :يقدم المعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيق مزيد محاسبة التحوط
ير بها المؤسسات المخاطر عند التحوط من المخاطر من الصلة بالكيفية التي تد

 المالية وغيـر المالية.

 

  
  :تم تطبيق متطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات والمطلوبات إلغاء االعتـراف

 .39المالية من المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

  
   2018يناير  1  لعقود المبرمة مع العمالءاإليرادات من ا - 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يقدم والذي  15، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 
نموذج واحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع 

دولي إلعداد التقارير العمالء. عندما يدخل المعيار حيز التطبيق سوف يحل المعيار ال
 18محل إرشادات تحقق اإليرادات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  15المالية رقم 

 والتفسيرات المتعلقة بها. عقود المقاوالت – 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  اإليرادات –

 

  
أن المنشأة ينبغي أن  هو 15الهدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

تعترف باإليرادات مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس 
التعويض المادي الذي تتوقعه المنشأة مقابل تلك السلع أو الخدمات. على وجه التحديد، 

 خطوات لإلعتراف باإليرادات: 5يقدم المعيار نموذج من 

 

 لعقد أو العقود مع العمالء.الخطوة األولى: تحديد ا  
 .الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد  
 .الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة  
 .الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد  
  الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات

 .األداء
 

  
يتم اإلعتراف باإليرادات للمنشأة عند  15ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

أداء اإللتزام أي عندما تتنقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين 
مالية إلى العميل. تمت إضافة توجيهات أكثر تقييدا  في المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

للتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، يتطلب المعيار الدولي إلعداد  15رقم 
 إفصاحات واسعة. 15التقارير المالية رقم 
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 التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد 

 
تيبق للفترات السنوية 

   التي تبدأ من أو بعد
اإليرادات من العقود  15ضافية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإلتعديالت ال

ثالثة جوانب للمعيار )تحديد إلتزامات األداء،إعتبارات الوكيل  لتوضيح المبرمة مع العمالء
 .بعض البنود االنتقالية للعقود المعدلة والعقود المنجزةوتوفير  مقابل التراخيص(

 2018يناير  1

  
  عقود اإليجار  16 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق
كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف عقود اإليجار. 
شهرا  أو أقل  12بموجودات ومطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 

أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات 
المتعلق بالمحاسبة  16يار الدولي للتقارير المالية رقم كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المع

 .17للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار الدولي للتقارير المالية السابق رقم 

 2019يناير  1

  
والبدل المعامالت بالعمالت األجنبية  22تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 المدفوع مقدما  
  ا:مالمعامالت بالعمالت األجنبية أو جزء من المعامالت عندتفسير  يعالج
 يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛  
  تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل المدفوع مقدما  أو بإلتزام الدخل المؤجل المتعلق بهذا

  البدل، قبل اإلعتراف باألصل ذات العالقة، المصاريف أو الدخل؛ و
  األصل المدفوع مقدما  أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدين يكو.   

 2018يناير  1

  عقود التأمين :4تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 9 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمالمتعلق بتواريخ تطبيق مختلفة للمعيار 

 تأمين الجديد.معيار عقود الو صدار الجديد اإلو 

 2018يناير  1

  
تعديل الفقرة إستثمارات في ممتلكات :  40تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

في  لتوضح أنه ينبغي على المنشأة تحويل الملكية إلى، أو من، اإلستثمار 57رقم 
حدث على وجود تغيير في اإلستخدام. يعندما، وفقط عندما، يكون هناك دليل  ممتلكات

. في ممتلكاتالتغيير في اإلستخدام إذا كان العقار يفي، أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار 
ير يعلى حدوث تغ حد ذاته دليال  في  ال يشكل العقارفي نوايا اإلدارة الستخدام  إن التغيير

 تم تعديل الفقرة لتوضح أن قائمة األمثلة المدرجة هي غير حصرية. ستخدام.اإلفي 

 2018يناير  1

  
 البيانات المالية الموحدة  10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
( بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو 2011)

 شاريع المشتركة.الم

تم تأجيل تاريخ التطبيق 
 إلى أجل غير مسمى
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الفترة التي  تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للشركة في
تبدأ عند دخولها حيز التطبيق، وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما عدا المعيار 

والمعيار الدولي إلعداد  15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 لها تأثير هام على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولى.، قد ال يكون 16التقارير المالية رقم 

 

 والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  9تتوقع اإلدارة أن يطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
أن يطبق المعيار الدولي ، و 2018يناير  1في البيانات المالية للشركة في الفترة السنوية التي تبدأ في  15رقم 

وقد يكون لتطبيق المعيار  .2019يناير  1في الفترة السنوية التي ستبدأ في  16إلعداد التقارير المالية رقم 
تأثير جوهري على المبالغ  9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

االيرادات من العقود مع العمالء دة في البيانات المالية للشركة والمتعلقة بالمدرجة واإلفصاحات الوار 
 قد يكون تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةو  الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركةوب

 شركة والمتعلقةبيانات المالية للتأثيرا  جوهريا  على المبالغ المدرجة واالفصاحات الواردة في ال 16رقم 
 .بعقود االيجار

 

إجراء مراجعة بالشركة  حتى تقومنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم معقول لتأثير هذا التطبيق إومع ذلك ف
 .مفصلة لذلك

 
 
 ص ألهم السياسات المحاسبيةملخ -3
 

 أساس اإلعداد 3-1
المالية المرحلية" وبما  التقارير"، 34لدولي رقم تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناء  على المعيار المحاسبي ا

 يتوافق مع متطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

)درهم(، وهي عملة الدولة التي تمارس بها  تم عرض البيانات المالية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة
 .معظم نشاطها الشركة

 
 بناء  على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات الماليةيانات المالية الموجزة تم إعداد الب

 .واالستثمارات في ممتلكات
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 "تتمة" أساس اإلعداد 3-1
 

إن السياسات المحاسبية والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة مع تلك 
 .2016ديسمبر  31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  المستخدمة في البيانات المالية

 
، ها ضمن البيانات المالية السنويةتتضمن البيانات المالية الموجزة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجال 

كما في  للشركةالمدققة  السنويةويجب عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية 
فترة ل الشركةس من الضروري أن نتائج أعمال . باإلضافة إلى انه لي2016ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

المتوقعة للسنة التي  الشركةتعطي مؤشرا  دقيقا  لنتائج أعمال  2017مارس  31المنتهية في  ثالثة أشهرال
 .2017ديسمبر  31ستنتهي في 

 
ت ، تم اإلفصاح عن السياسا2008أكتوبر  12بناء  على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 

في األوراق المالية والممتلكات، اآلالت والمعدات  في ممتلكات، واالستثمارات المحاسبية المتعلقة باإلستثمارات
 .في البيانات المالية الموجزة

 
 آالت ومعدات ممتلكات، 3-2

 أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا  
 

والمعدات واآلالت بمبلغ إعادة التقييم ناقصا  خسائر اإلنخفاض في القيمة. تظهر الممتلكات  المبانيتظهر 
بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن باستثناء األعمال الرأسمالية تحت االنجاز،  ،األخرى 

 اإلنخفاض في القيمة.
 

في اإلنتاج أو ألغراض إدارية، أو ألي أغراض لم يتم  إن الممتلكات قيد اإلنشاء والتي سيتم إستخدامها
التكلفة على الرسوم  تشتملتحديدها بعد، يتم تسجيلها بالتكلفة، ناقصا  أية خسائر ناتجة عن إنخفاض القيمة. 
المتبعة من قبل المحاسبية المهنية وتكاليف اإلقتراض فيما يتعلق باألصول المؤهلة وذلك تماشيا  مع السياسة 

. وكما هو الحال مع جميع األصول األخرى فإن إستهالك هذه األصول يبدأ عندما تكون جاهزة كةالشر 
 لإلستخدام في األغراض التي تم إنشائها من أجلها.

 
يتم إضافة أي زيادة ناتجة عن إعادة تقييم المباني الى احتياطي إعادة تقييم ممتلكات ضمن حقوق الملكية 

يم التي تمثل استردادا  لخسائر اعادة تقييم سابقة جرى االعتراف بها في األرباح باستثناء زيادة إعادة التقي
 والخسائر حيث يتم االعتراف بهذه الزيادة في األرباح والخسائر.
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 "تتمة" آالت ومعدات ممتلكات، 3-2
 

يتم االعتراف بانخفاض القيمة الدفترية للممتلكات المعاد تقييمها في األرباح والخسائر وذلك للمدى الذي يزيد 
 ذي تم تسجيله سابقا  نتيجة زيادة اعادة التقييم.فيه هذا االنخفاض عن رصيد احتياطي إعادة تقييم ممتلكات ال

 
يتم تحميل أعباء استهالك الممتلكات الظاهرة بمبلغ اعادة التقييم كمصروف ضمن االرباح والخسائر، و يتم 
استرداد جزء من احتياطي اعادة تقييم الممتلكات بشكل منتظم الى حساب االرباح المستبقاة وذلك على نفس 

 م الظاهر ضمن رصيد حساب المباني.غ زيادة التقييأسس استهالك مبل
 

على الموجودات، فيما عدا الممتلكات قيد اإلنشاء، يتم احتساب أعباء االستهالك وذلك بهدف إطفاء قيمة 
أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم في نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي 

ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذا التقديرات خالل  المتبعةقيمة المستردة وطريقة االستهالك المتوقع، صافي ال
 الفترة المالية التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية.

 
يتم رسملة الصيانة، التجديدات والتحسينات عندما يكون من المرجح أن ينتج عنها تحسين للعمر اإلقتصادي 

 ته، وتحسين نوعية االنتاج أو تخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبير.لألصل المعني وقدر 
 

والمعدات  واآلالت يتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر من عناصر الممتلكات
وذلك على اساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق ضمن 

 الخسائر.االرباح و 
 

 كما يلي: لألصولعلى أساس مدة الخدمة المتوقعة  االستهالك احتسابتم 
 
 سنوات 
  

 20 مباني
 4 سيارات

 5 أثاث ومفروشات
 10 – 5 آالتو  أدوات
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 استثمارات في ممتلكات 3-3
تمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزيادة ت

راض السابقة. يتم قياس اإلستثمارات في قيمتها، بما فيها الممتلكات قيد اإلنشاء المحتفظ بها لنفس األغ
ممتلكات مبدئيا  بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء من اإلستثمار في 
ممتلكات الموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل 

الممتلكات. الحقا  إلثبات اإلستثمارات في ممتلكات بشكل مبدئي، يتم إدراجها  التكاليف اليومية لصيانة تلك
بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة 

 .ة التي نتجت فيهاالخسائر للفتر  عن التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو
 

يتم شطب اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند إيقاف إستخدامها واإلنتفاع منها بشكل دائم ولم 
يعد يتوقع منها أي منافع إقتصادية بصورة دائمة من اإلستخدام ولم يعد هناك مزايا إقتصادية مستقبلية متوقعة 

ائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في من إستبعادها. يتم اإلعتراف بأية خس
 األرباح أو الخسائر للفترة التي تم خاللها اإلستبعاد.

 
يتم إجراء التحويالت من أو إلى اإلستثمارات في ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في اإلستخدام المقترن بنهاية 

لتأجير التشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من فترة اإلستخدام للمالك أو عند بداية عقد ا
إستثمارات في ممتلكات لعقار يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ 

قار هذا الع الشركةتحتسب  وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك إستثمارا  عقاريا   .التغير في اإلستخدام
 .والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدامواآلالت وفقا  للسياسة المدرجة ضمن الممتلكات 

 
تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستنادا  إلى التقييمات التي يجريها مقيمون ومستشارون 

 مستقلون.
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متاحة  –والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية  للشركةاألسهم المدرجة المملوكة  تصنف
استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم  الشركة( ويتم إدراجها بالقيمة العادلة. كما تمتلك AFSللبيع )

ومسجلة بالقيمة العادلة، وذلك تداولها في أسواق نشطة ولكنها مصنفة كذلك كموجودات مالية متاحة للبيع 
بإمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير  اإلدارةالعتقاد 

في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة 
في القيمة والتي يتم إدراجها  االنخفاضخسائر  باستثناءضمن حقوق الملكية  المتاحة للبيع راتالعادلة لالستثما

في قيمته بشكل محدد، فإن األرباح أو  انخفاضأو وجود  االستثمار استبعادضمن االرباح والخسائر. في حال 
تم إدراجها ضمن االرباح ي استثماراتإعادة تقييم  احتياطيالخسائر نتيجة تقييمه سابقا  والمثبتة ضمن 

 والخسائر.
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باسـتالم دفعـات عـن  للشـركةالمتاحة للبيع عند نشوء حق  –راف بإيرادات توزيعات أرباح االستثمارات يتم االعت
 توزيعات أرباح من تلك االستثمارات.

 
المتاحــة للبيــع المقومــة بعمــالت أجنبيــة، يــتم تحديــدها بتلــك العملــة ويــتم  –إن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة 

ئد بتاريخ بيان المركز المالي. إن التغير فـي القيمـة العادلـة الناشـ  عـن تغيـر تحويلها حسب سعر الصرف السا
ــتم إثباتــه ضــمن األربــاح أو  أســعار الصــرف والــذي يعــود إلــى التغيــر فــي قيمــة إطفــاء تكلفــة تلــك الموجــودات ي

 الخسائر، أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.
 
 محاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدةاإلفتراضات ال -4

إن إعداد البيانات المالية الموجزة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم بتقديرات، إفتراضات وتوقعات قد يكون لها تأثير 
عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف. 

 الفعلية من الممكن أن تتغير نتيجة إتباع تلك التقديرات واإلفتراضات.إن نتائج األعمال 
 

عند إعداد هذه البيانات المالية الموجزة قامت اإلدارة بإتباع نفس اإلفتراضات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق 
المالية السنوية السياسات المحاسبية وكذلك إتباع نفس التقديرات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات 

 .2016ديسمبر  31المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
 
  آالت ومعدات ،ممتلكات -5

 ثالثةدرهم )فترة ال 577.768 اآلالت والمعدات خالل الفترة مبلغ ،بلغت تكلفة اإلضافات على الممتلكات
أشهر  ثالثةالل فترة الخ االستهالكوبلغت أعباء  ،درهم( 207.941 :2016 مارس 31أشهر المنتهية في 

 :2016 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةدرهم )فترة ال 400.256 مبلغ 2017 مارس 31المنتهية في 
 درهم(. 404.962

 
 جميع الممتلكات، اآلالت والمعدات موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 استثمارات في ممتلكات -6
 مارس 31 

2017  

 ديسمبر 31
2016 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق 
     درهـــم  درهــــم 

 187.949.263  94.400.000 السنة الفترة / كما في بداية الرصيد
 6.450.737  -- لزيادة في القيمة العادلةا

 (75.000.000)  -- (7موجودات اخرى )ايضاح محول إلى 
 (25.000.000)  -- (7)ايضاح  تعديل نتيجة إلغاء ذمة دائنة

 94.400.000  94.400.000 السنة الفترة / الرصيد كما في نهاية
 

مارات العربية في دولة اإلومباني موجودة أراضي لقطع القيمة العادلة بتتمثل االستثمارات في ممتلكات 
 المتحدة.

 

 :فيما يلي تفاصيل االستثمارات في ممتلكات وقيمها العادلة

 
 مارس 31

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
 درهــــــم درهــــــم 
   

 58.000.000 58.000.000 قطع أراضي
 36.400.000 36.400.000 مباني

 94.400.000 94.400.000 
 
 موجودات أخرى  -7

لشركة الحمراء للتطوير  2010دفعة مقدمة تمت خالل سنة مليون درهم  75تمثل الموجودات االخرى البالغة 
رأس الخيمة.  –" في قرية الحمراء B)شركة الحمراء( مقابل عقد شراء قطعة أرض في الجزيرة " ذ.م.م. العقاري 

، وذلك بعد التشاور مع إدارة شركة الحمراء، تغيير الهدف من هذا 2016سنة ل قرر مجلس إدارة الشركة خال
االستثمار إلى استثمار مالي وذلك عن طريق الدخول كشريك مع شركة الحمراء وشركاء استراتجيين آخرين في 

مبلغ شركة ذات مسؤولية محدودة تهدف الى االستثمار في القطاع الفندقي في إمارة رأس الخيمة. تم رصد 
درهم من اجمالي المبلغ اعاله للمساهمة في هذا المشروع على أن يصار إلى استرداد المبلغ  72.342.100
درهم من شركة الحمراء. ومن المتوقع تكون حصة الشركة في الشركة الجديدة  2.657.900المتبقي البالغ 

خرى بانتظار استكمال عقود أودات هذا المبلغ كموج إعادة تصنيفمن رأس المال. وعليه فقد تم  %40بحدود 
 شركة االستثمارات الفندقية الجديدة وتسجيلها لدى الدوائر المختصة.
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 تتمة"" موجودات أخرى  -7
 

باإلضافة إلى ما تقدم فقد قرر مجلس إدارة الشركة أيضا  إلغاء المطلوبات المسجلة عن شراء استثمارات في 
 مليون درهم وذلك من خالل تعديلها مع استثمارات في ممتلكات. 25ممتلكات أعاله والبالغة 

 
 استثمار في شركة زميلة -8

 كما يلي:الموجز تاريخ بيان المركز المالي  كانت تفاصيل االستثمار في شركة زميلة كما في
 

 النشاط األساسي اسم الشركة الزميلة

 ملكيةالمن  الشركةحصة 
 2017مارس  31كما في 

 )غير مدققة(

 حصة الشركة من الملكية
 2016ديسمبر  31كما في 
     )مدققة(

شركة رأس الخيمة للتغليف 
 المحدودة ش.ذ.م.م.

تجارة الورق وصناعة 
 ت والصناديق الكرتونيةالعبوا

50% 50% 
 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية. الموجزة أعاله في هذه البيانات المالية تسجيل استثمار في شركة زميلةتم 
 

 في ما يلي ملخص للبيانات المالية:
 

 
 مارس 31

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
    درهــــــم درهــــــم 

 14.444.276 16.531.107 لمتداولةالموجودات ا
 21.665.504 21.277.847 الموجودات غير المتداولة

 9.321.565 10.306.537 المطلوبات المتداولة
 12.512.462 12.545.076 المطلوبات غير المتداولة
 14.275.753 14.957.341 صافي قيمة الموجودات

 

 
 مارس 31

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 (ةمدقق) (ة)غير مدقق 
    درهــــــم درهــــــم 

 26.592.082 6.429.600 للفترة / للسنة اإليرادات
 1.620.018 681.588 للسنةللفترة / الربح 

 -- -- للسنةللفترة / بنود الدخل الشامل األخرى 
 1.620.018 681.588 للسنةللفترة / اجمالي الدخل الشامل 

 810.009 340.794 لسنةلللفترة / حصة الشركة من االرباح 
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 "تتمة" استثمار في شركة زميلة -8
 

لقيمة الدفترية الخاصة بحصة الشركة في امع المالية الظاهرة أعاله  المعلوماتفيما يلي تسوية لملخص 
 الشركة الزميلة المدرجة في البيانات المالية:

 
 مارس 31

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
    درهــــــم درهــــــم 

 14.275.753 14.957.341 صافي قيمة موجودات الشركة الزميلة
 %50 %50 حصة الشركة من حقوق ملكية الشركة الزميلة

 7.137.877 7.478.671 القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زميلة
 
 استثمارات متاحة للبيع -9

 مارس 31 
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
    درهــــــم درهــــــم 

 198.267.410 174.398.312 بالقيمة العادلة –مدرجة 
 15.020.000 15.020.000 بالقيمة العادلة –غير مدرجة 

 189.418.312 213.287.410 
 213.287.410 189.418.312 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 :االستثمارات المتاحة للبيع كما يليكانت الحركة على 

لثالثة اشهر فترة ال 
 المنتهية في

 2017مارس  31
للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31
 (ة)مدقق )غير مدققة( 
    درهـــم درهــــم 

 202.978.392 213.287.410 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 
 10.846.018 (23.869.098) )النقص(/ الزيادة في القيمة العادلة

 (537.000) -- خسارة انخفاض القيمة
 213.287.410 189.418.312 السنة الفترة / القيمة العادلة كما في نهاية

 
درهم ضمن  139.048.003تم إظهار التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع والبالغة 

 درهم(. 162.917.101: 2016حقوق الملكية )
 

 المعامالت مع أيراف ذات عالقة -10
لمسيطرة مساهمي الشركة الرئيسين، وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت ا على تشتمل األطراف ذات العالقة

عليها من قبلهم ومن قبل عائالتهم أو تلك التي يمارسون عليها تأثيرا  إداريا  كبيرا  وأيضا  موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين.
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 "تتمة" المعامالت مع أيراف ذات عالقة -10
 

 قرض:الحساب 
 مارس 31 

2017 
 ديسمبر 31

2016 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهـــم درهــــم 

   
 14.000.000 14.000.000 شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م.

   تم جدولة سداد القرض كما يلي:
 2.000.000 2.000.000 في السنة األولى  
 3.000.000 3.000.000 في السنة الثانية  

 9.000.000 9.000.000 من السنة الثالثة حتى السنة السادسة  

 14.000.000 14.000.000 

شهرا  من تاريخ بيان المركز المالي  12ينزل: المستحق خالل 
 (2.000.000) (2.000.000) الموجز )تم اظهاره ضمن الموجودات المتداولة(

شهرا  من تاريخ بيان المركز المالي الموجز  12المستحق بعد 
 12.000.000 12.000.000 ضمن الموجودات غير المتداولة(تم اظهاره )
 
 

مليون  16قامت الشركة بمنح قرض طويل األجل لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م.، بمبلغ 
بقيمة  2016القرض على ستة أقساط سنوية تبدأ من شهر ديسمبر درهم لتمويل مصنعها الجديد. يتم سداد 

ماليين درهم خالل األربع سنوات التالية. إن القرض غير  3مليوني درهم للسنوات األولى والثانية، وبقيمة 
 .2015أغسطس  1سنويا  بدءا  من  %4مضمون ويحمل معدل فائدة ثابت يبلغ 

 
 

 :عالقة وذ يرفالميلوب من 
 مارس 31 

2017 

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهـــم درهــــم 

   
 1.632.163 1.516.988 )شركة زميلة( ش.ذ.م.م. شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة
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 "تتمة" المعامالت مع أيراف ذات عالقة -10
 

 التعامالت:
 كما يلي:الفترة خالل  عالقة أطراف ذاتمع  بها الشركةقامت  كانت التعامالت التي

 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2017 2016 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
 درهـــم درهــــم 
   

 372.108 257.643 مشتريات
 161.778 140.000 إيرادات فوائد

 
 عالقة وفقا  لشروط متفق عليها مع اإلدارة.أطراف ذات تتم تعامالت الشركة مع 

 
 دارة / تكاليف اإلدارة العليا:أعضاء مجلس اإل مكافآت

 
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2017 2016 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
 درهـــم درهــــم 
   

 154.350 284,350 تكاليف اإلدارة العليا
 1.000.000 -- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 
 المخزون  -11
 مارس 31 

2017  

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهـــم  درهــــم 
    

 2.096.828  2.011.940 بضاعة جاهزة
 117.570  104.700 مواد أولية

 382.244  566.759 أدوية ولقاحات
 553.420  616.769 مواد تعبئة وتغليف

 4.779.186  4.585.183 وأخرى  قطع غيار

 7.885.351  7.929.248 

 (3.878.305)  (3.878.305) بضاعة بطيئة الحركةمخصص 
 4.050.943  4.007.046 االجمالي
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
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 ذمم تجارية مدينة وأخرى  -12
 مارس 31 

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق 
 درهـــم  درهــــم 
    

 3.897.869  4.740.397 مدينة ذمم تجارية

 672.432  840.224 وراق قبضأ

 (403.945)  (403.945) مشكوك في تحصيلها ديون مخصص 

 5.176.676  4.166.356 
 176.784  6.795 مصاريف مدفوعة مقدما  
 646.787  772.097 دفعات مقدمة لموردين

 1.217.853  1.848.369 ذمم مدينة أخرى 
 7.803.937  6.207.780 
 
 

 وفي الصندوق  أرصدة لدى البنوك -13
 مارس 31 

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق 
 درهـــم  درهــــم 
    

     127.539  208.842 نقد في الصندوق 
    أرصدة لدى البنوك:

 209.052  209.052 حسابات جارية  
 2.536.003  6.709.120 ودائع تحت الطلب  
 46.621.076  46.621.076 ثابتةودائع   

 53.748.090  49.493.670 

 (46.621.076)  (46.621.076) أشهر من تاريخ ربطها 3ينزل: ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 
 2.872.594  7.127.014 النقد وما يعادله
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 رأس المال -14
 مارس 31  

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق  
 درهـــم  درهــــم  

 :رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
 للسهم الواحد درهم 1سهم عادي بقيمة  86.400.000

 
86.400.000  86.400.000 

  
  

 اتإحتيايي -15
لســــنة ( 2لدولـــة اإلمــــارات العربيـــة المتحـــدة رقـــم )قـــانون اإلتحـــادي المتطلبــــات شـــركة و لنظـــام األساســـي للوفقـــا  ل
أخـرى إلـى  %10، وكـذلك يـتم تحويـل إلحتيـاطي القـانونيإلـى السـنة لربح ال من %10 تحويلفإنه يتم  ،2015

رأس المـال المـدفوع.  مـن %50 رصيده لغمتى بإلى اإلحتياطي القانوني  تحويلوقف الي اإلحتياطي اإلختياري.
إلـــى  تحويـــلوقــف الإن اإلحتيــاطي القـــانوني غيــر قابـــل للتوزيــع فيمـــا عــدا تلـــك الحــاالت التـــي حــددها القـــانون. ي

مــن رأس  %20علـــى إقتــراح مجلــس اإلدارة أو إذا بلــغ  بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة بنــاء  اإلحتيــاطي اإلختيــاري 
م اإلحتيــاطي اإلختيــاري ألغــراض تقرهــا الجمعيــة العموميــة بنــاء  علــى إقتــراح مجلــس . يــتم إســتخداالمــال المــدفوع

اإلدارة. يتم تكوين احتيـاطي خـاص بنـاء  علـى اقتـراح مجلـس اإلدارة وموافقـة الجمعيـة العموميـة، ويـتم اسـتخدامه 
 ألغراض تقرها الجمعية العمومية بناء  على اقتراح مجلس اإلدارة.

  

 

 حتياييا
 قانوني

 ياييحتا
 إختياري 

 احتيايي
 المجمــــوع خاص

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

ديسمبر  31الرصيد كما في 
 137.846.156 80.000.000 19.547.271 38.298.885 )مدقق( 2015

 -- -- -- -- الحركة خالل الفترة
 مارس 31الرصيد كما في 

 137.846.156 80.000.000 19.547.271 38.298.885 )غير مدقق( 2016
ديسمبر  31الرصيد كما في 

 138.971.532 80.000.000 19.547.271 39.424.261 )مدقق( 2016
 -- -- -- -- الحركة خالل الفترة

مارس  31الرصيد كما في 
 138.971.532 80.000.000 19.547.271 39.424.261 )غير مدقق( 2017

 
 ثالثـة أشـهروني واالحتياطي االختياري واالحتيـاطي الخـاص خـالل فتـرة اللم يتم أي تحويل إلى االحتياطي القان

( حيــــث أن ء: ال شــــي2016 مــــارس 31المنتهيــــة فــــي  ثالثــــة أشــــهر)لفتــــرة ال 2017مــــارس  31المنتهيــــة فــــي 
 التحويل يعتمد على النتائج المدققة للسنة.
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 للسهم الواحد الربح األساسي -16
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 3.791.518 4.560.387 )درهم( للفترةالربح 

 86.400.000 86.400.000 (سهم) عدد األسهم

 0.04 0.05 (درهمالواحد ) لسهماألساسي لربح ال
  

 
 توزيعات أرباح  -17

على توزيع أرباح نقدية  2017ابريل  8الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  اجتماعفي  وافق المساهمون 
 .2016عن سنة د( فلس للسهم الواح 10)بواقع درهم  8.640.000والتي بلغت من رأس المال  %10نسبة ب

والتي بلغت من رأس المال  %10تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2016خالل سنة 
 .2015عن سنة فلس للسهم الواحد(  10)بواقع درهم  8.640.000

  
هذه  نظرا  إلقرار 2016لم يتم تعديل هذه البيانات المالية الموجزة بتوزيعات األرباح النقدية المعتمدة عن سنة 

 الفترة الحالية. نهايةالتوزيعات من قبل المساهمين بعد 
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 معلومات قياعية -18
 أساسيين: من خالل قطاعي أعمال الشركةتعمل 

واالستثمارات في ممتلكات واالستثمار في شركة زميلة أسهم متاحة للبيع ت في تضمن االستثماراي الذيو  االستثماراتقطاع و قطاع يتضمن تربية وتجارة الدواجن 
 وودائع ثابتة لدى البنوك.

 2016 مارس 31المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة ال 2017مارس  31المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة ال 
 المجموع استثمارات دواجن المجموع استثمارات دواجن 

 (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق 

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

       
 10.017.425 -- 10.017.425 12.791.716 -- 12.791.716 إيرادات القياع
 3.791.518 3.192.289 599.229 4.560.387 2.805.764 1.754.623 نتائج القياع

       
 2016ديسمبر  31 2017مارس  31 
 المجموع استثمارات دواجن المجموع استثمارات دواجن 

 (ة)مدقق (ة)مدقق (ة)مدقق (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق 

 درهـــم درهـــم ـمدرهــ درهـــم درهـــم درهـــم 

       
 482.633.890 436.446.363 46.187.527 465.481.298 412.918.059 52.563.239 موجودات القياع
 32.268.809 -- 32.268.809 34.424.928 -- 34.424.928 ميلوبات القياع

 
 

 .ال يوجد معامالت بين قطاعات األعمال
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 االلتزامات والميلوبات المحتملة -19
 مارس 31 

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق 
 درهـــــم  درهـــــم 
    

 200.000  200.000 كفاالت بنكية
 

 قياس القيمة العادلة  -20
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات 
ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات 

مستمرة في  الشركةيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة العادلة على إفتراض أن بين القيم الدفتـرية وتقديرات الق
 أعمالها دون أي نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط مجحفة.

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة فــي البيانــات الماليــة  تعتبــر القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات اإلدارةإن 
 مقاربة لقيمتها العادلة. ةالموجز 

 
  أساليب التقييم واإلفتراضات المتبعة لقياس القيمة العادلة

ســتخدام أســاليب التقيــيم واإلفتراضــات ابوغيــر الماليــة يــتم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
 .2016 رديسمب 31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  المستخدمة في إعداد البيانات الماليةالمماثلة 

 
 التي يتم قياسها الحقا  للقياس المبدئي بالقيمة العادلةوغير المالية يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية 

  ة العادلة:على أساس القيم 3إلى  1، مقسمة إلى ثالثة مستويات من بشكل متكرر
 قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق  :المستوى األول

 .النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة

 قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم  :المستوى الثاني
لتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثال ( إدراجها في المستوى األول وا

 .أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من األسعار(

 من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت  قياسات القيمة العادلة المستقاة :المستوى الثالث
 .حظة )المدخالت غير المالحظة(للموجودات أو المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المال
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  "تتمة""تتمة"  20172017مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة أشهرثالثة أشهرفترة الفترة اللل
 
 

 "تتمة" القيمة العادلةقياس  -19
 

 "تتمة" لعادلةالمتبعة لقياس القيمة ا واالفتراضاتأساليب التقييم 
 

 (:ة)غير مدقق 2017مارس  31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     الموجودات المالية:
     استثمارات متاحة للبيع

 174.398.312 -- -- 174.398.312 أدوات ملكية مدرجة
 15.020.000 15.020.000 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة
     الموجودات غير المالية:
 94.400.000 94.400.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 174.398.312 -- 109.420.000 283.818.312 

     :(ة)مدقق 2016ديسمبر  31

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     الموجودات المالية:
     ت متاحة للبيعاستثمارا

 198.267.410 -- -- 198.267.410 أدوات ملكية مدرجة
 15.020.000 15.020.000 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة

     المالية: غير الموجودات
 94.400.000 94.400.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 198.267.410 -- 109.420.000 307.687.410 
 

حويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة لم يكن هناك أية ت
 ات للجدول أعاله.إيضاحالعادلة، وبالتالي لم يتم إدراج أية 

 
 نتائج موسمية -20

المنتهية في  ثالثة أشهرمليون درهم لفترة ال 1.25تتضمن ايرادات استثمارات ايرادات توزيعات أرباح بمبلغ 
مليون درهم( وهي ذات طبيعة  2: 2016 مارس 31المنتهية في  ثالثة أشهر)لفترة ال 2017مارس  31

 موسمية.
 

 إعتماد البيانات المالية الموجزة -21
  بتــاريخوتــم التوقيــع عليهــا  مجلــس اإلدارة أعضــاء مــن قبــلالمــوجزة  الماليــة البيانــاتتمــت الموافقــة علــى إصــدار 
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