
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف  

 ربية المتحدةـارات العــــاإلم – رأس الخيمة
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  2019ابريل/2588أ/ن د.المرجع: 

 

 

 تقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية المختصرة

 

 

 إلى: 

 السادة/ أعضاء مجلس اإلدارة المحترمين

 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع

 ،184ص.ب: 

 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 

 

 مقدمة

 

لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع، قمنا بمراجعة القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة 

و قائمة  2019يونيو  30)"الشركة"( والتي تحتوي على قائمة المركز المالي األولية المختصرة كما في 

في حقوق المساهمين األولية  األولية المختصرة وقائمة التغييراتالربح او الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

المختصرة وقائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ. ان اإلدارة 

ً للمعيار المحاسبي  مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بصورة عادلة وفقا

ولي(. ومسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة هذه القوائم المالية األولية )التقرير المالي األ 34الدولي رقم 

 المختصرة بناءا على أساس مراجعتنا.

 

 نطاق المراجعة

 

)مراجعة البيانات المالية األولية  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية حول عمليات المراجعة 

أة(. تتضاامن مراجعة البيانات المالية األولية القيام باإلسااتع م التي يقوم بها مدقق الحسااابات المسااتقل للمنشاا

اجراءات تحليلية و بشاااااكل رئيساااااي من األشاااااخاص المساااااؤولين عن األمور المالية والمحاسااااابية وت بيق 

الذي يتم وفقاً للمعايير ان المراجعة تقل في ن اقها بصااااورة جوهرية عن التدقيق . اجراءات مراجعة اخرى

الحسااااااابات وبالتالي فتنها التمكننا من الحصااااااول على تأكيد حول جميع األمور الهامة التي  الدولية لتدقيق

 يمكن أن يبينها التدقيق. ولذا فتننا ال نبدي رأي تدقيق.

 

 أساس اإلستنتاج المتحفظ 

 

 من القوائم المالية األولية المختصرة ، الذي يبين أن اإلستثمارات في 7كما هو مبين في اإليضاح رقم  (أ)

شركات زميلة تتضمن إستثمار الشركة في شركة راك ايه ام آي هوتيل المحدودة )ذ.م.م( بمبلغ 

. لم نتمكن من الحصول على بينات تدقيق 2019يونيو  30درهم إماراتي كما في  75.100.000

انية ثبوتية كافية وم ئمة فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للشركة الزميلة وذلك بسبب عدم تزويدنا بتمك

الوصول إلى البيانات المالية ال زمة من قبل اإلدارة. بالتالي، لم نتمكن من التحقق فيما إذا كان هناك 

 ضرورة إلجراء أية تعدي ت متعلقة بذلك اإلستثمار.

 

، تكبد ق اع الدواجن خسائر من القوائم المالية األولية المختصرة 15كما هو مبين في اإليضاح رقم   (ب)

درهم إماراتي، مما يدل على احتمالية وجود  2,939,852بمبلغ  2019يونيو  30للفترة المنتهية في 

انخفاض في القيمة. لم نتمكن من الحصول على بينات تدقيق ثبوتية كافية وم ئمة فيما يتعلق بالقيمة 

عدم قيام إدارة الشركة بتقييم إنخفاض القيمة  الدفترية لألصول الغير متداولة لق اع الدواجن بسبب

انخفاض قيمة االصول. بالتالي، لم نتمكن من التحقق فيما إذا  - 36وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 كان هناك ضرورة إجراء أية تعدي ت على االصول غير المتداولة لق اع الدواجن. 
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 ئم المالية األولية المختصرة )تتمة(تقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل للقوا

 

 أساس اإلستنتاج المتحفظ )تتمة(

 

إن العقارات اإلستثمارية  من قائمة المركز المالي األولية المختصرة ، 5في اإليضاح رقم  كما هو مبين (ج)

. تم تقييم هذه 2019يونيو  30درهم إمارتي كما في  34.400.000مدرجة بالقيمة العادلة بمبلغ 

اإلستثمارية من قبل مقيم خارجي مستقل باتستخدام افتراضات واحكام معينة. لم نتمكن من  العقارات

ن قبل المقيم الحصول على بينات تدقيق كافية وم ئمة فيما يتعلق باإلفتراضات واألحكام المستخدمة م

وذلك بسبب عدم  2019يونيو  30اإلستثمارية كما في  العقاراتالخارجي المستقل في تقييم هذه 

 بالتالي، اإلفتراضات واألحكام المستخدمة من قبل المقيم. داعمة من اجل إثباتتزويدنا ببينات تدقيق 

  .ى هذه المبالغلم نتمكن من التحقق فيما إذا كان هناك ضرورة إلجراء أية تعدي ت عل

 

 المتحفظ االستنتاج

 

المتحفظ، فتنه لم يتبين االسااتنتاج اً على مراجعتنا، بتسااتثناء اآلثار المحتملة لألمور المذكورة في أساااس بناء

المالية األولية المختصااارة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي  البياناتلنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن 

 )التقرير المالي األولي(. 34قاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم الجوهرية، وف

 

 أمور أخرى

 

كان قد تم تدقيقها من قبل مدقق حساااابات  2018ديسااامبر  31إن القوائم المالية للشاااركة للسااانة المنتهية في 

 باألمور التالية:فيما يتعلق  2019مارس  17آخر والذي أبدى رأي متحفظ بشأن تلك القوائم المالية بتاريخ 

 معلومات فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للشركة الزميلة. نقص (1

 .2018ديسمبر  31إنخفاض القيمة على ق اع الدواجن كما في  لم يتم إجراء تقييم (2

كما في  العقارات اإلساااتثماريةلم يتم تزويدنا بمعلومات للتحقق من اإلفتراضاااات المساااتخدمة في تقييم  (3

 .2018ديسمبر  31

كان قد  2018يونيو  30باإلضاااافة، إن البيانات المالية األولية المختصااارة لفترة الساااتة أشاااهر المنتهية في  

فيما يتعلق  2018آب  12نتاج متحفظ في تمت مراجعتها من قبل مدقق حساااااااابات آخر والذي أبدى إساااااات

ديساااااامبر  31و  2018يونيو  30بحقيقة أنه لم يتم إجراء تقييم انخفاض القيمة على ق اع الدواجن كما في 

 .2018يونيو  30ة كما في ، ونقص المعلومات حول القيمة الدفترية ل ستثمار في شركات زميل2017

 

 

 

 

 

 

 زايد مانيار

 شريك رئيسي

 ماككرو 

 579رقم التسجيل: 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

 2019يوليو  18
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 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "ش.م.ع"

 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30قائمة المركز المالي األولية المختصرة كما في 

 درهم اإلمارات العربية المتحدة

 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.

 .3و  2المستقل عن مراجعة هذه البيانات المالية األولية المختصرة مدرج في الصفحتين إن تقرير مدقق الحسابات 

من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  2019يوليو  18 في 17إلى  4تم إعتماد القوائم المالية األولية المختصرة في الصفحات من 

 وتوقيعها باإلنابة عنهم من قبل:
 

 القاسميالشيخ محمد حميد عبدهللا محمد 

 رئيس مجلس اإلدارة

 محمد الصديق اإلمام عبدالقادر 

  المدير العام

  

 إيضاحات

 2019يونيو  30 

  )غير مدقق(

 2018ديسمبر  31

 )مدقق(

      أصول

      أصول غير متداولة

 13,242,771  12,828,119  4 عقارات ومباني ومعدات

 89,840,000  89,840,000  5 عقارات استثمارية

 83,130,926  83,085,899  7 إستثمارات في شركات زميلة

 133,871,334  108,896,821  8 إستثمارات بالقيمة العادلة من خ ل الدخل الشامل االخر

 -  17,469,382  9 بالتكلفة الم فأةأصول مالية 

 6,000,000  6,000,000  10 قرض ل رف ذو ع قة 

 326,085,031  318,120,221   إجمالي األصول الغير متداولة
      

      أصول متداولة

 2,723,721  4,591,145   ثروة حيوانية  أصول

 1,941,029  1,600,688  11 المخزون

 8,691,562  8,885,593  12 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 1,445,492  793,381  10 ف ذات ع قةاذمم مستحقة من اطر

 5,000,000  4,000,000  10 ع قة وقروض ممنوحة ل رف ذ

 38,699,625  17,480,547  13 أرصدة بنكيةنقد و 

 58,501,429  37,351,354   إجمالي األصول المتداولة

 384,586,460  355,471,575   إجمالي  األصول
   

 
  

      اإللتزاماتحقوق المساهمين و

      حقوق المساهمين 

 86,400,000  86,400,000   رأس المال

 139,088,431  139,088,431   اتحتياطاإل

 لإلستثماراتالتغييرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 من خ ل الدخل الشامل االخر المدرجة بالقيمة العادلة

  
48,146,512  73,121,025  

 51,223,707  50,127,332   أرباح مدورة

 349,833,163  323,762,275   إجمالي حقوق المساهمين
   

 
 

 

      إلتزامات غير متداولة 

 3,357,723  3,455,444   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 3,357,723  3,455,444   إجمالي اإللتزامات الغير متداولة
   

 
 

 

      إلتزامات متداولة

 23,572,915  23,571,475   أربار مساهمين غير مدفوعة

 7,822,659  4,682,381   ذمم دائنة تجارية وأخرى

 31,395,574  28,253,856   إجمالي اإللتزامات المتداولة

 34,753,297  31,709,300   إجمالي اإللتزامات

 384,586,460  355,471,575  إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات
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 كة رأس الخيمة للدواجن والعلف "ش.م.ع"شر  

 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة   
 )غير مدققة( 2019يونيو  30الشامل اآلخر األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل   

 درهم اإلمارات العربية المتحدة

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

.القوائم المالية األولية المختصرةتشكل اإليضاحات المرفقة جزءا اليتجزأ من هذه  

 يونيو 30فترة الثالثة أشهر المنهية في   يونيو 30فترة الستة أشهر المنهية في    

 2018  2019  2018  2019  إيضاحات 

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

          

 6,335,606  5,764,491  15,522,243  14,171,042   اإليرادات

 (10,837,176)  (3,571,615)  (20,497,387)  (12,282,201)   تكلفة المبيعات

 (4,501,570)  2,192,876  (4,975,144)  1,888,841   إجمالي الربح/)الخسارة(

 (1,852,249)  (984,162)  (3,117,017)  (2,617,122)   وإداريةنفقات عمومية 

 (1,134,919)  (1,167,468)  (2,066,073)  (2,321,332)   نفقات مبيعات وتوزيع

 1,237,166  2,807,592  7,368,413  6,304,004   اتستثمارمن اإلدخل 

 11,784  (   3,899)  93,189  (45,027)  7 شركة زميلةالحصة الشركة من ربح/)خسارة( 

 147,220  60,849  287,358  212,465   دخل آخر

 (9,287)  (9,220)  (42,484)  (102,704)   تكلفة تمويل

 (6,101,855)  2,896,568  (2,451,758)  3,319,125   للفترة)الخسارة(  /صافي الربح 

 الدخل الشامل اآلخر

 تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارةبنود لن يتم 
 

   
    

في القيمة العادلة إلستثمارات  ( / زيادةإنخفاض)

 بالقيمة العادلة

 من خ ل الدخل الشامل اآلخر

   

 

(24,974,513) 

 

 

 

(5,276,080) 

  

 

(1,516,043) 

  

 

9,271,687 

   (24,974,513)  (5,276,080)  (1,516,043)  9,271,687 

 3,169,832  1,380,525  (7,727,838)  (21,655,388)   إجمالي الريح / )الخسارة( الشاملة للفترة

          

 (0.07)  0.03  (0.03)  0.04  14 السهم األساس / )خسارة( ربحية
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تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة

 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 

 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في الستة األولية المختصرة لفترة  المساهمين  قائمة التغييرات في حقوق

 درهم اإلمارات العربية المتحدة
 

 

 

 

  

   

      

 

   

 

 

 

 

 

 إحتياطي قانوني  رأس المال

التغييرات المتراكمة في  

 القيمة العادلة لإلستثمارات

من  المدرجة بالقيمة العادلة

 خالل الدخل الشامل االخر

  

 

 

 أرباح مدورة

  

 

 

 مجموع حقوق المساهمين

              
 380,818,399  63,868,540  91,461,428  139,088,431  86,400,000     )غير مدقق( 2018 يناير 1الرصيد كما في 

 (2,451,758)  (2,451,758)  -  -  -     للفترة الخسارة

 (5,276,080)  -  (5,276,080)  -  -     الخسارة الشاملة االخرى

 (7,727,838)  (2,451,758)  (5,276,080)  -  -     إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (4,320,000)  (4,320,000)  -  -  -     الموزعه رباحاال

 (100,000)  (100,000)  -  -  -     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 368,670,561  56,996,782  86,185,348  139,088,431  86,400,000     )غير مدقق( 2018يونيو  30الرصيد كما في 

              

 349,833,163  51,223,707  73,121,025  139,088,431  86,400,000     ))مدقق 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 3,319,125  3,319,125  -  -  -     الربح للفترة

 (24,974,513)  -  (24,974,513)  -  -     الخسارة الشاملة االخرى

 (21,655,388)  3,319,125  (24,974,513)  -  -     إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (4,320,000)  (4,320,000)  -  -  -     توزيع ارباح

 (95,500)  (95,500)  -  -  -     مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 323,762,275  50,127,332  48,146,512  139,088,431  86,400,000     )غير مدقق( 2019يونيو  30الرصيد كما في 
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 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "ش.م.ع"

 اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةقائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة لفترة 

 درهم اإلمارات العربية المتحدة

   

 يونيو 30 فترة الستة أشهر المنتهية في

  2019  2018 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (2,451,758)  3,319,125  للفترة / )الخسارة( صافي الربح

     تعدي ت لــ:

 (93,189)  45,027  حصة الشركة من خسارة/)أرباح( شركات زميلة

 (4,250)  -  )أرباح( بيع عقارات ومباني ومعدات

 957,036  1,131,149  ومعدات   ومبانيإه ك عقارات 

 (5,681,267)  (3,774,075)  دخل أرباح موزعة

 (744,110)  (1,759,788)  دخل من الفائدة

 42,484  102,704  تمويلال لفةتك

 175,885  157,419  مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

 (7,799,169)  (778,439)  واإللتزامات التشغيلية)الخسارة( التشغيلية قبل التغييرات في األصول 

     المتداولة )زيادة(/نقص في األصول

 1,078,447  340,341  المخزون

 2,556,096  (1,867,424)  ثروة حيوانية  أصول

 (1,646,142)  (194,031)  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 106,802  652,111  ذمم مستحقة من أطراف ذات ع قة

     المتداولة الزيادة / )النقص( في اإلتزامات

 71,106  (3,140,278)  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 (5,632,860)  (4,987,720)  صافي النقدية )المستخدمة في( العمليات

 (99,775)  (59,698)  تعويض نهاية خدمة الموظفين المدفوع

 (42,484)  (102,704)  التمويل المدفوعة ةتكلف

 (5,775,119)  (5,150,122)  صافي النقدية )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

     التدفقات النقدية من االنشطة اإلستثمارية

 -  (16,905,000)  شراء أصول مالية بالتكلفة الم فأة

 (990,833)  (716,497)  شراء عقارات ومباني ومعدات

 (100,000)  -  إضافات في اإلستثمارات في شركات زميلة

 8,820  -  متحص ت من بيع عقارات ومباني ومعدات

 1,000,000  1,000,000  ض ل رف ذو ع قةومتحص ت من قر

 744,110  1,195,406  فائدة مستلمة

 5,681,267  3,774,075  أرباح موزعة مستلمة

 -  26,290,722  جل مستحقة خ ل اكثر من ث ثة شهورألعائدات من إستبعاد ودائع 

 (354,846)  -  جل مستحقة خ ل اكثر من ث ثة شهورألودائع إلستحواذ دفعات 

 5,988,518  14,638,706  صافي النقدية من االنشطة االستثمارية

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (4,369,670)  (4,321,440)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (100,000)  (95,500)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (4,469,670)  (4,416,940)  صافي النقدية )مستخدمة في( األنشطة التمويلية

 (4,256,271)  5,071,644  في النقد وما يعادله / )النقصان( صافي الزيادة

 7,820,504  1,706,532  يعادله، بداية الفترةالنقد وما 

 3,564,233  6,778,176  النقد وما يعادله، نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 .تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا اليتجزأ من هذه البيانات المالية المختصرة
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 

 المتحدةاإلمارات العربية  -رأس الخيمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةإيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة 

 

 القانوني ونشاطات األعمال الوضع 1

شركة ذات مساهمة "( هي الشركة)" رأس الخيمة ،"ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف  1-1

الصادر من قبل صاحب السمو حاكم رأس  1976لسنة   8/76 األميري رقمبموجب المرسوم  تأسستعامة 

من قبل دائرة  ةصادرال 302رقم  رخصة صناعيةبموجب  1978يناير  11ي ف الشركة الخيمة. تم تأسيس

 سوق أبوظبي لألوراق المالية.بركة . يتم تداول أسهم الشرأس الخيمةالتنمية اإلقتصادية لحكومة 

اإلنتاجية الفنية األخرى  واألعمالالتجارية وة يلصناع، اةيالزراعاألنش ة  للشركة الرئيسيةتشمل األنش ة  1-2

 .بتنتاج الدواجن المتعلقة

 اإلمارات العربية المتحدة. – رأس الخيمة، 184ص.ب  هوللشركة  المسجلالمكتب عنوان  1-3

 ، سوداني الجنسية. اإلمام عبدالقادر، المدير العامعلى عاتق السيد/ محمد الصديق  تقع اإلدارة والرقابة 1-4

 .302رقم لشركة ل الصناعية ةلرخصل يةتشغيلالنتائج الاألولية المختصرة تتضمن هذه القوائم المالية  1-5

 

  أساس اإلعداد 2
التقرير المالي األولي  " 34 للمعيار المحاسبي الدولي رقم وفقااألولية المختصرة القوائم المالية هذه تم إعداد  

 .للشركةبدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهي العملة التشغيلية وتم عرضها  "

 

 واإلستثمارية  العقارات بتستثناء، وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةاألولية المختصرة القوائم المالية هذه تم إعداد  

 .قياسها بالقيمة العادلةالحيوانية واألدوات المالية التي تم الثروة  أصول

 

تتوافق األولية المختصرة هذه القوائم المالية السياسات المحاسبية وطرق اإلحتساب التي تم تبنيها في إعداد  

التعدي ت تبني  بتستثناء 2018ديسمبر  31مع تلك المستخدمة في القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 .( 3اإليضاح  )ا ورد في مالجديدة على المعايير ك

 

ة جميع نواحي أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالي 

 .2018ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 

 

ويجب  الكاملة الم لوبة للقوائم المالية السنوية ال تشمل جميع البياناتاألولية المختصرة القوائم المالية هذه  

 .2018ديسمبر  31أن تقرأ باإلقتران مع القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 

للنتيجة  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  المختصرةليس من الضروروي أن تشير النتيجة  

 .2019ديسمبر  31التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في 

  

والتقديرات   وضع األحكاميت لب من اإلدارة القيام األولية المختصرة القوائم المالية هذه إعداد إن  

 ألصولل التقرير عنهاتي تم ال قيمالتؤثر على ت بيق السياسات المحاسبية وكذلك على  قد واإلفتراضات التي

 . وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والنفقاتواإليرادات  إللتزاماتا و

  

اإلدارة لت بيق السياسات  التي وضعتهاالهامة األحكام كانت  ،األولية المختصرةالقوائم المالية إعداد هذه في  

للتقديرات الغير مؤكدة هي نفس التقديرات والمصادر الم بقة على القوائم  الرئيسيةالمحاسبية والمصادر 

 . 2018ديسمبر  31المالية المدققة للسنة المنتهية في 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 

 اإلمارات العربية المتحدة  -رأس الخيمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  أهم السياسات المحاسبية 3

تتوافق مع تلك المستخدمة األولية المختصرة القوائم المالية السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد إن  

 الجديدة التعدي تتبني  بتستثناء، 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في لالسنوية المالية إعداد القوائم في 

 .2019يناير  1 في للمعايير والتي تبدأ التالية

 

 .”عقود اإليجار“ 16رقم المعيار الدولي للتقرير المالي  •

 .الشركةجوهري على  لتبني المعيار أثرلم يكن  
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 

 مدققة()غير  2019يونيو  30شهر المنتهية في أالستة لفترة األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 درهم اإلمارات العربية المتحدة

      

 ومباني ومعداتعقارات  4

 

المنتهية  أشهر ستةالفترة درهم إماراتي ) 716,497والمباني والمعدات مبلغ  عقاراتخ ل الفترة، بلغت اإلضافات لل 

مبلغ  2019يونيو  30المنتهية في الستة أشهراإله ك لفترة  بلغ درهم إماراتي( و 990,833 : 2018يونيو  30في 

 درهم إماراتي( 957,036:  2018يونيو  30المنتهية في فترة الستة أشهردرهم إماراتي ) 1,131,149

 

 .العربية المتحدة اإلماراتدولة  في تقعوالمباني والمعدات العقارات جميع 

 

 
2019يونيو  30     2018ديسمبر  31    

 )مدقق(  )غير مدقق(  عقارات إستثمارية 5

      

 55,440,000  55,440,000  ق ع أراضي 

 34,400,000  34,400,000  مباني 

   89,840,000  89,840,000 

 
 السنة كما يلي: / حركات خ ل الفترة 

 
 92,380,000  89,840,000  السنة / الرصيد في بداية الفترة 

 (2,540,000)  - انخفاض في القيمة العادلة 

 89,840,000  89,840,000  السنة / الرصيد في نهاية الفترة 

 
تم إدراج  .في دولة اإلمارات العربية المتحدة تقعراضي ومباني لق ع أالقيمة العادلة  تتضمن يةاإلستثمارالعقارات  

 .2018ديسمبر  31قل كما في تبالقيمة العادلة بناءا على تقييم مقيّم خارجي مس يةستثماراإلالعقارات 

 

 أخرى أصول 6

 

 دفعها تم هدفعة مقدمتمثل  إماراتي مليون درهم 75 البالغه قيمتها األخرى األصولإن  ،2017 ديسمبر 31كما في  

 ـزيرةجشراء ق عة أرض في ال اتفاقية تجاه "(الحمراء)"لشركة الحمراء للت وير العقاري ذ.م.م.  2010 عام خ ل

ـلس إدارة جقرر مإدارة شركة الحمراء،  مناقشةو بعد  2016خ ل عام رأس الخيمة.  –في قرية الحمراء " ب"

ين جيتـيراتسشركاء ا عم في شراكة ولعن طريق الدخ كمالي وذل إستثمارإلى  اإلستثمار هذامن الهدف الشركة تغيير 

 في إمارة رأس الخيمة.  الضيافةفي ق اع  اإلستثمارالى  تهدفشركة ذات مسؤولية محدودة  لتشكيلآخرين 

 

 لتحويل ءشركة الحمرا عم ملكية اسهمرداد ق عة أرض ونقل تسالشركة اتفاقية ا تأبرم ، 2018مايو  6 خبتاري 

 ٪27.7528 تمثلوالتي  ("الفندق")ذ.م.م  -حمن شركة راك ايه ام آي هوتيل م. ("الحصص")حصة  5.276.020

مليون درهم  75البالغة و  إلى الشركة كتسوية للدفعة المقدمة ،المملوكة من قبل شركة الحمراء، ل الفندقمن رأس ما

 .نقولةللحصص المائية ء كتسوية نهمراشركة الحل الدفعمستحق  درهم إماراتي 100.000باإلضافة لمبلغ  ،إماراتي

 

  

 

  75,000,000  -  الرصيد في بداية الفترة/السنة 

 (75,000,000)  - (7محول إلى إستثمار في شركات زميلة )إيضاح  

   -  - 
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 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "ش.م.ع"

 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 
 )غير مدققة(2019يونيو  30إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 درهم اإلمارات العربية المتحدة

      

 في شركات زميلة  اتإستثمار 7

  

 2018 ديسمبر 31  2019 يونيو 30  النسبة المئوية للملكية 

 )مدقق(  )غير مدقق(  2018  2019 

رأس الخيمة للتغليف  شركة

 ذ.م.مش.المحدودة 
50.00% 

  

50.00% 

  

7,985,899 

 

8,030,926 

 

( المحدودة)راك ايه ام آي هوتيل 

 75,100,000  75,100,000  %27.75  %27.75 (ذ.م.م)

     83,085,899  83,130,926 

 

وتجارة  وحاويات كرتون هو تصنيع صناديق ش.ذ.م.مالنشاط الرئيسي لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة  

 بالجملة. األوراق

 العقارات. ت وير وذ.م.م ه-المحدودة راك ايه ام آي هوتيل النشاط الرئيسي لشركة 

 كما يلي: الملكية،بتستخدام طريقة حقوق  تمت حسبتهاالزميلة  اتالبيانات المالية الملخصة للشرك

 

 2018 ديسمبر 31  2019 يونيو 30    

 )مدقق(  )غير مدقق(   

 الزميلة: اتاإلستثمارات في الشرك ةفيما يلي حرك 

 

 

   

 8,002,256  83,130,926  الرصيد في بداية الفترة/السنة 

 28,670  (45,027)   )الخسارة(/ربحالحصة الشركة من  

 75,000,000  -  أخرى أصولتحويل من  

 100,000  -  إضافات خ ل الفترة/السنة 

 83,130,926  83,085,899  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 

المبالغ المبينة في قوائمها المالية  ش.ذ.م.مالمالية أدناه لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة  البياناتيمثل ملخص  

 (ذ.م.م) المحدودةالمالية لشركة راك أية أم آي هوتيل البيانات تقارير المالية. تمثل للوفقاً للمعايير الدولية المعدة 

 .بعد حصة الشركة في رأس مال الفندق حيث أن الفندق لم يبدأ عملياته التـجارية مجرد

  

 ، اإلمارات العربية المتحدةش.ذ.م.م شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة  -البيانات المالية لشركات زميلة  
 

 

 12,147,683  4,916,998  متداولة إلتزامات 

 6,569,166  10,027,755  غير متداولة إلتزامات 

 18,716,849  14,944,753  اإللتزاماتإجمالي  
 

 16,061,851  15,971,796  األصولصافي  
 

 %50  %50  الشركة الزميلة نسبة الملكية للشركة في 
 

 8,030,926  7,985,899  لحصة الشركة في الشركة الزميلة القيمة الدفترية 

 

 

 

 

 

 16,318,740  13,167,423  متداولة أصول 

 18,459,960  17,749,126  غير متداولة أصول 

 34,778,700  30,916,549  إجمالي األصول 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 

 )غير مدققة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 اإلمارات العربية المتحدةدرهم 

       

 إستثمارات في شركات زميلة )تتمة( 7

 

 شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م ، اإلمارات العربية المتحدة )تتمة( -البيانات المالية لشركة زميلة 
 

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

  2019 

  )غير مدقق(

2018 

 )غير مدقق(

 2019 

 )غير مدقق(

 2018 

 )غير مدقق(

         

 5,431,448  4,946,439  10,979,217  9,906,737 إيرادات الفترة 

 23,568  (7,797)  186,378  (90,054) ربح/)خسارة( الفترة 

نسبة الملكية للشركة في الشركة  

 %50.00 الزميلة
 

50.00% 

 

50.00% 

 

50.00% 

 / حصة الشركة من صافي الربح 

 93,189  (45,027) )الخسارة( من الشركات الزميلة

  

(3,899) 

  

11,784 

         

 

شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة تم إدارج م ابقة البيانات المالية الملخصة أع ه مع القيمة الدفترية للملكية في  

 في هذه القوائم المالية.ش.ذ.م.م 

 

 ذ.م.م المحدودةراك ايه ام آي هوتيل  -البيانات المالية لشركة زميلة  
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30   

 )مدقق(  )غير مدقق(   

      

 270,603,035  270,603,035  إجمالي رأس مال الشركة الزميلة 

 %27.75  %27.75  الشركة الزميلةنسبة الملكية للشركة في  

 

المحدودة  شركة راك ايه ام آي هوتيلتم إدارج م ابقة البيانات المالية الملخصة أع ه مع القيمة الدفترية للملكية في  

 ذ.م.م في هذه القوائم المالية.-

 

 الدخل الشامل اآلخر من خاللإستثمارات بالقيمة العادلة  8

 

 104,663,834  79,689,321  إستثمارات مدرجة 

 29,207,500  29,207,500  إستثمارات غير مدرجة 

   108,896,821  133,871,334 

 

 هي كما يلي:  اآلخرالدخل الشامل  عبرحركات اإلستثمارات بالقيمة العادلة  
 

 152,211,737  133,871,334  الرصيد في بداية الفترة/السنة 

 (18,340,403)  (24,974,513)  إنخفاض في القيمة العادلة 

 133,871,334  108,896,821  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 

الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  عبربالقيمة العادلة المحددة  ستثماراتإلفي القيمة العادلة لالمتراكمة التغييرات  عرضتم  

درهم إماراتي( ضمن  73.121.025:  2018ديسمبر  31) 2019يونيو  30درهم إماراتي كما في  48,146,512

 .المساهمينحقوق 

 

 

 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
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 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 

 )غير مدققة(2019يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 المتحدةدرهم اإلمارات العربية 

      

 المطفأة بالتكلفةمالية  أصول 9

  

 2018ديسمبر  31  2019 يونيو 30  :المالية بالتكلفة الم فأة هي كما يلي حركات األصول 

 )مدقق(  )غير مدقق(   

 -  17,051,735  إضافات خ ل الفترة/السنة 

 -  417,647  من الفوائد ارباح 

 -  17,469,382  الفترة/السنةالرصيد في نهاية  

 

المصدرة من قبل بنك دبي  1بنك دبي اإلس مي ليمتد تير  3تشمل اإلستثمارات المدرجة بالتكلفة الم فأة صكوك 

 % سنويا.6.75سنوات وبمعدل فائدة ثابت  5صكوك لمدة ال. 2019اإلس مي في يناير 

 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة  10

والتي تندرج ضمن تعريف ال رف ذات الع قة كما هو متضمنا في تدخل الشركة في معام ت مع شركات أخرى 

"اإلفصاح عن أطراف ذات ع قة". وتشمل األطراف ذات الع قة شركات تحت  24معيار المحاسبة الدولي رقم 

 الملكية المشتركة و/أو اإلدارة واإلشراف المشترك وشركائهم وموظفي اإلدارة الرئيسيين

  . 

 عالقةأطراف ذات من مستحقات  (أ 

 915,856  793,381  شركة زميلة، أ.ع.م ،ش.ذ.م.م شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة  

 529,636  -  المواد الغذائية، شركة تحت إدارة مشتركة، أ.ع.م زيعالبستان إلستيراد وتو 

   793,381  1,445,492 

 عالقة وقروض لطرف ذ  ب(  

 

 11,000,000  10,000,000  ،ش.ذ.م.م شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة   

 (5,000,000)  (4,000,000)  شهر من تاريخ التقرير 12خصم: مستحقات خ ل   

 6,000,000  6,000,000  شهر من تاريخ التقرير 12مستحقات بعد   

 

مليون درهم لتمويل  16للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م، بمبلغ قامت الشركة بمنح قرض طويل األجل لشركة رأس الخيمة 

إنشاء مصنعها الجـديد. يتم سداد القرض على ستة أقساط سنوية بقيمة مليوني درهم إماراتي للسنوات األولى والثانية 

ويحمل . إن القرض غير مضمون 2016م يين درهم إماراتي خ ل األربع سنوات المتبقية بدءا من ديسمبر  3وبقيمة 

 2015أغس س  1% سنوياً إعتبارا من 4معدل فائدة 

. 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  ج(

 طبيعة المعام ت المهمة مع األطراف ذات الع قة والمبالغ المرتب ة بها كانت كما يلي:       

 

 دارة الرئيسييناإلتعويضات موظفي  د( 

 

 هي كما يلي: تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 

 يونيو 30فترة الث ثة أشهر المنتهية في   يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في   

  2019  2018  2019  2018 

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

 440,900  410,421  1,092,466  567,851   مبيعات

 167,821  159,757  378,844  662,478  مشتريات

 106,699  108,493  228,034  212,217  إيرادات الفوائد

 -    -  1,000,000  1,000,000  ذات ع قةسداد قسط قرض من قبل طرف 

 310,725  90,000  525,075  180,000 رواتب )الرئيس/نائب الرئيس(

 180,000  525,075  90,000  310,725 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 

 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 

 )غير مدققة(2019يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 درهم اإلمارات العربية المتحدة

      

 2018ديسمبر  31  2019 يونيو 30  المخزون 11

 )غير مدقق(   

  

 )مدقق(

 

 4,201,626  3,809,204  ق ع غيار وأخرى 

 914,848  1,420,005  بضاعة جاهزة 

 251,917  228,750  أدوية ولقاحات 

 450,943  21,034  مواد تعبئة وتغليف 

   5,478,993  5,819,334 

 (3,878,305)  (3,878,305)  خصم: مخصص مخزون ب ئ الحركة 

   1,600,688  1,941,029 

 

 رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.في في مستودعات أع ه موجود المذكور المخزون  

 

 ئ الحركة كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:مخصص مخزون ب حركات 

 3,878,305  3,878,305  الرصيد في بداية الفترة/السنة 

 3,878,305  3,878,305  نهاية الفترة/السنةالرصيد في  

 

     وأخرى تجارية ذمم مدينة 12

      

 5,294,681  6,630,873  تجارية ذمم مدينة 

 1,302,799  1,636,493  أوراق قبض 

   8,267,366  6,597,480 

 (1,277,863)  (1,277,862)  خصم: مخصص للديون المشكوك في تحصيلها 

   6,989,504  5,319,617 

 796,051  884,096  قروض وسلف للموظفين 

 316,547  88,316  مصاريف مدفوعة مقدما 

 1,067,227  -  دفعات مقدمة للموردين 

 1,192,120  923,677  ذمم مدينة أخرى 

   8,885,593  8,691,562 

  أرصدة بنكيةنقد و  13
   

 97,081  206,464  نقدا في الصندوق 

     أرصدة لدى البنوك: 

 207,197  4,018,848  حسابات جارية       

 1,402,254  2,552,864  ودائع تحت ال لب       

 36,993,093  10,702,371  ودائع ألجل       

   17,480,547  38,699,625 

 (36,993,093)  (10,702,371) اإليداعشهور من تاريخ  3مستحقة خ ل أكثر من ألجل خصم: ودائع  

   6,778,176  1,706,532 

 

 حية السهم األساسبر   14

 

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

    2019  2018  2019  2018 

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

          

 (6,101,855)  2,896,568  (2,451,758)  3,319,125  الفترة)خسارة(  /ربح  

 86,400,000  86,400,000  86,400,000  86,400,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 (0.07)  0.03  (0.028)  0.038  أرباح أساسية ومخفضة للسهم 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 

 )غير مدققة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة األولية المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية 

 العربية المتحدةدرهم اإلمارات 

      

 قطاعيةالمعلومات ال   15

 

 األعمال اتال توجد معام ت بين ق اع

 

إستثمارات الدخل الشامل االخر، أعمال، ق اع الدواجن: يشمل تربية وتجارة الدواجن، وق اع اإلستثمار: يشمل اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خ ل  نالشركة منظمة إلى ق اعي

 ك.وفي البنألجل أخرى وودائع  أصول ،إستثماراتعقارات  أصول مالية بالتكلفة الم فأة، ،في شركة زميلة

         

 2019يونيو  30ستة أشهر المنتهية في فترة ال

     

 2018يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

 دواجن  

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 

 

 إستثمارات

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 المجموع 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 دواجن 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 إستثمارات 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 المجموع 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 15,522,243  -  15,522,243  14,171,042  -  14,171,042   إيرادات الق اع

 (2,451,758)  7,461,602  (9,913,360)  3,319,125  6,258,977  (2,939,852)   نتائج الق اع

 957,036  -  957,036  1,131,149  -  1,131,149    كتهاإل

الشركة من )خسارة(/ربح شركة حصة 

 زميلة

 
-  (45,027)  (45,027)  -  93,189 

 
93,189 

 990,833  -  990,833  716,497  -  716,497   غير متداولة إضافات لألصول

      

 2019يونيو  30

      

 2018ديسمبر  31

  

 

 دواجن   

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 إستثمارات 

 )غير مدقق(

 إماراتيدرهم 

 المجموع 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 دواجن 

 )مدقق(

 درهم إماراتي

 إستثمارات 

 )مدقق(

 درهم إماراتي

 المجموع 

 )مدقق( 

 درهم إماراتي

 384,586,460  343,835,353  40,751,107  355,471,575  309,994,473  45,477,102   الق اع أصول

 34,753,297  -  34,753,297  31,709,300  -  31,709,300   الق اع إلتزامات
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 

 )غير مدققة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة األولية المختصرة إيضاحات القوائم المالية 

 درهم اإلمارات العربية المتحدة

      

 2018ديسمبر  31  2019 يونيو 30   محتملةإلتزامات  16

 )مدقق(  )غير مدقق(    

      

 200,000  200,000  خ اب ضمان 

 

إلتزامات األعمال المستمرة والتي تمت في السياق المعتاد لألعمال، ليس هناك  ،بتستثناء المذكور أع ه

 . أية إلتزامات محتملة أخرى معروفة في البيانات المالية للشركة كما في تاريخ إعداد التقرير

 

  قياس القيمة العادلة 17

  

 

   

ضمن  اإللتزامات، أو دفعه لتحويل أي من  صولاأل التي يتم إست مه لبيع أحد السعرالقيمة العادلة هي 

يمكن أن تنشأ فروقات بين  ،على هذا النحومعام ت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس، 

ي شركة القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة العادلة على إفتراض أن المنشأة ه

 . مستمرة دون أية نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها أو القيام بمعاملة بشروط غير عادلة
 

 بالتكلفة الم فأة المدرجةالقيمة العادلة لألدوات المالية 

المالية المدرجة بالتكلفة الم فأة في القوائم  اإللتزامات المالية و لألصولتعتبر اإلدارة بأن القيمة الدفترية 

 تساوي قيمتها العادلة بالتقريب.األولية المختصرة المالية 
 

 الم بقة ألغراض قياس القيمة العادلة واإلفتراضات التقييمأساليب 

المالية والغير مالية يتم تحديدها بتستخدام نفس تقنيات وإفتراضات التقييم  اإللتزامات و لألصولالقيمة العادلة 

 .2018ديسمبر  31المستخدمة في القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

األولي بالقيمة العادلة  اإلعترافاألدوات المالية والغير مالية التي تم قياسها بعد  تحليل يوضح الجدول التالي

على أساس الدرجة التي تكون فيها القيمة  3إلى  1وتم تصنيفها في مستويات من  ,على أساس التكرار

 العادلة قابلة للم حظة:

النش ة  األسواقفي  (غير المعدلة)المدرجة  األسعارتقة من شات القيمة العادلة المس: قيااألولالمستوى  •

 .اإللتزامات و لألصول

ا هالمدرجة والتي تم إدراج األسعارف ت بخ تقة من مدخ قياسات القيمة العادلة المشالثاني: المستوى  •

أو )مثل األسعار( إما ب ريقة مباشرة  اإللتزامات و لألصول م حظتهاوالتي يمكن  األولفي المستوى 

 ، و:)مشتقة من األسعار( غير مباشرة

 و لألصولت المدخ التقييم التي تتضمن اساليب تقة من سات القيمة العادلة المش: قياالثالثالمستوى  •

  لى بيانات السوق القابلة للم حظة )المدخ ت الغير قابلة للم حظة(.التي ال تستند ع اإللتزامات

 )غير مدقق(: 2019يونيو  30

 

 1مستوى      

  اماراتي درهم

 2مستوى

  اماراتي درهم

 3مستوى

  اماراتي درهم

 المجموع

 اماراتي درهم

        مالية: أصول

من بالقيمة العادلة  إستثمارات

         الدخل الشامل االخر خالل

 79,689,321  -  -  79,689,321 مدرجة إستثمارات

 29,207,500  29,207,500  -  - غير مدرجة إستثمارات

        غير مالية:أصول 

 89,840,000  89,840,000  -  - عقارات إستثمارية

 79,689,321  -  119,047,500  198,736,821 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 

 اإلمارات العربية المتحدة -رأس الخيمة 

 )غير مدققة( 2019يونيو  30أشهر المنتهية في الستة لفترة األولية المختصرة إيضاحات القوائم المالية 

 المتحدةدرهم اإلمارات العربية 

      

 قياس القيمة العادلة  )تتمة( 17

 

 

 )مدقق( 2018ديسمبر  31
 

 

 1مستوى        

  درهم

 2مستوى

  درهم

 3مستوى

  درهم

 المجموع

 درهم

        مالية: أصول

إستثمارات بالقيمة العادلة من 

        الدخل الشامل االخرخ ل 

 104,663,834  -  -  104,663,834 مدرجة إستثمارات

 29,207,500  29,207,500  -  - غير مدرجة إستثمارات

        

        غير مالية:أصول 

 89,840,000  89,840,000  -  - عقارات استثمارية

 104,663,834  -  119,047,500  223,711,334 

 


