
.م.ع)(ششركة األغذیة المتحدة
غیر المدققةالموجزة المرحلیةالبیانـات المالیـة

٢٠١٧سبتمبر٣٠للفترة المنتهیة في 



مجلس إدارةتقریر مراجعة البیانات المالیة الموجزة المرحلیة إلى السادة 
(ش.م.ع)شركة األغذیة المتحدة 

المقدمة
بیـان المركـز المـالي المـوجز والتي تتألف مـن ") الشركةش.م.ع ("األغذیة المتحدة لشركة ةالمرفقةالمرحلیةالموجز ةالمالیاتبیاناللقد راجعنا 

أشـهر المنتهیتـین تسـعةلفترتـي الثالثـة والالشاملالدخلو لدخللذات العالقة المرحلیة ةالموجز والبیانات ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في المرحلي
أشـهر المنتهیـة فـي ذلـك التـاریخ تسعةاللفترة المرحلیة الموجزة والتدفقات النقدیةالمرحلیة الموجزة الملكیة التغیرات في حقوق و في ذلك التاریخ
المعـاییر الدولیــة إلعـداد التقــاریر هـذه البیانــات المالیـة المــوجزة المرحلیـة وفقــًاعــرض إعـداد و . إن اإلدارة مسـؤولة عــن التفســیریةواإلیضـاحات 

إن مسـؤولیتنا هـي إعطـاء "). ٣٤("المعیار المحاسبي الـدولي رقـم إعداد التقاریر المالیة المرحلیة، ٣٤لمعیار المحاسبي الدولي رقم ا-المالیة
مال المراجعة التي قمنا بها.إلى أعاستنادًامالیة الموجزة المرحلیة ستنتاج حول هذه البیانات الا

مجال المراجعة
للمعیـار الـدولي رقـم  علـى مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المالیـة المرحلیـة المنجـزة مـن قبـل الـذي ینطبـق ٢٤١٠لقـد تمـت مراجعتنـا وفقـًا

بصورة رئیسیة من األشخاص المسـؤولین االستفساراتومات المالیة المرحلیة من طلب مدقق حسابات المنشأة المستقل". تتألف مراجعة المعل
المراجعــة األخــرى. إن مجــال عملیــة المراجعــة أقــل بكثیــر مــن مجــال عــن األمــور المالیــة والمحاســبیة وتطبیــق اإلجــراءات التحلیلیــة وٕاجــراءات 

لمعــاییر التــدقیق الدولیــة وبنــاء علیــه فإنهــا ال تمكننــا مــن الحصــول علــى التأكیــدات التــي تطلعنــا علــى جمیــع األمــور التــدقیق الــذي یــتم وفقــًا
بخصوص التدقیق.فإننا ال،على ذلكالجوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القیام بالتدقیق. بناًء نبدي رأیًا

االستنتاج
النـواحي كافـةإلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البیانات المالیة المـوجزة المرحلیـة المرفقـة لـم یـتم إعـدادها مـن استنادًا

للمعیار المحاسبي الدولي رقم  .٣٤الجوهریة وفقًا

عن إرنست ویونغ

وقعت من قبل:
أشرف وحید أبو شرخ

شریـك
٦٩٠قید: الرقم 

_______٢٠١٧
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش

من هذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
٢

المرحليالموجز الدخلبیان 
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة المنتهیة في ل

الثالثة أشهر المنتهیةأشهر المنتهیةتسعةال
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهمإیضاح

٣٤٥,٣٣٦,٤٥٢٣٠٦,٢٤٢,٧٢٧٩٩,٦٠٥,٧٢٤٩١,٤٦٣,١٩١مبیعات

)٧٣,٥٣٧,٧٩٣()٨٢,٠٣٦,٣٣٠()٢٤٣,٢٣٧,٩٢٥()٢٨٢,٢٢١,٦٣٥(تكلفة مبیعات

٦٣,١١٤,٨١٧٦٣,٠٠٤,٨٠٢١٧,٥٦٩,٣٩٤١٧,٩٢٥,٣٩٨إجمالي األرباح

)١٠,٧٨٠,٤٧٢()١١,٤٠٧,٧٧٧()٣٢,٦٨٦,٠٢٤()٣٦,٠٨٧,١٩٠(بیع وتوزیعمصاریف 

)٣,٨١٢,٠٨٩()٣,٨٤٠,٩٨٦()١١,٢٣٨,٠٢٢()١١,٨٣٩,٧٦٣(ٕاداریةعمومیة و مصاریف 

)١٨٣,٦٧٣()١٣٠,٦٤٥()٥٢٩,٦٥٧()٣٦٤,٥٦٨(تمویلمصاریف

-)٧٠,٢٠٥(-)٤٣٠,٧٨١(حصة النتائج في شركة شقیقة

١,٦٥٢,٩٧٤٨٣٢,٥٩٥٢٧١,٤٣٧٥٢٨,٧٢٥ل آخردخ

٣١٦,٠٤٥,٤٨٩١٩,٣٨٣,٦٩٤,٢١٨٢,٣٩١٣,٦٧٧,٨٨٩األرباح للفترة

٨٥٣,٠٠,٦٤٠٨,٠٠,١٢درهمبالربحیة السهم 



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش

من هذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
٣

المرحليالموجز الشامل الدخلبیان 
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهیة في للفترة 

الثالثة أشهر المنتهیةأشهر المنتهیةتسعةال
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

١٦,٠٤٥,٤٨٩١٩,٣٨٣,٦٩٤٢,٣٩١,٢١٨٣,٦٧٧,٨٨٩األرباح للفترة

بنود الدخل الشامل األخرى
یتم إعادة سبنود الدخل الشامل األخرى التي 

:الحقةفترةفي صنیفها إلى األرباح أو الخسائرت
لالستثمارات التغیرات في القیمة العادلة

١٩,٠١٤١,١٢٤١٤,٢٢٣)٣١,٣٨٦(المتوفرة للبیع

الحصة من بنود الدخل الشامل األخرى 
-٢١,٢٥٣-)٦٢,١٠٠(في شركة شقیقة

١٩,٠١٤٢٢,٣٧٧١٤,٢٢٣)٩٣,٤٨٦(ترةبنود الدخل الشامل األخرى للف

١٥,٩٥٢,٠٠٣١٩,٤٠٢,٧٠٨٢,٤١٣,٥٩٥٣,٦٩٢,١١٢إجمالي الدخل الشامل للفترة



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش

من هذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
٤

المرحليالموجز بیان المركز المالي 
٢٠١٧سبتمبر٣٠في كما 

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

ققة)(مد(غیر مدققة)إیضاح
الموجودات

الموجودات غیر المتداولة
٤١١٨,١٥٠,٢٥٩١٢٢,٦٧٣,٧٤٤موجودات ثابتة

٣٨٦,٣٣٨٦٥٧,٦١٣موجودات غیر ملموسة
٢٩٣,٩٠٣٣٢٥,٢٨٩استثمارات متوفرة للبیع

٥١٢,١٠٢,٣٤٦١٣,٦٢٩,١٣٢في شركة شقیقةاستثمار

١٣٠,٩٣٢,٨٤٦١٣٧,٢٨٥,٧٧٨
تداولةالموجودات الم

٧٦,٣٢٣,٠٢٢٥٧,٦٨٩,١٢٦مخزون
٦٨,٨٢٣,٦٠٣٧٣,٩٨٩,٥٨٦ًاومصاریف مدفوعة مقدمذمم مدینة 

٩٢٦٩,٧٢٧٢٨٦,٦٢٥عالقةطرف ذي من مبالغ مستحقة 
٦١٤,٤٤٦,٢٧٥٤,٩٣٥,٢١٣أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

١٥٩,٨٦٢,٦٢٧١٣٦,٩٠٠,٥٥٠

٢٩٠,٧٩٥,٤٧٣٢٧٤,١٨٦,٣٢٨إجمالي الموجودات

والمطلوباتالملكیةحقوق 
الملكیةحقوق 

٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠٣٠,٢٥٠,٠٠٠رأس المال
١٥,١٢٥,٠٠٠١٥,١٢٥,٠٠٠احتیاطي قانوني

١٥,١٢٥,٠٠٠١٥,١٢٥,٠٠٠عادياحتیاطي 
٦٥,٣١٤,٩٨٠٦٥,٣١٤,٩٨٠عاماحتیاطي 

٣,١٩٩٩٦,٦٨٥احتیاطي القیمة العادلة
١٢٠,٤٠٢,١٨٢١٠٧,٣٨١,٦٩٣أرباح غیر موزعة

٢٤٦,٢٢٠,٣٦١٢٣٣,٢٩٣,٣٥٨الملكیةإجمالي حقوق 

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

٥,٨١٤,٦٦٥٥,٣١٨,٥٧٤مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

المطلوبات المتداولة
٣٨,٧١٢,١٢٤٣٠,١٨٧,٢٦٤آخروندائنون تجاریون و 

٩٤٨,٣٢٣١٨,٧٥١عالقةيطرف ذلبالغ مستحقة م
٥,٣٦٨,٣٨١-إیصاالت أمانة

٣٨,٧٦٠,٤٤٧,٥٧٤,٣٩٦٣٥

٤٤,٥٧٥,١١٢٤٠,٨٩٢,٩٧٠إجمالي المطلوبات

٢٩٠,٧٩٥,٤٧٣٢٧٤,١٨٦,٣٢٨والمطلوباتالملكیة إجمالي حقوق 

__________________________________________
محمد عبد العزیز علي عبد اهللا العویسعلي بن حمید العویس

التنفیذيرئیس مجلس اإلدارةنائب مجلس اإلدارةرئیس 
_______٢٠١٧_______٢٠١٧



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش

من هذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
٥

المرحليالموجز الملكیةبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهیة في للفترة

أرباحاحتیاطي:٢٠١٧
المجموعغیر موزعةالقیمة العادلةعاماحتیاطي عادياحتیاطي قانونياحتیاطي المالرأس 

درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

٢٠١٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠١٥,١٢٥,٠٠٠١٥,١٢٥,٠٠٠٦٥,٣١٤,٩٨٠٩٦,٦٨٥١٠٧,٣٨١,٦٩٣٢٣٣,٢٩٣,٣٥٨ینایر ١في كما الرصید 

١٦,٠٤٥,٤٨٩١٦,٠٤٥,٤٨٩-----فترةللاألرباح

)٩٣,٤٨٦(-)٩٣,٤٨٦(----بنود الدخل الشامل األخرى

١٦,٠٤٥,٤٨٩١٥,٩٥٢,٠٠٣)٩٣,٤٨٦(----إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٣,٠٢٥,٠٠٠()٠٠٠٠٢٥,٣,(-----)٧توزیعات أرباح معلن عنها (إیضاح 

٢٠١٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٢٥,٥١١٥,١٢٥,٠٠٠٦٥,٣١٤,٩٨٠٣,١٩٩١٢٠,٤٠٢,١٨٢٢٤٦,٢٢٠,٣٦١سبتمبر٣٠في الرصید كما 



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش

من هذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
٦

الموجز المرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠للفترة المنتهیة في 

أرباحاحتیاطي:٢٠١٦
المجموعغیر موزعةالقیمة العادلةاحتیاطي عاماحتیاطي عادينونياحتیاطي قارأس المال

درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

٢٠١٦٢٧,٥٠٠,٠٠٠١٣,٧٥٠,٠٠٠١٣,٧٥٠,٠٠٠٦٥,٣١٤,٩٨٠٤٥,٦٣٣٩١,٢٥٦,٤٠٥٢١١,٦١٧,٠١٨ینایر ١الرصید كما في 

١٩,٣٨٣,٦٩٤١٩,٣٨٣,٦٩٤-----األرباح للفترة

١٩,٠١٤-١٩,٠١٤----بنود الدخل الشامل األخرى

١٩,٠١٤١٩,٣٨٣,٦٩٤١٩,٤٠٢,٧٠٨----إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٢,٧٥٠,٠٠٠()٢,٧٥٠,٠٠٠(-----توزیعات أرباح معلن عنها

-)٢,٧٥٠,٠٠٠(----٢,٧٥٠,٠٠٠)٦أسهم منحة معلن عنها (إیضاح 

٢٠١٦٣٠,٢٥٠,٠٠٠١٣,٧٥٠,٠٠٠١٣,٧٥٠,٠٠٠٨٠٦٥,٣١٤,٩٦٤,٦٤٧١٠٥,١٤٠,٠٩٩٢٢٨,٢٦٩,٧٢٦سبتمبر ٣٠الرصید كما في 



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش

من هذه البیانات المالیة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
٧

المرحليالموجزبیان التدفقات النقدیة 
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهیة في للفترة 

أشهر المنتهیة فيتسعةال
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمإیضاح

األنشطة التشغیلیة
١٦,٠٤٥,٤٨٩١٩,٣٨٣,٦٩٤للفترةاألرباح

التعدیالت للبنود التالیة:
٨,٧٩٠,٦٧٤٩,٠٦١,١٣٦استهالك

٣١٣,٦٢٢٣٤٣,٩١٧إطفاء
)٢,٦١٩()٨٥,١٥٨(من استبعاد موجودات ثابتةأرباح

-٤٣٠,٧٨١شقیقةفي خسائر شركة حصة 
٣٦٤,٥٦٨٥٢٩,٦٥٧تمویلتكالیف

٧٦٥,٢١٥٨٩٨,٨٠٦مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٢٦,٦٢٥,١٩١٣٠,٢١٤,٥٩١
التغیرات في رأس المال العامل:

)٣,٦٩٢,٤٢٣()١٨,٦٣٣,٨٩٦(مخزون
)٣,٢٢٥,٤٩٩(٥,١٦٥,٩٨٣مصاریف مدفوعة مقدمًامدینون تجاریون و 
٨,٥٢٤,٨٦٠٨,٧٦٢,٤٠٧آخروندائنون تجاریون و 

)١٢٦,٤٥٦(١٦,٨٩٨عالقةطرف ذي منمبالغ مستحقة 
)١,٧٠٩,٥٨٠(٢٩,٥٧٢عالقةذي لطرفمبالغ مستحقة 

٢١,٧٢٨,٦٠٨٣٠,٢٢٣,٠٤٠
)١٨٨,٩٦٩()٢٦٩,١٢٤(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٢١,٤٥٩,٤٨٤٣٠,٠٣٤,٠٧١األنشطة التشغیلیةمنالناتجصافي النقد

االستثماریةاألنشطة 
)٩,٢٢٨,٥٦٨()٤,٢٦٧,٤٧٥(٤موجودات ثابتةإضافات
-)٤٢,٣٤٧(محصلة من استبعاد موجودات ثابتةمبالغ 

٨٥,٤٤٤٦,٥٠٠شراء موجودات غیر ملموسة
)٦,٠٨٠,٨٥٠(-شراء استثمار متوفر للبیع

-١,٠٣٣,٩٠٥زیعات أرباح مقبوضة من شركة شقیقةتو 

)١٥,٣٠٢,٩١٨()٣,١٩٠,٤٧٣(األنشطة االستثماریةالمستخدم في صافي النقد 

األنشطة التمویلیة
٧٦,٠٢٠,٠١١٧٨,٢٦٥,٥٣٢إیصاالت أمانة مقبوضة
)٧٧,٨٨٩,٠١٤()٨١,٣٨٨,٣٩٢(إیصاالت أمانة مدفوعة

)٥٢٩,٦٥٧()٣٦٤,٥٦٨(مدفوعةتمویل تكالیف
)٢,٧٥٠,٠٠٠()٣,٠٢٥,٠٠٠(توزیعات أرباح مدفوعة

)٢,٩٠٣,١٣٩()٨,٧٥٧,٩٤٩(األنشطة التمویلیةالمستخدم فيصافي النقد

٩,٥١١,٠٦٢١١,٨٢٨,٠١٤في النقدیة وشبه النقدیةالزیادة

٣,٤٣٥,٢١٣٣,٨٨٦,٥٧٤ایرین١النقدیة وشبه النقدیة في 

٦١٢,٩٤٦,٢٧٥١٥,٧١٤,٥٨٨سبتمبر٣٠النقدیة وشبه النقدیة في 
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

٨

األنشطة-١

بموجب مرسـوم صـاحب السـمو حـاكم ١٩٧٦نوفمبر ١بتاریخ هي شركة مساهمة عامة مؤسسة ش.م.ع ("الشركة") األغذیة المتحدة شركة
ــانون االتحــادي رقــم (إلــى شــركة مســاهمة عامــة هاضــعو بتعــدیل ، قامــت الشــركة ١٩٩٤ســبتمبر٢٧دبــي. فــي  ) لســنة ٢للتقیــد بأحكــام الق

٢٠١٥  .

.٢٠٠٦سنة في شهر یولیوالماليدبيسوقالشركة في أسهم أدرجت 

بمـا فـي وتالزیـو الزبـدةالنبـاتي المهـدرج وزیـوت الطهـي والمـارجرین ومنتجـات بصـناعة ومعالجـة وتسـویق السـمنرئیسـيبشـكل الشـركة تقـوم
دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٥٨٣٦إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب . المنتجات الغذائیةتجارةذلك 

الخاصة بالشركةالسیاسات المحاسبیة والتغیرات في أسس إعداد البیانات المالیة-٢

أسس إعداد البیانات المالیة
ــًا٢٠١٧ســبتمبر٣٠الثالثــة أشــهر المنتهیــة فــي لفتــرةتــم إعــداد البیانــات المالیــة المــوجزة المرحلیــة ــدولي رقــم وفق ٣٤للمعیــار المحاســبي ال

."داد التقاریر المالیة المرحلیةإع""

بـالتزامنعلـى كافـة المعلومـات واإلفصـاحات الالزمـة للبیانـات المالیـة السـنویة، ویجـب أن تُقـرأ ال تشتملالبیانات المالیة الموجزة المرحلیةإن
.٢٠١٦دیسمبر ٣١البیانات المالیة السنویة للشركة كما في مع 

ــرة  ــك، فــإن نتــائج فت ال تشــیر بالضــرورة إلــى النتــائج المتوقعــة للســنة المالیــة ٢٠١٧ســبتمبر٣٠أشــهر المنتهیــة فــي تســعةالعــالوة علــى ذل
.٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتهیة في 

ل الشركةالمتبعة من قبالجدیدة والتعدیالت المعاییر والتفسیرات 
فــي إعــداد البیانــات المالیــة المــوجزة المرحلیــة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد البیانــات المالیــة الســنویة المتبعــةإن السیاســات المحاســبیة 

تفســیرات لجنــة الدولیــة إلعــداد التقــاریر المالیــة والتفســیرات الصــادرة عــن ر ییاالمعــتبــاع إن ا.٢٠١٦دیســمبر ٣١للشــركة للســنة المنتهیــة فــي 
علـى البیانـات المالیـةجـوهري لـم یكـن لـه تـأثیر ٢٠١٧ینایر ١الساریة المفعول من ةالمعدلالدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة و المعاییر 
المرحلیة للشركة.الموجزة

األرباح للفترة-٣

تم اظهار األرباح للفترة بعد تحمیل:

منتهیةالثالثة أشهر الأشهر المنتهیةتسعةال
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢٦,٣١٠,٤٣٤٢٥,٥٤٧,٠٢٦٨,٧٦٥,٤٨٧٨,٤٨٤,٢٢٣الموظفینمصاریف

١,٥٥٢,٣١٦١,٣٧٩,٦٧٣٥٣٧,٩٨٩٤٨٥,٦٤٤عقود اإلیجار التشغیلیة

٦٨٧,٢٥٥,٢٩٢٢١٧,٢٤٥,٣٠٩٧٣,١١٧,٨٣٠٦٥,٨٧٠,١٣٢إلى تكلفة المبیعاتالمحمل تكلفة المخزون 
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

٩

الموجودات الثابتة-٤

واالستبعاداتاإلضافات
لسنة المنتهیـة فـي لدرهم (٤,٢٦٧,٤٧٥قامت الشركة بتكبد تكالیف بخصوص إضافات بمبلغ ، ٢٠١٧سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتهیة في 

درهم).١١,٠٩٧,٧٨٨–٢٠١٦دیسمبر ٣١

ة (للسـنة المنتهیـة مـن قبـل الشـركدرهـم ٢٨٦قیمـة دفتریـة بمبلـغ صـافي بتم استبعاد موجـودات ، ٢٠١٧سبتمبر٣٠خالل الفترة المنتهیة في 
.درهم)٩١,٣٨٨–٢٠١٦دیسمبر ٣١في 

درهــم)١٣,٣٧٠,٦٦٩–٢٠١٦دیســمبر ٣١درهــم (١٣,٨٤٠,٥٨٧فــإن أعمــال رأســمالیة قیــد التنفیــذ بمبلــغ ، ٢٠١٧ســبتمبر٣٠كمــا فــي 
توسعة المصنع والمخازن في منطقـة جبـل علـي الصـناعیة. وتشـتمل علـى دفعـات رأسـمالیة مقدمـة بمبلـغ تتعلق بالمصاریف التي أنفقت على

درهم).٤٢١,١٧٢-٢٠١٦دیسمبر ٣١درهم (٥٦٦,٩٨٤

-٢٠١٦دیسـمبر ٣١درهـم (٣,٨٣٩,٩٠٤بمبلـغ تمـت رسـملة األعمـال الرأسـمالیة قیـد التنفیـذ،٢٠١٧سبتمبر٣٠الفترة المنتهیة في خالل
.في توسعات المصنع والمخازن بالمنطقة الصناعیة في جبل عليمتكبدة تتعلق بمصاریف ) التي درهم١٥,٣٠٧,٣٩٢

االستثمار في شركة شقیقة-٥
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

٧,٨٧٨,٠٠٠٧,٨٧٨,٠٠٠الشریحة األولى لالستثمار
٥,٦٩٩,٢٣٤٥,٦٩٩,٢٣٤)١-٥الشریحة الثانیة لالستثمار (إیضاح 

١٣,٥٧٧,٢٣٤١٣,٥٧٧,٢٣٤
حصة إجمالي الدخل الشامل للشركة الشقیقة

٢٠١٦٥١,٨٩٨٥١,٨٩٨دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في -
-)٤٩٢,٨٨١(٢٠١٧سبتمبر٣٠للفترة المنتهیة في -

-)٩٠٥,١,٠٣٣(حصة توزیعات األرباح المعلن عنها من قبل شركة شقیقة

١٠٢,٣٤٦,١٢١٣,٦٢٩,١٣٢القیمة المدرجة

. عنــد شــریحتینالخــاللمــن شــركة اإلمــارات للمرطبــات% مــن رأس مــال٣٤,٤٦حصــة بنســبةعلــى الشــركةحصــلت، ٢٠١٦خــالل١-٥
االســـتثمارات فـــي أســـهم شـــركة اإلمـــارات للمرطبـــات إجمـــالي، قامـــت الشـــركة بتثبیـــت بموجـــب الشـــریحة الثانیـــةســـهم االســـتحواذ علـــى أ

كاستثمار في شركة شقیقة.

، تمكنت الشركة مـن تحدیـد حصـتها مـن ٢٠١٦دیسمبر ٣١عند محاسبة عملیة االستحواذ هذه في البیانات المالیة للسنة المنتهیة في 
درهــم وهــو مــا یعــادل مبلــغ التثبیــت األولــي ١٣,٥٧٧,٢٣٤المؤقتــة لصــافي موجــودات شــركة اإلمــارات للمرطبــات لتبلــغ القــیم العادلــة

لالستثمار في الشركة الشقیقة. تعتزم الشركة إتمام تحدید سعر الشراء للموجـودات والمطلوبـات والمطلوبـات الطارئـة القابلـة للتحدیـد فـي 
من التاریخ الذي أصبحت بـه شـركة اإلمـارات للمرطبـات شـركة شـقیقة كمـا هـو شركة اإلمارات للمرطبات في غضون  اثني عشر شهرًا

للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة . بلغـت حصـة الشـركة مـن التقـاریر المالیـةوالتي مـا زالـت تسـتحق بتـاریخ إعـداد مسموح به وفقًا
دیســـمبر ٣١درهـــم (١٥,٥٨٧,٦٦١بـــات فــي تـــاریخ إعــداد التقـــاریر المالیــةالقیمــة الدفتریـــة لصــافي موجـــودات شــركة اإلمـــارات للمرط

. إن الفــرق بــین القیمــة الدفتریــة لالســتثمار فــي شــركة شــقیقة فــي تــاریخ إعــداد التقــاریر المالیــة والقیمــة )درهــم١٧,٢٢٢,٨٩١-٢٠١٦
لتقـاریر المالیـة، والتـي تمثـل أقـل تقیـیم عـادل الدفتریة لحصة الشركة في صافي موجودات شـركة اإلمـارات للمرطبـات فـي تـاریخ إعـداد ا

الشـركة خسـائرمؤقت لصافي موجودات شركة اإلمارات للمرطبات والتي سیتم تحقیقها أثناء سیر األعمـال العادیـة. یـتم تسـجیل حصـة 
فـي )درهـم٣,٨٠٩-٢٠١٦دیسـمبر ٣١درهـم (للسـنة المنتهیـة فـي ٤٣٠,٧٨١بمبلـغ٢٠١٧سـبتمبر٣٠لفترة المنتهیـة فـي لالشقیقة 

٣١(للسنة المنتهیـة فـي درهم)٦٢,١٠٠(وحصة بنود الدخل الشامل األخرى في الشركة الشقیقة بمبلغ حصة النتائج في شركة شقیقة
یتم تسجیلها في بنود الدخل الشامل األخرى للشركة.٢٠١٧سبتمبر٣٠لفترة المنتهیة في لدرهم)٤٨,٠٨٩-٢٠١٦دیسمبر 



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة

(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

١٠

نقدیةالنقدیة وشبه ال-٦

ما یلي:مالنقدیة وشبه النقدیة لغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي، تتألف
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

١٠٦,٥٢٧١٢٠,٥٣٦نقد في الصندوق
٧,٨٣٩,٧٤٨٣,٣١٤,٦٧٧أرصدة لدى البنوك

٦,٥٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠ودائع

١٤,٤٤٦,٢٧٥٤,٩٣٥,٢١٣لدى البنوك ونقد في الصندوقأرصدة 
)١,٥٠٠,٠٠٠()١,٥٠٠,٠٠٠(ناقصًا: ودائع تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر

١٢,٩٤٦,٢٧٥٤٣٥,٢١٣,٣النقدیة وشبه النقدیة

رأس المال-٧

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

:رح به والمصدر والمدفوع بالكاملالمص
درهم١سهم كل سهم قیمة ٣٠,٢٥٠,٠٠٠

٣٠,٢٥٠,٠٠٠٣٠,٢٥٠,٠٠٠درهم)١سهم قیمة السهم ٣٠,٢٥٠,٠٠٠-٢٠١٦دیسمبر ٣١(

ال مـارس ١٩خبتـاریلجمعیـة العمومیـة الـذي عقـد السنوي لجتماع االفي ، وافق المساهمون ٢٠١٦فبرایر ٩بتاریخجتماع مجلس اإلدارة وفقًا
على:٢٠١٦
درهم؛٢,٧٥٠,٠٠٠% توزیعات أرباح نقدیة بإجمالي ١٠دفع -
المصـرح بـه درهم. قامت الشركة بزیادة حصة رأس المال ١سهم قیمة كل منها ٢,٧٥٠,٠٠٠% أسهم منحة بإجمالي ١٠إصدار -

واإلجرائیة.ونیة مع المتطلبات القانتماشیًاو لهذا اإلصدار درهم ٢,٧٥٠,٠٠٠بمبلغ والمصدر والمدفوع 

بإجمـالي مبلـغ٪ ١٠توزیعـات أربـاح نقدیـة بنسـبةاصـداردارةاإلأعضـاء مجلـساقترح، ٢٠١٧فبرایر ٧بتاریخخالل اجتماع مجلس اإلدارة 
.لجمعیة العمومیةالسنوي لجتماع االوتمت الموافقة من قبل المساهمین أثناء٢٠١٦تعلق بسنةت٣,٠٢٥,٠٠٠
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

١١

ربحیة السهم-٨

ــ ١٩,٣٨٣,٦٩٤–٢٠١٦ســبتمبر٣٠درهــم (١٦,٠٤٥,٤٨٩بتقســیم األربــاح للفتــرة بمبلــغ والمخفــف تم احتســاب ربحیــة الســهم األساســي ی
لفتــرة لسـهم (٣٠,٢٥٠,٠٠٠وقـدره ٢٠١٧سـبتمبر٣٠المنتهیـة فـي القائمــة خـالل الفتـرة العادیـة درهـم) علـى المتوسـط المـرجح لعـدد األسـهم 

سهم).٣٠,٢٥٠,٠٠٠-٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهیة في 

لم تصدر الشركة أي أدوات مالیة قد یكون لها تأثیر مخفف على ربحیة السهم عند استخدامها.

مع األطراف ذات عالقةواألرصدةالمعامالت-٩

السـیطرة لتـي تحـت والشـركات ا،وأعضاء مجلـس اإلدارة ومـوظفي اإلدارة العلیـا لـدى الشـركةالرئیسیین األطراف ذات عالقة المساهمین تمثل 
المشتركة أو المتأثرة بشكل جوهري بتلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة الشركة على سیاسات التسعیر وشـروط الـدفع المتعلقـة بهـذه السیطرة أو 

المعامالت.

المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة)أ

المرحلي هي كما یلي:الموجز ان الدخلبیعالقة المدرجة في الإن المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات 

الثالثة أشهر المنتهیةأشهر المنتهیةتسعةال
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

:ذات عالقةأخرى أطراف 

٩٠٤,٢٠٢٩٩٣,١٢١٣٤٥,٧٢٧٣٤٦,٧٦٠ألطراف ذات عالقةمبیعات

١,١٨٣,٦٤٩-١,٣٦٧,٨٥٩٧,٥٦٠,٦٧٦مواد أولیة وخدماتمشتریات

اإلدارة العلیاموظفيتعویضات
كما یلي:هيفترة الخالل اآلخرین العلیااإلدارةوموظفيإن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

الثة أشهر المنتهیةالثأشهر المنتهیةتسعةال
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢,٤٢٣,٥٩٧٢,٤١٦,٩٧٢٨١١,١٩٩٨٠٢,٣٢٤مزایا قصیرة األجل
١٠٢,٦٦٠٩٢,٨٣٧٣٦,٣٩٠٣١,٠٧٠للموظفینمكافأة نهایة الخدمة

٣٧٣,٩٧٣٣٧٥,٠٠٠١٢٧,٣٩٨١٢٥,٠٠٠عالوات

٢,٩٠٠,٢٣٠٢,٨٨٤,٨٠٩٩٧٤,٩٨٧٩٥٨,٣٩٤



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة

(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

١٢

(تتمة)المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة -٩

عالقةذيمبالغ مستحقة من طرف )ب

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة))(غیر مدققة
عالقةطرف آخر ذو 

٢٦٩,٧٢٧٢٨٦,٦٢٥المخبز الحدیث (ش.ذ.م.م)

عالقةيذلطرفمبالغ مستحقة )ج

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
عالقةطرف آخر ذو 

٤٨,٣٢٣١٨,٧٥١)ذ.م.م(الشركة المتحدة للعلب 

لتزاماتاال المطلوبات الطارئة و -١٠

المطلوبات الطارئة
ـــدى الشـــركة لـــم یكـــن، ٢٠١٧ســـبتمبر٣٠فـــي  ـــقمطلوبـــات طارئـــةل –٢٠١٦دیســـمبر ٣١(درهـــم٣,٢٧٥,٤٠٦بمبلـــغ بالبنـــكفیمـــا یتعل

درهم) حیث ال یتوقع أن ینتج منها أي مطلوبات جوهریة.٢,٣٣٢,١٦٧

قانونیةالللدعاوى مطلوبات طارئة
أنـه تـم تكـوین اإلدارة أعضـاء مجلـس األعمال العادیـة. إلـى حـد مـا، یعتقـدأثناء سیر التي تحدث المعلقةالشركة عدد قلیل من الدعاوى لدى 

.في الحساباتوكافیة مالئمة مخصصات 

االلتزامات الرأسمالیة
دیســمبر ٣١درهــم (٤,٠٢٩,٠٣٧، كــان لــدى الشــركة التزامــات رأســمالیة بخصــوص شــراء موجــودات ثابتــة بمبلــغ ٢٠١٧ســبتمبر٣٠فــي 

درهم).٢,٣٥٣,٩٨٢–٢٠١٦



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة

(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

١٣

(تتمة)المطلوبات الطارئة وااللتزامات-١٠

عقود إیجار تشغیلیةالتزامات
ســنوات تنتهــي فــي ینــایر ١٠درهــم لمــدة ٩٧٩,٦١٦بإیجــار ســنوي بمبلــغ الصــناعیةمنطقــة جبــل علــي تــم الحصــول علــى قطعــة أرض فــي 

سنوات إضافیة. إن إجمـالي الحـد األدنـى لـدفعات اإلیجـار المسـتقبلیة بخصـوص قطعـة األرض وعقـود ١٠، حیث یمكن تجدیده لمدة ٢٠٢٣
ما یلي:إیجار أخرى بموجب عقود إیجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء هي ك

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

١,٧١٦,٣٥١١,٦٢٩,٤٤٣خالل سنة واحدة
٤,٧٥٧,٦٧٤٤,٤٢٧,٦٨٩سنوات٥بعد سنة واحد ولكن لیس أكثر من 

٢٨٥,٧٢١١,٠٢٠,٤٣٣سنوات٥أكثر من 

٦,٧٥٩,٧٤٦٧,٠٧٧,٥٦٥

عیةإعداد التقاریر القطا-١١

وتســویق السـمن النبــاتي المهــدرج وزیــوت ومعالجــةحیــث تقــوم بصــورة أساسـیة بصــناعة ،إلعــداد التقـاریرتعمـل الشــركة فــي قطـاع واحــد فقــط 
القطـاع المعـد بكافـة المعلومـات ذات العالقـة الخاصـة إن . والدهون بما في ذلك تجـارة المنتجـات الغذائیـةالزبدةالطهي والمارجرین ومنتجات 

اإلیضاحات حول البیانات المالیة.و والدخل الشامل بیان الدخلفي بیان المركز المالي و تم اإلفصاح عنها /التشغیليیرللتقار 

ــى جانــبالخــاص بهــا القطــاع وٕایــرادات عــن موجــودات تقریــرًاقــدم تأن مــن المنشــأة عــداد التقــاریر المالیــة إلالدولیــة معــاییر التطلــب تكمــا  إل
أن تحلیـلعتبـر یال مجلـس اإلدارة وٕان للشركة علـى أسـاس متكامـل فـي الشـرق األوسـط الجوهریة تنفیذ كافة األنشطة المناطق الجغرافیة. یتم

معنى.اذسیكون على حدة دولةكل 

:ما یليكتم اإلفصاح عنها ، اعداد التقاریر القطاعیة٨عداد التقاریر المالیة رقم الدولي إلمعیار الحسبالمعلومات اإلضافیة الالزمة إن 

الرئیسیونالعمالء
% أو أكثـر ١٠درهـم أي بنسـبة٣٧,٢٢٩,٠٠٢مبلغ ءالعمأحد الاإلیرادات من حساببلغت، ٢٠١٧سبتمبر٣٠فترة المنتهیة في الخالل 

.% أو أكثر من إجمالي إیرادات الشركة)١٠لم تبلغ اإلیرادات من حسابات أي عمیل -٢٠١٦سبتمبر٣٠من إجمالي إیرادات الشركة (

ةالموجودات االئتمانی-١٢

بصــفة ائتمانیــة )طــن متــري١٨–٢٠١٦دیســمبر ٣١(طــن متــري٢بلغــت ، احتفظــت الشــركة بمــواد أولیــة ٢٠١٧ســبتمبر٣٠كمــا فــي 
.ف ثالثاطر أبالنیابة عن 



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة المرحلیة

(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

١٤

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٣

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

عالقــة واالســتثمارات يمــن طــرف ذالمبــالغ المســتحقة المالیــة مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك والمــدینین و تتــألف الموجــودات 
عالقة.يلطرف ذالمبالغ المستحقة خرین و اآلوالدائنین التجاریین و إیصاالت األمانة المتوفرة للبیع. وتتألف المطلوبات المالیة من 

مالیة ال تختلف بصورة جوهریة عن قیمتها المدرجة.إن القیمة العادلة لألدوات ال

لقیمة العادلةاتسلسل 
تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة بأسلوب التقییم:

المماثلة.المستوى األول: أسعار السوق المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات

المسـتوى الثـاني: أسـالیب تقیـیم تسـتخدم الحـد األدنـى مـن المـدخالت الـالزم لقیـاس القیمـة العادلـة (مـدخالت ملحوظـة بصـورة مباشـرة أو غیــر 
مباشرة)، و

المستوى الثالث: أسالیب تقییم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقیاس القیمة العادلة (مدخالت غیر ملحوظة).

باألدوات المالیة التالیة التي تم قیاسها بالقیمة العادلة:الشركة احتفظت، ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 

موجودات تم قیاسها بالقیمة العادلة
سبتمبر٣٠

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول٢٠١٧
درهمدرهمدرهمدرهم

أسهم متداولة
االستهالكیة: قطاع السلع االستهالكیةالمنتجات 

سریعة الدوران
--٢٧٧,٥٠٠٢٧٧,٥٠٠ةیطاع الخدمات المالیة واالستثمار ق

--٤٠٣,١٦٤٠٣,١٦الموانئ البحریةعملیاتقطاع

--٩٠٣,٢٩٣٩٠٣,٢٩٣المجموع

باألدوات المالیة التالیة التي تم قیاسها بالقیمة العادلة:الشركةاحتفظت، ٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

موجودات تم قیاسها بالقیمة العادلة
دیسمبر٣١

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

أسهم متداولة
--٣١٢,٥٠٠٣١٢,٥٠٠یةقطاع الخدمات المالیة واالستثمار 

--٧٨٩,١٢٧٨٩,١٢الموانئ البحریةعملیاتقطاع

--٢٨٩,٣٢٥٢٨٩,٣٢٥المجموع

، ال توجــد تحــویالت بـین المســتویات المتعــددة لقیــاس ٢٠١٦دیســمبر ٣١فـيالســنة المنتهیــةو ٢٠١٧ســبتمبر٣٠فـي المنتهیــةفتــرةالخـالل 
القیمة العادلة.


