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٢٠١٧یونیو٣٠للفترة 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 

لفترتي الثالثة والستة أشـهر المنتهیتـین فـي الشاملالدخلو لدخللذات العالقة المرحلیة ةالموجز والبیانات ٢٠١٧یونیو٣٠كما في المرحلي
. إن اإلدارة التفســیریةواإلیضــاحات أشــهر المنتهیــة فــي ذلــك التــاریخ الســتةلفتــرة والتــدفقات النقدیــةالملكیــة التغیــرات فــي حقــوق و ذلــك التــاریخ

لمعیـار المحاسـبي الـدولي ا-المعـاییر الدولیـة إلعـداد التقـاریر المالیـةهـذه البیانـات المالیـة المـوجزة المرحلیـة وفقـًاعـرض إعـداد و مسؤولة عـن 
مالیـة سـتنتاج حـول هـذه البیانـات الاإن مسؤولیتنا هي إعطـاء "). ٣٤("المعیار المحاسبي الدولي رقم إعداد التقاریر المالیة المرحلیة، ٣٤رقم 

مال المراجعة التي قمنا بها.إلى أعاستنادًاالموجزة المرحلیة 

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:
_________

شریـك
___قید: 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)٢٠١٧یونیو٣٠لفترة المنتهیة في ل

الثالثة أشهر المنتهیةالستة أشهر المنتهیة
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمهمدر إیضاح

٢٤٥,٧٣٠,٧٢٨٢١٤,٧٧٩,٥٣٥١٣٠,٠٠٥,٧٠٢١١٤,٩٢٢,٥٨٣مبیعات

)٩٠,٢٢٦,٥٢٠()١٠٥,٧٠٣,٣٧٩()١٦٩,٧٠٠,١٣٢()٢٠٠,١٨٥,٣٠٥(تكلفة مبیعات

٤٥,٥٤٥,٤٢٣٤٥,٠٧٩,٤٠٣٢٤,٣٠٢,٣٢٣٢٤,٦٩٦,٠٦٣إجمالي األرباح

)١١,٨٠٩,٤٤٩()١٣,٨١٦,١٢٦()٢١,٩٠٥,٥٥١()٢٤,٦٧٩,٤١٣(بیع وتوزیعمصاریف 

)٣,٧٩٨,٣٣٠()٤,١٧٦,٩٥٦()٧,٤٢٥,٩٣٣()٧,٩٩٨,٧٧٧(ٕاداریةعمومیة و مصاریف 

)١٦٥,٨٢١()١٥٥,٣٩٥()٣٤٥,٩٨٤()٢٣٣,٩٢٣(تمویلمصاریف

-١٠٤,٧٠٨-)٣٦٠,٥٧٦(حصة النتائج في شركة شقیقة

٣٨١,٥٣٧١٣٠٣,٨٧٠١,٢١٤,٤٣٥١٤٧,٤٩٥,دخل آخر

٣١٣,٦٥٤,٢٧١١٥,٧٠٥,٨٠٥٧,٤٧٢,٩٨٩٩,٠٦٩,٩٥٨األرباح للفترة

٨٤٥,٠٠,٥٢٢٥,٠٠,٣٠درهمبالربحیة 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)٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في للفترة 

الثالثة أشهر المنتهیةشهر المنتهیةالستة أ
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

١٣,٦٥٤,٢٧١١٥,٧٠٥,٨٠٥٧,٤٧٢,٩٨٩٩,٠٦٩,٩٥٨األرباح للفترة

بنود الدخل الشامل األخرى
یتم إعادة سبنود الدخل الشامل األخرى التي 

:الحقةفترةفي ى األرباح أو الخسائرتصنیفها إل
لالستثمارات التغیرات في القیمة العادلة

)٢٦,٦٠٦()٣٥,٤٢٤(٤,٧٩١)٣٢,٥١٠(المتوفرة للبیع

الحصة من بنود الدخل الشامل األخرى 
-)٨٥,٤٩٢(-)٨٣,٣٥٣(في شركة شقیقة

)٢٦,٦٠٦()١٢٠,٩١٦(٤,٧٩١)٨٦٣١١٥,(بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

١٣,٥٣٨,٤٠٨١٥,٧١٠,٥٩٦٧,٣٥٢,٠٧٣٩,٠٤٣,٣٥٢إجمالي 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 
٢٠١٧یونیو٣٠في كما 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)إیضاح
جوداتالمو 

الموجودات غیر المتداولة
٤١٢٠,١٥٦,٠٤٣١٢٢,٦٧٣,٧٤٤موجودات ثابتة

٤٩١,٢٤٦٦٥٧,٦١٣موجودات غیر ملموسة
٢٩٢,٧٧٩٣٢٥,٢٨٩استثمارات متوفرة للبیع

٥١٢,١٥١,٢٩٨١٣,٦٢٩,١٣٢في شركة شقیقةاستثمار

١٣٣,٠٩١,٣٦٦١٣٧,٢٨٥,٧٧٨
الموجودات المتداولة

٨٠,١٦٣,٧٢٣٥٧,٦٨٩,١٢٦زونمخ
١٠٤,١٨٨,٥٢٤٧٣,٩٨٩,٥٨٦ًاومصاریف مدفوعة مقدمذمم مدینة 

٩٢١٢,٨٥٥٢٨٦,٦٢٥عالقةطرف ذي من مبالغ مستحقة 
٦٢,٨١٠,٦٣٧٤,٩٣٥,٢١٣أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

١٨٧,٣٧٥,٧٣٩١٣٦,٩٠٠,٥٥٠

٠٥٣٢٠,٤٦٧,١٢٧٤,١٨٦,٣٢٨إجمالي 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 

٩٦,٦٨٥)١٩,١٧٨(احتیاطي القیمة العادلة
١١٨,٠١٠,٩٦٤١٠٧,٣٨١,٦٩٣ح غیر موزعةأربا

٢٤٣,٨٠٦,٧٦٦٢٣٣,٢٩٣,٣٥٨الملكیةإجمالي حقوق 

المطلوبات
المطلوبات غیر المتداولة

٢٢٣٦٣٢,٥٥,٣١٨,٥٧٤,مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

المطلوبات المتداولة
٥٢,٩٠٢,٧٠٤٣٠,١٨٧,٢٦٤آخروندائنون تجاریون و 

٩٤٨,٣٢٣١٨,٧٥١عالقةيطرف ذلقة مبالغ مستح
١٨,٠٧٧,٠٨٩٥,٣٦٨,٣٨١إیصاالت أمانة

,٠٢٨,١١٦٧١,٥٧٤,٣٩٦٣٥

٧٦,٦٦٠,٣٣٩٤٠,٨٩٢,٩٧٠إجمالي المطلوبات

٣٢٠,٤٦٧,١٠٥٢٧٤,١٨٦,٣٢٨والمطلوباتالملكیة إجمالي حقوق 

__________________________________________
محمد عبد العزیز علي عبد اهللا العویسي بن حمید العویسعل

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)٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في للفترة

أرباحاحتیاطي:٢٠١٧
المجموعغیر موزعةالقیمة العادلةعاماحتیاطي عادياحتیاطي قانونيحتیاطي االمالرأس 

درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

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

١٣,٦٥٤,٢٧١١٣,٦٥٤,٢٧١-----فترةللاألرباح

)١١٥,٨٦٣(-)١١٥,٨٦٣(----بنود الدخل الشامل األخرى

١٣,٦٥٤,٢٧١١٣,٥٣٨,٤٠٨)١١٥,٨٦٣(----إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

١١٨,٠١٠,٩٦٤٢٤٣,٨٠٦,٧٦٦)١٩,١٧٨(٢٠١٧٣٠,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٢٥,٥١١٥,١٢٥,٠٠٠٦٥,٣١٤,٩٨٠یونیو٣٠فيالرصید 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)٢٠١٧یونیو٣٠للفترة المنتهیة في 

أرباحاحتیاطي:٢٠١٦
المجموعغیر موزعةالقیمة العادلةاحتیاطي عامعادياحتیاطي احتیاطي قانونيرأس المال

درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

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

١٥,٧٠٥,٨٠٥١٥,٧٠٥,٨٠٥-----األرباح للفترة

٤,٧٩١-٤,٧٩١----بنود الدخل الشامل األخرى

٤,٧٩١١٥,٧٠٥,٨٠٥١٥,٧١٠,٥٩٦----إجمالي الدخل الشامل للفترة

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

-)٢,٧٥٠,٠٠٠(----٢,٧٥٠,٠٠٠)٧أسهم منحة صادرة (إیضاح 

٢٠١٦٣٠,٢٥٠,٠٠٠١٣,٧٥٠,٠٠٠١٣,٧٥٠,٠٠٠٦٥,٣١٤,٩٨٠٥٠,٤٢٤١٠١,٤٦٢,٢١٠٢٢٤,٥٧٧,٦١٤یونیو٣٠الرصید 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)٢٠١٧یونیو٣٠المنتهیة في للفترة 

أشهر المنتهیة فيالستة
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمإیضاح

األنشطة التشغیلیة
١٣,٦٥٤,٢٧١١٥,٧٠٥,٨٠٥للفترةاألرباح

التعدیالت للبنود التالیة:
٥,٨١٤,٤٨١٦,٣٩٠,٦٦٣استهالك

٢٠٨,٧١٤٢٣٥,٢٩٩إطفاء
٢٨٦٣,٨٨١من استبعاد موجودات ثابتةخسائر
٢٣٣,٩٢٣٣٤٥,٩٨٤تمویلتكالیف

٤٩٨,٧٨٧٦٣٣,٤٦٦مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین
-٣٦٠,٥٧٦شركة شقیقةفي نتائج الحصة 

٢٠,٧٧١,٠٣٨٢٣,٣١٥,٠٩٨
التغیرات في رأس المال العامل:

٤,١١٩,٣٥٦)٢٢,٤٧٤,٥٩٧(مخزون
)١٨,٣٤٤,٥٢٦()٣٠,١٩٨,٩٣٨(مصاریف مدفوعة مقدمًامدینون تجاریون و 
٢٢,٧١٥,٤٤٠١٣,٣٥٣,٢٤٦آخروندائنون تجاریون و 

)٧٥,٣٠٩(٧٣,٧٧٠عالقةطرف ذي منمبالغ مستحقة 
)١,٦١٥,٤٩٠(٢٩,٥٧٢عالقةذي لطرفمبالغ مستحقة 

)٢٠,٧٥٢,٣٧٥)٩,٠٨٣,٧١٥
)١٣٤,٨٦٤()١٨٥,١٣٨(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٢٠,٦١٧,٥١١)٩,٢٦٨,٨٥٣(األنشطة التشغیلیةمن(المستخدم في) / الناتجصافي النقد

االستثماریةاألنشطة 
)٥,٨٨٢,٣٠٠()٣,٢٩٧,٠٦٦(٤شراء موجودات ثابتة

-)٤٢,٣٤٧(شراء موجودات غیر ملموسة
)٦,٠٨٠,٨٤٩(-شراء استثمار متوفر للبیع

-٠٣٣,٩٠٥١,توزیعات أرباح مقبوضة من شركة شقیقة

)١١,٩٦٣,١٤٩()٢,٣٠٥,٥٠٨(األنشطة االستثماریةالمستخدم في صافي النقد 

األنشطة التمویلیة
٦٠,٢٧٣,٦١٩٤٨,٩٤٤,٣٧١إیصاالت أمانة مقبوضة
)٥٤,١٢٨,٤٢٧()٤٧,٥٦٤,٩١١(إیصاالت أمانة مدفوعة

)٣٤٥,٩٨٤()٢٣٣,٩٢٣(تمویل مدفوعةتكالیف
)٢,٧٥٠,٠٠٠()٣,٠٢٥,٠٠٠(ات أرباح مدفوعةتوزیع

)٨,٢٨٠,٠٤٠(٩,٤٤٩,٧٨٥األنشطة التمویلیة(المستخدم في)الناتج من/صافي النقد

٣٧٤,٣٢٢)٢,١٢٤,٥٧٦(في النقدیة وشبه النقدیةالزیادة(النقص)/

٣,٤٣٥,٢١٣٣,٨٨٦,٥٧٤ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

٦١,٣١٠,٦٣٧٤,٢٦٠,٨٩٦یونیو٣٠یة وشبه النقدیة في النقد



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

(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
.  ٢٠١٥) لسنة ٢تقید بأحكام القانون االتحادي رقم (للإلى شركة مساهمة عامة هاضعو ، قامت الشركة بتعدیل ١٩٩٤یونیو ٢٧دبي. في 

.٢٠٠٦سنة في شهر یولیوالماليدبيسوقالشركة في أسهم أدرجت 

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

الخاصة بالشركةالسیاسات المحاسبیة والتغیرات في أسس إعداد البیانات المالیة-٢

أسس إعداد البیانات المالیة
داد إعـ""٣٤للمعیـار المحاسـبي الـدولي رقـم وفقـًا٢٠١٧ونیـوی٣٠الثالثة أشهر المنتهیـة فـي لفترةتم إعداد البیانات المالیة الموجزة المرحلیة 

."التقاریر المالیة المرحلیة

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

ال تشـیر بالضـرورة إلـى النتـائج المتوقعـة للسـنة المالیـة المنتهیـة ٢٠١٧یونیـو٣٠أشـهر المنتهیـة فـي السـتةعالوة على ذلك، فإن نتائج فتـرة 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المتبعة من قبل الشركةالجدیدة والتعدیالت المعاییر والتفسیرات 
فــي إعــداد البیانــات المالیــة المــوجزة المرحلیــة مماثلــة لتلــك المســتخدمة فــي إعــداد البیانــات المالیــة الســنویة عــةالمتبإن السیاســات المحاســبیة 

تفســیرات لجنــة الدولیــة إلعــداد التقــاریر المالیــة والتفســیرات الصــادرة عــن ر ییاالمعــتبــاع إن ا.٢٠١٦دیســمبر ٣١للشــركة للســنة المنتهیــة فــي 
المـوجزةلـم یكـن لـه تـأثیر علـى البیانـات المالیـة٢٠١٧ینایر ١الساریة المفعول من ةالمعدلاریر المالیة الجدیدة و الدولیة إلعداد التقالمعاییر 

المرحلیة للشركة.

األرباح للفترة-٣

تم اظهار األرباح للفترة بعد تحمیل:

الثالثة أشهر المنتهیةالستة أشهر المنتهیة
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

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

١٧,٥٤٤,٩٤٧١٧,٠٦٢,٨٠٣٩,٠٣١,٢٦٤٨,٥٣٧,٣١١الموظفینمصاریف

١,٠١٤,٣٢٧٨٩٤,٠٣٠٥١٨,٢٩٠٤٥٤,٣١٦عقود اإلیجار التشغیلیة

١٨٢,١٧٤,٨٥٧١٥١,٣٧٥,١٧٨٩٦,٠٢٢,٦٨١٨٠,٧٩٨,٢٠١تكلفة المبیعاتإلىالمحمل تكلفة المخزون 



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

(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

٩

الموجودات الثابتة-٤

واالستبعاداتاإلضافات
للسـنة المنتهیـة فـي درهـم (٣,٢٩٧,٠٦٦قامت الشـركة بتكبـد تكـالیف بخصـوص إضـافات بمبلـغ ، ٢٠١٧یونیو٣٠خالل الفترة المنتهیة في 

درهم).١١,٠٩٧,٧٨٨–٢٠١٦دیسمبر ٣١

ة (للسـنة المنتهیـة فـي من قبل الشـركدرهم ٢٨٦قیمة دفتریة بمبلغ صافي بتم استبعاد موجودات ، ٢٠١٧یونیو٣٠خالل الفترة المنتهیة في 
.درهم)٩١,٣٨٨–٢٠١٦دیسمبر ٣١

درهـــم)١٣,٣٧٠,٦٦٩–٢٠١٦دیســمبر ٣١درهــم (١٣,٨٠٦,١٠٨فــإن أعمــال رأســـمالیة قیــد التنفیــذ بمبلــغ ، ٢٠١٧یونیــو٣٠كمــا 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 (٥٤٣,٤١٦

-٢٠١٦دیســمبر ٣١درهــم (٢,٩٠٣,٩٧٥بمبلــغ عمــال الرأســمالیة قیــد التنفیــذتمــت رســملة األ،٢٠١٧یونیــو٣٠خـالل الفتــرة المنتهیــة فــي 
رأس المال التشغیلي.تتعلق بمصاریف ) التي ١٥,٣٠٧,٣٩٢

االستثمار في شركة شقیقة-٥
دیسمبر٣١یونیو٣٠

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 -
-)٤٤٣,٩٢٩(٢٠١٧یونیو٣٠للفترة المنتهیة في -

-)٩٠٥,١,٠٣٣(لمعلن عنها من قبل شركة شقیقةحصة توزیعات األرباح ا

١٥١,٢٩٨,١٢١٣,٦٢٩,١٣٢القیمة المدرجة

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

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 ١٣,٥٧٧,٢٣٤تبلــغ القــیم العادلــة المؤقتــة لصــافي موجــودات شــركة اإلمــارات للمرطبــات ل

لالستثمار في الشركة الشقیقة. تعتزم الشركة إتمام تحدید سعر الشراء للموجـودات والمطلوبـات والمطلوبـات الطارئـة القابلـة للتحدیـد فـي 
من التاریخ الذي أصبحت بـه شـركة اإل مـارات 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 (١٥,٦٣٦,٦١٢القیمــة الدفتریـــة لصــافي موجـــودات شــركة اإلمـــارات للمرطبـــات فــي تـــاریخ إعــداد التقـــاریر المالیــة

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

الشـركة خسـائرلصافي موجودات شركة اإلمارات للمرطبات والتي سیتم تحقیقها أثناء سیر األعمـال العادیـة. یـتم تسـجیل حصـة مؤقت
فــي )درهــم٣,٨٠٩-٢٠١٦دیســمبر ٣١درهــم (للســنة المنتهیــة فــي ٣٦٠,٥٧٦بمبلــغ٢٠١٧یونیــو٣٠لفتــرة المنتهیــة فــي لالشــقیقة 

٣١(للسنة المنتهیـة فـي درهم)٨٣,٣٥٣(الدخل الشامل األخرى في الشركة الشقیقة بمبلغ وحصة بنودحصة النتائج في شركة شقیقة
یتم تسجیلها في بنود الدخل الشامل األخرى للشركة.٢٠١٧یونیو٣٠لفترة 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

النقدیة وشبه النقدیة-٦

ما یلي:مالنقدیة وشبه النقدیة فلغرض بیان التدفقات النقدیة المرحلي، تتأل
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

١٨٠,٧٦٨١٢٠,٥٣٦نقد في الصندوق
١,١٢٩,٨٦٩٣,٣١٤,٦٧٧أرصدة لدى البنوك

١,٥٠٠,٠٠٠١,٥٠٠,٠٠٠ودائع

٢,٨١٠,٦٣٧٤,٩٣٥,٢١٣أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
)١,٥٠٠,٠٠٠()١,٥٠٠,٠٠٠(ناقصًا: ودائع تستحق خالل فترة أكثر من ثالثة أشهر

١,٣١٠,٦٣٧٤٣٥,٢١٣,٣النقدیة وشبه النقدیة

رأس المال-٧

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

:المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
درهم١سهم كل قیمة سهم ٣٠,٢٥٠,٠٠٠

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

ال مـارس ١٩بتـاریخلجمعیـة العمومیـة الـذي عقـد السنوي لجتماع االفي ، وافق المساهمون ٢٠١٦فبرایر ٩بتاریخجتماع مجلس اإلدارة وفقًا
على:٢٠١٦
درهم؛٢,٧٥٠,٠٠٠بإجمالي % توزیعات أرباح نقدیة١٠دفع -
المصـرح بـه درهم. قامت الشركة بزیادة حصة رأس المال ١سهم قیمة كل منها ٢,٧٥٠,٠٠٠% أسهم منحة بإجمالي ١٠إصدار -

واإلجرائیة.مع المتطلبات القانونیة تماشیًاو لهذا اإلصدار درهم ٢,٧٥٠,٠٠٠بمبلغ والمصدر والمدفوع 

بإجمـالي مبلـغ٪ ١٠توزیعـات أربـاح نقدیـة بنسـبةاصـداردارةاإلأعضـاء مجلـساقترح، ٢٠١٧فبرایر ٧یخبتار خالل اجتماع مجلس اإلدارة 
.لجمعیة العمومیةالسنوي لجتماع االوتمت الموافقة من قبل المساهمین أثناء٢٠١٦تعلق بسنةت٣,٠٢٥,٠٠٠



ركة األغذیة المتحدة (ش.م.ع)ش
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١كما في 

١١

ربحیة السهم-٨

درهـم) ١٥,٧٠٥,٨٠٥–٢٠١٦یونیـو٣٠درهـم (١٣,٦٥٤,٢٧١رباح للفترة بمبلـغ بتقسیم األوالمخفف یتم احتساب ربحیة السهم األساسي 
المنتهیــة لفتـرة لسـهم (٣٠,٢٥٠,٠٠٠وقـدره ٢٠١٧یونیـو٣٠المنتهیـة فــي القائمـة خـالل الفتـرة العادیــة علـى المتوسـط المـرجح لعـدد األسـهم 

سهم).٣٠,٢٥٠,٠٠٠-٢٠١٦یونیو٣٠في 

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

مع األطراف ذات عالقةواألرصدةالمعامالت-٩

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

المعامالت.

المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات العالقة)أ

المرحلي هي كما یلي:الموجز بیان الدخلعالقة المدرجة في الإن المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات 

الثالثة أشهر المنتهیةهر المنتهیةالستة أش
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

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

:ذات عالقةأخرى أطراف 

٥٥٨,٤٧٥٦٤٦,٣٦١٢٧٩,٣٥٥٣٣١,٤٦١ألطراف ذات عالقةمبیعات

١,٣٦٧,٨٥٩٦,٣٧٧,٠٢٧٣٨٩,٩٥١١,٦٧٥,٣٦٢مواد أولیة وخدماتتمشتریا

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

الثالثة أشهر المنتهیةالستة أشهر المنتهیة
یونیو٣٠في یونیو٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهمدرهمدرهم

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

١,٦١٢,٣٩٨١,٦٦٦,٥٧٩٨٠٥,٠٧٣٨١٢,٣٢٤مزایا قصیرة األجل
٦٦,٢٧٠٦١,٧٦٧٣٥,٣٤٠٣٠,٩٣٠للموظفینمكافأة نهایة الخدمة

٢٤٦,٥٧٥٢٧٥,٠٠٠١٢٣,٢٨٨١٣٧,٥٠٠عالوات

١,٩٢٥,٢٤٣٢,٠٠٣,٣٤٦٩٦٣,٧٠١٩٨٠,٧٥٤



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

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
عالقةطرف آخر ذو 

٢١٢,٨٥٥٢٨٦,٦٢٥.م)المخبز الحدیث (ش.ذ.م

مـن )شـيءال-٢٠١٦(ال شـيءبمبلـغتوزیعـات أربـاح مسـتحقة القـبض مقـدمًاالمدفوعـةوالمبـالغالمدینـةعلى ذلك، تتضـمن الـذمم عالوة
.شقیقةشركة 

عالقةيذلطرفمبالغ مستحقة )ج

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
عالقةطرف آخر ذو

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

لتزاماتاال المطلوبات الطارئة و -١٠

المطلوبات الطارئة
–٢٠١٦دیســــمبر ٣١(درهـــم٢,٣٤٤,٧٩٢بمبلــــغ بالبنـــكفیمـــا یتعلــــقمطلوبــــات طارئـــةلــــدى الشـــركة لــــم یكـــن، ٢٠١٧یونیـــو٣٠فـــي 

أي مطلوبات جوهریة.درهم) حیث ال یتوقع أن ینتج منها 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 الحسابات.وكافیة مالئمة مخصصات 

االلتزامات الرأسمالیة
٢٠١٦دیسـمبر ٣١درهـم (٤,٣٠٤,٤٥١لدى الشركة التزامات رأسمالیة بخصوص شراء موجودات ثابتـة بمبلـغ ، كان ٢٠١٧یونیو٣٠في 

درهم).٢,٣٥٣,٩٨٢–



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 الصــناعیةتــم الحصــول علــى قطعــة أرض فــي منطقــة جبــل علــي 

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

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦
رهمددرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

١,٥٧٨,٥١٠١,٦٢٩,٤٤٣خالل سنة واحدة
٤,٨٩٠,٧٤٩٤,٤٢٧,٦٨٩سنوات٥بعد سنة واحد ولكن لیس أكثر من 

٥٣٠,٦٢٥١,٠٢٠,٤٣٣سنوات٥أكثر من 

٦,٩٩٩,٨٨٤٧,٠٧٧,٥٦٥

إعداد التقاریر القطاعیة-١١

وتســویق السـمن النبــاتي المهــدرج وزیــوت ومعالجــةحیــث تقــوم بصــورة أساسـیة بصــناعة ،یرإلعــداد التقـار تعمـل 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 الدخللي و في بیان المركز الماتم اإلفصاح عنها /التشغیليللتقاریر

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 كامـل فـي الشـرق األوسـط للشركة علـى أسـاس متالجوهریة المناطق الجغرافیة. یتم تنفیذ كافة األنشطة 

معنى.اذسیكون على حدة دولةكل 

:كما یليتم اإلفصاح عنها ، اعداد التقاریر القطاعیة٨عداد التقاریر المالیة رقم الدولي إلمعیار الحسبالمعلومات اإلضافیة الالزمة إن 

الرئیسیونالعمالء
یونیـو ٣٠% أو أكثر من إجمالي إیرادات الشـركة (١٠لم تبلغ اإلیرادات من حسابات أي عمیل ، ٢٠١٧یونیو٣٠في فترة المنتهیةالخالل 
.% أو أكثر من إجمالي إیرادات الشركة)١٠لم تبلغ اإلیرادات من حسابات أي عمیل -٢٠١٦

الموجودات االئتمانیة-١٢

بصــفة ائتمانیــة )طــن متــري١٨–٢٠١٦دیســمبر ٣١(طــن متــري٢٣بلغــت لیــة ، احتفظــت الشــركة بمــواد أو ٢٠١٧یونیــو٣٠كمــا 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 والمــدینین و تتــألف الموجــودات المالیــة مــن النقــد فــي الصــندوق واألرصــدة لــدى البنــوك
عالقة.يلطرف ذالمبالغ المستحقة خرین و اآلوالدائنین التجاریین و إیصاالت األمانة المتوفرة للبیع. وتتألف المطلوبات المالیة من 

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

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

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

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

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

لمالیة التالیة التي تم قیاسها بالقیمة العادلة:باألدوات االشركة احتفظت، ٢٠١٧یونیو٣٠كما في 

موجودات تم قیاسها بالقیمة العادلة
یونیو٣٠

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول٢٠١٧
درهمدرهمدرهمدرهم

أسهم متداولة
--٢٧٧,٥٠٠٢٧٧,٥٠٠یةطاع الخدمات المالیة واالستثمار ق

--١٥,٢٧٩١٥,٢٧٩البحریةالموانئ عملیاتقطاع

--٢٩٢,٧٧٩٢٩٢,٧٧٩المجموع

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 

--١٢,٧٨٩١٢,٧٨٩الموانئ البحریةعملیاتقطاع

--٣٢٥,٢٨٩٣٢٥,٢٨٩المجموع

د تحــویالت بــین المســتویات المتعــددة لقیــاس ، ال توجــ٢٠١٦دیســمبر ٣١فــيالســنة المنتهیــةو ٢٠١٧یونیــو٣٠فــي المنتهیــةفتــرةالخــالل 
القیمة العادلة.


