
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلفشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""
  

 المعلومات المالية المرحليةو تقرير المراجعة 
 2016 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرفترة الل
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 3  )غير مدقق(الموجز الدخـل بيان 
   

 4  )غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز 
   

 5  الموجز الملكيةحقوق بيان التغيرات في 
   

 6  )غير مدقق(الموجز  بيان التدفقات النقدية
   

 28 - 7  الموجزةالبيانات المالية ات حول إيضاح



 

 

  

  
  
  
  

 المعلومات المالية المرحليةتقرير مراجعة 

  
  

  المحترمينالمحترمين    اإلدارةاإلدارةأعضاء مجلس أعضاء مجلس   //السادةالسادة

  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلفشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة  --  رأس الخيمةرأس الخيمة

  
  

 مقدمـة
  ––  ""الشركةالشركة""  ((شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة))  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلفشركة رأس الخيمة للدواجن والعلفلل المرفقالموجز بيان المركز المالي قمنا بمراجعة 

، الموجزالشامل  الدخل ،الموجز من بيانات الدخل وكل    ،2016 سبتمبر 30كما في  رأس الخيمة، االمارات العربية المتحدةرأس الخيمة، االمارات العربية المتحدة
مسؤولة عن  اإلدارةبذلك التاريخ. إن  لمنتهيةا تسعة أشهرفترة اللالموجز والتدفقات النقدية الموجز  الملكيةالتغيرات في حقوق 

إن  ." المرحليةالتقارير المالية  " :34ًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم وعرضها وفقالمعلومات المالية المرحلية إعداد هذه 
 .ستنادًا إلى مراجعتنااالمعلومات المالية المرحلية ستنتاج حول هذه امسؤوليتنا هي إبداء 

  
 عـةنطاق المراج

بها التي يقوم المرحلية مراجعة المعلومات المالية " ،2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 
، بشكل رئيسي من ستفساراتاإل بإجراءالقيام المرحلية تتضمن مراجعة المعلومات المالية  ."للمنشأةمدقق الحسابات المستقل 

جراءاتتحليلية  إجراءاتتباع ا، و اسبيةالمالية والمح األمور المسؤولين عن األشخاص نطاق المراجعة  إن .أخرى مراجعة  وا 
ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول  فإنها، وفقًا للمعايير الدوليـة للتدقيق، وبالتاليمن نطاق القيام بالتدقيق  أقـل جوهرياً 

 .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها ،لذا .قيبينها التدقي نأالهامـة التي يمكن  األمورجميع 
  

 االستنتاج

بأن المعلومات المالية المرحلية المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع  االعتقادإلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى  استناداً 
 ".التقارير المالية المرحلية " :34معيار المحاسبي الدولي رقم النواحي الجوهرية، وفقًا لل

  
  

 )الشرق االوسط( ديلويت آند توش
 

 مدبكالسمير 
 386سـجل رقم 

 2016 ؟؟؟
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  الموجزالموجز  بيان المركز الماليبيان المركز المالي
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030كما في كما في 

  
 

 اتإيضاح
 سبتمبر 30

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 ()مدقق )غير مدقق(  
 درهم درهم  

    تالموجودا
    غير المتداولةالموجودات 

 34.903.513 13.620.426 5 ممتلكات، آالت ومعدات
 187.949.263 187.949.263 6 استثمارات في ممتلكات
 -- 6.929.710 7 استثمار في شركة زميلة
 202.978.392 206.546.128 8 استثمارات متاحة للبيع

 -- 14.000.000 9 غير متداول –لطرف ذو عالقة ممنوح قرض 
 425.831.168 429.045.527  المتداولةغير مجموع الموجودات 

    

    المتداولةالموجودات 
 4.533.744 4.276.718  موجودات ثروة حيوانية داجنة

 14.893.983 5.534.821 10 المخزون 
 -- 2.000.000 9 متداول –لطرف ذو عالقة  ممنوح قرض

 -- 1.715.632 9 مطلوب من طرف ذو عالقة
 16.167.820 6.927.401 11 وأخرى  مدينة تجارية ذمم
 51.446.923 48.324.727 12 رصدة لدى البنوك وفي الصندوق أ

 87.042.470 68.779.299  مجموع الموجودات المتداولة
    

 512.873.638 497.824.826  مجموع الموجودات
    

    المطلوباتالملكية و حقوق 
    الحتياطياترأس المال وا
 86.400.000 86.400.000 13 رأس المال 
 137.846.156 137.846.156 14 االحتياطيات

التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 
 152.071.083 155.638.819  للبيع

 61.588.061 61.066.374  أرباح مستبقاة
 437.905.300 440.951.349  المساهمين في الشركةحقوق 

 6.327.868 --  قلية غير المسيطرةحقوق األ
 444.233.168 440.951.349  إجمالي حقوق الملكية

    

    المطلوبات غير المتداولة
 4.604.968 4.281.344  للموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة 

    

    المطلوبات المتداولة
 25.000.000 25.000.000 6 ذمة دائنة عن شراء استثمارات في ممتلكات

 23.536.505 24.356.175  مدفوعةأرباح مساهمين غير 
 6.689.458 --  استالف من البنوك

 8.809.539 3.235.958  وأخرى  دائنةتجارية ذمم 
 64.035.502 52.592.133  مجموع المطلوبات المتداولة

    

 68.640.470 56.873.477  مجموع المطلوبات
    

 512.873.638 497.824.826  المطلوباتحقوق الملكية و  عمجمو 
 
 
 
 

 محمد علي النوش  ياسر بن أحمد حميد القاسمي
 المدير العام  اإلدارةرئيس مجلس 

 

 .الموجزةالمالية  البياناتمن هذه ال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءًا يضاحإن اإل
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  الموجز )غير مدقق(الموجز )غير مدقق(  بيان الدخلبيان الدخل
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

 
 
 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال    
 2015 2016 2015 2016 إيضاح  
 درهــم درهــم درهــم درهــم   
      

 14.391.188 8.279.711 48.929.872 27.492.382  االيرادات
 (12.541.383) (7.531.522) (39.196.649) (22.981.448)  تكلفة المبيعات
 1.849.805 748.189 9.733.223 4.510.934  إجمالي الربح

      
 (1.339.198) (1.000.094) (4.430.551) (3.101.231)  المصاريف اإلدارية والعمومية

 (694.690) (786.041) (2.171.453) (2.298.733)  عمصاريف البيع والتوزي
 454.129 631.664 8.894.096 9.059.488  ايرادات استثمارات

 141.303 130.021 485.548 355.176  ايرادات اخرى 
 (956) (2.266) (6.309) (9.163)  تكاليف التمويل

 -- 163.314 -- 601.842  الحصة من ربح الشركة الزميلة
 410.393 (115.213) 12.504.554 9.118.313  للفترة/)الخسارة( الربح 

      
      العائد الى:

 308.102 (115.213) 12.297.715 9.118.313  مساهمي الشركة
 102.291 -- 206.839 --  حصة األقلية غير المسيطرة

  9.118.313 12.504.554 (115.213) 410.393 
      

الواحد للسهم سارة األساسية( /)الخاألساسي  الربح
 0.004 (0.001) 0.142 0.106 15 )درهم اماراتي(

 
 

 .الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءاً تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  )غير مدقق()غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز بيان الدخل الشامل الموجز 
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

 
 
 
 

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال 
 2016 2015 2016 2015 
 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     
 410.393 (115.213) 12.504.554 9.118.313 للفترة/)الخسارة( الربح 

     

     األخرى:ل الشامل الدخ بنود

     بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:

 (4.303.877) (4.304.100) (4.689.460) 3.567.736 )خسارة( إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيعربح /صافي 
 -- -- (7.827) -- نتيجة بيع استثمارات متاحة للبيع األرباح والخسائرمحول إلى 

     

     بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر:
 -- -- (1.000.000) (1.000.000) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 (4.303.877) (4.304.100) (5.697.287) 2.567.736 االخرى للفترةالدخل الشامل /)الخسارة الشاملة( اجمالي بنود 
 (3.893.484) (4.419.313) 6.807.267 11.686.049 للفترة/)الخسارة الشاملة( اجمالي الدخل الشامل 

     
     العائد الى:

 (3.995.775) (4.419.313) 6.600.428 11.686.049 مساهمي الشركة
 102.291 -- 206.839 -- حصة األقلية غير المسيطرة

 11.686.049 6.807.267 (4.419.313) (3.893.484) 
 
 
 

 الموجزة. المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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  الملكية الموجزالملكية الموجزبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

  
  

 االحتياطيات رأس المال 

التغيرات المتراكمة في 
قيمة العادلة لالستثمارات ال

 ةأرباح مستبقا المتاحة للبيع
حقوق المساهمين 

 الشركة في
قلية غير حقوق األ

 المجمـوع المسيطرة
         درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

 407.972.914 5.953.956 402.018.958 51.027.229 128.990.110 135.601.619 86.400.000 )مدقق( 2014ديسمبر  31الرصيد كما في 

 12.504.554 206.839 12.297.715 12.297.715 -- -- -- 2015سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الربح لفترة التسعة

 (5.697.287) -- (5.697.287) (1.000.000) (4.697.287) -- -- بنود الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 6.807.267 206.839 6.600.428 11.297.715 (4.697.287) -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (8.640.000) -- (8.640.000) (8.640.000) -- -- -- (16توزيعات ارباح )إيضاح 

 406.140.181 6.160.795 399.979.386 53.684.944 124.292.823 135.601.619 86.400.000 )غير مدقق( 2015سبتمبر  30الرصيد كما في 
        

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

 9.118.313 -- 9.118.313 9.118.313 -- -- -- 2016سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الربح لفترة التسعة

 2.567.736 -- 2.567.736 (1.000.000) 3.567.736 -- -- األخرى للفترة الشامل الدخلبنود 

 11.686.049 -- 11.686.049 8.118.313 3.567.736 -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة

 (8.640.000) -- (8.640.000) (8.640.000) -- -- -- (16توزيعات أرباح )إيضاح 

 (6.327.868) (6.327.868) -- -- -- -- -- (21غير المسيطرة )ايضاح  لألقلية تعديل على حقوق الملكية

 440.951.349 -- 440.951.349 61.066.374 155.638.819 137.846.156 86.400.000 )غير مدقق( 2016سبتمبر  30يد كما في الرص
 

 الموجزة. المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
.
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  الموجز )غير مدقق(الموجز )غير مدقق(  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرفترة الفترة اللل
 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 

 درهــم درهــم 
   التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 12.504.554 9.118.313 للفترةربح ال
   :التعديالت

 2.677.372 1.214.885 إستهالك ممتلكات، آالت ومعدات  
 -- (10.000) ربح بيع ممتلكات، آالت ومعدات  
 292.918 202.817 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  
 (8.894.096) (9.059.488) ايرادات استثمارات  
 6.309 9.163 تكاليف التمويل  
    -- (601.842) ةالحصة من ربح الشركة الزميل  

 الموجودات  قبل التغيرات في ةالتشغيلي التدفقات النقدية
 6.587.057 873.848 والمطلوبات التشغيلية   

 (3.677.004) (350.081) الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأخرى 
 (4.978.510) (1.019.646) الزيادة في المخزون 

 -- (540.846) الزيادة في مطلوب من طرف ذو عالقة
 (411.614) 257.026 ثروة حيوانية داجنة موجودات في (الزيادةالنقص /)
    4.042.344 (1.396.262) الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى )النقص(/ 

 1.562.273 (2.175.961) العمليات الناتج من(/ في )المستخدم النقد
 (110.935) (31.712) المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين

    (6.309) (9.163) ةتكاليف التمويل المدفوع
    1.445.029 (2.216.836) العمليات التشغيلية الناتج من)المستخدم في(/  صافي النقد

   التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية
 (3.774.424) (1.150.630) شراء ممتلكات، آالت ومعدات
 -- 10.000 آالت ومعدات متحصالت من بيع ممتلكات،

يرادات االستثمارات  9.053.764 9.059.488 المستلم من بيع وا 
 (38.500) -- إضافات على استثمارات في ممتلكات

الزيــادة فــي ودائــع ثابتــة تســتحق بعــد أكثــر مــن ثالثــة أشــهر مــن )الــنقص(/ 
 تاريخ ربطها

1.682.393 (7.258.912) 

    (2.018.072) 9.601.251 العمليات االستثمارية (في المستخدمالناتج من /) النقد صافي
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
 (1.000.000) (1.000.000) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 1.503.137 -- الزيادة في إستالف من البنوك
 (7.247.566) (7.820.330) توزيعات أرباح مدفوعة

    (6.744.429) (8.820.330) مستخدم في العمليات التمويليةال النقدصافي 
    (7.317.472) (1.435.915) الفترةخالل  وما يعادلهفي النقد النقص  صافي

    10.911.430 3.478.398 الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
 3.593.958 2.042.483 (12الفترة )إيضاح النقد وما يعادله في نهاية 

 
 .البيانات المالية الموجزةمن هذه ال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءًا يضاحإن اإل
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  الموجزةالموجزةات حول البيانات المالية ات حول البيانات المالية إيضاحإيضاح
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرفترة الفترة اللل
 
 
  عامةعامةمعلومات معلومات   --11

كشركة مساهمة )"الشركة"( رأس الخيمة  ،"شركة مساهمة عامة" ن والعلفشركة رأس الخيمة للدواجتأسست 
صاحب السمو حاكم امارة رأس عن  1976في سنة  صادرال 76/8رقم بموجب المرسوم األميري  عامة
 .الخيمة

 

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

هو جميع األعمال الزراعية والصناعية والتجارية واألعمال االنتاجية الفنية األخرى  للشركةشاط الرئيسي النإن 
 المتعلقة بإنتاج الدواجن.

 

المنتهية في ذلك التاريخ تمثل  تسعة أشهرولفترة ال 2016 سبتمبر 30إن البيانات المالية الموجزة كما في 
د فقدان السيطرة على شركتها التابعة السابقة السادة/ شركة رأس الخيمة البيانات المالية المستقلة للشركة بع

 2015ديسمبر  31. إن أرقام المقارنة كما في 2016يناير  1للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م. وذلك اعتبارًا من 
حيد ، وااليضاحات المتعلقة بها، تم عرضها على أساس تو 2015 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرولفترة ال

 (.21)ايضاح البيانات المالية 
 
   (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
ادي على الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير م المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

   جزةالبيانات المالية المو 
والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في ير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية تم تطبيق المعاي

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة في البيانات المالية الموجزة 2016يناير  1 أو بعد
جة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدر 

  تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
  الحسابات التنظيمية المؤجلة – 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   
  ات المالية بشأن مبادرة اإلفصاح.عرض البيان 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
  الترتيبات المشتركة والمتعلقة بالمحاسبة  11التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم

  المتعلقة باإلستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة.
 المعيار المحاسبي الدولي و معدات الممتلكات، اآلالت وال 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ال

  توضيح األساليب المقبولة لإلستهالك واإلطفاء.والمتعلقة بالموجودات غير الملموسة  38رقم 
 المعيار المحاسبي الدولي و  الممتلكات، اآلالت والمعدات 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ال

 .مرةالنباتات المعمرة المث حولالزراعة  41 رقم
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 "تتمة"جزة البيانات المالية المو 
  بتسجيلتسمح والتي  البيانات المالية المنفصلة 27الدولي رقم  يمعيار المحاسبالالتعديالت على 

ستخدام طريقة إب بشكل إختياري كات الزميلة في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشر  ستثماراتاال
  المنفصلة للمنشأة. حقوق الملكية في البيانات المالية

 المعيار الدولي ، و الموحدة البيانات المالية 10على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  التعديالت
والمعيار المحاسبي الدولي ألخرى اإلفصاح عن الحصص في المنشأت ا 12رقم إلعداد التقارير المالية 

بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق  وضحوالتي تاإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  28رقم 
  لمنشأت اإلستثمارية.التوحيد لإستثناء 

  والتي تتضمن  2014 – 2012دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 19والمعيار المحاسبي الدولي رقم  7ورقم  5عديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الت

  .34ورقم 
 لم يحن موعد تطبيقها بعد إلصدار و قيد االمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  2-2

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

 قارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد الت
 

 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

، 2009لمعدله في )النسخة ا األدوات المالية 9 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
 (2014و  2013، 2010

 2018يناير  1

قدم الذي  2009الصادر في نوفمبر  9 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
عداد إل الدولي المعيار تم تعديل متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية.

يتضمن متطلبات تصنيف ل 2010في أكتوبر  ةاألدوات المالي 9 رقم المالية لتقاريرا
لغاء اإلعتراف ليتضمن  2013في نوفمبـر  وتم تعديله. بها وقياس المطلوبات المالية وا 

نسخة  تم إصدار، 2014. وفي يوليو ةالمتطلبات الجديدة بشأن محاسبة التحوط العام
 حيث كان الهدف األساسي 9أخرى معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

القيمة للموجودات المالية، و ب( تعديالت في نخفاض إلمنه أن يشمل أ( متطلبات ا
محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقديم إحدى فئات قياس "القيمة 

 " على أدوات دين معينة بسيطة.ى الدخل الشامل األخر  بنود العادلة من خالل

 

  
تشمل متطلبات  9ولي إلعداد التقاريـر المالية رقم لمعيار الدل المعدلة نهائيةالنسخة ال

األدوات  39تحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم والتي محاسبة األدوات المالية 
 المالية: االعتـراف والقياس.
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 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

 التالية: ضمن المعيار متطلبات في المجاالتيت
 

  :نمط األعمال التي  لموجودات المالية بالرجوع إلىيتم تصنيف االتصنيف والقياس
لك الموجودات المالية وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ويقدم تنضوي تحتها ت

 فئة 2014سخته الصادرة في في ن 9المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 
"القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى" ألدوات دين معينة. ويتم 

لطريقة التي ُتصنف بها ضمن تصنيف المطلوبات المالية وفق هذا المعيار بنفس ا
مع وجود بعض االختالفات في المتطلبات التي  39المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ُيعمل بها في قياس المخاطر االئتمانية الخاصة للمنشأة.

 

  
  :الصادرة في  9لمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم ا نسخةإن انخفاض القيمة

رة ائتمانية متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية، "خسا نموذجتقدم  2014
أي حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسائر من الضروري حدوث  وعليه فأنه ليس

  .اإلئتمان
  :يقدم المعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيق مزيد من محاسبة التحوط

لمخاطر المالية التحوط من ا تدير بها المؤسسات المخاطر عندالصلة بالكيفية التي 
  وغيـر المالية.

  :متطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات والمطلوبات المالية  تم تطبيقإلغاء االعتـراف
 .39من المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

  
 األدوات المالية: 7لتقارير المالية رقم عداد اتعديالت على المعيار الدولي إل

فصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد اإلبمتعلق وال اتفصاحاإل
 .9التقارير المالية رقم 

عند تطبيق المعيار 
 لتقاريرعداد اإلالدولي 

   للمرة األولى 9المالية رقم 
والمتعلقة ت اإلفصاحا: األدوات المالية 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار

)والتعديالت الالحقة( والناتجة من إدخال فصل  ة التحوطباإليضاحات اإلضافية لمحاسب
 .9عن محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

عند تطبيق المعيار 
 لتقاريرعداد اإلالدولي 

   للمرة األولى 9المالية رقم 
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اإليرادات من العقود المبرمة مع  - 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  العمالء
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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 

قارير العمالء. عندما يدخل المعيار حيز التطبيق سوف يحل المعيار الدولي إلعداد الت
في المعيار المحاسبي الدولي رقم  الواردة تحقق اإليرادات رشاداتمحل إ 15المالية رقم 

والتفسيرات المتعلقة  عقود المقاوالت – 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  اإليرادات – 18
 بها.

 

  
نبغي أن المنشأة يهو أن  15للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم األساسي الهدف 
المبلغ الذي يعكس بللعمالء المقدمة نقل البضائع أو الخدمات  بلمقااإليرادات بتعترف 

ع أو الخدمات. على وجه التحديد، مقابل تلك السل التعويض المادي الذي تتوقعه المنشأة
 اإليرادات:ب إلعترافخطوات ل 5نموذج من المعيار يقدم 

 

  
 .الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء  
 تحديد التزامات األداء في العقد.ثانية: الخطوة ال  
  تحديد سعر الصفقة.الثالثةالخطوة :  
  التزامات األداء في العقد. علىسعر الصفقة  حميل: تالرابعةالخطوة  
  عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات اإليرادات ب: اإلعتراف الخامسةالخطوة

 .األداء
 

  
 باإليرادات للمنشأة يتم اإلعتراف 15رير المالية رقم ضمن المعيار الدولي إلعداد التقا

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

المعيار الدولي  طلبتيدة. وعالوة على ذلك، للتعامل مع سيناريوهات محد 15المالية رقم 
 .إفصاحات واسعة 15إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 

توضيح بعض ل 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تم إصدار التعديالت على
لن تغير المعيار الجديد.  تطبقإضافية للشركات التي إعفاءات المتطلبات وتوفير 

 ق هذه المبادئ.يتطب التي توضح كيفيةمعيار لمبادئ األساسية لالتعديالت ال
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تطبق للفترات السنوية 
   من أو بعد التي تبدأ

 عقود اإليجار  16 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق
كيفية اإلعتراف، القياس، العرض  16المالية رقم  إلعداد التقاريريحدد المعيار الدولي 

واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من 
جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة وبات رين اإلعتراف بموجودات ومطلالمستأج

قيمة منخفضة. يستمر  وأقل أو أن األصل موضوع العقد ذ شهرًا أو 12عقد اإليجار 
المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي 

جوهري عن  ن تغييرالمتعلق بالمحاسبة للمؤجر دو  16المالية رقم  إلعداد التقارير
 .17السابق رقم  الدولي  محاسبيالمعيار ال
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الدخل  لتوضيح متطلبات ضرائب  12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الضريبة المؤجلة عن الخسائر غير المحققة المتعلقة بأدوات  اإلعتراف بموجودات
  ة اإلختالف في التطبيق العلمي.الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة لمعالج

 2017يناير  1

  
التي تهدف بيان التدفقات النقدية   7التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

إلى توضيح المعيار لتحسين المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية لألنشطة 
 التمويلية للمنشأة

 2017يناير  1

  
 على أساس األسهم دفعال 2ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت على المعي
 سهم.ألوقياس معامالت الدفع على أساس االتي توضح تصنيف 

 2018يناير  1
  

البيانات المالية الموحدة  10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةاإلستثم 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة  ( بشأن معالجة2011)
 أو المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ 
التطبيق إلى أجل 

 غير مسمى
  

الفترة التي في  للشركةت المالية أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانا اإلدارةتتوقع 
. إن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، أو عند دخولها حيز التطبيق 2017يناير  1تبدأ من 

، قد ال 15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9فيما عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  في مرحلة التطبيق األولى. للشركةام على البيانات المالية يكون له تأثير ه
     عداد التقارير المالية المعيار الدولي إلو  15 عداد التقارير المالية رقمالمعيار الدولي إل طبقيتتوقع اإلدارة أن 

المعيار  لتطبيق . وقد يكون 2018 يناير 1في التي تبدأ السنوية في الفترة  للشركة المالية البياناتفي  9رقم 
على المبالغ  تأثير جوهري  9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بشأن اإليرادات من العقود مع العمالء والموجودات  للشركةواإلفصاحات الواردة في البيانات المالية المدرجة 
. إال أنه ال يمكن عمليًا إعطاء تقدير معقول للتأثيرات الناتجة عن تطبيق كةللشر المالية والمطلوبات المالية 

 بإجراء مراجعة تفصيلية. الشركةالمعيار إال بعد قيام 
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 ص ألهم السياسات المحاسبيةملخ -3
 

 أساس اإلعداد 3-1
المالية المرحلية" وبما  التقارير"، 34تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 يتوافق مع متطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

)درهم(، وهي عملة الدولة التي تمارس بها  انات المالية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدةتم عرض البي
 .معظم نشاطها الشركة

 

 بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات الماليةتم إعداد البيانات المالية الموجزة 
 .ممتلكاتواالستثمارات في 

 

ات المحاسبية والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة مع تلك إن السياس
 .2015ديسمبر  31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  الموحدة المستخدمة في البيانات المالية

 

، يانات المالية السنويةها ضمن البال تتضمن البيانات المالية الموجزة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراج
كما في وللسنة  للشركةالمدققة الموحدة ويجب عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية 

 تسعة أشهرفترة الل الشركة. باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال 2015ديسمبر  31المنتهية في 
 31المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  الشركةتعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال  2016 سبتمبر 30المنتهية في 

 .2016ديسمبر 
 

، تم اإلفصاح عن السياسات 2008أكتوبر  12بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
ة والممتلكات، اآلالت والمعدات في في األوراق المالي في ممتلكات، واالستثمارات المحاسبية المتعلقة باإلستثمارات

 .البيانات المالية الموجزة
 

 آالت ومعدات ممتلكات، 3-2
 أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت. تظهر األراضي بالتكلفة ناقصاً 

 

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

 اإلنخفاض في القيمة.
 

إن الممتلكات قيد اإلنشاء والتي سيتم إستخدامها في اإلنتاج أو ألغراض إدارية، أو ألي أغراض لم يتم تحديدها 
التكلفة على الرسوم المهنية  تشتملفة، ناقصًا أية خسائر ناتجة عن إنخفاض القيمة. بعد، يتم تسجيلها بالتكل

. الشركةالمتبعة من قبل المحاسبية وتكاليف اإلقتراض فيما يتعلق باألصول المؤهلة وذلك تماشيًا مع السياسة 
هزة لإلستخدام في وكما هو الحال مع جميع األصول األخرى فإن إستهالك هذه األصول يبدأ عندما تكون جا

 األغراض التي تم إنشائها من أجلها.
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 "تتمة""تتمة"ص ألهم السياسات المحاسبية ملخ -3
 

 "تتمة" معداتآالت و  ممتلكات، 3-2
 

ناتجة عن إعادة تقييم المباني الى احتياطي إعادة تقييم ممتلكات ضمن حقوق الملكية  يتم إضافة أي زيادة
باستثناء زيادة إعادة التقييم التي تمثل استردادًا لخسائر اعادة تقييم سابقة جرى االعتراف بها في األرباح 

 والخسائر حيث يتم االعتراف بهذه الزيادة في األرباح والخسائر.
 

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

 
صروف ضمن االرباح والخسائر، و يتم يتم تحميل أعباء استهالك الممتلكات الظاهرة بمبلغ اعادة التقييم كم

استرداد جزء من احتياطي اعادة تقييم الممتلكات بشكل منتظم الى حساب االرباح المستبقاة وذلك على نفس 
 م الظاهر ضمن رصيد حساب المباني.أسس استهالك مبلغ زيادة التقيي

 
على دا الممتلكات قيد اإلنشاء، الموجودات، فيما عيتم 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  المتبعةالمتوقع، صافي القيمة المستردة وطريقة االستهالك 

 التغيير والفترات المستقبلية. الفترة المالية التي تم فيها
 

يتم رسملة الصيانة، التجديدات والتحسينات عندما يكون من المرجح أن ينتج عنها تحسين للعمر اإلقتصادي 
 لألصل المعني وقدرته، وتحسين نوعية االنتاج أو تخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبير.

 
والمعدات  واآلالت نصر من عناصر الممتلكاتيتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي ع

وذلك على اساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق ضمن 
 االرباح والخسائر.

 

 كما يلي: لألصولعلى أساس مدة الخدمة المتوقعة  االستهالك احتسابتم 
 

 سنوات 
 20 مباني
 4 سيارات

 5 روشاتأثاث ومف
 10 – 5 آالتو  أدوات
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 استثمارات في ممتلكات 3-3
رات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزيادة تمثل اإلستثمات

قيمتها، بما فيها الممتلكات قيد اإلنشاء المحتفظ بها لنفس األغراض السابقة. يتم قياس اإلستثمارات في 
جزء من اإلستثمار في ممتلكات مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال 

ممتلكات الموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل 
التكاليف اليومية لصيانة تلك الممتلكات. الحقًا إلثبات اإلستثمارات في ممتلكات بشكل مبدئي، يتم إدراجها 

ريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتا
 .الخسائر للفترة التي نتجت فيها عن التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو

 

م ولم يتم شطب اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند إيقاف إستخدامها واإلنتفاع منها بشكل دائ
يعد يتوقع منها أي منافع إقتصادية بصورة دائمة من اإلستخدام ولم يعد هناك مزايا إقتصادية مستقبلية متوقعة 
من إستبعادها. يتم اإلعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في 

 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 
فترة اإلستخدام للمالك أو عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من 

للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ  إستثمارات في ممتلكات لعقار يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة
هذا العقار  الشركةتحتسب  وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك إستثمارًا عقارياً  .التغير في اإلستخدام

 .والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدامواآلالت وفقًا للسياسة المدرجة ضمن الممتلكات 
 

عر السوق المفتوح إستنادًا إلى التقييمات التي يجريها مقيمون ومستشارون تحدد القيمة العادلة حسب س
 مستقلون.

 
 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  3-4

متاحة  –والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية  للشركةتصنف األسهم المدرجة المملوكة 
استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم  الشركةبالقيمة العادلة. كما تمتلك ( ويتم إدراجها AFSللبيع )

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

في قيمته بشكل محدد، فإن األرباح أو  انخفاضأو وجود  االستثمار استبعادل ضمن االرباح والخسائر. في حا
يتم إدراجها ضمن االرباح  استثماراتإعادة تقييم  احتياطيالخسائر نتيجة تقييمه سابقًا والمثبتة ضمن 

 والخسائر.
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 "تتمة" متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  3-4
 

باسـتالم دفعـات عـن  للشـركةالمتاحة للبيع عند نشوء حق  –يتم االعتراف بإيرادات توزيعات أرباح االستثمارات 
 الستثمارات.توزيعات أرباح من تلك ا

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

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

 الخسائر، أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4

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

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

دارة بإتباع نفس اإلفتراضات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق عند إعداد هذه البيانات المالية الموجزة قامت اإل
 الموحدةالسياسات المحاسبية وكذلك إتباع نفس التقديرات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية 

 .2015ديسمبر  31السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
 
  آالت ومعدات ،ممتلكات -5

تسعة الدرهم )فترة  1.150.630ضافات على الممتلكات، اآلالت والمعدات خالل الفترة مبلغ بلغت تكلفة اإل
تسعة درهم(، وبلغت أعباء االستهالك خالل فترة ال 3.774.424: 2015 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر
 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهردرهم )فترة ال 1.214.885مبلغ  2016 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر

 درهم(. 2.677.372: 2015
 

 جميع الممتلكات، اآلالت والمعدات موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 استثمارات في ممتلكات -6
 سبتمبر 30 

2016  

 ديسمبر 31
2015 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهـــم  درهــــم 

    

 137.353.999  187.949.263 السنةالفترة / كما في بداية  الرصيد
 35.424.826  -- تحويالت من استثمارات في ممتلكات قيد التطوير

 20.020.438  -- الزيادة في القيمة العادلة
 (4.850.000)  -- إلى ممتلكات، آالت ومعداتتحويالت 

 187.949.263  187.949.263 السنةالفترة / الرصيد كما في نهاية 
 

مليون درهم تم شراؤها من شركة الحمرا  100يتضمن رصيد االستثمارات في ممتلكات اعاله أرض بمبلغ 
ة الحمرا في رأس الخيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، في قري Bللتطوير العقاري والتي تقع في جزيرة 

ثباته كذمة إمليون درهم تم  25مليون درهم من قيمة هذه األرض والمتبقي مبلغ  75وقد دفعت الشركة مبلغ 
الحصول على ملكية هذه األرض  الموجز دائنة عن شراء هذه األرض، ولم يتم حتى تاريخ بيان المركز المالي

 .الشركةمن قبل 
 

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

 

 :فيما يلي تفاصيل االستثمارات في ممتلكات وقيمها العادلة

 
 سبتمبر 30

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــــــم درهــــــم 
   

 151.449.263 151.449.263 راضيقطع أ
 36.500.000 36.500.000 مباني

 187.949.263 187.949.263 
 
 

 استثمار في شركة زميلة -7
 تفاصيل الشركة الزميلة كانت على النحو اآلتي:

 اسم الشركة الزميلة
 البلد الذي تأسست
 حصة الشركة % فيه الشركة الزميلة

  سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 )مدققة( )غير مدققة(   
      درهم درهم   

شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة 
 -- 6.929.710 %50 مارات العربية المتحدةاإل ش.ذ.م.م.
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  "تتمة""تتمة"  20162016  بتمبربتمبرسس  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

 
 "تتمة" في شركة زميلةاستثمار  -7
 

 كما يلي: خالل الفترة كانت الحركة على استثمار في شركة زميلة 
 درهــــــم 
  

 6.327.868 )مدقق( 2016يناير  1الرصيد كما في 
 601.842 2016 سبتمبر 30نتهية في مال تسعة أشهريضاف: الحصة من الربح لفترة ال

 6.929.710 )غير مدقق( 2016 سبتمبر 30ما في الرصيد ك
 
 استثمارات متاحة للبيع -8

 سبتمبر 30 
2016 

 ديسمبر 31 
2015 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق 
     درهـــم  درهــــم 

 199.921.392  203.489.128 بالقيمة العادلة –مدرجة 
 3.057.000  3.057.000 بالقيمة العادلة –غير مدرجة 

 206.546.128  202.978.392 
    

 202.978.392  206.546.128 في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 :االستثمارات المتاحة للبيع كما يليكانت الحركة على 
 تسعة أشهرلفترة ال 

 المنتهية في
 سبتمبر 30

2016  

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 31

2015 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
     ــمدرهـ  درهــــم 

 187.247.086  202.978.392 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 
 (167.494)  -- استبعادات خالل الفترة / السنة

 17.088.800  3.567.736 في القيمة العادلةالزيادة 
 (1.190.000)  -- خسارة انخفاض القيمة

 202.978.392  206.546.128 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
 
 المعامالت مع أطراف ذات عالقة -9

مساهمي الشركة الرئيسين، وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطرة  على تشتمل األطراف ذات العالقة
عليها من قبلهم ومن قبل عائالتهم أو تلك التي يمارسون عليها تأثيرًا إداريًا كبيرًا وأيضًا موظفي اإلدارة 

 يين.الرئيس



 

 

  1818  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "شركة مساهمة عامة"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "شركة مساهمة عامة"
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

 
 

 "تتمة" المعامالت مع أطراف ذات عالقة -9
 

 :قرض ممنوح لطرف ذو عالقة
  سبتمبر 30 

2016 

 ديسمبر  31
2015 

 )مدققة( مدققة()غير  
 درهـــم درهــــم 

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

   تم جدولة سداد القرض كما يلي:
 -- 2.000.000 في السنة األولى  

 -- 2.000.000 في السنة الثانية  
 -- 12.000.000 من السنة الثالثة حتى السنة السادسة  

 16.000.000 -- 

بيان المركز المالي شهرًا من تاريخ  12ينزل: المستحق خالل 
 -- (2.000.000) ضمن الموجودات المتداولة( تم اظهارهالموجز )

شهرًا من تاريخ بيان المركز المالي الموجز  12المستحق بعد 
 -- 14.000.000 ضمن الموجودات غير المتداولة(تم اظهاره )
 
 

بمبلغ )شركة زميلة(، ذ.م.م. ش.يل األجل لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة قامت الشركة بمنح قرض طو 
تبدأ من مليون درهم لتمويل مصنعها الجديد بمنطقة الجزيرة الحمرا. يتم سداد القرض على أقساط سنوية  16

 ربع سنواتن درهم خالل األييمال 3لسنوات األولى والثانية، وبقيمة لدرهم  مليونيبقيمة  2016ديسمبر شهر 
 .التالية

 

 سنويًا. %4 يبلغ إن القرض غير مضمون ويحمل معدل فائدة ثابت
 
 

 :عالقة وذ طرفالمطلوب من 
 سبتمبر 30 

2016 

 ديسمبر  31
2015 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهـــم درهــــم 

   
 -- 1.715.632 )شركة زميلة( ش.ذ.م.م. شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة



 

 

  1919  ة رأس الخيمة للدواجن والعلف "شركة مساهمة عامة"ة رأس الخيمة للدواجن والعلف "شركة مساهمة عامة"شركشرك
 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

 
 

 "تتمة" المعامالت مع أطراف ذات عالقة -9
 

 التعامالت:
 كما يلي:ترة الفخالل  عالقة أطراف ذاتمع  بها الشركةقامت  كانت التعامالت التي

 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال 

 2016 2015 2016 2015 

 مدققة(غير ) )غير مدققة( مدققة(غير ) )غير مدققة( 

 درهم درهم درهم درهم 
     

 222.739 229.665 712.163 675.215 مشتريات
 163.555 163.555 646.222 487.111 إيرادات فوائد

 

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

 دارة / تكاليف اإلدارة العليا:أعضاء مجلس اإل مكافآت
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في الثالثة لفترة  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال 
 2016 2015 2016 2015 

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

 195.440 154.350 542.132 463.050 اإلدارة العليا تكاليف
 -- -- 1.000.000 1.000.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 
 

 المخزون  -10
 سبتمبر 30 

2016  

 ديسمبر 31
2015 

 )مدققة(  غير مدققة() 
 درهـــم  درهــــم 
    

 911.245  1.354.311 بضاعة جاهزة
 10.274.378  185.120 مواد أولية

 200.190  -- بضاعة تحت التصنيع
 357.908  606.095 أدوية ولقاحات

 484.227  605.372 مواد تعبئة وتغليف
 4.898.392  5.082.228 وأخرى  قطع غيار

 65.948  -- لطريقبضاعة في ا

 7.833.126  17.192.288 

 (2.298.305)  (2.298.305) بضاعة بطيئة الحركةمخصص 
 14.893.983  5.534.821 االجمالي



 

 

  2020  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "شركة مساهمة عامة"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "شركة مساهمة عامة"

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

 
 ذمم تجارية مدينة وأخرى  -11
 سبتمبر 30  

2016 

 ديسمبر 31 
2015 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق  
 درهـــم  درهــــم  
     

 12.880.059  3.597.001  مدينة ذمم تجارية

 1.361.280  1.179.675  أوراق قبض

 (464.504)  (403.945)  مشكوك في تحصيلها ديون مخصص 

  4.372.731  13.776.835 
 495.612  106.115  مصاريف مدفوعة مقدماً 
 568.256  946.004  دفعات مقدمة لموردين

 1.327.117  1.502.551  ذمم مدينة أخرى 
  6.927.401  16.167.820 
 
 

 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  -12
 سبتمبر 30 

2016 

 ديسمبر 31 
2015 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق 
 درهـــم  ـــمدرهـ 
    

     157.794  250.792 نقد في الصندوق 
    أرصدة لدى البنوك:

 225.452  213.153 حسابات جارية  
 3.099.040  1.578.538 ودائع تحت الطلب  
 47.964.637  46.282.244 ثابتةودائع   

 48.324.727  51.446.923 

 (47.964.637)  (46.282.244) هر من تاريخ ربطهاأش 3ينزل: ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 

 3.482.286  2.042.483 النقد وما يعادله



 

 

  2121  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
  

  ات حول البيانات المالية الموجزةات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحإيضاح
  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

  
  

 رأس المال -13
 سبتمبر 30  

2016 

 ديسمبر 31 
2015 

 (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 

  
  

 إحتياطيات -14
لســــنة ( 2ات العربيـــة المتحـــدة رقـــم )لدولـــة اإلمــــار قـــانون اإلتحـــادي المتطلبــــات شـــركة و لنظـــام األساســـي للوفقـــًا ل
أخـرى إلـى  %10، وكـذلك يـتم تحويـل إلحتيـاطي القـانونيإلـى السـنة لربح ال من %10 تحويلفإنه يتم  ،2015

رأس المـال المـدفوع.  مـن %50 رصيده متى بلغإلى اإلحتياطي القانوني  تحويلوقف الي اإلحتياطي اإلختياري.
إلـــى  تحويـــلوقــف الوزيــع فيمـــا عــدا تلـــك الحــاالت التـــي حــددها القـــانون. يإن اإلحتيــاطي القـــانوني غيــر قابـــل للت

مــن رأس  %20علـــى إقتــراح مجلــس اإلدارة أو إذا بلــغ  بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة بنــاءً اإلحتيــاطي اإلختيــاري 
مجلــس . يــتم إســتخدام اإلحتيــاطي اإلختيــاري ألغــراض تقرهــا الجمعيــة العموميــة بنــاًء علــى إقتــراح المــال المــدفوع

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

  

 

 حتياطيا
 قانوني

 حتياطيا
 إختياري 

 احتياطي
 المجمــــوع خاص

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

ديسمبر  31الرصيد كما في 
 135.601.619 80.000.000 19.547.271 36.054.348 )مدقق( 2014

 -- -- -- -- الحركة خالل الفترة
 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 135.601.619 80.000.000 19.547.271 36.054.348 )غير مدقق( 2015
ديسمبر  31الرصيد كما في 

 137.846.156 80.000.000 19.547.271 38.298.885 )مدقق( 2015
 -- -- -- -- الحركة خالل الفترة

 سبتمبر 30الرصيد كما في 
 137.846.156 80.000.000 19.547.271 38.298.885 )غير مدقق( 2016

 
 

 تسـعة أشـهرلم يتم أي تحويل إلى االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري واالحتياطي الخـاص خـالل فتـرة ال
( حيـــث أن ء: ال شـــي2015 ســـبتمبر 30المنتهيـــة فـــي  تســـعة أشـــهر)لفتـــرة ال 2016 ســـبتمبر 30المنتهيـــة فـــي 

 التحويل يعتمد على النتائج المدققة للسنة.



 

 

  2222  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
  "تتمة""تتمة"  20162016  بتمبربتمبرسس  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

  
  
  

 للسهم الواحد/)الخسارة األساسية( الربح األساسي  -15
 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 2016 2015 

      )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
ائد الع /)الخسارة( للفترة الربح

 308.102 (115.213) 12.297.715 9.118.313 لمساهمي الشركة )درهم(
 86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 )سهم( عدد األسهم

/)الخسارة االساسية( األساسي ربح ال
 0.004 (0.001) 0.142 0.106 الواحد )درهم( لسهمل
  

 
 توزيعات أرباح  -16

على توزيع أرباح نقدية  2016 مارس 28لجمعية العمومية السنوي المنعقد في ا اجتماعفي  وافق المساهمون 
 .2015عن سنة فلس للسهم الواحد(  10)بواقع درهم  8.640.000والتي بلغت من رأس المال  %10نسبة ب

والتي بلغت من رأس المال  %10تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2015خالل سنة 
 .2014عن سنة فلس للسهم الواحد(  10)بواقع  درهم 8.640.000

 
 



 

 

  2323  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 

  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة

  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال
 
 

 معلومات قطاعية -17
 من خالل قطاعي أعمال أساسيين: الشركةتعمل 
واالستثمارات في ممتلكات واالستثمار في شركة زميلة أسهم متاحة للبيع ت في تضمن االستثماراي الذيو  االستثماراتقطاع و تضمن تربية وتجارة الدواجن قطاع ي

 وودائع ثابتة لدى البنوك.
 2015سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 المجموع استثمارات دواجن وتغليف المجموع استثمارات واجند 

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

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

       
 48.929.872 -- 48.929.872 27.492.382 -- 27.492.382 إيرادات القطاع

 12.504.554 8.894.096 3.610.458 9.118.313 9.661.330 (543.017) طاعنتائج الق
       
 2015ديسمبر  31 2016سبتمبر  30 
 المجموع استثمارات دواجن وتغليف المجموع استثمارات دواجن 

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

 درهـــم ــمدرهـ درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

       
 512.873.638 438.892.292 73.981.346 497.824.826 447.707.345 50.117.481 موجودات القطاع
 68.640.470 25.000.000 43.640.470 56.873.477 25.000.000 31.873.477 مطلوبات القطاع

 
 

 .ال يوجد معامالت بين قطاعات األعمال
 



 

 

 24 "شركة مساهمة عامة" علفشركة رأس الخيمة للدواجن وال

  
  ات حول البيانات المالية الموجزةات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحإيضاح

  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرفترة الفترة اللل
 
 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -18
 سبتمبر 30 

2016 

 ديسمبر 31 
2015 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق 
 درهـــــم  درهـــــم 
    

 378.250  219.250 كفاالت بنكية
 732.904  -- اعتمادات مستندية

 
 قياس القيمة العادلة  -19

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

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

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

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

 
  أساليب التقييم واإلفتراضات المتبعة لقياس القيمة العادلة

تخدام أســاليب التقيــيم واإلفتراضــات ســابوغيــر الماليــة يــتم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
 .2015 رديسمب 31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  الموحدة المماثلة المستخدمة في إعداد البيانات المالية

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

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

 .النشطة للموجودات والمطلوبات المتطابقة

 سعار المدرجة والتي تم قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األ :المستوى الثاني
إدراجها في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثاًل( 

 .أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من األسعار(

 من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت  قياسات القيمة العادلة المستقاة :المستوى الثالث
 .أو المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة( للموجودات
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  ات حول البيانات المالية الموجزةات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحإيضاح

  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرفترة الفترة اللل
 
 

  "تتمة" القيمة العادلةقياس  -19
   "تتمة" المتبعة لقياس القيمة العادلة واالفتراضاتأساليب التقييم 

 (:ة)غير مدقق 2016 سبتمبر 30
 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
      درهــم درهــم درهــم درهــم 

     الموجودات المالية:
     استثمارات متاحة للبيع

 203.489.128 -- -- 203.489.128 أدوات ملكية مدرجة
 3.057.000 3.057.000 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة
     الموجودات غير المالية:
 187.949.263 187.949.263 -- -- استثمارات في ممتلكات

 203.489.128 -- 191.006.263 394.495.391 
 
 

     :(ة)مدقق 2015ديسمبر  31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
      درهــم درهــم درهــم درهــم 

     الموجودات المالية:
     استثمارات متاحة للبيع
 199.921.392 -- -- 199.921.392 أدوات ملكية مدرجة

 3.057.000 3.057.000 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة
     المالية: غير الموجودات

 187.949.263 187.949.263 -- -- استثمارات في ممتلكات
 199.921.392 -- 191.006.263 390.927.655 

 
لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة 

 ات للجدول أعاله.إيضاحالعادلة، وبالتالي لم يتم إدراج أية 
 
 

 نتائج موسمية -20
 30المنتهية في  تسعة أشهرمليون درهم لفترة ال 6.3ت توزيعات أرباح بمبلغ تتضمن ايرادات استثمارات ايرادا

مليون درهم( وهي ذات طبيعة  7.1: 2015 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهر)لفترة ال 2016 سبتمبر
 موسمية.
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  جزةجزةإيضاحات حول البيانات المالية المو إيضاحات حول البيانات المالية المو 
  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

 
 

 إعادة تقييم العالقة مع الشركة التابعة -21
قامت اإلدارة بإعادة تقييم عالقة الشركة مع شركتها التابعة السادة شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة 

. وعليه، 2016يناير  1من  اعتباراً لتابعة صت إلى أن الشركة قد فقدت سيطرتها على الشركة الُ ش.ذ.م.م. وخ  
بتغيير المعالجة المحاسبية لالستثمار في هذه الشركة من استثمار  2016يناير  1اعتبارًا من فقد قامت الشركة 

 طريقة حقوق الملكية.حسب إلى استثمار في شركة زميلة البيانات المالية في شركة تابعة خاضع لتوحيد 
، 2015 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرولفترة ال 2015ديسمبر  31رنة كما في وعليه، إن أرقام المقا

 .البيانات المالية ساس توحيدأعدادها على إ تم  واإليضاحات المتعلقة بها،
 

، 2015 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرولفترة ال 2015ديسمبر  31يبين الجدول التالي المبالغ كما في 
 لى أساس توحيد البيانات المالية، وتسويتها للوصول الى المبالغ المستقلة للشركة.والمدرجة سابقًا ع

 

 :)مدقق( الموحد بيان المركز المالي
 2015ديسمبر  31كما في  
شركة رأس الخيمة  

للدواجن والعلف 
 ش.م.ع.

 (المستقلةالمبالغ )

شركة رأس الخيمة 
للتغليف المحدودة 

 ش.ذ.م.م.
 تعديالت توحيد

 موحدةال مبالغال ات الماليةالبيان
 درهم درهم درهم درهم 

     الموجودات
     غير المتداولةالموجودات 

 34.903.513 -- 21.218.832 13.684.681 ممتلكات، آالت ومعدات
 187.949.263 -- -- 187.949.263 استثمارات في ممتلكات
 -- (6.327.868) -- 6.327.868 استثمار في شركة زميلة
 202.978.392 -- -- 202.978.392 استثمارات متاحة للبيع

 –قرض ممنوح لطرف ذو عالقة 
 -- (14.000.000) -- 14.000.000 غير متداول

      425.831.168 (20.327.868) 21.218.832 424.940.204 المتداولةغير مجموع الموجودات 
     المتداولةالموجودات 

 4.533.744 -- -- 4.533.744 ةموجودات ثروة حيوانية داجن
 14.893.983 -- 10.378.808 4.515.175 المخزون 

 –قرض ممنوح لطرف ذو عالقة 
 -- (2.000.000) -- 2.000.000 متداول

 -- (1.174.786) -- 1.174.786 مطلوب من طرف ذو عالقة
 16.167.820 4.001 9.586.499 6.577.320 وأخرى  مدينة تجارية ذمم

 51.446.923 -- 3.888 51.443.035 البنوك وفي الصندوق  أرصدة لدى
 87.042.470 (3.170.785) 19.969.195 70.244.060 مجموع الموجودات المتداولة

 512.873.638 (23.498.653) 41.188.027 495.184.264 مجموع الموجودات
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  البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزةإيضاحات حول إيضاحات حول 
  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلفترة اللفترة ال

 
 

 "تتمة" إعادة تقييم العالقة مع الشركة التابعة -21
 

 )مدقق(: "تتمة" الموحد بيان المركز المالي
 

 2015ديسمبر  31كما في  
شركة رأس الخيمة  

للدواجن والعلف 
 ش.م.ع.

 (المستقلة)المبالغ 

ة رأس شرك
الخيمة للتغليف 

المحدودة 
 ش.ذ.م.م.

تعديالت توحيد 
 موحدةالمبالغ ال البيانات المالية

 درهم درهم درهم درهم 
     المطلوباتالملكية و حقوق 

     رأس المال واالحتياطيات
 86.400.000 (6.000.000) 6.000.000 86.400.000 رأس المال

 137.846.156 (1.324.359) 1.324.359 137.846.156 االحتياطيات
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 152.071.083 -- -- 152.071.083 لالستثمارات المتاحة للبيع
 61.588.061 (5.331.376) 5.331.376 61.588.061 أرباح مستبقاة

 437.905.300 (12.655.735) 12.655.735 437.905.300 المساهمين في الشركةحقوق 
 6.327.868 6.327.868 -- -- االقلية غير المسيطرة حقوق 

 444.233.168 (6.327.867) 12.655.735 437.905.300 إجمالي حقوق الملكية
     

     المطلوبات غير المتداولة
غير  –قرض من طرف ذو عالقة 

 -- (14.000.000) 14.000.000 -- متداول
مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 4.604.968 -- 494.729 4.110.239 للموظفين
 4.604.968 (14.000.000) 14.494.729 4.110.239 المطلوبات غير المتداولة

     
     المطلوبات المتداولة

 -قرض من طرف ذو عالقة 
 -- (2.000.000) 2.000.000 -- متداول

ذمة دائنة عن شراء استثمارات في 
 25.000.000 -- -- 25.000.000 ممتلكات

 23.536.505 -- -- 23.536.505 مساهمين غير مدفوعة أرباح
 6.689.458 -- 6.689.458 -- استالف من البنوك

 -- (1.170.786) 1.170.786 -- مطلوب لطرف ذو عالقة
 8.809.539 -- 4.177.319 4.632.220 وأخرى  دائنةتجارية ذمم 

 64.035.502 (3.170.786) 14.037.563 53.168.725 مجموع المطلوبات المتداولة
 68.640.470 (17.170.786) 28.532.292 57.278.964 مجموع المطلوبات

 512.873.638 (23.498.653) 41.188.027 495.184.264 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
  "تتمة""تتمة"  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   تسعة أشهرتسعة أشهرلللفترة الفترة ا
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 :)غير مدقق( الموحد الموجز بيان الدخل
 2015 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال 
شركة رأس الخيمة  

للدواجن والعلف 
 ش.م.ع.

 (المستقلة)المبالغ 

شركة رأس 
لتغليف الخيمة ل

المحدودة 
 ش.ذ.م.م.

تعديالت توحيد 
 موحدةالمبالغ ال البيانات المالية

      درهم درهم درهم درهم 
 48.929.872 (712.163) 17.582.598 32.059.437 االيرادات

 (39.196.649) 712.163 (14.918.436) (24.990.376) تكلفة المبيعات
 9.733.223 -- 2.664.162 7.069.061 إجمالي الربح

 (4.430.551) -- (1.377.081) (3.053.470) المصاريف اإلدارية والعمومية
 (2.171.453) -- (227.180) (1.944.273) مصاريف البيع والتوزيع

 8.894.096 (646.222) -- 9.540.318 ايرادات استثمارات
 485.548 -- -- 485.548 ايرادات اخرى 

 -- (206.840) -- 206.840 الحصة من ربح الشركة الزميلة
 (6.309) 646.222 (646.222) (6.309) تمويلالتكاليف 

 12.504.554 (206.840) 413.679 12.297.715 الربح للفترة
 
 
 

 إعتماد البيانات المالية الموجزة -22
  بتــاريخا وتــم التوقيــع عليهــ مجلــس اإلدارة أعضــاء مــن قبــلالمــوجزة  الماليــة البيانــاتتمــت الموافقــة علــى إصــدار 

 .2016 ؟؟؟


