
 

 
 
 
 
 
 

 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(
 

 )غير مدققة(القوائم المالية المرحلية المختصرة 
  2019يونيو  30لفترة المنتهية في ل
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 تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل 
 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(إلى حملة األسهم في 

 المقدمة 

)"الشركة"(  شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(قمنا بمراجعة قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة المرفقة ل

وقائمة التغيرات المرحلية المختصرة وقائمة الدخل الشامل  المختصرة، وقائمة الدخل المرحلية 2019يونيو  30كما في 

أشهر  الستةو ات الثالثة أشهرعن فترالمختصرة وقائمة التدفقات النقدية المرحلية المرحلية المختصرة  الملكيةفي حقوق 

. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية واإليضاحات األخرى المنتهية في ذلك التاريخ

"التقارير المرحلية المالية". إن مسؤوليتنا تتمثل في إبداء استنتاج حول  34معيار المحاسبة الدولي رقم لالمختصرة وفقاً 

 ها. بناًء على عملية المراجعة التي قمنا ب هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة

 أمور أخرى 

 2018ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  2019مارس  31تم مراجعة وتدقيق القوائم المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2019فبراير  13و 2019 مايو 5من قبل مدقق آخر الذي عبّر عن رأي واستنتاج غير معدل بخصوص تلك القوائم في 

 على التوالي. 

  نطاق المراجعة

ً لمعيار التدقيق الدولي رقم  "مراجعة المعلومات المالية المرحلية بواسطة مدقق حسابات  2410لقد تمت مراجعتنا وفقا

مور المستقل"، وتتضمن أعمال المراجعة للمعلومات المالية المرحلية توجيه استفسارات لألفراد المسؤولين عن األ المنشأة

األخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر المراجعة المالية والمحاسبية، وتطبيق اإلجراءات التحليلية، وكذلك إجراءات 

أضيق نطاقاً من إجراءات التدقيق التي تجري طبقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على تأكيدات 

ً مكن التوصل إليها من خالل التدقيق الشامل، وبالتالي فإننا ال نبدي عن جميع األمور الجوهرية التي ي  . رأياً تدقيقيا

 

 االستنتاج 

وجود شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها،  انتباهنا يسترع  في ضوء مراجعتنا لم 

 "التقارير المالية المرحلية".  34الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  كل النواحيفي 

 
 
 

 جرانت ثورنتون 
 فاروق محمد 

 
  86سجل مدققي الحسابات 

  2019مايو  14دبي، 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(

 المرحلية المختصرة الدخلقائمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر

 جزءاً ال يتجّزا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 15إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 أشهر المنتهية في الثالثةعن فترة  أشهر المنتهية في الستةعن فترة   
2019يونيو  30 اتإيضاح   2018يونيو  30 2019يونيو  30 2018يونيو  30 
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  
      

 129,434,812 112,556,757 253,745,630 215,763,377  مبيعات، مجمل
      

 (4,799,684) (4,773,211) (8,135,685) (8,791,269)  ناقص: مصروفات خصم وتسويق

      
 124,635,128 107,783,546  245,609,945 206,972,108  مبيعات، صافي

      
 (107,130,600) (83,127,272) (209,462,117) (162,037,685)  تكلفة المبيعات

          
 17,504,528 24,656,274  36,147,828 44,934,423  مجمل الربح

      
 (8,615,093) (8,279,057)  (17,631,428) (16,549,358)  مصروفات بيع وتسويق

      
  (4,414,105) (4,113,180)  (8,467,237) (9,400,877)  مصروفات إدارية وعمومية 

          
  (291,789) (251,691)  (481,376) (500,978)   التمويلمصروفات 

      
 1,094,045 848,091  1,902,472 1,814,999  إيرادات أخرى

          
الزميلةالربح قبل نتائج الشركة    20,298,209 11,470,259   12,860,437 5,277,586  

      
 (317,887) (858,401)  (1,050,291) (2,056,789) 6 حصة النتائج من الشركة الزميلة

      
  4,959,699 12,002,036  10,419,968 18,241,420  الربح للفترة

      
 0.16 0.40 0.34 0.60 9 ربحية السهم )درهم إماراتي(



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(

 المرحلية المختصرةالدخل الشامل قائمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر

 جزءاً ال يتجّزا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 15إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في عن فترة الستة أشهر المنتهية في 

2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30   2018يونيو  30 
 درهم إماراتي درهم إماراتي إماراتيدرهم  درهم إماراتي 
     

  4,959,699 12,002,036  10,419,968 18,241,420 الربح للفترة

     

     إيرادات شاملة أخرى

إيرادات شاملة أخرى لن يتم إعادة تصنيفها إلى 
   أرباح أو خسائر في الفترات الالحقة:

  

     

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات في األوراق 
بالقيمة العادلة من خالل  المصنّفةالمالية 

  (17,135)  (2,507)  (38,960) (23,164) اإليرادات الشاملة األخرى وحقوق الملكية
     

إيرادات شاملة أخرى سيتم إعادة تصنيفها إلى 
     الالحقة:أرباح أو خسائر في الفترات 

     
الحصة من اإليرادات الشاملة األخرى للشركة 

 الزميلة
(60,968) (171,554) (76,991) (62,041) 

     
 (79,176) (79,498) (210,514) (84,132) خسائر شاملة أخرى

     

 4,880,523 11,922,538 10,209,454 18,157,288 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة



 مساهمة عامة(شركة األغذية المتحدة )شركة 

 المرحلية المختصرة المركز الماليقائمة 
 )غير مدققة( 2019 يونيو 30في  كما

 

 جزءاً ال يتجّزا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 15إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30  
 درهم إماراتي درهم إماراتي اإليضاحات 
 )مدققة( )غير مدققة(  

    األصول 
    األصول غير المتداولة
 113,390,806 109,128,407 4 عقارات وآالت ومعدات

 472,919 489,453  أصول ملموسة
  - 14,437,719 5 حق استخدام األصول

 212,489 189,325  استثمارات في األوراق المالية
 12,733,792 10,616,035 6 استثمار في شركة زميلة

  134,860,939 126,810,006 

    األصول المتداولة
 50,940,968 56,327,574  المخزون

 77,270,265 89,007,354  حسابات مدينة ودفعات مقّدمة 
 5,384,056 5,382,053       11 مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة

 57,611,316 67,676,079 7 النقدية وأرصدة البنوك

  218,393,060 191,206,605 

 318,016,611 353,253,999  إجمالي األصول 

    
    حقوق الملكية واإللتزامات

    حقوق الملكية
 30,250,000 30,250,000 8 رأس المال

 15,125,000 15,125,000  إحتياطي قانوني
 15,125,000 15,125,000  إحتياطي عادي
 65,314,980 65,314,980  إحتياطي عام

 (332,325) (416,457)  القيمة العادلة إحتياطي
 141,217,306 151,896,226  أرباح مرّحلة

  277,294,749 266,699,961 

    اإللتزامات
    اإللتزامات غير المتداولة

 6,803,963 7,177,934  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 - 12,727,337 10 التزامات عقود اإليجار 

  19,905,271 6,803,963 

    اإللتزامات المتداولة
 44,512,687 54,296,943  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 - 1,757,036 10 إلتزامات عقود اإليجار 

  56,053,979 44,512,687 

 51,316,650 75,959,250  إجمالي اإللتزامات

 318,016,611 353,253,999  واإللتزامات الملكيةإجمالي حقوق 
 
 
 
 
 

 علي بن حميد العويس
 رئيس مجلس اإلدارة 

                   2019 

 محمد عبد العزيز علي عبد هللا العويس 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

                 2019 
 
 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(

 

 )تابع( المرحلية المختصرةحقوق الملكية قائمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر

 جزءاً ال يتجّزا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 15إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 رأس 
 المال

 إحتياطي
 قـانـونــي

 إحتياطي
 عادي

 ي اطإحتي
 عام

إحتياطي القيمة 
 العادلة

 أرباح
 يلاإلجمـا مرّحلة

إماراتيدرهم  درهم إماراتي درهم إماراتي 2019  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

        

 266,699,961         141,217,306     (332,325)  65,314,980   15,125,000   15,125,000   30,250,000  2019يناير  1كما في  الرصيد

        

 18,241,420 18,241,420 - - - - - الربح للفترة 

        

 (84,132) - (84,132) - - - -  إيرادات شاملة أخرى للفترة

        

 284,857,249 159,458,726 (416,457) 65,314,980   15,125,000   15,125,000   30,250,000 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

              

 (7,562,500) (7,562,500) - - - - - توزيعات أرباح معلنة

        

 277,294,749 151,896,226 (416,457) 65,314,980   15,125,000   15,125,000   30,250,000   2019يونيو  30الرصيد كما في 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(

 

 )تابع( المرحلية المختصرةحقوق الملكية قائمة 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر

 جزءاً ال يتجّزا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 15إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 رأس 
 المال

 إحتياطي
 قـانـونــي

 إحتياطي
 عادي

 ي اطإحتي
 عام

إحتياطي القيمة 
 العادلة

 أرباح
 يلاإلجمـا مرّحلة

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 2018

        

 252,707,490       126,836,498  56,012  65,314,980   15,125,000   15,125,000   30,250,000   2018يناير  1كما في  الرصيد

        

 10,419,968 10,419,968    - - - - - الربح للفترة 

        

 10,209,454 10,419,968  (210,514) - - - -  إيرادات شاملة أخرى للفترة

        

 10,209,454 10,419,968  (210,514) - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

           

 (3,025,000) (3,025,000) - - - - -  توزيعات أرباح معلنة

        

  259,891,944  134,231,466 (154,502) 65,314,980   15,125,000   15,125,000   30,250,000  2018يونيو  30الرصيد كما في 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(

 المرحلية المختصرة قائمة الدفقات النقدية
 )غير مدققة( 2019يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر

 جزءاً ال يتجّزا من هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة. 15إلى  1تشّكل اإليضاحات المرفقة من 
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 الستة أشهر المنتهية في  
 2018يونيو  30 2019يونيو  30 إيضاحات 
 درهم إماراتي درهم إماراتي  

    األنشطة التشغيلية
  10,419,968 18,241,420  الربح للفترة

    التعديالت على:
 5,867,198 5,386,859  إهالك عقارات وآالت ومعدات 

 - 703,139 5 إهالك حق استخدام األصول

 253,450 84,501  استهالك 

 (97,290) 3,839  الخسارة/ )الربح( من استبعاد عقارات وآالت ومعّدات

  481,376 500,978  تكاليف التمويل

 598,056 580,051  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 1,050,291 2,056,789  حصة من نتائج الشركة الزميلة

  27,557,576 18,573,049 

    التغيرات في رأس المال العامل
 (20,827,800) (5,386,606)  مخزون

 (13,760,648) (11,854,725)  مقّدمةحسابات مدينة ودفعات 

 10,365,941 9,784,256  دائنون تجاريون وأرصدة دائنة أخرى

 (69,554) 2,003  مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة 

  20,102,504 (5,719,012) 

 (69,336) (206,080)  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة

  (5,788,348) 19,896,424  المستخدمة في( األنشطة التشغيليةالنقدية الناتجة من/ )صافي 

    
    األنشطة االستثمارية

 (4,908,256) (1,128,299) 4 شراء عقارات وآالت ومعدات

 (269,819) (101,035)  شراء أصول ملموسة

 99,865 -  المحصل من استبعاد عقارات وآالت ومعّدأت

 (5,078,210) (1,229,334)  المستخدمة في األنشطة االستثماريةصافي النقدية 

    
    األنشطة التمويلية

 64,913,661 -  إيصاالت صناديق مستلمة

 (54,357,070) -  إيصاالت صناديق مدفوعة

 - (908,424) 10 مدفوعة اإليجارالتزامات عقود 

 (481,376) (131,403)  تكاليف التمويل مدفوعة

 (3,025,000) (7,562,500)  توزيعات أرباح مدفوعة

  7,050,215 (8,602,327)  صافي النقدية )المستخدمة في(/ الناتجة من األنشطة التمويلية

    

 (3,816,343) 10,064,763  الزيادة/ )اإلنخفاض( في النقدية وما في حكمها

 21,531,298 56,061,316  يناير 1النقدية وما في حكمها في 

  17,714,955 66,126,079  يونيو  30النقدية وما في حكمها في 



 شركة األغذية المتحدة )شركة مساهمة عامة(

 لقوائم المالية المرحلية المختصرةحول اإيضاحات 
 )غير مدققة( 2019يونيو  30المنتهية في  للستة أشهر
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 األنشطة 1

بموجب مرسوم صادر عن  1976نوفمبر  1شركة األغذية المتحدة )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة، تأسست في 

وضعها إلى شركة مساهمة عامة لالمتثال ألحكام  بتعديل الشركة قامت، 1994يونيو  27صاحب السمو حاكم دبي. في 

 .2015م ( لعا2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 .2006أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي منذ يوليو 

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصنيع ومعالجة وتسويق السمن النباتي المهدرج وزيت الطهي والسمن ومنتجات الزبدة 

مارات العربية ، دبي، اإل5836ب. العنوان المسجل للشركة هو ص.إن والدهون بما في ذلك تجارة المنتجات الغذائية. 

  المتحدة.

 للشركةالسياسات المحاسبية التغييرات في و س اإلعداداأس 2

 أساس اإلعداد

طبقاً لمعيار المحاسبة الدولي  2019يونيو  30تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

". ال تشمل القوائم المالية المرحلية المختصرة على جميع المعلومات واإليضاحات التقارير المالية المرحلية( "34رقم )

 . 2018ديسمبر  31المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للشركة كما في 

مؤشراً على النتائج  2019يونيو  30هية في إضافة إلى ذلك، إنه ليس من الضروري أن تكون نتائج فترة الستة أشهر المنت

 .2019ديسمبر  31التي يمكن توقّعها للسنة المالية المنتهية في 

 التي طبقتها الشركة الجديدةالمعايير والتفسيرات والتعديالت 

القوائم المالية المرحلية تتوافق السياسات المحاسبية واألحكام المحاسبة الهامة ومصادر التقدير الهامة المستخدمة في إعداد 

باستثناء تطبيق معايير  2018ديسمبر  31المختصرة المجّمعة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 

. لم تقم الشركة بتطبيق بشكل مبّكر أي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى 2019يناير  1جديدة سارية ابتداءاً من 

 ر سارية بعد.صادرة وغي

 يجار. وفقًا لما يقتضيه المعيار المحاسبي الدولياإل( عقود 16ألول مرة تطبق الشركة معيار التقارير المالية الدولية رقم )

، تم توضيح طبيعة وتأثير هذه التغييرات أدناه. تنطبق العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى ألول مرة في عام 34 رقم

 للشركة. المختصرةالمالية المرحلية  القوائما تأثير على ، لكن ليس له2019

 ( عقود اإليجار  16معيار التقارير المالية الدولية رقم )

( "عقود 17محل معيار المحاسبة الدولي رقم )يحل   2016في يناير  16تم إصدار معيار التقارير المالية الدولية رقم 

( "حوافز عقود اإليجار التشغيلية" 15التفسير )و( "تحديد ما إذا كان ترتيب ما يتضمن عقد إيجار" 4رقم )التفسير واإليجار" 

ادئ االعتراف ( "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار". يحدد المعيار مب27والتفسير رقم )

ً لنموذج واحد  باإليجارات وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويتطلب من المستأجرين حساب معظم عقود اإليجار وفقا

يتضمن المعيار إعفاءان  المتعلقة بعقود اإليجار التمويلي.( 17معيار المحاسبة الدولي رقم )على غرار  للميزانية العمومية

عقود إيجار األصول "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية( وعقود اإليجار  -للمستأجرين بما يخص االعتراف 

  شهًرا أو أقل(. 12قصيرة األجل )مثل عقود اإليجار لمدة 

لم  ، وبالتالي 2019يناير  1( باستخدام النهج المرتقب اعتباًرا من 16الشركة معيار التقارير المالية الدولية رقم ) طبّقت

. تم قياس 4والتفسير رقم  17يتم تعديل المعلومات المقارنة وال يزال يتم اإلبالغ عنها بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

ً أو المستحقة(. يتم  حق استخدام األصول بمبلغ التزام اإليجار عند التطبيق )المعدل لمصروفات اإليجار المدفوعة مسبقا

ام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدار فترة تخصيص كل دفعة إيجار بين االلتز

اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك حق االستخدام األصل على 

.لثابتالمدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس القسط ا
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 أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للشركة )تابع( 2

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي طبقتها الشركة )تابع(

 )تابع(( عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم )

شهراً أو أقل وال تحتوي  12اإليجار التي لها مدة إيجار مدتها اختارت الشركة أيضاً استخدام إعفاءات االعتراف لعقود 

على خيار شراء )"عقود إيجار قصيرة األجل"( في تاريخ البداية، وعقود اإليجار التي األصل األساسي ذو قيمة منخفضة 

 )"أصول منخفضة القيمة"(.

، كما هو موضح 2019يناير  1اعتباراً من  لرجعياباستخدام النهج ( 16معيار التقارير المالية الدولية رقم )عند تطبيق 

 أعاله، إعترفت الشركة باألصول واإللتزامات التالية:

لم يكن هناك أي تأثير على قائمة حقوق ملكية الشركة، حيث تم قياس جميع حق االستخدام األصول بقيمة التزام اإليجار 

  بناًء على مدفوعات أخرى في تاريخ التطبيق )معدلة لمصروفات اإليجار المدفوعة مسبقًا أو المستحقة(.

 :2019يونيو  30المرحلية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في فيما يلي التأثير على قائمة الدخل 

 التالي:( هي على النحو 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )السياسات المحاسبية للشركة عند تطبيق 

 حق استخدام األصول

تعترف الشركة بحق استخدام األصول في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام(. يتم قياس 

حق استخدام األصول بالتكلفة ناقصاً أي إهالك متراكم وخسائر إضمحالل، ويتم تعديلها إلعادة قياس أي إلتزامات لعقود 

لى مقدار إلتزامات عقود اإليجار المعترف بها والتكاليف المباشرة األولية اإليجار. تشتمل تكلفة حق استخدام األصول ع

المتكبدة ومدفوعات اإليجار التي تم دفعها في أو قبل تاريخ البدء ناقصاً  أية حوافز إيجار مستلمة. ما لم تكن الشركة على 

تم إهالك حق استخدام األصول المعترف يقين معقول من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، ي

بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها ومدة اإليجار أيهما أقصر. يخضع حق استخدام األصول 

  إلى إضمحالل القيمة. 

 درهم إماراتي 

 )غير مدققة( 
  

 14,919,028 (5حق استخدام األصول )إيضاح 

  
 (14,801,392) (14بها )إيضاح  فالتزامات مؤجرة معتر
 (117,636) تعديل مبالغ مستحقة

 (14,919,028) 

 درهم إماراتي 

 )غير مدققة( 
  

 (703,139) (16)بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم  مصروف إهالك حق استخدام األصول

 (369,575) (16تكاليف التمويل )بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 908,424 (17ير التشغيلي ) بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم جعقود التأ –اإليجار 

 164,290 صافي التأثير على األرباح للفترة
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 أساس اإلعداد والتغييرات في السياسات المحاسبية للشركة )تابع( 2

 ت الجديدة التي طبقتها الشركة )تابع(المعايير والتفسيرات والتعديال

 )تابع(( عقود اإليجار 16معيار التقارير المالية الدولية رقم )

 إلتزامات عقود اإليجار

إلتزامات عقود اإليجار المصنّفة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين الشركة في تاريخ بدء عقد اإليجار، تدرج 

اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضّمنة( ناقصاً سدادها على طول مدة عقد 

منها حوافز اإليجار المستحقة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب 

ارسة خيار الشراء الذي من المؤكد أن تمارسه الشركة ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار أيضاً سعر مم

ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كان عقد اإليجار يدل على أن الشركة لديها خيار اإلنهاء. يتم اإلعتراف 

ط الذي بمدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على فهرس أو سعر كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشر

 يحفّز الدفع.

معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان الشركة عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم 

سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ إلتزامات عقود اإليجار 

فائدة وتخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية إللتزامات عقود لتعكس تراكم ال

اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابت المضمون أو تغيير في 

 .التقييم لشراء األصل األساسي

 األجل وتأجير األصول منخفضة القيمة عقود اإليجار قصيرة

تطبق الشركة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار على المدى القصير على عقود اإليجار قصيرة األجل لبعض المتاجر )على 

شهًرا أو أقل من تاريخ البدء وال تحتوي على خيار شراء(. كما ينطبق  12سبيل المثال، عقود اإليجار التي تبلغ مدتها 

لى إعفاء إيجار االعتراف باألصول المنخفضة القيمة على إيجارات المركبات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة أيًضا ع

درهم(. يتم إدراج مدفوعات اإليجار على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول  18,000)أي أقل من 

 ترة اإليجار.منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى ف

 األحكام الهامة في تحديد مدة اإليجار في العقود ذات خيار التجديد

تحدد الشركة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد 

يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إن كان من المؤكد أن ال يتم اإليجار إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسته، أو أي فترات 

لدى الشركة الخيار، بموجب بعض عقود اإليجار، في استئجار األصول لفترة إضافية مدتها ثالث سنوات أو  ممارسته.

يأخذ بعين االعتبار أكثر. تطبق الشركة الحكم في تقييم ما إذا كان من المؤكد معقول ممارسة خيار التجديد. وهذا يعني أنه 

جميع العوامل ذات الصلة التي تخلق حافزا اقتصاديا لممارسة التجديد. بعد تاريخ البدء، تعيد الشركة تقييم مدة عقد اإليجار 

إذا كان هناك حدث جوهري أو تغيير في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة )أو عدم 

أدرجت الشركة فترة التجديد كجزء من مدة عقد  على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية العمل(.ممارسة( خيار التجديد )

اإليجار لعقود تأجير األراضي والبناء بسبب أهمية هذه األصول لعملياتها. لدى عقود اإليجار هذه فترة قصيرة غير قابلة 

لم يتم  ر على اإلنتاج إذا لم يكن البديل متاًحا بسهولة.لإللغاء )أي سنة إلى ثالث سنوات( وسيكون هناك تأثير سلبي كبي

تضمين خيارات التجديد لعقود تأجير السيارات كجزء من مدة عقد اإليجار ألن الشركة لديها سياسة تأجير السيارات لمدة 

 ال تزيد عن خمس سنوات وبالتالي ال تمارس أي خيارات تجديد.
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 الربح للفترة 3

 تم إدراج الربح للفترة بعد التحميل:

بعقود اإليجار التي تكون مدة عقد  2019يونيو  30عقود اإليجار التشغيلية للفترة المنتهية في  مصروفاتتتعلق  -التأجير 

 األصل يكونشهًرا أو أقل وال تحتوي على خيار شراء )"عقود اإليجار قصيرة األجل"( وعقود اإليجار  12اإليجار فيها 

 ذو القيمة المنخفضة )"أصول منخفضة القيمة"(. فيها األساسي

 ارات وآالت ومعّداتعق 4

 إضافات واستبعادات

للسنة درهم إماراتي ) 1,128,299إضافات بما قيمته تكاليف الشركة  تكبدت، 2019يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 (.درهم إماراتي 6,054,003: 2018ديسمبر  31المنتهية في 

درهم  3,839ما قيمته األصول التي بلغ صافي قيمها الدفترية  استبعاد، تم 2019يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 : ال شيء(.2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل) إماراتي

: 2018ديسمبر  31)إماراتي درهم  2,850,060 ما قيمته، تشمل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 2019يونيو  30كما في 

توسيع منشآت المصنع والمستودعات في منطقة جبل علي الصناعية.  من( النفقات المتكبدة إماراتي درهم 2,467,056

ً  شملتو (. خالل درهم إماراتي 323,108: 2018ديسمبر  31)درهم إماراتي  183,393 ما قيمته السلف الرأسمالية أيضا

ديسمبر  31)درهم إماراتي  745,295 قيمتهارسملة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ، تم 2019يونيو  30الفترة المنتهية في 

( فيما يتعلق بالنفقات المتكبدة على توسيع منشآت المصنع والمستودعات في منطقة جبل درهم إماراتي 40,599: 2018

  علي الصناعية.

 لكسب اإليجارات.استأجرت الشركة مؤقتًا بعض وحدات سكن الموظفين لطرف ثالث 

 حق استخدام األصول 5

(، 16لدى الشركة عقود إيجار للبنود المختلفة من األراضي والسيارات. قبل تطبيق معيار التقارير المالية الدولية رقم )
قامت الشركة بتصنيف جميع عقود اإليجار المذكورة )كمستأجر( في تاريخ إنشائها كعقود تأجير تشغيلية. في عقد اإليجار 

بطريقة القسط  الدخل ة وتم إدراج مدفوعات اإليجار كمصروفات إيجار في قائمةالتشغيلي، لم يتم رسملة البنود المؤجر
 الثابت على مدى فترة اإليجار.

 الثالثة أشهر المنتهية في الستة أشهر المنتهية في 

 
يونيو  30

2019 
يونيو  30

2018 
يونيو  30

2019 
يونيو  30

2018 
 إماراتيدرهم  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
     

 9,775,712 9,275,471 19,506,871 18,355,103 مصروفات الموّظف

 548,950 58,773 1,100,082 155,390 اإليجار التشغيلي –اإليجار 

 97,328,066 75,333,635 190,693,337 146,756,947 مخزون محّمل علة تكلفة المبيعات

 - 155,172 - 790,809 مصروفات نقل خطوط اإلنتاج

 درهم إماراتي 
 )غير مدققة( 
 14,919,028 (2)إيضاح  2019يناير  1في 

 221,830 زائد: إضافات خالل الفترة
 (703,139) ناقص: اإلهالك للفترة

 14,437,719 2019يونيو  30في 
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 إستثمار في شركة زميلة 6

درهم  1,960,769 والتي قيمتها 2019يونيو  30تم تسجيل حصة الشركة في خسارة الشركة الزميلة للفترة المنتهية في 

حصة وتم تسجيل درهم إماراتي(  2,664,587: 2018ديسمبر  31)للسنة المنتهية في  في نتائج الشركة الزميلة إماراتي

)للسنة  للشركة اإليرادات الشاملة األخرىفي درهم إماراتي  60,968الخسارة الشاملة األخرى للشركة الزميلة البالغة 

 .درهم إماراتي( 302,568: 2018ديسمبر  31المنتهية في 

 النقدية وما في حكمها 7

 رأس المال 8
 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 درهم إماراتي درهم إماراتي  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

درهم إماراتي لكل  1سهم صادر ومدفوع بالكامل بقيمة  30,250,000
درهم إماراتي  1سهم بقيمة  30,250,000: 2018ديسمبر  31سهم )

 30,250,000 30,250,000 لكل سهم(

 توزيعات أرباح معلنة

 7,562,500٪ بقيمة 25على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2019مارس  25العمومية السنوية المنعقدة في وافقت الجمعية 

 درهم إماراتي(. 3,025,000: 2017)المتعلقة بعام  2018درهم إماراتي لعام 

 لسهما ربحية 9

 30درهم إماراتي ) 18,241,420 بما قيمتهلفترة الربح لعن طريق تقسيم  والمخفف األساسي السهم يتم حساب ربحية

يونيو  30المنتهية في درهم إماراتي( على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  10,419,968: 2018يونيو 

 مليون سهم(. 30,250,000: 2018يونيو  30الفترة المنتهية في خالل سهم ) 30,250,000من  2019

  السهم عند ممارستها. ربحيةلم تصدر الشركة أي أدوات، والتي سيكون لها تأثير مخفف على 

 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 

 درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 15,894,047 12,733,792 يناير 1كما في 

 (2,967,155) (2,021,737) لشركة الزميلةلالحصة من الخسائر الشاملة 

 (193,100) (96,020) استهالك األصول الملموسة وإهالك اإلستثمارات العقارية

 10,616,035 12,733,792 

 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 87,873 119,220 النقدية في الصندوق

 15,873,443 5,906,859 أرصدة البنوك
 41,650,000 61,650,000 ودائع 

 67,676,079 57,611,316 
   وأرصدة البنوكالنقدية 

 (1,550,000) (1,550,000) أشهر  3ائع ثابتة ذات استحقاق أصلي لمدة أكثر من دناقص: و

 56,061,316 66,126,079 النقدية وما في حكمها
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 إلتزامات عقود اإليجار 10

 تم عرض البنود في قائمة المركز المالي على التحو التالي:

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 11

تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة والكيانات الخاضعة 

المعامالت من قبل للسيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل كبير بهذه األطراف. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه 

 إدارة الشركة.

 األطراف ذات العالقة الهاّمة مع معامالتال (أ

 المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:

  

 درهم إماراتي 
 )غير مدققة( 
  
 14,801,392 (2)إيضاح  2019يناير  1في 

 221,830 إضافات خالل الفترة 
 369,575 زائد: تكلفة التمويل

 (908,424) صافي من المدفوعات المقّدمة وتعديل المستحقات، الفترةناقص: مدفوعات خالل 

 14,484,373  2019يونيو  30في 

 درهم إماراتي 
 )غير مدققة( 

 1,757,036 متداولة

 12,727,337 غير متداولة

 14,484,373 2019يونيو  30في 

 الستة أشهر المنتهية 
 في  

 الثالثة أشهر المنتهية
 في  

2019يونيو  30  2019يونيو  30 2018يونيو  30   2018يونيو  30 
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     أطراف ذات عالقة أخرى:
 336,429 153,825 536,454 334,504 ألطراف ذات عالقة مبيعات

     
  5,571 - - 14,291 شراء مواد خام وخدمات

     
   -  121,640 - 283,828 إعادة تحميل المصروفات
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تابع( 11

 المعامالت الهاّمة مع األطراف ذات العالقة )تابع( (أ

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة الرئيسيين اآلخرين خالل الفترة على النحو التالي:

 مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة (ب

درهم إمارتي  5,000,000وقعت الشركة مذكرة تفاهم / اتفاقية ما قبل البيع ومنحت دفعة مقدمة قابلة لالسترداد بقيمة 

على الصفقة. تخضع  2019مارس  25في  تعقد التي ةالسنوي الجمعية العمومية تلشراء العقارات. وافق لطرف ذي عالقة

 الصفقة لمزيد من التقييم والموافقات من السلطات الحكومية ذات الصلة.

 واإللتزامات رتباطاتاإل 12

 اإللتزامات المحتملة
 31درهم إماراتي ) 1,820,000بما قيمته  بالبنوك، كان لدى الشركة إلتزامات محتملة فيما يتعلق 2019يونيو  30في 

 المتوقع أن تنشأ عنها أية التزامات جوهرية.غير والتي من  درهم إماراتي( 1,825,395: 2018ديسمبر 

 مطالبات قانونية

لدى الشركة عدد قليل من الدعاوى القضائية المعلقة التي تحدث في سياق األعمال العادية. إلى الحد الذي يعتقد المديرون 

 أنه تم وضع مخصصات كافية في الحسابات.

 التزامات رأسمالية

قيمته ، كان لدى الشركة التزامات رأسمالية فيما يتعلق بشراء العقارات واآلالت والمعدات بمبلغ 2019يونيو  30في 

 (.إماراتي درهم 1,992,614: 2018ديسمبر  31) إماراتي درهم 1,398,713

 ر القطاعتقاري 13

في تصنيع ومعالجة وتسويق السمن النباتي المهدرج  بشكل رئيسيتعمل الشركة في قطاع إعداد التقارير واحد تعمل في 

وزيت الطهي والسمن ومنتجات الزبدة والدهون بما في ذلك تجارة المنتجات الغذائية. يتم اإلفصاح عن جميع المعلومات 

 واإليضاحاتالدخل واإليرادات الشاملة األخرى  وقوائمالمركز المالي  قائمةي / التشغيل ف التقريرذات الصلة المتعلقة بقطاع 

  المالية. حول القوائم

 الستة أشهر المنتهية 
في    

 الثالثة أشهر المنتهية
يونيو 30في    

2019يونيو  30  2018يونيو  30  2019يونيو  30  2018يونيو  30   
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 813,699 808,699 1,624,898 1,619,898 مكافآت قصيرة األجل
 36,203 36,203 72,220 72,220 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 124,658 124,658 247,945 247,945 زيادات

 1,940,063 1,945,063 969,560 974,560 

 2018ديسمبر  31 2019يونيو  30 
 إماراتيدرهم  درهم إماراتي 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 384,056 382,053 مدينون تجاريون
  5,000,000 5,000,000 مدفوعة مقّدمةدفعة 

 5,382,053 5,384,056 
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 تقارير القطاع )تابع( 13

يتطلب معيار التقارير المالية الدولية أيًضا أن تقوم المنشأة باإلبالغ عن أصول وعائدات القطاع على امتداد المناطق 

جميع األنشطة المهمة للشركة على أساس متكامل في الشرق األوسط، وال يعتبر المديرون أن إجراء الجغرافية. يتم تنفيذ 

 تحليل بحسب كل دولة على حدة سيكون مفيًدا.

 أدناه: 8رقم معيار التقارير المالية الدولية المعلومات اإلضافية المطلوبة بموجب تم بيان 

 زبون رئيسي

٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات 10 بنسبة، إيرادات من أي حسابات العمالء 2019يو يون 30خالل الفترة المنتهية في 

 ٪ أو أكثر من إجمالي إيرادات الشركة(.10 بنسبة: اإليرادات من أي حسابات العمالء 2018يونيو  30الشركة )

 األصول اإلئتمانية 14

طن متري( من المواد الخام، بصفة  2.5: 2018ديسمبر  31طن متري ) 2.28، كانت الشركة تمتلك 2019يونيو  30في 

 ائتمانية نيابة عن أطراف ثالثة.

 لألدوات الماليةالقيمة العادلة  15

 تتضّمن األدوات المالية األصول واإللتزامات المالية.

والحسابات المدينة والمبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة  البنوك وأرصدةتشمل األصول المالية النقدية في الصندوق 

الدائنين التجاريين واألرصدة إيصاالت الصناديق وبينما تشمل اإللتزامات المالية للشركة  واإلستثمارات المتاحة للبيع،

 .والمبالغ المستحقة لطرف ذو عالقةاألخرى  ةالدائن

 اً عن قيمها الدفترية.ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية جوهري

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 تستخدم الشركة التسلسل التالي لتحديد وتصنيف القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تقنية التقييم:

 : أسعار مدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة.1المستوى • 

تقنيات أخرى حيث يكون يترتب على جميع المدخالت أثر جوهري على القيمة العادلة المسّجلة التي يتم : 2المستوى • 
 رصدها إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

: تلك تقنيات التي تستخدم مدخالت لديها أثر جوهري على القيمة العادلة المسّجلة والتي ال تستند على بيانات 3المستوى • 
 السوق المالحظة.

 :قامت الشركة باإلحتفاظ باألدوات المالية التالية المقاسة بالقيمة العادلة، 2019يونيو  30كما في 

 أصول مقاسة بالقيمة العادلة
يونيو  30

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  2019
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

     للحقوق الملكيةأوراق مالية مدرجة ومحتسبة 
 - -  177,500 177,500  وقطاع الخدمات الماليةاستثمارات 

 - - 11,824 11,824  قطاع عمليات المحطة البحرية

 - - 189,324 189,324      اإلجمالي
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 15

 )تابع( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 ، قامت الشركة باإلحتفاظ باألدوات المالية التالية المقاسة بالقيمة العادلة:2018ديسمبر  31كما في 

 أصول مقاسة بالقيمة العادلة
ديسمبر  31

3المستوى  2المستوى  1المستوى  2018  
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

     الملكيةأوراق مالية مدرجة ومحتسبة للحقوق 
  -  - 200,000  200,000  وقطاع الخدمات الماليةاستثمارات 

  -  - 12,489 12,489 قطاع عمليات المحطة البحرية

  -  - 212,489 212,489  اإلجمالي

مختلف ، لم تكن هناك تحويالت بين 2018ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2019يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 مستويات قياسات القيمة العادلة.

 
 


