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 المحترمين  اإلدارةأعضاء مجلس  /السادة

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

 اإلمارات العربية المتحدة - الخيمةرأس 
 
 

 مقدمـة
رأس الخيمة،  – "الشركة" "ش. م. ع." شركة رأس الخيمة للدواجن والعلفل المرفقالموجز بيان المركز المالي قمنا بمراجعة 

، التغيرات في الموجزالشامل  الدخل ،الموجز من بيانات الدخل وكل    ،2017 سبتمبر 30كما في  مارات العربية المتحدةاإل
مسؤولة عن إعداد هذه  اإلدارةبذلك التاريخ. إن  المنتهية أشهر تسعةالفترة لالموجز والتدفقات النقدية الموجز  الملكيةحقوق 

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

 
 نطاق المراجعـة

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 

نطاق المراجعة  إن .أخرى مراجعة  وإجراءاتتحليلية  إجراءاتتباع ا، و اسبيةالمالية والمح األمورالمسؤولين عن  األشخاص
ال تمكننا من الحصول على تأكيد حول  فإنها، للتدقيق، وبالتاليوفقًا للمعايير الدوليـة من نطاق القيام بالتدقيق  أقـل جوهرياً 

 .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها ،لذا .يبينها التدقيق 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

 
 

 ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
 
 

 سميـر المدبـك
 386سجل رقم 

 2017 ؟؟؟
 مارات العربية المتحدةاإل –الشارقة 
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 الموجز بيان المركز المالي
 2017 سبتمبر 30كما في 

 
 

 

 اتإيضاح

 سبتمبر 30
2017 

 )غير مدقق(

 ديسمبر 31
2016 
 )مدقق(

 درهم درهم  
    الموجودات
    غير المتداولةالموجودات 

 13.946.606 13.962.216 5 ممتلكات، آالت ومعدات
 94.400.000 94.400.000 6 استثمارات في ممتلكات

 75.000.000 75.000.000 7 أخرى موجودات 
 7.137.877 7.856.124 8 استثمار في شركة زميلة

 213.287.410 134.856.145 9 استثمارات متاحة للبيع
 12.000.000 12.000.000 10 غير متداول –قرض ممنوح لطرف ذو عالقة 

 415.771.893 338.074.485  المتداولةغير مجموع الموجودات 
    

    المتداولةالموجودات 
 3.477.441 4.251.882  ثروة حيوانية داجنة

 4.050.943 2.668.765 11 المخزون 
 2.000.000 -- 10 متداول –قرض ممنوح لطرف ذو عالقة 

 1.632.163 1.406.540 10 المطلوب من طرف ذو عالقة
 6.207.780 6.462.572 12 أخرى و  مدينة تجارية ذمم

 49.493.670 46.758.932 13 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
 66.861.997 61.548.691  مجموع الموجودات المتداولة

    

 482.633.890 399.623.176  مجموع الموجودات
    

    المطلوباتالملكية و حقوق 
    رأس المال واالحتياطيات

 86.400.000 86.400.000 14 رأس المال 
 138.971.532 138.971.532 15 االحتياطيات

 162.917.101 84.485.836 9 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 62.076.448 55.561.157  أرباح مستبقاة

 450.365.081 365.418.525  حقوق الملكية إجمالي
    

    المطلوبات غير المتداولة
 3.747.008 3.094.535  للموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة 

    

    المطلوبات المتداولة
 23.638.948 23.628.580  أرباح مساهمين غير مدفوعة

 4.882.853 7.481.536  أخرى و  دائنةتجارية ذمم 
 28.521.801 31.110.116  مجموع المطلوبات المتداولة

    

 32.268.809 34.204.651  مجموع المطلوبات
    

 482.633.890 399.623.176  المطلوباتحقوق الملكية و  مجموع
 
 
 
 
 
 
 

 العال أحمد سيد عبد  ياسر بن أحمد حميد القاسمي
 المدير العام  رئيس مجلس اإلدارة

 
 
 

 .الموجزةالمالية  البياناتمن هذه ال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءًا يضاحإن اإل
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 الدخل الموجز )غير مدقق(بيان 
 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 

 
 
 

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال  
 2016 2017 2016 2017 إيضاح 
 درهــم درهــم درهــم درهــم  
      

 8.279.711 8.122.286 27.492.382 29.635.789  اتيراداإل
 (7.531.522) (8.970.943) (22.981.448) (28.373.540)  تكلفة المبيعات

 748.189 (848.657) 4.510.934 1.262.249  /)الخسارة( الربح إجمالي
      

 (1.000.094) (1.013.355) (3.101.231) (3.549.896)  المصاريف اإلدارية والعمومية
 (786.041) (1.000.497) (2.298.733) (3.016.816)  مصاريف البيع والتوزيع

 631.664 1.128.666 9.059.488 7.220.250  ات استثماراتإيراد
 130.021 86.293 355.176 500.595  أخرى ات إيراد

 (2.266) (3.090) (9.163) (9.920)  تكاليف التمويل
 163.314 15.860 601.842 718.247 8 الحصة من ربح الشركة الزميلة

 الربح /)الخسارة( للفترة
 3.124.709 9.118.313 (1.634.780) (115.213) 

الواحد للسهم )الخسارة األساسية( /األساسي  الربح
 (0.001) (0.019) 0.106 0.036 16 )درهم(

 
 
 

 .الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءاً تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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 الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(بيان 
 2017 سبتمبر 30في المنتهية  أشهر تسعةاللفترة 

 
 

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهراللفترة  
 2017 2016 2017 2016 

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     
 (115.213) (1.634.780) 9.118.313 3.124.709 للفترةالربح /)الخسارة( 

     

     :خرى األالدخل الشامل  بنود
     

إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو  الممكنمن بنود 
     الخسائر:

 (4.304.100) (15.426.623) 3.567.736 (78.431.265) إعادة تقييم استثمارات متاحة للبيعربح  /صافي )خسارة(
 (4.304.100) (15.426.623) 3.567.736 (78.431.265) للفترة خرى األالدخل الشامل  /)الخسارة الشاملة(بنود  إجمالي
 (4.419.313) (17.061.403) 12.686.049 (75.306.556) للفترةالدخل الشامل  /)الخسارة الشاملة( إجمالي

 
 
 
 
 

 الموجزة. المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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 الملكية الموجزبيان التغيرات في حقوق 
 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 

 
 

 االحتياطيات رأس المال 

التغيرات المتراكمة في 
القيمة العادلة لالستثمارات 

 ةأرباح مستبقا المتاحة للبيع
حقوق المساهمين 

 الشركة في
قلية حقوق األ

 المجمـوع غير المسيطرة
         درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

 444.233.168 6.327.868 437.905.300 61.588.061 152.071.083 137.846.156 86.400.000 )مدقق( 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 
 9.118.313 -- 9.118.313 9.118.313 -- -- -- 2016سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الربح لفترة التسعة

 3.567.736 -- 3.567.736 -- 3.567.736 -- -- للفترة خرى األ الدخل الشاملبنود 

 12.686.049 -- 12.686.049 9.118.313 3.567.736 -- -- الدخل الشامل للفترة إجمالي

 (8.640.000) -- (8.640.000) (8.640.000) -- -- -- (17توزيعات أرباح )إيضاح 

 (1.000.000) -- (1.000.000) (1.000.000) -- -- -- أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة

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

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

 450.365.081 -- 450.365.081 62.076.448 162.917.101 138.971.532 86.400.000 )مدقق( 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 
 3.124.709 -- 3.124.709 3.124.709 -- -- -- 2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في  الربح لفترة التسعة

 (78.431.265) -- (78.431.265) -- (78.431.265) -- -- للفترة خرى األ الخسارة الشاملةبنود 

 (75.306.556) -- (75.306.556) 3.124.709 (78.431.265) -- -- للفترة الخسارة الشاملة إجمالي

 (8.640.000) -- (8.640.000) (8.640.000) -- -- -- (17توزيعات أرباح )إيضاح 

 (1.000.000) -- (1.000.000) (1.000.000) -- -- -- مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 365.418.525 -- 365.418.525 55.561.157 84.485.836 138.971.532 86.400.000 )غير مدقق( 2017سبتمبر  30يد كما في الرص

 
 الموجزة. المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات

.
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 الموجز )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية

 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةالفترة ل
 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 

 درهــم درهــم 
   العمليات التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 9.118.313 3.124.709 للفترةربح ال
   التعديالت:

 1.214.885 1.200.204 ستهالك ممتلكات، آالت ومعداتا
 (601.842) (718.247) الحصة من ربح شركة زميلة

 (10.000) (75.000) ربح بيع ممتلكات، آالت ومعدات
 202.817 173.315 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 (6.287.291) (4.246.729) إيرادات توزيع أرباح
 (1.524.087) (1.660.204) تأجير من استثمارات في ممتلكاتات إيراد

 (1.248.110) (1.313.317) إيرادات فوائد
    9.163 9.920 تكاليف التمويل

 الموجودات قبل التغيرات في ةالتشغيلي التدفقات النقدية
 873.848 (3.505.349) والمطلوبات التشغيلية   

 257.026 (774.441) ثروة حيوانية داجنة موجوداتفي  (/ النقصالزيادة)
 (540.846) 225.623 مطلوب من طرف ذو عالقةفي  (الزيادةالنقص /)
 (1.019.646) 1.382.178 المخزون في  (الزيادةالنقص /)
 (350.081) (254.792) أخرى ذمم تجارية مدينة و  الزيادة في

    (1.396.262) 2.598.683 أخرى في ذمم تجارية دائنة و )النقص( /الزيادة 
 (2.175.961) (328.098) العمليات المستخدم في النقد

 (31.712) (825.788) المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين
    (9.163) (9.920) تكاليف التمويل المدفوعة

    (2.216.836) (1.163.806) العمليات التشغيلية المستخدم في صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية

 (1.150.630) (1.309.513) شراء ممتلكات، آالت ومعدات
 10.000 168.699 متحصالت من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

 6.287.291 4.246.729 توزيعات أرباح مقبوضة
 1.524.087 1.660.204 إيرادات تأجير استثمارات في ممتلكات

 1.248.110 1.313.317 فوائد مقبوضة
 -- 2.000.000 أقساط قرض مسددة من طرف ذو عالقة

 1.682.393 3.932.231 في ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ربطها النقص
    9.601.251 12.011.667 العمليات االستثمارية الناتج من النقد صافي

   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
 (1.000.000) (1.000.000) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 (7.820.330) (8.650.368) توزيعات أرباح مدفوعة
    (8.820.330) (9.650.368) المستخدم في العمليات التمويلية النقدصافي 
    (1.435.915) 1.197.493 الفترةخالل  وما يعادلهفي النقد  (النقصالزيادة /) صافي

    3.478.398 2.872.594 الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
 2.042.483 4.070.087 (13الفترة )إيضاح النقد وما يعادله في نهاية 

 
 .البيانات المالية الموجزةمن هذه ال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءًا يضاحإن اإل
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 الموجزةات حول البيانات المالية إيضاح
 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةالفترة ل
 
 
 عامةمعلومات  -1

بموجب المرسوم  كشركة مساهمة عامة)"الشركة"( رأس الخيمة  ،"م. ع.ش. " شركة رأس الخيمة للدواجن والعلفتأسست 
 .مارة رأس الخيمةإصاحب السمو حاكم عن  1976في سنة صادر ال 76/8رقم األميري 

 

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

المتعلقة  خرى نتاجية الفنية األجميع األعمال الزراعية والصناعية والتجارية واألعمال اإل النشاط الرئيسي للشركة هوإن 
 بإنتاج الدواجن.

 
 
  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 لم يكن لها تأثير مادي على البيانات الماليةالجديدة والمعدلة المطبقة والتي  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

 الموجزة
 تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن . إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد الموجزة البيانات المالية هذه في 2017يناير  1
لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات 

  المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
  تعلقة باإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة المضرائب الدخل  12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

  عن الخسائر غير المحققة.
  التي تهدف إلى توضيح المعيار لتحسين  بيان التدفقات النقدية  7التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

  المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية لألنشطة التمويلية للمنشأة.
  والتي تتضمن التعديالت على  2016 – 2014التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة

 .خرى اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األ 12التقارير المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد
 
 
وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار 2-2

 تطبيقها بعد
بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يحن موعد  الشركةتقم لم  

 تطبيقها بعد:
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 
 السنويةتطبق للفترات 

   التي تبدأ من أو بعد
والتي تتضمن  2016 – 2014دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 لتقاريرعداد اإلتبني المعايير الدولية  1التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع  28 والمعيار المحاسبي الدولي رقم للمرة األولى المالية

 .(2015) المشتركة

 2018يناير  1

  
التي  المدفوعات على أساس األسهم 2التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 توضح تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.
 2018يناير  1
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 " تتمة "تطبيقها بعد 
 تطبق للفترات السنوية المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة

   التي تبدأ من أو بعد
األدوات المالية: اإلفصاحات والمتعلق  7الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تعديالت على المعيار

 .9باإلفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 

   للمرة األولى 9
األدوات المالية: اإلفصاحات والمتعلقة باإليضاحات  7الية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الم

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

عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 

   األولىللمرة  9
، 2010، 2009األدوات المالية )النسخة المعدله في  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 (2014و  2013
 2018يناير  1

  
الذي قدم متطلبات جديدة  2009الصادر في نوفمبر  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

األدوات  9لتصنيف وقياس الموجودات المالية. تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اء اإلعتراف بها. ليتضمن متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية وإلغ 2010في أكتوبر المالية 

ليتضمن المتطلبات الجديدة بشأن محاسبة التحوط العامة. وفي يوليو  2013وتم تعديله في نوفمبـر 
حيث كان  9معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  أخرى ، تم إصدار نسخة 2014

دات المالية، و ب( تعديالت الهدف األساسي منه أن يشمل أ( متطلبات اإلنخفاض في القيمة للموجو 
محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقديم إحدى فئات قياس "القيمة العادلة من خالل 

 " على أدوات دين معينة بسيطة.خرى بنود الدخل الشامل األ

 

  
محاسبة األدوات تشمل متطلبات  9النسخة النهائية المعدلة للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

 األدوات المالية: االعتـراف والقياس. 39المالية والتي تحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

  
 يتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:

 يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نمط األعمال التي تنضوي تحتها التصنيف والقياس :
المالية وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ويقدم المعيار الدولي إلعداد التقاريـر تلك الموجودات 

فئة "القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  2014في نسخته الصادرة في  9المالية رقم 
" ألدوات دين معينة. ويتم تصنيف المطلوبات المالية وفق هذا المعيار بنفس الطريقة التي خرى األ

مع وجود بعض االختالفات في المتطلبات  39صنف بها ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم ت  
 التي ي عمل بها في قياس المخاطر االئتمانية الخاصة للمنشأة.

 

  
  :تقدم  2014الصادرة في  9إن نسخة المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم انخفاض القيمة

متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية، وعليه فأنه ليس من نموذج "خسارة ائتمانية 
 الضروري حدوث أي حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسائر اإلئتمان.

 

  
  :يقدم المعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيق مزيد من الصلة بالكيفية محاسبة التحوط

 من المخاطر المالية وغيـر المالية.التي تدير بها المؤسسات المخاطر عند التحوط 
 

  
  :تم تطبيق متطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات والمطلوبات المالية من المعيار إلغاء االعتـراف

 .39المحاسبي الدولي رقم 
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 
 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

   2018يناير  1  ات من العقود المبرمة مع العمالءيراداإل - 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يقدم نموذج والذي  15، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 

ات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. عندما يرادواحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإل
محل  15يدخل المعيار حيز التطبيق سوف يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ومعيار  اتيراداإل – 18ات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم يرادادات تحقق اإلإرش
 والتفسيرات المتعلقة بها. عقود المقاوالت – 11المحاسبة الدولي رقم 

 

  
هو أن المنشأة ينبغي أن تعترف  15الهدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي  ات مقابليرادباإل
الذي تتوقعه المنشأة مقابل تلك السلع أو الخدمات. على وجه التحديد، يقدم المعيار نموذج من 

 ات:يرادخطوات لإلعتراف باإل 5

 

  
 .الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء  
  الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد.الخطوة  
 .الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة  
 .الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد  
 ات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء.يرادالخطوة الخامسة: اإلعتراف باإل    

ات للمنشأة عند أداء يراديتم اإلعتراف باإل 15التقارير المالية رقم ضمن المعيار الدولي إلعداد 
اإللتزام أي عندما تتنقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى العميل. 

للتعامل مع  15تمت إضافة توجيهات أكثر تقييدًا في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 15ت محددة. وعالوة على ذلك، يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم سيناريوها

 إفصاحات واسعة.

 

  
ات من العقود يراداإل 15ضافية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإلتعديالت ال

ثالثة جوانب للمعيار )تحديد إلتزامات األداء،إعتبارات الوكيل مقابل  لتوضيح المبرمة مع العمالء
 .بعض البنود االنتقالية للعقود المعدلة والعقود المنجزةوتوفير  التراخيص(

 2018يناير  1

  
  عقود اإليجار 16 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف بموجودات 

شهرًا أو أقل أو أن األصل  12ومطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 
ن بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجري

سبة للمؤجر دون المتعلق بالمحا 16تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .17رقم الدولي  المحاسبة معيارتغيير جوهري عن 

 2019يناير  1
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 المالية الموجزةإيضاحات حول البيانات 
 "تتمة" 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 

 
 "تتمة"( IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد  2-2
 " تتمة "تطبيقها بعد 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

والبدل المعامالت بالعمالت األجنبية  22تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
 المدفوع مقدماً 

 ا:متفسير المعامالت بالعمالت األجنبية أو جزء من المعامالت عند يعالج
 يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛ 
  المدفوع مقدمًا أو بإلتزام الدخل المؤجل المتعلق بهذا تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل

 البدل، قبل اإلعتراف باألصل ذات العالقة، المصاريف أو الدخل؛ و
 .يكون األصل المدفوع مقدمًا أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي 

 2018يناير  1

  
  التأمينعقود  :4تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

صدار اإلو  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المتعلق بتواريخ تطبيق مختلفة للمعيار 
 معيار عقود التأمين الجديد.و الجديد 

 2018يناير  1

  
: تعديل الفقرة رقم  إستثمارات في ممتلكات 40تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

عندما، لتوضح أنه ينبغي على المنشأة تحويل الملكية إلى، أو من، اإلستثمار في ممتلكات  57
على وجود تغيير في اإلستخدام. يحدث التغيير في اإلستخدام وفقط عندما، يكون هناك دليل 

في نوايا اإلدارة  إذا كان العقار يفي، أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار في ممتلكات. إن التغيير
تم تعديل الفقرة  ستخدام.اإلير في يعلى حدوث تغ حد ذاته دليالً في  ال يشكل العقارستخدام ال

 لتوضح أن قائمة األمثلة المدرجة هي غير حصرية.

 2018يناير  1

  
والمعيار  البيانات المالية الموحدة  10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

( بشأن 2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28المحاسبي الدولي رقم 
 معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ التطبيق 
 إلى أجل غير مسمى

  
 عقود التأمين 17 مالمالية رقالمعيار الدولي إلعداد التقارير 

 
والعرض واإليضاح يبين أسس اإلعتراف والقياس  17 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق

هو ضمان قيام المنشأة  17لعقود التامين. إن هدف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
هذه المعلومات تعطي أساس . بشكل مالئمبتقديم المعلومات ذات الصلة والتي تمثل هذه العقود 

لمستخدمي البيانات المالية لتقييم أثر عقود التأمين على الوضع المالي للمنشأة وأدائها المالي 
 وتدفقاتها المالية.

 2021يناير  1

 
 

الفترة التي تبدأ تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للشركة في 
عند دخولها حيز التطبيق، وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما عدا المعيار الدولي إلعداد 

والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9التقارير المالية رقم 
 ها تأثير هام على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولى.، قد ال يكون ل16
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 " تتمة "تطبيقها بعد 

 15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9تتوقع اإلدارة أن يطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، وأن يطبق المعيار الدولي إلعداد 2018يناير  1في البيانات المالية للشركة في الفترة السنوية التي تبدأ في 

د وقد يكون لتطبيق المعيار الدولي إلعدا .2019يناير  1في الفترة السنوية التي ستبدأ في  16التقارير المالية رقم 
تأثير جوهري على المبالغ المدرجة واإلفصاحات  9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15التقارير المالية رقم 

الموجودات المالية والمطلوبات االيرادات من العقود مع العمالء وبالواردة في البيانات المالية للشركة والمتعلقة ب
تأثيرًا جوهريًا على المبالغ المدرجة  16رقم  عيار الدولي إلعداد التقارير الماليةوقد يكون تطبيق الم المالية للشركة

 .واالفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة والمتعلقةبعقود االيجار
 

إجراء مراجعة بالشركة  حتى تقومنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم معقول لتأثير هذا التطبيق إومع ذلك ف
  .لذلكمفصلة 

 ص ألهم السياسات المحاسبيةملخ -3
 أساس اإلعداد 3-1

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

 

 الشركةبها  ستمار   )درهم(، وهي عملة الدولة التي المالية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة تم عرض البيانات
 .معظم نشاطها

 

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

 

المحاسبية والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة مع تلك المستخدمة إن السياسات 
 .2016ديسمبر  31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  في البيانات المالية

 

، ويجب المالية السنويةها ضمن البيانات ال تتضمن البيانات المالية الموجزة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراج
كما في وللسنة المنتهية  للشركةالمدققة  السنويةعند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية 

المنتهية  أشهر تسعةالفترة ل الشركة. باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال 2016ديسمبر  31في 
ديسمبر  31المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  الشركةي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال تعط 2017 سبتمبر 30في 

2017. 
 

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

 .المالية الموجزة
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 حول البيانات المالية الموجزةإيضاحات 
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" ص ألهم السياسات المحاسبيةملخ -3
 

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

 

متراكمة الحقة ناتجة عن االنخفاض أية استهالك متراكم الحق وأية خسائر بمبلغ إعادة التقييم ناقصًا  المبانيتظهر 
بالتكلفة ناقصًا باستثناء األعمال الرأسمالية تحت االنجاز،  ،خرى والمعدات األواآلالت . تظهر الممتلكات في القيمة

 اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن 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 وتكاليف  تشتملبعد، يتم تسجيلها بالتكلفة، ناقصاً أية خسائر ناتجة عن إنخفاض القيمة. 

. وكما هو الحال الشركةالمتبعة من قبل المحاسبية شيًا مع السياسة اإلقتراض فيما يتعلق باألصول المؤهلة وذلك تما
فإن إستهالك هذه األصول يبدأ عندما تكون جاهزة لإلستخدام في األغراض التي تم  خرى مع جميع األصول األ

 إنشائها من أجلها.
 

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

 االعتراف بهذه الزيادة في األرباح والخسائر.
 

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

 

تحويل احتياطي إعادة التقييم المتراكم للمباني المعاد تقييمها، والذي يظهر ضمن حقوق الملكية، بشكل منتظم يتم 
أعمار المباني اإلنتاجية وعلى مدى الفرق بين مصروف االستهالك بناًء على مبلغ  اة على فترةإلى األرباح المستبق

 إعادة التقييم ومصروف االستهالك بناًء على التكلفة األصلية لألصل.
 

 إن التحويل من احتياطي إعادة التقييم المتراكم إلى األرباح المستبقاة سواًء تم نتيجة استبعاد األصل أو بطريقة
 منتظمة، فإنه ال يتم من خالل األرباح أو الخسائر.

 

يتم تحميل أعباء استهالك المباني المعاد تقييمها كمصروف ضمن األرباح والخسائر. في حال تم الحقًا بيع أو 
صل إلى استبعاد أصل تم إعادة تقييمه فإنه يتم تحويل مبلغ احتياطي إعادة التقييم المتراكم المتبقي الخاص باأل

 .األرباح المستبقاة مباشرة
 

على أساس الموجودات، فيما عدا الممتلكات قيد اإلنشاء، يتم احتساب أعباء االستهالك وذلك بهدف إطفاء قيمة 
طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم في نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، 

ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذا التقديرات خالل الفترة المالية  المتبعةاالستهالك  صافي القيمة المستردة وطريقة
 التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 "تتمة"ص ألهم السياسات المحاسبية ملخ -3
 
 "تتمة" آالت ومعدات ممتلكات، 3-2

 

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

 

والمعدات وذلك  واآلالت يتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر من عناصر الممتلكات
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 أثاث ومفروشات
 10 – 5 آالتو  أدوات

 

 استثمارات في ممتلكات 3-3
ات تأجير و/أو لزيادة قيمتها، إيرادتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على ت

في ممتلكات مبدئيًا  بما فيها الممتلكات قيد اإلنشاء المحتفظ بها لنفس األغراض السابقة. يتم قياس اإلستثمارات
بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء من اإلستثمار في ممتلكات الموجودة عند 
حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك 

ارات في ممتلكات بشكل مبدئي، يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع الممتلكات. الحقًا إلثبات اإلستثم
السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات 

 .الخسائر للفترة التي نتجت فيها في ممتلكات ضمن األرباح أو
 

اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند إيقاف إستخدامها واإلنتفاع منها بشكل دائم ولم يعد يتم شطب 
يتوقع منها أي منافع إقتصادية بصورة دائمة من اإلستخدام ولم يعد هناك مزايا إقتصادية مستقبلية متوقعة من 

و إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في األرباح إستبعادها. يتم اإلعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أ
 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 

بخصوص التحويالت التي تتم من إستثمارات اإلستخدام للمالك أو عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر. 
في ممتلكات لعقار يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في 

هذا العقار وفقًا للسياسة  الشركةتحتسب  وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك إستثمارًا عقارياً  .اإلستخدام
 .والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدامواآلالت ضمن الممتلكات المدرجة 

 
 تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستنادًا إلى التقييمات التي يجريها مقيمون ومستشارون مستقلون.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 "تتمة"ص ألهم السياسات المحاسبية ملخ -3

 

 متاحة للبيع –الموجودات المالية المصنفة كموجودات مالية  3-4
متاحة للبيع  –والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية  للشركةتصنف األسهم المدرجة المملوكة 

(AFS ويتم إدراجها بالقيمة العادلة. كما تمتلك )استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم تداولها في  الشركة
 اإلدارةأسواق نشطة ولكنها مصنفة كذلك كموجودات مالية متاحة للبيع ومسجلة بالقيمة العادلة، وذلك العتقاد 

العادلة  بإمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة
 والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات خرى ضمن بنود الدخل الشامل األ

في القيمة والتي يتم إدراجها ضمن االرباح والخسائر.  االنخفاضخسائر  باستثناءضمن حقوق الملكية  المتاحة للبيع
في قيمته بشكل محدد، فإن األرباح أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقًا  ضانخفاأو وجود  االستثمار استبعادفي حال 

 يتم إدراجها ضمن االرباح والخسائر. استثماراتإعادة تقييم  احتياطيوالمثبتة ضمن 
 

باستالم دفعات عن  للشركةالمتاحة للبيع عند نشوء حق  –ات توزيعات أرباح االستثمارات إيراديتم االعتراف ب
 من تلك االستثمارات. توزيعات أرباح

 
المتاحة للبيع المقومة بعمالت أجنبية، يتم تحديدها بتلك العملة ويتم تحويلها  –إن القيمة العادلة للموجودات المالية 

حسب سعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي. إن التغير في القيمة العادلة الناشئ عن تغير أسعار الصرف 
التغير في قيمة إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن األرباح أو الخسائر، أما التغيرات والذي يعود إلى 

 .خرى فيتم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل األ خرى األ
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4

إن إعداد البيانات المالية الموجزة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم بتقديرات، إفتراضات وتوقعات قد يكون لها تأثير عند 
ات والمصاريف. إن نتائج يراداإلتطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ الموجودات، المطلوبات، 

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

عند إعداد هذه البيانات المالية الموجزة قامت اإلدارة بإتباع نفس اإلفتراضات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق السياسات 
لمؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية السنوية المدققة كما في المحاسبية وكذلك إتباع نفس التقديرات غير ا

 .2016ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 
  آالت ومعدات ،ممتلكات -5

 أشهر تسعةالدرهم )فترة  1.309.513 اآلالت والمعدات خالل الفترة مبلغ ،بلغت تكلفة اإلضافات على الممتلكات
المنتهية  أشهر تسعةالخالل فترة  االستهالكوبلغت أعباء  ،درهم( 1.150.630 :2016 سبتمبر 30المنتهية في 

 1.214.885 :2016 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةالدرهم )فترة  1.200.204 مبلغ 2017 سبتمبر 30في 
 درهم(.

 

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

 فترة التسعة أشهر 
 المنتهية في 

 سبتمبر 30
2017  

 السنة المنتهية في
 ديسمبر 31

2016 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
     درهـــم  درهــــم 

 187.949.263  94.400.000 السنة الفترة / كما في بداية الرصيد
 6.450.737  -- الزيادة في القيمة العادلة

 (75.000.000)  -- (7)ايضاح  أخرى موجودات محول إلى 
 (25.000.000)  -- (7)ايضاح  تعديل نتيجة إلغاء ذمة دائنة

 94.400.000  94.400.000 السنة الفترة / الرصيد كما في نهاية
 

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

 :فيما يلي تفاصيل االستثمارات في ممتلكات وقيمها العادلة

 
 سبتمبر 30

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 )مدقق( )غير مدقق( 
    درهــــــم درهــــــم 

 58.000.000 58.000.000 قطع أراضي
 36.400.000 36.400.000 مباني

 94.400.000 94.400.000 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 
 أخرى موجودات  -7

لشركة الحمراء للتطوير  2010دفعة مقدمة تمت خالل سنة مليون درهم  75البالغة  خرى تمثل الموجودات األ
رأس الخيمة. قرر  –" في قرية الحمراء B)شركة الحمراء( مقابل عقد شراء قطعة أرض في الجزيرة " ذ.م.م. العقاري 

، وذلك بعد التشاور مع إدارة شركة الحمراء، تغيير الهدف من هذا االستثمار 2016سنة مجلس إدارة الشركة خالل 
جيين آخرين في شركة ذات مسؤولية محدودة إلى استثمار مالي وذلك عن طريق الدخول كشريك مع شركاء استرات

هذا المبلغ كموجودات  إعادة تصنيفتهدف الى االستثمار في القطاع الفندقي في إمارة رأس الخيمة. وعليه فقد تم 
 بانتظار استكمال عقود شركة االستثمارات الفندقية الجديدة وتسجيلها لدى الدوائر المختصة. أخرى 

 

قرر مجلس إدارة الشركة أيضاً إلغاء المطلوبات المسجلة عن شراء استثمارات في ممتلكات  باإلضافة إلى ما تقدم فقد
 مليون درهم وذلك من خالل تعديلها مع استثمارات في ممتلكات. 25أعاله والبالغة 

 
 استثمار في شركة زميلة -8

 

 كما يلي:الموجز كانت تفاصيل االستثمار في شركة زميلة كما في تاريخ بيان المركز المالي 
 

 النشاط األساسي اسم الشركة الزميلة

 ملكيةالمن  الشركةحصة 
 2017 سبتمبر 30كما في 

 ()غير مدقق

 حصة الشركة من الملكية
 2016ديسمبر  31كما في 
     ()مدقق

شركة رأس الخيمة 
للتغليف المحدودة 

 ش.ذ.م.م.

تجارة الورق وصناعة 
 العبوات والصناديق الكرتونية

50% 50% 

 
 باستخدام طريقة حقوق الملكية. الموجزة أعاله في هذه البيانات المالية تسجيل استثمار في شركة زميلةتم 

 
 في ما يلي ملخص للبيانات المالية:

 
 سبتمبر 30

2017 
 ديسمبر 31

2016 
 )مدقق( )غير مدقق( 
    درهــــــم درهــــــم 

 14.444.276 13.350.261 الموجودات المتداولة
 21.665.504 20.508.121 الموجودات غير المتداولة

 9.321.565 5.604.138 المطلوبات المتداولة
 12.512.462 12.541.996 المطلوبات غير المتداولة

    14.275.753 15.712.248 صافي قيمة الموجودات
 %50 %50 حصة الشركة من حقوق ملكية الشركة الزميلة

 7.137.877 7.856.124 الدفترية لالستثمار في شركة زميلةالقيمة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 "تتمة" استثمار في شركة زميلة -8
 

 
 30اشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال
 سبتمبر 30لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  سبتمبر

 2017 2016 2017 2016 
 مدقق(غير ) ()غير مدقق مدقق(غير ) )غير مدقق( 
      درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 
 6.284.923 5.058.654 20.151.980 18.099.906 ات للفترةيراداإل

 326.628 31.721 1.203.684 1.436.495 الربح للفترة
 326.628 31.721 1.203.684 1.436.495 الدخل الشامل للفترة إجمالي

 163.314 15.860 601.842 718.247 ربح للفترةالحصة الشركة من 
 
 استثمارات متاحة للبيع -9

 سبتمبر 30 
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 )مدقق( )غير مدقق( 
 درهــــــم درهــــــم 
   

 198.267.410 119.836.145 بالقيمة العادلة –مدرجة 
 15.020.000 15.020.000 بالقيمة العادلة –غير مدرجة 

 134.856.145 213.287.410 
 213.287.410 134.856.145 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 :االستثمارات المتاحة للبيع كما يليكانت الحركة على 

 أشهر تسعةالفترة ل 
 المنتهية في

 سبتمبر 30
2017 

للسنة المنتهية في 
 2016ديسمبر  31

 )مدقق( )غير مدقق( 
 درهـــم درهــــم 

   
 202.978.392 213.287.410 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 10.846.018 (78.431.265) )النقص(/ الزيادة في القيمة العادلة
 (537.000) -- انخفاض القيمةخسارة 

 213.287.410 134.856.145 السنة الفترة / القيمة العادلة كما في نهاية
 

درهم ضمن حقوق  84.485.836تم إظهار التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع والبالغة 
 درهم(. 162.917.101: 2016الملكية )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة -10
مساهمي الشركة الرئيسين، وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطرة عليها من  على تشتمل األطراف ذات العالقة

 ون عليها تأثيرًا إداريًا كبيرًا وأيضًا موظفي اإلدارة الرئيسيين.سر امقبلهم ومن قبل عائالتهم أو تلك التي ي
 

 قرض:الحساب 
 سبتمبر 30 

2017 
 ديسمبر 31

2016 

 )مدقق( )غير مدقق( 
 درهـــم درهــــم 

   
 14.000.000 12.000.000 شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م.

   تم جدولة سداد القرض كما يلي:
 2.000.000 -- في السنة األولى  
 3.000.000 3.000.000 في السنة الثانية  

 9.000.000 9.000.000 من السنة الثالثة حتى السنة السادسة  

 12.000.000 14.000.000 

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

شهرًا من تاريخ بيان المركز المالي الموجز  12المستحق بعد 
 12.000.000 12.000.000 ضمن الموجودات غير المتداولة(تم اظهاره )

 
 

مليون درهم  16قامت الشركة بمنح قرض طويل األجل لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م.، بمبلغ 
بقيمة مليوني درهم  2016أقساط سنوية تبدأ من شهر ديسمبر  ستةلتمويل مصنعها الجديد. يتم سداد القرض على 

ات التالية. إن القرض غير مضمون ويحمل معدل ماليين درهم خالل األربع سنو  3للسنوات األولى والثانية، وبقيمة 
 .2015أغسطس  1سنويًا بدءًا من  %4فائدة ثابت يبلغ 

 
 

 :عالقة وذ طرفالمطلوب من 
 سبتمبر 30 

2017 

 ديسمبر 31
2016 

 )مدقق( )غير مدقق( 
 درهـــم درهــــم 

   
 1.632.163 1.406.540 ش.ذ.م.م. )شركة زميلة( شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة



 

 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" المعامالت مع أطراف ذات عالقة -10
 

 التعامالت:
 كما يلي:الفترة خالل  عالقة ذاتأطراف مع  بها الشركةقامت  كانت التعامالت التي

 

 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر

 2017 2016 2017 2016 

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

 درهم درهم درهم درهم 
     

 229.665 195.575 675.215 635.623 مشتريات
 163.555 130.000 487.111 410.000 ات فوائدإيراد

 
 

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

 دارة / تكاليف اإلدارة العليا:أعضاء مجلس اإل مكافآت
 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 2017 2016 

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

 154.350 249.350 463.050 748.050 تكاليف اإلدارة العليا
مكافأة أعضاء مجلس 

 -- -- 1.000.000 1.000.000 اإلدارة
 
 

 المخزون  -11
 سبتمبر 30 

2017  

 ديسمبر 31
2016 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 درهـــم  درهــــم 
    

 2.096.828  1.123.056 بضاعة جاهزة
 117.570  206.860 مواد أولية

 382.244  421.891 أدوية ولقاحات
 553.420  461.266 مواد تعبئة وتغليف

 4.779.186  4.333.997 أخرى و  قطع غيار

 6.547.070  7.929.248 

 (3.878.305)  (3.878.305) بضاعة بطيئة الحركةمخصص 
 4.050.943  2.668.765 جمالياإل

 



 

 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 أخرى ذمم تجارية مدينة و  -12
 سبتمبر 30 

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 درهـــم  درهــــم 
    

 3.897.869  3.380.639 مدينة ذمم تجارية

 672.432  347.412 أوراق قبض

 (403.945)  (403.945) مشكوك في تحصيلها ديون مخصص 

 3.324.106  4.166.356 
 176.784  418.634 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 646.787  1.222.413 دفعات مقدمة لموردين
 1.217.853  1.497.419 أخرى ذمم مدينة 

 6.462.572  6.207.780 
 
 

 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  -13
 سبتمبر 30 

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 درهـــم  درهــــم 
    

     127.539  265.831 نقد في الصندوق 
    أرصدة لدى البنوك:

 209.052  215.552 حسابات جارية  
 2.536.003  3.588.704 ودائع تحت الطلب  
 46.621.076  42.688.845 ثابتةودائع   

 46.758.932  49.493.670 

 (46.621.076)  (42.688.845) أشهر من تاريخ ربطها 3ينزل: ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 
 2.872.594  4.070.087 وما يعادلهالنقد 

 
 

 رأس المال -14
 سبتمبر 30  

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــم  درهــــم  

 :رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل
 للسهم الواحد درهم 1سهم عادي بقيمة  86.400.000

 
86.400.000  86.400.000 

 



 

 

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

 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 إحتياطيات -15

 ،2015لســــنة ( 2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )قانون اإلتحادي المتطلبات شــــركة و لنظام األســــاســــي للوفقًا ل
 متى بلغإلى اإلحتياطي القانوني  تحويلوقف الي .إلحتياطي القانونيإلى الســـــــــــنة لربح ال من %10 تحويلفإنه يتم 

إن اإلحتيـاطي القـانوني غير قـابـل للتوزيع فيمـا عـدا تلـك الحـاالت التي رأس المـال المـدفوع.  من %50 رصــــــــــــــيـده
األرباح ومكافأة أعضــــــــــاء مجلس يتم ترحيل المبلغ المتبقي من الربح للســــــــــنة بعد خصــــــــــم توزيعات حددها القانون. 

اإلدارة إلى األرباح المســــتبقاة للســــنة المقبلة أو يتم تخصــــيصــــه إلحتياطي اختياري يخصــــص ألغراض محددة، وال 
 .للمساهمينصادر من الجمعية العمومية  إال بموجب قراريجوز استخدامه ألية أغراض أخرى 

 

 حتياطيا
 قانوني

 حتياطيا
 إختياري 

 احتياطي
 المجمــــوع خاص

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

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
ديسمبر  31الرصيد كما في 

 138.971.532 80.000.000 19.547.271 39.424.261 )مدقق( 2016
 -- -- -- -- الحركة خالل الفترة

 سبتمبر 30الرصيد كما في 
 138.971.532 80.000.000 19.547.271 39.424.261 )غير مدقق( 2017

 
 أشـــــــــــهر تســـــــــــعةاللم يتم أي تحويل إلى االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري واالحتياطي الخاص خالل فترة 

( حيث أن التحويل ء: ال شي2016 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةال)لفترة  2017 سبتمبر 30المنتهية في 
 يعتمد على النتائج المدققة للسنة.

 
 

 الواحدللسهم  الربح األساسي -16
 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 2017 2016 2017 2016 

      )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
 (115.213) (1.634.780) 9.118.313 3.124.709 )درهم( /)الخسارة( للفترة الربح

 86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 )سهم( عدد األسهم
)الخسارة /األساسي ربح ال

 (0.001) (0.019) 0.106 0.036 الواحد )درهم( لسهملساسية( األ
 
 

 توزيعات أرباح -17
نســـبة على توزيع أرباح نقدية ب 2017ابريل  8الجمعية العمومية الســـنوي المنعقد في  اجتماعفي  وافق المســـاهمون 

خالل سنة  .2016عن سنة فلس للسهم الواحد(  10)بواقع درهم  8.640.000والتي بلغت من رأس المال  10%
)بواقع درهم  8.640.000والتي بلغت من رأس المال  %10تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنســـــــــبة  2016

  .2015عن سنة فلس للسهم الواحد(  10



 

 

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

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة

 "تتمة" 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 
 
 

 معلومات قطاعية -18
 من خالل قطاعي أعمال أساسيين: الشركةتعمل 

 وموجودات واالستثمارات في ممتلكاتواالستثمار في شركة زميلة أسهم متاحة للبيع ت في تضمن االستثماراي الذيو  االستثماراتقطاع و قطاع يتضمن تربية وتجارة الدواجن 
 وودائع ثابتة لدى البنوك. أخرى 

 2016سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 المجموع استثمارات دواجن المجموع استثمارات دواجن 

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

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

       
 27.492.382 -- 27.492.382 29.635.789 -- 29.635.789 ات القطاعإيراد

 9.118.313 9.661.330 (543.017) 3.124.709 7.938.497 (4.813.788) نتائج القطاع
       
 2016ديسمبر  31 2017سبتمبر  30 
 المجموع استثمارات دواجن المجموع استثمارات دواجن 

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

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

       
 482.633.890 436.446.363 46.187.527 399.623.176 354.801.114 44.822.062 موجودات القطاع
 32.268.809 -- 32.268.809 34.204.651 -- 34.204.651 مطلوبات القطاع

 
 

 .ال يوجد معامالت بين قطاعات األعمال
 



 

 

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

 
 ات حول البيانات المالية الموجزةإيضاح

 "تتمة" 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةالفترة ل
 

 
 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -19
 سبتمبر 30 

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 )مدقق(  )غير مدقق( 
 درهـــــم  درهـــــم 
    

 200.000  200.000 كفاالت بنكية
 
 

 قياس القيمة العادلة  -20
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات 
ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات 

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

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

تعتبر القيمـة الـدفتريـة للموجودات والمطلوبـات المـاليـة المـدرجـة بـالتكلفـة المطفـأة في البيـانـات المـاليـة  اإلدارةإن 
 مقاربة لقيمتها العادلة. ةالموجز 

 
  أساليب التقييم واإلفتراضات المتبعة لقياس القيمة العادلة
ســــــــتخدام أســــــــاليب التقييم واإلفتراضــــــــات ابوغير المالية يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

 .2016 رديسمب 31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  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  1إلى ثالثة مستويات من ، مقسمة بشكل متكرر

 قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة  :المستوى األول
 .للموجودات والمطلوبات المتطابقة

 لمدرجة والتي تم إدراجها قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار ا :المستوى الثاني
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 للموجودات  قياسات القيمة العادلة المستقاة :المستوى الثالث
 .طلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة(أو الم
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 ات حول البيانات المالية الموجزةإيضاح
 "تتمة" 2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةالفترة ل
 
 

 "تتمة" القيمة العادلةقياس  -20
 

 "تتمة" المتبعة لقياس القيمة العادلة واالفتراضاتأساليب التقييم 
 

 )غير مدقق(: 2017 سبتمبر 30
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     الموجودات المالية:
     استثمارات متاحة للبيع

 119.836.145 -- -- 119.836.145 أدوات ملكية مدرجة
 15.020.000 15.020.000 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة
     الموجودات غير المالية:

 94.400.000 94.400.000 -- -- استثمارات في ممتلكات
 119.836.145 -- 109.420.000 229.256.145 

    :)مدقق( 2016ديسمبر  31

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     الموجودات المالية:
     استثمارات متاحة للبيع

 198.267.410 -- -- 198.267.410 أدوات ملكية مدرجة
 15.020.000 15.020.000 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة

     المالية: غير الموجودات
 94.400.000 94.400.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 198.267.410 -- 109.420.000 307.687.410 
 

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 -21

 30المنتهية في  أشهر تسعةالمليون درهم لفترة  4.2ات توزيعات أرباح بمبلغ إيرادات استثمارات إيرادتتضمن 
مليون درهم( وهي ذات طبيعة  6.3: 2016 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر تسعةال)لفترة  2017 سبتمبر

 موسمية.
 

 إعتماد البيانات المالية الموجزة -22
 ؟؟؟ بتاريخوتم التوقيع عليها  مجلس اإلدارة أعضــــاء قبل منالموجزة  المالية البياناتتمت الموافقة على إصــــدار 

2017. 


