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 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
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 (2019ابريل/2588أ/ن د.المرجع: )

 

 للقوائم المالية المرحلية الموجزة  المستقل الحسابات مدقق مراجعة تقرير

 إلى: 

 المحترمين أعضاء مجلس اإلدارةالسادة/ 

 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف ش.م.ع

 ،184ص.ب: 

 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 

 مقدمة

، والعلف ش.م.عركة رأس الخيمة للدواجن لشالمرفقة  المرحلية الموجزة  القوائم المالية بمراجعةقمنا 

والقوائم  2019مارس  31كما في  المرحلية الموجزة  المالي المركز قائمةوالتي تحتوي على "( الشركة)"

المرحلية حقوق الالتغييرات في  قائمةواآلخر  لربح والخسارة والدخل الشاملل عالقةذات ال المرحلية الموجزة

اإلدارة ن افي ذلك التاريخ. المنتهية أشهر  الثالثة فترةل المرحلية الموجزة النقدية  اتالتدفق قائمةو الموجزة 

 34 رقم الدولي ير المحاسبايلمعل وفقا   المرحلية الموجزة المالية  القوائمهذه  وعرضمسؤولة عن إعداد 

بناءا  المرحلية الموجزة ومسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة هذه المعلومات المالية  .المالية المرحلية( التقارير)

 على أساس مراجعتنا.

 

 نطاق المراجعة

 

)مراجعة المعلومات المالية  2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا  لدليل المعايير الدولية حول عمليات المراجعة 

تتضاااامن مراجعة القوائم المالية المرحلية القيام . لمنشاااا ة(المرحلية التي يقوم بها مدقق الحسااااابات مسااااتقل ل

اإلجراءات  وتطبيقباإلساااتعالم بشاااكل رئيساااي من اسشاااخاص المساااؤولين عن اسمور المالية والمحاسااابية 

ة اسخرى. المراجعة بصااااورة جوهرية تقل في نطاقها عن التدقيق الذي يتم وفقا  للمعايير يالتحليلية المراجع

لتدقيق الحسااااااابات وبالتالي فتنها التمكننا من الحصااااااول على ت كيد حول جميع اسمور الهامة التي الدولية 

 يمكن أن يبينها التدقيق. ولذا فتننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.

 

 أساس الرأي المتحفظ 

مارس  31كما في المرحلية الموجزة المالية  القوائم من 7اإليضاح رقم  مناقشته في تحسبما تم (أ)

، الذي يبين أن اإلستثمارات في شركات زميلة تتضمن إستثمار الشركة في شركة راك ايه ام 2019

. لم نتمكن 2019مارس  31كما في  درهم إماراتي 75.100.000بمبلغ  (ذ.م.م.) (م.ح)آي هوتيل 

يلة وذلك من الحصول على بينات تدقيق ثبوتية كافية ومالئمة فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للشركة الزم

. وعليه لم نتمكن اإلدارةبسبب عدم تزويدنا بتمكانية الوصول إلى المعلومات المالية الالزمة من قبل 

 من التحقق فيما إذا كان هناك ضرورة إلجراء أية تعديالت متعلقة بذلك اإلستثمار.
 

القوائم المالية المرحلية الموجزة، تكبد قطاع الدواجن  من 15يضاح رقم اإلفي  حسبما تمت مناقشته  (ب)

درهم إماراتي، مما يدل على احتمالية  3.034.881بمبلغ  2019مارس  31خسائر للسنة المنتهية في 

وجود انخفاض في القيمة. لم نتمكن من الحصول على بينات تدقيق ثبوتية كافية ومالئمة فيما يتعلق 

الغير متداولة قطاع الدواجن بسبب عدم قيام إدارة الشركة بتجراء اختبار بالقيمة الدفترية للموجودات 

انخفاض قيمة الموجودات.  - 36إنخفاض القيمة وذلك حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 

وعليه، لم نتمكن من التحقق فيما إذا كان هناك ضرورة إجراء أية تعديالت على الموجودات غير 

 الدواجن.  المتداولة لقطاع



 

 

3 

 

 

 

 

 )تتمة(للقوائم المالية المرحلية الموجزة  المستقل الحسابات مدقق مراجعة تقرير

 

 )تتمة(أساس الرأي المتحفظ 

 

حيث إشتملت قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة على  5اإليضاح رقم  حسبما تمت مناقشته في (ج)

 31كما في  درهم إمارتي 34.400.000مدرجة بالقيمة العادلة بمبلغ  إستثمارات في الممتلكات

. تم تقييم هذه الممتلكات اإلستثمارية المذكورة من قبل مقيم خارجي مستقل باتستخدام 2019مارس 

معينة. لم نتمكن من الحصول على بينات تدقيق كافية ومالئمة فيما يتعلق افتراضات واحكام 

باإلفتراضات واسحكام المستخدمة من قبل المقيم الخارجي المستقل في تقييم هذه الممتلكات 

وذلك بسبب عدم تزويدنا ببينات تدقيق ثبوتية للتحقق من  2019مارس  31اإلستثمارية كما في 

لمستخدمة من قبل المقيم. وعليه لم نتمكن من التحقق فيما إذا كان هناك ضرورة اإلفتراضات واسحكام ا

  .إلجراء أية تعديالت على هذه المبالغ

 

 الرأي المتحفظ

 

يتبين فتنه لم بتساااتثناء اآلثار المحتملة لرمور المذكورة في أسااااس الرأي المتحف ، مراجعتنا، إساااتنادا  على 

نا قادمايدعونا إلى  ل ية  القوائم بعدم إعداد اإلعت مال ية الموجزة ال قة  المرحل كل عادل المرف  جميعمن بشاااااا

 .)التقارير المالية المرحلية( 34 الدولي ر المحاسبيايلمعل وفقا  النواحي الجوهرية 

 

 أمور أخرى

 

 كان قد تم تدقيقها من قبل مدقق حسااابات آخر 2018ديساامبر  31للساانة المنتهية في  للشااركةالقوائم المالية 

 فيما يتعلق باسمور التالية: 2019 مارس 17بش ن تلك القوائم المالية بتاريخ  متحف والذي أبدى رأي 

 .فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للشركة الزميلةمعلومات ال يوجد كما تم االفصاح  (1

 .2018ديسمبر  31كما في  قطاع الدواجنعلى  بتجراء اختبار إنخفاض القيمة اح لم يقمكما تم االفص (2

في تقييم للتحقق من اإلفتراضااااااات واسحكام المسااااااتخدمة  بمعلومات ناتزويدلم يتم  كما تم االفصاااااااح (3

 .2018ديسمبر  31إستثمارات على الممتلكات كما في 

مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشااااااهر للشااااااركة المرحلية الموجزةالقوائم المالية باإلضااااااافة إلى أن  

 .2018 مايو 12 في دقق حسابات آخر والذي أبدى رأي متحف من قبل م مراجعتهاكان قد تم  2018

 

 ماك كروعن 

 

 

 خالد منياريد ز

 شريك 

 ،579رقم التسجيل: 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

 2019 ابريل 22
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة( 2019مارس  31كما في  المرحلية الموجزة المالي  المركز قائمة

 )بالدرهم اإلماراتي(

 

 . القوائم المالية المرحلية الموجزة جزءا اليتجزأ من هذه  المرفقةاإليضاحات  تشكل

من قبل أعضاء مجلس اإلدارة  _______في  17إلى  4في الصفحات من  الموجزةالمرحلية  المالية البياناتتم إعتماد 

 بل:هم من قباإلنابة عنوتوقيعها 
 

 الشيخ محمد حميد عبدهللا محمد القاسمي

 رئيس مجلس اإلدارة

 الصديق اإلمام عبدالقادرمحمد  

 المدير العام

  

 إيضاحات

 2019 مارس 31 

  (غير مدقق)

 2018ديسمبر  31

 (مدقق)

      موجودات

      متداولةموجودات غير 

 13,242,771  13,132,976  4 ممتلكات ومباني ومعدات
 89,840,000  89,840,000  5 إستثمارات في الممتلكات

 83,130,926  83,089,797  7 إستثمارات في شركات زميلة
من بالقيمة العادلة  الموجودات المالية اسخرى المقاسة

 خالل اإليرادات الشاملة اسخرى

8  110,412,864 
 

 
133,871,334 

 
 -  16,989,525  9 بالتكلفة المطف ة إستثمار

 6,000,000  6,000,000  10 غير متداول –عالقة قروض سطراف ذات 

 326,085,031  319,465,162   الغير متداولة موجوداتالإجمالي 
      

      موجودات متداولة

 2,723,721  1,996,217   حيوانية ثروة موجودات 
 1,941,029  1,187,547  11 مخزونال

 8,691,562  9,148,695  12 أخرىوتجارية مدينة ذمم 
 1,445,492  848,919  10 عالقةذات  طرفتحقة من سم

 5,000,000  5,000,000  10 عالقةذات  لطرفممنوحة قروض 
 38,699,625  22,255,762  13 وفي الصندوق كوالبنلدى أرصدة 

 58,501,429  40,437,140   المتداولة موجوداتالإجمالي 

 384,586,460  359,902,302   إجمالي الموجودات
   

 
  

      والمطلوباتحقوق الملكية 

      حقوق الملكية 

 86,400,000  86,400,000   رأس المال
 139,088,431   إحتياطي قانوني

 
 139,088,431 

ستثمارات لإل المتراكمة في القيمة العادلةالتغييرات 

 يخراس شاملال الدخل من خالل بنود

  49,662,555 
 

 
73,121,025 

 
 51,223,707  51,505,859   أرباح مدورة

 349,833,163  326,656,845    حقوق الملكية إجمالي
   

 
 

 

       غير متداولة مطلوبات

 3,357,723  3,436,432   موظفينللخدمة النهاية  مخصص تعويض

 3,357,723  3,436,432   غير متداولةالمطلوبات الإجمالي 
   

 
 

 

      مطلوبات متداولة

 23,572,915  23,571,475   غير مدفوعةمساهمين أرباح 
 7,822,659  6,237,550   أخرىتجارية و ذمم دائنة

 31,395,574  29,809,025   إجمالي المطلوبات المتداولة

 34,753,297  33,245,457   إجمالي المطلوبات

 384,586,460  359,902,302  والمطلوباتحقوق الملكية  إجمالي  



 

 

5 

 

 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  المرحلية الموجزة اآلخر  الربح والخسارة والدخل الشامل قائمة

 )غير مدققة( 2019مارس 

 )بالدرهم اإلماراتي( 

 

 . القوائم المالية المرحلية الموجزة جزءا اليتجزأ من هذه  المرفقةاإليضاحات  تشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إيضاحات

فترة  ثالثة شهور  

 المنتهية في

  2019 مارس 31

فترة  ثالثة شهور 

 المنتهية في

 2018 مارس 31

 (مدققغير )  (غير مدقق)   

      

 9,186,637  8,406,551   إيرادات
 (9,660,211)  (8,710,586)   مبيعاتتكلفة 

 (473,574)  (304,035)   إجمالي الربح/)الخسارة(
 (1,264,768)  (1,632,960)   نفقات عمومية وإدارية
 (931,154)  (1,153,864)   نفقات مبيعات وتوزيع

 6,131,247  3,358,162   دخل إستثمار 
 81,405  (41,129)   حصة الشركة من ربح/)خسارة( شركة  زميلة

 140,138  151,616   دخل آخر
 (33,197)  (95,638)   تكلفة تمويل

 3,650,097  282,152   صافي الربح للفترة
 الدخل الشامل اآلخر

 الخسارة وأالربح  الحقا ضمنتصنيفها  من غير الممكنبنود 

 
   

 إنخفاض في قيمة عادلة إلستثمارات بقيمة عادلة

 عبر دخل شامل آخر

  
(23,458,470)  (14,547,767) 

   (23,458,470)  (14,547,767) 

 (10,897,670)  (23,167,317)   شاملة للفترةال الخسارةإجمالي 

      
 0.042  0.003  14 أرباح أساسية للسهم
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 .القوائم المالية المرحلية الموجزة  جزءا اليتجزأ من هذه  المرفقةاإليضاحات  تمثل

 

 

 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية الموجزة تغييرات في حقوق الملكية ال قائمة

 )بالدرهم اإلماراتي(
                

   

 

 

   

 

 رأس مال

 

  

 اإلحتياطات

 

 

التغييرات المتراكمة في  

 عادلةالقيمة ال

دخل الإلستثمارات عبر ل

خراآلشامل ال  

  

 أرباح 

 مدورة

  

حقوق الملكيةمجموع   

                
 380,818,399  63,868,540  91,461,428  139,088,431  86,400,000       )مدقق( 2017 ديسمبر 31في  الرصيد كما

 3,650,097  3,650,097  -  -  -       للفترة الربح
 (14,547,767)  -  (14,547,767)  -  -       أخرى ةشاملإيرادات 

 (10,897,670)  3,650,097  (14,547,767)  -  -       للفترة ةشاملال اإليراداتإجمالي 

   )غير مدقق( 2018 مارس 31في  الرصيد كما
    86,400,000  139,088,431  76,913,661  

67,518,63
7  369,920,729 

                
 349,833,163  51,223,707  73,121,025  139,088,431  86,400,000       ))مدقق 2018 ديسمبر 31في  الرصيد كما

 282,152  282,152  -  -  -       للفترة الربح
 (23,458,470)  -  (23,458,470)  -  -       إيرادات شاملة أخرى

 (23,176,318)  282,152  (23,458,470)  -  -       للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 

 326,656,845  51,505,589  49,662,555  139,088,431  86,400,000       )غير مدقق( 2019مارس  31في  الرصيد كما
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية الموجزة  التدفقات النقدية قائمة

 )بالدرهم اإلماراتي(

فترة  ثالثة شهور   

 المنتهية في

  2019 مارس 31

فترة  ثالثة شهور 

 المنتهية في

 2018 مارس 31

 (مدقق)غير   (غير مدقق)  

     تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل

 3,650,097  282,152  للفترة الربحصافي 
     تعديل لــ:

 2,540,000  -  يةستثمارلممتلكات اإلخسارة بالقيمة العادلة ل
 (81,405)  41,129  حصة الشركة من )خسارة(/أرباح شركة زميلة

 (4,250)  -  )أرباح( بيع ممتلكات ومباني ومعدات
 476,234  565,572    معداتو ممتلكات ومبانيإهالك 

 (5,232,150)  (1,750,000)  دخل أرباح موزعة
 (375,125)  (526,875)  دخل فائدة

 33,197  95,638  تكاليف تمويل
 87,943  13,577  مخصص مكاف ة نهاية خدمة الموظفين

 (1,445,459)  (1,278,807)  ربح/)خسارة( تشغيلية قبل تغييرات في موجودات ومطلوبات تشغيلية
     )زيادة(/نقص في موجودات متداولة

 185,088  753,482  النقص
 196,336  1,893,517  حيوانية  ثروة موجوداتالزيادة في 
 (869,244)  (457,133)  وأخرىتجارية ذمم مدينة الزيادة في 

 (161,875)  596,573  عالقةمستحق من أطراف ذات الدفع 
     في مطلوبات متداولة الزيادة أو النقص

 (472,948)  (1,585,109)  أخرىتجارية و ذمم دائنة

 (2,568,102)  (77,477)  يةأنشطة تشغيلفي( ة)مستخدمية نقد
 (44,021)  (92,286)  موظفين النهاية خدمة المدفوع من تعويض 

 (33,197)  (95,638)  مدفوعةالتمويل التكاليف 

 (2,645,320)  (265,401)  يةأنشطة تشغيل في( ة)مستخدمية صافي نقد

     يةإستثمارتدفقات نقدية من انشطة 
 -  (16,905,115)  بالتكلفة المطف ة ممتلكاتشراء 

 (771,282)  (455,777)  ومعداتومباني شراء ممتلكات 
 8,820  -  ممتلكات ومباني ومعدات بيعإيرادات من 

 1,000,000  -  عالقة ذاتإيرادات من قرض لطرف 
 375,125  526,875  فائدة مستلمة

 5,232,150  1,750,000  مستلمةأرباح موزعة 
 -  18,559,305  إيرادات من صرف ودائع ثابتة ب جل ثالثة شهور

 5,844,813  37,369,928  يةانشطة استثمار من يةصافي نقد

     يةتدفقات نقدية من أنشطة تمويل
 (52,156)  (1,440)  أرباح مدفوعةتوزيعات 

 (52,156)  (1,440)  يةتمويلصافي نقدية )مستخدمة في( أنشطة 

 3,147,337  37,103,087  يعادلهوما النقد  زيادةصافي 
 7,820,504  1,706,532  الفترةبداية  يعادله النقد وما

 10,967,841  38,809,619  الفترةنهاية في  وما يعادلهالنقد 

     

 

 .الموجزة المالية البياناتجزءا اليتجزأ من هذه  المرفقةاإليضاحات  تشكل
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية املتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في القوائم املالية املرحلية املوجزة  حول  إيضاحات

 ونشاطات األعمالالشكل القانوني  1

بموجب  تأسستشركة ذات مساهمة عامة "( هي الشركة)" رأس الخيمة "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف  1-1

يناير  11ي الصادر من قبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. ثم تم تأسيسها ف1976لسنة   76/8املرسوم األميري رقم 

. ويتم تداول أسهم رأس الخيمةمن قبل دائرة التنمية اإلقتصادية لحكومة  ةصادر  302رقم  رخصة صناعيةبموجب  1978

 .ركة بسوق أبوظبي لألوراق املاليةالش

 املتعلقةاإلنتاجية الفنية األخرى  واألعمالالتجارية و ة ية والصناعيالزراعاألنشطة  للشركة الرئيسية تشمل األنشطة 1-2

 .بإنتاج الدواجن

 اإلمارات العربية املتحدة. – رأس الخيمة، 184ص.ب:  هو للشركة املسجلاملكتب عنوان  1-3

 تقع اإلدارة والرقابةعلى عاتق السيد/ محمد الصديق اإلمام عبدالقادر، املدير العام، سوداني الجنسية. 1-4

 .302رقم لشركة ل الصناعية ةنتائج تشغيل الرخص املرحلية املوجزة تتضمن هذه القوائم املالية  1-5

 

  اإلعدادأساس  2

تم و  "املالية املرحلية"إعداد التقارير  34 للمعيار املحاسبي الدولي رقمطبقا القوائم املالية املرحلية املوجزة هذه تم إعداد  

 .للشركةبدرهم اإلمارات العربية املتحدة وهي العملة التشغيلية عرضها 

 

، ماعدا املمتلكات اإلستثمارية واملوجودات ملبدأ التكلفة التاريخيةوفقا  القوائم املالية املرحلية املوجزةهذه تم إعداد  

 .الحيوانية واألدوات املالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة

 

تتوافق مع تلك  املرحلية املوجزة هذه القوائم املالية السياسات املحاسبية وطرق اإلحتساب التي تم تبنيها في إعداد  

ا مالتعديالت الجديدة على املعايير كماعدا تبني  2018ديسمبر  31املستخدمة في القوائم املالية املدققة للسنة املنتهية في 

 .(3اإليضاح )ورد في 

 

املالية املدققة للسنة جميع نواحي أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية تتوافق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في القوائم  

 .2018ديسمبر  31املنتهية في 

 

ويجب أن تقرأ  الكاملة املطلوبة للقوائم املالية السنوية ال تشمل جميع البياناتالقوائم املالية املرحلية املوجزة هذه  

 .2018ديسمبر  31باإلقتران مع القوائم املالية املدققة للسنة املنتهية في 

 

للنتيجة التي قد تكون متوقعة  2019مارس  31ثة أشهر املنتهية في لفترة الثال املوجزةتشير النتيجة  ليس من الضروروي أن 

 .2019ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في 

  

 قد يتطلب من اإلدارة القيام بإتخاذ القرارات والتقديرات واإلفتراضات التي القوائم املالية املرحلية املوجزة هذه إعداد  

. وقد املخصصة والنفقاتتؤثر على تطبيق السياسات املحاسبية وكذلك على قيم املوجودات واملطلوبات واإليرادات 

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

  

كانت القرارات الهامة املتخذة من قبل اإلدارة لتطبيق السياسات املحاسبية القوائم املالية املرحلية املوجزة عداد هذه إل  

للتقديرات الغير مؤكدة هي نفس التقديرات واملصادر املطبقة على القوائم املالية املدققة للسنة املنتهية  الرئيسيةواملصادر 

 . 2018ديسمبر  31في 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية املتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  القوائم املالية املرحلية املوجزةحول إيضاحات 

  أهم السياسات املحاسبية 3

إعداد القوائم تتوافق مع تلك املستخدمة في القوائم املالية املرحلية املوجزة السياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد  

 والتي تبدأالتالية للمعايير املحاسبية الجديدة  التعديالتتبني  بإستثناء، 2018ديسمبر  31لسنة املنتهية في لالكاملة املالية 

 .2019يناير  1 في

 

 عقود اإليجار 16املعيار الدولي لرفع التقارير املالية رقم  •

 .الشركةلم يكن لتبني املعيار أثر  جوهري على  
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة(2019مارس  31شهر المنتهية في لفترة الثالثة أالقوائم المالية المرحلية الموجزة حول إيضاحات 

 )بدرهم اإلمارات العربية المتحدة(
      

 ممتلكات ومباني ومعدات 4

درهم إماراتي )ثالثة شهور المنتهية في  445.777 مبلغ لممتلكات والمباني والمعداتل اإلضافاتبلغت  خالل الفترة، 

مبلغ  2019مارس  31اإلهالك لفترة الثالثة شهور المنتهية في  بلغدرهم إماراتي( و 771.282: 2018مارس  31

 درهم إماراتي( 476.234: 2018مارس  31درهم إماراتي )ثالثة شهور المنتهية في  565.572

 

 .العربية المتحدة اإلماراتجميع الممتلكات والمباني والمعدات موجودة داخل دولة 

 

 مارس 31    

2019  

ديسمبر  31

2018 

 )مدقق(  (غير مدقق)    إستثمارات في الممتلكات 5

      

 55,440,000  55,440,000  قطع أراضي 
 34,400,000  34,400,000  مباني 

   89,840,000  89,840,000 

 

 حركات خالل الفترة/السنة كما يلي: 

 

 92,380,000  89,840,000  الرصيد في بداية الفترة/السنة 
في الربح معترف بها غير محققة  متحصلةعادلة غير القيمة في التغييرات  

 (2,540,000)  - والخسارة

 89,840,000  89,840,000  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 

 إدراجتم  .راضي ومباني موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدةسالقيمة العادلة  تتضمن يةاإلستثمارالممتلكات  

 .2018ديسمبر  31كما في بناءا على تقييم مقيّم خارجي مسقل القيمة العادلة ب يةستثمارالممتلكات اإل

 

 موجودات أخرى 6

 عام خالل دفعها تم ادفعة مقدموتمثل  إماراتي مليون درهم 75 اسخرىالموجودات  بلغت ،2018 يناير 1كما في  

" B" ـزيرةجشراء قطعة أرض في ال اتفاقية تجاه "(شركة الحمراء)"لشركة الحمراء للتطوير العقاري ذ.م.م.  2010

إدارة شركة  عتشاور مبعد ال وذلك ،2016 عام خاللـلس إدارة الشركة جرأس الخيمة. قرر م –في قرية الحمراء 

ين جيتـيراتسشركاء ا عم في شراكة ولعن طريق الدخ كمالي وذل إستثمارإلى  اإلستثمار هذامن الهدف الحمراء، تغيير 

 في إمارة رأس الخيمة.  الضيافةفي قطاع  اإلستثمارالى  تهدفشركة ذات مسؤولية محدودة  لت سيسآخرين 

 حصة لتحويل ءشركة الحمرا عم حصةرداد قطعة أرض ونقل تسالشركة اتفاقية ا تأبرم ، 2018مايو  6 خبتاري 

 تمثلوالتي  ("الفندق")ذ.م.م  -حمن شركة راك ايه ام آي هوتيل ش.م. ("الحصص") درهم إماراتي 5.276.020

 75البالغة  إلى الشركة كتسوية للدفعة المقدمة المملوكة من قبل شركة الحمراء، ل الفندقمن رأس ما 27.7528٪

ائية ء كتسوية نهشركة الحمرا الدفع إلىمستحقة  درهم إماراتي 100.000. باإلضافة لمبلغ مليون درهم إماراتي

 .للحصص المحولة

 

 

 75,000,000  -  الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 75,000,000  - (7محول إلى إستثمار في شركات زميلة )إيضاح  

   -  - 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة(2019مارس  31ة أشهر المنتهية في لفترة الثالث القوائم المالية المرحلية الموجزةحول إيضاحات 

 )بدرهم اإلمارات العربية المتحدة(
      

 إستثمار في شركات زميلة  7

 
  النسبة المئوية للملكية

مارس  31

2019  

ديسمبر  31

2018 

 )مدقق(  )غير مدقق(  2018  2019 

شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة 

 )ذ.م.م(
50.00% 

  
50.00% 

  
7,989,797 

  
8,030,926 

 

 75,100,000  75,100,000  %27.75  %27.75 (ذ.م.م( )م.ح)راك ايه ام آي هوتيل 

     83,089,797  83,130,926 

 

وتجارة األوراق  وحاويات كرتون النشاط الرئيسي لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة )ذ.م.م( هو تصنيع صناديق 
 بالبيع بالجملة.

 

 ذ.م.م هي تطوير وبناء العقارات.-راك ايه ام آي هوتيل ش.م.حالنشاط الرئيسي لشركة 

 

 بتستخدام طريقة حقوق الملكية، هي كما يلي: تمت حسبتهاالبيانات المالية الملخصة للشركة الزميلة 
 

 مارس 31    

2019  

ديسمبر  31

2018 

 )مدقق(  (غير مدقق)   

 فيما يلي حركات اإلستثمارات في الشركة الزميلة: 
 

 

   

 8,002,256  83,130,926  الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 28,670  (41,129)  حصة الشركة من ربح/)خسارة(  
 75,000,000  -  تحويل من موجودات أخرى 
 100,000  -  إضافات خالل الفترة/السنة 

 83,130,926  83,089,797  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 

المالية وفقا   قوائمهافي  المبينةيمثل ملخص البيانات المالية أدناه لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.م.م. المبالغ  

حصة الشركة  (ذ.م.م.) (حم.)للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تمثل البيانات المالية لشركة راك أية أم آي هوتيل 

 .بعد رأس مال الفندق حيث أن الفندق لم يبدأ عملياته التـجارية في

  

 شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة )ذ.م.م(، اإلمارات العربية المتحدة -البيانات المالية لشركات زميلة  

 

 

 16,318,740  15,874,474  موجودات متداولة 
 18,459,960  18,036,407  موجودات غير متداولة 

 34,778,700  33,910,881  إجمالي الموجودات 

 

 12,147,683  11,338,442  متداولةمطلوبات  
 6,569,166  6,592,845  مطلوبات غير متداولة 

 18,716,849  17,931,287  إجمالي المطلوبات 
 

 16,061,851  15,979,594  صافي الموجودات 
 

 %50  %50  حصة الشركة في حقوق ملكية الشركة الزميلة 
 

 8,030,926  7,989,797  الشركة الزميلةالقيمة الدفترية لحصة الشركة في  
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة(2019مارس  31ة أشهر المنتهية في لفترة الثالثالقوائم المالية المرحلية الموجزة حول إيضاحات 

 المتحدة()بدرهم اإلمارات العربية 
      

 إستثمار في شركات زميلة )تتمة( 7

 أ.ع.م )تتمة(شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة )ذ.م.م(،  -زميلة  ةالبيانات المالية لشرك 

 

فترة  ثالثة شهور    

 المنتهية في

  2019 مارس 31

فترة  ثالثة شهور 

 المنتهية في

 2018 مارس 31

 (مدققغير )  (غير مدقق)   

      

 5,547,769  4,960,298  لفترةإيرادات ا 

 162,810  (82,257)  لفترةاربح/)خسارة(  

 %50.00  %50.00  حصة الشركة في حقوق ملكية الشركة الزميلة 

 81,405  (41,129)  حصة الشركة من ربح/)خسارة( شركات زميلة 

 

شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة تم إدارج مطابقة البيانات المالية الملخصة أعاله مع القيمة الدفترية للملكية في  

 )ذ.م.م( في هذه القوائم المالية.

 

 ذ.م.م-راك ايه ام آي هوتيل ش.م.ح -البيانات المالية لشركة زميلة  

2019 مارس 31     2018ديسمبر  31    

 )مدقق(  (مدققغير )   

      

 270,603,035  270,603,035  إجمالي رأس مال الشركة الزميلة 

 %27.75  %27.75  حصة الشركة في حقوق ملكية الشركة الزميلة 

 

-راك ايه ام آي هوتيل ش.م.حشركة تم إدارج مطابقة البيانات المالية الملخصة أعاله مع القيمة الدفترية للملكية في  

 ذ.م.م في هذه القوائم المالية.

 

 إستثمارات بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل اآلخر 8

 

 104,663,834  81,205,364  إستثمارات مدرجة 
 29,207,500  29,207,500  مدرجةإستثمارات غير  

   110,412,864  133,871,334 

 

 هي كما يلي:  اآلخرالدخل الشامل  عبرتحركات اإلستثمارات بالقيمة العادلة  

 

 152,211,737  133,871,334  الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 (18,340,403)  (23,458,470)  إنخفاض في القيمة العادلة 

 133,871,334  110,412,864  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 

الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  عبرفي القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة المتراكمة تم إظهار التغييرات  

درهم إماراتي( ضمن  73.121.025: 2018ديسمبر  31) 2019مارس  31درهم إماراتي كما في  49.662.555

 حقوق الملكية.
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة(2019مارس  31ة أشهر المنتهية في لفترة الثالثالقوائم المالية المرحلية الموجزة حول إيضاحات 

 )بدرهم اإلمارات العربية المتحدة(
      

 المطفأة بالتكلفةموجودات مالية  9

 مارس 31    

2019  

ديسمبر  31

2018 

 )مدقق(  (غير مدقق)  حركات الموجودات المالية بالتكلفة المطف ة هي كما يلي 

 -  16,905,115  إضافات خالل الفترة/السنة 
 -  84,410  تغييرات في القيمة العادلة 

 -  16,989,525  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 

درة من قبل بنك دبي اإلسالمي مصال ليمتد 3صكوك  دي آي بي تير ونتشمل اإلستثمارات بالتكلفة المطف ة سندات  

 سنويا. %6.75سنوات وبمعدل فائدة ثابت  5. السندات لمدة 2019يناير في 

 

 عالقةذات تعامالت أطراف  10

كما هو متضمنا في  عالقةال اتذوالتي تندرج ضمن تعريف الطرف  في تعامالت مع كيانات أخرى الشركةتدخل  
كيانات تحت الملكية  عالقةذات الاألطراف  وتشمل. عالقةذات إلفصاح عن أطراف ا 24 رقم معيار المحاسبة الدولي

  . علياالة داراإلوشركائهم وموظفي  ة و/أو اإلدارة واإلشراف المشتركالمشترك
 

 عالقةأطراف ذات من مستحقات ( أ 

شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة )ذ.م.م(، شركة  

 زميلة، أ.ع.م

 

848,919  915,856 
المواد الغذائية، شركة تحت  ريدلإلستيراد وتوالبستان  

 إدارة مشتركة، أ.ع.م
 

-  529,636 

   848,919  1,445,492 

 عالقةب( قروض ألطراف ذات   

 11,000,000  11,000,000  شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة )ذ.م.م(، 

 (5,000,000)  (5,000,000)  شهر من تاريخ التقرير 12خصم: مستحقات خالل  

 6,000,000  6,000,000  شهر من تاريخ التقرير 12مستحقات بعد  

 
مليون درهم  16قامت الشركة بمنح قرض طويل اسجل لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م.، بمبلغ  

القرض على ستة أقساط سنوية بقيمة مليوني درهم إماراتي للسنوات اسولى  سدادمصنعها الجـديد. يتم إنشاء لتمويل 

. إن القرض غير مضمون 2016المتبقية بدءا من ديسمبر  ماليين درهم إماراتي خالل اسربع سنوات 3والثانية وبقيمة 

 .2015أغسطس  1إعتبارا من  نويا  س %4فائدة  لويحمل معد

 
 عالقةمعامالت مع أطراف ذات ج(  

 والمبالغ المرتبطة بها كانت كما يلي: عالقةاألطراف ذات المع  المهمةمعامالت الطبيعة      
فترة  ثالثة شهور    

 المنتهية في

  2019 مارس 31

فترة  ثالثة شهور 

 المنتهية في

 2018 مارس 31

 (مدققغير )  (غير مدقق)   

 651,566  157,430  مبيعات 

 211,023  502,721  مشتريات 

 118,335  108,493  إيرادات الفوائد 

 1,000,000  -  عالقة ذاتسداد قسط قرض من قبل طرف  

 
 علياتعويضات موظفي إدارة د(  

     كما يلي:هي  العليادارة اإلتعويضات موظفي  

 214,350  90,000  رواتب )الرئيس/نائب الرئيس( 

   90,000  214,350 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة(2019مارس  31ة أشهر المنتهية في لفترة الثالثالقوائم المالية المرحلية الموجزة حول إيضاحات 

 )بدرهم اإلمارات العربية المتحدة(
      

2019 مارس 31   المخزون 11 2018ديسمبر  31    

 )مدقق(  (غير مدقق)   

 4,201,626  3,985,194  قطع غيار وأخرى 
 914,848  829,879  بضاعة جاهزة 
 450,943  41,728  مواد تعبئة وتغليف 
 251,917  209,051  أدوية ولقاحات 

   5,065,852  5,819,334 
 (3,878,305)  (3,878,305)  خصم: مخصص مخزون بطئ الحركة 

   1,187,547  1,941,029 

 
 رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.في في مستودعات أعاله موجود المذكور المخزون  

 

 ئ الحركة كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:مخصص للمخزون بطتحركات 

 3,878,305  3,878,305  الرصيد في بداية الفترة/السنة 
 -  -  الفترة/السنةتحميل خالل  

 3,878,305  3,878,305  الرصيد في نهاية الفترة/السنة 

 
     وأخرى تجارية ذمم مدينة 12

      

 5,294,681  6,325,637  تجارية ذمم مدينة 
 1,302,799  2,216,995  أوراق قبض 

   8,542,632  6,597,480 
 (1,277,863)  (1,277,863)  خصم: مخصص للديون المشكوك في تحصيلها 

   7,264,769  5,319,617 
 316,547  141,759  امقدم ف مدفوعةاريمص 
 1,067,227  -  لموردينل ةمقدم 
 796,051  879,253  موظفينلل وسلفقروض  
 1,192,120  862,914  ىذمم مدينة أخر 

   9,148,695  8,691,562 

     وفي الصندوق كوالبنلدى أرصدة  13

      

 97,081  107,949  في الصندوق انقد 
     كوالبنلدى  أرصدة 
 207,197  216,922  حسابات جارية 
 1,402,254  3,339,687  ودائع تحت الطلب 
 36,993,093  18,591,204  ثابتةودائع  

   22,255,762  38,699,625 
 (36,993,093)  (18,591,204) شهور من تاريخ اإليداع 3ب جل أكثر من ثابتة خصم:ودائع  

   3,664,558  1,706,532 

 
فترة  ثالثة شهور    

 المنتهية في

  2019 مارس 31

فترة  ثالثة شهور 

 المنتهية في

 2018 مارس 31

     أرباح أساسية للسهم 14

 3,650,097  282,152  ربح للفترة 
 86,400,000  86,400,000  األسهمالمتوسط المرجح لعدد  

 0.042  0.003  أرباح أساسية ومخفضة للسهم 
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في القوائم المالية المرحلية الموجزة حول إيضاحات 

 )بدرهم اإلمارات العربية المتحدة(
      

 قطاعيةبيانات    15

 

 اسعمال نتوجد معامالت بين قطاعيال 

 

لشاملة اسخرى وإستثمارات أعمال، قطاع الدواجن: يشمل تربية وتجارة الدواجن، وقطاع اإلستثمار: يشمل اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات ا نالشركة منظمة إلى قطاعي

 وموجودات أخرى وودائع محتف  بها في البنك. وقروض سطراف ذات عالقة في شركة زميلة وإستثمارات في الممتلكات

 2018مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في     2019مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في         

 دواجن  

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 إستثمارات 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 المجموع 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 دواجن 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 إستثمارات 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 المجموع

 )غير مدقق( 

 درهم إماراتي

 9,186,637 -  9,186,637  8,406,551  -  8,406,551   إيرادات قطاع
             

 3,650,097 6,212,652  (2,562,555)  282,152  3,317,033  (3,034,881)   نتائج قطاع
             

 476,234 -  476,234  565,572    565,572   إهالك
             

 81,405 81,405  -  (41,129)  (41,129)  -  حصة الشركة من )خسارة(/ربح شركة زميلة
             

 771,282 -  771,282  455,777  -  455,777   إضافات موجودات غير متداولة
 مارس  31     

2019 

ديسمبر  31     

2018 

 

 دواجن   

 مدقق()غير 

 درهم إماراتي

 إستثمارات 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 المجموع 

 )غير مدقق(

 درهم إماراتي

 دواجن 

 )مدقق(

 درهم إماراتي

 إستثمارات 

 )مدقق(

 درهم إماراتي

 المجموع

 )مدقق( 

 درهم إماراتي

 384,586,460 343,835,353  40,751,107  359,902,302  318,923,390  40,978,912   موجودات قطاع
             

 34,753,297 -  34,753,297  33,245,457  -  33,245,457   مطلوبات قطاع
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 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في القوائم المالية المرحلية الموجزة إيضاحات 

 )بدرهم اإلمارات العربية المتحدة(
      

2019 مارس 31   محتملةمطلوبات  16 2018ديسمبر  31    

 )مدقق(  (غير مدقق)   

      

 200,000  200,000  خطاب ضمان 

 

ناك ه، ليس ي تمت في السياق المعتاد لرعمالإلتزامات اسعمال المستمرة والت المذكور أعالهبتستثناء 

 . كما في تاريخ إعداد التقرير للشركةأخرى معروفة في القوائم المالية  محتملة أية إلتزامات
 

       قياس القيمة العادلة 17

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم إستالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن 

على هذا النحو يمكن أن تنش  فروقات بين القيم معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس، 

لة على إفتراض أن المنش ة هي شركة مستمرة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة العاد

 . دون أية نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها أو القيام بمعاملة بشروط غير عادلة
 

 بالتكلفة المطف ة المدرجةالقيمة العادلة لردوات المالية 

المدرجة بالتكلفة المطف ة في القوائم تعتبر اإلدارة ب ن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 المالية المرحلية الموجزة تساوي قيمتها العادلة بالتقريب.
 

 تقنيات وإفتراضات التقييم المطبقة سغراض قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية والغير مالية يتم تحديدها بتستخدام نفس تقنيات وإفتراضات 

 .2018ديسمبر  31ييم المستخدمة في القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في التق

اسدوات المالية والغير مالية التي تم قياسها بعد اإلدراج اسولي بالقيمة العادلة  تحليل يوضح الجدول التالي

على أساس الدرجة التي تكون فيها القيمة العادلة  3إلى  1على أساس التكرار وتم تصنيفها في مستويات من 

 قابلة للمالحظة:

النشطة  اسسواقفي  (غير المعدلة) المدرجة اسسعارتقة من شات القيمة العادلة المس: قيااسولالمستوى  •

 .القياس خللموجودات والمطلوبات المتطابقة في تاري
ا هالمدرجة والتي تم إدراج اسسعارف ت بخالتقة من مدخالالثاني: قياسات القيمة العادلة المشالمستوى  •

)مثل اسسعار( للموجودات والمطلوبات إما بطريقة مباشرة  مالحظتهاوالتي يمكن  اسولفي المستوى 

 .)مشتقة من اسسعار( أو غير مباشرة
ت غير المدخالتقنيات/أساليب التقييم التي تتضمن تقة من سات القيمة العادلة المش: قياالثالثالمستوى  •

حظة )المدخالت الغير لى بيانات السوق القابلة للمالالتي ال تستند ع للموجودات والمطلوبات المالحظة

  قابلة للمالحظة(.

 :)غير مدقق( 2019مارس  31

 1مستوى      

  درهم

 2مستوى

  درهم

 3مستوى

  درهم

 المجموع

 درهم

        موجودات مالية:

بالقيمة  مدرجةإستثمارات 

 اإليرادات من خاللالعادلة 

         ىخراألالشاملة 

81,205,36 حقوق ملكية مدرجة
4  

- 
 

- 
 

81,205,364 

 29,207,500  29,207,500  -  - حقوق ملكية غير مدرجة

        :موجودات غير مالية

 89,840,000  89,840,000  -  - إستثمارات في الممتلكات
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 81,205,36
4  

- 
 

119,047,500 
 

200,252,864 

 

 "ش.م.ع"شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 )غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في القوائم المالية المرحلية الموجزة إيضاحات 

 )بدرهم اإلمارات العربية المتحدة(
      

 )تتمة(  قياس القيمة العادلة 17
 
 

 1مستوى )مدقق( 2018ديسمبر  31       

  درهم

 2مستوى

  درهم

 3مستوى

  درهم

 المجموع

 درهم

        موجودات مالية:

إستثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل اإليرادات 

        الشاملة اسخرى 

 104,663,834  -  -  104,663,834 حقوق ملكية مدرجة

 29,207,500  29,207,500  -  - حقوق ملكية غير مدرجة

        موجودات غير مالية:

 89,840,000  89,840,000  -  - إستثمارات في الممتلكات

 104,663,834  -  119,047,500  223,711,334 

 


