
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ).ع.م.ش( شركة األغذية المتحدة
      

   البيانات المالية
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



   ).ع.م.ش( شركة األغذية المتحدة
  

   البيانات المالية
  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

  
  

  ةالصفح  المحتويات 
  

   ٢ – ١  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
    

   ٣  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  ٤  الدخلبيان 
  

  ٥   الشاملبيان الدخل 
  

   ٦   بيان المركز المالي
  

   ٧  بيان التدفقات النقدية
  

   ٩ – ٨   بيان التغيرات في حقوق الملكية
  

   ٣٠ – ١٠  حول البيانات المالية  إيضاحات
  
  
  









 ٤

  

   ).ع.م.ش( شركة األغذية المتحدة
  

   الدخلبيان 
   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاح  
  درھم  درھم    
        

  ٣٤٥٫٩٥٧٫٣٨٤  ٤٥٧٫٢٤٨٫٠٨٧    اإليرادات
        

  )٢٧٠٫٤٧٢٫٩٩٤(  )٣٩٨٫٠٥٩٫٩٠٨(  ٥   تكلفة المبيعات
     ------------------   -----------------  

  ٧٥٫٤٨٤٫٣٩٠  ٥٩٫١٨٨٫١٧٩    إجمالي األرباح
        

  )٨٫٧٢٧٫٢٩٧(  )١٠٫١٣٦٫١٨١(  ٦  المصروفات اإلدارية والعمومية
      

  -  )١٥٫٢٦٣٫٢٠٠(  ٧ تعويض عن إنھاء الوكالة 
        

  )١٢٫٣٥١٫٢٠٧(  )١٤٫٩١٢٫٠٩٧(  ٨  التوزيع  البيع و مصروفات
        

  )١٫٧٥٥٫٤٧٠(  )٢٫٦٠٨٫٨٣٩(  ٩  التمويل مصروفات
        

  ١٫٣٩٢٫٨٦٣  ٤٫٦٩٧٫٩٩١  ١٠  إيرادات أخرى
    ---------- -----  --------- ----  

  ٥٤٫٠٤٣٫٢٧٩  ٢٠٫٩٦٥٫٨٥٣    أرباح السنة
    =========  ========  
        

  ٢٫١٦  ٠٫٨٤  ٢٥  األساسية والمخففة –ربحية السھم 
    ====  ====  
  
  

  .البيانات الماليةجزءاً من ھذه  ٣٠إلى  ١٠المدرجة على الصفحات من  يضاحاتتشكل اإل
  

  . ٣إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٥

  
  الشامل الدخل بيان 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاح  
  درھم  درھم    
        
        

  ٥٤٫٠٤٣٫٢٧٩  ٢٠٫٩٦٥٫٨٥٣      السنة أرباح 
        

        :اإليرادات الشاملة األخرى
        

  )٨٩٫٤٢٦(  )١٦٩٫٦٤٦(  ١٢  الستثمارات متاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة 
     -------------  ----- ------  

  )٨٩٫٤٢٦(  )١٦٩٫٦٤٦(     األخرى للسنة   إجمالي اإليرادات الشاملة
    ------- ------   -----------  
      

  ٥٣٫٩٥٣٫٨٥٣  ٢٠٫٧٩٦٫٢٠٧    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
    ========  ========  
  
  

  .البيانات الماليةجزءاً من ھذه  ٣٠إلى  ١٠المدرجة على الصفحات من  يضاحاتتشكل اإل
  

  . ٣مدرج على الصفحة المستقلين الحسابات  إن تقرير مدققي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٧

  

   بيان التدفقات النقدية
     ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  

      األنشطة التشغيلية
  ٥٤٫٠٤٣٫٢٧٩  ٢٠٫٩٦٥٫٨٥٣  أرباح السنة  

      :لـتسويات 
  ٨٫٥٣٨٫٥١٣  ٩٫٠١٠٫٤٦٣  ستھالكاال
  )٤٧٫١٣٩(  )١٠٧٫٣٤٦(  ممتلكات وآالت ومعداترباح من استبعاد األ

  ١٫٧٥٥٫٤٧٠  ٢٫٦٠٨٫٨٣٩  مصروفات التمويل 
  ٥٥٨٫٢٨٣  ٥٠٧٫٨١٦  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  --- ----------- -  --- ---------- -  
  ٦٤٫٨٤٨٫٤٠٦  ٣٢٫٩٨٥٫٦٢٥ قبل التغيرات في رأس المال العامل األرباح التشغيلية

      
  )٢٫٣٥٤٫٦١٩(  )١٨٫٨٥٦٫٩٩٢(  في المخزونالتغير 
  )٩٫٢٢٢٫٦٢٨(  )٤٣٦٫١٦٤(  الذمم المدينة التجارية واألخرىفي التغير 
  )٢٧٤٫٤٥٥(  )٣٫٢٥٢٫٩٨١(  عالقة يطرف ذمن في المستحق التغير 
  ١٣٫٢٣٥٫٨٢٤  )٧٫٨٤٣٫٧٢٨(  الذمم الدائنة التجارية واألخرىفي التغير 
  )٦٫٨٥٥٫٦٠٦(  )٢٢٣٫٦٠٧(  عالقة يطرف ذإلى في المستحق التغير 

  )٤٥٩٫٣٧٢(  )٤٢٠٫٤٤٥(  تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  ------------ -  --- ---------- -  

  ٥٨٫٩١٧٫٥٥٠  ١٫٩٥١٫٧٠٨  األنشطة التشغيلية منصافي النقد 
  ------------ -  ------------ -  

      األنشطة االستثمارية 
  )١٥٫٧٥٦٫٨٠٥(  )٦٫٧٦٥٫٣٠٢(  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

  ١٢١٫٥٠٨  ١٩٣٫٠٠٤  ممتلكات وآالت ومعدات استبعادحصالت من تمال
  -------------- -  --------------- -  

  )١٥٫٦٣٥٫٢٩٧(  )٦٫٥٧٢٫٢٩٨(  األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 
  -------------- -  --------------- -  

       التمويلية األنشطة 
  )٢٤٫٠١٦٫٤٤٥(  ٣٧٫٢٧٠٫٤٢٠  صافي الحركة في إيصاالت األمانة 

  )٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  قرض قصير األجل مسدد خالل السنة 
  )١٫٧٥٥٫٤٧٠(  )٢٫٦٠٨٫٨٣٩(  التمويل المدفوعة  مصروفات

  )٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  توزيعات األرباح المدفوعة 
  --------------- -  ----- ---------- -  

  )٣٨٫٢٧١٫٩١٥(  ١٢٫١٦١٫٥٨١  التمويلية األنشطة ) المستخدم في/(صافي النقد من
  --- ---------- -  --------------- -  
      

  ٥٫٠١٠٫٣٣٨  ٧٫٥٤٠٫٩٩١  وما يعادلهفي النقد الزيادة  يصاف
     

  )١٦٫٠٦٦٫٤٥١(  )١١٫٠٥٦٫١١٣(   السنة  في بداية وما يعادلهالنقد 
  --- ------------ -  ---- ----------- -  

  )١١٫٠٥٦٫١١٣(  )٣٫٥١٥٫١٢٢(  السنة   في نھاية وما يعادلهالنقد 
  =========  ==========  

      :يتألف النقد وما يعادله مما يلي
  ٢٤٧٫٧٨٩  ٣٩٧٫٣٧٧  النقد لدى البنك وفي الصندوق
  )١١٫٣٠٣٫٩٠٢(  )٣٫٩١٢٫٤٩٩(  سحب مصرفي على المكشوف

  -------------- -  --------------- -  
  )١١٫٠٥٦٫١١٣(  )٣٫٥١٥٫١٢٢(  
  =========  =========  
  

  .المالية البياناتجزءاً من ھذه  ٣٠إلى  ١٠المدرجة على الصفحات من  يضاحاتتشكل اإل
  

  . ٣إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 



 .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

٨ 

  

   بيان التغيرات في حقوق الملكية
   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  س أر
  مالال

   درھم

 
  حتياطياال
  قانونيال

  درھم

  
  حتياطياال

  المنتظم
  درھم

  حتياطياال
  عامال

  درھم

  احتياطي 
  القيمة العادلة

  درھم

  رباحاأل
  محتجزةال

  درھم

 
  

  اإلجمالي
  درھم

                
  ١٠٣٫٩٨٥٫٩٩٦  ١٨٫٤٧١٫٥٦٠  ١٩٩٫٤٥٦  ٣٥٫٣١٤٫٩٨٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٠يناير  ١في 

  ---------- --  ---------- --  ----------- --  ----------- --  ---------  ----------- --  ------------- --  
                للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٥٤٫٠٤٣٫٢٧٩  ٥٤٫٠٤٣٫٢٧٩ - - - - - السنةأرباح
                

                اإليرادات الشاملة األخرى
  )٨٩٫٤٢٦(  -  )٨٩٫٤٢٦(  -  -  -  -  متاحة للبيع الستثمارات القيمة العادلة صافي التغير في 

  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  --------- --  -- --------- --  ---------- --  
  -  -  )٨٩٫٤٢٦(  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 

  ---------- --  ------------ ------------ ------------ --------- --  ----------- --  -- --------- --  
  ٥٣٫٩٥٣٫٨٥٣  ٥٤٫٠٤٣٫٢٧٩  )٨٩٫٤٢٦(  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  --------- --  -- ---------- --  -- --------- --  
                الملكيةالمعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرًة ضمن حقوق

  -  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  -  المحول إلى االحتياطي العام 
                

                المساھمات من المالكين والتوزيعات عليھم
  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
  )٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ----------  -- ---------- --  ------------- --  
  )٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  المساھمات من المالكين والتوزيعات عليھمإجمالي 

  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  --------- --  ------------- --  ------------- --  
  )٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٢٩٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  -  إجمالي المعامالت مع المالكين 

  ------------- --  ------------ ---  ------------ --  --- --------- ---  ----------  ------------- --  ----------- -----  
  ١٤٨٫٤٣٩٫٨٤٩  ٤٣٫٠١٤٫٨٣٩  ١١٠٫٠٣٠  ٥٥٫٣١٤٫٩٨٠ ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في 

  =========  ========  ========  =========  ======  =========  ==========  
    



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٩

  
   )تابع( بيان التغيرات في حقوق الملكية

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  س أر
  مالال

   درھم

 
  حتياطياال
  قانونيال

  درھم

  
  حتياطياال

  المنتظم
  درھم

  حتياطياال
  عامال

  درھم

  احتياطي 
  القيمة العادلة

  درھم

  رباحاأل
  محتجزةال

  درھم

 
  

  اإلجمالي
  درھم

                
  ١٤٨٫٤٣٩٫٨٤٩  ٤٣٫٠١٤٫٨٣٩  ١١٠٫٠٣٠  ٥٥٫٣١٤٫٩٨٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١١يناير  ١في 

  ---------- --  ---------- --  -- --------- --  -- --------- --  ---------  -- --------- --  ------------- --  
                للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٢٠٫٩٦٥٫٨٥٣  ٢٠٫٩٦٥٫٨٥٣  -  -  -  -  -   السنة أرباح 
                

                اإليرادات الشاملة األخرى
  )١٦٩٫٦٤٦(  -  )١٦٩٫٦٤٦(  -  -  -  -  متاحة للبيع الستثمارات القيمة العادلة صافي التغير في 

  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  --------- --  -- --------- --  ---------- --  
  )١٦٩٫٦٤٦(  -  )١٦٩٫٦٤٦(  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 

  ---------- --  ------------ ------------ ------------ --------- --  -- ---------- --  --- --------- --  
  ٢٠٫٧٩٦٫٢٠٧  ٢٠٫٩٦٥٫٨٥٣  )١٦٩٫٦٤٦(  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  --------- --  -- --------- --  -- --------- --  
                الملكيةالمعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرًة ضمن حقوق

  -  )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  -  المحول إلى االحتياطي العام 
                

          المساھمات من المالكين والتوزيعات عليھم
  )١٫٧٥٠٫٠٠٠(  )١٫٧٥٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
  )١٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  --------- --  -------------- --  -------------- --  
  )١٩٫٢٥٠٠٫٠٠٠(  )١٩٫٢٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  المساھمات من المالكين والتوزيعات عليھمإجمالي 

  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  --------- --  -----------------  -----------------  
  )١٩٫٢٥٠٠٫٠٠٠(  )١٩٫٢٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  إجمالي المعامالت مع المالكين 

  ------------- --  ------------ ---  ------------ --  --- --------- ---  ---------- -  -----------------  -----------------  
  ١٤٩٫٩٨٦٫٠٥٦  ٣٤٫٧٣٠٫٦٩٢  )٥٩٫٦١٦(  ٦٥٫٣١٤٫٩٨٠ ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١١ ديسمبر ٣١في 

  =========  ========  ========  =========  =======  =========  =========  
  
  

  .البيانات الماليةجزءاً من ھذه  ٣٠إلى  ١٠المدرجة على الصفحات من  يضاحاتتشكل اإل



 .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

١٠ 

  

   البيانات الماليةحول  إيضاحات
  ) تشكل جزءاً من البيانات المالية(
  
  معلومات حول الشركة  ١

  
بموجب مرسوم صادر عن  ١٩٧٦ نوفمبر ١ھي شركة مساھمة عامة تأسست في ") الشركة) (".ع.م.ش( شركة األغذية المتحدةإن 

ً لتصبح شركة مساھمة عامة بتعديل وضعھا  ١٩٩٤ يونيو ٢٧ في قامت الشركة .صاحب السمو حاكم دبي قانون الأحكام ب التزاما
قامت الشركة بإدراج أسھمھا في سوق دبي المالي في يوليو ). وتعديالته( ١٩٨٤لعام  ٨رقم  دولة اإلمارات العربية المتحدةاالتحادي ل

٢٠٠٦ .  
  

ت ووالزي ومنتجات الزبد النباتيوالزبد وزيوت الطھي وتسويق الزيوت النباتية  تصنيع وإنتاج في مجالبصورة أساسية  الشركةتعمل 
  . وتصنيع الدھون ةالحيواني

  
  .اإلمارات العربية المتحدة ،دبي ،٥٨٣٦ب .لشركة ھو صلالمسجل عنوان الإن 
  

  أساس اإلعداد   ٢
  

  بيان التوافق 
  

لسنة  ٨وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  تم إعداد ھذه البيانات المالية
  ). وتعديالته( ١٩٨٤

  
  أساس القياس

  
  .بالقيمة العادلةالتي يتم قياسھا الموجودات المالية المتاحة للبيع باستثناء  ،التكلفة التاريخية على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية 

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية

  
  . وھو العملة الرسمية للشركة") الدرھم اإلماراتي("يتم عرض ھذه البيانات المالية بدرھم اإلمارات العربية المتحدة 

  
  استخدام التقديرات واألحكام

  
الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على إن إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك . تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات
  . التقديرات

  
ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم . مستمرة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة

  . فيھا تعديل التقديرات وفي جميع الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت
  

بالغ المعترف بھا في البيانات التي لھا التأثير األكبر على الماسات المحاسبية في تطبيق السيالمستخدمة إن المعلومات حول األحكام الھامة 
  . ٣١المالية قد تم إدراجھا في اإليضاح 

  
  السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
إعادة /تجميع وقد تمت إعادة. في ھذه البيانات المالية المبينةتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات 

  .الحالية السنة المتبع فيالمقارنة حتى تتوافق مع العرض  أرقامتصنيف بعض 
  

  اإليرادات 
  

ً من  يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع في سياق األنشطة االعتيادية بالقيمة العادلة للثمن المقبوض أو مستحق القبض، صافيا
المخاطر واالمتيازات الھامة  نقلويتم االعتراف باإليرادات عندما يتم . والحسومات على الكمية المرتجعات والخصومات التجارية

تحصيل ثمن البضائع، ومن الممكن تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة البضائع بصورة  المرجحللملكية إلى العميل، ويكون من 
إذا كان من المرجح أن يتم  .س قيمة اإليرادات بصورة موثوقةقيا وعندما يمكن البضائعولم يعد ھناك أي تدخل من اإلدارة بشأن موثوقة 

منح تلك الخصومات وقياس القيمة بصورة موثوقة، يتم االعتراف بھذا الخصم على أنه انخفاض في اإليرادات عندما يتم االعتراف بتلك 
  .المبيعات
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  واآلالت والمعدات  الممتلكات
  

  االعتراف والقياس
  

    .بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة قياسيتم 
  

تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة داخل الشركة على . تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات
م تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدا

الممتلكات واآلالت والمعدات وإعادة الموقع التي كانت فيه إلى حالته األصلية، باإلضافة إلى تكاليف بنود فك وإزالة  تكاليفو المزمع لھا
  . االقتراض المرسملة

  
من ) عناصر رئيسية(عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابھا كبنود مستقلة 

  .الممتلكات واآلالت والمعدات
  

المتحصالت المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي (الخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات  وأاألرباح ب االعترافيتم 
  .األرباح أو الخسائر ضمن )للبند المعنيالقيمة الدفترية ومن االستبعاد 

  
   األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

  
 ً حتى تكون تلك  احتساب االستھالك لھاانخفاض في القيمة وال يتم  خسائريتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا

  .الموجودات جاھزة لالستخدام المزمع لھا ويتم تحويلھا إلى الفئة المناسبة ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات
  

  الالحقة التكاليف
  

ويتم  .إلى الشركة المرتبطة بھذه النفقاتأن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح  تتم رسملة
  .عند تكبدھا اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات احتساب

  
   االستھالك

  
ضمن األرباح أو الخسائر على مدى األعمار ط الثابت على أساس القسالممتلكات واآلالت والمعدات احتساب االستھالك لبنود يتم 

  .بنداإلنتاجية المقدرة لكل 
  

فيما يلي   ه تركيبھا وتصبح جاھزة لالستخداماعتباراً من التاريخ الذي يتم في لممتلكات واآلالت والمعداتيتم احتساب االستھالك لبنود ا
  : المقارنة للسنة الحالية وسنوات واآلالت والمعداتالممتلكات للبنود الھامة من األعمار اإلنتاجية المقدرة 

  
  ) بالسنوات( األعمار  الموجودات 

   ٢٠  مبـاني
   ١٠ – ٤  آالت وماكينات ومعدات

  ٤  أثاث وتجھيزات 
   ٤  سيارات

  
ً يكون تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حيثما في عمار اإلنتاجية والقيم المتبقية االستھالك واأل ةقيتتم مراجعة طر   .مناسبا

  
  المخزون  

  
وتتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق بسعر البيع المقدر في سياق . يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل

  :ويتم تحديد التكلفة كما يلي. األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة حتى اإلنجاز ومصروفات البيع
  

  المواد الخام
تشتمل تكلفة المواد الخام على التأمين والشحن والرسوم العرضية األخرى المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإيصاله لوضعه وموقعه 

  .ويتم تحديد قيمة المواد الخام على أساس متوسط التكلفة المرجح. الحاليين
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   )تابع(المخزون 
  

  البضائع تامة الصنع واألعمال قيد اإلنجاز
تكلفة المواد المباشرة والعمالة  وتشتمل علىيتم تحديد تكلفة البضائع تامة الصنع واألعمال قيد اإلنجاز على أساس متوسط التكلفة المرجح 

  .مستوى النشاط االعتيادي إلىاستناداً  العامة نتاجإلا المباشرة زائداً جزء مناسب من مصروفات
  

  قطع الغيار والمواد المستھلكة
  .  المواد تلكتكلفة شراء  وتتألف منيتم تحديد التكلفة على أساس متوسط التكلفة المرجح 

  
  األدوات المالية

  
  الموجودات المالية غير المشتقة )١(

  

ً  الشركة تقوم ً بينما يتم . بالقروض والذمم المدينة في التاريخ الذي تنشأ فيه باالعترافمبدئيا الموجودات  بكافة االعتراف مبدئيا
التاريخ الذي  تاريخ المتاجرة وھو في )بما في ذلك الموجودة المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( المالية األخرى

  .األدوات بتلكفيه تصبح الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة 
  

االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي الحقوق التعاقدية للشركة في الحصول على تدفقات نقدية من تلك  إيقافتقوم الشركة ب
مخاطر وامتيازات  كافةنقل  بموجبھافي معاملة يتم  التعاقديةية تدفقات النقدلحقوق الحصول على ا بنقلالموجودات، أو عندما تقوم 

أو  بإنشائھا قامت الشركة المنقولةفي الموجودات المالية  حصصويتم االعتراف بأي . ملكية الموجودات المالية بصورة فعلية
  .االحتفاظ بھا كموجودات أو مطلوبات منفصلة

  
فقط عندما، يكون للشركة ومقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي القيمة ضمن بيان المركز المالي عندما،  تتم

مقاصة المبالغ ويكون لديھا الرغبة في التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بحق قانوني 
  .بصورة متزامنة

  
مدينة والموجودات المالية المتاحة الذمم القروض وال :ضمن الفئات التالية الموجودات المالية غير المشتقة فتقوم الشركة بتصني

   .للبيع
  

  القروض والذمم المدينة
  

ويتم مبدئياً . تتمثل القروض والذمم المدينة بموجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وھي غير مدرجة في أسواق نشطة
بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس . راف بتلك الموجودات بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملةاالعت

  . بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة القروض والذمم المدينة
  

   . عالقة اف ذاتطرأوالمستحق من  أخرىوذمم مدينة تجارية والنقد وما يعادله  منالقروض والذمم المدينة  تتألف
  

  النقد وما يعادله
  

  . واألرصدة المصرفيةالنقد  منالنقد وما يعادله  يتألف
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع
  

أو ال تكون مصنفة ضمن  متاحة للبيع كموجودات تحديدھامشتقة يتم المتاحة للبيع بموجودات مالية غير  تتمثل الموجودات المالية
ً يتم  .أي من الفئات األخرى للموجودات المالية بالقيمة العادلة زائداً التكاليف  المتاحة للبيع الموجودات الماليةاالعتراف بمبدئيا

  . المنسوبة مباشرة للمعاملة
  

 ً ا، باستثناء بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات تطرأ عليھ المتاحة للبيع الموجودات المالية العتراف المبدئي، يتم قياسل الحقا
عندما يتم . ، ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم عرضھا في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكيةخسائر انخفاض القيمة

ويتم . لمتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائراالعتراف باستثمار ما، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر ا إيقاف
  .   لموجودات المالية المتاحة للبيع ضمن األرباح أو الخسائرااالعتراف بخسائر انخفاض قيمة 

  
  . سندات الملكية منالموجودات المالية المتاحة للبيع  تتألف
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   المالية غير المشتقة المطلوبات )٢(
  

ً  تقوم ً ويتم  .بسندات الدين المصدرة والمطلوبات الثانوية في التاريخ الذي تنشأ فيه باالعترافالشركة مبدئيا كافة ب االعتراف مبدئيا
ً في األحكام التعاقدية الخاصة بتلك  ،في تاريخ المتاجرة األخرى المطلوبات المالية وھو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفا

  . األدوات
  

  . التزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا تتم تسويةاالعتراف بالمطلوبات المالية عندما  إيقافتقوم الشركة ب
  

ً ويتم . فئة المطلوبات المالية األخرى بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن الشركةتقوم  االعتراف بھذه المطلوبات مبدئيا
بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس ھذه المطلوبات المالية . المالية بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة

  .بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
  

   . والمستحق إلى طرف ذي عالقة أخرىوذمم دائنة تجارية و المصرفيةالقروض  من األخرى ت الماليةالمطلوبا تتألف
  

يتم إدراج السحوبات المصرفية على المكشوف التي تسدد عند الطلب وتشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة الشركة للنقد كجزء من النقد 
  . وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية

  
  األسھمرأسمال  )٣(

  
  األسھم العادية

  
يتم االعتراف بالتكاليف الزائدة المنسوبة مباشرًة إلى إصدار األسھم العادية . يتم تصنيف األسھم العادية على أنھا حقوق ملكية

  .من حقوق الملكية كاقتطاع
  

  انخفاض القيمة 
  
  غير المشتقةالموجودات المالية  )١(

  
عتبر يُ . كان ھناك دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض في القيمة إذا مام للتحققتاريخ كل تقرير في يتم تقييم الموجودات المالية 

بعد  أو أكثروقوع حدث  على انخفاض القيمة نتيجة قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي المالي األصل أن
يمكن تقديره  األصل اأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لھذت أو األحداث لھذا الحدثوكان  ا األصلھذباالعتراف المبدئي 
  . بصورة موثوقة

  
أو العجز عن السداد من قبل المدين وإعادة جدولة  التعثرعلى  تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية

ً لشروط ما كانت الشركة لتقبلھا في ظروف أخرى و أو المصدر  المدينعلى أن التي تدل مؤشرات الالمبلغ المستحق للشركة وفقا
 تالزمتصادية التي لظروف االقاومن قبل المقترضين أو المصدرين  السدادوالتغييرات السلبية في القدرة على إلفالس لسيتعرض 

عالوة على ذلك، فيما يتعلق باالستثمار في سندات الملكية، فإن االنخفاض . أو عدم وجود سوق نشط لألداة المعنيةالتعثر حاالت 
  .يعد بمثابة دليل موضوعي على انخفاض القيمة االعادلة ألقل من تكلفتھ االحاد أو الممتد في قيمتھ

  
  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 

  
على  )القروض والذمم المدينة(الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة  انخفاض قيمة علىاألدلة  باالعتبار الشركة تأخذ

ما إذا كان ھناك انخفاض في م للتحققتقييم كافة الذمم المدينة الھامة في حالتھا الفردية  يتم. المستوى الفردي والمستوى الجماعي
تقييمھا بصورة جماعية  يعاد القيمة بشكل محدد،غير خاضعة النخفاض في  عندما ُيالحظ أن تلك الموجودات. القيمة بصورة محددة

في حالتھا ھامة  تكونالتي ال  بالموجودات فيما يتعلق. التعرف عليه ما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتمم للتحقق
التي لھا خصائص  الموجودات تجميع من خاللالقيمة  في النخفاض ھاتعرضمن  للتحققفيتم تقييمھا بصورة جماعية  ،الفردية

  . مماثلةمخاطر 
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  ) تابع( غير المشتقةالموجودات المالية  )١(
  

   ) تابع( الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة
  

وقيمة الخسائر المتكبدة،  االستردادات وتوقيتتعتمد الشركة على تجارب سابقة الحتمالية التعثر  ،عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي
مع مراعاة أحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل 

  .مما تشير إليه التجارب السابقة
  

بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين قيمتھا  االتي يتم قياسھيتم احتساب خسائر انخفاض القيمة فيما يتعلق بالموجودات المالية 
بالخسائر ضمن  االعترافيتم . والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي الدفترية

ويستمر االعتراف بالفائدة على الموجودات . لقروض والذمم المدينةلمخصص الويتم إظھارھا ضمن حساب  األرباح أو الخسائر
القيمة، انخفاض خسائر  نقص قيمةفي  وقع بعد االعتراف بانخفاض القيمةعندما يتسبب حدث . التي تعرضت النخفاض في القيمة

  .القيمة من خالل األرباح أو الخسائر انخفاض في خسائرھذا النقص  عكسيتم 
  

  لية المتاحة للبيع  الموجودات الما
  

إعادة تصنيف الخسائر المتراكمة المبينة في  المتاحة للبيع من خالل الموجودات الماليةيتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة 
تم إعادة تصنيفھا من حقوق تإن الخسائر المتراكمة التي . ائراحتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية، إلى األرباح أو الخس

طفاء، والقيمة العادلة صلي واإلالملكية إلى األرباح أو الخسائر تمثل الفرق بين تكلفة االستحواذ، صافية من المسدد من المبلغ األ
ً ضمن األرباح أو الخسائر ً خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا سابقا عندما يتسبب حدث ما وقع بعد االعتراف  .الحالية، ناقصا

ة في نقص خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو بخسائر انخفاض القيم
   .   الخسائر

  
  الموجودات غير المالية  )٢(

  
ما إذا كان ھناك أي م للتحققتاريخ كل تقرير في لشركة، باستثناء المخزون، لللموجودات غير المالية  الدفتريةتتم مراجعة القيم 

يتم االعتراف . المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد ذلكفي حالة وجود مثل . القيمةفي نخفاض تعرضھا المؤشر على 
  .ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد القيمة الدفتريةبخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد 

 
 .أيھما أكبر، العادلة ناقصاً تكاليف البيع تهأو قيم ستخداماالمن  تهو الوحدة المنتجة للنقد بقيمتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أ

، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم يعكس من االستخدامالقيمة  تقييموعند 
اختبار انخفاض  لغرض. الوحدة المنتجة للنقدأو  والمخاطر المتعلقة بذلك األصل للمالللقيمة الزمنية مات السوقية الحالية يالتقي
من داخلة تنتج تدفقات نقدية  في أصغر مجموعة موجودات فرديةالتي ال يمكن اختبارھا بصورة يتم تجميع الموجودات  ،القيمة

ويتم  .المنتجة للنقد اتلموجودات األخرى أو الوحدل الداخلة ةعن التدفقات النقدي إلى أبعد الحدودتكون مستقلة واالستخدام المستمر 
  .ضمن األرباح أو الخسائر خسائر انخفاض القيمة بكافةاالعتراف 

  
أي مؤشرات تدل على أن  في حالة وجودتاريخ كل تقرير في خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا في فترات سابقة  يتم تقييم

تحديد ير في التقديرات المستخدمة لتغ إذا كان ھناكويتم عكس خسائر انخفاض القيمة . وجودةالخسائر قد انخفضت أو لم تعد م
 الدفتريةألصل عن قيمته ل الدفتريةقيمة الويتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه  .القيمة القابلة لالسترداد

  .انخفاض القيمةخسائر باالعتراف  إذا لم يكن قد تميتم تحديدھا، صافية من االستھالك أو اإلطفاء، سالتي كان 
  

  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  

لدولة اإلمارات العربية المتحدة  قانون العمللاألجل، وفقاً  طويل كالتزام المبينيتم احتساب مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين، 
  .في تاريخ التقرير الشركة أ فيما لو تم إنھاء خدمات جميع موظفيھذا المخصص على أساس االلتزام الذي قد ينشويرتكز 

  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ١٥

  
  ) تابع( إيضاحات
  

    )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  المخصصات 
  

يمكن تقديره بصورة موثوقة التزام حالي قانوني أو إنشائي ، نتيجة لحدث سابق، يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الشركة
  . االقتصادية لتسوية االلتزام للمنافعأن يلزم إجراء تدفقات خارجة  المرجحمن يكون و

  
  يجارعقود اإل دفعات

  
على مدى فترة عقد  الثابتعلى أساس القسط رباح أو الخسائر تشغيلية ضمن األال يجاراإلبموجب عقود  بالمبالغ المدفوعةيتم االعتراف 

  .يجارعقد اإلفترة على مدى  يجارد اإلء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقكجزالمستلمة  يجاريتم االعتراف بحوافز اإلو. يجاراإل
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية
  

ً ألسعار الصرف السائدة  تم إعادة تحويل تو. ي تواريخ المعامالتفيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقا
ً ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخفي وبات المالية بالعمالت األجنبية الموجودات والمطل . تاريخ التقرير إلى العملة الرسمية وفقا

 أرباح أو خسائر العمالت األجنبية الخاصة بالبنود النقدية بالفرق ما بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية السنة، والمعدلة تتمثل
ً ألسعار الصرف السائدة في نھاية  والمدفوعاتالفائدة الفعلية  لبيان خالل السنة، وبين التكلفة المطفأة بالعمالت األجنبية المحولة وفقا

  .لسنةا
  

قاً تتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة، إلى الدرھم اإلماراتي وف
تم قياسھا ويتم تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية التي ي. ألسعار الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة
ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة ويتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة . بالتكلفة التاريخية وفقا

  .التحويل ضمن األرباح أو الخسائر
  

  مصروفات التمويل 
  

   .الضمانات والرسوم المصرفيةتتألف مصروفات التمويل من مصروفات الفائدة على القروض المصرفية وعموالت 
  

الموجودات المؤھلة، ضمن األرباح أو الخسائر  إنتاجالتي ال تكون منسوبة مباشرة لحيازة أو إنشاء أو  يتم االعتراف بتكاليف االقتراض
  .باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

  
  ربحية السھم

  
ويتم احتساب ربحية السھم األساسية من خالل تقسيم . ألسھمھا العادية والمخففة حول ربحية السھم األساسيةالبيانات  الشركة بعرض تقوم

السنة، والمعدلة مقابل األسھم على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل  الشركةالمنسوبة إلى مساھمي  أو الخسائر األرباح
ة للسھم عن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساھمين ويتم تحديد األرباح المخفف). إن وجدت(الخاصة المحتفظ بھا 

، مقابل تأثيرات جميع األسھم )إن وجدت(العاديين والمتوسط المرجع لعدد األسھم العادية القائمة، والمعدلة لألسھم الخاصة المحتفظ بھا 
  . العادية المخففة المحتملة

  
  حتى اآلن  تطبيقھام المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يت

  
دھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على  دأ بع اير ١ الفترات السنوية التي تب م  ٢٠١١ ين ول

والتعديالت  المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة والتعديالت على قامت اإلدارة تقييم تأثير ھذه . عند إعداد ھذه البيانات المالية يتم تطبيقھا
ات العرض واإلفصاحات  ى متطلب على المعايير المنشورة وخلصت إلى أن تلك المعايير ليس لھا صلة بالشركة أو أن تأثيرھا مقتصر عل

  . في البيانات المالية
  
  

  
  
   
  

  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ١٦

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  إدارة المخاطر المالية     ٤

  
  نظرة عامة 

  
  : الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامھا أدوات مالية تتعرض

  
 مخاطر االئتمان 
 مخاطر السيولة 
 مخاطر السوق 
  

والسياسات  رة أعاله، كما يعرض أھداف الشركةيقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة إلى كل من المخاطر المذكو
  .باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المالإدارة المخاطر، قياس ولمن قبلھا واإلجراءات المتبعة 

  
  مخاطر االئتمان 

  
ةتتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض الشركة لخسارة مالية في حال  ة  عجز أحد العمالء أو األطراف المقابل اء  عنفي أداة مالي الوف

ية من تنشأ مخاطر االئتمان بالتزاماته التعاقدية و الغ المستحقةبصورة رئيس ة  اف ذاتطرأوالمستحق من عمالء الة من للشرك المب عالق
  . والنقد لدى البنوك

  
  الذمم المدينة التجارية

  
  . يتأثر تعرض الشركة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حده

  
ا يخص العمالء عن طريق وضع حدود ائتمان تسعى ا فيم ةالشركة إلى الحد من مخاطر االئتمان التي تتعرض لھ ة  ي ل ومراقب لكل عمي
م لجدارة االئتمانيةالوفاء بمعايير ا عن يعجزونالعمالء الذين أن إال . المستحقة المبالغ ى  الموضوعة من قبل الشركة، فيتم التعامل معھ عل

ً  أساس الدفع   .فقط مقدما
  

  النقد لدى البنك
  .السمعة حسنةلشركة لدى بنوك لنقدية المبالغ اليتم إيداع 

  
  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

  . ترى اإلدارة أن المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة قابلة لالسترداد
  

  مخاطر السيولة
  

ي  تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي قد تواجھھا الشركة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية الت
اً . موجودات مالية أخرىبأو  السداد نقداً تتم تسويتھا عن طريق  ديھا دائم ى ضمان أن يكون ل ي إدارة السيولة إل نھج الشركة ف ويھدف م

ائر أطول فترة ممكنةيولة الكافية، إلى الس د خس ة والظروف الحرجة، دون تكب ، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا، في ظل الظروف العادي
  . اإلضرار بسمعة الشركةغير مقبولة أو 

  
  مخاطر السوق

  
دة وأسعار تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر التي قد تنتج عن التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف الع ة وأسعار الفائ مالت األجنبي

ة ا المالي ة أدواتھ رادات الشركة أو قيم ى إي  اتإن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة التعرض. حقوق الملكية التي سوف تؤثر عل
  .لمخاطر السوق والتحكم فيه ضمن الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن

  
   مخاطر العمالت

  
تج عن تقلب قيم تتمثل د تن ة مخاطر العمالت بالمخاطر التي ق ةالتغي نتيجةة األدوات المالي ال . رات في أسعار صرف العمالت األجنبي

  . يوجد لدى الشركة معامالت ھامة بأي عملة أخرى خالف العملة الرسمية
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ١٧

  
  ) تابع( إيضاحات

  
      )تابع( إدارة المخاطر المالية  ٤

  
   )تابع( مخاطر السوق

  
  مخاطر أسعار الفائدة 

  
ة  ة األدوات المالي تج عن تقلب قيم د تن ك المخاطر التي ق دة بتل ةتتمثل مخاطر أسعار الفائ دة  نتيج رات في أسعار الفائ دى التغي السائدة ل

  .المصرفية ھاقروضبالمرتبطة  التعرضاتخالف بمخاطر أسعار الفائدة تعرضات ھامة لالشركة  يوجد لدىال . السوق
      

  مخاطر أسعار حقوق الملكية  
  

يم  .تنشأ مخاطر أسعار حقوق الملكية من سندات الملكية المتاحة للبيع تقوم اإلدارة بمراقبة التعرض لمخاطر األسعار بصورة مستمرة لتقي
ة  تتعرض الشركة أيضاً لمخاطر أسعار السلع فيما يتعلق بالمواد الخام .تأثير التغيرات في ظروف السوق التي تستخدمھا الشركة في عملي

  .  تتعرض لھاال تقوم الشركة بتغطية مخاطر أسعار السلع التي . اإلنتاج
  

  إدارة رأس المال
    

دا المستثمرين ثقة تتمثل سياسة مجلس اإلدارة بالحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ى وال ة السوق باإلضافة إل استمرار ئنين وثق
د يقوم مجلس اإلدو. سھم واالحتياطيات واألرباح المحتجزةاألمال رأسس المال من أر ألفيت. المستقبلي لألعمالالتطوير  ة العائ ارة بمراقب

  . من رأس المال
  

  تكلفة المبيعات  ٥
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  

      :مما يليتتألف تكلفة مبيعات البضائع المصنعة 
      

      :المواد
  ٧٤٫٩٤٨٫٢٨٤  ٦٦٫١٩٥٫٢٠٥ الخام في بداية السنةمخزون المواد 

  ٢٣٢٫٣٢٦٫٠٠٨  ٣٨٥٫٠٣٦٫١٨٧  المشتريات 
  )٦٦٫١٩٥٫٢٠٥(  )٩٦٫٦٦٦٫٥٩٧(  مخزون المواد الخام في نھاية السنة 

  -- ---------------  ----------------  
  ٢٤١٫٠٧٩٫٠٨٧  ٣٥٤٫٥٦٤٫٧٩٥  
      

       : المصروفات العامة للتصنيع
  ٦٫٣٧١٫٢٣٢  ٧٫٥٨٤٫٦٠٧  واألجور  الرواتب

  ١٤٫١٨٨٫٦٣٧  ٢٠٫٥١٩٫٨٨٦  الوقود والطاقة 
  ١٫١٥٥٫٨٧٦  ٢٫٠٠٩٫٣٥٢  اإلصالح والصيانة 

  ٧٫٠٢٢٫٢٢٤  ٦٫٨٤٩٫٢٧٦  االستھالك
  ٣٫٢٥٠٫٣٥٣  ٤٫٩٤٦٫٩٢٧  أخرى 

  -------- --------   ----------------  
  ٢٧٣٫٠٦٧٫٤٠٩  ٣٩٦٫٤٧٤٫٨٤٣  إجمالي تكلفة التصنيع 

  ٢٫٢٥٧٫٨٧٠  ٥٫٦١٤٫٢٢٥  مخزون األعمال قيد اإلنجاز في بداية السنة 
  )٥٫٦١٤٫٢٢٥(  )٤٫٥٨٥٫٨٤٥(  مخزون األعمال قيد اإلنجاز في نھاية السنة 

  -----------------   -------------- -  
  ٢٦٩٫٧١١٫٠٥٤  ٣٩٧٫٥٠٣٫٢٢٣   لبضائع المصنعة اتكلفة 

  ١٠٫٤٩٤٫٥٦٤  ٩٫٧٣٢٫٦٢٤  في بداية السنة  امة الصنعتلبضائع امخزون 
  )٩٫٧٣٢٫٦٢٤(  )٩٫١٧٥٫٩٣٩(  في نھاية السنة  امة الصنعتلبضائع امخزون 

  -----------------   ----------------  
  ٢٧٠٫٤٧٢٫٩٩٤  ٣٩٨٫٠٥٩٫٩٠٨  
  ==========  =========  

  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ١٨

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  عموميةالدارية واإلمصروفات ال  ٦
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

  ٤٫٨٢٣٫٠٣٤  ٣٫٥٩٠٫٨٢٠  موظفينتكاليف 
  ١٫٥١٦٫٢٨٩  ٢٫١٦١٫١٨٧  ستھالكاال

  ٩٨٦٫٨٠٢  ٢٫٣١١٫٤٦٣  رسوم قانونية ومھنية 
  ٤٠٤٫٣٣٣  ٦٧٥٫٨٥٩  مصروفات توظيف 

  -  ٣٣٢٫٣٦٩  تجاريةمدينة ذمم خسائر انخفاض قيمة 
  ٣٤٤٫٤٩٦  ٣٤٢٫٠٩٧  رسوم ترخيص 

  ١٩٦٫٨٦٣  ٢٠٠٫١٦٥  مصروفات اتصال 
  ١٠٧٫٩٤٢  ٢٠٥٫٢٩٣  مطبوعات وقرطاسية 

  ٣٤٧٫٥٣٨  ٣١٦٫٩٢٨  أخرى 
  --------------  --------- ---   
  ٨٫٧٢٧٫٢٩٧  ١٠٫١٣٦٫١٨١  
  ========  =======   

  
  تعويض عن إنھاء الوكالة   ٧
  

مليون درھم تعويضاً عن األضرار التي لحقت به نظراً للمخالفات  ٦٠برفع دعوى ضد الشركة مطالباً بمبلغ  ٢٠١٠أحد العمالء في  قام
مليون درھم نظراً لعدم وفاء العميل بالتزاماته المنصوص عليھا في  ٢٧٫٥كما قامت الشركة برفع دعوى مقابلة مطالبة بمبلغ . المزعومة

، قام الطرفان بدفع الرسوم المقررة ٢٠١٠أبريل  ١٤إال أنه بناًء على طلب التحكيم المستلم بتاريخ . ية المبرمة مع الشركةاالتفاقية الثانو
  .  وبدأت إجراءات التحكيم

  
تمت تسوية . درھم إلى العميل ١٨٫٣٠٧٫٦٨٩حيث ألزمت الشركة بدفع مبلغ  ٢٠١٢مارس  ١١قامت ھيئة التحكيم بإصدار حكمھا في 

مستحق الدفع إلى العميل مقابل مبلغ التعويض وعليه قامت الشركة بتسجيل مصروفات بمبلغ درھم الذي كان  ٣٫٠٤٤٫٤٨٩مبلغ 
   .٢٠١١درھم في البيانات المالية لعام  ١٥٫٢٦٣٫٢٠٠

  
  البيع والتوزيع مصروفات   ٨

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

  ٣٫٤١٠٫٤٣٤  ٣٫١٥٥٫١٠٨  موظفينتكاليف 
  ١٫١٦٢٫٣٤٦  ١٫٣٤٧٫٠٩٣  مصروفات إعالنات 

  ١٫٠٨٠٫٧٧٤  ٢٫٢٧٠٫٩١٩  إصالح وصيانة 
  ١٫٢٧٠٫٧٥٥  ٢٫٠٨٠٫٨٦٠  مصروفات وقود

  ١٫٧٧٩٫٠٣٧  ٢٫٨٩٥٫٦٠٢  خصومات إلى العمالء
  ١٫٩٩٥٫٣٩٥  ١٫٩٥٠٫٩٠١  الشحن والتحميل

  ٤٩٢٫٠٠٨  ٥١٠٫٠١٥  إيجارات 
  ٧٤٫٤٦١  ٢٦١٫٠١٦  عموالت 

  ٨٤٢٫٨٥٤  ٤٤٠٫٥٨٣  أخرى 
  - -------------   -------------  
  ١٢٫١٠٨٫٠٦٤  ١٤٫٩١٢٫٠٩٧  
  ========  ========  

  
  

   

  
  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ١٩

  
  ) تابع( إيضاحات
  

  مصروفات التمويل   ٩
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  

        المعترف بھا في األرباح أو الخسائر
      

  ١٫١٨٦٫٤٠٤  ٢٫٢١٢٫٣٣٢  الفائدة على السحب المصرفي على المكشوف وإيصاالت األمانة
  ٣٧٠٫٦٢٥  ١٤٢٫٥٠٠  الفائدة على قرض طويل األجل 

  ١٩٫٣١٥  ٢١٫٩٦٥  عموالت الضمانات 
  ١٧٩٫١٢٦  ٢٣٢٫٠٤٢  رسوم مصرفية 

  --- ----------  ---- --------  
  ١٫٧٥٥٫٤٧٠  ٢٫٦٠٨٫٨٣٩    مصروفات التمويل المعترف بھا في األرباح أو الخسائر

  =======  =======  
       اإليرادات الشاملة األخرى  المعترف بھا في 

  ٨٩٫٤٢٦  ١٦٩٫٦٤٦  صافي التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع 
   -----------   ---------  

  ٨٩٫٤٢٦  ١٦٩٫٦٤٦    اإليرادات الشاملة األخرى مصروفات التمويل المعترف بھا في 
  ======  =====  
  

  اإليرادات األخرى    ١٠
   

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

  ١٠٧٫٢٤٥  ١٠٧٫٣٤٦  األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
  -  ٨٦٦٫٣٣٣  اإليرادات من تنقية الزيوت 

  -  ١٫٠٥٠٫٦٩٣  رسوم تخزين الزيوت 
  ١٫٠٣٦٫٤٠٠  ١٫٦٢١٫٨٩١  أخرى منتجات وخردة و منتجات جانبيةبيع 

  ٢٤٩٫٢١٨  ١٫٠٥١٫٧٢٨  إيرادات متنوعة 
   -------------   ------------  
  ١٫٣٩٢٫٨٦٣  ٤٫٦٩٧٫٩٩١  
  ========  =======  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٠

  
  ) تابع( إيضاحات
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات   ١١
  
 أراضي  

  ومباني
ممتلكات

  وماكينات ومعدات
 أثاث

  وتجھيزات 
  

  سيارات 
  أعمال رأسمالية

  قيد اإلنجاز
  

  اإلجمالي
  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم 

              التكلفة 
  ١٦٢٫٤٦١٫٧٤٥  ٣٦٣٫٩٩٩  ١٢٫١٥٥٫٥٣٨  ٢٫٩٩٠٫٣٢٣  ٩٨٫٢٩١٫٨٩٤  ٤٨٫٦٥٩٫٩٩١   ٢٠١٠يناير  ١في 

  ٢٠٫٧٦٩٫٢٠٥  ١٫٩١٠٫٩٤٧  ٢٫٧٧٨٫٩٥٥  ١٨٣٫٨٠٥  ٦٠٦٫٥٣١  ١٥٫٢٨٨٫٩٦٧  اإلضافات 
  التحويالت من أعمال رأسمالية 

  قيد اإلنجاز 
  

٣٠٫٥٤٠  
  

٥٧٦٫٠٠٠  
  
-  

  
-  

  
)٦٠٦٫٥٤٠(  

  
-  

  )١٫٤٠٤٫٠٥٤(  -  )٧٩٤٫٨٦٠(  )٩٢٫٩٦٧(  )١٣٫٩٠٢(  )٥٠٢٫٣٢٥(  االستبعادات 
   --------------    --------------    ------------    --------------    -------------   - --------------   

  ١٨١٫٨٢٦٫٨٩٦  ١٫٦٦٨٫٤٠٦  ١٤٫١٣٩٫٦٣٣  ٣٫٠٨١٫١٦١  ٩٩٫٤٦٠٫٥٢٣  ٦٣٫٤٧٧٫١٧٣  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
   --------------    --------------    ------------    --------------    -------------   -- -------------   
              

  ١٨١٫٨٢٦٫٨٩٦  ١٫٦٦٨٫٤٠٦  ١٤٫١٣٩٫٦٣٣  ٣٫٠٨١٫١٦١  ٩٩٫٤٦٠٫٥٢٣  ٦٣٫٤٧٧٫١٧٣   ٢٠١١يناير  ١في 
  ٦٫٧٦٥٫٣٠٢  ٢٫٤٤٠٫٠٥١  ٢٫٨٤٦٫٠٠٠  ١٥٣٫٢٣٢  ١٫٢٢٠٫٩١٩  ١٠٥٫١٠٠  اإلضافات 

  التحويالت من أعمال رأسمالية 
  قيد اإلنجاز 

  
٤٥٥٫٧١٩  

  
٦٧٥٫٨١٩  

  
-  

  
-  

  
)١٫١٣١٫٥٣٨(  

  
-  

  )٧٣٧٫٥٧٨(  -  )٦٧٥٫٥٧٠(  )٦٢٫٠٠٨(  -  -  االستبعادات 
   --------------   -- -------------    ------------   ------------ -    --------------    -------------- -   

  ١٨٧٫٨٥٤٫٦٢٠  ٢٫٩٧٦٫٩١٩  ١٦٫٣١٠٫٠٦٣  ٣٫١٧٢٫٣٨٥  ١٠١٫٣٥٧٫٢٦١  ٦٤٫٠٣٧٫٩٩٢  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
   --------------    -- - ------------   ------- -----    ----------- --    --------------    -- -- --------- --   
              

              االستھالك 
  ١٠٢٫٣٦١٫٨٦٣  -  ٨٫٦١٦٫٨٣٦  ٢٫٦٣٥٫٣٦٦  ٧١٫٤٥١٫٦٤٩  ١٩٫٦٥٨٫٠١٢   ٢٠١٠يناير  ١في 

  ٨٫٥٣٨٫٥١٣  -  ١٫٥٤٣٫٦٤١  ٢٠٢٫٨٠١  ٤٫٦٦٢٫٢٣٩  ٢٫١٢٩٫٨٣٢  المحمل على السنة 
  )١٫٣٢٩٫٦٨٥(  -  )٧٨١٫٣٣٦(  )٨٤٫٨٨٢(  )٤٫٠٩٤(  )٤٥٩٫٣٧٣(  االستبعادات 

  - ------------ -    --------- -----   -------------   ------------ -    ------------    ------ ---------   
  ١٠٩٫٥٧٠٫٦٩١  -  ٩٫٣٧٩٫١٤١  ٢٫٧٥٣٫٢٨٥  ٧٦٫١٠٩٫٧٩٤  ٢١٫٣٢٨٫٤٧١  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 

  ------------ --    -- - -----------   ------- -----    ----------- --    ------------    ------ - --------   
              

  ١٠٩٫٥٧٠٫٦٩١  -  ٩٫٣٧٩٫١٤١  ٢٫٧٥٣٫٢٨٥  ٧٦٫١٠٩٫٧٩٤  ٢١٫٣٢٨٫٤٧١   ٢٠١١يناير  ١في 
  ٩٫٠١٠٫٤٦٣  -  ٢٫٠٩٠٫٧٦٠  ١٦٥٫١٧٤  ٤٫٦٢٣٫٤٤٥  ٢٫١٣١٫٠٨٤  المحمل على السنة 

  )٦٥١٫٩٢٠(  -  )٦٠٨٫٣٨٥(  )٤٣٫٥٣٥(  -  -  االستبعادات 
   --------------    --------------    -------------    ------------- -    ------------   --- ----------- -   

  ١١٧٫٩٢٩٫٢٣٤  -  ١٠٫٨٦١٫٥١٦  ٢٫٨٧٤٫٩٢٤  ٨٠٫٧٣٣٫٢٣٩  ٢٣٫٤٥٩٫٥٥٥  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
   --------------    --------------    -------------    --------------   - -- ---------    ------ ---------   
              

              صافي القيمة الدفترية 
  ٦٩٫٩٢٥٫٣٨٦  ٢٫٩٧٦٫٩١٩  ٥٫٤٤٨٫٥٤٧  ٢٩٧٫٤٦١ ٢٠٫٦٢٤٫٠٢٢ ٤٠٫٥٧٨٫٤٣٧  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في
  ======== ======== ======  =======   =======   ========  

  ٧٢٫٢٥٦٫٢٠٥  ١٫٦٦٨٫٤٠٦  ٤٫٧٦٠٫٤٩٢  ٣٢٧٫٨٧٦  ٢٣٫٣٥٠٫٧٢٩  ٤٢٫١٤٨٫٧٠٢  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 
   ========   ========  ======   =======   =======   ========  
    
      : تخصيص االستھالك كما يليتم  ) أ(
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

  ٧٫٠٢٢٫٢٢٤  ٦٫٨٤٩٫٢٧٦  تكلفة المبيعات 
  ١٫٥١٦٫٢٨٩  ٢٫١٦١٫١٨٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 

   -------------   ------------  
  ٨٫٥٣٨٫٥١٣  ٩٫٠١٠٫٤٦٣  
  ========  =======  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢١

  
  ) تابع( إيضاحات
  

   ) تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات  ١١
  
إن ھذه . ٢٠١٠من حكومة دبي في على أرض تم الحصول على حقوق االنتفاع بھا شارع الشيخ زايد تم إنشاء مبنى الشركة في  ) ب(

 . باسم الشركةاألرض مسجلة 
 

  . ٢٦راجع أيضاً اإليضاح . من حكومة دبي مؤجرةتم إنشاء مبنى الشركة في المنطقة الصناعية في جبل علي على أرض   )ج(
  
الميكانيكية  واألدواتوالمحوالت  طارد الروائحوتتعلق األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية ببعض ماكينات التعبئة   )د(

   .دمة خالل عملية التركيباألخرى المستخ
 
مليون  ٧١٫٢بلغت  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  مستخدمةتزال  بالكامل وال لقيمتھاالتي تم احتساب االستھالك إن تكلفة الموجودات   )ھـ(

  .  )مليون درھم ٦٩٫٢: ٢٠١٠(درھم 
  
   المتاحة للبيع االستثمارات  ١٢

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
     

  ٤٧٦٫١٤٩  ٣٨٦٫٧٢٣  يناير  ١في 
  )٨٩٫٤٢٦(  )١٦٩٫٦٤٦(  تعديل القيمة العادلة 

   -------------   -----------  
  ٣٨٦٫٧٢٣  ٢١٧٫٠٧٧  ديسمبر ٣١في 

  ======  ======  
  

  . يتم االحتفاظ بكافة االستثمارات في الموجودات المالية المتاحة للبيع في سندات ملكية مدرجة في سوق دبي المالي
  

  المخزون  ١٣
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم 

      
  ٦٠٫٠٧٦٫٦٦٩  ٩٠٫٨٦٦٫٨٠٩  خامالمواد ال

  ٧٣١٫١٥٣  ٦٩٣٫٢٧٥  غيار  وقطع احتياطية مواد
  ٥٫٣٨٧٫٣٨٣  ٥٫١٠٦٫٥١٣  مواد التغليف 

  - -------------  ----------- ---  
  ٦٦٫١٩٥٫٢٠٥  ٩٦٫٦٦٦٫٥٩٧  

  )٨١٥٫٥٣٣(  )١٫٢٧٥٫١٢٨(  مخزون بطيء الحركةالمخصص : ناقصاً 
  -------------- -  ------------ --  
  ٦٥٫٣٧٩٫٦٧٢  ٩٥٫٣٩١٫٤٦٩  
      

  ٥٫٦١٤٫٢٢٥  ٤٫٥٨٥٫٨٤٥  أعمال قيد اإلنجاز
  ٩٫٧٣٢٫٦٢٤  ٩٫١٧٥٫٩٣٩  منتجات تامة الصنع 
  ١٣٫٧٠٢٫٩٩٠  ٤٫١٣٣٫٢٥٠  بضائع في الطريق 

  ----------------   --------------  
  ٩٤٫٤٢٩٫٥١١  ١١٣٫٢٨٦٫٥٠٣  
  =========  ========  
  

  
  
  
  

  

  
    

   
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٢

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى    ١٤

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

 ٤٤٫٨٢٣٫١٦٩  ٤٩٫٣٦١٫٧٢٤  الذمم المدينة التجارية
 ً   )١٫١٩٢٫١٥٥(  )١٫٤٢٢٫٧٩١(  انخفاض القيمة  مخصص: ناقصا

   ---------- -----   --------------  
  ٤٣٫٦٣١٫٠١٤  ٤٧٫٩٣٨٫٩٣٣  
      

  ٧٧٧٫٣٦٤  ٤٩٠٫٤٩٩  مدفوعات مقدماً 
  ١٤٨٫٦٧٨  ١٫٠١٨٫١٥١  سلفيات للموردين 
  ٥٫٦٣١٫٣٦٧  ١٫١٧٧٫٠٠٤  ذمم مدينة أخرى 

   --------------     -------------  
  ٥٠٫١٨٨٫٤٢٣  ٥٠٫٦٢٤٫٥٨٧  
  ========   ========  

  
  األطراف ذات العالقةمع  معامالتوال رصدةاأل   ١٥
  

 المتضمنمعامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة  سياق األعمال االعتيادية، بتنفيذفي  تقوم الشركة،
ً  األطراف ذات العالقةمع  تنفيذ المعامالت تمي .٢٤رقم  المحاسبي الدوليفي المعيار  . األطراف المعنية بينلألسعار المتفق عليھا  وفقا

  :خالل السنة المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقةتفاصيل  فيما يلي
  

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  

      المبيعات إلى أطراف ذات عالقة 
 ١١٫٧٣٨٫٢٠٠  ١٣٫٢٤٤٫٢٩٦ مبيعات–).ع.م.ش(انـالمتحدة لأللب اراـة كايبـشرك

  ١٫٣٣٨٫٣٢٢  ٢٫٦١٨٫٦٣٧  . م.م.المخبز الحديث ذ
   --------------  -- ------------  
  ١٣٫٠٧٦٫٥٢٢  ١٥٫٨٦٢٫٩٣٣  
   ========  ========  

      شراء مواد خام وخدمات من أطراف ذات عالقة 
  ٢١٫٩٤٣٫٦٦١  ٤٧٫٧٣٦٫٤٦٨ مشتريات –).ع.م.ش(انـالمتحدة لأللب اراـة كايبـشرك
  ٧٫٩٨٣٫٦٩٣  ٢٫٧٨٢٫٤٢٥   خدمات  – ).ع.م.ش(ان ـالمتحدة لأللب اراـة كايبـشرك

  ٢٤٫١٧٨٫٠٢٣  ٢٣٫٢١٩٫٥٠٢  .م.م.شركة العلب المتحدة ذ
  -- -------------   -- ------------  
  ٥٤٫١٠٥٫٣٧٧  ٧٣٫٧٣٨٫٣٩٥  
  ========     ========  

  ٢٫١٣٩٫١٤٥  ٢٫٧٢٧٫٨٣٥   ).ع.م.ش(ان ـالمتحدة لأللب اراـة كايبـشرك ثابتة من موجوداتشراء 
  =======      =======  
      

      : تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيينفيما يلي 
  ١٫٩٣٠٫٨٦٦  ١٫٥٣٣٫٧٢٠  ) رواتب وبدالت وعالوات(تعويضات الموظفين قصيرة األجل 

      =======  =======  
      
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  

      من أطراف ذات عالقةالمستحق 
 ٢٨٠٫١١٨  ٣٫٤١٨٫٩٣٥    ).ع.م.ش(ان ـالمتحدة لأللب اراـة كايبـشرك

  ٥٩٫٧٧٥  ١٤٤٫٩٩٥  . م.م.المخبز الحديث ذ
  -- -----------  ----------  
  ٣٣٩٫٨٩٣  ٣٫٥٦٣٫٩٣٠  
  =======   ======  

     إلى طرف ذي عالقةالمستحق 
  ٦٫٢٢٥٫١٣٧  ٦٫٠٠١٫٥٣٠  .م.م.ذشركة العلب المتحدة 

  ========  =======  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٣

  
  ) تابع( إيضاحات

  
    النقد لدى البنك وفي الصندوق   ١٦

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

 ٨١٫٣٠٠  ٤٩٫٨٢٠  النقد في الصندوق
  ١٦٦٫٤٨٩  ٣٤٧٫٥٥٧  النقد لدى البنوك 

  -----------   ----------  
  ٢٤٧٫٧٨٩  ٣٩٧٫٣٧٧  
  ======  ======  

  
   الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٧

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

 ٢٥٫٥٧٢٫٦٢٤  ٥٫١٥٣٫٤٤٣  تجاريةذمم دائنة 
  ٢٫٣٣٩٫٧٧٦  ٢٫٢٣٦٫٠٧٣  سلفيات من العمالء 

  ١١٫٤٨٧٫٣٥٤  ٢٥٫٩١٦٫٥١٠ )أدناه)٢(و)١(راجع(مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى ومخصصات
  ---- -----------    ---------- ----  
  ٣٩٫٣٩٩٫٧٥٤  ٣٣٫٣٠٦٫٠٢٦  
  ========  ========  
      
راجع أيضاً . )درھم ٣٫٠٤٤٫٤٨٩: ٢٠١٠(درھم يمثل تعويض مستحق الدفع إلى أحد العمالء  ١٨٫٣٠٧٫٦٨٩تتضمن مبلغ  )١(

     . ٧ إيضاح
  
مستحقة الدفع إلى  بتوزيعات األرباح غير المطالب بھاالخاص  )درھم ١٣٣٫٨٠٠: ٢٠١٠( درھم ٢١٣٫٩٥٠تتضمن مبلغ  )٢(

      . المساھمين
  

    القروض المصرفية    ١٨
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

 ١١٫٣٠٣٫٩٠٢  ٣٫٩١٢٫٤٩٩  سحب مصرفي على المكشوف
  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٢٫٢٧٠٫٤٢٠  إيصاالت أمانة

  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  قرض مصرفي قصير األجل 
   --------------    -- ------------  
  ٢١٫٣٠٣٫٩٠٢  ٤٦٫١٨٢٫٩١٩  
  ========   ========  

  
يتم ضمان . فقاً للشروط التجارية االعتياديةتخضع القروض المصرفية قصيرة األجل للمعدالت التجارية االعتيادية ويتم الحصول عليھا و

  :القروض المصرفية والتسھيالت المقدمة للشركة بموجب ما يلي
  
  تخصيص التأمين على المخزون بالتساوي؛ و  
 الوضع القانوني للشركة/الحصول على موافقة مسبقة من البنك على أي تغير في الملكية .   
  

  ): ٢٠١١ديسمبر  ٣١الملتزمة بھا الشركة في (بالتعھدات المصرفية التالية  االلتزامعالوة على ذلك، يتعين على الشركة 
  
 أو أقل؛  ١: ٢٫٥الرافعة المالية  نسبة يجب أن تكون    
  مليون درھم؛ و  ١٤٠صافي الموجودات الملموسة عن يجب أال يقل 
 ٠٫٩نسبة صافي المديونية أقل من أو تساوي  كونيجب أن ت .    

  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٤

  
  ) تابع( إيضاحات

  
    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين     ١٩

 ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

 ٢٫٣٨٠٫٩٩١  ٢٫٤٧٩٫٩٠٢  يناير  ١الرصيد في 
  ٥٥٨٫٢٨٣  ٥٠٧٫٨١٦  المخصص المرصود خالل السنة 
  -  ٣١٧٫٢٠٧  التحويالت من طرف ذي عالقة 
  -  )٣٤٦٫١٥١(  التحويالت إلى طرف ذي عالقة 

  )٤٥٩٫٣٧٢(  )٤٢٠٫٤٤٥(  المبالغ المدفوعة خالل السنة 
  ------------ -    -- --------- --  

  ٢٫٤٧٩٫٩٠٢  ٢٫٥٣٨٫٣٢٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   =======  =======  

  
  رأس المال   ٢٠

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

     : المرخص والمصدر والمدفوع بالكامل
  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  درھم للسھم  ١مليون سھماً عادياً بقيمة ٢٥
  == ======  ========  

  
  االحتياطي القانوني  ٢١

  
 ً من % ١٠، يتوجب تحويل ما ال يقل عن )وتعديالته( ١٩٨٤لسنة ) ٨(لقانون الشركات لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  وفقا

ً  االحتياطي القانوني يصبحتلك التحويالت عندما  إيقافيجوز . قابل للتوزيعالغير كل سنة إلى االحتياطي القانوني أرباح الشركة   مساويا
حيث أن االحتياطي . ذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليھا القانون المذكور أعالهھ .رأس المال نصفل

   . رأس المال المدفوع، لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي القانوني خالل السنة الحالية والسنة السابقة من% ٥٠بلغ القانوني 
  
  المنتظم االحتياطي   ٢٢

  
المنتظم وتتوقف تلك التحويالت بناًء إلى االحتياطي  كل سنةأرباح الشركة  صافي من% ١٠تحويل  يجبطبقاً للنظام األساسي للشركة، 

 مال المدفوعال من رأس% ٥٠أو عندما تبلغ قيمة ھذا االحتياطي  قرار الجمعية العمومية العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة على
خالل السنة لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي المنتظم من رأس المال المدفوع، % ٥٠بلغ  المنتظمحتياطي االأن  حيث. لشركةل

  . والسنة السابقة الحالية
  

  . يمكن استخدام ھذا االحتياطي في األغراض التي يوصي بھا مجلس اإلدارة وتوافق عليھا الجمعية العمومية
  

  العام االحتياطي   ٢٣
  

قرر مجلس . يجوز تحويل صافي األرباح غير الموزعة إلى االحتياطي العام بناًء على قرار مجلس اإلدارةطبقاً للنظام األساسي للشركة، 
  . إلى االحتياطي العام )مليون درھم ٢٠: ٢٠١٠(مليون درھم  ١٠اإلدارة في السنة الحالية تحويل مبلغ 

  
  احتياطي القيمة العادلة  ٢٤

  
ع التي يمثل احتياطي القيمة العادلة األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبي  

يتم االعتراف بھا في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية حتى يتم بيع ھذه االستثمارات أو تحصيلھا أو استبعادھا أو حتى 
ً ضمن تلك  تتعرض االستثمارات النخفاض في القيمة، وفي ذلك الوقت فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بھا سابقا

مليون درھم من  ٠٫١٧خسائر غير محققة بمبلغ تم خالل السنة خصم  .اإليرادات الشاملة األخرى يتم إدراجھا في األرباح أو الخسائر
  . )مليون درھم ٠٫٠٩: ٢٠١٠(رى اإليرادات الشاملة األخ

  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٥

  
  ) تابع( إيضاحات

  
   ربحية السھم   ٢٥

    
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
      

  ٥٤٫٠٤٣٫٢٧٩  ٢٠٫٩٦٥٫٨٥٣  )درھم إماراتي( السنةأرباح 
  =========  ========  

  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة
  =========  ========  

  ٢٫١٦  ٠٫٨٤    والمخففة األساسية –بالدرھم اإلماراتي  ربحية السھم
  ====  ===  
  

  توزيعات األرباح المقترحة    ٢٦
  

   . )مليون درھم ١٧٫٥من رأس المال بما يعادل % ٧٠: ٢٠١٠(للسنة الحالية  لم يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية
  

  التزامات عقود اإليجار التشغيلية   ٢٧
  

  :قابلة لإللغاءال التشغيلية غير اإليجارالمستقبلية الدنيا بموجب عقود  اإليجاردفعات عقود فيما يلي إجمالي 
   

  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
      

 ١٫٠٥٧٫٤١٨  ٩٠٩٫٠٣٥  أقل من سنة واحدة
  ٤٨٩٫٨١٠  ٢٤٤٫٩٠٥  سنوات ٥أكثر من سنة وحتى 

  -------------     ------------  
  ١٫٥٤٧٫٢٢٨  ١٫١٥٣٫٩٤٠  
   ========  =======  
  

تنتھي في ديسمبر سنوات  ١٠درھم لمدة  ٢٤٤٫٩٠٥مؤجرة مقابل إيجار سنوي قدره  جبل عليبفي المنطقة الصناعية إن األرض الكائنة 
   . سنوات أخرى ١٠ويمكن تجديد عقد اإليجار لمدة  ٢٠١٣

  
  االلتزامات الطارئة واالرتباطات  ٢٨

    
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم  درھم  
   

  ١٫٤٠٥٫١٨٠  ١٫٦٤٥٫١٨٠  خطابات ضمان
  ٣٨٫١٤٦٫٥٠٠  -  شراء  ارتباطات

  ١٫٩٤٦٫٩١٦  ١٫٥٩٥٫٠٠٠  ارتباطات رأسمالية 
  ========  ========  

  
  التقارير حول القطاعات     ٢٩

  

فيما يتعلق بالتقارير حول القطاعات وخلصت إلى أن  من معايير التقارير المالية الدولية ٨رقم المعيار  ھا أحكاماعتبارباإلدارة  وضعت
ي دولة اإلمارات العربية للشركة ف األساسيةمن الناحية الجغرافية، تتركز األنشطة  .أنشطة الشركة تشكل قطاعاً واحداً وفقاً لھذا المعيار

تصنيع وإنتاج الزبد وزيوت  يسية في مجالوعلى غرار ذلك فيما يتعلق بقطاعات األعمال، تتركز منتجات الشركة بصورة رئ. المتحدة
  . غير مختلفة بصورة ملحوظة للشركة المنتجات المختلفة وتعتبر مخاطر وامتيازات الطھي

  
  
  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٦

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  األدوات المالية   ٣٠

  
  مخاطر االئتمان  )أ

  
تاريخ في التعرض األقصى لمخاطر االئتمان  فيما يلي. للموجودات المالية التعرض األقصى لمخاطر االئتمان القيمة الدفتريةتمثل 
  : التقرير

  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم   درھم   
      

 ٤٤٫٨٢٣٫١٦٩ ٤٩٫٣٦١٫٧٢٤  ) اإلجمالي( تجاريةذمم مدينة 
  ٥٫٦٣١٫٣٦٧  ١٫١٧٧٫٠٠٤  أخرىذمم مدينة 

  ٣٣٩٫٨٩٣  ٣٫٥٦٣٫٩٣٠  المستحق من أطراف ذات عالقة 
  ١٦٦٫٤٨٩  ٣٤٧٫٥٥٧   النقد لدى البنك

  ----------- ---  ---------- ---  
  ٥٠٫٩٦٠٫٩١٨  ٥٤٫٤٥٠٫٢١٥  
 ========   ========   
  

  : تاريخ التقريرفي فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية 
  
  ٢٠١٠  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١١  
  انخفاض القيمة  اإلجمالي  انخفاض القيمة  اإلجمالي  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
          
  -  ١٣٫٣٢٩٫٥٢٧  -  ١٧٫٤٢٠٫٥٢٨  يوماً  ٣٠ – ٠
  -  ١٣٫٢٤١٫٢١٥  -  ١٢٫٦٣٠٫٥٥٧  يوماً  ٦٠ – ٣١
  -  ٨٫٨٣٦٫٢٢٤  -  ٩٫٠٨٣٫٤٣٧  يوماً  ٩٠ – ٦١
  -  ٥٫٥٤٦٫٢٢٣ - ٤٫٠٣١٫٦٣٩  يوماً  ١٢٠ –٩١
  -  ١٫٤١٣٫١٣٥  -  ٢٫٤٥٤٫١٧٩  يوماً  ١٥٠ – ١٢١

  ١٫١٩٢٫١٥٥  ٢٫٤٥٦٫٨٤٥  ١٫٤٢٢٫٧٩١  ٣٫٧٤١٫٣٨٤  يوماً  ١٥٠أكثر من 
  ----------- ---   ------------ -   ------------ --  --------- ---  
  ١٫١٩٢٫١٥٥  ٤٤٫٨٢٣٫١٦٩  ١٫٤٢٢٫٧٩١  ٤٩٫٣٦١٫٧٢٤  
  ========  =======   ========  =======  
    

  : فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية خالل السنة
  
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم   درھم   
      

 ١٫٣٢٨٫٣٠٩ ١٫١٩٢٫١٥٥  يناير  ١الرصيد في 
  -  ٣٣٢٫٣٦٩  خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا 

  )١٣٦٫١٥٤(  )١٠١٫٧٣٣(  المشطوبات
  ------------ -  -------- ----  

  ١٫١٩٢٫١٥٥  ١٫٤٢٢٫٧٩١  ديسمبر  ٣١في الرصيد 
  =======  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٧

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  ) تابع(األدوات المالية    ٣٠
  
  السيولة مخاطر   )ب

  
  : فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفوائد

  
            ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  القيمة   
  الدفترية 

  التدفقات النقدية
  التعاقدية

  أقل من 
  سنة واحدة

  من سنة 
  إلى سنتين

  أكثر من
  سنتين

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            

            المطلوبات المالية غير المشتقة
  -  -  ٦٫٠٠١٫٥٣٠  ٦٫٠٠١٫٥٣٠  ٦٫٠٠١٫٥٣٠  المستحق إلى طرف ذي عالقة 

  -  -  ٣١٫٠٦٩٫٩٥٣  ٣١٫٠٦٩٫٩٥٣  ٣١٫٠٦٩٫٩٥٣  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  -  -  ٣٫٩٩٧٫٠٣٨  ٣٫٩٩٧٫٠٣٨  ٣٫٩١٢٫٤٩٩  سحب مصرفي على المكشوف

  -  -  ٤٢٫٦٧٧٫١١١  ٤٢٫٦٧٧٫١١١  ٤٢٫٢٧٠٫٤٢١  إيصاالت أمانة 
 --------------- -------------- --------- ------  ----------   ---------- -  

  ٨٣٫٢٥٤٫٤٠٣  ٨٣٫٢٥٤٫٤٠٣  ٨٣٫٢٥٤٫٤٠٣  -  -  
  =========  ========    =========  ======  ======   

  
  

            ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  القيمة   

  الدفترية 
  التدفقات النقدية

  التعاقدية
  أقل من 

  سنة واحدة
  من سنة 
  إلى سنتين

  أكثر من
  سنتين

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            

            المطلوبات المالية غير المشتقة
  -  -  ٦٫٢٢٥٫١٣٧ ٦٫٢٢٥٫١٣٧ ٦٫٢٢٥٫١٣٧ المستحق إلى طرف ذي عالقة

  -  -  ٣٤٫٠١٥٫٤٨٩  ٣٤٫٠١٥٫٤٨٩  ٣٤٫٠١٥٫٤٨٩  ذمم دائنة تجارية وأخرى
  -  -  ١١٫٦٠٥٫٨٨٨  ١١٫٦٠٥٫٨٨٨  ١١٫٣٠٣٫٩٠٢  سحب مصرفي على المكشوف

  -  -  ٥٫٠٧٥٫١٢٣  ٥٫٠٧٥٫١٢٣  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  إيصاالت أمانة 
  -  -  ٥٫١٧٠٫٦٢٥  ٥٫١٧٠٫٦٢٥  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  قرض قصير األجل 

  ------------ --   ---------- ----   --------- -----  ----------  ----------   
  ٦٩٫٠٩٢٫٢٦٢  ٦٩٫٠٩٢٫٢٦٢  ٦١٫٥٤٤٫٥٢٨  -  -  
  ========  ========  ========  ======  ======  

  
  . ال يوجد لدى الشركة مطلوبات مالية مشتقة في نھاية السنة الحالية والسنة السابقة

  
  مخاطر السوق  )ج

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
  : تاريخ التقريرفي لشركة المالية التي تخضع لفائدة بيان أسعار الفائدة ألدوات ا فيما يلي

  
  القيمة الدفترية             
  ٢٠١٠  ٢٠١١  
   درھم  درھم   

    األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  ٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -    مطلوبات مالية

  ========  ========  
      األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ١٦٫٣٠٣٫٩٠٢  ٤٦٫١٨٢٫٩١٩  مطلوبات مالية
  ========   ========  

  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٨

  
  ) تابع( إيضاحات
  

  ) تابع(األدوات المالية    ٣٠
  

  )تابع(مخاطر السوق   )ج
  

  ) تابع( أسعار الفائدةمخاطر 
  

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  

ذا فإن ال تقوم الشركة باحتساب الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، ل
  .  تاريخ التقرير ما كان ليؤثر على األرباح أو الخسائرفي التغير في أسعار الفائدة 

  
  دوات ذات سعر الفائدة المتغيرلأل حليل حساسية التدفق النقديت
  

لخسائر بالمبالغ المبينة األرباح أو ا) نقص/(تاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادةفي نقطة أساس في أسعار الفائدة  ١٠٠إن التغير بمقدار 
ويتم إجراء ھذا التحليل . األخرى، خاصة أسعار صرف العمالت األجنبية، ستبقى ثابتة المتغيراتيفترض ھذا التحليل أن جميع . أدناه

   .٢٠١٠على نفس األساس لسنة 
   

  األرباح أو الخسائر  
  الزيادة بمقدار  

  نقطة أساس ١٠٠
  النقص بمقدار

  نقطة أساس ١٠٠
  درھم   درھم   
    
  ٤٦١٫٨٢٩  )٤٦١٫٨٢٩(   ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  ========  ======  
      
  ١٦٣٫٠٣٩  )١٦٣٫٠٣٩(  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  =======  ======  

  
  مخاطر أسعار حقوق الملكية  

  
ة للبيع في المصنفة كاستثمارات متاحو التي تحتفظ بھا الشركة الشركة لمخاطر أسعار سندات الملكية فيما يتعلق باالستثمارات تتعرض

  . دبي المالي سوقتم المتاجرة باستثمارات الشركة في سندات ملكية في أسواق مالية وھي مدرجة في ت. بيان المركز المالي
  

  تحليل الحساسية
  

في سعر حقوق الملكية % ١٠ بنسبة الزيادةيوضح الجدول التالي حساسية حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر الخاصة بالشركة مقابل 
  . األخرى وتحديداً أسعار صرف العمالت األجنبية المتغيراتالخاصة بھا مع افتراض ثبات جميع 

  
  التأثير على   

  األرباح أو الخسائر 
  التأثير على 

  حقوق الملكية 
  درھم   درھم   
    
       ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  ٢١٫٧٠٧  -   محفظة حقوق الملكية المدرجة للشركة تأثير التغيرات في 
  ======  =====   
      
      ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ٣٨٫٦٧٢  -  تأثير التغيرات في محفظة حقوق الملكية المدرجة للشركة  
  ======  =====   
  

ديسمبر كان سيؤدي إلى نفس التأثير ولكن في االتجاه العكسي على المبالغ  ٣١كما في % ١٠بنسبة  مؤشرات حقوق الملكية إن انخفاض
  . المبينة أعاله على أساس أن كافة المتغيرات األخرى ستبقى ثابتة

  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٢٩

  
  ) تابع( إيضاحات
  

  ) تابع(األدوات المالية    ٣٠
  
  العادلة القيم  )د

  
  . في تاريخ التقرير القيمة الدفتريةومطلوباتھا المالية ال تختلف بصورة مادية عن ترى إدارة الشركة أن القيمة العادلة لموجوداتھا 

  
  لقيمة العادلةل النظام المتدرج

  
  :لقد تم تحديد المستويات المختلفة كما يلي. بالقيمة العادلة، حسب طريقة التقييم المسجلةتحليالً لألدوات المالية  التالييقدم الجدول 

  
 في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة) غير المعدلة(األسعار المدرجة : ١ المستوى. 
  والتي تكون ملحوظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بصورة  ١األسعار المدرجة ضمن المستوى  باستثناءالمدخالت : ٢المستوى

 ).أي المستمدة من األسعار(أوغير مباشرة ) أي األسعار(مباشرة 
  مدخالت غير ملحوظة(المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال ترتكز على بيانات سوقية ملحوظة : ٣المستوى.( 

  
      ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  اإلجمالي   ١المستوى       
  درھم   درھم       
          

  ٢١٧٫٠٧٧  ٢١٧٫٠٧٧      استثمارات متاحة للبيع 
      ======  ======  

  
     ٢٠١٠ديسمبر ٣١

  اإلجمالي   ١ المستوى      
  درھم   درھم       
          

  ٣٨٦٫٧٢٣  ٣٨٦٫٧٢٣      استثمارات متاحة للبيع 
      ======  ======  

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة     ٣١
  

  ية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات نتاجاألعمار اإل  
  

متاحة خاللھا على الفترة التي يتوقع أن تكون الموجودات  والمعدات بناءً ممتلكات واآلالت ية للنتاجتقوم الشركة بتقدير األعمار اإل
التوقعات عن  في حال اختالفية المقدرة لكافة الموجودات بصورة دورية ويتم تحديثھا نتاجوتتم مراجعة األعمار اإل. لالستخدام

جاري والقيود القانونية أو القيود األخرى المفروضة على استخدام البلي الناتج عن االستعمال والتقادم التقني أو الت نتيجة التقديرات السابقة
على تقييم عام لممارسات القطاع والتقييم  ية للممتلكات واآلالت والمعداتنتاجاألعمار اإليرتكز تقدير باإلضافة إلى ذلك،  .الموجودات

أنه من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بصورة مادية  إال .التقني الداخلي والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة
إن قيمة وتوقيت المصروفات المسجلة ألي فترة قد . لتغيرات في العوامل المذكورة أعالهاات في التقديرات الموضوعة نتيجة بالتغير

  . العوامل والظروف تلكيتأثران بالتغيرات في 
    

  مخصص المخزون 
  

لتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص للمخزون . بصورة منتظمة مراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر على أساس التقادمتقوم الشركة ب
تقوم الشركة بوضع األحكام بشأن ما إذا كانت ھناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى وجود قدرة  ،المتقادم ضمن األرباح أو الخسائر

مخصص النخفاض القيمة عندما تكون صافي  رصديتم  ،وعليه. لة للتحقيق للمنتج المعنيمستقبلية على بيع المنتج وصافي القيمة القاب
يرتكز مخصص المخزون المتقادم على . إلدارةا موضوعة من قبل القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة اعتماداً على أفضل تقديرات

  .الحركة الماضية للمخزون
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  لذمم المدينة اخسائر انخفاض قيمة   

  
ً على األقل الشركة  التي تتعرض لھاإن مخاطر االئتمان . تقوم الشركة بمراجعة ذممھا المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا

لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة . عالقة اتف ذاطرأمنسوبة بصورة رئيسية إلى الذمم المدينة التجارية والمستحق من 
ما إذا كانت ھناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن م للتحققتقوم الشركة بوضع األحكام  ،ضمن األرباح أو الخسائر

 بناءً  ،مخصص النخفاض القيمة عند وجود حدث أو حالة خسارة محددة رصديتم  ،وعليه. التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةقياسه في 
  . تمثل دليل على انخفاض القدرة على استرداد التدفقات النقدية ،على الخبرة السابقة

  
  خسائر انخفاض القيمة للموجودات المالية المتاحة للبيع 

  
ً على األقلتقوم الشرك لتحديد مدى ضرورة إدراج . ة بمراجعة موجوداتھا المالية المتاحة للبيع لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا

ما إذا كان ھناك انخفاض حاد أو مطول في م للتحققتقوم الشركة بوضع األحكام  ،خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر
عندما ترى اإلدارة أن االنخفاض في القيمة العادلة ألي من الموجودات المالية المتاحة . مالية المتاحة للبيعالقيمة العادلة للموجودات ال

  .  للبيع حاد أو مطول، يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر
   
  
  




