
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ).ع.م.ش( شركة األغذية المتحدة
      

   البيانات المالية المرحلية الموجزة
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



   ).ع.م.ش( شركة األغذية المتحدة
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠

  
  
  

  اتالصفح  المحتويات 
  

   ١  الموجزة المرحليةالمالية  المعلوماتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
  

  ٢  الموجزبيان الدخل 
  

  ٣  الموجزالشامل بيان الدخل 
  

   ٤  الموجزبيان المركز المالي 
  

   ٥  الموجزبيان التدفقات النقدية 
  

  ٧ - ٦  الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

   ١٢ – ٨  إيضاحات
  
  
  





 ٢

   ).ع.م.ش( شركة األغذية المتحدة
  

   الموجز الدخلبيان 
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھية في  للفترة

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في       

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠    
  أشھر المنتھية في التسعةفترة   

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠    
  ٢٠١٠      ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  إيضاح  
  درھم   درھم   درھم   درھم     
            

  ٢٤٥٫١٤١٫٣٣٦  ٣٤٦٫٠٧٠٫٠٢٥  ٩٩٫٢٢٥٫٦٢٢  ١١٩٫١٤٠٫١٣٢    اإليرادات
            

 )١٩١٫٩٢٠٫٤٠٩( )٢٩٥٫٥٤٦٫٠٢٧( )٧٧٫٢٢٠٫٧٤٢( )١٠٨٫٣٩١٫٨٥٩(  ٦  المبيعاتتكلفة 
    ------------------   --------------- -  ------------------  -----------------  

  ٥٣٫٢٢٠٫٩٢٧  ٥٠٫٥٢٣٫٩٩٨  ٢٢٫٠٠٤٫٨٨٠  ١٠٫٧٤٨٫٢٧٣    إجمالي الربح
            
  )٦٫٨٨٢٫٦٨٦(  )٦٫٨٣٤٫٦١٨(  )٢٫٢٣٣٫٧٦٩(  )٢٫٠٨٩٫٤٦٠(  ٧  عموميةالدارية واإلمصروفات ال
            

  )٩٫٤٦٦٫٤٧١(  )١٢٫٠٣٩٫٧٢٧(  )٣٫٧٥٧٫١٩٨(  )٤٫١٦٣٫٢٠٧(  ٨  مصروفات البيع والتوزيع
            

  )١٫٤٦٤٫٦٦٢(  )١٫٩٢٢٫٧٨٠(  )٤٢٧٫٥٧١(  )٦٠٦٫٦٩٠(    مصروفات التمويل
            
  ١٫٠٢٤٫٦٢٤  ٤٫١١٩٫٤٩٧  ٤٠٠٫٥٨٠  ٧٢٤٫٦٠٥    خرىاأليرادات اإل
    ------------ --  --------------  ------------- --  ----------- ---  

  ٣٦٫٤٣١٫٧٣٢  ٣٣٫٨٤٦٫٣٧٠  ١٥٫٩٨٦٫٩٢٢  ٤٫٦١٣٫٥٢١    الفترة أرباح
    ========  ========  =========  ========  
            

            ربحية السھم 
  ١٫٤٦  ١٫٣٥  ٠٫٦٤  ٠٫١٨  ١٥  )درھم إماراتي(ربحية السھم األساسية 

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

  .البيانات المالية المرحلية الموجزةجزءاً من ھذه  ١٢إلى  ٨المدرجة على الصفحات من  يضاحاتتشكل اإل
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٣

  
   الموجزالشامل الدخل بيان 
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھية في  للفترة

  
  الثالثة أشھر المنتھية فيفترة       

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠   
  أشھر المنتھية في التسعةفترة   

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠   
    ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم   درھم   درھم   درھم     
            

  ٣٦٫٤٣١٫٧٣٢  ٣٣٫٨٤٦٫٣٧٠  ١٥٫٩٨٦٫٩٢٢  ٤٫٦١٣٫٥٢١     الفترة أرباح 
        

            :اإليرادات الشاملة األخرى
  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

  المتاحة للبيع
  
)٣١٫٠٥١(  )١٠٦٫٧٦٦(  ٨١٫١٥٧  )٢١٫٥٣٢(  

    ------------- -  ------------- -  ------------ ---  ------- -------  
  ٣٦٫٤٠٠٫٦٨١  ٣٣٫٧٣٩٫٦٠٤  ١٦٫٠٦٨٫٠٧٩  ٤٫٥٩١٫٩٨٩      إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

  .البيانات المالية المرحلية الموجزةجزءاً من ھذه  ١٢إلى  ٨المدرجة على الصفحات من  يضاحاتتشكل اإل
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  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٥

  

  الموجز  بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھية في  للفترة

        
  غير مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠   ٢٠١١سبتمبر  ٣٠  
  درھم  درھم  

      األنشطة التشغيلية
  ٣٦٫٤٣١٫٧٣٢  ٣٣٫٨٤٦٫٣٧٠  أرباح الفترة  

      :لـتسويات 
  ٦٫٤٢٦٫١٨٣  ٦٫٦٩٤٫٨٢٣  ستھالكاال
  )٨٠٫٩٩٥(  )٩٤٫٧٧٥(  ومعداتممتلكات وآالت رباح من استبعاد األ

  ١٫٤٦٤٫٦٦٢  ١٫٩٢٢٫٧٨٠  مصروفات التمويل 
  ٤٤٧٫٣٣٠  ٧١٠٫٧١٣  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  - -------------- -  -------------- -  
  ٤٤٫٦٨٨٫٩١٢  ٤٣٫٠٧٩٫٩١١  قبل التغيرات في رأس المال العامل األرباح التشغيلية

      
  ٤٠٫٣٤٣٫٣١٧  )١٩٫٦٧٦٫٥٢٩(  في المخزونالتغير 
  )١٥٫٠١٩٫٤٨٤(  )١٥٫٧٧٦٫٣٢٦(  الذمم المدينة التجارية واألخرىفي التغير 
  ١٤٫٦٨٠٫٢٤٧  )١٤٫٥٨١٫٩٤٨(  الذمم الدائنة التجارية واألخرىفي التغير 
  )٣٦٤٫١٥٧(  )١٫٦٣٩٫٨٩٨(  أطراف ذات عالقةمن في المستحق التغير 
  )٥٫٩٩٩٫٧٤٦(  )٧٤٤٫٥٥٧(  أطراف ذات عالقةإلى في المستحق التغير 

  )٤٢٧٫٤٣١(  )٣٥٦٫١٥٢(  للموظفين  المدفوعة تعويضات نھاية الخدمة
  --------------- -  ------------- -  

  ٧٧٫٩٠١٫٦٥٨  )٩٫٦٩٥٫٤٩٩(   األنشطة التشغيلية من)/ المستخدم في(صافي النقد 
  --------------- -  ------------- -  
      

      األنشطة االستثمارية 
  )١٧٫٨٩٦٫٧٤٩(  )٦٫٥٦٠٫٥١٣(  حيازة ممتلكات وآالت ومعدات

  ٩٥٫٢٥٨  ١٥٠٫٠٥٧  ممتلكات وآالت ومعدات استبعادحصالت من تمال
  - -------------- -  --------------- -  

  )١٧٫٨٠١٫٤٩١(  )٦٫٤١٠٫٤٥٦(  األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 
  - -------------- -  --------------- -  
      

       التمويلية األنشطة 
  )٣١٫٥١٦٫٤٤٥(  ٢٩٫٩٧٤٫٨٦٥  صافي الحركة في القروض المصرفية

  )١٫٤٠٢٫٧٠٩(  )١٫٩٢٢٫٧٨٠(  مصروفات التمويل المدفوعة 
  )٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  توزيعات األرباح المدفوعة 

 -------- ---------  --------------- -  
  )٤٠٫٤١٩٫١٥٤(  ١٠٫٥٥٢٫٠٨٥  التمويلية األنشطة ) المستخدم في/(صافي النقد من

  --------------- -  --------------- -  
  ١٩٫٦٨١٫٠١٣  )٥٫٥٥٣٫٨٧٠(  وما يعادلهفي النقد الزيادة )/النقص( يصاف

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

  -------- ---------  --------------- -  
  ٣٫٦١٤٫٥٦٢  )١٦٫٦٠٩٫٩٨٣(  الفترة  في نھاية وما يعادلهالنقد 

  ==========  ========  
     :يتألف مما يلي

      
  ٣٫٦١٤٫٥٦٢  ٦٤٩٫٧٦٨  النقد لدى البنك وفي الصندوق

  -  )١٧٫٢٥٩٫٧٥١(  مصرفي على المكشوف بسح
  --------- --------  ------------ -  

  ٣٫٦١٤٫٥٦٢  )١٦٫٦٠٩٫٩٨٣(  النقد وما يعادله في نھاية الفترة  
  ==========  ========  

  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزةجزءاً من ھذه  ١٢إلى  ٨المدرجة على الصفحات من  يضاحاتتشكل اإل
  



 .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

٦ 

  

   الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية
  )غير مدققة(٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھية في  للفترة

  

  

 
  
  س أر
  مالال

   درھم

 
 
  حتياطياال
  قانونيال

  درھم

  
 
  حتياطياال

  المنتظم
  درھم

  
  حتياطياال
  عامال

  درھم

 
  رباحاأل
  محتجزةال

  درھم

  احتياطي 
  القيمة 
  العادلة
  درھم

 
  
 

  اإلجمالي
  درھم

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

                
          للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة

                
  ٣٦٫٤٣١٫٧٣٢  -  ٣٦٫٤٣١٫٧٣٢  -  -  -  -  أرباح الفترة 

                
                اإليرادات الشاملة األخرى

          
  )٣١٫٠٥١(  )٣١٫٠٥١(  -  -  -  -  -  المتاحة للبيع  لالستثماراتالقيمة العادلة تعديل 

  ---------  ---------  ---------  ---------  ------- -----  -----------   --------- --  
  )٣١٫٠٥١(  )٣١٫٠٥١(  -  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

  ---------  ---------  ---------  ---------  ------------- -  -----------  ------------ --  
  ٣٦٫٤٠٠٫٦٨١  )٣١٫٠٥١(  ٣٦٫٤٣١٫٧٣٢  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

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

                الملكيةالمعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرًة ضمن حقوق
                

  -  -  -  -  -  -  -  والتوزيعات عليھم الي المساھمات من المالكينإجم
                

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

  ١٣٢٫٨٨٦٫٦٧٧  ١٦٨٫٤٠٥  ٤٧٫٤٠٣٫٢٩٢  ٣٥٫٣١٤٫٩٨٠ ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في 
  =========  ========  ========  =========  =========  =======  ==========  

    



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٧

  
  الموجز  بيان التغيرات في حقوق الملكية

  )غير مدققة(٢٠١١ سبتمبر ٣٠لفترة المنتھية في ل

  

 
  س أر
  مالال

   درھم

 
 
  حتياطياال
  قانونيال

  درھم

  
 
  حتياطياال

  المنتظم
  درھم

  
  حتياطياال
  عامال

  درھم

 
  رباحاأل
  محتجزةال

  درھم

  احتياطي القيمة 
  العادلة
  درھم

 
  

  اإلجمالي
  درھم

                
                  ٢٠١١يناير  ١في 

  ١٤٨٫٤٣٩٫٨٤٩  ١١٠٫٠٣٠  ٤٣٫٠١٤٫٨٣٩  ٥٥٫٣١٤٫٩٨٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠  
                للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة 

                
                أرباح الفترة 

  -  -  -  -  ٣٣٫٨٤٦٫٣٧٠  -  ٣٣٫٨٤٦٫٣٧٠  
                اإليرادات الشاملة األخرى

                
    المتاحة للبيعلالستثماراتالقيمة العادلةتعديل

  -  -  -  -  -  )١٠٦٫٧٦٦(  )١٠٦٫٧٦٦(  
  -- -----------  ---------- --  ----- -------  ---------  ---------  ---------  ---------  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

  -  -  -  -  -  )١٠٦٫٧٦٦(  )١٠٦٫٧٦٦(  
  -- ------------  ---------- --  - -------------  ---------  ---------  ---------  ---------  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  -  -  -  -  ٣٣٫٧٣٩٫٦٠٤  )١٠٦٫٧٦٦(  ٣٣٫٨٤٦٫٣٧٠  
           

                الملكيةالمعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرًة ضمن حقوق
                

  -  -  -  -  -  -  -  والتوزيعات عليھم الي المساھمات من المالكينإجم
                

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

  )١٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  )١٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  الملكيةالمعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرًة ضمن حقوق
  ------------- --  ------------ ---  ------------ --  ----------- ---  -------------- --  ----------  -----------------  

  ١٦٤٫٦٧٩٫٤٥٣  ٣٫٢٦٤  ٥٩٫٣٦١٫٢٠٩ ٥٥٫٣١٤٫٩٨٠ ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في 
  =========  ========  ========  ========  =========  =====  ==========  
  

  . في نھاية السنة تلك التحويالت إجراءحيث سيتم  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠ المنتھية في أشھر التسعةلفترة العام الحتياطي اأرباح إلى  تحويللم يتم 
  

  .البيانات المالية المرحلية الموجزةجزءاً من ھذه  ١٢إلى  ٨المدرجة على الصفحات من  يضاحاتتشكل اإل



 .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

٨ 

  

   البيانات المالية المرحلية الموجزةحول  إيضاحات
   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في المنتھية  أشھر التسعةلفترة 

  
  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 القانوني  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 .  
  

لشركة لالمسجل عنوان الإن . ومنتجات الزبد النباتيوالزبد وزيوت الطھي تصنيع وإنتاج وتسويق الزيوت النباتية  في مجال الشركةتعمل 
  .اإلمارات العربية المتحدة ،دبي ،٥٨٣٦ب .ھو ص

  
  بيان التوافق   ٢

  
المالية  البياناتال تشتمل ھذه . التقارير المالية المرحلية ٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي  البيانات المالية المرحلية الموجزةتم إعداد ھذه 

تم قراءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية مالية السنوية الكاملة، ويجب أن تال للبياناتعلى كافة المعلومات الالزمة  المرحلية الموجزة
  . ذلك التاريخ المنتھية فيوللسنة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في  للشركة

  
  السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
عند من قبل الشركة  المطبقة ھاھي نفسالموجزة  المرحلية المالية البياناتإعداد  عند من قبل الشركة المطبقةإن السياسات المحاسبية 

  .ذلك التاريخ المنتھية فيوللسنة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في المالية السنوية  ھابيانات إعداد
  

 الرسميةوھي العملة ، ")الدرھم اإلماراتي(" بدرھم اإلمارات العربية المتحدة المقدمة ،للشركةالموجزة  المرحلية ماليةال البياناتإن 
ً إعدادھا وفق قد تم، للشركة   . العادلة بالقيمةتم بيانھا ي والتيمتاحة للبيع أدوات المصنفة كالمالية  األدوات باستثناءلمبدأ التكلفة التاريخية  ا

  
  األحكام المحاسبية  والتقديرات   ٤

  
يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي  ٣٤المالية المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  البياناتإن إعداد 

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

  
والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ھي  للشركةاألحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية إن 

  . وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١نفسھا التي تم تطبيقھا عند إعداد البيانات المالية كما في 
  

  إدارة المخاطر المالية   ٥
  

ديسمبر  ٣١كما في متوافقة مع تلك األھداف والسياسات المبينة في البيانات المالية المالية وسياسات الشركة إلدارة المخاطر إن أھداف 
   .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٠

  
  تكلفة المبيعات  ٦

    
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في    

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠  
  أشھر المنتھية في التسعةفترة    
  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠     

  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم   درھم   درھم   درھم   

        :تشتمل على
          

  ١٦٦٫٦١٨٫٢٦١  ٢٦٦٫٤٢١٫٨٨٣  ٧٠٫١٨٧٫٥٨٠  ٩٥٫١٠٦٫٦٩٤  المواد المستھلكة
  =========  =========  ==========  =========  

  
  

    



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ٩

  
  )تابع( البيانات المالية المرحلية الموجزةحول  إيضاحات

   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في المنتھية  أشھر التسعةلفترة 
  

  عموميةالدارية واإلمصروفات ال  ٧
   

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في     

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠   
  أشھر المنتھية في التسعةفترة     

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠     
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم   درھم   درھم   درھم   

          :تشتمل على
          

  ١٫٨٦٧٫٥٨٧  ٢٫٣٦٨٫٠٨٦  ٥٨٢٫٠٠٣  ٨٠٤٫٣٧٩  الموظفينتكاليف 
  ١٫١١٤٫٤٩٦  ١٫٥٩٣٫٣١٦  ٣٦٢٫٨٦٩  ٥٧٢٫١٠٦  ستھالكاال

  مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم 
  المدينة التجارية

  
-  

  
-  

  
٢٨٧٫٨٧٠  

  
-  

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

  
  البيع والتوزيع مصروفات   ٨

   

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في    
  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠  

  أشھر المنتھية في التسعةفترة   
  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠    

  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم   درھم  درھم درھم 

          :تشتمل على
          

  ٢٫١٧٢٫٦٩٣  ١٫٨١٣٫٧٤٤  ٧٦٧٫٥١٢  ٦١٣٫٤٦٣  الموظفينتكاليف 
  ١٫٥٢٩٫٦٠٧  ٣٫٥٢٩٫٣٢٦  ٦٣٥٫٤١٨  ١٫٣٦٥٫٤٠٤  وقود وإصالح السيارات

  ١٫٥١٠٫٨٩٩  ١٫٥٤٤٫٢٤٠  ٤٤٣٫٨٩٧  ٤٦١٫٤٧٠  الشحن والتحميل
  ١٫٤٠٢٫٦٢٣  ٢٫٦١٤٫٤٧٣  ٥٠٤٫٠٢٧  ٨٩٠٫٨٢٦  الخصومات إلى العمالء

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

  الممتلكات واآلالت والمعدات   ٩
    
  ) غير مدققة(ستبعادات االضافات واإل  

  
أشھر  التسعةفترة (مليون درھم  ٦٫٦ بمبلغعلى موجودات  الشركة استحوذت، ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في  أشھر المنتھية التسعةفترة خالل   

  . )مليون درھم ١٧٫٩: ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠في  المنتھية
  

  المتاحة للبيع االستثمارات  ١٠
  

  مدققةغير   مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  درھم  
      

  ٤٧٦٫١٤٩ ٤٧٦٫١٤٩  ٣٨٦٫٧٢٣  الرصيد االفتتاحي
  )٣١٫٠٥١(  )٨٩٫٤٢٦(  )١٠٦٫٧٦٦(  من التقييم وفقاً للقيمة العادلة خسائرال
  ------------ -  ---------- -  ---------- -  

  ٤٤٥٫٠٩٨  ٣٨٦٫٧٢٣  ٢٧٩٫٩٥٧  الختاميالرصيد 
  ======  ======  ======  

  
    

   
  
  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ١٠

  

  )تابع( البيانات المالية المرحلية الموجزةحول  إيضاحات
   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في المنتھية  أشھر التسعةلفترة 

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى    ١١

  
  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  درھم  
        

  ٤٩٫٩٢٤٫٥٧١ ٤٤٫٨٢٣٫١٦٩ ٦٣٫٣٦٠٫٤٦٣  الذمم المدينة التجارية
 ً   )١٫٢٣١٫٦٦٠(  )١٫١٩٢٫١٥٥(  )١٫٣٨١٫٨٤٦(  خسائر انخفاض القيمة  مخصص: ناقصا

  --------------- -  -------------- -  -------------- -  
  ٤٨٫٦٩٢٫٩١١  ٤٣٫٦٣١٫٠١٤  ٦١٫٩٧٨٫٦١٧  

 ً   ٧٫٢٩٢٫٣٦٩  ٦٫٥٥٧٫٤٠٩  ٣٫٩٨٦٫١٣٢  سلفيات وودائع ومدفوعات مقدما
  -------------- -  ------------- -  ------------- -  
  ٥٥٫٩٨٥٫٢٨٠  ٥٠٫١٨٨٫٤٢٣  ٦٥٫٩٦٤٫٧٤٩  
  =========  ========  ========  

  
  المخزون  ١٢

  
  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  درھم  
        
  ٤٠٫١٧٤٫١٩٦ ٦٦٫١٩٥٫٢٠٥  ٦٨٫٨٤٤٫٤٦٧  خامالمواد ال

  )٥٥٢٫١١١(  )٨١٥٫٥٣٣(  )٣٣٩٫٧٦١(  مخزون بطيء الحركةالمخصص : ناقصاً 
  ------------- --  ------------ --  ------------ --  
  ٣٩٫٦٢٢٫٠٨٥  ٦٥٫٣٧٩٫٦٧٢  ٦٨٫٥٠٤٫٧٠٦  

  ٤٫١٥٦٫٣٧٨  ٥٫٦١٤٫٢٢٥  ٣٫٤٠٧٫١٧٢  أعمال قيد اإلنجاز
  ٧٫٩٥١٫٢٧٠  ٩٫٧٣٢٫٦٢٤  ١٠٫٦٨٩٫٨٥٥  منتجات تامة الصنع 

  ---------------  --- --------- --  ----------- ---  
  ٥١٫٧٢٩٫٧٣٣  ٨٠٫٧٢٦٫٥٢١  ٨٢٫٦٠١٫٧٣٣  

  -  ١٣٫٧٠٢٫٩٩٠  ٣١٫٥٠٤٫٣٠٧  بضائع على الطريق
  ------------ ----  --- --------- --  ------------- -  
  ٥١٫٧٢٩٫٧٣٣  ٩٤٫٤٢٩٫٥١١  ١١٤٫١٠٦٫٠٤٠  
  ==========  =========  ========  

  

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٣

  
  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  درھم  
        

  ٢٠٫٣٧٣٫٩٢٨ ٢٥٫٥٧٢٫٦٢٤  ١٠٫٥٥١٫٦٧٩  تجاريةذمم دائنة 
  ٥٫٤١٩٫٠٩٨  ٥٫٣٨٤٫٢٦٥  ٥٫٧٢٢٫٣٣٦  سلفيات من العمالء 

  ٢٫٢٨٦٫٩٠٩  ٣٫٢٤٢٫٨٨١  ١٫٤٥٥٫٥١٦   تمستحقا
  ٥٫٧٥٢٫١٦٥  ٥٫١٩٩٫٩٨٤  ٧٫٠٨٨٫٢٧٥  ذمم دائنة أخرى

  ---------- -----  ------------- -  ------------- -  
  ٣٣٫٨٣٢٫١٠٠  ٣٩٫٣٩٩٫٧٥٤  ٢٤٫٨١٧٫٨٠٦  
  =========  ========  ========  

    



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ١١

  
  )تابع( البيانات المالية المرحلية الموجزةحول  إيضاحات

   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في المنتھية  أشھر التسعةلفترة 
  
  األطراف ذات العالقة مع معامالتال   ١٤

  
  :  خالل الفترة فيما يلي المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة

  
  فترة الثالثة أشھر المنتھية في                                                     

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠  
  أشھر المنتھية في التسعةفترة     

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠     
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  ٧٫٧٤٧٫٢٢٩  ١٠٫٩٧٨٫٢٢١  ٢٫٧١٠٫٦٤٥  ٤٫٤٥٦٫٥٩٤  ذات عالقةأطراف إلى مبيعات 
  ٢٨٫١٦٥٫٤٨١  ٦٨٫٤١٧٫٣٥٧  ١٠٫١٠٠٫٧٦١  ١٦٫٦٢٧٫٢٥٩  مشتريات من أطراف ذات عالقة

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

  : فيما يلي التعويضات إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين
  
  المنتھية فيفترة الثالثة أشھر    

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠  
  أشھر المنتھية في التسعةفترة    

  )غير مدققة( سبتمبر ٣٠    
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  ٤٥٠٫٠٠٠  ٩٠٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  الرواتب والبدالت
  ======  ======  ======  ======  

  
  

        
  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  ذات عالقةإلى أطراف المستحق 

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  درھم  
        

  ٧٫٠٨٠٫٦٨١  ٦٫٢٢٥٫١٣٧  ٥٫٤٨٠٫٥٨٠  .م.م.شركة العلب المتحدة ذ
   --------------  --------- ----  --------- ----  
  ٧٫٠٨٠٫٦٨١  ٦٫٢٢٥٫١٣٧  ٥٫٤٨٠٫٥٨٠  
  
 

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

  
  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  من أطراف ذات عالقةالمستحق 

  ٢٠١٠ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١١ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم  درھم  
        

  ٤٢٨٫٠٣٥ ٢٨٠٫١١٨  ١٫٨٨٠٫٣٧٥  ).ع.م.ش(ان ـالمتحدة لأللب اراـة كايبـشرك
  ١٫٥٦٠  ٥٩٫٧٧٥  ٩٩٫٤١٦  . م.م.المخبز الحديث ذ

  ----------- ---  ------- ----  ----------  
  ٤٢٩٫٥٩٥  ٣٣٩٫٨٩٣  ١٫٩٧٩٫٧٩١  
  ========  ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .)ع.م.ش(شركة األغذية المتحدة 

 ١٢

  
  )تابع(البيانات المالية المرحلية الموجزة حول  إيضاحات

   ٢٠١١ سبتمبر ٣٠في المنتھية  أشھر التسعةلفترة 
  
   ربحية السھم   ١٥

    
  غير مدققة  غير مدققة  
  فترة التسعة أشھر 

  المنتھية في 
   ٢٠١١سبتمبر  ٣٠

  فترة التسعة أشھر
  المنتھية في

  ٢٠١٠سبتمبر  ٣٠
  
  
      

  ٣٦٫٤٣١٫٧٣٢  ٣٣٫٨٤٦٫٣٧٠  )درھم إماراتي(أرباح الفترة 
  =========  ========  

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

  ١٫٤٦  ١٫٣٥  ) درھم لكل سھم(ربحية السھم األساسية 
  ====  ===  
  

    الرأسمالية  االرتباطاتوالضمانات   ١٦
    

  غير مدققة  غير مدققة  
  سبتمبر  ٣٠  

٢٠١١  
  سبتمبر  ٣٠

٢٠١٠  
 درھم  درھم   

 
  ١٫٤٠٥٫١٨٠  ١٫٦٠٥٫١٨٠  ضمانات مصرفية 
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  االلتزامات الطارئة    ١٧

  
ً كبير يطالب أحد عمالء الشركة بتنفيذ اتفاقية الوكالة الحصرية الحالية المبرمة بين الشركة والعميل باإلضافة إلى مبلغ  عن  تعويضا

عدم وفاء العميل بالتزاماته قامت الشركة برفع دعوى مقابلة نظراً ل. المزعومة لھذه االتفاقية لمخالفاتنظراً ل لحقت بهاألضرار التي 
ً  يصعب. المنصوص عليھا في االتفاقية الثانوية المبرمة مع الشركة على  سيكون ھناك تأثير مالي ما تقدير إذا من الناحية العملية حاليا

قام ، ٢٠١٠إبريل  ١٤ طلب التحكيم المستلم بتاريخ إال أنه بناًء على. يمكن إجراء تقييم معقول ألي نتيجة لھذه الدعوىالشركة كما ال 
   . إجراءات التحكيموبدأت  المقررة رسومالالطرفان بدفع 

  
ً وتم التوقيع عليھا بنود الدعوى مناقشة  تتمالتحكيم ھيئة خالل االجتماع األول مع   دعواهالئحة تقديم لعميل طلبت المحكمة من ا .الحقا

 للمستندات األخرى المطلوب زمني المحكمة أنھا ستقوم بوضع جدولقررت . مقابلةال دعواھاوھا كما طلبت من الشركة تقديم دفاع
  .قبل الطرفينمن  تقديمھا

  
  .المقابلة ودعواھابتقديم دفاعھا  ٢٠١١ أغسطس ٩في كما قامت الشركة . ٢٠١١يوليو  ١٩في دعواه  بتقديم الئحةقام العميل 

  
 .التي ينبغي اتخاذھا في التحكيم اإلجراءات إرسال/جتماعحالياً المحكمة لتحديد ا الطرفانينتظر 

  
  
  
  
  




