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 مدقق الحسابات المستقلتقرير البيانات المالية و 
 2016 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في
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 صفحــة  جدول المحتويات
   

 5 – 1  مدقق الحسابات المستقلتقرير 
   
 6  ان المركز المالي بي
   

 7  الدخـل بيان 
   

 8  بيان الدخل الشامل 
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  بيان الدخلبيان الدخل
  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 2015 2016 اتإيضاح  
 درهــم درهــم   
    

 64.808.094 35.527.385  يراداتاإل
 (53.025.627) (31.297.663) 20 تكلفة المبيعات
 11.782.467 4.229.722  إجمالي الربح

    
 (6.261.699) (5.074.037) 21 المصاريف اإلدارية والعمومية

 (3.279.554) (3.234.806) 22 مصاريف البيع والتوزيع
 (2.000.000) (1.580.000) 12 مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 29.257.444 16.249.918 23 يرادات استثماراتإ
 -- 810.009 8 شركة زميلة حصة الشركة من أرباح

 (7.190.000) (537.000) 9 خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
 787.249 401.946  خرى أيرادات إ

 (276.626) (11.989)  تكاليف التمويل
 22.819.281 11.253.763  للسنةالربح 

    
    العائد الى:

 22.445.369 11.253.763  مساهمي الشركة
 373.912 --  األقلية غير المسيطرة

 
 

11.253.763 22.819.281 
    

 0.26 0.13 24 الواحدللسهم األساسي  حالرب

 
 
 

 
 
 

 .المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءا  تشكل ات المرفقة يضاحاإلإن 
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  بيان الدخل الشاملبيان الدخل الشامل
  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 
 2015 2016 يضاحاتإ 
 درهـــم درهـــم  
    

 22.819.281 11.253.763  للسنةح الرب
    

    األخرى:الدخل الشامل  بنود

ا الحقاً ضمن األرباح بنود من الممكن إعادة تصنيفه
 أو الخسائر

 

  

 17.088.800 10.846.018 9 الزيادة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع
    

 ا الحقاً ضمن األرباح أوبنود لن يتم إعادة تصنيفه
 الخسائر

 
  

نتيجة بيع استثمارات متاحة من حقوق الملكية محول ال
 للبيع

 
-- (7.827) 

 (1.000.000) (1.000.000)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 16.080.973 9.846.018  االخرى للسنة الدخل الشاملاجمالي بنود 

 38.900.254 21.099.781  للسنةاجمالي الدخل الشامل 
    

    الى:العائد 
 38.526.342 21.099.781  مساهمي الشركة

 373.912 --  األقلية غير المسيطرة

  21.099.781 38.900.254 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل ات المرفقة يضاحاإلإن 
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  لكيةلكيةالمالمبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 
  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

  
  

 اتحتيايياال رأس المال 

 التغيرات المتراكمة في
 القيمة العادلة لالستثمارات

 ةأرباح مستبقا المتاحة للبيع
 حقوق المساهمين

 الشركة في
 حقوق االقلية
 المجمـوع غير المسييرة

         درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
 407.972.914 5.953.956 402.018.958 51.027.229 128.990.110 135.601.619 86.400.000 2014ديسمبر  31ا في الرصيد كم

 22.819.281 373.912 22.445.369 22.445.369 -- -- -- 2015 ديسمبر 31 للسنة المنتهية فيالربح 
 16.080.973 -- 16.080.973 (1.000.000) 17.080.973 -- -- للسنة الدخل الشامل االخرى بنود 

 38.900.254 373.912 38.526.342 21.445.369 17.080.973 -- -- للسنةالدخل الشامل إجمالي 
 -- -- -- (2.244.537) -- 2.244.537 -- (16المحول إلى احتياطيات )ايضاح 

 6.000.000 -- 6.000.000 -- 6.000.000 -- -- المحول إلى بيان الدخل نتيجة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
 (8.640.000) -- (8.640.000) (8.640.000) -- -- -- (25توزيعات أرباح )ايضاح 

 -- 2.244.537 6.000.000 (10.884.537) (2.640.000) -- (2.640.000) 
 444.233.168 6.327.868 437.905.300 61.588.061 152.071.083 137.846.156 86.400.000 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

 11.253.763 -- 11.253.763 11.253.763 -- -- -- 2016 ديسمبر 31 للسنة المنتهية فيالربح 
 9.846.018 -- 9.846.018 (1.000.000) 10.846.018 -- -- خرى للسنة الدخل الشامل األبنود 

 21.099.781 -- 21.099.781 10.253.763 10.846.018 -- -- للسنةاجمالي الدخل الشامل 
 -- -- -- (1.125.376) -- 1.125.376 -- (16المحول إلى احتياطيات )ايضاح 

 (8.640.000) -- (8.640.000) (8.640.000) -- -- -- (25توزيعات أرباح )ايضاح 
 (6.327.868) (6.327.868) -- -- -- -- -- (30)ايضاح  حقوق الملكية غير المسيطرةى لعتعديل 

 -- 1.125.376 -- (9.765.376) (8.640.000) (6.327.868) (14.967.868) 

 450.365.081 -- 450.365.081 62.076.448 162.917.101 138.971.532 86.400.000 2016 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
 .ةالمالي البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءا  تشكل المرفقة  اتيضاحإن اإل

.
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  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 2016 2015 

 درهــم درهــم 
   التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 22.819.281 11.253.763 للسنةربح ال
   التعديالت:

 3.442.384 1.603.011 ، آالت ومعداتممتلكاتاستهالك   
 -- (10.000) كات، آالت ومعداتربح بيع ممتل  
 (20.020.438) (6.450.737) التغير في القيمة العادلة الستثمارات في ممتلكات  
 (36.004) -- ربح بيع استثمارات متاحة للبيع  
 7.190.000 537.000 خسارة انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع  
 -- (810.009) من أرباح شركة زميلةالشركة حصة   
 2.000.000 1.580.000 مخصص بضاعة بطيئة الحركة  
 60.000 -- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  
 379.537 231.085 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  
 (221.097) -- مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين ال لزوم له  
 (7.085.241) (6.287.292) ايرادات توزيعات أرباح  
 (1.444.190) (1.830.416) دات تأجير من استثمارات في ممتلكاتايرا  
 (671.571) (1.681.473) ايرادات فوائد  
    276.626 11.989 تكاليف التمويل  

 6.689.287 (1.853.079) والميلوبات التشغيليةالموجودات  قبل التغيرات في ةالتشغيلي التدفقات النقدية
 (850.603) 1.056.303 دات ثروة حيوانية داجنةفي موجو  ()الزيادةالنقص /

 -- (457.377) عالقة وزيادة في المطلوب من طرف ذال
 (4.312.705) (1.115.768) الزيادة في المخزون 

 (2.455.432) 369.540 في ذمم تجارية مدينة وأخرى  (الزيادة/) النقص
    465.870 250.633 الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 (463.583) (1.749.748) النقد المستخدم في العمليات
 (138.320) (594.316) المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين

    (276.626) (11.989) تكاليف التمويل المدفوعة
    (878.529) (2.356.053) العمليات التشغيليةالمستخدم في  صافي النقد

   االستثماريةالتدفقات النقدية من العمليات 
 (4.118.891) (1.889.452) شراء ممتلكات، آالت ومعدات

 -- 34.516 متحصالت من بيع ممتلكات، آالت ومعدات
 671.571 1.681.473 فوائد مقبوضة

 7.085.241 6.287.292 توزيعات أرباح مقبوضة
 (90.595) -- إضافات على استثمارات في ممتلكات قيد التطوير

 195.671 -- يع استثمارات متاحة للبيعمتحصالت من ب
 1.444.190 1.830.416 ايرادات تأجير استثمارات في ممتلكات

 (7.261.136) 1.343.561 النقص /)الزيادة( في ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ربطها
 -- 2.000.000 قرض مسددة من طرف ذو عالقة أقساط
    (2.073.949) 11.287.806 العمليات االستثمارية/)المستخدم في( من  المتحصل النقد صافي

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

 3.923.088 -- الزيادة في إستالف من البنوك
 (7.399.754) (8.537.557) توزيعات أرباح مدفوعة

    (4.476.666) (9.537.557) المستخدم في العمليات التمويلية النقدصافي 
    (7.429.144) (605.804) وما يعادلهفي النقد النقص  صافي

    10.911.430 3.478.398 السنة **النقد وما يعادله في بداية 
    3.482.286 2.872.594 (14)إيضاح  السنةالنقد وما يعادله في نهاية 

   تعامالت غير نقدية
 -- (75.000.000) محول من استثمارات في ممتلكات لموجودات أخرى 

  -- (25.000.000) الغاء ذمة دائنة عن شراء استثمارات في ممتلكات نتيجةتعديالت على استثمارات في ممتلكات 
درهـم تخـص الشـركة  3.888مـة بعـد طـرح مبلـ  بصـافي القي 2016ينـاير  1** تم االفصاح عن رصيد النقد ومـا يعادلـه كمـا فـي 

  (.30)ايضاح  السابقةالتابعة 
 .البيانات الماليةمن هذه ال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءا  يضاحإن اإل



 

  1111      ""ش.م.ع.ش.م.ع.""  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلفشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

  
  ات حول البيانات الماليةات حول البيانات الماليةإيضاحإيضاح

  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 
  مةمةعاعامعلومات معلومات   --11

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

 ربية المتحدة.مارات العاإل –، رأس الخيمة 184هو صندوق بريد رقم للشركة المسجل  المكتب
 

جميع األعمال الزراعية والصناعية والتجارية واألعمال االنتاجية الفنية األخرى  هي للشركة ةالرئيسي ةنشطاألن إ
 .المتعلقة بإنتاج الدواجن

 

تمثل البيانات المالية المستقلة للشركة بعد فقدان السيطرة على  2016 ديسمبر 31إن البيانات المالية كما في 
يناير  1لتابعة السابقة السادة/ شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م. وذلك اعتبارا  من شركتها ا
، وااليضاحات المتعلقة بها، تم عرضها على أساس 2015ديسمبر  31المقارنة كما في  . إن أرقام2016
 (.30 )ايضاحالبيانات المالية توحيد 

 
  (IFRSs)ر المالية الجديدة والمعّدلة تيبيق المعايير الدولية إلعداد التقاري -2
الجديدة والمعدلة الميبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي على البيانات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

 المالية
 ة التي تبدأ في أو بعدتم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوي

في البيانات المالية. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها تأثير  2016يناير  1
جوهري على المبال  المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية 

  ت أو الترتيبات المستقبلية.للمعامال
  الحسابات التنظيمية المؤجلة  – 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  .بشأن مبادرة اإلفصاحعرض البيانات المالية  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
والمتعلقـــة بالمحاســــبة المتعلقــــة  الترتيبــــات المشــــتركة 11التعـــديالت علــــى المعيـــار الــــدولي إلعــــداد التقاريــــر الماليــــة رقـــم 

  باإلستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة.
  38 والمعيار المحاسبي الدولي رقمالممتلكات، اآلالت والمعدات  16التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  لة لإلستهالك واإلطفاء.والمتعلقة بتوضيح األساليب المقبو الموجودات غير الملموسة 
 41 والمعيار المحاسبي الدولي رقم الممتلكات، اآلالت والمعدات 16التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  النباتات المعمرة المثمرة. حولالزراعة 
جيل االستثمارات في والتي تسمح بتس البيانات المالية المنفصلة 27التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

بإستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية  بشكل إختياري الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة 
  المنفصلة.

تقارير ، والمعيار الدولي إلعداد الالبيانات المالية الموحدة 10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اإلستثمار في  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرى  12المالية رقم 

 والتي توضح بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق التوحيد إستثناء للمنشأت اإلستثمارية.الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
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  ات حول البيانات الماليةات حول البيانات الماليةإيضاحإيضاح

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 
 ""تتمةتتمة"" (IFRSs)تيبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
على البيانات الجديدة والمعدلة الميبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

  "تتمة" المالية
والتي تتضمن التعديالت على المعيار  2014 – 2012دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 .34ورقم  19والمعيار المحاسبي الدولي رقم  7ورقم  5الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

لتقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن المعايير الدولية إلعداد ا 2-2
 موعد تيبيقها بعد

التالية التي تم إصدارها ولم يحن موعد  تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلةلم  
 تطبيقها بعد:

 تيبق للفترات السنوية ر المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد التقاري
   التي تبدأ من أو بعد

 – 2014دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير  2016

 .28 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 12ورقم  1المالية رقم 

تطبق التعديالت على المعيار الدولي 
والمعيار  1إلعداد التقارير المالية رقم 

للفترات السنوية  28المحاسبي الدولي رقم 
، تطبق 2018يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد 
للفترات السنوية  12التقارير المالية رقم 

   2017اير ين 1التي تبدأ من أو بعد 
المتعلقة ضرائب الدخل  12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 باإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عن الخسائر غير المحققة.
 2017يناير  1

  
 بيان التدفقات النقدية  7التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ات المالية ايضاحات لتقييم تزويد مستخدمي البيانالتي تهدف إلى 
 .التغييرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية

 2017يناير  1

  
المعامالت بالعمالت  22تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 والبدل المدفوع مقدما  األجنبية 
 تفسير المعامالت بالعمالت األجنبية أو جزء من المعامالت يعالج
 ا:معند
 يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛ 
  تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل المدفوع مقدما  أو بإلتزام الدخل

المؤجل المتعلق بهذا البدل، قبل اإلعتراف باألصل ذات العالقة، 
 المصاريف أو الدخل؛ و

  نقدييكون األصل المدفوع مقدما  أو إلتزام الدخل المؤجل غير. 

 2018يناير  1
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 "تتمة"( IFRSs)والمعّدلة تيبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة  -2
المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن  المعايير الدولية إلعداد التقارير 2-2

 "تتمةموعد تيبيقها بعد "
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 
 تيبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

المدفوعات على أساس  2م التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق
 األسهم التي توضح تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.

 2018يناير  1
  

المتعلق  عقود التأمين :4تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
صدار اإلو  9 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمبتواريخ تطبيق مختلفة للمعيار 

 معيار عقود التأمين الجديد.و الجديد 

 2018يناير  1

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

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

في التغيير في اإلستخدام إذا كان العقار يفي، أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار 
على  حد ذاته دليال  في  ال يشكل العقارفي نوايا اإلدارة الستخدام  . إن التغييرممتلكات
رجة هي غير تم تعديل الفقرة لتوضح أن قائمة األمثلة المد ستخدام.اإلير في يحدوث تغ
 حصرية.

 2018يناير  1

  
األدوات المالية:  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

احات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير يضوالمتعلق باإلاإلفصاحات 
 .9المالية رقم 

عند تطبيق المعيار الدولي 
 إلعداد التقارير المالية رقم

   للمرة األولى 9
ت والمتعلقة األدوات المالية: اإلفصاحا 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

المعيار الدولي عند تطبيق 
إلعداد التقارير المالية رقم 

   للمرة األولى 9
 عقود اإليجار  16 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق
كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

طلب من المستأجرين اإلعتراف عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يت
شهرا  أو  12بموجودات ومطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 

أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجرين بتصنيف عقود 
 16اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون تغيير جوهري عن المعيار الدولي للتقارير المالية السابق 
 .17رقم 

 2019يناير  1

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

 والمشاريع المشتركةاإلستثمار في الشركات الزميلة  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
( بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو 2011)

 المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى 
 أجل غير مسمى
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016سمبر سمبر ديدي  3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
  
  
 "تتمة" (IFRSs)تيبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن  2-2

 "تتمةموعد تيبيقها بعد "
 تيبق للفترات السنوية التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد

   التي تبدأ من أو بعد
، 2009في  ةاألدوات المالية )النسخة المعدل 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 (2014و  2013، 2010
 2018يناير  1

  
الذي قدم  2009ي نوفمبر الصادر ف 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية. تم تعديل المعيار الدولي إلعداد 
ليتضمن متطلبات تصنيف  2010في أكتوبر األدوات المالية  9التقارير المالية رقم 

لغاء اإلعتراف بها. وتم تعديله في نوفمبـر  ليتضمن  2013وقياس المطلوبات المالية وا 
، تم إصدار نسخة 2014متطلبات الجديدة بشأن محاسبة التحوط العامة. وفي يوليو ال

حيث كان الهدف األساسي  9أخرى معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 
منه أن يشمل أ( متطلبات اإلنخفاض في القيمة للموجودات المالية، و ب( تعديالت 

والقياس من خالل تقديم إحدى فئات قياس "القيمة محدودة على متطلبات التصنيف 
 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى" على أدوات دين معينة بسيطة.

 

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

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

 

  
  يتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:

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

فئة  2014في نسخته الصادرة في  9الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم  المعيار
"القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى" ألدوات دين معينة. ويتم 
تصنيف المطلوبات المالية وفق هذا المعيار بنفس الطريقة التي ُتصنف بها ضمن 

االختالفات في المتطلبات التي مع وجود بعض  39المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ُيعمل بها في قياس المخاطر االئتمانية الخاصة للمنشأة.

 

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

تقدم نموذج "خسارة ائتمانية متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية،  2014
يس من الضروري حدوث أي حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسائر وعليه فأنه ل

 اإلئتمان.

 

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

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

 

  
  :م تطبيق متطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات والمطلوبات المالية تإلغاء االعتـراف

 .39من المعيار المحاسبي الدولي رقم 
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
  
  
 "تتمة" (IFRSs)ير المالية الجديدة والمعّدلة تيبيق المعايير الدولية إلعداد التقار  -2
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن  2-2

 "تتمةموعد تيبيقها بعد "
 قارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد الت

 
 تيبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

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

تجة عن العقود المبرمة مع العمالء. عندما واحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإليرادات النا
محل  15يدخل المعيار حيز التطبيق سوف يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ومعيار  اإليرادات – 18إرشادات تحقق اإليرادات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ت المتعلقة بها.والتفسيرا عقود المقاوالت – 11المحاسبة الدولي رقم 

 

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

تعترف باإليرادات مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبل  الذي يعكس 
لتحديد، يقدم التعويض المادي الذي تتوقعه المنشأة مقابل تلك السلع أو الخدمات. على وجه ا

 خطوات لإلعتراف باإليرادات: 5المعيار نموذج من 

 

  
 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء - 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 "تتمة"
 

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

 األداء.
 

  
يرادات للمنشأة عند يتم اإلعتراف باإل 15ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

أداء اإللتزام أي عندما تتنقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى 
 15العميل. تمت إضافة توجيهات أكثر تقييدا  في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

دولي إلعداد التقارير للتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، يتطلب المعيار ال
 إفصاحات واسعة. 15المالية رقم 

 

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

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

 2018يناير  1

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

 اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو  ( بشأن معالجة بيع2011)

 المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ التطبيق 
 إلى أجل غير مسمى
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
  
  
 "تتمة" (IFRSs)ولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة تيبيق المعايير الد -2
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن  2-2

 "تتمةبعد "موعد تيبيقها 

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

والمعيار الدولي إلعداد  15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ، قد ال يكون لها تأثير هام على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولى.16رير المالية رقم التقا

 

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

وقد يكون لتطبيق المعيار  .2019يناير  1في الفترة السنوية التي ستبدأ في  16إلعداد التقارير المالية رقم 
مبال  تأثير جوهري على ال 9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

االيرادات من العقود مع العمالء المدرجة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة والمتعلقة ب
 16قد يكون تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركةوب

 .لواردة في البيانات المالية للشركة والمتعلقة بعقود االيجارتأثيرا  جوهريا  على المبال  المدرجة واالفصاحات ا
 

ومع ذلك فأنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم معقول لتأثير هذا التطبيق حيث ان الشركة  في مرحلة إجراء 
 .مراجعة مفصلة لذلك

 

 أهم السياسات المحاسبيةملخص ب -3
عة في اعداد هذه البيانات المالية. تم تطبيق هذه السياسات فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المتب

 بشكل منتظم على كل السنوات المعروضة.
 

 معايير اإلعداد  3-1
( ومتطلبات القانون االتحادي IFRSتم إعداد هذه البيانات المالية وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )

 .2015لسنة  (2)م لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق
 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة )" قانون الشركات "( قد تم تطبيقه  2015لسنة  (2)إن القانون االتحادي رقم 
تزام من تاريخ تطبيق قانون الشركات لالل ا  شهر  أربعة وعشرون فترة  الشركة. لدى 2015يوليو  1 من اعتبارا  

 من هذه األحكام اإلنتقالية. الشركةستفادت ا"( ولقد بأحكامه )"األحكام اإلنتقالية
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016ديسمبر ديسمبر   3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

  
 

 "تتمة" المحاسبيةملخص بأهم السياسات  -3
 

 أرقام المقارنةأسس إعداد   3-2
االستثمارات في ممتلكات وبعض فقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا إعادة تقييم تم إعداد البيانات المالية و 

والتي تم عرضها حسب قيمتها العادلة. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة  األدوات المالية
 للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.

 
ي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات إن القيمة العادلة هي القيمة الت

، بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس
 خر.آو أكان مقدرا  بفضل أسلوب تقييم تحقيقه بطريقة مباشرة أ

 
بعين االعتبار تلك العوامل عند  الشركةتأخذ موجودات أو المطلوبات، عند تقدير القيمة العادلة ألي من ال

ات اذا اخذ المتعاملين في السوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير الموجودات أو المطلوب موجوداتتسعير ال
ات في تاريخ القياس. تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيان أو المطلوبات

معامالت الدفع على أساس األسهم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد  المالية على ذلك األساس، باستثناء
القياسات التي تتشابه و  17، معامالت اإليجار ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 2التقارير المالية رقم 

القابلة للتحقق في المعيار المحاسبي الدولي رقم  مثل صافي القيمة مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة،
 .36المعيار المحاسبي الدولي رقم  قيمة اإلستخدام كما فيمثل  أو 2
 

 3أو  2أو  1إضافة إلى ذلك، ُتصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المستوى 
قيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة بناء  على مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات ال

 العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:
  النشطة المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس.

 إدراجها القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم  المستوى الثاني: قياسات
 في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 تتقاة من المدخالت غير المالحظة للموجودات والمطلوباالمستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المس. 
 

بعرض بيان المركز المالي الخاص بها بشكل عام حسب السيولة، وذلك بالتفريق بين الجزء  الشركةتقوم 
شهرا  بعد تاريخ بيان المركز  12المتداول وغير المتداول إعتمادا  على توقعات التحصيل أو السداد خالل 

ي )غير متداول( حيث تم إظهار ذلك في شهرا  بعد تاريخ بيان المركز المال 12المالي )المتداول( وأكثر من 
 .اإليضاحات

 

 المتبعة:ملخص بأهم السياسات المحاسبية فيما يلي 
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 أرقام المقارنةأسس توحيد  3-3
البيانات المالية  2015ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  2015ديسمبر  31تضم أرقام المقارنة كما في 

"شركة رأس الخيمة للتغليف  التابعة )الشركةمسبقا  يطر عليها من قبل الشركة المس أةوالمنشالخاصة بالشركة 
 .((30" )ايضاح ذ.م.م.دة و المحد

 

 سيطرة عندما يكون للشركة:تتحقق ال
  المنشأة المستثمر بها؛التحكم بالقدرة على 

 المنشأة المستثمر بها؛ وب العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها نشوء حق للشركة أو اطالعها على 

  عوائد المستثمر. بغرض التأثير علىالمنشأة المستثمر بها  التحكم فيالقدرة على 
 

ا إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق تقوم الشركة بإعادة تقييم م
 والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله.

 

المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، فيكون  أةفي المنش حقوق التصويت الخاصة بالشركة تقلعندما 
لشركة السيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه ل

 األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.
 

حقوق التصويت  للشركةبعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان  تأخذ الشركة
 :ما يلي ة. تشمل تلك الحقائق والظروفسيطر ال اشأة المستثمر بها أم ال بشكل كاٍف لمنحهفي المن

  بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين؛ الشركةلكها تمالتي تحجم حقوق التصويت 
  ؛وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى  الشركةلكها تمتحقوق التصويت المحتلمة التي 
 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و 

  القدرة الحالية على توجيه اهديل ت، أو ليسالهالشركة أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن ،
ويت في اجتماعات المساهمين األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات، بما في ذلك كيفية التص

 .السابقة
 

بينما تتوقف تلك  على السيطرة على تلك الشركة التابعة، تحصل الشركةد الشركة التابعة عندما تبدأ عملية توحي
السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين إيرادات  شركةفقد الالعملية عندما ت

يان الدخل الشامل وب في بيان الدخل الموحد ل السنةالمستحوذة أو المستبعدة خالالشركة التابعة ومصاريف 
على الشركة  شركةعلى السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة ال شركةمن تاريخ حصول ال الموحد
 التـابعة.
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إن الـــربح أو الخســـارة وكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر الـــدخل الشـــامل األخـــرى موزعـــة علـــى مـــالكي الشـــركة ومـــالكي 
الحصـــص غيـــر المســـيطرة. إجمـــالي الـــدخل الشـــامل للشـــركة التابعـــة مـــوزع علـــى مـــالكي الشـــركة واألطـــراف غيـــر 

 ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة األطراف غير المسيطرة.المسيطرة حتى لو أدى 
 

التابعـة لكـي تـتالئم سياسـاتها المحاسـبية مـع  ة، يـتم إجـراء تعـديالت علـى البيانـات الماليـة للشـركحيثما لـزم األمـر
 تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

 

واألربـاح والمصـاريف والتـدفقات بمـا فـي ذلـك األصـول وااللتزامـات وحقـوق الملكيـة جميع المعامالت  يتم إستبعاد
 المجموعة عند التوحيد. النقدية الناتجة عن المعامالت الداخلية بين أعضاء

 

 :السابقة التابعة الشركة
 :2015 ديسمبر 31كما في  السابقةفيما يلي تفاصيل الشركة التابعة 

 
     ط الرئيسيالنشـا بلد التأسيس نسبة المساهمة بالملكية  السابقةالتابعة  إسم الشركة

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

تجارة الورق وصناعة العبوات  اإلمارات العربية المتحدة 50%
 والصناديق الكرتونية

 
 استثمار في شركة زميلة 3-4

مشـروع تأثير هام عليهـا ولكنهـا ال تعتبـر شـركة تابعـة لهـا وال حصـة فـي  الشركةالشركة الزميلة هي منشأة تملك 
علـــى المشـــاركة فـــي إتخـــاذ القـــرارات حـــول السياســـات الماليـــة  الشـــركةمشـــترك. ويعـــرف هـــذا التـــأثير الهـــام بقـــدرة 

 والتشغيلية للشركة المستثمر بها وال يصل هذا التأثير إلى درجة السيطرة المطلقة أو حتى السيطرة المشتركة.
 

باسـتخدام طريقـة حقـوق الملكيـة، إال  البيانـات الماليـة يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة فـي
في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار محتفظ به للبيع، في تلك الحالة يـتم تسـجيله بنـاء علـى المعيـار الـدولي 

موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة. بناء  على طريقـة حقـوق  5إلعداد التقارير المالية رقم 
لالعتــراف بحصــة  ملكيــة، تظهــر االســتثمارات فــي شــركات زميلــة فــي بيــان المركــز المــالي بالتكلفــة بعــد تعــديلهاال

فـي  الشـركةمن االرباح او الخسائر وبنود الـدخل الشـامل األخـرى للشـركة الزميلـة. فـي حـال زيـادة حصـة  الشركة
تتضـمن أي حصـص طويلـة األجـل، والتـي  خسائر الشركة الزميلة عن االستثمار في تلـك الشـركة الزميلـة )والتـي

يـتم االعتـراف بهـا فقـط إلـى الحـد الـذي فـي الشـركة الزميلـة(  الشـركةفي جوهرها، تشكل جزء من صافي إسـتثمار 
 التزامات قانونية أو إستداللية متوقعة أو قدمت دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة. الشركةتكبدت فيه 



 

  2020      ""ش.م.ع.ش.م.ع.""ف ف شركة رأس الخيمة للدواجن والعلشركة رأس الخيمة للدواجن والعل
 

  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
 

 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -3
 
 استثمار في شركة زميلة "تتمة" 3-4
 

بـات في صافي القيمـة العادلـة للموجـودات والمطلوبـات والمطلو  الشركةإن أية زيادة في تكلفة الشراء عن حصة 
ويـتم تضـمينها فـي القيمـة  االعتراف بهـا كشـهرة، الطارئة المحددة للشركة الزميلة المعترف بها بتاريخ الشراء يتم

ــــادة فــــي حصــــة  ــــات  الشــــركةالمدرجــــة لالســــتثمار. إن أي زي ــــة للموجــــودات والمطلوب مــــن صــــافي القيمــــة العادل
 الخسائر. وأاالعتراف بها مباشرة في األرباح والمطلوبات الطارئة عن تكلفة الشراء، بعد إعادة التقييم، يتم 

 
والشــركة الزميلـة، فـإن ايــة اربـاح او خسـائر ناتجــة، يـتم االعتــراف  الشـركةفـي حـال وجــود أي معـامالت مـا بــين 

 .الشركةإلى الحد غير المتعلق بحصة  للشركةبها ضمن البيانات المالية 
 
 إندماج األعمال 3-5

شآت باستخدام طريقة االستحواذ. ويتم قياس البدل المقدم ضمن اندماج األعمال تتم محاسبة االستحواذ على المن
بتاريخ االستحواذ،  الشركةبالقيمة العادلة، والتي يتم حسابها على أنها مجموع القيم العادلة لألصول التي قدمتها 

ة إلى حصص حقوق لمصلحة مالكي المنشأة المشتراة السابقين باإلضافالشركة والمطلوبات التي تحملتها 
بالتكاليف  عتراففي مقابل السيطرة على المنشأة المشتراة. وبشكٍل عام، يتم اإلالشركة الملكية التي أصدرتها 

 المتعلقة بعمليات االستحواذ في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
 

لتي تم تحملها بقيمها باألصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات ا عتراففي تاريخ االستحواذ، يتم اإل
 العادلة.

 

يتم قياس الشهرة بالزيادة في مجموع البدل المقدم، ومبل  أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة، والقيمة 
العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المشترية التي كانت تحتفظ بها سابقا  في المنشأة المشتراة )إن وجدت(، 

المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المتحملة بتاريخ االستحواذ. في حال، بعد على صافي مبال  األصول 
إعادة التقييم، تجاوز صافي مبال  األصول المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المتحملة بتاريخ التملك مجموع 

لحصة حقوق الملكية للشركة  البدل المقدم ومبال  أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة والقيمة العادلة
بالزيادة مباشرة في الربح  عترافالمشترية التي كانت تحتفظ بها سابقا  في المنشأة المشتراة )إن وجدت(، يتم اإل

 أو الخسارة كربح شراء.
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إن الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيها في حصة تناسبية من صافي أصول 
بية للملكية غير المنشأة في حالة التصفية، يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناس

المسيطرة من المبال  المعترف بها لصافي األصول القابلة للتحديد في المنشأة المشتراة. يتم اختيار أساس 
القياس على أساس كل معاملة على حده. يتم قياس األنواع األخرى من الملكية غير المسيطرة بالقيمة العادلة أو 

 ر إلعداد التقارير المالية، عندما يكون ذلك مناسبا .بناء  على األسس المحددة في معيار دولي آخ
 

في اندماج األعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة عن ترتيب  الشركة عندما يشتمل البدل المقدم من قبل 
بدل محتمل، يتم قياس البدل المحتمل تقديمه بالقيمة العادلة في تاريخ تملكه ويتم إدراجه كجزء من البدل المقدم 

اندماج األعمال. يتم تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارها تعديالت فترة في 
القياس بأثر رجعي، مع عمل تعديالت مقابلة على الشهرة. إن تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ 

التي ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة اعتبارا  عن معلومات إضافية يتم الحصول عليها خالل " فترة القياس " )و 
 من تاريخ االستحواذ( حول الوقائع والظروف السائدة بتاريخ التملك.

 
إن المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل تقديمه والتي ال يمكن اعتبارها تعديالت فترة 

تتم إعادة قياس البدل المحتمل تقديمه والمصنف كحقوق  القياس تعتمد على كيفية تصنيف البدل المحتمل. ال
ملكية في تواريخ تقارير مالية الحقة، ويتم حساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية. يتم إعادة قياس 
البدل المحتمل تقديمه والمصنف على أنه أحد األصول أو المطلوبات في تواريخ تقارير مالية الحقة وفقا 

المخصصات، المطلوبات  37أو معيار المحاسبة الدولي رقم  39لي إلعداد التقارير المالية رقم للمعيار الدو 
بالربح أو الخسارة المقابلة في األرباح أو  عتراف، حسبما يكون مالئما ، مع اإلالمحتملة والموجودات المحتملة

 الخسائر.
 

السابقة في المنشأة المستحوذ  الشركةح في حال تمت عملية اندماج األعمال على مراحل، يعاد قياس مصال
عليها لقيمتها العادلة كما في تاريخ االستحواذ )أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها إلى 

باألرباح أو الخسائر الناتجة، إن وجدت، في األرباح أو الخسائر. يتم إعادة تصنيف  عتراف(، ويتم اإلالشركة
بها مسبقا   عترافن المصالح في المنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، والتي تم اإلالمبال  الناشئة ع

في حال تم استبعاد هذه  في بنود الدخل الشامل األخرى، إلى أرباح أو خسائر إذا كانت المعالجة مالئمة
 المصالح.
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 "تتمة" المحاسبيةملخص بأهم السياسات  -3
 

 "تتمة" األعمالإندماج  3-5
 

في حال عدم انتهاء المحاسبة األولية عن اندماج األعمال في نهاية الفترة المالية التي حصل فيها األندماج، 
لتي لم يتم إنتهاء عملية المحاسبة عنها. يتم تعديل هذه المبال  المؤقتة تسجل الشركة المبال  المؤقتة للبنود ا

بموجودات أو مطلوبات إضافية لتعكس المعلومات الجديدة  عترافخالل فترة القياس )انظر أعاله(، أو يتم اإل
ها التأثير التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف السائدة بتاريخ االستحواذ، إن توفرت، والتي من شأن

 على المبال  المعترف بها كما في ذلك التاريخ. 
 

 االعتراف باإليرادات 3-6
 

 مبيعات البضائع 3-6-1
أو ستحصل عليه من هذه المبيعات.  الشركةيتم قياس المبيعات بالقيمة العادلة للمقابل الذي حصلت عليه 

 تظهر المبيعات بالصافي بعد طرح مردودات المبيعات والخصومات.
 

 يتم االعتراف بمبيعات البضائع كإيراد عند استيفائها للشروط التالية:
 أن يتم تحويل المخاطر والمزايا المتعلقة بالبضائع إلى المشتري. -
بــالتحكم الفعــال علــى البضــائع المباعــة أو االســتمرار فــي التــدخل اإلداري فيمــا يتعلــق  الشــركةان ال تحــتفظ  -

 ها.لا في إدارة البضائع المملوكة بالبضائع المباعة بنفس درجة تدخله

 إمكانية قياس مبل  اإليراد بشكل يعتمد عليه. -

 .الشركةتصب المنافع االقتصادية المتعلقة بعملية البيع لمصلحة  أنأن يكون من المتوقع  -

 إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها مقابل عملية البيع بشكل يعتمد عليه. -
 

 ات توزيعات األرباحايراد 3-6-2
يتم االعتراف بايرادات التوزيعات من االستثمارات عند نشوء حق للمساهمين باستالم دفعات عن توزيعات أرباح 

 تلك االستثمارات.
 

 إيرادات الفوائد 3-6-3
يتم إحتساب إيرادات الفوائد المستحقة على أساس الفترات الزمنية والمبال  األصلية ومعدل سعر الفائدة 

لمكتسب. يتمثل سعر الفائدة في معدل سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع ا
 استالمها خالل العمر المتوقع لألصل المالي بهدف الوصول إلى صافي القيمة الدفترية لذلك األصل المالي.

 

 اإليجاراتايرادات  3-6-4
في ممتلكات بطريقة القسط الثابت وعلى أساس مدة عقد الستثمارات من ااإليجارات يتم االعتراف بايرادات 

 .اإليجار المعني
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -3
 

 اإليجار التشغيلي 3-7
تم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بالمنافع والمخاطر المتعلقة بملكية األصل كعقود ايجار ي

تشغيلية. يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت بناء  على مدى فترة 
 .اإليجار أو مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أيهما أقل

 
 

 األجنبيةالعمالت  3-8
فيها نشاطها الشركة بالعملة المسـتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي تمارس  للشركةتظهر البيانات المالية 

ومركزها المالي بالدرهم الشركة )العملة الوظيفية(. ألغراض البيانات المالية فإنه تم عرض نتائج أعمال 
 .عرض البيانات الماليةلة وعمللشركة اإلماراتي والذي يعتبر العملة الوظيفية 

 

)العملة  للشركة، يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة الوظيفية للشركةعند إعداد البيانات المالية 
، يتم إعادة امالت. بتاريخ كل بيان مركز مالياألجنبية( على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المع

ت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز تحويل البنود المالية المدرجة بالعمال
المالي. يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار 

جنبية والتي الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها. ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األ
 يتم قياسها طبقا  للتكلفة التاريخية.

 
 يتم إدراج فروقات أسعار الصرف ضمن األرباح والخسائر خالل السنة التي نشأت فيها تلك الفروقات.

 
 

 ف اإلقتراضيلاتك 3-9

ي تحتاج إلى يتم رسملة تكاليف اإلقتراض التي ترتبط مباشرة  باقتناء أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة للرسملة، والت
فترة زمنية طويلة كي تصبح جاهزة لإلستعمال أو للبيع، حيث يتم إضافتها إلى تكلفة تلك األصول وذلك إلى أن 

 تكون تلك األصول وبشكل كبير جاهزة لإلستعمال أو للبيع.
 

خصمها  إن إيرادات اإلستثمار المؤقت المكتسبة للقروض المحددة أثناء إنفاقها للحصول على الموجودات يتم
 من تكاليف اإلقتراض المؤهلة للرسملة.

 
 .خسائر للسنة التي يتم بها تكبدهاإن جميع تكاليف االقتراض األخرى تظهر كمصاريف في األرباح أو ال
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 3-10
 تظهر األراضي بالتكلفة ناقصا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت.

 
والمعدات واآلالت بمبل  إعادة التقييم ناقصا  خسائر اإلنخفاض في القيمة. تظهر الممتلكات  المبانيتظهر 
بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن األعمال الرأسمالية تحت االنجاز،  ستثناءبا ،األخرى 

 اإلنخفاض في القيمة.
 

إن الممتلكات قيد اإلنشاء والتي سيتم إستخدامها في اإلنتاج أو ألغراض إدارية، أو ألي أغراض لم يتم تحديدها 
خسائر ناتجة عن إنخفاض القيمة. تتضمن التكلفة على الرسوم المهنية بعد، يتم تسجيلها بالتكلفة، ناقصا  أية 

. الشركةالمتبعة من قبل المحاسبية وتكاليف اإلقتراض فيما يتعلق باألصول المؤهلة وذلك تماشيا  مع السياسة 
ي وكما هو الحال مع جميع األصول األخرى فإن إستهالك هذه األصول يبدأ عندما تكون جاهزة لإلستخدام ف

 األغراض التي تم إنشائها من أجلها.
 

 الملكيةيتم إضافة أي زيادة ناتجة عن إعادة تقييم المباني الى احتياطي إعادة تقييم ممتلكات ضمن حقوق 
باستثناء زيادة إعادة التقييم التي تمثل استردادا  لخسائر اعادة تقييم سابقة جرى االعتراف بها في األرباح 

 عتراف بهذه الزيادة في األرباح والخسائر.والخسائر حيث يتم اال
 

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

 
أعباء استهالك الممتلكات الظاهرة بمبل  اعادة التقييم كمصروف ضمن االرباح والخسائر، و يتم  يتم تحميل

بشكل منتظم الى حساب االرباح المستبقاة وذلك على نفس  الممتلكاتاسترداد جزء من احتياطي اعادة تقييم 
 م الظاهر ضمن رصيد حساب المباني.أسس استهالك مبل  زيادة التقيي

 
على الموجودات، فيما عدا الممتلكات قيد اإلنشاء، أعباء االستهالك وذلك بهدف إطفاء قيمة  يتم احتساب

أساس طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم في نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي 
تغيير في هذا التقديرات خالل ويتم إظهار أثر أي  المتبعةالمتوقع، صافي القيمة المستردة وطريقة االستهالك 
 الفترة المالية التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية.

 
يتم رسملة الصيانة، التجديدات والتحسينات عندما يكون من المرجح أن ينتج عنها تحسين للعمر اإلقتصادي 

 ر.لألصل المعني وقدرته، وتحسين نوعية االنتاج أو تخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبي
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 والمعدات "تتمة"الممتلكات واآلالت  3-10
 

والمعدات وذلك  واآلالت من عناصر الممتلكاتيتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر 
على اساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق ضمن االرباح 

 والخسائر.
 

 كما يلي:لألصول على أساس مدة الخدمة المتوقعة  االستهالك احتسابتم 
 
 سنوات 

 20 – 5 مباني
 20 أراضيتحسينات 

 10 - 5 آالت ومعدات
 4 سيارات
 5 – 4 ومفروشات أثاث
 4 أدوات

 
 إستثمارات في ممتلكات 3-11
تمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزيادة ت

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

حقا  إلثبات اإلستثمارات في ممتلكات بشكل مبدئي، يتم إدراجها التكاليف اليومية لصيانة تلك الممتلكات. ال
بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن 

 .يهاالخسائر للفترة التي نتجت ف التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو
 

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

ناتجة عن سحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في من إستبعادها. يتم اإلعتراف بأية خسائر أو أرباح 
 األرباح أو الخسائر للفترة التي تم خاللها السحب أو اإلستبعاد.
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 "تتمة" سبيةالمحاملخص بأهم السياسات  -3
 

 تتمة"إستثمارات في ممتلكات " 3-11
 

يتم إجراء التحويالت من أو إلى اإلستثمارات في ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في اإلستخدام المقترن بنهاية 
فترة اإلستخدام للمالك أو عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من 

تلكات لعقار يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ إستثمارات في مم
هذا العقار  الشركةتحتسب  وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك إستثمارا  عقاريا   .التغير في اإلستخدام

 .تغير في اإلستخداموالمعدات حتى تاريخ الواآلالت وفقا  للسياسة المدرجة ضمن الممتلكات 
 

تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستنادا  إلى التقييمات التي يجريها مقيمون ومستشارون 
 مستقلون.

 
 الثروة الحيوانية الداجنة 12 – 3
 الدجاج الالحم ب و البيض المخصّ  3-12-1
ــالبــيض ظهــر ي حتــى عمــر النضــوج، ناقصــا  أيــة خســائر تكلفــة التربيــة و بتكلفــة الشــراء الــدجاج الالحــم و  بالمخص 

متراكمة لالنخفاض في القيمة، حيث ال يوجد سوق نشط للدواجن التي في طور النمو في دولـة اإلمـارات العربيـة 
المتحــدة والــذي مــن خاللــه يــتم قيــاس القيمــة العادلــة، كمــا أن الطــرق البديلــة لتحديــد القيمــة العادلــة غيــر موثوقــة 

 بشكل واضح.
 

ـب والـدجاج الالحـم البيض المخص   تمثل تكلفة ب ومجمـوع التكـاليف المتكبـدة خـالل تكـاليف شـراء البـيض المخص 
 فترة التربية وحتى سن النضوج.

 

 اضالدجاج البيّ  3-12-2
 .االطفاء المتراكم، ناقصا  بالتكلفة اضالدجاج البي  يظهر 

 
المتكبــدة خــالل فتــرة التربيــة وحتــى ســن تكــاليف شــراء الصيصــان ومجمــوع التكــاليف  اضالــدجاج البي ــتمثــل تكلفــة 

 النضوج.
 

علــى  الثابــتاض علــى فتــرة عمــره االنتــاجي المقــدرة باســتخدام طريقــة معــدل القســط تكلفــة الــدجاج البي ــيــتم اطفــاء 
 :اآلتياألساس 

 شهرباأل االيفاء  عمر النضوج 
   

 ا  شهر  15 شهرأ 5 دجاج بياض
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 البضاعة 3-13

تظهــر البضـــاعة الجـــاهزة بســعر التكلفـــة أو صـــافي القيمـــة البيعيــة أيهمـــا أقـــل. تشـــتمل التكلفــة علـــى تكلفـــة المـــواد 
التي تساهم في تحويل المواد األولية إلى منـتج نهائــي. يـتم إحتسـاب األخرى المرتبطة يف األولية واألجور والتكال

 التكلفة بإستخدام طريقة المتوسط المرجح.
 

يــتم احتســاب التكلفــة باســتخدام طريقــة ، تظهــر المــواد األوليــة بســعر التكلفــة أو صــافي القيمــة البيعيــة أيهمــا أقــل
 .المتوسط المرجح

 

التصــنيع بســـعر التكلفــة أو صــافي القيمــة البيعيــة أيهمــا أقــل. وتشــتمل التكلفــة علــى تكلفــة  تظهــر البضــاعة تحــت
األوليــة إلــى بضــاعة تحـــت  التــي تســـاهم فــي تحويــل المــواداألخــرى المرتبطــة المــواد األوليــة واألجــور والتكــاليف 

 التصنيع.
 

 ة متوقعة حتى إتمام، بيع وتوزيع المنتج.تمثل صـافي القيمة البيعية سعر البيع المقدر ناقصا  أية تكاليف إضافي
 
 

 قيمة الموجودات الملموسة انخفاض 3-14
بمراجعة صافي قيمة الموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك مركز مالي  بيان بتاريخ كل ةالشركتقوم 

، يتم تقدير في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر انخفاضمؤشر على أن تلك الموجودات تعاني من 
في القيمة )إن وجدت(. عند عدم وجود أسس معقولة لتحديد  االنخفاضلتحديد خسائر  لالستردادالقيمة القابلة 

بتقدير القيمة المستردة من وحدة توليد النقد التي  الشركةالقيمة القابلة لالسترداد من كل أصل على حدة، تقوم 
يتم توزيعها على وحدات  للشركةتوزيع، فإن الموجودات العامة ينتمي إليها األصل. عند وجود أسس معقولة لل

عند وجود اسس معقولة  توليد النقد بشكل إفرادي أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد
 للتوزيع.

 

مة الناتجة عن تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في القيمة العادلة مخصوما  منها التكلفة حتى إتمام البيع أو القي
يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  ،االستعمال أيهما أعلى. عند تقييم القيمة الناتجة عن االستعمال

للوصول بها إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم مناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالية مع مراعاة أثر 
والتي لم يتم تعديل أثرها على التدفقات النقدية المستقبلية  لألصلمرور الوقت على القيمة والمخاطر المحددة 

 .المتوقعة
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 "تتمة" ت الملموسةقيمة الموجودا انخفاض 3-14
 

إذا كان من المتوقع أن تقل القيمة القابلة السترداد األصـل )أو وحدة توليد النقد( عن قيمته الدفترية، يتم 
تخفيض قيمة األصل الدفترية )أو وحدة توليد النقد( لقيمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف فورا  بخسارة 

، إال إذا كان األصل مثبت بمبل  إعادة التقييم، حيث يتم في هذه الحالة ضمن االرباح والخسائرانخفاض القيمة 
 معالجة انخفاض القيمة كخفض الحتياطي إعادة التقييم.

 

خسارة اإلنخفاض، يتم حينها زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( حتى تصل  تراجعإذا ما تم الحقا  
بحيث إن القيمة المعدلة لألصل ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هناك إلى حد القيمة التقديرية المعدلة، 

خسـارة االنخفاض كإيراد يتم االعتراف بتراجع إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. 
خسارة تراجع يتم معالجة إال عندما يكون األصل مثبت بمبل  إعادة التقييم، عندها االرباح و الخسائر فورا  في 

 كزيادة الحتياطي إعادة التقييم. انخفاض القيمة
 

 مخصصات الموظفين 3-15
 

 مخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي 3-15-1
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  الشركةتقوم 

الشركة وبموجبه تقوم ، 1999لعام  (7)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة تحادي اإلالعمل المتحدة وفقا  لقانون 
من إجمالي مبل  الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني  %12.5بالمساهمة بما نسبته 

وكذلك دة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحالشركة يساهم موظفي  .دولة اإلمارات العربية المتحدة
 الشركة. إن إلتزام مبل  الرواتب الخاضعة لحساب المساهمةمن  على التوالي %2.5و  %5بنسبة الحكومة 

. (%12.5) هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط االجتماعيالوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين 
 ويتم إدراج تلك المساهمة في األرباح والخسائر.

 

 زات السنويةاإلجا 3-15-2
يتم عمل إستحقاق لإللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية بناء  على الخدمات 

 المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة.
 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 3-15-3

مستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات يتم أيضا  عمل مخصص بكافة مبال  مكافآت نهاية الخدمة ال
العربية المتحدة وفقا  لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك على اساس مدة الخدمة المتجمعة 

 .تاريخ بيان المركز الماليلكل موظف والراتب االساسي الذي يتقاضاه كما ب
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -3
 

 "تتمة" مخصصات الموظفين 3-15
 

 "تتمة" مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 3-15-3
 

متداولة، بينما يتم ادراج المخصص المتعلق يتم ادراج االستحقاق المتعلق باالجازات السنوية تحت بند مطلوبات 
 بمكافأة نهاية الخدمة تحت بند المطلوبات غير المتداولة.

 
 المخصصات 3-16

حالية مقابل أحداث سابقة، والتي قد تؤدي إلى تدفق خارجي لمنافع  التزاماتيتم أخذ مخصصات عند وجود 
 يمكن تقديرها بصورة معقولة. اقتصادية

 

كما بتاريخ بيان  االلتزاماتصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد يتم احتساب المخص
. عند قياس المخصص بااللتزامأية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة  االعتبارمع األخذ بعين  المركز المالي

تمثل القيمة الحالية لهذه  لتزاملالالحالي، فإن القيمة الدفترية  االلتزامالتدفقات النقدية المتوقعة لسداد  باستخدام
 التدفقات النقدية.

 

فإنه يتم تسجيل بة لتسديد االلتزام من طرف ثالث، عند توقع إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية المطلو 
المدينة المبال  المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعال  من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبال  

 .لة للقياس بشكل موثوق قاب
 
 األدوات المالية 3-17
 طرفا  في البنود التعاقدية الخاصة باألداة. الشركةالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح ب اإلعتراف يتم

 

يتم قياس الموجودات والمطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة. إن تكاليف المعامالت المباشرة التي تتعلق 
تناء أو إصدار موجودات ومطلوبات مالية، يتم إضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو بإق

 المطلوبات المالية، عند اإلعتراف المبدئي.
 

 الموجودات المالية 3-18
عندما يتم شراء أو بيع  ،يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بجميع الموجودات المالية كما في تاريخ المعاملة

لموجودات المالية بموجب عقد يتطلب الحصول أو التنازل عن تلك الموجودات المالية خالل جدول زمني ا
يتم قياس الموجودات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة  .معين ويتم إبرامه بواسطة السوق المالي ذو العالقة

ة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وتكاليف المعاملة، بإستثناء الموجودات المالية المصنفة كأداة مالي
 .اسها بشكل أساسي بالقيمة العادلةوالتي يتم قي
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -3

 

 ودات المالية "تتمة"الموج 3-18
 

استثمارات  ،رصدة لدى البنوك وفي الصندوق أفي أحد الفئات التالية:  للشركةيتم تصنيف الموجودات المالية 
وقروض وذمم مدينة. إن تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناء  على طبيعة وهدف متاحة للبيع 

 ا في وقت إثباتها األولي.إقتناء تلك الموجودات المالية ويتم تصنيفه
 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد على 
الفترات المرتبطة بها. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناء  على الدفعات النقدية المستلمة مستقبال  

المتوقع للموجودات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبا  لصافي القيمة  والمتوقعة خالل العمر
 الدفترية عند القياس المبدئي.

 

يتم اإلعتراف باإليرادات بناء  على معدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية ما عدا الموجودات المالية المصنفة 
 ألرباح والخسائر.كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا

 

 النقد وما يعادله 3-18-1
يتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب لدى البنوك وأية إستثمارات قصيرة األجل ذات 

 سيولة عالية قابلة للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمة.
 
 متاحة للبيع –ة كموجودات مالية الموجودات المالية المصنف 3-18-2

متاحة للبيع  –والتي يتم تداولها في سوق مالي نشط كموجودات مالية  للشركةتصنف األسهم المدرجة المملوكة 
(AFS) .استثمارات في أسهم غير مدرجة والتي ال يتم تداولها  الشركةكما تمتلك  ويتم إدراجها بالقيمة العادلة

فة كذلك كموجودات مالية متاحة للبيع ومسجلة بالقيمة العادلة، وذلك العتقاد في أسواق نشطة ولكنها مصن
يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في اإلدارة بإمكانية قياس القيمة العادلة لها بطريقة موثوقة. 

لمتراكمة في القيمة العادلة القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات ا
ضمن حقوق الملكية بإستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة والتي يتم إدراجها ضمن  المتاحة للبيع لالستثمارات

االرباح والخسائر. في حال إستبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد، فإن األرباح أو 
يتم المتاحة للبيع التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات ضمن الخسائر نتيجة تقييمه سابقا  والمثبتة 

 إدراجها ضمن االرباح والخسائر.
 

عند نشوء حق في األرباح أو الخسائر المتاحة للبيع  –يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات أرباح اإلستثمارات 
 بإستالم دفعات عن توزيعات أرباح من تلك اإلستثمارات. للشركة

 

بعمالت أجنبية، يتم تحديدها بتلك العملة ويتم المقومة المتاحة للبيع  –إن القيمة العادلة للموجودات المالية 
تحويلها حسب سعر الصرف السائد بتاريخ بيان المركز المالي. إن التغير في القيمة العادلة الناشئ عن تغير 

األرباح أو أسعار الصرف والذي يعود إلى التغير في قيمة إطفاء تكلفة تلك الموجودات يتم إثباته ضمن 
 ، أما التغيرات األخرى فيتم إدراجها ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.الخسائر
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 القروض والذمم المدينة 3-18-3
القروض والذمم المدينة التي لديها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير المدرجة في سوق مالي يتم تصنيف 

 نشط كقروض وذمم مدينة.
 

بالتكلفة القروض والذمم المدينة مبدئيا  بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعاملة ويتم قياسها الحقا  يتم قياس 
ل الفائدة الفعلي، بعد طرح مخصص االنخفاض في القيمة.  يتم تسجيل إيرادات الفوائد المطفأة باستخدام معد 

ة قصيرة األجل عندما يكون االعتراف بالفوائد غير باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدين
 ذي أهمية.

 

 قيمة الموجودات المالية انخفاض 3-18-4
يتم مراجعة الموجودات المالية، بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على إنخفاض قيمة تلك 

ت المالية عند وجود دليل الموجودات المالية في تاريخ بيان المركز المالي. يتم تخفيض قيمة الموجودا
لحدث أو أحداث حصلت الحقا  لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية، يشير إلى تأثر  ةموضوعي كنتيج

 التدفق النقدي المتوقع مستقبال  لتلك الموجودات المالية.
 

درجة والمصنفة إن اإلنخفاض الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة ألسهم الملكية المدرجة وغير الم
متاحة للبيع، إلى ما دون تكلفتها، يتم إعتباره دليال  موضوعيا  بأن هذه اإلستثمارات قد تعرضت  –كإستثمارات 

 إلنخفاض القيمة.
 

 إن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة للموجودات المالية االخرى من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
 صدر أو الطرف المقابل أوصعوبات مالية هامة يواجهها الم 

 تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية أو 

 .من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسا  أو إعادة هيكلة مالية 

 .إختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية 
 

م خفض قيمتها بشكل إفرادي بل يتم اختبارها ال يت ،مثل الذمم المدينة ،إن بعض فئات الموجودات المالية
النخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة 

الزيادة في عدد الدفعات التي يتأخر دفعها عن معدل فترة السماح الممنوحة  ،في تحصيل الذمم للشركةالسابقة 
تغيرات الملحوظة في أحوال االقتصاد الوطني والمحلي والتي لها عالقة طردية مع تعسر إضافة إلى ال ،للعمالء

 سداد المديونية.
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 "تتمة" المحاسبيةملخص بأهم السياسات  -3
 

 "تتمة" الماليةالموجودات  3-18
 

 "تتمة" قيمة الموجودات المالية انخفاض 3-18-4
 

فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن قيمة اإلنخفاض تتمثل في الفرق ما بين القيمة 
ن تلك الموجودات المالية الدفترية لتلك الموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفق النقدي المتوقع مستقبال  م

المخصوم حسب أسعار الفائدة الفعلية. بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة، فإن خسارة إنخفاض القيمة 
هي الفرق بين القيمة الدفترية لتلك الموجودات والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها 

السوقي لموجودات مماثلة. مثل هذا اإلنخفاض في القيمة ال يتم عكسه في  مخصومة باستخدام معدل العائد
 الفترات الالحقة.

 
يتم تخفيض القيمة المدرجة لجميع الموجودات المالية بخسائر االنخفاض في القيمة مباشرة، باستثناء الذمم 

تحصيلها. عند اعتبار  المشكوك في للديون التجارية المدينة والتي يتم تخفيضها من خالل استعمال مخصص 
وفي حال  المشكوك في تحصيلها. الديون يتم إقفال تلك الذمم في مخصص  ،الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل

مدينة التي قد تم اقفالها من قبل، فيتم اثباتها كمتحصالت مقابل مخصص الديون استرداد الذمم التجارية ال
المشكوك في تحصيلها ضمن  الديون الدفترية لمخصص لقيمة المشكوك في تحصيلها. يتم اثبات التغير في ا

 األرباح أو الخسائر.
 

متاحة للبيع قد تعرضت إلنخفاض في القيمة، فإن األرباح أو الخسائر  –في حال إعتبار أن الموجودات المالية 
بها ضمن االرباح المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في السابق ضمن بنود الدخل الشامل االخرى يتم االعتراف 

 أو الخسائر للفترة.
 

مبل  خسارة انخفاض  تراجعفي حال تم في فترة الحقة باستثناء االستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع، فإنه 
يمكن ربطه بشكل موضوعي مع إحداث تمت بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة، فإن  التراجعالقيمة، وهذا 

إلى المدى الذي  االرباح والخسائرمن خالل االعتراف بها ة المعترف بها سابقا  يتم القيماالنخفاض في خسارة 
يجعل القيمة الدفترية لالستثمار كما بتاريخ انخفاض القيمة ال تتعدى التكلفة المطفأة كما لو انه لم يحدث أي 

 اعتراف لالنخفاض في القيمة.
 

في أوراق مالية متاحة للبيع والمعترف بها في فترة سابقة أما فيما يتعلق بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات 
ضمن االرباح والخسائر فانه ال يتم عكسها من خالل األرباح والخسائر. إن أي زيادة في القيمة العادلة في فترة 

 الحقة النخفاض القيمة يتم االعتراف بها ضمن بنود الدخل الشامل االخرى.
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -3
 

 "تتمة" الموجودات المالية 3-18
 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 3-18-5

تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما  الشركةتقوم 
الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية 

بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل الشركة الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم 
ستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية جميع المكاسب و  المخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية وا 

تقوم باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات الشركة التي تم تحويلها إلى طرف آخر، فإن 
خاطر ملكية الموجود المالي الذي تم باإلحتفاظ بشكل جوهري بمنافع ومالشركة إذا قامت عليها سدادها.  بيتوج

 .تواصل اإلعتراف بالموجود المالي الشركةن إتحويله، ف
 

 الشركةالميلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل  3-19
 

 التصنيف كدين أو أداة ملكية 3-19-1
 ى الترتيبات التعاقدية.مالية أو كحقوق ملكية طبقا  لفحو  كالتزاماتالديون وأدوات الملكية يتم تصنيفها 

 

 أدوات الملكية 3-19-2
. أدوات حقوق التزاماتهابعد طرح جميع شركة أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في صافي أصول 

 ، إن وجدت.يتم تسجيلها بالمبال  المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار الشركةالملكية المصدرة من قبل 
 

 ةالمطلوبات المالي 3-19-3
، وارباح وأخرى  دائنةتجارية "كمطلوبات مالية أخرى": ذمم  للشركةتم تصنيف المطلوبات المالية التالية 

يتم قياسها بشكل و  ،دائنة عن شراء استثمارات في ممتلكات ةذم، واالستالف من البنوك و مدفوعةمساهمين غير 
سها الحقا  بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة مبدئي بالقيمة العادلة مطروحا  منها مصاريف المعامالت ويتم قيا

معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد وفقا  ألسعار الفائدة الفعلية السائدة ما عدا الذمم 
 الدائنة قصيرة األجل حيث أن الفائدة المتعلقة بها تعتبر غير مادية.

 

لتكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب ا
الفترات المرتبطة بها. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناء  على الدفعات النقدية المستقبلية 

قيمة المتوقعة خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبا  إلى صافي ال
 الدفترية بتاريخ اإلعتراف المبدئي.

 
 إلغاء االعتراف بااللتزامات المالية 3-19-4

 بإلغاء االعتراف بااللتزامات المالية فقط عندما يتم تنفيذها، إلغاؤها أو انتهاء مدتها. الشركةتقوم 
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 "تتمة" ملخص بأهم السياسات المحاسبية -3
 
 توزيعات أرباح 3-20

في الفترة التي يتم فيها موافقة  للشركةيتم اإلعتراف بتوزيعات أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية 
 المساهمين على مثل تلك التوزيعات.

  
 اسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاإلفتراضات المح -4

فإن ذلك يتطلب أن  ،حول البيانات المالية 3للسياسات المحاسبية كما وارد في إيضاح الشركة من خالل تطبيق 
بعمل تقديرات وافتراضات حول القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات في البيانات المالية والتي ال  دارةاإلتقوم 

فتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية إن التقديرات واإل يمكن تحديد قيمتها بشكل واضح من مصادر أخرى.
فتراضات. من الممكن أن تختلف ر عند القيام بتلك التقديرات واإلعتبادارة وعوامل أخرى تؤخذ في عين اإللإل

 بناء  على تلك التقديرات واالفتراضات.القيمة الفعلية للموجودات والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها 
 

يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في نفس الفترة  .يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري 
أو على الفترة التي تم فيها  .التي تم فيها التعديل وذلك في حال إن ذلك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة

إن . ةت الالحقة وذلك في حال أن أثر ذلك التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحقالتعديل والفترا
األحكام والتقديرات الحساسة التي اتخذتها اإلدارة والتي لها مخاطر هامة قد ينتج عنها تعديالت مادية على 

 يلي:المبال  المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة هي كما 
 

 اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تيبيق السياسات المحاسبية 4-1
التي وضعتها اإلدارة في أدناه(  2-4تتضمن تقديرات )أنظر تلك التي خالفا  ل ،اإلفتراضات الهامة فيما يلي

 المالية. والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في البيانات للشركةعملية تطبيق السياسات المحاسبية 
 
 في أوراق ماليةتصنيف اإلستثمارات   4-1-1

تقوم اإلدارة بتصنيف الموجودات المالية عند شرائها كاستثمارات متاحة للبيع أو استثمارات بغرض المتاجرة. 
 .باعتقاد اإلدارة أن االستثمارات في اوراق مالية قد تم تصنيفها بشكل صحيح

 
 تصنيف الممتلكات 4-1-2

ة خالل عملية تصنيف الممتلكات باتخاذ عدة أحكام. هذه األحكام ضرورية للتمكن من تحديد ما إذا قامت اإلدار 
و/أو  ، مشاريع قيد اإلنشاء،ومعدات، وآالت ، ممتلكاتفي ممتلكاتكان عقار ما مؤهل للتصنيف كاستثمار 
ة مستمرة وفقا لتعريف معايير معينة حتى تستطيع الحكم بصور  الشركةعقار محتفظ به إلعادة بيعه. وضعت 

والعقارات المحتفظ بها إلعادة  ، والمشاريع قيد االنشاء،والمعدات التاآل، و ، الممتلكاتفي ممتلكاتاالستثمارات 
بيعها. عند اتخاذ حكمها، اعتمدت اإلدارة على المعايير المفصلة والتوجيهات المتعلقة بتصنيف الممتلكات على 

، والمعيار المحاسبي 16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 2سبي الدولي رقم النحو المبين في المعيار المحا
 ن اإلستخدام الذي حددته اإلدارة.، وبصفة خاصة، الهدف م40الدولي رقم
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 "تتمة" المؤكدةفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير اإل -4
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  4-2
والتي لها  الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى غير المؤكدة بتاريخ المركز المالي التقديراتإن 

 بات خالل السنة المالية القادمـة،مة الدفترية للموجودات والمطلو نسبة مخاطرة قد تتسبب بتعديل جوهري للقي
 :تتمثل فيما يلي

 
 إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 4-2-1

التحصيالت من الذمم التجارية المدينة عند وجود إحتمال بعدم تحصيلها بشكل كامل. يتم تحديد وجود  يتم تقييم
بتقييم المالءة المالية لزبائنها وكذلك بتقييم  الشركةالمدينة بأن تقوم إدارة إنخفاض دائم في قيمة الذمم التجارية 

التسديدات خالل الفترة السابقة وبالرجوع إلى شروط التسهيالت المتفق عليها مع بعض الزبائن. يتم إدراج الفرق 
. يتم إدراج أي فرق بين ما بين القيمة المتوقع تحصيلها والرصيد الدفتري لتلك الذمم في األرباح أو الخسائر

القيمة المحصلة فعليا  خالل الفترات الالحقة والمبال  المتوقع تحصيلها سابقا  في األرباح أو الخسائر عند 
 التحصيل.

 

 البضاعة  4-2-2
يتم إجراء التعديالت المتعلقة بإنخفاض القيمة  البيعية أيهما أقل.تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة 

يعية للبضاعة عن سعر التكلفة، إذا لزم األمر، لمجموعة المنتجات ككل وذلك فيما يتعلق بالزيادة المتوقعة، الب
التقادم أو إنخفاض القيمة. العناصر التي تؤثر على هذه التعديالت تتضمن التغير في الطلب، وتسعير المنتج، 

بتحديد نسبة مئوية إلحتساب مخصص  الشركةقوم وتلف البضاعة، وجودة المنتج نفسه. بناء  على هذه العوامل ت
 البضاعة التالفة وبطيئة الحركة. يتم دوريا مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن اإلختالف في العناصر أعاله.

 

 الممتلكات، اآلالت والمعدات  4-2-3
يرها بناء  على اإلستخدام يتم إستهالك تكلفة الممتلكات، اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي يتم تقد

المتوقع والتقادم لألصل، اإلهتراء المتوقع، وبرنامج الصيانة والتصليح باإلضافة إلى التقادم التقني وا عتبارات 
 لم تدرج أية قيمة متبقية لألصول على إعتبار أنها غير مادية. الشركةالقيمة المستردة لألصل. إن إدارة 
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 "تتمة" المؤكدةاإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير  -4
 

 "تتمة" المؤكدةالمصادر الرئيسية للتقديرات غير   4-2
 

 تقييم أدوات الملكية غير المدرجة  4-2-4
يتم تقييم اإلستثمارات في األدوات المالية غير المدرجة، بناء  على عمليات التداول األخيرة في األسواق المالية، 
أو القيم العادلة ألداة مالية مماثلة بصورة كبيرة، التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة حسب المعدل الحالي 

غياب أسواق نشطة لهذه االستثمارات أو أي معامالت  ألدوات مشابهة أو بناء على نماذج تقييم أخرى. وفي
تداول حديثة والتي من شأنها أن توفر دليال  على قيمها العادلة الحالية، تقوم اإلدارة بتقدير القيمة العادلة لهذه 
 اإلستثمارات مستخدمة طريقة التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة حسب المعدل الحالي ألدوات مشابهة أو بناءا  

 على نماذج تقييم أخرى.
 

 زميلة ر في شركةانخفاض قيمة استثما 4-2-5
تراجع اإلدارة استثمارها في الشركة الزميلة على نحٍو منتظم لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى انخفاض في 

إلدارة أن قيمتها. إن تحديد ما إذا كان االستثمار في الشركة الزميلة قد تعرض النخفاض في قيمته يستلزم من ا
تقوم بتقييم ربحية المنشأة المستثمر فيها، وسيولتها، وعجزها المالي، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية 
من تاريخ االستمالك وحتى المستقبل المنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة 

ح أو الخسائر. إن االدارة مقتنعة بعدم وجود ضرورة لعمل مخصص المدرجة لالستثمار كمصروف في األربا
 انخفاض الستثمارها في الشركة الزميلة.

 

 قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع إنخفاض 4-2-6
أن اإلستثمارات المتاحة للبيع قد تعرضت إلنخفاض في قيمتها عند وجود إنخفاض كبير أو طويل  الشركةتعتبر 

. وتحديد مدى اإلنخفاض أو طول المدة يقتضي إجراء تقديرات عادلة إلى ما دون التكلفةقيمة الاألجل في ال
تقوم بتقييم التقلب المعتاد في سعر السهم من بين عوامل أخرى.  الشركةمعينة. بهدف إجراء تلك التقديرات فإن 

اجع في الوضع المالي إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون اإلنخفاض في القيمة مالئما  عند توفر دليل على تر 
، أو تغير في التقنية ، والتدفقات النقدية من أداء المجال اإلقتصادي أو القطاع، أو ر فيهاللجهة المستثم

 العمليات التشغيلية والتمويلية.
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20120166  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 اآلالت والمعداتو الممتلكات  -5

 مباني أراضي 

تحسينات 
 أدوات أثاث ومفروشات سيارات آالت ومعدات أراضي

أعمال رأسمالية 
 المجمــوع تحت اإلنجاز

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

          التكلفة أو إعادة التقييم

 61.736.941 18.363.587 276.185 1.609.249 6.103.570 21.739.462 66.215 13.192.845 385.828 2014ديسمبر  31

 4.118.891 -- 9.600 136.258 719.908 1.741.149 -- 1.511.976 -- إضافات

 -- (18.363.587) -- -- -- 7.524.220 526.525 10.312.842 -- تحويالت

في تحويالت من استثمارات 
 4.850.000 -- -- -- -- -- -- 550.000 4.300.000 (6ممتلكات )إيضاح 

 70.705.832 -- 285.785 1.745.507 6.823.478 31.004.831 592.740 25.567.663 4.685.828 2015ديسمبر  31

 1.889.452 -- -- 45.960 378.800 849.692 -- 615.000 -- إضافات

 (454.330) -- -- (254.191) (65.000) (135.139) -- -- -- استبعادات

السيطرة  فقدانتعديل نتيجة 
 (32.804.969) -- (285.785) (304.055) (1.327.082) (16.600.875) (592.740) (13.308.604) (385.828) (30)ايضاح  على شركة تابعة

 39.335.985 -- -- 1.233.221 5.810.196 15.118.509 -- 12.874.059 4.300.000 2016ديسمبر  31
          

          اإلستهالك المتراكم

 32.359.935 -- 251.166 1.494.097 5.826.924 19.552.492 66.215 5.169.041 -- 2014ديسمبر  31

 3.442.384 -- 16.501 59.419 248.792 1.643.630 26.326 1.447.716 -- استهالك السنة
 35.802.319 -- 267.667 1.553.516 6.075.716 21.196.122 92.541 6.616.757 -- 2015ديسمبر  31

 1.603.011 -- -- 36.225 201.294 482.939 -- 882.553 -- استهالك السنة
 (429.814) -- -- (229.709) (64.999) (135.106) -- -- -- استبعادات

السيطرة  فقدانتعديل نتيجة 
 (11.586.137) -- (267.667) (229.360) (993.533) (7.928.588) (92.541) (2.074.448) -- (30)ايضاح  على شركة تابعة

 25.389.379 -- -- 1.130.672 5.218.478 13.615.367 -- 5.424.862 -- 2016ديسمبر  31
          

          صافي القيمة الدفترية

 13.946.606 -- -- 102.549 591.718 1.503.142 -- 7.449.197 4.300.000 2016ديسمبر  31
          

 34.903.513 -- 18.118 191.991 747.762 9.808.709 500.199 18.950.906 4.685.828 2015ديسمبر  31
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 
 "تتمة" والمعداتالت اآلو الممتلكات  -5

بلغت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتي ال تزال  2016ديسمبر  31كما في 
 .درهم( 27.325.910: 2015درهم ) 18.992.635بالخدمة مبل  

 

 جميع الممتلكات واآلالت والمعدات موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

كانت درهم مليون  21.2: 2015ديسمبر  31) ال شيءبمبل  بصافي قيمة دفترية ومعدات  ممتلكات وآالت
ممنوحة كانت مقابل تسهيالت بنكية  لمصلحة أحد البنوكبوليصة التأمين الخاصة بها  باإلضافة إلىمرهونة 
 .(السابقةالتابعة  للشركة

 

مقامة على أرض ممنوحة  درهم 7.751.099: 2015) ال شيءتتضمن المباني مباني بصافي قيمة دفترية 
 .(السابقةالتابعة  من حكومة رأس الخيمة لالستخدام من قبل الشركة

 

بإعادة النظر في استخدام بعض االستثمارات في ممتلكات وعليه تم تحويل  2015قامت اإلدارة خالل سنة 
 المعدات.درهم من االستثمارات في ممتلكات إلى الممتلكات واآلالت و  4.850.000مبل  

 
 استثمارات في ممتلكات -6

 2016  2015 

     درهـــم  درهــــم 
 137.353.999  187.949.263 كما في بداية السنة الرصيد

 35.424.826  -- تحويالت من استثمارات في ممتلكات قيد التطوير
 20.020.438  6.450.737 الزيادة في القيمة العادلة

 (4.850.000)  -- ت ومعداتإلى ممتلكات وآالتحويالت 
 --  (75.000.000) (7موجودات اخرى )ايضاح محول إلى 

 --  (25.000.000) (7)ايضاح  ذمة دائنةلغاء إ نتيجةتعديل 
 187.949.263  94.400.000 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 

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

 
مستقل  بناء  على تقييمات ُمقي م 2016ديسمبر  31كما في في ممتلكات القيمة العادلة لالستثمارات تحديد تم 

في تقييم العقارات في دولة اإلمارات العربية السوقية ولديه المؤهالت المناسبة والخبرة  بالشركةعالقة  ليس له
القيمة العادلة على أساس مؤشرات السوق التي يمكن مقارنتها مع أسعار الصفقات  تم تحديد المتحدة.

للممتلكات بمثابة األفضل لممتلكات مماثلة. عند تخمين القيمة العادلة للممتلكات، تم إعتماد اإلستخدام الحالي 
 .واألعلى
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  لماليةلماليةإيضاحات حول البيانات اإيضاحات حول البيانات ا

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 
 
 

 ممتلكات "تتمة"استثمارات في  -6
 

في  3بتصنيف االستثمارات في ممتلكات كمستوى  2015و 2016ديسمبر  31كما في  الشركةقامت 
 .2015و 2016خالل سنة  3و 2 ،1وال يوجد أي تحويالت بين المستويات  التسلسل الهرمي للقيمة العادلة،

 
 :العادلة افيما يلي تفاصيل االستثمارات في ممتلكات وقيمه

 
 2016 2015 
 درهــــــم درهــــــم 
   

 151.449.263 58.000.000 قطع أراضي
 36.500.000 36.400.000 مباني

 94.400.000 187.949.263 
 
 
 موجودات أخرى  -7

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

قرر مجلس إدارة الشركة خالل السنة الحالية، وذلك بعد التشاور مع إدارة شركة الحمراء، تغيير الهدف من هذا 
آخرين في شركة الحمراء وشركاء استراتجيين ى استثمار مالي وذلك عن طريق الدخول كشريك مع إل االستثمار

في إمارة رأس الخيمة. تم رصد مبل   شركة ذات مسؤولية محدودة تهدف الى االستثمار في القطاع الفندقي
استرداد المبل   إلىفي هذا المشروع على أن يصار  من اجمالي المبل  اعاله للمساهمة درهم 72.342.100
درهم من شركة الحمراء. ومن المتوقع تكون حصة الشركة في الشركة الجديدة  2.657.900المتبقي البال  

خرى بانتظار استكمال عقود أهذا المبل  كموجودات  إعادة تصنيفمن رأس المال. وعليه فقد تم  %40بحدود 
 ئر المختصة.شركة االستثمارات الفندقية الجديدة وتسجيلها لدى الدوا

 
إلغاء المطلوبات المسجلة عن شراء استثمارات في أيضا  ما تقدم فقد قرر مجلس إدارة الشركة باإلضافة إلى 

 مليون درهم وذلك من خالل تعديلها مع استثمارات في ممتلكات. 25البالغة و أعاله ممتلكات 
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  يانات الماليةيانات الماليةإيضاحات حول البإيضاحات حول الب
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 استثمار في شركة زميلة -8
قامت اإلدارة بإعادة تقييم عالقة الشركة مع شركتها التابعة السادة شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة 

. وعليه، 2016يناير  1من  اعتبارا  صت إلى أن الشركة قد فقدت سيطرتها على الشركة التابعة لُ ش.ذ.م.م. وخ  
بتغيير المعالجة المحاسبية لالستثمار في هذه الشركة من  2016يناير  1اعتبارا  من فقد قامت الشركة 

طريقة حقوق حسب إلى استثمار في شركة زميلة البيانات المالية استثمار في شركة تابعة خاضع لتوحيد 
، بذلك التاريخوللسنة المنتهية  2015ديسمبر  31في  ، إن أرقام المقارنة كماوبناءا  على ماسبق الملكية.

 (.30)ايضاح  واإليضاحات المتعلقة بها، تم إعدادها على أساس توحيد البيانات المالية
 

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

    ملكيةالمن  الشركةحصة  النشاط األساسي اسم الشركة الزميلة
تجارة الورق وصناعة العبوات والصناديق  شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م.

 الكرتونية
50% 

 
تم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات اإلستثمار المبين أعاله في هذه البيانات المالية باستخدام طريقة 

 حقوق الملكية.
 

 والمعدة وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: الزميلة للشركةفي ما يلي ملخص للبيانات المالية 
 
 2016 
   درهــــــم 

 14.444.276 الموجودات المتداولة
 21.665.504 متداولةالالموجودات غير 

 9.321.565 متداولةالالمطلوبات 
 12.512.462 متداولةالالمطلوبات غير 

 14.275.753 الموجوداتصافي قيمة 
 
 2016 
   درهــــــم 

 26.592.082 اإليرادات
 1.620.018 ربح للسنةال

 -- للسنة ى خر الدخل الشامل األبنود 
 1.620.018 اجمالي الدخل الشامل للسنة

 810.009 حصة الشركة من االرباح للسنة
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  نة المنتهية فينة المنتهية فيللسللس

 
 

 "تتمة" االستثمار في شركة زميلة -8
 

لشركة في الشركة احصة بأعاله والقيمة الدفترية الخاصة  ةفيما يلي تسوية لملخص البيانات المالية الظاهر 
 الزميلة المدرجة في البيانات المالية:

 
 2016 
   درهــــــم 

 14.275.753 الزميلة ةموجودات الشركصافي قيمة 
 %50 ملكية الشركة الزميلةحقوق حصة الشركة من 

 7.137.877 في شركة زميلة القيمة الدفترية لالستثمار
 
 
 استثمارات متاحة للبيع -9

 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 199.921.392  198.267.410 بالقيمة العادلة –مدرجة 
 3.057.000  15.020.000 ادلةبالقيمة الع –غير مدرجة 

 213.287.410  202.978.392 
 202.978.392  213.287.410 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
 

 :كما يليخالل السنة االستثمارات المتاحة للبيع كانت الحركة على 
 

 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 187.247.086  202.978.392 القيمة العادلة كما في بداية السنة
 (167.494)  -- استبعادات خالل السنة

 17.088.800  10.846.018 في القيمة العادلة الزيادة
 (1.190.000)  (537.000) خسارة انخفاض القيمة

 202.978.392  213.287.410 القيمة العادلة كما في نهاية السنة
 

ضمن درهم  162.917.101ة الستثمارات متاحة للبيع والبالغة ظهار التغيرات المتراكمة في القيمة العادلإتم 
 درهم(. 152.071.083: 2015)حقوق الملكية 
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 المعامالت مع أيراف ذات عالقة -10
اف ذات العالقة على مساهمي الشركة الرئيسين، وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطرة تشتمل األطر 

عليها من قبلهم ومن قبل عائالتهم أو تلك التي يمارسون عليها تأثيرا  إداريا  كبيرا  وأيضا  موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين.

 
 عالقة كما يلي: كانت المبال  المطلوبة من طرف ذوكما بتاريخ بيان المركز المالي 

 
 :حساب جاري 

 2016 2015 

 درهـــم درهــــم 
   

 -- 1.632.163 ش.ذ.م.م. شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة
 

 :حساب القرض
 2016 2015 

 درهـــم درهــــم 
   

 -- 14.000.000 شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م.
   تم جدولة سداد القرض كما يلي:

 -- 2.000.000 في السنة األولى  

 -- 3.000.000 في السنة الثانية  
 -- 9.000.000 من السنة الثالثة حتى السنة السادسة  

 14.000.000 -- 

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

تم اظهاره هرا  من تاريخ بيان المركز المالي )ش 12المستحق بعد 
 -- 12.000.000 ضمن الموجودات غير المتداولة(

 
 

مليون  16بمبل  ، ذ.م.م.ش.قامت الشركة بمنح قرض طويل األجل لشركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة 
بقيمة  2016يسمبر تبدأ من شهر دأقساط سنوية ستة درهم لتمويل مصنعها الجديد. يتم سداد القرض على 

إن القرض غير  .التالية ن درهم خالل األربع سنواتييمال 3لسنوات األولى والثانية، وبقيمة لدرهم  مليوني
 .2015أغسطس  1بدءا  من  سنويا   %4يبل   مضمون ويحمل معدل فائدة ثابت
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 "تتمة" عالقةالمعامالت مع أيراف ذات  -10
 

 التعامالت:
 كما يلي: السنةخالل  عالقة أطراف ذاتمع  بها الشركةقامت  كانت التعامالت التي

 
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 --  901.796 مشتريات

 --  630.222 إيرادات فوائد

 --  2.000.000 لشركة زميلة قرض عن دفعات مستلمة
 

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

 دارة / تكاليف اإلدارة العليا:أعضاء مجلس اإل مكافآت
 

 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 886.286  800.000 منافع قصيرة األجل

 1.000.000  1.000.000 أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة

 251.500  397.000 بدالت اللجان الفنية 

 
 

 داجنة –موجودات ثروة حيوانية  -11
 2016 2015 

 درهـــم درهـــم 
   

 391.216 593.647 بيض مخصب
 2.518.390 1.147.415 دجاج الحم

 1.624.138 1.736.379 دجاج بي اض
 3.477.441 4.533.744 
 



 

  4444      ""ش.م.ع.ش.م.ع.شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "
 

  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 المخزون  -12
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 911.245  2.096.828 بضاعة جاهزة
 10.274.378  117.570 مواد أولية

 200.190  -- بضاعة تحت التصنيع
 357.908  382.244 أدوية ولقاحات

 484.227  553.420 مواد تعبئة وتغليف
 4.898.392  4.779.186 وأخرى  قطع غيار

 65.948  -- بضاعة في الطريق

 7.929.248  17.192.288 

 (2.298.305)  (3.878.305) بضاعة بطيئة الحركةمخصص 
 14.893.983  4.050.943 االجمالي

 
 ت الحركة على مخصص البضاعة بطيئة الحركة كما يلي:كان

 
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 298.305  2.298.305 الرصيد كما في بداية السنة

 2.000.000  1.580.000 مخصص إضافي خالل السنة
 2.298.305  3.878.305 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 

 ذمم تجارية مدينة وأخرى  -13
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 12.880.059  3.897.869 مدينة ذمم تجارية

 1.361.280  672.432 أوراق قبض

 (464.504)  (403.945) مشكوك في تحصيلها ديون مخصص 

 4.166.356  13.776.835 
 495.612  176.784 مصاريف مدفوعة مقدما  
 568.256  646.787 دفعات مقدمة لموردين

 1.327.117  1.217.853 ذمم مدينة أخرى 
 6.207.780  16.167.820 



 

  4545      ""ش.م.ع.ش.م.ع.شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف "
 

  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 "تتمة" وأخرى ذمم تجارية مدينة  -13
 

 يلها كما يلي:المشكوك في تحص الديون  كانت الحركة على مخصص
 

 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 458.385  464.504 الرصيد كما في بداية السنة

 60.000  -- مخصص إضافي خالل السنة
 (53.881)  -- ديون معدومة خالل السنة

 --  (60.559) السيطرة على شركة تابعة فقدانتعديل نتيجة 
 464.504  403.945 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 لذمم التجارية التي تجاوزت تاريخ استحقاقها ولم يتم تخفيض قيمتها:افي ما يلي تحليل أعمار 

 
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 240.270  24.182 يوم 120أكثر من 
 
 

ك فـي مشـكو  ديـون يـوم(. يـتم اسـتدراك مخصـص  120: 2015يـوم ) 120إن معدل فترة السماح للمبيعات هو 
أو جزئـي وذلـك تحصيلها والتي تجاوزت موعد استحقاقها بناءا  على تقدير القيمـة القابلـة لالسـترداد بشـكل كامـل 

 .بناءا  على خبرة اإلدارة واألوضاع اإلقتصادية السائدة
 

قبــل قبــول أي عميــل جديــد بتقيــيم مــالءة العميــل المحتمــل وتحديــد ســقف إئتمــان لكــل عميــل. بلــ   الشــركةتقــوم 
درهــم(.  4.915.574: 2015درهــم ) 488.664 كمــا فــي نهايــة الســنة مبلــ  الشــركةيد أكبــر عميــل لــدى رصــ

الــــذمم وع مــــ( مــــن مج%28: 2015) %48مــــا نســــبته  يمثلــــون عمــــالء(  6: 2015عمــــالء آخــــرين ) 6هنــــاك 
 المدينة. التجارية

 
بـار أي تغييــر يطـرأ علـى المــالءة بعـين اإلعت الشــركة بهـدف تحديـد قابليــة تحصـيل الـذمم التجاريــة المدينـة، تأخـذ

أنـه لـيس مـن باعتقـاد اإلدارة تاريخ نشوء الذمة حتى تاريخ بيان المركز المالي.  منوذلك  الشركةالمالية لعمالء 
 المشكوك في تحصيلها.للديون الضرورة عمل أي مخصص اضافي 



 

  4646      ""ش.م.ع.ش.م.ع.""شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
 

  لماليةلماليةإيضاحات حول البيانات اإيضاحات حول البيانات ا
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق  -14
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 157.794  127.539 نقد في الصندوق 

    أرصدة لدى البنوك:
 225.452  209.052 حسابات جارية  
 3.099.040  2.536.003 ودائع تحت الطلب  
 47.964.637  46.621.076 ثابتةودائع   

 49.493.670  51.446.923 

 (47.964.637)  (46.621.076) أشهر 3ينزل: ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 

 3.482.286  2.872.594 النقد وما يعادله
 

حـــة ممنو  غيـــر مســـتغلة درهـــم مرهونـــة مقابـــل تســـهيالت بنكيـــة ماليـــين 4تتضـــمن الودائـــع الثابتـــة وديعـــة بمبلـــ  
 .للشركة

 
 

 رأس المال -15
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 

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

 
 

 إحتياييات -16
( لسـنة 2العربية المتحدة رقـم )لدولة اإلمارات متطلبات قانون الشركات اإلتحادي شركة و لنظام األساسي للوفقا  ل

أخـرى إلـى  %10، وكـذلك يـتم تحويـل إلحتيـاطي القـانونيإلـى السـنة لربح ال من %10 تحويلفإنه يتم  ،2015
رأس المـال المـدفوع.  مـن %50 رصيده متى بل إلى اإلحتياطي القانوني  تحويلوقف الي اإلحتياطي اإلختياري.

إلـــى  تحويـــلوقــف اليع فيمـــا عــدا تلـــك الحــاالت التـــي حــددها القـــانون. إن اإلحتيــاطي القـــانوني غيــر قابـــل للتوزيــ
مــن رأس  %20أو إذا بلــ   اإلدارةبقــرار مــن الجمعيــة العموميــة بنــاء علـــى إقتــراح مجلــس اإلحتيــاطي اإلختيــاري 

 الجمعيــة العموميــة بنــاء  علــى إقتــراح مجلــستقرهــا . يــتم إســتخدام اإلحتيــاطي اإلختيــاري ألغــراض المــال المــدفوع
وموافقــــة الجمعيــــة العموميــــة، ويــــتم  اإلدارةيــــتم تكــــوين االحتيــــاطي الخــــاص بنــــاء  علــــى اقتــــراح مجلــــس  .اإلدارة

 .اإلدارةاستخدامه ألغراض تقرها الجمعية العمومية بناء  على اقتراح مجلس 



 

  4747      ""ش.م.ع.ش.م.ع.""شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
  

  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  ة فية فيللسنة المنتهيللسنة المنتهي

  
 

 "تتمة" إحتياييات -16

 

 حتياييا
 قانوني

 حتياييا
 إختياري 

 احتيايي
 المجمــــوع خاص

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

 135.601.619 80.000.000 19.547.271 36.054.348 2014ديسمبر  31الرصيد كما في 
 2.244.537 -- -- 2.244.537 السنةالحركة خالل 

 137.846.156 80.000.000 19.547.271 38.298.885 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 
 1.125.376 -- -- 1.125.376 السنةالحركة خالل 

 138.971.532 80.000.000 19.547.271 39.424.261 2016 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين -17

 ركة على صافي اإللتزام كما يلي:تتمثل الح
 2016  2015 
     درهـــم  درهــــم 

 4.584.848  4.604.968 الرصيد كما في بداية السنة
 379.537  231.085 المبال  المحملة على المصاريف خالل السنة

 (138.320)  (594.316) المبال  المدفوعة خالل السنة
 (221.097)  -- مخصص ال لزوم له

 --  (494.729) (30)ايضاح  السيطرة على شركة تابعة فقدانتعديل نتيجة 
 4.604.968  3.747.008 الرصيد كما في نهاية السنة

 

 
 ستالف من البنوكا -18
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 2.001.533  -- سحب على المكشوف

 4.687.925  -- يصاالت أمانةإ

 --  6.689.458 
 

وكانت  السابقةممنوحة للشركة التابعة  2015ديسمبر  31من البنوك كما بتاريخ  عناصر استالفت كان
 .سنويا   %5.5و %4.5معدل فائدة يتراوح ما بين تحمل 

 

على ممتلكات موثق االستالف من البنوك مضمون مقابل سند رهن غير كان  2015ديسمبر  31كما في 
 .(5ل )ايضاح لصالح البنك الممو    االخاصة بهن ضد الحريق تأميالوآالت ومعدات وتجيير بوليصة 
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 ذمم تجارية دائنة وأخرى  -19
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 4.843.107  2.065.328 ةذمم تجارية دائن

 1.427.882  169.600 شيكات آجلة –أوراق دفع 

 201.463  250.200 إيجار مقبوض مقدما  

 2.337.087  2.397.725 مصاريف مستحقة وأخرى 

 4.882.853  8.809.539 
 
 

 تكلفة المبيعات -20
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 14.632.159  11.904.571 للدواجن علف
 6.373.781  5.289.953 بيض ملقح
 15.289.981  -- مواد أولية

 5.281.910  3.277.764 وقود، كهرباء ومياه

 4.864.028  3.727.718 تكاليف الموظفين

صالحات  1.267.560  974.619 صيانة وا 

 2.965.922  1.401.314 آالت ومعداتو استهالك ممتلكات 

 1.953.141  1.912.558 أدوية ولقاحات

 828.240  1.676.044 مواد تعبئة

 882.380  854.416 مباشرة أخرى تشغيل مصاريف 

 31.018.957  54.339.102 

 (1.313.475)  278.706 في الثروة الحيوانية الداجنة والبضاعة الجاهزة /)الزيادة(النقص 

 53.025.627  31.297.663 تكلفة المبيعات
 
 

 عموميةالو  داريةاإلمصاريف ال -21
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 2.918.696  2.606.084 تكاليف الموظفين
 251.500  397.000 فنيةاللجان البدالت 

 256.220  63.885 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 523.645  401.603 تأمينمصاريف 

 203.442  212.048 كهرباء وماء

 1.140.235  709.975 ومهنيةمصاريف حكومية 

 60.000  -- مشكوك في تحصيلهامخصص ديون 

 907.961  683.442 مصاريف ادارية وعمومية أخرى 

 5.074.037  6.261.699 



 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 والتوزيع مصاريف البيع -22
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 1.336.908  1.514.002 تكاليف الموظفين

 220.242  134.142 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 568.605  558.775 وقود، كهرباء ومياه

 489.061  232.946 صيانة واصالحات

 157.369  304.669 مصروف ايجار

 29.670  6.989 دعاية واعالن

 477.699  483.283 مصاريف بيع وتوزيع أخرى 
 3.234.806  3.279.554 
 

 اتيرادات استثمار إ -23
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

 7.085.241  6.287.292 توزيعات أرباح مقبوضة

 36.004  -- ربح بيع استثمارات متاحة للبيع

 20.020.438  6.450.737 (6اح ربح اعادة تقييم استثمارات في ممتلكات )ايض

 1.444.190  1.830.416 ايرادات تأجير استثمارات في ممتلكات

 671.571  1.681.473 ايرادات فوائد

 16.249.918  29.257.444 
 

 الربح األساسي للسهم الواحد -24
 2016 2015    

 22.445.369 11.253.763 العائد لمساهمي الشركة )درهم(الربح 

 86.400.000 86.400.000 )سهم( ألسهمعدد ا

 0.26 0.13 الواحد )درهم( لسهماألساسي لربح ال
 

على عدد األسهم ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة م ييتم احتساب الربح األساسي للسهم الواحد بتقس
 المركز المالي.بيان كما في تاريخ القائمة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 توزيعات أرباح -25
علـى توزيـع أربـاح نقديـة  2016مـارس  28السنوي المنعقد فـي  الجمعية العموميةوافق المساهمون في إجتماع 

فلـــس للســـهم  10بواقـــع  :2015) 2015عـــن ســـنة  درهـــم 8.640.000بمبلـــ   فلـــس للســـهم الواحـــد 10بواقـــع 
مــن  %10يقتـرح مجلـس اإلدارة توزيــع أربـاح نقديــة بواقـع  (.2014عـن ســنة  درهــم 8.640.000بمبلـ   الواحـد

 .2016فلس للسهم الواحد( عن سنة  10درهم ) 8.640.000رأس المال بمبل  
 

: 2015درهم ) 1.000.000بمبل   2016يقترح مجلس االدارة أن يتم دفع مكافأة ألعضاء المجلس عن سنة 
 ( درهم.1.000.000

 

ولم يتم إدراجهـا  السنوي  الجمعية العموميةإجتماع إن التوزيعات المقترحة أعاله خاضعة لموافقة المساهمين في 
 .البيانات الماليةهذه ضمن المطلوبات في 

 
 معلومات قياعية -26
 :أساسية( أعمال قطاعات 3: 2015) قطاعي أعمال أساسيينمن خالل  2016خالل سنة  الشركة تعمل

 
نتــائج تضــمن ي والــذي االســتثماراتقطــاع و صــناعة مــواد التعبئــة والتغليــف قطــاع قطــاع تربيــة وتجــارة الــدواجن و 

 االستثمارات في ممتلكات وودائع ثابتة لدى البنوك.االستثمارات في اسهم حقوق ملكية و 
 2016 
 المجموع استثمارات دواجن 

     درهـــم درهـــم درهـــم 
 35.527.385 -- 35.527.385 إيرادات القياع
     11.253.763 16.522.927 (5.269.164) نتائج القياع

 482.633.890 436.446.363 46.187.527 موجودات القياع
 32.268.809 -- 32.268.809 ميلوبات القياع

 
 2015 

 المجموع استثمارات تصنيع دواجن 

      درهـــم مدرهـــ درهـــم درهـــم 
 64.808.094 -- 22.670.493 42.137.601 إيرادات القطاع
      22.819.281 22.067.444 747.824 4.013 نتائج القطاع

 512.873.638 438.892.292 41.188.027 32.793.319 موجودات القطاع
 68.640.470 25.000.000 11.361.506 32.278.964 مطلوبات القطاع

 
 .معامالت بين قطاعات األعمالال يوجد 
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 الميلوبات المحتملة -27
 2016 2015 

 درهـــــم درهـــــم 
   

 378.250 200.000 خطابات ضمان
 732.904 -- اعتمادات بنكية

 
 

 إدارة مخاير رأس المال -28
مستقلة وتعظيم العائد على  أةعلى االستمرار كمنشالشركة من قدرة  للتحقق هارأس مالبإدارة  الشركةتقوم 

 .من حقوق الملكية والمديونية المالالمساهمين من خالل االستغالل األمثل لمصادر رأس 
 

ندوق وحقوق الملكية الذي يشتمل على رأس المال، من أرصدة لدى البنوك وفي الصالشركة يتألف هيكل 
 االحتياطيات، والتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع واألرباح المستبقاة.

 
 (Gearing Ratio) عة الماليةالراف
باألخذ بعين  ركةالشسنوي. وكجزء من هذه المراجعة تقوم  بشكل نصفبمراجعة هيكلة رأس المال الشركة تقوم 

 تكاليف فئات رأس المال والمخاطر المتعلقة بكل فئة.االعتبار 
 

 كما في نهاية السنة كما يلي:الرافعة المالية كانت نسبة 
  2016  2015 
 درهم  درهم  

     
 6.689.458  --  (Iالمديونية )

 (51.446.923)  (49.493.670)  (14)ايضاح  الصندوق في البنوك و لدى أرصدة 

 (44.757.465)  (49.493.670)  صافيال
 450.365.081  444.233.168  (IIحقوق الملكية )

 
 
(I)  (.18تتمثل المديونية في االستالف من البنوك )إيضاح 
(II)  والتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات  واالحتياطياتتشتمل حقوق الملكية على رأس المال

 واألرباح المستبقاة. عالمتاحة للبي
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 األدوات المالية -29
لعدد من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية. إن المخاطر األساسية  الشركةتتعرض 

تتمثل بأنه على المدى الطويل قد تكون المقبوضات المتعلقة باستثماراتها لن تكون  الشركةي تتعرض لها الت
كافية لتمويل االلتزامات الناشئة عن عقود االستثمارات. إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية، 

ية، مخاطر أسعار العمالت تتمثل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة، مخاطر أسعار أدوات الملك
 األجنبية ومخاطر االئتمان.

 
 أهم السياسات المحاسبية 29-1

حول البيانات المالية بيان السياسات المحاسبية المتبعة بشكل تفصيلي بما فيها أسس  3تم في إيضاح رقم 
وحقوق  يةالمال االعتراف باإليرادات والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات

 الملكية.
 

 تصنيف األدوات المالية 29-2
 2016  2015 

 درهـــم  درهــــم 
    

    الموجودات المالية
 66.550.875  70.510.042 قروض وذمم مدينة )بما فيها أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق(

 202.978.392  213.287.410 استثمارات متاحة للبيع

 283.797.452  269.529.267 
    

    الميلوبات المالية
 6.689.458  -- استالف من البنوك

 57.144.581  28.271.601 مطلوبات مالية أخرى 

 28.271.601  63.834.039 
 
 

 قياس القيمة العادلة 29-3
 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي:

ات والمطلوبات المالية المرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق يتم تحديد القيمة العادلة للموجود •
 مالية نشطة بناء على اسعار التداول بالسوق في ختام األعمال في تاريخ بيان المركز المالي.

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقا  لنماذج التسعير المتعارف عليها  •
مدة على تحليل التدفق النقدي بإستخدام األسعار الحالية والمعمول بها في حركات األسواق المالية والمعت

 ألدوات مالية مشابهة.
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 "تتمة" الماليةاألدوات  -29

 
 "تتمة" قياس القيمة العادلة 29-3

 
 رروالتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متك للشركةالقيمة العادلة للموجودات المالية  29-3-1

الجدول  يبين. كما في تاريخ بيان المركز الماليبالقيمة العادلة  للشركةالمالية  موجوداتيتم قياس بعض ال
 :يم العادلة لهذه الموجودات الماليةالتالي معلومات حول كيفية تحديد الق

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

التسلسل 
الهرمي 

 للقيمة العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية

مدخالت 
غير هامة 

 قابلة للرصد

العالقة بين 
المدخالت غير 

و للرصد  قابلة ال
 لقيمة العادلةا

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015     
            درهـــــــم درهــــــم 

ستثمارات في ا
 أدوات ملكية

متاحة  –مدرجة 
  للبيع

المستوى  199.921.392 198.267.410
 األول

أسعار العرض في 
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
في ستثمارات ا

أدوات ملكية غير 
متاحة  –مدرجة 

 للبيع

توى المس 3.057.000 15.020.000
 الثالث

طريقة تقييم صافي 
الموجودات لعدم توفر 
معلومات عن السوق 

ومعلومات مالية مماثلة. 
تم تحديد قيمة صافي 
األصول بناء  على 

أحدث معلومات مالية 
 تاريخية/مدققة متوفرة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات المستثمر 
فيها، ارتفعت القيمة 

 ةالعادل
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 
 

 "تتمة" الماليةاألدوات  -29
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة 29-3
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 29-3-2
 

 التي يتم قياسها الحقا  للقياس المبدئي بالقيمة العادلةوغير المالية الية يبين الجدول التالي تحليل األدوات الم
 على أساس القيمة العادلة: 3إلى  1، مقسمة إلى ثالثة مستويات من بشكل متكرر

 
 2016 ديسمبر 31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
      درهــم درهــم درهــم درهــم 

     عاستثمارات متاحة للبي
 198.267.410 -- -- 198.267.410 أدوات ملكية مدرجة

 15.020.000 15.020.000 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة
 94.400.000 94.400.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 198.267.410 -- 109.420.000 307.687.410 
 
 
 

     2015ديسمبر  31
 موعالمج 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     استثمارات متاحة للبيع
 199.921.392 -- -- 199.921.392 أدوات ملكية مدرجة

 3.057.000 3.057.000 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة
 187.949.263 187.949.263 -- -- استثمارات في ممتلكات

 199.921.392 -- 191.006.263 390.927.655 
 
 
 

. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة السنةلم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل 
 أعاله. في الجدولات إيضاحالعادلة، وبالتالي لم يتم إدراج أية 
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016  مبرمبرديسديس  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 
 

 "تتمة" الماليةاألدوات  -29
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة 29-3
 

 تسوية المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة 29-3-3
 

 تسوية الحركات في المستوى الثالث للموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة كانت كالتالي:
 2016 2015 

    درهـم درهـم 
 4.247.000 3.057.000 لرصيد كما في بداية السنةا
 -- 12.500.000 في القيمة العادلة زيادةال

 (1.190.000) (537.000) خسارة انخفاض في القيمة معترف بها خالل السنة
 15.020.000 3.057.000 
 

 أهداف إدارة المخاطر المالية 29-4
دارة ال للشركةتقوم اإلدارة المالية  من خالل إصدار  الشركةمخاطر المالية المتعلقة بعمليات ونشاط بمراقبة وا 

وا عداد تقارير داخلية حول إدارة المخاطر المالية يتم من خاللها تحليل درجة التعرض لهذه المخاطر وحجمها. 
تتضمن هذه المخاطر مخاطر السوق )بما فيها مخاطر تحويل العمالت مخاطر أسعار الفائدة وتأثيرها على 

 ة العادلة ومخاطر األسعار(، مخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة.القيم
 

في هذا المجال يتم وضعها الشركة تقليل المخاطر المتعلقة باألدوات المالية. إن سياسة  إلىالشركة  تسعى
واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة الذي يرسم الخطوط العريضة فيما يتعلق بمخاطر أسعار صرف العمالت 

مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر االئتمان واستثمار فائض السيولة. يقوم مجلس اإلدارة بشكل دوري  األجنبية،
 بمراجعة مدى االلتزام بالسياسات وحدود التعرض للمخاطر.

 
 مخاطر السوق  29-5

تعرضها بشكل أساسي إلى مخاطر مالية ناتجة عن تذبذب أسعار صرف العمالت ونسب الشركة إن نشاطات 
 الفوائد.

 

 من خالل تحليل الحساسية.الشركة يتم قياس مخاطر السوق التي تتعرض لها 
 

لمخاطر السوق أو الطريقة التي تقيس وتدير بها اإلدارة هذه الشركة لم يطرأ أي تغيير على مدى تعرض 
 المخاطر.
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  تهية فيتهية فيللسنة المنللسنة المن

 
 

 "تتمة" الماليةاألدوات  -29
 

 مخاطر أسعار تحويل العمالت االجنبية 29-6
متعلقة بتغيير أسعار تحويل العمالت حيث أن الموجودات والمطلوبات  الشركةال يوجد مخاطر جوهرية على 

ريكي حيث أن سعر صرف الدرهم ثابت مقابل المالية متمثلة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة أو بالدوالر األم
 تلك العملة.

 

 ةمخاطر سعر الفائدإدارة  29-7
 31. كما في من البنوك واالستالف نكية الثابتةلمخاطر أسعار الفائدة المتعلقة بالودائع البالشركة تتعرض 
 %2الى  %1.25: 2015سنويا  ) %2.75الى  %1.5، كانت الفائدة على الودائع الثابتة 2016ديسمبر 
 .سنويا ( %5.5إلى  %4.5 :2015) ال شيء البنوكمن  كما وكانت الفائدة على االستالف، سنويا (

 

كما في تاريخ  لدى البنوكالشركة تم االعتماد في تحليل الحساسية أدناه على أساس أسعار الربح على ودائع 
نقطة والذي يمثل تقييم اإلدارة لمعقولية  50. تم استخدام الزيادة أو النقص بما يعادل يبيان المركز المال

مكانية  حدوث ذلك التغير في معدل الربح. وا 
 

نقطة أساس على مدار السنة ومع تثبيت المتغيرات  50في حال زيادة أو نقص سعر الفائدة بما يعادل 
وحقوق  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في الشركة  ربحاألخرى، فإن أثر ذلك يتمثل في زيادة أو نقص 

 ألف درهم(. 206: بحدود 2015درهم ) فأل 233بحدود  2016ديسمبر  31كما في  الملكية
 

 إدارة مخاطر االئتمان 29-8
والذي قد الشركة تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم قدرة األطراف األخرى على تسديد التزاماتها التعاقدية تجاه 

بني سياسة تقوم على إبرام اتفاقات تعاقدية مع أطراف ذات بتالشركة . قامت للشركةخسارة مالية  اينتج عنه
مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة التي من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك اإللتزامات. 

بمراقبة مدى تعرضها لمخاطر االئتمان وكذلك مستوى المالءة المالية لألطراف األخرى في الشركة تقوم 
الشركة وقعة. يتم التحكم بمدى التعرض لمخاطر االئتمان بوضع حدود للتعامل التجاري مع عمالء العقود الم

 وتجري مراجعة هذه الحدود بشكل دوري من قبل اإلدارة.
 

 مع مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة.الشركة ال يوجد مخاطر ائتمان على األرصدة النقدية حيث تتعامل 
 

لموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان تمثل صافي القيمة الدفترية ل
 وذلك بعد طرح خسائر هبوط القيمة.
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 
 

 "تتمة" الماليةاألدوات  -29
 

 اطر أسعار أدوات الملكيةمخ 29-9
 

 تحليل الحساسية
بالزيادة أو النقص كما هو مفترض  %10، إذا ما تغير سعر اإلستثمارات بنسبة كما بتاريخ بيان المركز المالي

بمبل  نقص تزيد أو تس للشركة ى خر األ الدخل الشامل بنود أدناه في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى فإن
 درهم(.يون مل 20.3: 2015يون درهم )مل 21.3

 
 اإلفتراضات وطرق إختبار الحساسية

 .تم إعداد تحليل الحساسية بناء على أسعار اإلستثمارات كما بتاريخ بيان المركز المالي 

 عــن القيمــة  %10، إذا مــا زادت أو نقصــت أســعار اإلســتثمارات بنســبة كمــا بتــاريخ بيــان المركــز المــالي
رات وذلــك فــي ظــل ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، فــإن أثــر ذلــك الســوقية بشــكل موحــد لجميــع اإلســتثما

 وكذلك على حقوق الملكية تم توضيحه فيما تقدم. للشركةالدخل الشامل اآلخر على 
  كتغيــر فــي أســعار اإلســتثمارات لتعطــي تقيــيم واقعــي حيــث أن ذلــك التغيــر مــن  %10تــم إســتخدام نســبة

 الممكن وقوعه.
 
 

 إدارة مخاطر السيولة 29-10
تعني مخاطر السيولة المخاطر التي قد تواجه المنشأة نتيجة صعوبة مقابلة اإللتزامات المتعلقة بالمطلوبات 

 المالية بتاريخ إستحقاقها.
 

بإدارة مخاطر السيولة من خالل إطار مالئم إلدارة مخاطر السيولة، وذلك بهدف إدارة  الشركةتقوم إدارة 
وذلك من خالل تكوين إحتياطيات كافية والتأكد للشركة طويل األجل و وسط األمور المتعلقة بالتمويل قصير، مت

 من توفر النقد وما يعادله من خالل ترتيبات مع البنوك لمقابلة اإللتزام والمطلوبات في تاريخ إستحقاقها.
 

وات . يتم تحديد اإلستحقاق التعاقدي لألدللشركةيوضح الجدول التالي ملخص إلستحقاق األدوات المالية 
المالية بناء  على المدة المتبقية إلستحقاق األداة المالية من تاريخ بيان المركز المالي. تقوم اإلدارة بمراقبة 

. فيما يلي إستحقاق الموجودات الشركةإستحقاق األدوات المالية بهدف التأكد من توفر السيولة المناسبة في 
 مالي بناء  على ترتيبات الدفعات التعاقدية.والمطلوبات المالية كما في تاريخ بيان المركز ال
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية
  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في

 
 

 "تتمة" الماليةاألدوات  -29
 

 "تتمة"إدارة مخاطر السيولة  29-10
 

 2016ديسمبر  31

 يوم 180 – 91 يوم 90 – 0 
181 – 365 

 يوم
 أكثر من

 المجموع يوم 365
       درهم درهم درهم درهم درهم 

      الموجودات المالية
 213.287.410 213.287.410 -- -- -- استثمارات متاحة للبيع
 14.000.000 12.000.000 2.000.000 -- -- قرض لطرف ذو عالقة

ذو  المطلوب من طرف
 1.632.163 -- -- -- 1.632.163 عالقة

 5.384.209 -- -- 3.184.100 2.200.109 ذمم تجارية مدينة وأخرى 
أرصدة لدى البنوك وفي 

 49.493.670 -- 46.621.076 -- 2.872.594 الصندوق 
 283.797.452 225.287.410 48.621.076 3.184.100 6.704.866 اإلجمالي

      
      الميلوبات المالية

 23.638.948 -- 23.638.948 -- -- فوعةأرباح مساهمين غير مد
 4.632.653 -- -- 2.397.725 2.234.928 ذمم تجارية دائنة وأخرى 

 28.271.601 -- 23.638.948 2.397.725 2.234.928 اإلجمالي
 

 2015ديسمبر  31

 يوم 365 – 181 يوم 180 – 91 يوم 90 – 0 
 أكثر من

 المجموع يوم 365
       مدره درهم درهم درهم درهم 

      الموجودات المالية
 202.978.392 202.978.392 -- -- -- استثمارات متاحة للبيع

 15.103.952 -- -- 4.686.476 10.417.476 ذمم تجارية مدينة وأخرى 
أرصدة لدى البنوك وفي 

 51.446.923 -- 47.964.637 -- 3.482.286 الصندوق 
 269.529.267 202.978.392 47.964.637 4.686.476 13.899.762 اإلجمالي

      
      المطلوبات المالية

ذمة دائنة عن شراء 
 25.000.000 -- 25.000.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 23.536.505 -- 23.536.505 -- -- أرباح مساهمين غير مدفوعة
 6.689.458 -- -- -- 6.689.458 استالف من البنوك

 8.608.076 -- -- 2.337.087 6.270.989 رى ذمم تجارية دائنة وأخ
 63.834.039 -- 48.536.505 2.337.087 12.960.447 اإلجمالي
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
  
 

 إعادة تقييم العالقة مع الشركة التابعة -30
مت اإلدارة بإعادة تقييم عالقة الشركة مع شركتها التابعة السادة شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة قا

. وعليه، 2016يناير  1من  اعتبارا  صت إلى أن الشركة قد فقدت سيطرتها على الشركة التابعة لُ ش.ذ.م.م. وخ  
سبية لالستثمار في هذه الشركة من استثمار بتغيير المعالجة المحا 2016يناير  1اعتبارا  من فقد قامت الشركة 

 طريقة حقوق الملكية.حسب إلى استثمار في شركة زميلة البيانات المالية في شركة تابعة خاضع لتوحيد 
، واإليضاحات 2015ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  2015ديسمبر  31وعليه، إن أرقام المقارنة كما في 

 ساس توحيد البيانات المالية.المتعلقة بها، تم إعدادها على أ
 

، والمدرجة 2015ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  2015ديسمبر  31كما في يبين الجدول التالي المبال  
 سابقا  على أساس توحيد البيانات المالية، وتسويتها للوصول الى المبال  المستقلة للشركة.

 

 :بيان المركز المالي الموحد
 2015ديسمبر  31كما في  
شركة رأس الخيمة  

للدواجن والعلف 
 ش.م.ع.

 )المبالغ المستقلة(

شركة رأس الخيمة 
للتغليف المحدودة 

 ش.ذ.م.م.
تعديالت توحيد 
 المبالغ الموحدة البيانات المالية

 درهم درهم درهم درهم 
     الموجودات
     غير المتداولةالموجودات 

 34.903.513 -- 21.218.832 13.684.681 ممتلكات، آالت ومعدات
 187.949.263 -- -- 187.949.263 استثمارات في ممتلكات

 -- (6.327.868) -- 6.327.868 تابعةاستثمار في شركة 
 202.978.392 -- -- 202.978.392 استثمارات متاحة للبيع

 –قرض ممنوح لطرف ذو عالقة 
 -- (14.000.000) -- 14.000.000 غير متداول

      425.831.168 (20.327.868) 21.218.832 424.940.204 المتداولةغير دات مجموع الموجو 
     المتداولةالموجودات 

 4.533.744 -- -- 4.533.744 ثروة حيوانية داجنة
 14.893.983 -- 10.378.808 4.515.175 المخزون 

 –قرض ممنوح لطرف ذو عالقة 
 -- (2.000.000) -- 2.000.000 متداول

 -- (1.174.786) -- 1.174.786 من طرف ذو عالقةمطلوب 
 16.167.820 4.001 9.586.499 6.577.320 وأخرى  مدينة تجارية ذمم

 51.446.923 -- 3.888 51.443.035 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
 87.042.470 (3.170.785) 19.969.195 70.244.060 مجموع الموجودات المتداولة

 512.873.638 (23.498.653) 41.188.027 495.184.264 مجموع الموجودات
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 

 "تتمة" التابعةإعادة تقييم العالقة مع الشركة  -30
 : "تتمة"بيان المركز المالي الموحد

 
 2015ديسمبر  31كما في  
شركة رأس الخيمة  

للدواجن والعلف 
 ش.م.ع.

 (المستقلة)المبالغ 

شركة رأس 
الخيمة للتغليف 

المحدودة 
 ش.ذ.م.م.

تعديالت توحيد 
 المبالغ الموحدة البيانات المالية

 درهم درهم درهم درهم 
     الميلوباتالملكية و حقوق 

     رأس المال واالحتياييات
 86.400.000 (6.000.000) 6.000.000 86.400.000 رأس المال

 137.846.156 (1.324.359) 1.324.359 137.846.156 االحتياطيات
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 152.071.083 -- -- 152.071.083 لالستثمارات المتاحة للبيع
 61.588.061 (5.331.376) 5.331.376 61.588.061 أرباح مستبقاة

 437.905.300 (12.655.735) 12.655.735 437.905.300 المساهمين في الشركةوق حق
 6.327.868 6.327.868 -- -- حقوق االقلية غير المسيطرة

 444.233.168 (6.327.867) 12.655.735 437.905.300 إجمالي حقوق الملكية
     

     الميلوبات غير المتداولة
غير  –قرض من طرف ذو عالقة 

 -- (14.000.000) 14.000.000 -- داولمت
مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 4.604.968 -- 494.729 4.110.239 للموظفين
 4.604.968 (14.000.000) 14.494.729 4.110.239 الميلوبات غير المتداولة

     
     الميلوبات المتداولة

 -قرض من طرف ذو عالقة 
 -- (2.000.000) 2.000.000 -- متداول

ذمة دائنة عن شراء استثمارات في 
 25.000.000 -- -- 25.000.000 ممتلكات

 23.536.505 -- -- 23.536.505 أرباح مساهمين غير مدفوعة
 6.689.458 -- 6.689.458 -- استالف من البنوك

 -- (1.170.786) 1.170.786 -- مطلوب لطرف ذو عالقة
 8.809.539 -- 4.177.319 4.632.220 وأخرى  دائنةتجارية ذمم 

 64.035.502 (3.170.786) 14.037.563 53.168.725 مجموع الميلوبات المتداولة
 68.640.470 (17.170.786) 28.532.292 57.278.964 مجموع الميلوبات

 512.873.638 (23.498.653) 41.188.027 495.184.264 مجموع حقوق الملكية والميلوبات
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  إيضاحات حول البيانات الماليةإيضاحات حول البيانات المالية

  "تتمة""تتمة"  20162016  ديسمبرديسمبر  3131  للسنة المنتهية فيللسنة المنتهية في
 
 

 "تتمة" التابعةإعادة تقييم العالقة مع الشركة  -30
 

 :الموحد بيان الدخل
 2015 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

شركة رأس الخيمة  
للدواجن والعلف 

 ش.م.ع.
 (المستقلة)المبالغ 

ركة رأس ش
الخيمة للتغليف 

المحدودة 
 ش.ذ.م.م.

تعديالت توحيد 
 المبالغ الموحدة البيانات المالية

      درهم درهم درهم درهم 
 64.808.094 (920.312) 23.590.805 42.137.601 االيرادات

 (53.025.627) 920.312 (19.908.295) (34.037.644) تكلفة المبيعات
 11.782.467 -- 3.682.510 8.099.957 إجمالي الربح

 (6.261.699) -- (1.334.115) (4.927.584) المصاريف اإلدارية والعمومية
 (3.279.554) -- (521.550) (2.758.004) مصاريف البيع والتوزيع

 (2.000.000) -- -- (2.000.000) مخصص بضاعة بطيئة الحركة
 29.257.444 (809.777) -- 30.067.221 ايرادات استثمارات

خسارة انخفاض قيمة استثمارات 
 (7.190.000) -- -- (7.190.000) متاحة للبيع

 787.249 -- -- 787.249 ايرادات أخرى 
حصة الشركة من أرباح الشركة 

 -- (373.912) -- 373.912 تابعةال
 (276.626) 809.777 (1.079.021) (7.382) تكاليف التمويل

 22.819.281 (373.912) 747.824 22.445.369 للسنةالربح 
 
 
 

 إعتماد البيانات المالية -31
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