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

 الموجز بيان المركز المالي
 2018 سبتمبر 30كما في 

 

 اتإيضاح 

 سبتمبر 30
2018 

 )غير مدقق(

 ديسمبر 31
2017 
 )مدقق(

 درهم درهم  
    الموجودات
    غير المتداولةالموجودات 

 13.933.078 13.635.812 6 ممتلكات، آالت ومعدات
 92.380.000 92.380.000 7 استثمارات في ممتلكات

 75.000.000 -- 8 موجودات أخرى
 8.002.256 83.135.967 9 زميلة اتاستثمار في شرك

ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ا
 152.211.737 124.203.903 10 األخرى

 9.000.000 9.000.000 11 غير متداول –قرض ممنوح لطرف ذو عالقة 

 350.527.071 322.355.682  المتداولة غيرمجموع الموجودات 
    

    المتداولةالموجودات 
 4.115.018 2.490.013  ثروة حيوانية داجنة

 4.059.219 2.573.422 12 المخزون
 3.000.000 2.000.000 11 متداول –قرض ممنوح لطرف ذو عالقة 
 1.584.576 1.326.876 11 المطلوب من أطراف ذات عالقة

 8.236.732 9.527.072 13 أخرىو مدينة تجارية ذمم

 43.784.354 39.229.092 14 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 64.779.899 57.146.475  المتداولة الموجودات مجموع
    

 415.306.970 379.502.157  مجموع الموجودات
    

    المطلوباتالملكية وحقوق 
    رأس المال واالحتياطيات

 86.400.000 86.400.000 15 رأس المال 
 139.088.431 139.088.431 16 االحتياطيات

ستثمارات لالالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 101.841.428 63.453.594 10 األخرىبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 

 53.488.540 55.166.340  أرباح مستبقاة
    

 380.818.399 344.108.365  حقوق الملكية إجمالي
    

    المطلوبات غير المتداولة

 3.261.741 3.340.988  للموظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة 
    

    المطلوبات المتداولة
 23.622.585 23.572.915  غير مدفوعةأرباح مساهمين 

 7.604.245 8.479.889  أخرىو دائنةتجارية ذمم 

 31.226.830 32.052.804  مجموع المطلوبات المتداولة
    

 34.488.571 35.393.792  مجموع المطلوبات
    

 415.306.970 379.502.157  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
 

 

 

 محمد الصديق اإلمام عبد القادر  محمد حميد عبدهللا القاسمي
 المدير العام  اإلدارة رئيس مجلس

 

 .الموجزةالمالية  البياناتمن هذه ال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءاً يضاحإن اإل

 



 

 

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

 بيان الدخل الموجز )غير مدقق(
 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 

 

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة   

 2017 2018 2017 2018 اتإيضاح 

 درهــم درهــم درهــم درهــم  

      

 8.122.286 5.491.065 29.635.789 21.013.308  االيرادات

 (8.970.943) (6.049.567) (28.373.540) (26.546.954)  تكلفة المبيعات

 (848.657) (558.502) 1.262.249 (5.533.646)  الربح )الخسارة(/ إجمالي

      

 (1.013.355) (1.244.485) (3.549.896) (4.361.502)  المصاريف اإلدارية والعمومية

 (1.000.497) (941.789) (3.016.816) (3.007.862)  مصاريف البيع والتوزيع

 1.128.666 831.729 7.220.250 8.200.142  ايرادات استثمارات

 86.293 147.973 500.595 435.331  ايرادات اخرى

 (3.090) (5.890) (9.920) (48.374)  تكاليف التمويل

 15.860 (59.478) 718.247 33.711 9 شركة زميلة أرباح/)خسائر(الحصة من 

 (1.634.780) (1.830.442) 3.124.709 (4.282.200)  الربح للفترة)الخسارة(/ 

      

للسهم  األساسي الربح /األساسية()الخسارة 

 (0.019) (0.02) 0.036 (0.05) 17 الواحد )درهم(

 

 

 

 .الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءاً تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
  



 

 

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

 الموجز )غير مدقق( الشامل بيان الدخل

 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 

 

 

 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة  سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

 2018 2017 2018 2017 

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     

 (1.634.780) (1.830.442) 3.124.709 (4.282.200) للفترةالربح  /(الخسارة)
     

     األخرى:الدخل الشامل  بنود

     إعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر: لن يتمبنود 

العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود في القيمة  النقص

 (15.426.623) (22.731.754) (78.431.265) (28.007.834) ىالدخل الشامل األخر
     

 (15.426.623) (22.731.754) (78.431.265) (28.007.834) خرى للفترةاألالخسارة الشاملة اجمالي بنود 
     

 (17.061.403) (24.562.196) (75.306.556) (32.290.034) للفترةالخسارة الشاملة اجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموجزة المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأ جزءاً تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
 



 

 

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

 الملكية الموجزبيان التغيرات في حقوق 
 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 االحتياطيات رأس المال 

التغيرات المتراكمة في 

القيمة العادلة لإلستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل 

 المجمـوع ةأرباح مستبقا بنود الدخل الشامل األخرى

 درهم درهم درهم درهم درهم 
      

 450.365.081 62.076.448 162.917.101 138.971.532 86.400.000 )مدقق( 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

 3.124.709 3.124.709 -- -- -- 2017 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرالربح لفترة 

 (78.431.265) -- (78.431.265) -- -- األخرى للفترة ةالشامل الخسارةبنود 

 (75.306.556) 3.124.709 (78.431.265) -- -- للفترةالخسارة الشاملة إجمالي 

 (8.640.000) (8.640.000) -- -- -- (18توزيعات أرباح )إيضاح 

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

 365.418.525 55.561.157 84.485.836 138.971.532 86.400.000 )غير مدقق( 2017 سبتمبر 30الرصيد كما في 
      

 380.818.399 53.488.540 101.841.428 139.088.431 86.400.000 )مدقق( 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

 أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 -- 10.380.000 (10.380.000) -- -- (4)إيضاح  9رقم   

 380.818.399 63.868.540 91.461.428 139.088.431 86.400.000 مدقق(غير ) 2018 يناير 1الرصيد كما في 

 (4.282.200) (4.282.200) -- -- -- 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  الخسارة

 (28.007.834) -- (28.007.834) -- -- بنود الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 (32.290.034) (4.282.200) (28.007.834) -- -- إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

 (4.320.000) (4.320.000) -- -- -- (18)إيضاح  أرباح توزيعات

 (100.000) (100.000) -- -- -- االدارة مجلس أعضاء مكافأة

 344.108.365 55.166.340 63.453.594 139.088.431 86.400.000 )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 

 الموجزة. المالية البياناتمن هذه  ال يتجزأجزءاً تشكل المرفقة  إن اإليضاحات

.
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 الموجز )غير مدقق( بيان التدفقات النقدية

 2018 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالتسعة فترة ل
 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 2018 2017 

 درهــم درهــم 
   التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

 3.124.709 (4.282.200) للفترةربح ال)الخسارة(/ 
   التعديالت:

 1.200.204 1.437.841 ممتلكات، آالت ومعداتستهالك ا
 (718.247) (33.711) الحصة من ربح شركة زميلة

 (75.000) (4.250) ربح بيع ممتلكات، آالت ومعدات
 173.315 263.828 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 (4.246.729) (5.681.267) إيرادات توزيع أرباح
 (1.660.204) (1.397.291) في ممتلكاتتأجير من استثمارات ات إيراد

 (1.313.317) (1.121.584) إيرادات فوائد
 9.920 48.374 تكاليف التمويل

   
 الموجودات قبل التغيرات في ةالتشغيلي التدفقات النقدية

 (3.505.349) (10.770.260) والمطلوبات التشغيلية   
 (774.441) 1.625.005 ثروة حيوانية داجنة موجوداتفي  (الزيادة)/ النقص

 225.623 257.700 عالقة أطراف ذاتمطلوب من في النقص 
 1.382.178 1.485.797 المخزونالنقص في 
 (254.792) (1.290.340) أخرىذمم تجارية مدينة و الزيادة في

 2.598.683 875.644 أخرىالزيادة في ذمم تجارية دائنة و
   

 (328.098) (7.816.454) العمليات المستخدم في النقد
 (825.788) (184.581) المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 (9.920) (48.374) تكاليف التمويل المدفوعة
   

 (1.163.806) (8.049.409) العمليات التشغيلية المستخدم في صافي النقد
   

   االستثماريةالتدفقات النقدية من العمليات 
 (1.309.513) (1.145.145) شراء ممتلكات، آالت ومعدات

 -- (100.000) إضافات على استثمارات في شركات زميلة
 168.699 8.820 متحصالت من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

 4.246.729 5.681.267 توزيعات أرباح مقبوضة
 1.660.204 1.397.291 إيرادات تأجير استثمارات في ممتلكات

 1.313.317 1.121.584 فوائد مقبوضة
 2.000.000 1.000.000 أقساط قرض مسددة من طرف ذو عالقة

 أشهر 3متحصالت من استبعاد ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 
 5.178.003 -- من تاريخ ربطها  

 أشهر 3على ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من مدفوعات لالستحواذ 
 (1.245.772) (667.494) من تاريخ ربطها  

 12.011.667 7.296.323 االستثمارية العمليات من الناتج النقد صافي
   

   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
 (1.000.000) (100.000) مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 (8.650.368) (4.369.670) توزيعات أرباح مدفوعة

 (9.650.368) (4.469.670) المستخدم في العمليات التمويلية النقدصافي 
   

 1.197.493 (5.222.756) الفترةخالل  وما يعادلهفي النقد الزيادة  /(النقص) صافي
   

 2.872.594 7.820.504 الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
   

 4.070.087 2.597.748 (14الفترة )إيضاح النقد وما يعادله في نهاية 
 

   غير نقديةمعاملة 

 -- 75.000.000 المحول من موجودات أخرى إلى استثمارات في شركات زميلة
 
 

 .البيانات المالية الموجزةمن هذه ال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءاً يضاحن اإلإ



 

 

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

 الموجزةات حول البيانات المالية إيضاح

 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرفترة ل
 
 

 عامةمعلومات  -1

بموجب  كشركة مساهمة عامة ،رأس الخيمة - "الشركة" (ش. م. ع.) شركة رأس الخيمة للدواجن والعلفتأسست 

 .مارة رأس الخيمةإصاحب السمو حاكم عن  1976في سنة صادر ال 76/8رقم المرسوم األميري 
 

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

المتعلقة  خرىنتاجية الفنية األالنشاط الرئيسي للشركة هو جميع األعمال الزراعية والصناعية والتجارية واألعمال اإلإن 

 بإنتاج الدواجن.
 

 

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

المرحلية  له تأثير مادي على البيانات الماليةكان  يذدة المطبق والالجدي إلعداد التقارير المالية ر الدوليايالمع  2-1

 الموجزة

في هذه  ،2018يناير  1أصبح ساري المفعول كما في أو بعد ي ذوال ،9 رقملتقارير المالية عداد اإلر الدولي اتم تطبيق المعي

، 4، والملخص في ايضاح رقم 9كان لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  البيانات المالية المرحلية الموجزة.

 السابقة. والفتراتأثر مادي على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية 
 

بنود ل خالن لة مدلعاابالقيمة دة يدجس قيا يتم تطبيق فئات: لماليةا دواتألا 9رقم  لماليةا ريرلتقاإلعداد ا ليدولا ريالمعا

 يةدلنقا تفقادلتا جمعاألساسي والذي يكون هدفه  لعماأ وذجنم نضم بهاظ لمحتفن ايدلأدوات اعلی  ىرألخل الشامل اخدلا

أدوات قعة علی ولمتاالئتمانية ر الخسائس اساأعلی جديد إلنخفاض القيمة  وذجنم قيبطسيتم ت. لماليةا ولألصا بيعو يةدلتعاقا

وكذلك على الذمم االيجارية المدينة  ىخرالدخل الشامل األبنود أو بالقيمة العادلة من خالل ة فأطلمابالتکلفة المقاسة ن يدلا

 .وموجودات العقود وعلى بعض تعهدات القروض المبرمة وعقود الضمان المالي
 

 لها تأثير مادي على البيانات الماليةلم يكن  دة والمعدلة المطبقة والتيالجدي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-2

 المرحلية الموجزة

من الممكن  كنالسابقة ول والفتراتالمبالغ المدرجة في الفترة الحالية ، لم يكن له تأثير جوهري على بيق المعايير التاليةإن تط

 أن تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 

  الهدف األساسي للمعيار الدولي إن : من العقود مع العمالء اإليرادات 15التقارير المالية رقم إلعداد المعيار الدولي

باإليرادات مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمة هو أن المنشأة ينبغي أن تعترف  15إلعداد التقارير المالية رقم 

للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي الذي تتوقعه المنشأة مقابل تلك السلع أو الخدمات. على وجه التحديد، يقدم 

تمثل في حيث أن بيع البضاعة ي بإجراء تقييم أولياإلدارة قامت  .خطوات لإلعتراف باإليرادات 5المعيار نموذج من 

نه يتم اإلعتراف باإليراد عند تنفيذ التزام الشركة بالتوريد وتحويل السيطرة على البضاعة إف ،عملية أداء واحدة، وبالتالي

عند تسليم البضاعة  ضاعةبيع البمن لهذا االلتزام باألداء سيكون في وقت معين  إن توقيت االعتراف باإليرادإلى العميل. 

 .2018 سنة لشركة فيا على اإلعتراف بإيراداتأي تأثير  ن هناكويكيه، لن عل إلى العميل. وبناءً 

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

والمعيار المحاسبي  للمرة األولى المالية لتقاريرعداد اإلتبني المعايير الدولية  1الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .(2015) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28 الدولي رقم
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 ات حول البيانات المالية الموجزةإيضاح
 "تتمة" 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرفترة ل

 
 

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

لها تأثير مادي على البيانات المالية لم يكن  دة والمعدلة المطبقة والتيالجدي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-2

 "تتمةالمرحلية الموجزة "
 

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

 وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.
 

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

تطبيقها يتم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم  2-3

 بشكل مبكر

والتعديالت والتفسيرات التالية التي تم إصدارها ولم يحن موعد تطبيقها الجديدة بالتطبيق المبكر للمعايير الشركة تقم لم  

 بعد:

 ية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدول

 

 تطبق للفترات السنوية

 التي تبدأ من أو بعد
  

 عقود اإليجار 16 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح  16لتقارير المالية رقم عداد ايحدد المعيار الدولي إل

اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف بموجودات عن عقود 

شهراً أو أقل أو أن األصل موضوع  12ومطلوبات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 

حيث أن ن بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، وقيمة منخفضة. يستمر المؤجر والعقد ذ

ال تختلف  16المعالجة المحاسبية الخاصة بالمؤجر ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .17بشكل كبير عنها ضمن معيار المحاسبي الدولي رقم 

 2019يناير  1

  

 57: تعديل الفقرة رقم إستثمارات في ممتلكات 40ولي رقم تعديالت على المعيار المحاسبي الد

ينبغي على المنشأة تحويل الملكية إلى، أو من، اإلستثمار في ممتلكات عندما، وفقط لتوضح أنه 

عندما، يكون هناك دليل على وجود تغيير في اإلستخدام. يحدث التغيير في اإلستخدام إذا كان العقار 

قار ال يفي، أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار في ممتلكات. إن التغير في نوايا اإلدارة الستخدام الع

يشكل في حد ذاته دليالً على حدوث تغيير في اإلستخدام. تم تعديل الفقرة لتوضح أن قائمة األمثلة 

 المدرجة هي غير حصرية.

 2019يناير  1

  

التي تتعلق بتعديالت خطة المنافع  :منافع الموظفين 19 تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 أو التقليصات أو التسويات.

 2019يناير  1

  

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

( بشأن 2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28المحاسبي الدولي رقم 

 و المشاريع المشتركة.معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أ

تم تأجيل تاريخ 

التطبيق إلى أجل 

 غير مسمى
 

عند دخولها حيز التطبيق،  للشركةتتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية 

في مرحلة  للشركة وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، قد ال يكون لها تأثير هام على البيانات المالية

بصدد  الشركةهذه المعايير حيث أن  لتأثير تطبيقومع ذلك فأنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم معقول  التطبيق األولى.

 .ء مراجعة تفصيلية حولهاإجرا
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 أساس اإلعداد 3-1

" وبما يتوافق المالية المرحلية التقارير"، 34المحاسبي الدولي رقم  وفقاً للمعيارتم إعداد البيانات المالية الموجزة 

 مع متطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 تتمحيث أن غالبية عمليات الشركة )درهم(،  تم عرض البيانات المالية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة

 .به
 

تقييم وستثمارات في ممتلكات الاإعادة تقييم فيما عدا مبدأ التكلفة التاريخية، وفقاً لتم إعداد البيانات المالية الموجزة 

 .تم عرضها حسب قيمتها العادلةوالتي  بعض األدوات الماليةوداجنة الثروة الحيوانية الموجودات 
 

 إن السياسات المحاسبية والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة مع تلك

تلك المذكورة في فيما عدا ، 2017ديسمبر  31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  المستخدمة في البيانات المالية

 .4ايضاح رقم 
 

، ها ضمن البيانات المالية السنويةالبيانات المالية الموجزة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجال تتضمن 

كما في وللسنة  للشركةالمدققة  السنويةويجب عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية 

 التسعة أشهرفترة ل الشركةلضروري أن نتائج أعمال . باإلضافة إلى انه ليس من ا2017ديسمبر  31المنتهية في 

 31المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  الشركةتعطي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال أن  2018 سبتمبر 30المنتهية في 

 .2018ديسمبر 
 

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية ، تم 2008أكتوبر  12بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 

والممتلكات،  ، واالستثمار في شركة زميلة،في األوراق المالية في ممتلكات، واالستثمارات المتعلقة باإلستثمارات

 اآلالت والمعدات في البيانات المالية الموجزة.

 

 آالت ومعدات ممتلكات، 3-2

 النخفاض في القيمة، إن وجدت.تظهر األراضي بالتكلفة ناقصاً أية خسائر ناتجة عن ا
 

أية استهالك متراكم الحق وأية خسائر متراكمة الحقة ناتجة عن االنخفاض بمبلغ إعادة التقييم ناقصاً  المبانيتظهر 

بالتكلفة ناقصاً باستثناء األعمال الرأسمالية تحت االنجاز،  ،خرىوالمعدات األواآلالت . تظهر الممتلكات في القيمة

 متراكم وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في القيمة.اإلستهالك ال
 

إن الممتلكات قيد اإلنشاء والتي سيتم إستخدامها في اإلنتاج أو ألغراض إدارية، أو ألي أغراض لم يتم تحديدها 

التكلفة على الرسوم المهنية وتكاليف  تشتملبعد، يتم تسجيلها بالتكلفة، ناقصاً أية خسائر ناتجة عن إنخفاض القيمة. 

. وكما هو الحال الشركةالمتبعة من قبل المحاسبية اإلقتراض فيما يتعلق باألصول المؤهلة وذلك تماشياً مع السياسة 

فإن إستهالك هذه األصول يبدأ عندما تكون جاهزة لإلستخدام في األغراض التي تم  خرىمع جميع األصول األ

 إنشائها من أجلها.



 

 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 "تتمة" ص ألهم السياسات المحاسبيةملخ -3
 

 "تتمة" آالت ومعدات ممتلكات، 3-2
 

ممتلكات ضمن حقوق الملكية باستثناء يتم إضافة أي زيادة ناتجة عن إعادة تقييم المباني الى احتياطي إعادة تقييم 

زيادة إعادة التقييم التي تمثل استرداداً لخسائر اعادة تقييم سابقة جرى االعتراف بها في األرباح والخسائر حيث 

 يتم االعتراف بهذه الزيادة في األرباح والخسائر.
 

رباح والخسائر وذلك للمدى الذي يزيد فيه يتم االعتراف بانخفاض القيمة الدفترية للممتلكات المعاد تقييمها في األ

 هذا االنخفاض عن رصيد احتياطي إعادة تقييم ممتلكات الذي تم تسجيله سابقاً نتيجة زيادة اعادة التقييم.
 

تحويل احتياطي إعادة التقييم المتراكم للمباني المعاد تقييمها، والذي يظهر ضمن حقوق الملكية، بشكل منتظم يتم 

أعمار المباني اإلنتاجية وعلى مدى الفرق بين مصروف االستهالك بناًء على مبلغ  لمستبقاة على فترةإلى األرباح ا

 إعادة التقييم ومصروف االستهالك بناًء على التكلفة األصلية لألصل.
 

بطريقة إن التحويل من احتياطي إعادة التقييم المتراكم إلى األرباح المستبقاة سواًء تم نتيجة استبعاد األصل أو 

 ال يتم من خالل األرباح أو الخسائر.منتظمة، 
 

ً بيع أو  يتم تحميل أعباء استهالك المباني المعاد تقييمها كمصروف ضمن األرباح والخسائر. في حال تم الحقا

إلى استبعاد أصل تم إعادة تقييمه فإنه يتم تحويل مبلغ احتياطي إعادة التقييم المتراكم المتبقي الخاص باألصل 

 .األرباح المستبقاة مباشرةً 
 

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

طريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي المتوقع. يتم في نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، 

ويتم إظهار أثر أي تغيير في هذا التقديرات خالل الفترة المالية  المتبعةصافي القيمة المستردة وطريقة االستهالك 

 ية.التي تم فيها التغيير والفترات المستقبل
 

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

 المعني وقدرته، وتحسين نوعية االنتاج أو تخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبير.
 
 

والمعدات وذلك  واآلالت يتم تحديد الربح والخسارة الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر من عناصر الممتلكات

رباح على اساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بهذا الفرق ضمن األ

 الخسائر. وأ
 

 كما يلي: لألصولعلى أساس مدة الخدمة المتوقعة  االستهالك احتسابتم 

 سنوات 

 20 مباني

 4 سيارات

 5 أثاث ومفروشات

 10 – 5 ومعدات آالت
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 استثمارات في ممتلكات 3-3

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

بما فيها الممتلكات قيد اإلنشاء المحتفظ بها لنفس األغراض السابقة. يتم قياس اإلستثمارات في ممتلكات مبدئياً 

بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء من اإلستثمار في ممتلكات الموجودة عند 

وط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشر

الممتلكات. الحقاً إلثبات اإلستثمارات في ممتلكات بشكل مبدئي، يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع 

العادلة لإلستثمارات  السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة

 .الخسائر للفترة التي نتجت فيها في ممتلكات ضمن األرباح أو
 

يتم شطب اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند إيقاف إستخدامها واإلنتفاع منها بشكل دائم ولم يعد 

إقتصادية مستقبلية متوقعة من  يتوقع منها أي منافع إقتصادية بصورة دائمة من اإلستخدام ولم يعد هناك مزايا

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

 أو الخسائر للفترة التي تم خاللها اإلستبعاد.
 

خدام المقترن بنهاية فترة يتم إجراء التحويالت من أو إلى اإلستثمارات في ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في اإلست

اإلستخدام للمالك أو عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من إستثمارات في 

 .ممتلكات لعقار يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في اإلستخدام

 ً هذا العقار وفقاً للسياسة المدرجة ضمن  الشركةتحتسب  وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك إستثماراً عقاريا

 .والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدامواآلالت الممتلكات 
 

 رون مستقلون.تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستناداً إلى التقييمات التي يجريها مقيمون ومستشا
 

 األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 3-4

أن تختار بما ال يقبل النقض )على أساس كل أداة على حدة( أن تصنف أدوات  شركةعند االعتراف المبدئي، يمكن لل

بنود . وال يسمح التصنيف بالقيمة العادلة من خالل ىخرالدخل الشامل األبنود الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 إذا كان االستثمار بأداة الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.  ىخرالدخل الشامل األ
 

 تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:

 تم شراؤها أساساً لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو 

 ولها طابع فعلي حديث  شركةكانت عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها ال

 للحصول على أرباح في فترات قصيرة، أو

 .كانت مشتقة غير مصنفة وتم تفعيلها كأداة تحوط أو كضمان مالي 
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 "تتمة" خرىالدخل الشامل األ خالل بنود العادلة من بالقيمةمالية  موجودات 3-4
 

 بشكل مبدئي( FVTOCI)األخرى  الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملأدوات اإلستثمارات ب قياسيتم 

 الخسائرأو  األرباحما في ذلك بالعادلة  ابقيمته. ويتم قياسها الحقاً باإلضافة إلى تكاليف المعامالتبالقيمة العادلة 

التغيرات  حساب وتضاف إلىاألخرى الدخل الشامل  بنودمن التغيرات في القيمة العادلة والمعترف بها في  ناتجةال

األرباح  في عند إستبعاد اإلستثمارات المتراكمة ة تصنيف األرباح أو الخسائرعاديتم إ ال .المتراكمة في القيمة العادلة

والمعترف بها  ،ل، ال يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمةعندما يتم إلغاء االعتراف باألص.أو الخسائر

 .إلى األرباح المستبقاة هاإعادة تصنيفإلى بيان الدخل وإنما يتم  ،سابقاً في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
 

ستثمارات اك غرض المتاجرةوالتي ليست محتفظ بها ل كافة اإلستثمارات بأدوات الملكية بتصنيف شركةقامت ال

 .األخرىالدخل الشامل  نودبالقيمة العادلة من خالل ب مالية
 

 شركةالاألرباح أو الخسائر عندما تحصل  فياإلستثمارات المالية هذه يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عن 

هذه ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بشكل واضح إسترداد لجزء من تكلفة  ،على حق إستالم توزيعات األرباح

 اإلستثمارات.
 
 

 تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية نتيجة تطبيق معايير جديدة -4

تتوافق مع تلك السياسات المتبعة في إعداد  المالية المرحلية الموجزةفي إعداد البيانات المطبقة إن السياسات المحاسبية 

يناير  1من اعتباراً معايير جديدة  تطبيق، باستثناء 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للشركةالبيانات المالية السنوية 

 .تم إصدارها ولم يحن موعد تطبيقها بعد أخرى تعديالتتفسيرات أو  وأمعايير  ةيبالتطبيق المبكر أل شركةتقم اللم  .2018
 

توضيح تأثير تطبيق هذه المعايير وقد تّم ، 2018يناير  1من معيارين محاسبيين جديدين اعتباراً  بتطبيق شركةقامت ال

 .أدناه
 

حلية رلمالمالية ت البيانااعلی م يكن لها تأثير ، لكن ل2018ألول مرة في سنة المطبقة التعديالت والتفسيرات األخرى إن 

 للشركة.زة جولما
 
 

 : األدوات المالية9 رقملتقارير المالية ا عدادالمعيار الدولي إل 4-1

في يوليو  لمعايير المحاسبة الدولي مجلسالالصادر عن  9التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي  بتطبيق شركةقامت ال

وقد نتج عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  ،2018يناير  1حيث كان تاريخ التطبيق المبدئي لهذا المعيار في  2014

المالية المرحلية السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المعترف بها سابقًا في المعلومات  فيتغيرات  9قم المالية ر

تطبيقًا مبكًرا في الفترات  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم أية متطلبات خاصة ببتطبيق  شركة. ولم تقم الالموجزة

 .السابقة
 

أرقام بيان ، عدم إعادة 9، بحسب ما تجيزه األحكام االنتقالية للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم شركةوقد اختارت ال

الرصيد تاريخ التحول في بالمقارنة، بحيث يتم إثبات أي تعديالت على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية 

 ى للفترة الحالية. ألرباح المستبقاة واالحتياطات األخراالفتتاحي ل



 

 

 14 "ش. م. ع."شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف 
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 نتيجة تطبيق معايير جديدة تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية -4
 

 "تتمة" : األدوات المالية9رقم لتقارير المالية عداد االمعيار الدولي إل 4-1
 

تصنيف و المتعلقة باالعترافالمحاسبية  السياساتتغيرات في  9عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  نتجلقد 

ً . وإنخفاض قيمة الموجودات الماليةالموجودات والمطلوبات المالية  وقياس المعيار الدولي إلعداد  تطبيق وقد أدى أيضا

المعيار الدولي إلعداد المعايير األخرى التي تتناول األدوات المالية مثل  الى تعديالت جوهرية على 9التقارير المالية رقم 

 "األدوات المالية: اإلفصاحات". 7التقارير المالية رقم 
 

لم يكن هناك أية تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية. تم عرض السياسات المحاسبية الخاصة باألدوات المالية 

ً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  لم يكن هناك أثر حول البيانات المالية الموجزة.  4-3 في إيضاح رقم 9وفقا

 على أرقام المقارنة في بيان التدفقات النقدية الموجز. 9لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 المالية الموجودات -التصنيف والقياس 

المالي بموجب  األصليتم شراء أو بيع  عندماالموجودات المالية في تاريخ التعامل، جميع يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف ب

يتم قياس الموجودات المالية و ،المعنيبواسطة السوق  تحديدهيتم المالي خالل جدول زمني معين األصل  نقلعقد يتطلب 

بالقيمة العادلة من خالل  المقاسةبشكل مبدئي بالقيمة العادلة إضافة إلى تكاليف المعامالت، بإستثناء الموجودات المالية 

بالقيمة العادلة  المقاسةالمتعلقة باالستحواذ على الموجودات المالية االعتراف بتكاليف المعامالت يتم  الخسائر. وأاألرباح 

 .رئح أو الخساارباألفي  من خالل األرباح أو الخسائر مباشرةً 
 

رقم جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية قياس  أن يتم يجب

المالية وخصائص  الموجودات إدارةمتعلق بلاالقيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة ببالتكلفة المطفأة أو الحقاً  9

 ودات المالية. على وجه التحديد:التدفقات النقدية التعاقدية للموج

فقط التي تتكون و ،تدفقات نقدية تعاقديةتحصيل هدفه الرئيسي  المحتفظ بها ضمن نموذج أعماليتم قياس أدوات الدين  (1)

ً فائدة على المبلغ األصلي القائماللمبلغ األصلي واعات دفمن   بالتكلفة المطفأة. ، يتم قياسها الحقا

، تعاقدية وبيع أدوات الديننقدية تدفقات تحصيل  ه الرئيسيهدف أعمالنموذج ضمن المحتفظ بها يتم قياس أدوات الدين  (2)

 لغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم، يتم قياسهابوالتي تتكون من تدفقات نقدية تعاقدية تتكون من دفعات الم

 .الحقاً بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

بغرض )مثل أدوات الدين التي تدار على أساس القيمة العادلة أو المحتفظ بها  األخرىجميع أدوات الدين يتم قياس  (3)

ً  (البيع أن  شركة. ومع ذلك، يجوز للرئأو الخسا رباحاأل خاللبالقيمة العادلة من  واإلستثمارات في حقوق الملكية الحقا

كما  أصل على حدهعلى أساس كل االعتراف المبدئي  عندغير قابل للرجوع عنه بشكل  صنف األصل الماليت / تختار

 :يلي

 تغييرات الحقة في القيمة العادلة الستثمار في  أيةعرض غير قابل للرجوع عنه أن تختار بشكل  شركةيجوز لل

ضمن اندماج أعمال  المستحوذالطرف معترف به من قبل  كثمن محتملمحتفظ به للمتاجرة أو الحقوق الملكية غير 

 ؛ وىخرالدخل الشامل األبنود في  ،3لتقارير المالية رقم عداد اينطبق عليها المعيار الدولي إلوالتي 

 شروط التكلفة المطفأة أو شروط القياس بأداة دين تستوفي تصنف بشكل غير قابل للرجوع عنه أن  شركةيجوز لل

 رئأو الخسا األرباحبالقيمة العادلة من خالل على انها مقاسة  ىخرالدخل الشامل األبنود القيمة العادلة من خالل 

 )يشار إليه بخيار القيمة العادلة(.فرق محاسبي وجود ، حد جوهريًا منيإلغاء، أو القيام بهذا األمر يؤدي إلى كان إذا 
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قرض ممنوح لطرف ذو و أطراف ذات عالقةمن  طلوبم ،، ذمم تجارية مدينة وأخرىالصندوق وفي أرصدة لدى البنوك

 عالقة

قرض ممنوح و مطلوب من أطراف ذات عالقة ،الصندوق، ذمم تجارية مدينة وأخرىلدى البنوك وفي رصدة األيتم قياس 

معدّل الفائدة الفعلي، بعد طرح خسائر اإلنخفاض في القيمة. يتم تسجيل طريقة بالتكلفة المطفأة باستخدام  لطرف ذو عالقة

إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل وذلك عندما يكون اإلعتراف بالفوائد غير 

 مادي. 
 

المتوقع  خالل العمرمن األداة المالية ستقبلية المتوقعة معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم التدفقات النقدية المإن 

. يتم أو المطلوبات الماليةللموجودات إلى صافي القيمة الدفترية  ،خالل فترة أقصر،عندما يكون ذلك مناسباً، المالية أو داةلأل

 مراعاة جميع الشروط التعاقدية لألداة. بعدتقدير التدفقات النقدية المستقبلية 
 

 متزايدةيتضمن احتساب سعر الفائدة الفعلي جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة بين أطراف العقد والتي تكون 

للموجودات جميع األقساط أو الخصومات األخرى. بالنسبة ومحددة، تكاليف المعاملة، راض تقاترتيبات ب مباشرةً  والمتعلقة

في الربح أو الخسارة عند  اإلعتراف بتكاليف المعامالت ، يتماألرباح أو الخسائرل الالمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خ

 .المبدئياالعتراف 
 

 األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمةأدوات حقوق الملكية 

بشكل مبدئي بالقيمة العادلة  خرىاأليتم قياس اإلستثمارات بأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 

العادلة بما في ذلك األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في  بالقيمةباإلضافة إلى تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقاً 

في القيمة العادلة.  المتراكمةالقيمة العادلة والمعترف بها في بنود الدخل الشامل األخرى والمتراكمة في إحتياطي التغيرات 

، ولكن يتم إعادة تصنيفها رباح أو الخسائراألعند إستبعاد اإلستثمارات إلى  المتراكمةال يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر 

 المتاجرة لغرض بها محتفظ ليست والتي لملكيةا أدوات في راتالستثماابتصنيف كافة  الشركة تقام. ةالمستبقارباح األ إلى

 .األخرى الشامل الدخل بنود خالل من العادلة بالقيمة ماليةكإستثمارات 
 

على  الشركةاألرباح أو الخسائر عندما تحصل  فيعن هذه اإلستثمارات المالية توزيعات األرباح  بإيراداتيتم اإلعتراف 

. يتم اتاالستثمار هذهمن تكلفة  جزءل استردادتوزيعات األرباح تمثل بشكل واضح  تكنلم  ماحق إستالم توزيعات األرباح، 

 أو حاربوال يتم إعادة تصنيفها ضمن األ ىاألخر الشامل الدخل بنوداإلعتراف بصافي األرباح أو الخسائر األخرى في 

 .رئالخسا
 

 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى الدين بالتكلفة المطفأة أوأدوات 

 شركةبناًء على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل ونموذج أعمال ال األصل الماليبتقييم تصنيف وقياس شركة تقوم ال

 المعني بإدارة الموجودات.
 

يجب أن تؤدي الشروط التعاقدية لألصل إلى تدفقات نقدية تتكون فقط من مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ 

 .بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىي القائم لكي يتم تصنيف هذا األصل وقياسه األصل
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 "تتمة" 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 "تتمة"نتيجة تطبيق المعايير الجديدة  تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية -4
 

 تتمة"" : األدوات المالية9 رقم لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل 4-1
 

 "تتمة" بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى الدين بالتكلفة المطفأة أوأدوات 
 

عند االعتراف المبدئي بأي من الموجودات المالية بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا  شركةتقوم ال

كل فترة  في تقييم نماذج أعمالها شركةتشكل جزًءا من نموذج أعمال قائم أو أنها تعبر عن بداية نموذج أعمال جديد. وتعيد ال

السابقة  وأالحالية  الفترة الماليةفي  شركةالفترة السابقة. ولم تُحدد ال عنقد تغيرت  األعماللتحديد ما إذا كانت نماذج  مالية

 أي تغيير في نماذج أعمالها.
 

أو  ، يُعاد تصنيف الربحىخرالدخل الشامل األبنود عندما يتم إلغاء االعتراف بأداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

وفي . رئح أو الخسااربمن حقوق الملكية إلى األ بنود الدخل الشامل األخرىالخسارة المتراكمة المعترف بها سابقاً في 

، فال يتم إعادة ىخرالدخل الشامل األبنود مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الالملكية في حقوق الستثمارات ل، بالنسبة المقابل

إلى الربح أو الخسارة بل تُحول بنود الدخل الشامل األخرى سابقًا في  بها المعترفالمتراكمة األرباح أو الخسائر تصنيف 

 ضمن حقوق الملكية. 
 

أدوات الدين التي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل يتم إجراء اختبار االنخفاض في القيمة على 

 .ىخرالدخل الشامل األبنود 

 

 األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 في: األرباح أو الخسائرتتمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

 األصلي القائم؛ أو/وليست مدفوعات للمبلغ األصلي أو الفائدة على المبلغ و موجودات تتضمن تدفقات نقدية تعاقدية (1)

 أو للتحصيل والبيع؛ أو تعاقدية موجودات محتفظ بها ضمن نموذج أعمال وليس محتفًظا بها لتحصيل تدفقات نقدية (2)

 باستخدام خيار القيمة العادلة.األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل  مصنفةموجودات  (3)
 

 .األرباح أو الخسائرضمن ن إعادة القياس عأية أرباح / خسائر ناتجة  مع تسجيلالموجودات بالقيمة العادلة هذه تُقاس 
 

األرباح أو يمكن تصنيف أداة مالية ذات قيمة عادلة يمكن قياسها بشكل موثوق بالقيمة العادلة من خالل : خيار القيمة العادلة

المالية أو تكبدها بشكل أساسي لغرض البيع  ةا)خيار القيمة العادلة( عند االعتراف المبدئي حتى إذا لم يتم اقتناء األد الخسائر

أو يحد بشكل كبير من عدم التناسق في  يلغين کاالمالية إذا للموجودات لة دلعاأو إعادة الشراء. ويمكن استخدام خيار القيمة ا

الخسائر ذات و باألرباح االعترافس الموجودات أو المطلوبات أو قيان مك لخالفًا لذسينشأ ن کاذي لراف االعتس أو القياا

 الصلة على أساس مختلف )"عدم التطابق المحاسبي"(. 
 

 إعادة التصنيفات

 ،بالموجودات المالية، يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية المتأثرة شركةفي حال تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ بموجبه ال

األولى  الفترة الماليةاعتباًرا من اليوم األول من  مستقبليوتسري متطلبات التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر 

. ونظًرا لعدم وجود تغيرات شركةدات المالية للفي نموذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف الموجو التغيرالتي تعقب 

بالموجودات المالية، خالل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السابقة،  شركةه الموجبفي نموذج األعمال التي تحتفظ ب

 إعادة تصنيف.أية فلم يتم إجراء 
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 "تتمة" : األدوات المالية9 رقم لتقارير الماليةعداد االمعيار الدولي إل 4-1
 

 انخفاض القيمة

يحل محل نموذج الخسارة  9إلعداد التقارير المالية رقم  إن نموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة المستخدم في المعيار الدولي

خسائر االئتمان المتوقعة  مخصصاتبباإلعتراف  شركةال تقوم. 39المتكبدة المستخدم في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 :رئح أو الخسااربعلى األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األ

 ؛وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك 

 ؛ذمم تجارية مدينة وأخرى 

 و ؛عالقة المطلوب من أطراف ذات 

 قرض ممنوح لطرف ذو عالقة. 
 

فإنه (، أدناهل فصّ )والتي سيتم تناولها بشكل م التي نشأت بقيمة ائتمانية منخفضةوباستثناء الموجودات المالية المشتراة أو 

 مخصص خسارة بقيمة تعادل:قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة من خالل  يجب أن يتم

  التعثر في  حوادثشهًرا، أي العمر الزمني للخسائر االئتمانية المتوقعة التي نتجت من  12خسارة ائتمانية متوقعة لمدة

 (؛ أو1)ويشار إليها بالمرحلة  نهاية الفترة الماليةشهًرا بعد  12السداد على األدوات المالية التي يمكن وقوعها خالل 

  أي العمر الزمني للخسارة االئتمانية المتوقعة التي تنتج من جميع خالل عمر األداة المالية االئمانية المتوقعةالخسارة ،

 (.3المرحلة و 2حاالت التعثر في السداد الممكنة على مدار عمر األداة المالية )يشار إليها بالمرحلة 
 

تلك ائتمان ألداة المالية إذا زادت مخاطر ا المتوقعة على مدى عمر لخسارة االئتمانيةلويكون من المطلوب تكوين مخصص 

األداة المالية بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم قياس الخسارة االئتمانية 

 شهًرا.  12المتوقعة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 
 

، خرىاألمدينة والتجارية الذمم ال، رصدة لدى البنوك وفي الصندوقاألر خسائت مخصصاس قيار باختيا شركةلت اقام

اإلئتمانية المتوقعة على مدى الخسائر قيمة دل بمبلغ يعا ممنوح لطرف ذو عالقةالقرض الو المطلوب من أطراف ذات عالقة

 .عمر هذه الموجودات
 

الخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية، حيث يتم قياسها على أنها القيمة الحالية  إنّ 

استالمها والتي تنشأ من ترجيح الشركة والتدفقات النقدية التي تتوقع  للشركةللفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة 

 عدة سيناريوهات اقتصادية مستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة الفعلية لألصل.
 

لدفترية لألصول. بالنسبة ألوراق يتم خصم مخصص خسائر االستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة ا

يتم اإلعتراف به ضمن بنود مخصص الخسارة  إنّ ف، ىبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر المقاسة الدين

 القيمة الدفترية لألصل. منمن إظهاره كتخفيض ، بدالً الدخل الشامل األخرى
 

عند تقدير خسائر و لألصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ اإلعتراف المبدئيعند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان 

 بحيث تكون متاحة للتحقققابلة و عند إجراء هذا التقييم معلومات معقولة بعين االعتبار شركةاالئتمان المتوقعة. تأخذ ال

النوعية، بناًء و المعلومات والتحليالت الكميةو تكاليف غير ضرورية. ويشمل ذلك كال من أدون الحاجة لمجهود و مناسبةو

 ة.يمستقبل حول توقعات معلومات أية بما في ذلك توفر،مالئتماني التقييم االو شركةلل السابقةعلى الخبرة 
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فإّن الموجودات التي تم تقديرها على أنها ال  ،مثل ذمم تجارية مدينة وأخرىبالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية، 

. يمكن أن يشتمل الدليل الموضوعي قيمتها بشكل فردي، يتم تقدير انخفاض قيمتها على أساس جماعييمكن أن تنخفض 

المدفوعات المتأخرة السابقة في تحصيل المدفوعات وزيادة في عدد  شركةعلى خبرة المدينة الذمم لمحفظة ال النخفاض القيمة

 .المدينة الذمم سداد بتعثرفي المحفظة باإلضافة إلى التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية أو المحلية التي ترتبط 
 

االنخفاض في القيمة المرتبط باألرصدة لدى البنوك وفي الصندوق، ذمم تجارية مدينة وأخرى، المطلوب من خسائر إن 

 في بيان الدخل الموجز. ا بشكل منفصلممنوح لطرف ذو عالقة يتم عرضه أطراف ذات عالقة وقرض
 

العالمي  المفهوم فيرلتع معادالً  نالئتماا طرمخا فتصني ونيک مادعن منخفضة نئتماا طرمخا لها نيدلأن أداة ا الشركة رتعتب

 .رالستثمالفئة ا
 

 قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة

إن الخسارة االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسارة االئتمانية المتوقعة. االحتساب  إحصائية بنماذج شركةتستعين ال

 9ولقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .للقيمة الحالية للخسائر االئتمانية

 كون وفق الشكل المحدد للمتغيرات التالية:توف فإن أهم المدخالت س

 احتمالية التعثر؛ 

 و ؛الخسارة عند التعثر 

  التعرض عند التعثرقيمة. 
 

ً  حصائيةنماذجنا اإلمن يتم الحصول على هذه المدخالت سوف  كما سيتم تعديلها  .والبيانات التاريخية األخرى المطورة داخليا

 .لتعكس المعلومات المستقبلية
 

 مانيةتضة القيمة االئفالموجودات المالية منخ

" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات ئتمانيةكمنخفض القيمة االأي من الموجودات المالية " اعتبار يتم

. في 3النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. ويشار إلى الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية كموجودات المرحلة 

أدوات الدين المطفأة أو  ت الموجودات المالية المقاسة بالتكلفةکانإذا ما بتقييم  شركةتقوم ال بيان مركز مالي،تاريخ كل 

. يتعرض األصل المالي إلنخفاض منخفضة القيمة االئتمانية هي ىخرالدخل الشامل األبنود ل خالن لة مدلعابالقيمة االمقاسة 

 .لهذا األصل المالي التدفقات النقدية المستقبليةعلى ضار ر يعند وقوع حدث أو أكثر له تأثاالئتمانية القيمة 
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 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

 أو عند تحويل ،ذلك األصلمن  ةالنقدي اتالحقوق التعاقدية للتدفق انتهاءعند  فقطبأصل مالي بإلغاء اإلعتراف  شركةتقوم ال

أو بتحويل  شركة. إذا لم تقم الأخرى الى منشأةاألصل المالي المنافع لملكية و بما في ذلك جميع المخاطراألصل المالي 

 تقوم عندها ،األصل المحولعلى  وإستمرت بالسيطرة ة الموجودات الماليةالمتعلقة بملكي المنافعو المخاطراالحتفاظ بكافة 

إذا  عليها سدادها. التي قد يتعينالمرتبطة به إلى االلتزامات  إضافةً هذا األصل بالحصة المحتفظ بها من باإلعتراف  شركةال

باألصل في االعتراف تستمر  شركةالفإن  ،األصل المالي المحولالمنافع المتعلقة بملكية و بكافة المخاطر شركةاحتفظت ال

 للعوائد المستلمة.، كما تعترف باالقتراض المضمون المالي
 

يتم االعتراف في  ،األرباح أو الخسائرمقاس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل بأصل مالي عند إلغاء االعتراف 

 .الخسائر وأضمن األرباح المستلمة والقابلة لالستالم ل ومجموع المبالغ صلألالفرق بين القيمة الدفترية 
 

ح اربال يتم إعادة تصنيف األ ،بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىبأصل مالي مقاس عند إلغاء االعتراف 

لكن إلى األرباح أو الخسائر، ر المتراكمة والمعترف بها سابقاً في حساب التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة ئالخساأو 

 .المستبقاة يعاد تصنيفها إلى األرباح

 

 علومات المالية المرحلية الموجزةعرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في الم

 خسائر االئتمان المتوقعة في المعلومات المالية المرحلية الموجزة على النحو التالي:لخسارة العرض مخصصات يتم 

 ( الصندوق، ذمم تجارية مدينة وأخرى، المطلوب أرصدة لدى البنوك وفي بالنسبة للموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات؛كتخفيض (: من أطراف ذات عالقة وقرض ممنوح لطرف ذو عالقة

  ئرمخصص خساب  يتم اإلعتراف: الىخرالدخل الشامل األ بنود بالقيمة العادلة من خاللالمقاسة بالنسبة ألدوات الدين 

 مخصص الخسارة فإنالقيمة العادلة. ومع ذلك،  تعادلحيث أن القيمة الدفترية  جزالمو المرحلي في بيان المركز المالي

 ؛ىخرالدخل الشامل األبنود ف به في اعتريتم االإعادة التقييم في مخصص إعادة التقييم و مبلغكجزء من  متضمن
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 خسائر االئتمان المتوقعة في المعلومات المالية المرحلية الموجزة "تتمة"عرض مخصص 
 

وفئات القياس الجديدة  39يقدم الجدول التالي تسوية لفئات القياس األصلية والقيم الدفتـرية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 1كما في  شركةلموجودات المالية والمطلوبات المالية للل 9مع تلك الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

 :2018ينايـر 

 

التصنيف األصلي وفقًا 

للمعيار المحاسبي 

 39الدولي رقم 

التصنيف الجديد 

وفقًا للمعيار الدولي 

إلعداد التقاريـر 

 9المالية رقم 

القيمة الدفتـرية 

وفقًا للمعيار  األصلية

المحاسبي الدولي 

 39رقم 

الدفتـرية القيمة 

وفقًا للمعيار  الجديدة

الدولي إلعداد التقاريـر 

 9المالية رقم 

 درهم درهم   

     الموجودات المالية

 43.784.354 43.784.354 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة )أ(وفي الصندوق  أرصدة لدى البنوك

 1.584.576 1.584.576 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة )أ( أطراف ذات عالقةوب من لالمط

 12.000.000 12.000.000 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة )أ( لطرف ذو عالقة ممنوح  قرض

 8.236.732 8.236.732 بالتكلفة المطفأة قروض وذمم مدينة ذمم تجارية مدينة وأخرى )أ(

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود 

 األخرى )ب(الدخل الشامل 

استثمارات متاحة للبيع 

  حقوق الملكية –

بالقيمة العادلة من 

خالل بنود الدخل 

 – الشامل األخرى

 حقوق الملكية

152.211.737 152.211.737 

 
 
 

وذمم تجارية  ،قرض ممنوح لطرف ذو عالقة ،أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق، المطلوب من أطراف ذات عالقة (أ)

تم تصنيفها حالياً بالتكلفة  39كقروض وذمم مدينة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم التي تم تصنيفها مدينة أخرى 

 عند 2018يناير  1على هذه الذمم المدينة كما في في مخصص إنخفاض القيمة  زيادةلم يتم االعتراف بأية المطفأة. 

 .9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار تطبيق
  

الشركة االحتفاظ بها لمدة  يتمثل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى استثمارات تنو (ب)

قامت الشركة بقياس ، 9كما هو مسموح به وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم طويلة ألهداف استراتيجية. 

هذه االستثمارات بتاريخ التطبيق األولي بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. بخالف معيار المحاسبة 

ألرباح ى الإ اعادة تصنيفهإاالستثمارات، لن يتم  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة الخاصة بهذه، فإن 39الدولي رقم 

 و الخسائر.أ
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 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في المعلومات المالية المرحلية الموجزة "تتمة"
 

 :2018ينايـر  1كما في  9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم فيما يلي ملخص لتأثير 
  

 ةاألرباح المستبقا 

التغيرات المتراكمة 

 في القيمة العادلة

 درهم درهم 
   

 كما 39الرصيد الختامي وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 101.841.428 53.488.540 )مدقق( 2017ديسمبر  31في   
   

أثر خسائر انخفاض استثمارات في حقوق ملكية معترف بها سابقاً في 

في القيمة العادلة  الخسائر محولة إلى التغيرات المتراكمة وأاألرباح 

 (10.380.000) 10.380.000 لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
   
 المالية فتتاحي بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاريـراالرصيد ال

 91.461.428 63.868.540 )غير مدقق( 2018ينايـر  1المبدئي في  في تاريخ التطبيق 9قم ر  

 
 

 عتراف باإليراداتاال 4-2

ً " نظاماإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"  15لتقارير المالية رقم عداد ايحدد المعيار الدولي إل  موحداً   شامالً ا

التي ويحل محل معايير االعتراف بااليراد الحالية العمالء  دات الناتجة عن العقود المبرمة معالحتساب اإليرا

لتقارير المالية. ويقدم المعيار عداد االمعايير الدولية إل اطار تضمنتها العديد من المعايير والتفسيرات المختلقة ضمن

 ً  خمس خطوات: يتكون من ن العقود المبرمة مع العمالءمالناشئة  باإليراداتلالعتراف  جديداً  منهجا

 حقوق ين أو أكثر ينشأ بموجبهطرف بين ويُعرف العقد بأنه اتفاق العقد المبرم مع العميل: تحديد: 1 الخطوة

 هذه الحقوق وااللتزامات. لكل من معايير كما ويحدد للتنفيذوالتزامات قابلة 

بضاعة أو تقديم  نقلد في التعهد بيتمثل أداء االلتزام الوارد في العق العقد:في  األداء التزامات تحديد: 2 الخطوة

 خدمة للعميل.

البضائع نقل تحقيقه مقابل  شركةالمعاملة في المقابل الذي تتوقع السعر تمثل ي المعاملة: سعر تحديد: 3 الخطوة

 .طرف ثالثوتقديم الخدمات المتعهد بها للعميل، وذلك باستثناء المبالغ المحصلة بالنيـابة عن 

 ،من التزام أداء بالنسبة للعقود التي تتضمن أكثر العقد:في  األداء لتزاماتالى المعاملة ع سعر توزيع: 4 الخطوة

 تحصيله شركةالمقابل الذي تتوقع ال يعكسبما  أداء كل التزامعلى  معاملةالسعر  وزيعبت شركةتقوم ال

 .ات األداءالتـزام من كل تنفيذواستحقاقه مقابل 
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 :األداء لتزامالالمنشأة  استيفاء باإليراد عند االعتراف: 5 الخطوة

 التالية: الشروطاستيفاء أي من مع مرور الوقت عند بإيراداتها  شركةتعترف ال

  اللتزاماتها؛ أو شركةالوقت نفسه من المنافع المقدمة بموجب تنفيذ الاستالم العميل واستفادته في 

  خالل إنشاءطاق سيطرة العميل ن تحتقع ي أصلأو زيادة فعالية  نشاءإلتزامها لال شركةأداء اليؤدي عندما 

 ذلك األصل؛ أو زيادة فعاليةأو 

 يكون لدى المنشففأة حق و شففركةللموجودات ينتج عنها اسففتعماالت بديلة  نشففوءعن  شففركةإذا لم يسفففر أداء ال

 حتى تاريخه.  المنفذة األداء لتزاماتمقابل عن ااستالم  فيواجب النفاذ 

 المنصفففوص عليها في العقد بناًء على طريقة  األداء تالتزاماالمعاملة على تنفيذ سفففعر بتوزيع  شفففركةتقوم ال

ها ال بذل ًقا للجهود التي ت باإليرادات وف مدخالت التي تتطلب االعتراف  مدخالت التي تحقق  شففففففركةال أو ال

مبلغ تحديد  بغرضإجمالي التكاليف الالزمة إلنهاء المشففففففاريع بتقدير  شففففففركةتقوم الاإللتزامات التعاقدية. 

 بها. االعترافاإليرادات الواجب 

  عن طريق تسليم البضائع وتقديم الخدمات المتعهد بها، تقوم  تنفيذ التزامات األداء شركةتستوفي العندما

قيمة  عند تخطييستند على قيمة المقابل المكتسب من جراء تنفيذ االلتزام.  بتكوين أصل تعاقدي شركةال

 التزام تعاقدي. ذا يؤدي إلى نشوءفإن هالمقابل المستلم من العميل قيمة اإليرادات المعترف بها، 

  يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو مستحق االستالم مع مراعاة شروط وبنود الدفع التعاقدية

بإعادة تقييم إيراداتها التعاقدية وفقًا لمعايير محددة بغرض تحديد ما إذا كانت تقوم  شركةالمتفق عليها. تقوم ال

على أنها تعمل باألصالة في جميع معامالت  شركةبأعمالها باألصالة أو بالوكالة. وقد خلصت ال شركةال

 اإليرادات لديها.

  يتم إثبات اإليرادات في البيانات المالية المرحلية الموجزة بالقدر الذي يكون فيه من المحتمل تدفق المنافع

 والتكاليف، عند اإلمكان، بشكل موثوق.إمكانية قياس اإليرادات و شركةاالقتصادية إلى ال

 
 

 فتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدةاال -5

قد يكون لها تأثير  أحكامإفتراضات وو بعمل تقديراتإن إعداد البيانات المالية الموجزة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم 

نتائج الاإليرادات والمصاريف. إن و المطلوباتو لموجوداتلالمطبقة والقيم المدرجة السياسات المحاسبية  لىع

 .تختلف عن هذه التقديراتالفعلية من الممكن أن 
 

عند إعداد هذه البيانات المالية الموجزة قامت اإلدارة بإتباع نفس اإلفتراضات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق 

ؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية السنوية السياسات المحاسبية وكذلك إتباع نفس التقديرات غير الم

التقارير المالية رقم  د، فيما عدا تطبيق المعيار الدولي إلعدا2017ديسمبر  31المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

خفاض إلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية وإنالخاصة باالذي نتج عنه تغير في اإلفتراضات المحاسبية و 9

 ما هو موضح أدناه:كقيمة الموجودات المالية 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 "تتمة" 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 

 "تتمة" فتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدةاال -5
 

 شركةاألحكام الهامة في سياق تطبيق السياسات المحاسبية لل  5-1

 ر مدفوعات المبلغ األصلي ختباالمالية علی نتائج ودات اجولمس اقياف وتصنيد يعتمل: ألعماوذج انمم تقيي

نموذج األعمال على مستوى يعكس  شركةواختبار نموذج األعمال. تحدد الوالفائدة على المبلغ األصلي القائم 

كيفية إدارة مجموعات الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين. ويتضمن هذا التقييم الحكم الذي يعكس 

ر على أداء جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤث

من التقييم المتواصل  اً جزء تعتبر الرقابةالموجودات. الموجودات وكيفية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء 

ً حول ما إذا كان نموذج العمل  شركةلل غير في حال وجد و، لتلك الموجودات المالية المحتفظ بها ما زال مالئما

ً مالئم إذا كان هناك تغيير في نموذج العمل وبالتالي تغييًرا مستقبليًا في تصنيف تلك ا مفييتم إعادة النظر  ،ا

 .الموجودات
 

  الخسارة االئتمانية  كمخصص يعادل المتوقعة الئتماناخسائر زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان: يتم قياس

 لموجوداتعلى مدى العمر الزمني  االئتمان المتوقعةخسائر ، أو 1شهراً لموجودات المرحلة  12لمدة  المتوقعة

مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ  في حال زيادة. ينتقل األصل إلى المرحلة الثانية 3أو المرحلة  2لمرحلة ا

يشكل زيادة كبيرة في مخاطر الذي ما  9المالية رقم  إلعداد التقارير. ال يحدد المعيار الدولي المبدئياالعتراف 

في  شركةتأخذ ال ،بشكل كبير ارتفعتقد موجودات االئتمان ألي من التقييم ما إذا كانت مخاطر  وعندمان. االئت

 .المعلومات المستقبلية الموثوقةو الكمية والنوعية المعقولةالمعلومات  االعتبار
 

  خسائر االئتمانإنشاء مجموعات من الموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمانية مماثلة: عندما يتم قياس 

على أساس جماعي، يتم تجميع األدوات المالية على أساس خصائص المخاطر المشتركة )مثل نوع  المتوقعة

ومجال ، فترة االستحقاق المتبقية، المبدئياألداة، درجة مخاطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف 

مدى مالءمة خصائص مخاطر االئتمان  شركةتراقب الو، والموقع الجغرافي للمقترض، وما إلى ذلك(. العمل

لضمان أنه في حالة تغيير خصائص مخاطر هذا مطلوب و .شابهةتبشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال م

موجودات  انتقالللموجودات. وقد ينتج عن ذلك إنشاء محافظ جديدة أو  مالئم إعادة تصنيففإن هناك  االئتمان

من الموجودات. إن المجموعة محفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص مخاطر االئتمان المماثلة لتلك  إلى

أكثر شيوًعا عندما تحدث زيادة كبيرة في مخاطر يعد أمًرا بين المحافظ  واالنتقاالت المحافظ تصنيفإعادة 

 الخسائر االئتمانية المتوقعةتلك الزيادة الكبيرة( وبالتالي تنتقل الموجودات من  يتم عكساالئتمان )أو عندما 

، أو العكس، ولكنها قد تحدث الخسارة االئتمانية على مدى العمر الزمنيشهًرا إلى  12التي تتراوح مدتها بين 

أو  شهراً  12لمدة  وقعةالخسائر االئتمانية المتأيًضا ضمن المحافظ التي يستمر قياسها على نفس األساس من 

بالنسبة مخاطر االئتمان الختالف  على مدى العمر الزمني ولكن مع تغير قيمة الخسارة االئتمانية المتوقعة نظًرا

 لمحافظ.ل
 

 نماذج وافتراضات متنوعة لقياس القيمة العادلة للموجودات  شركةالنماذج واالفتراضات المستخدمة: تستخدم ال

عند تحديد أفضل النماذج المالئمة لكل هذه األحكام  يتم تطبيقالمالية وكذلك لتقييم خسارة االئتمان المتوقعة. 

ات تتصل نوع من الموجودات وكذلك لتحديد االفتراضات المستخدمة في تلك النماذج، والتي تتضمن افتراض

 بالمحركات الرئيسية لمخاطر االئتمان.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
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 "تتمةفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة "اال -5
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  5-2

لها  كان والتي شركةفيما يلي التقديرات الرئيسية التي استخدمتها اإلدارة في عملية تطبيق السياسات المحاسبية لل

 :المرحلية الموجزة األكثر أهمية على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية التأثير
 

  تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات المستقبلية لكل نوع من أنواع المنتجات / السوق وتحديد المعلومات

معلومات مستقبلية  شركةم ال، تستخدالخسارة االئتمانية المتوقعةعند قياس و. والمستقبلية ذات الصلة بكل سيناري

وكيف تؤثر هذه  المحركات االقتصاديةتستند إلى افتراضات الحركة المستقبلية لمختلف ومدعومة معقولة 

 بعضها البعض.على المحركات 
 

 رئيسيًا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. وتعتبر احتمالية  مدخاًل  تشكل احتمالية التعثر: التعثر احتمالية

السداد خالل أفق زمني معين، ويشمل حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات  التعثر عن يةالحتمال ارً يدتقالتعثر 

 الظروف المستقبلية.المتعلقة بوالتوقعات 
 

 ويستند إلى الفرق دادلسا التعثر في نع لناتجةا رةللخسا ارً يدتق التعثرالخسارة عند  رتعتب: رعثالخسارة عند الت .

التدفقات  بعين االعتبار، مع األخذ تحصيلها بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض

 .تكاملةاالئتمانية الم والتعديالتالنقدية من الضمانات اإلضافية 

 

  آالت ومعدات ،ممتلكات -6

 التسعة أشهردرهم )فترة  1.145.145 اآلالت والمعدات خالل الفترة مبلغ ،بلغت تكلفة اإلضافات على الممتلكات

المنتهية  التسعة أشهرخالل فترة  االستهالكوبلغت أعباء  ،درهم( 1.309.513 :2017 سبتمبر 30المنتهية في 

 1.200.204 :2017 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهردرهم )فترة  1.437.841 مبلغ 2018 سبتمبر 30في 

 درهم(.
 

 جميع الممتلكات، اآلالت والمعدات موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 

 استثمارات في ممتلكات -7

 

 التسعة أشهرفترة 

 المنتهية في 

 سبتمبر 30

2018 

 لسنة المنتهية فيل

 ديسمبر 31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهـــم درهــــم 

   

 94.400.000 92.380.000 السنة/  الفترة بداية في كما الرصيد

 49.600 -- السنة/  الفترة خالل اضافات

 (2.069.600) -- العادلة القيمة في االنخفاض

 92.380.000 92.380.000 السنة/  الفترة نهاية في كما الرصيد

 

 مارات العربية المتحدة.في دولة اإلومباني موجودة أراضي لقطع القيمة العادلة بتتمثل االستثمارات في ممتلكات 
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 "تتمة" استثمارات في ممتلكات -7
 

 :فيما يلي تفاصيل االستثمارات في ممتلكات وقيمها العادلة
 

 

 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهــــــم درهــــــم 
   

 56.480.000 56.480.000 قطع أراضي

 35.900.000 35.900.000 مباني

 92.380.000 92.380.000 

 

 أخرىموجودات  -8

للتطوير  لشركة الحمرا 2010مليون درهم دفعة مقدمة تمت خالل سنة  75البالغة  خرىاأل الموجودات تمثل

رأس الخيمة.  –" في قرية الحمراء B( مقابل عقد شراء قطعة أرض في الجزيرة "العقاري ذ.م.م. )شركة الحمرا

، تغيير الهدف من هذا وذلك بعد التشاور مع إدارة شركة الحمرا ،2016 سنةقرر مجلس إدارة الشركة خالل 

االستثمار إلى استثمار مالي وذلك عن طريق الدخول كشريك مع شركاء استراتجيين آخرين في شركة ذات مسؤولية 

محدودة تهدف الى االستثمار في القطاع الفندقي في إمارة رأس الخيمة. وعليه فقد تم إعادة تصنيف هذا المبلغ 

 شركة االستثمارات الفندقية الجديدة وتسجيلها لدى الدوائر المختصة.بانتظار استكمال عقود  أخرىكموجودات 
 

 لتحويل االشركة اتفاقية استرداد قطعة أرض ونقل ملكية أسهم مع شركة الحمرأبرمت ، 2018مايو  6بتاريخ 

والتي تمثل "( ذ.م.م )"الفندق -ايه ام آي هوتيل ش.م.ح راكشركة أسهم سهم )"األسهم"( من  5.276.020

 75البالغة المقدمة إلى الشركة كتسوية للدفعة  ،المملوكة من قبل شركة الحمرا ،لفندقامال  ٪ من رأس27.7528

 ملكية األسهم.لتحويل التسوية النهائية شركة الحمرا عند درهم تدفع إلى  ألف 100إلى  إضافةً  ،مليون درهم

 

 كما يلي: السنة /كانت الحركة على الموجودات األخرى خالل الفترة 
 

 

 التسعة أشهر لفترة

 30 في المنتهية

 سبتمبر

2018 

 للسنة المنتهية في

 ديسمبر  31

2017 

 )مدقق( (مدقق)غير  

 درهــــــم درهــــــم 
   

 75.000.000 75.000.000 بداية الفترة / السنة في كما الرصيد

 -- (75.000.000) (9)إيضاح  المحول إلى استثمار في شركات زميلة

 75.000.000 -- السنة/  الفترة نهاية في كما الرصيد
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 زميلة اتاستثمار في شرك -9
 

 زميلة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموجز كما يلي: اتكانت تفاصيل االستثمار في شرك
 

 النشاط األساسي الزميلة الشركة اسم

 ملكيةالمن  الشركةحصة 

 سبتمبر 30 في كما

2018 

 (مدقق)غير 

 حصة الشركة من الملكية

 2017 ديسمبر 31 في كما

 )مدقق(
    

شركة رأس الخيمة للتغليف 

 المحدودة ش.ذ.م.م.

وصناعة العبوات تجارة الورق 

 والصناديق الكرتونية

50% 50% 

    

شركة راك ايه ام آي هوتيل 

 ذ.م.م-ش.م.ح

 -- %27.75 لإلنشاءات العقاري التطوير

 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية. الموجزة أعاله في هذه البيانات المالية زميلة اتتسجيل استثمار في شركتم 
 

 زميلة كما يلي: كانت الحركة على استثمار في شركات

 

 التسعة أشهرلفترة 

 30المنتهية في 

 سبتمبر

2018 

 للسنة المنتهية في

 ديسمبر  31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهــــــم درهــــــم 
   

 7.137.877 8.002.256 الرصيد كما في بداية الفترة / السنة

 864.379 33.711 الحصة من األرباح للفترة / السنة

 -- 75.000.000 (8)إيضاح  من موجودات أخرىالمحول 

 -- 100.000 اإلضافات خالل الفترة / السنة

 8.002.256 83.135.967 السنة/  الفترة نهاية في كما الرصيد

 

 :فيما يتعلق بالشركات الزميلة في ما يلي ملخص للبيانات المالية
 

 .م.م.ش المحدودة للتغليف الخيمة رأس شركة

 

 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهــــــم درهــــــم 
   

 12.727.105 14.378.065 الموجودات المتداولة

 20.009.927 19.007.077 الموجودات غير المتداولة

 7.175.266 6.285.453 المطلوبات المتداولة

 9.557.254 11.027.755 المطلوبات غير المتداولة

 16.004.512 16.071.934 صافي قيمة الموجودات
   

 %50 %50 حصة الشركة من حقوق ملكية الشركة الزميلة

 8.002.256 8.035.967 زميلةالشركة الالقيمة الدفترية لالستثمار في 
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 "تتمة" زميلة اتاستثمار في شرك -9
 

 "تتمة" .م.م.ش المحدودة للتغليف الخيمة رأس شركة
 

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

 2018 2017 2018 2017 

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

 ـمدرهــــ ــمدرهـــ ــمدرهـــ ـمدرهــــ 
     

 5.058.654 5.575.688 18.099.906 16.554.905 للفترة اإليرادات

 31.721 (118.955) 1.436.495 67.423 للفترة /)الخسارة( الربح

 الشامل الدخل إجمالي

 31.721 (118.955) 1.436.495 67.423 للفترة)الخسارة الشاملة( /

 األرباح من الشركة حصة

 15.860 (59.478) 718.247 33.711 للفترة (ئرالخسا)/

 

 

 ذ.م.م -شركة راك ايه ام آي هوتيل ش.م.ح

 

 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهــــــم درهــــــم 
   

 -- 270.603.035 صافي قيمة الموجودات

 -- %27.75 حصة الشركة من حقوق ملكية الشركة الزميلة

 -- 75.100.000 زميلةالشركة الالقيمة الدفترية لالستثمار في 

 

 

 ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىا -10

 

 

 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهـــم درهــــم 
   

 121.869.237 93.861.403 بالقيمة العادلة –مدرجة 

 30.342.500 30.342.500 بالقيمة العادلة –غير مدرجة 

 124.203.903 152.211.737 

 152.211.737 124.203.903 في دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 "تتمة"ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ا -10
 

 :كما يلي بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىاالستثمارات كانت الحركة على 
 

 التسعة أشهرلفترة  

 المنتهية في

 سبتمبر 30

2018 

للسنة المنتهية في 

 ديسمبر 31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهـــم درهــــم 
   

 213.287.410 152.211.737 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 (61.075.673) (28.007.834) النقص في القيمة العادلة

 152.211.737 124.203.903 السنة الفترة / القيمة العادلة كما في نهاية
 

 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىتم إظهار 

 درهم(. 101.841.428: 2017درهم ضمن حقوق الملكية ) 63.453.594والبالغة 
 

 ً  الشركة تؤكد، 2018يوليو  9بتاريخ  SHS / KH / 411 / 2018لخطاب هيئة األوراق المالية والسلع رقم  وفقا

 استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في أبراج القابضة، أبراج إلدارة االستثمارات المحدودة ةأنها ال تملك أيعلى 

 و/ أو صناديق االستثمار أو المشاريع المتعلقة بها.

 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة -11

مساهمي الشركة الرئيسين، وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطرة عليها  على تشتمل األطراف ذات العالقة

 ون عليها تأثيراً إدارياً كبيراً وأيضاً موظفي اإلدارة الرئيسيين.سراممن قبلهم ومن قبل عائالتهم أو تلك التي ي

 

 قرض:الحساب 

 

 سبتمبر 30

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهـــم درهــــم 

   

 12.000.000 11.000.000 شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ش.ذ.م.م.

   سداد القرض كما يلي: يتم

 3.000.000 2.000.000 في السنة األولى  

 3.000.000 3.000.000 في السنة الثانية  

 6.000.000 6.000.000 من السنة الثالثة حتى السنة السادسة  

 11.000.000 12.000.000 

شهراً من تاريخ بيان المركز المالي  12ينزل: المستحق خالل 

 (3.000.000) (2.000.000) ظهاره ضمن الموجودات المتداولة(إالموجز )تم 

شهراً من تاريخ بيان المركز المالي الموجز  12المستحق بعد 

 9.000.000 9.000.000 ضمن الموجودات غير المتداولة(ظهاره إتم )
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 "تتمة" المعامالت مع أطراف ذات عالقة -11
 

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

بقيمة مليوني  2016أقساط سنوية تبدأ من شهر ديسمبر  ستةمصنعها الجديد. يتم سداد القرض على  إنشاء لتمويل

ماليين درهم خالل األربع سنوات التالية. إن القرض غير مضمون ويحمل  3درهم للسنوات األولى والثانية، وبقيمة 

 .2015أغسطس  1سنوياً بدءاً من  %4معدل فائدة ثابت يبلغ 
 

 حسابات جارية:

 سبتمبر 30 

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 )مدقق( )غير مدقق( 

 درهـــم درهــــم 

   

 1.188.122 1.009.223 ش.ذ.م.م. شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة

 396.454 317.653 البستان الستيراد وتوزيع المواد الغذائية

 1.326.876 1.584.576 

 

 التعامالت:

 كما يلي:الفترة خالل  عالقة أطراف ذاتمع  بها الشركةقامت  كانت التعامالت التي
 

 المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

 سبتمبر 30

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 سبتمبر 30 

 2018 2017 2018 2017 

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

 درهم درهم درهم درهم 
     

 622.009 444.029 2.101.333 1.536.495 مبيعات

 195.575 138.993 635.623 517.837 مشتريات

 130.000 110.904 410.000 338.938 فوائد إيرادات

مستلمة عن قرض ممنوح  دفعة

 -- -- 1.000.000 1.000.000 لطرف ذو عالقة
 

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

 

 اإلدارة العليا: تكاليف
 

 

 المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 سبتمبر 30

 2018 2017 2018 2017 

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

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 
     

 249.350 127.500 748.050 652.575 اإلدارة العليا تكاليف

 -- -- 1.000.000 100.000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
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 المخزون -12
 سبتمبر 30 

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 )مدقق(  (مدقق)غير  

 درهـــم  درهــــم 
    

 2.455.539  1.304.671 بضاعة جاهزة

 169.700  139.617 مواد أولية

 532.585  367.952 ولقاحات أدوية

 529.677  550.702 وتغليف تعبئة مواد

 4.250.023  4.088.785 وأخرى قطع غيار

 6.451.727  7.937.524 

 (3.878.305)  (3.878.305) الحركة بطيئة بضاعة مخصص

 4.059.219  2.573.422 اإلجمالي

 
 

 أخرىذمم تجارية مدينة و -13
 سبتمبر 30 

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 )مدقق(  (مدقق)غير  

 درهـــم  درهــــم 
    

 5.255.776  4.513.069 ذمم تجارية مدينة

 656.762  1.338.044 أوراق قبض مدينة

 (403.945)  (403.945) تحصيلها في مشكوك مدينة ذمم مخصص

 5.447.168  5.508.593 

ً  مدفوعة مصاريف  466.724  84.288 مقدما

 819.807  1.439.407 لموردين مقدمة دفعات

 833.183  633.628 موظفين ذمم

 608.425  1.922.581 أخرى مدينة ذمم

 9.527.072  8.236.732 

 
 

 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق -14
 سبتمبر 30 

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 )مدقق(  (مدقق)غير  

 درهـــم  درهــــم 
    

 206.810  129.894 الصندوق في نقد

    :البنوك لدى أرصدة

 218.216  209.056 جارية حسابات  

 7.395.478  2.258.798 الطلب تحت ودائع  

 35.963.850  36.631.344 ثابتة ودائع  

 39.229.092  43.784.354 

 (35.963.850)  (36.631.344) ربطها تاريخ من أشهر 3 من أكثر بعد تستحق ثابتة ودائع: ينزل

 7.820.504  2.597.748 يعادله وما النقد
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 رأس المال -15

 سبتمبر 30  

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهـــم  درهــــم  

 :رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

 للسهم الواحد درهم 1سهم عادي بقيمة  86.400.000

 
86.400.000  86.400.000 

 

 

 حتياطياتا -16

 ،2015لسففنة ( 2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )قانون اإلتحادي المتطلبات شففركة ولنظام األسففاسففي للوفقاً ل

 متى بلغإلى اإلحتياطي القانوني  تحويلوقف الي .إلحتياطي القانونيإلى السففففففنة لربح ال من %10 تحويلفإنه يتم 

يده قانوني غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي رأس المال المدفوع.  من %50 رصفففففف إن اإلحتياطي ال

بح للسفففففنة بعد خصفففففم توزيعات األرباح ومكافأة أعضفففففاء مجلس يتم ترحيل المبلغ المتبقي من الرحددها القانون. 

اإلدارة إلى األرباح المسففتبقاة للسففنة المقبلة أو يتم تخصففيصففه إلحتياطي اختياري يخصففص ألغراض محددة، وال 

 .للمساهمينصادر من الجمعية العمومية  إال بموجب قراريجوز استخدامه ألية أغراض أخرى 
 

 

 حتياطيا

 قانوني

 حتياطيا

 ختياريا

 احتياطي

 المجمــــوع خاص

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

ديسمبر  31الرصيد كما في 

 138.971.532 80.000.000 19.547.271 39.424.261 )مدقق( 2016

 -- -- -- -- الحركة خالل الفترة

 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 138.971.532 80.000.000 19.547.271 39.424.261 )غير مدقق( 2017

ديسمبر  31الرصيد كما في 

 139.088.431 80.000.000 19.547.271 39.541.160 )مدقق( 2017

 -- -- -- -- الحركة خالل الفترة

 سبتمبر 30الرصيد كما في 

 139.088.431 80.000.000 19.547.271 39.541.160 )غير مدقق( 2018
 

 

 التسففففففعة أشففففففهرلم يتم أي تحويل إلى االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري واالحتياطي الخاص خالل فترة 

( حيث أن التحويل ء: ال شففي2017 سففبتمبر 30المنتهية في  التسففعة أشففهر)لفترة  2018 سففبتمبر 30المنتهية في 

 المدققة للسنة.يعتمد على النتائج 
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 للسهم الواحد سيالربح األسا)الخسارة األساسية(/  -17
 

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

 2018 2017 2018 2017 

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

 (1.634.780) (1.830.442) 3.124.709 (4.282.200) )درهم( للفترة الربح /)الخسارة(

 86.400.000 86.400.000 86.400.000 86.400.000 )سهم( عدد األسهم

ربح ال)الخسارة األساسية(/ 

 (0.019) (0.02) 0.036 (0.05) الواحد )درهم( لسهماألساسي ل

 
 

 

 توزيعات أرباح -18

على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2018بريل أ 21الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  اجتماعفي  المساهمون وافق

خالل سنة . 2017للسهم الواحد( عن سنة  فلس 5)بواقع  درهم 4.320.000من رأس المال والتي بلغت  5%

درهم )بواقع  8.640.000من رأس المال والتي بلغت  %10تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2017

 .2016فلس للسهم الواحد( عن سنة  10
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 معلومات قطاعية -19
 

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ت تضمن االستثماراي الذيو االستثماراتقطاع وقطاع يتضمن تربية وتجارة الدواجن  من خالل قطاعي أعمال أساسيين: الشركةتعمل 

 وودائع ثابتة لدى البنوك. أخرى وموجوداتوقرض ممنوح لطرف ذو عالقة  واالستثمارات في ممتلكاتزميلة  اتواالستثمار في شرك األخرى الشامل
 

 .ال يوجد معامالت بين قطاعات األعمال
 

 2017 سبتمبر 30 في المنتهية التسعة أشهر لفترة 2018 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

 المجموع استثمارات دواجن المجموع استثمارات دواجن 

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

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

 29.635.789 -- 29.635.789 21.013.308 -- 21.013.308 ات القطاعإيراد

 3.124.709 7.938.497 (4.813.788) (4.282.200) 8.233.853 (12.516.053) نتائج القطاع

 1.200.204 -- 1.200.204 1.437.841 -- 1.437.841 استهالكات

 718.247 718.247 -- 33.711 33.711 -- حصة الشركة من أرباح شركة زميلة

 1.309.513 -- 1.309.513 1.145.145 -- 1.145.145 اضافات على الموجودات غير المتداولة

       

 2017 ديسمبر 31 2018 سبتمبر 30 

 المجموع استثمارات دواجن المجموع استثمارات دواجن 

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

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

 415.306.970 363.557.843 51.749.127 379.502.157 347.351.214 32.150.943 موجودات القطاع

 34.488.571 -- 34.488.571 35.393.792 -- 35.393.792 مطلوبات القطاع
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 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -20

 سبتمبر 30 

2018 

 ديسمبر 31 

2017 

 )مدقق(  )غير مدقق( 

 درهـــــم  درهـــــم 
    

 200.000  200.000 كفاالت بنكية

 

 

 قياس القيمة العادلة  -21

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

معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات بين القيم 

مستمرة في أعمالها دون أي  الشركةقيمة العادلة على إفتراض أن الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعريف ال

 نية أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط مجحفة.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية  المالية والمطلوباتالمالية تعتبر القيمة الدفترية للموجودات  اإلدارةإن 

 مقاربة لقيمتها العادلة. ةالموجز

 

 أساليب التقييم واإلفتراضات المتبعة لقياس القيمة العادلة

واإلفتراضات المماثلة ستخدام أساليب التقييم ابوالمطلوبات المالية وغير المالية يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات 

 .2017 رديسمب 31السنوية المدققة للسنة المنتهية في  المستخدمة في إعداد البيانات المالية
 

بشكل  التي يتم قياسها الحقاً للقياس المبدئي بالقيمة العادلةوغير المالية يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية 

 على أساس القيمة العادلة: 3إلى  1، مقسمة إلى ثالثة مستويات من متكرر
 

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

 .للموجودات والمطلوبات المتطابقة

 ا في قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجه :المستوى الثاني

المستوى األول والتي يمكن مالحظتها للموجودات والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثالً( أو بطريقة غير 

 .مباشرة )المستقاة من األسعار(

 من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو  قياسات القيمة العادلة المستقاة :المستوى الثالث

 .إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة(المطلوبات والتي ال تستند 
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 "تتمة" القيمة العادلةقياس  -21

 

 "تتمة" المتبعة لقياس القيمة العادلة واالفتراضاتأساليب التقييم 

 

 )غير مدقق(: 2018 سبتمبر 30

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     الموجودات المالية:

ستثمارات بالقيمة العادلة من ا

     خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 93.861.403 -- -- 93.861.403 أدوات ملكية مدرجة

 30.342.500 30.342.500 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة

     الموجودات غير المالية:

 92.380.000 92.380.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 93.861.403 -- 122.722.500 216.583.903 
 

    :)مدقق( 2017ديسمبر  31

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     الموجودات المالية:

ستثمارات بالقيمة العادلة من ا

     خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 121.869.237 -- -- 121.869.237 أدوات ملكية مدرجة

 30.342.500 30.342.500 -- -- أدوات ملكية غير مدرجة

     الموجودات غير المالية:

 92.380.000 92.380.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 121.869.237 -- 122.722.500 244.591.737 

 

لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة، 

 ات للجدول أعاله.إيضاحوبالتالي لم يتم إدراج أية 

 

 نتائج موسمية -22

 30المنتهية في  التسعة أشهرمليون درهم لفترة  5.7ات توزيعات أرباح بمبلغ إيرادات استثمارات إيرادتتضمن 

 مليون درهم( وهي ذات طبيعة موسمية. 4.2: 2017 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر)لفترة  2018 سبتمبر

 

 إعتماد البيانات المالية الموجزة -23

 .2018؟؟؟  بتاريخوتم التوقيع عليها  مجلس اإلدارة من قبلالموجزة  المالية البياناتتمت الموافقة على إصدار 


