






  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة

  ابعة توشركتها ال
  رأس الخيمة

  اإلمارات العربية المتحدة
  

   الموحدةالموجزة المالية المرحلية المعلومات 
  المعلومات حول مراجعة  المدقق المستقلوتقرير 

   دة ــــزة الموحــالمرحلية الموج ةــالمالي
    2010سبتمبر  03 ة فيــالمنتهيتسعة الرلألشه

  
  



  
  
  

  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  ة شركة مساهمة عام
  وشركتها التابعة 

  رأس الخيمة
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  جـــدول المحتويــــات 

  
  
  بيان  صفحة    

  

        
  المدقــق المستقــل حـول مراجعــة ر ـتقري
  ة دــــوحلية الموجزة المالمالية المرحمعلومات ال

  1  -  

        
         وحــــدالمز ــالموجي ـز المالـان المركـبي

  أ  2     2010 رـــسبتمب 30 كمـــــا فــــي 
        

         ـدــــوحالمز ـــالموجل ـان الدخـــبيـ
   1 – ب  3    2010سبتمبر  30 يـالمنتهيـة فالتسعة لألشهـر 

        
         دــوحالمز ـــلموجال ــالشامبيـان الدخـل 

   2 – ب  4    2010سبتمبر  30 يـالمنتهيـة فالتسعة لألشهـر 
        

        زــــالموجحقوق المساهمين  بيان التغيرات في
  ج  5    2010سبتمبر 30 المنتهية فيالتسعة لألشهر الموحد 

        
         دـوحــالمز ـالموجة ــات النقديـان التدفقـبي

  د  6    2010سبتمبر  30 يـتهيـة فالمنالتسعة لألشهـر 
        

        ة ــالماليـمعلومـات ول الـــات حــإيضاح
  -  12-7    ) ـة ـغير المدقق( ة دـوحالمالموجـزة ة ـالمرحلي





  
  
  
  



  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  ة شركة مساهمة عام
  وشركتها التابعة 

  رأس الخيمة
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  الموجز الموحدبيان الدخل 

    2010 سبتمبر 03 المنتهية فيتسعة اللألشهر 
                      

  ) 1 – ب(بيان 
  

  لفترة ثالثة أشهـر منتهيـة فـي 
   رـــــسبتمب 30

  أشهر منتهية فــي  ةتسعلفترة 
  سبتمبـــــر 30

    

9200   
  )غير مدققة(

  درهم
  

1020   
  )غير مدققة(

  درهم
  

9200   
  )غير مدققة (

  درهم
  

1020   
  )غير مدققة (

  درهم
  

  
  

  إيضاح 

  

  ــــــاتالمبيعــــرادات إي  8  53.453.318  51.902.481  16.886.035  15.955.107
  ت ـــاة المبيعــــــــتكلف    )49.296.147(  )43.336.079(  )15.489.386(  )13.407.270(

__________  ___________  __________  ___________       
  ح ـــــــي الربـــــإجمال    4.157.171  8.566.402  1.396.649  2.547.837
  اراتـــاإلستثمـــــرادات إي    13.756.759  10.842.676  6.068.444  2.562.974
  اإليـــــرادات األخــــرى    534.981  480.317  185.823  326.083

  ع ـــــــف التوزيـــمصاري    ) 2.243.809(  )  2.633.407(  )   624.230(  )    842.772(
  ةـــــف اإلداريــــالمصاري    ) 5.310.539(  )  5.562.299(  ) 1.605.054(  ) 1.842.744(
  ل ـــــــالتموي تكاليــــف    )   504.667(  )    689.288(  )   211.041(  )    212.068(

  
--  

  
)1.000.000 (  

  
--  

  
)2.000.000  (  

 

9  
  خسائـر إنخفاض القيمة لإلستثمــار 
  فــي أسهـم متوفــرة للبيـــع 

__________  ___________  __________  ___________      
  )2 –ب (ان ـبي –ربــح الفتـرة     8.389.896  11.004.401  4.210.591  2.539.310

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

  :ـــىـالربــح العائــــد إلـ
  مساهمــي الشركــــــة األم    8.016.448  10.550.162  4.157.383  2.396.768
  الحصــة غيــر المسيطــــرة    373.448  454.239  53.208  142.542

__________  ___________  __________  ___________      
  العائــــد األساســي للسهــم   10  0.093  0.122  0.048  0.028

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

  
  

  
  ) غير المدققة( المرحلية الموجزة الموحدة  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  ة شركة مساهمة عام
  وشركتها التابعة 

  رأس الخيمة
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  الشامل الموجز الموحدبيان الدخل 

    2010سبتمبر 03 المنتهية فيالتسعة لألشهر 
                      

  ) 2 – ب(بيان 
  

  لفترة ثالثة أشهـر منتهيـة فـي 
   رـــــسبتمب 30

  أشهر منتهية فــي  تسعةلفترة 
  بـــــرسبتم 30

    

9200   
  )غير مدققة(

  درهم
  

1020   
  )غير مدققة(

  درهم
  

9200   
  )غير مدققة (

  درهم
  

1020   
  )غير مدققة (

  درهم
  

  
  

  إيضاح 

  

  ) 1 –ب ( بيـان  –ربح الفترة     8.389.896  11.004.401  4.210.591  2.539.310
__________  __________  __________  __________      

  ــل اآلخــــر الدخـل الشام          
  

  التغير في القيمة العادلة لإلستثمـار          
  فـى أسهــم متوفـرة للبيـــع 

  
--  

  
)4.790.529 (  

  
--  

  
)4.790.529  (  

  
  

 داألرباح المحولة الى بيان الدخل عن
  ار في أسهم متوفرة للبيعـبيع استثم

  قياس اإلستثمار في أسهم فرق إعادة   5  )16.303.444(  18.528.586  2.625.395  )15.328.804(
  
--  

  
1.000.000  

  
--  

  
2.000.000  

  
9  

  خسائـر إنخفاض القيمة لإلستثمـار 
  فــي أسهـم متوفــرة للبيــع 

__________  __________  __________  __________      
  
)15.328.804(  

  
)1.165.134 (  

  
18.528.586  

  
)19.093.973(  

صافي التغير في القيمة العادلـــة   
  لإلستثمار في أسهم متوفرة للبيـع 

__________  __________  __________  __________      
  ل الشامل للفتـــرة ـإجمالي الدخ    )10.704.077(  29.532.987  3.045.457  )12.789.494(

=========  ==========  =========  ==========      
  : ىـمجموع الدخل الشامل العائد إل          
  ـي الشركـــة األم ـمساهمـــ    )10.330.629(  29.078.748  2.992.249  )12.932.036(

  الحصــة غيـــر المسيطــرة    373.448  454.239  53.208  142.542

  
  
  
  

  ) غير المدققة( المرحلية الموجزة الموحدة  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه المعلومات المالية
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  ة شركة مساهمة عام
  وشركتها التابعة 
  رأس الخيمة 

  مارات العربية المتحدةإلا
  

  1020سبتمبر 03 فيالمنتهية تسعة الشهر لألجز الموحد الموبيان التغيرات في حقوق المساهمين 
  )ج(بيان                     

  
    حقــــوق المساهميــــــن العائـــــدة لمساهمــــي الشركـــــــــة األم    

  مجموع 
  الحقوق 

  درهم

  الحصة غير 
  المسيطرة

  درهم

  
  وع ــــالمجم
  مــــدره

  احـــاألرب
   حتفظ بهـا الم

  م ـــدره

  ي القيمة التغير ف
  العادلة لالستثمار  

   في أسهم 
  م ــدره

  
  ات ــاالحتياطي

  مــــدره

  
  ال ـرأس الم

  مـــدره

  
  

  )  مدقق (  2008ديسمبـــــر  31ي ــــــفحقوق المساهمين   86.400.000  129.962.257  75.749.459  66.111.947  358.223.663  6.030.116  364.253.779
  األربــــــــــاح الموزعــــــــــــــــــة   --  --  --  )12.960.000(  ) 12.960.000(  --  ) 12.960.000(
  مكافـــأة مجلـــــس اإلدارة المدفوعـــــــــــــة  --  --  --  )  2.400.000(  )  2.400.000(  --  )  2.400.000(

  )2-ب(ـان بي –الشامـــــل للفتــرة  إجمالـــي الدخـــل  --  --  18.528.586  10.550.162  29.078.748  454.239  29.532.987
___________  _________  ___________  __________  __________  ___________  __________    
   )مدقق الر ـغي(  2009سبتمبر 30 يــفن ــوق المساهميــحق  86.400.000  129.962.257  94.278.045  61.302.109  371.942.411  6.484.355  378.426.766

==========  ========  ==========  ==========  ==========  ==========  =========    
  )أ(بيـان  -)  مدقق (  2009ديسمبـر  31حقوق المساهمين فـي   86.400.000  131.646.686  83.640.437  65.911.808  367.598.931  6.591.102  374.190.033

  األربــــــــــاح الموزعــــــــــــــــــة   --  --  --  )12.960.000(  )12.960.000(  --  )12.960.000(
  مكافـــأة مجلـــــس اإلدارة المدفوعـــــــــــــة  --  --  --  )    900.000(  )    900.000(  --  )     900.000(
  )2-ب(ان ـبي –ــرة إجمالـــي الدخـــل الشامـــــل للفت  --  --  )19.093.973(  8.016.448  )11.077.525(  373.448  ) 10.704.077(

___________  _________  ___________  __________  __________  ___________  __________    
  ) أ(بيان  – )مدقق الغير (  2010سبتمبر 30 يـفحقوق المساهمين   86.400.000  131.646.686  64.546.464  60.068.256  342.661.406  6.964.550  349.625.956

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

  
  ) غير المدققة ( المرحلية الموجزة الموحدة  الماليةالمعلومات إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه 
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  خيمة للدواجن والعلف شركة رأس ال 
  ة شركة مساهمة عام
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

    2010سبتمبر 03 لمنتهية فيا تسعةالشهر أللالموحد الموجز  بيان التدفقات النقدية
  )د(بيان                                                                                                              

 

   9200سبتمبر 30
  )غير مدققة(

  درهم

   1020سبتمبر 30
  )غير مدققة(

  درهم

  
  

  ل ـــــــة التشغيـن أنشطـة مـات النقديـالتدفق

  )1- ب (بيــــــان  –ربـــح الفتــــــرة   8.389.896  11.004.401
  ــــــــــــالت لــــــــــــتعدي    

  الكــــــــــــــــــــــــاإلسته  1.702.175  1.422.759
  ةـــــرك الخدمــــض تـــزام تعويــــالت       11.146  1.002.836

  ـارات ـإيــــــــــــرادات االستثمـــــ  )13.756.759(  )10.842.676(
  ــدات ـبيــع ممتلكــات وآالت ومعـــأربــاح   )      71.912(  -- 
  عـئر إنخفاض القيمة لإلستثمار في أسهم متوفرة للبيـخسا  2.000.000  -- 
  ـلـتكاليــــــــــف التمويــــــــــ       504.667         689.288
  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل)/خسارة(  ) 1.220.787(  3.276.608
  ص ـــنق/  )زيـادة( –ة ــــدات المتداولوــالموج  )    500.231(  9.434.767

  ) ـصنقــ( / زيادة  –ة ــات المتداولـــــالمطلوب    5.474.235  )  6.188.397(
  التشغيـــلن ــــر مـــــالمتوفالنقـــــد   3.753.217  6.522.978

  ةـالمدفوعــــ تكاليـــــــف التمويـــــل  )    504.667(  )     689.288(

  لـــة التشغيـن أنشطــر مـالمتوفد ـي النقــصاف  3.248.550  5.833.690
==========  ==========    

  ارـــــة االستثمــن أنشطــة مـات النقديـالتدفق    
  داتـــــــات وآالت ومعـــراء ممتلكــــش  ) 1.822.940(  )  3.484.350(

  داتــــــــات وآالت ومعـــاد ممتلكــإستبع  72.948  1.860
  إستثمـار فــي مبنــى تحـــت التنفيـذ) المدفوع(  )15.076.254(  )  4.522.013(
  إستثمـــار فـــي عقــــارات) المدفــــوع(  )50.000.000(  )15.145.000(

  ةــــــــــــــع بنكيـــــــــودائ  75.071.048  5.755.885
  المستلــم مـن استبعــاد استثمــار فــي فنــدق  --  15.000.000
  ة ــــــــارات مقبوضـــــإستثمــرادات يإ  10.647.676  6.994.125
  ار في أسهم متوفــرة للبيــــعــم إستثمــالمستل  14.216.375  -- 

__________  ___________    
  صافـي النقــد المتوفــر مـن أنشطـة االستثمــار  33.108.853  4.600.507

==========  ==========    
  ل ـــــــالتموي ةــن أنشطـة مـات النقديـالتدفق    
  مكافــــآة مجلــــس اإلدارة )  المدفـــــوع(  )    900.000(  ) 2.400.000(
  نــــــى المساهميـــة علــاح موزعـــأرب  )10.993.585(  )10.726.353(

  بنـــــــوك دائنـــــــــة) المدفـــوع(  )     607.078(         261.191

  أنشطـــة التمويــل) المستخدم في(صافــي النقـد   )12.500.663(  )12.865.162(
==========  ==========    

  في النقـد والنقـد المعادل )النقص/ (صافــي الزيادة   23.856.740  ) 2.430.965(

  لفتــــرة ة اــي بدايــادل فــد المعـد والنقـقالن  4.344.436  2.113.709
__________  ___________    
  6إيضاح  – رةـفتة الـي نهايـد المعادل فـد والنقـالنق  28.201.176  )    317.256(
==========  ==========    

  

   ) غير المدققة ( الموحدة الموجزة المرحلية  الماليةالمعلومات إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه 
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 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

  ة شركة مساهمة عام
  لتابعةوشركتها ا

  رأس الخيمة
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  )  غير المدققة ( الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلومات إيضاحات حول 

  

  :الوضع القانوني والنشاط    01
 - " )  الشـركة " يشار إليها فيمـا يلـي   (شركة مساهمة عامة  - شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف   

بتاريخ  حاكم إمارة رأس الخيمةعن يمة بموجب المرسوم األميري الصادر تأسست في إمارة رأس الخ
ومدة الشركة غير محددة وتبدأ من تاريخ صدور  0 1976ديسمبر  15والمعدل في  1976سبتمبر  15

   0المرسوم االميري بتأسيسها 
اج الالحم خالل قامت الشركة بإنشاء مزرعة إلنتاج الدواجن والبيض وبدأت إنتاجها التجاري من الدج    

   0 1983ومن البيض خالل سنة  1980سبتمبر شهر 
نشاط الشركة إنشاء وشراء المزارع والمتاجرة بلحوم الدواجن والبيض وإستثمار أموالها بالشكل الذي   

   0يعود عليها بالفائدة وكل ما يحقق أغراضها المنصوص عليها في النظام األساسي 
ذات  ةن رأس مال شركة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ـ شـرك  م%  50تمتلك الشركة حصة بواقع   

ألستيراد وصناعة الورق ومشـتقاته إلنتـاج العبـوات    أسست  ةتابع ةمسؤولية محدودة ـ وهي شرك 
  .  الكرتونية

  
  :  لسياسات المحاسبيةواأسس اإلعداد    02

  
  : أسس اإلعداد ) أ

التقارير "  34وفقاً للمعيار المحاسبي رقم وحدة الم الموجزةالمالية المرحلية المعلومات لقد تم إعداد 
  . " المالية المرحلية 

ال تحتوي على جميع المعلومـات واإلفصـاحات   الموحدة الموجزة المالية المرحلية المعلومات إن 
 لتقارير المالية باإلضـافة عداد االمطلوبة للبيانات المالية الكاملة التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية إل

ليست بالضرورة مؤشراً للنتـائج التـي    2010سبتمبر 30شهر المنتهية في أتسعة اللذلك فإن نتائج 
  . 2010ديسمبر  31يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

  
  : التقديرات واالحكام المحاسبية )  ب

م بوضع االحكـام  من اإلدارة أن تقووحدة يتطلب إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الم
والتقديرات واإلفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجـودات  

  . والمطلوبات واإليرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات 
مة الموضوعة من قبل فإن االحكام الهاوحدة عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الم

والمصادر الرئيسية لعدم اليقين شركة األم وشركتها التابعة اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية لل
للسـنة  وحدة للشركة األم وشركتها التابعـة  في التقديرات هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية الم

  .  2009ديسمبر  31المنتهية في 
  

  : ادارة المخاطر المالية  )  ج
إلدارة المخـاطر الماليـة   شركة األم وشركتها التابعة إن كافة النواحي المتعلقة بأهداف وسياسات ال

  .  2009ديسمبر 31كما في وحدة متوافقة مع تلك األهداف والسياسات المبينة في البيانات المالية الم
  
  : السياسات المحاسبية ) د

مماثلـة  الموحدة الموجزة المالية المرحلية المعلومات ة المطبقة في إعداد هذه إن السياسات المحاسبي
 31سنة المنتهية في لاألم وشركتها التابعة للمالية السنوية للشركة بيانات االلتلك المستخدمة في إعداد 

   0 2009ديسمبر 
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  :الممتلكات واآلالت والمعدات  03
  :المتراكم على النحو التالي  االستهالكمطروحا منها إعادة التقييم  وأوالمعدات بالتكلفة  واآلالتأظهرت الممتلكات )  أ 

  
  

   المجمـوع
  درهم 

  
أعمال تحت 

  التنفيذ
  درهم

  
آالت ومعدات 
  مصنع التغليف 

  درهم

  
  أجهزة 
  وأدوات
  درهم

  
  أثاث 

  ومفروشات
  درهم

  
سيارات 
  وجرارات

  درهم

مباني ومعدات 
وتوسعات 
  باألقسام
  درهم

  
  

  
  أو إعـــــادة التقييـــــــم   ـةـالتكلف

  2010ر ـــــيناي 1ي ـــا فـــــكم  5.450.109  7.023.818  1.337.400  10.860.693  7.339.052  1.496.351  33.507.423
  ات ـــــــــــــــــــاإلضاف  196.400  251.000  28.874  769.970  450.696  126.000  1.822.940

  اتــــــــــــــــــــالحذوف )  163.116(  ) 680.551(  )   22.920(  -- -- --  )   866.587(
  التحويــــــــــــــــــــالت 1.439.662        --             --             --              --      )1.439.662(          --     

   2010سبتمبـــــر  30ي ـــا فــــكم  6.923.055  6.594.267  1.343.354  11.630.663  7.789.748  182.689  34.463.776
=========  =========  ========  =========  ========  ========  ========    

  مـــــــــالك المتراكـــــــاإلسته              
  2010ر ـــــيناي 1ي ـا فــــــكم  1.704.389  6.143.661  1.094.878  8.224.839  5.867.386  --  23.035.153
  ات ـــــــــــــــــــاإلضاف  282.585  389.531  66.578  522.151  441.330  --  1.702.175

  ات ـــــــــــــــــــالحذوف ) 3163.11(  )  680.541(  )   721.89(        --             --             --         )   865.551(
   2010سبتمبـــــر  30ي ـــا فــــكم  1.823.861  5.852.651  1.139.559  8.746.990  6.308.716  --  23.871.777
=========  =========  ========  ========  ========  ========  ========    

  مرحلــــــــــــــة ة الـــــالقيم              
  )أ( انـبي –) مدققة (  2009ديسمبر  31 كما في  3.745.720  880.157  242.522  2.635.854  1.471.666  1.496.351  10.472.270
=========  =========  ========  ========  ========  ========  ========    
  )أ(بيان  –) غير مدققة( 2010سبتمبر 30 كما في  5.099.194  741.616  203.795  2.883.673  1.481.032  182.689  10.591.999
=========  =========  ========  ========  ========  ========  ========    

 

متر مربع وقد أظهرت  8.000.000 اإلجماليةوتبلغ مساحتها من حكومة رأس الخيمة مقدمة هبة رأس الخيمة للدواجن والعلف مقامة على أرض إن مباني وحظائر شركة   ) ب
 0بالدفاتر المحاسبية بقيمة رمزية صفرا 

   0 أن آالت ومعدات مصنع التغليف مرهونة مقابل تسهيالت مصرفية ممنوحة لشركة رأس الخيمة للتغليف )  ج
  : ما يلي رهم كد 1.702.175تم توزيع مصاريف االستهالك الظاهر أعاله بمبلغ   )  د  

  درهم

 تكلفـــة المبيعـــات   837.593

 المصاريــف اإلداريـة   749.554

 مصاريــف التوزيــع   115.028
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  :ستثمار في عقارات  إ    04
  : يتألف هذا البند مما يلي )  أ 

ديسمبر  31
2009  

  )مدققة(
  درهم

سبتمبر  30
2010  

  )غير مدققة(
  درهم

  

  ي بناية االستثمار ف  5.553.891  5.553.891
  )ب( 4إيضاح  –إستثمار في أراضي  139.010.740   39.010.740
  )أ(ان ــــــبي –وع ــالمجم  144.564.631  44.564.631

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

  :أراضي اإلستثمار في )  ب
 : إن الحركة على هذا البند كما يلي 

ديسمبر  31
2009  

  )مدققة(
  درهم

  2010سبتمبر  30
  )غير مدققة(

  درهم

  

  يناير  1القيمة العادلة لإلستثمار في أراضي كما في   39.010.740  25.910.740
  اإلضافــــات   100.000.000  13.100.000
__________  ___________    
   أعاله ) أ( 4إيضاح  -المجموع   139.010.740  39.010.740

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

بمبلـغ   هنـاك أرض  أعـاله ) ب( 4يضـاح  من ضمن اإلستثمار في أراضي الظـاهرة فـي ا   ) ج
في  Bفي جزيرة  التي تقع و شركة الحمرا للتطوير العقاريدرهم تم شرائها من  100.000.000
وقد دفعت الشـركة األم مبلـغ    ، متر مربع 47.750رأس الخيمة وتبلغ مساحتها  –قرية الحمرا 
درهم تم اثباته كذمة عن  50.000.000درهم من قيمة هذه األرض والمتبقي مبلغ  50.000.000

الية المرحليـة الموحـدة   حتى تاريخ المعلومات المو،  ) أ(شراء األرض كما هو ظاهر في بيان 
  . المرفقة لم تصدر ملكية هذه األرض 

  
  :متوفرة للبيع  أسهم إستثمار في   05
  : متوفرة للبيع كانت كما يلي االستثمار في أسهم إن الحركة على )  أ         

  ديسمبر  31
9200  
  ) مدقق( 

  درهم

    سبتمبر 03
 2010   

  ) مدققالغير (
  درهم

  

  ينايـر  1القيمة العادلة لإلستثمار في أسهم كما في   163.461.573  155.570.595
  صافــــي الحركــة خـــالل الفتـــرة  )14.216.375(  -- 
  )2- ب(بيان – رق إعادة قياس االستثمار في أسهمف  )16.303.444(  7.890.978

____________  _____________    
  

163.461.573  
  

132.941.754  
  القيمــة العادلــة لإلستثمــار في أسهــم 

  ) أ( ناــبي  –فــي نهــاية الفتـــــرة 
===========  ==========    

  
  

- 9 -  



  : اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع كما يلي تصنيف إن ) ب        
  ديسمبر  31
9200  
  ) مدقق( 

  درهم

  سبتمبر   30
 2010   

  ) مدققالغير (
  درهم

  

  مسعـرة  –استثمار في أسهم متوفرة للبيع   122.694.754  153.214.573
  غير مسعرة –في أسهم متوفرة للبيعاستثمار   10.247.000      10.247.000

  
163.461.573  

  
132.941.754  

  مجموع اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيـع 
  أعــاله ) أ( 5إيضاح  –في نهاية الفترة 

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

  : إن توزيع اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع حسب طبيعة األنشطة المستثمر فيها كما يلي ) ج
  بر ديسم 31
9200  
  ) مدقق( 

  درهم

  سبتمبر   30
 2010   

  ) مدققالغير (
  درهم

  

  قطاع البنوك   72.982.061  101.363.974
  قطاع التمويل واإلستثمار   154.972  154.972

  قطاع الصناعة   50.452.000  51.795.455
  قطاع العقارات   2.100.000  2.900.000
  دمات قطاع الخ       7.252.721        7.247.172

  أعاله  ) أ( 5إيضاح  –المجموع   132.941.754  163.461.573
==========  ==========    

  
دولـة  (إن اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع يتمثل في إستثمار الشركة األم في أسهم شركات محليـة  ) د        

  ) . اإلمارات العربية المتحدة 
  
  :بنوك القد والن    06

  :البند كما يلي  إن تفاصيل هذا)  أ
  ديسمبر  31
9200  
  ) مدقق( 

  درهم

    سبتمبر 03
 2010   

  ) مدققالغير (
  درهم

  

  سلف نثريـــة   10.000  10.000
  نقد في الصندوق   248.819  532.828
  حسابات جارية لدى البنــوك   2.137.529  242.008
  ودائع تحت الطلب لدى البنوك   5.804.828  3.776.022

  بنك دائن دفتريا  --  )     216.422(
  ودائع ألجل استحقاق ثالثة أشهر أو أقل   20.000.000         --         

  )د(بيان  –النقد والنقد المعادل   28.201.176  4.344.436
  ودائع ألجل إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر    8.938.1275  134.009.175
  )أ(ان ــيب –وك ــد والبنــالنق  87.139.303  138.353.611

==========  ==========    
  
  . مارات العربية المتحدة إلا البنكية لدى عدد محدود من البنوك في دولةالودائع حسابات والتتركز )  ب 

  
  :رأس المال    07

   0مدفوع بالكامل واحد سهم بقيمة إسمية درهم  86.400.000مكون من إن رأس مال الشركة 
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 :القطاعات  معلومات حول     08
   0ة للتغليفتم إظهار المعلومات حول القطاعات على أساس قطاعات األعمال من خالل شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف وشركتها التابعة شركة رأس الخيم

أن هـذين  األم تعتبر إدارة الشـركة   0 نتاج بيض المائدةوتسويق نوعين من المنتجات ومن خالل قسمين رئيسيين هما قسم إنتاج الدجاج الالحم وقسم إاألم إلنتاج أنشئت الشركة 
هو داخلي فقط ويتوزع على جميـع المنـاطق ذات الكثافـة    األم وشركتها التابعة لشركة الجغرافي لسوق الإن  0القسمين هما األساس للتقارير الداخلية حول ربحية أقسام الشركة 

والمنتشـرة  األم وشركتها التابعة غطية هذه المناطق من خالل التوزيع المباشر للعمالء أو من خالل مراكز البيع المملوكة للشركة العربية المتحدة ويتم ت اإلماراتالسكانية في دولة 
هي بنـود  شركتها التابعة بالشركة األم ووالمصاريف الخاصة  اإليراداتوجميع بنود األم وشركتها التابعة  داخلية بين الشركةالمصاريف واليرادات تم حذف اإل 0في هذه المناطق 

  :ي كاآلتي األم وشركتها التابعة هن المعلومات المالية حول أقسام الشركة إ 0الشركات مباشرة لهذه  ىتعز
  

  الصــــــــافي  
  
  
  
  

  حذوفات 
  درهم 

شركة رأس 
  الخيمة للتغليف 

 03كما في 
  2010سبتمبر

  ) مدققغير ال( 
  درهم

  
  المجموع 

 03كما في 
  2010سبتمبر

  )مدققغير ال( 
  درهم 

  شركـــة رأس الخيمــة للدواجـــن والعلــــــف  
  ) غير المدقق (  0102سبتمبر 03كما في 

  
  
  
  
  

  ـــرادات المبيعـــــــــات ـــــإيـ

    2009 سبتمبر 30
  ) غير المدقق(

  درهم

  
    1020 سبتمبر 30
  ) غير المدقق(

  درهم

  
  

  اإلستثمار 
  درهم 

  
  األقسام 
  األخرى 
  درهم 

  
قسم إنتاج 

  لبيضا
  درهم

  
قسم إنتاج 
  الدجاج 
  درهم

  ات ــــــــــــــــــــــالمبيع  31.411.672  4.568.555  --   --   35.980.227  18.511.686  )   564.366(  53.927.547  52.239.464
  اتـــــــــــردودات المبيعــــــم  )    434.335(  )  39.894(         --                  --           )    474.229(         --                  --           )    474.229(  )     36.9833(

  )1 – ب(ان ـــــبي –ات ـــالمبيعصافــي   30.977.337  4.528.661  --   --   35.505.998  18.511.686  )   564.366(  53.453.318  51.902.481
==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =========  ========  ==========     
  ــجـــــــــــــــــــــالنتائـ                  

  ح ـــــــــــربالي ـــــــــإجمال  569.498  650.853  --   --   1.220.351  2.936.820  --   4.157.171  8.566.402
==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =========  ========  ==========     
  ارات ـــــــــرادات اإلستثمـــــــإي  --  --  --  13.756.759  13.756.759  --  --  13.756.759  10.842.676
  رىــــــــــرادات األخـــــــياإل  336.458  --  100.071  --  436.529  98.452  --  534.981  480.317

  ف ـــــــــــــــــــــمصاريال  --  --  )5.763.225(  --  )5.763.225(  ) 1.791.123(  --  )  7.554.348(  ) 8.195.706(
  ل ــــــــــــف التمويـــــــتكالي         --                --           )      7.415(         --           )       7.415(  )    497.252(         --           )     504.667(  )    689.288(
  

         --            
  
)2.000.000  (  

  
         --         

  
         --          

  
)2.000.000(  

  
)2.000.000 ( 

  
         --          

  
         --       

  
         --         

  خسائـر إنخفــاض القيمــة لإلستثمـــــار 
  فـــــي أسهـــم متوفــرة للبيـــــع

   فتـــــــــــرةح الـــــــــــرب          7.642.999  746.897  --  8.389.896  11.004.401
===========  ===========  =========  ==========  ==========            
  : ى ــــــد إلــــــــح العائــــالرب                  

  ة األم ــــــــــي الشركــــــمساهم                8.016.448  10.550.162
  الحصــــة غيــــــر المسيطـــــرة                373.448  454.239

===========  ===========  =========  ==========  ===========  ===========  ==========  =========  ==========    
  9002ديسمبر 31

  ) مدقق ( 
  درهم

    2010سبتمبر 30
  ) غير المدقق(

  درهم

                

  القطــــــــــــاع  وداتــــــموج  4.458.486  1.967.217  25.378.611  391.883.156  423.687.470  26.242.337  )6.770.983(  443.158.824  411.089.882
==========  ==========  ==========  ==========  ===========  ==========  =========  =========  ==========     

  مطلوبــــــات القطـــــــــــــاع   --  --   29.171.246  52.228.266  81.399.512  12.313.237  )    179.881(  93.532.868  36.899.849
==========  ==========  =========  ==========  ===========  ===========  ==========  =========  ==========    

  رى ـــــــــة أخـــات قطاعيـــمعلوم                  
  ) الممتلكات واآلالت والمعدات(  اإلضافات الرأسمالية  683.086  226.523  521.736  --  1.431.345  451.595  --  1.882.940  4.178.293

  
22.235.307  

  
115.076.254  

  
--  

  
     --  

  
115.076.254  

  
115.076.254  

  
--  

  
--  

  
--  

  استثمار في عقارات ، (اإلضافـات الرأسماليـــة 
  )استثمــار فــى مبنــى تحــت التنفيـــذ 

  أرباح االستثمارات المتوفرة للبيـــــع )/خسائر(  --  --  --  )19.093.973(  )19.093.973(  --       --  )19.093.973(  7.890.978
  )الممتلكــات واالالت والمعـدات (االستهــالك   629.374  192.251  331.133  --  1.152.758  549.417  --  1.702.175  2.249.437

  
386.040  

  
293.383  

  
--  

  
43.108  

  
250.275  

  
--  

  
104.269  

  
15.240  

  
130.766  

   الكـــر نقدية خالفا لإلستهــف غيــمصاري
  ) ة ـــــــض ترك الخدمــزام تعويــالت(
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  :خسائر إنخفاض القيمة لإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع     09

وقية ألحد إستثمارات الشركة المتوفرة للبيع نخفضت القيمة السإ 2010سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة خالل فترة   
والمحتفظ بها ألغراض إستراتيجية في أسهم شركات محلية وتماشياً مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة 

درهم كخسائر إنخفاض القيمة  2.000.000وطبقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قامت الشركة بتخصيص مبلغ 
التغير في القيمة العادلة لإلستثمار في (االستثمار ، وعليه تم حذف خسائر إنخفاض القيمة من حقوق المساهمين ذا هل

   0وتم اإلعتراف بها ضمن بيان الدخل الموحد ) أسهم
  

  :عائد األساسي للسهم ال  010
عدد األسهم العادية المتداولة وفيما يتعلـق   علىالعائد إلى مساهمي الشركة األم يتم تحديد العائد للسهم بقسمة ربح الفترة   

ربـح  ( درهم  8.016.448هو العائد على مساهمي الشركة األم فإن ربح الفترة   2010سبتمبر  30بالفترة المنتهية في 
ومعدل األسـهم  ) درهم  10.550.162 مبلغ 2009سبتمبر 30المنتهية في العائد على مساهمي الشركة األم للفترة الفترة 

  .  سهم  86.400.000ادية المتداولة هو عدد الع
  

  

  :   عـــام  011
من قبل مجلس ) غير المدققة ( المرحلية الموجزة الموحدة هذه المعلومات المالية تمت الموافقة على إصدار ) أ   

  .  2010أكتوبر  31 بتاريخاإلدارة 
 المرفقة إلى أقرب درهـم اإلمـارات  الموجزة لموحدة المرحلية االمالية المعلومات تم تقريب المبالغ الظاهرة في )  ب 

   0العربية المتحدة 
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