






  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   فـشركة رأس الخيمة للدواجن والعل
  ةـــة عامــة مساهمــشرك

  وشركتهـــا التابعــــة 
  ةـــــــــرأس الخيم

  دةـاإلمارات العربية المتح
  
  

   ة الموحدالبيانات المالية
    المستقــل قــمدق الوتقرير

  ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  



  
  

   والعلفشركة رأس الخيمة للدواجن
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  رأس الخيمة
  اإلمارات العربية المتحدة

  
    المستقل مدقق الوتقرير ة الموحدالبيانات المالية

  ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
____________________________________________________  

  
  جــدول المحتويــات 

  
  

  صفحة    
  

  بيان

  ١     المدقـــــق المستقـــل ـرتقريـ
  

-  

  بيـــان المركـــز المالـي الموحـد
  

  أ  ٢  

   الموحـــــــدبيـــان الدخــل
  

   ١- ب  ٣  

  الموحـــدالشامـل  بيـــان الدخـل
  

   ٢- ب  ٤  

  الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين 
  

  ج  ٥  

   الموحدبيـــان التدفقــات  النقديــة
  

  د  ٦  

  --  ٢٦-٧      الموحدةحـات حول البيانات الماليةإيضا
  







  

   شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  رأس الخيمة
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  الموحــدالدخل بيان 

  ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  )١ – ب(بيان                               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠٠٩  
  درهم

١٠٢٠  
  درهم

  
  إيضاح

  

  المبيعــــــــــــــــــات  ١٣ و١٦-٢  ٧٠,٣١١,٣٨٦  ٧١,٠٦٤,٨٦٧
  ات ـــــــــة المبيعــــــتكلف  ١٤  )٦٦,١٦٣,٨٧٣(  )٥٦,٢٦١,٢٦٣(
__________  ___________       

  ح ــــــــــالرب ي ـــــإجمال    ٤,١٤٧,٥١٣  ١٤,٨٠٣,٦٠٤
  ــرادات اإلستثمـــارات إيـــــــ  ١٥  ١٤,٥٣٧,٣٨١  ١٣,٤٩٣,٥٤١

  رى ــــــــــرادات األخـــياإل  ١٦  ١,٢٣٦,١٠١  ٦٧٦,١٩٤
  ع ـــــــــالتوزي  اريفــــمص  ١٧  )٣,٠٠١,٩٣٥(   )٣,٢٧٤,٦١٩(
  ة ـــــــــاإلداري ف ـــالمصاري  ١٨  )٦,٦٣٩,٣١٦(   )٦,١٣٥,٩٢٢(
  رىـــــف األخــــــاريـمصال  ١٩  )١,٣٦٧,٣٥٠(   )١,٢٧٥,٩٨٥(
  تكاليــــف التمويـــــــــــل        )٧٤١,٠٧٤(      )٨٨١,٥٣٧(

  
--  

  
)٢,٠٠٠,٠٠٠(  

  
٢٠  

خــسائــر إنخفــــاض القيمــــة    
  ار فـي أسهـم متوفـرة للبيـع ستثمــلإل

__________  ___________       
  )٢-ب ( بيــان –ح السنـــة ـــربـ    ٦,١٧١,٣٢٠  ١٧,٤٠٥,٢٧٦

==========  ==========       
  : ىـــد إلـــــح العائــــــالرب      

  ـة األم ــــمساهمــــي الشركـــ    ٥,٦٦٨,٥٨٧  ١٦,٨٤٤,٢٩٠
   غيــــر المسيطــــرةالحصـــة    ٥٠٢,٧٣٣  ٥٦٠,٩٨٦
__________  ___________       

٦,١٧١,٣٢٠  ١٧,٤٠٥,٢٧٦      
==========  ==========      

  م ــــي للسهــ األساســــــدعائال  ٢١  ٠,٠٦٦  ٠,١٩٥
==========  ==========      

  
  
  

   الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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   ركة رأس الخيمة للدواجن والعلفش
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  رأس الخيمة
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  الموحــدالشامل بيان الدخل 

  ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  )٢- ب(بيان                            

______________________________________________________________  
٠٩٢٠  

  درهم
١٠٢٠  

  درهم
  

  إيضاح
  

  )١ –ب (  بيــان –ربــح السنـــة     ٦,١٧١,٣٢٠  ١٧,٤٠٥,٢٧٦
__________  __________       

  ر ـــــل اآلخــــل الشامـــالدخ      
        

ـ الستثم القيمـة العادلـة ل    التغير في  ار ــ
  ع ـــرة للبيـــم متوفــي أسهــف

  
--  

  
)٤,٧٩٠,٥٢٩(  

 بيـع   عنـد ى بيان الدخل    األرباح المحولة إل    
  ع ــاستثمـار فـي أسهـم متوفـرة للبيـ

  ـم ـفرق إعادة قياس االستثمار في أسهــ  ٦  ٨,٨٦٦,١٧٩  ٧,٨٩٠,٩٧٨
  
--  

  
٢,٠٠٠,٠٠٠  

  
٢٠  

ـــة    ـــاض القيمـ ــسائــر إنخفـ خ
  ستثمــار فـي أسهـم متوفـرة للبيـع لإل

__________  __________      
  

٧,٨٩٠,٩٧٨  
  

٦,٠٧٥,٦٥٠  
 التغير في القيمة العادلة لإلسـتثمار       صافي  

  فــي أسهـــم متوفــرة للبيـــع
__________  __________      

  )ج(ان بيــ–إجمالي الدخل الشامل للسنة     ١٢,٢٤٦,٩٧٠  ٢٥,٢٩٦,٢٥٤
==========  =========      

  ل العائد إلى ـل الشامــوع الدخــمجم      
  ة األم ـــــــركي الشــــمساهم    ١١,٧٤٤,٢٣٧  ٢٤,٧٣٥,٢٦٨

  الحصـــة غيــــر المسيطـــرة    ٥٠٢,٧٣٣  ٥٦٠,٩٨٦
__________  __________      

١٢,٢٤٦,٩٧٠  ٢٥,٢٩٦,٢٥٤      
==========  =========      

  
  
  

   الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  مساهمة عامة شركة 

  وشركتها التابعة 
  رأس الخيمة 

  مارات العربية المتحدةإلا
  

  ١٠٢٠ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في  الموحدبيان التغيرات في حقوق المساهمين
  )ج(بيان                                                                                                                                                                                

      حقــــوق المساهميــــــن العائـــــدة لمساهمــــي الشركـــــــــة األم 
 

  مجموع 
  الحقوق 

  درهم

  
  

الحصة غير 
 المسيطرة 

  درهم

  
  

  المجموع 
  درهم

  
  األرباح

  حتفظ بها الم
  درهم 

التغير في القيمة 
  عادلة لالستثمارال

   في أسهم 
  درهم 

  
  

  االحتياطيات 
  درهم

  
  رأس 
  المال 
  درهم

  
  
  

   ٢٠٠٨رــــــ ديسمب٣١ي ـــفالرصيــــــد   ٨٦,٤٠٠,٠٠٠  ١٢٩,٩٦٢,٢٥٧  ٧٥,٧٤٩,٤٥٩  ٦٦,١١١,٩٤٧  ٣٥٨,٢٢٣,٦٦٣  ٦,٠٣٠,١١٦  ٣٦٤,٢٥٣,٧٧٩
  ة ــــــــــــاح الموزعــــــــــاألرب  --  --  --  )١٢,٩٦٠,٠٠٠(  )١٢,٩٦٠,٠٠٠(  --  )١٢,٩٦٠,٠٠٠(
  مكافــــــــــأة مجلــــــــــس اإلدارة   --  --  --    )٢,٤٠٠,٠٠٠(    )٢,٤٠٠,٠٠٠(  --    )٢,٤٠٠,٠٠٠(

  )٢-ب ( بيــــان – ٢٠٠٩إجمالي الدخل الشامل لسنة   --  --  ٧,٨٩٠,٩٧٨  ١٦,٨٤٤,٢٩٠  ٢٤,٧٣٥,٢٦٨  ٥٦٠,٩٨٦  ٢٥,٢٩٦,٢٥٤
  المحـــــــــول لإلحتياطيـــــــــــات  --  ١,٦٨٤,٤٢٩  --    )١,٦٨٤,٤٢٩(  --  --  --
___________  _________  ___________  __________  ___________  __________  _________    

  ) أ(ان ـــ بي– ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في الرصيــــــد   ٨٦,٤٠٠,٠٠٠  ١٣١,٦٤٦,٦٨٦  ٨٣,٦٤٠,٤٣٧  ٦٥,٩١١,٨٠٨  ٣٦٧,٥٩٨,٩٣١  ٦,٥٩١,١٠٢  ٣٧٤,١٩٠,٠٣٣
  ة ــــــــــــاح الموزعــــــــــاألرب  --  --  --  )١٢,٩٦٠,٠٠٠(  )١٢,٩٦٠,٠٠٠(  --  )١٢,٩٦٠,٠٠٠(
  مكافــــــــــأة مجلــــــــــس اإلدارة   --  --  --      )٩٠٠,٠٠٠(       )٩٠٠,٠٠٠(  --      )٩٠٠,٠٠٠(

  )٢-ب ( بيــــان –٢٠١٠لدخل الشامل لسنة إجمالي ا  --  --  ٦,٠٧٥,٦٥٠  ٥,٦٦٨,٥٨٧  ١١,٧٤٤,٢٣٧  ٥٠٢,٧٣٣  ١٢,٢٤٦,٩٧٠
  المحـــــــــول لإلحتياطيــــــــــــات  --  ٥٦٦,٨٥٩  --      )٥٦٦,٨٥٩(  --  --  --
___________  _________  ___________  __________  ___________  __________  _________    

  ) أ(ان ـــ بي– ٢٠١٠ ديسمبر ٣١في الرصيــــــد   ٨٦,٤٠٠,٠٠٠  ١٣٢,٢١٣,٥٤٥  ٨٩,٧١٦,٠٨٧  ٥٧,١٥٣,٥٣٦  ٣٦٥,٤٨٣,١٦٨  ٧,٠٩٣,٨٣٥  ٣٧٢,٥٧٧,٠٠٣
===========  ========  ===========  ==========  ===========  ==========  =========    

  
  

   الموحدةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  مساهمة عامةشركة 

  وشركتها التابعة 
  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

  

  ١٠٢٠ ديسمبر ٣١ للسنة المنتهية في الموحد بيان التدفقات النقدية
  )د(بيان                                                                                                                  

 

٩٢٠٠  
  درهم

١٠٢٠  
  درهم

  
  التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

   ) ١ –ب ( بيان – ربح السنة  ٦,١٧١,٣٢٠  ١٧,٤٠٥,٢٧٦
  تعديالت لــ    

  اإلستهالك  ٢,٤٩٤,٣٩٤  ٢,٢٤٩,٤٣٧
  التزام تعويض ترك الخدمة          )٨,٢٥٥(  ٢٥٥,٩٣٥

  ات بيع ممتلكات وآالت ومعدأرباح         )٧١,٩١٢(        )١٣,١٣٠(
  إيرادات اإلستثمارات   )١٤,٥٣٧,٣٨١(  )١٣,٤٩٣,٥٤١(

  إيرادات إستثمار في بناية       )٥٩٨,٠٨١(  --
  ستثمار في أسهم متوفرة للبيع لإلخسائر إنخفاض القيمة   ٢,٠٠٠,٠٠٠  --
  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة   ٧٠٠,٠٠٠  --
  مكافأة الموظفين  ٤٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠
  تكاليف التمويل         ٠٧٤,٧٤١        ٨٨١,٥٣٧

  ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل)/خسارة(  )٢,٧٠٨,٨٤١(  ٧,٧٨٥,٥١٤
  نقص  –الموجودات المتداولة   ٢,٧٣٤,٣٧١  ٤,٢٣٩,٠٠٣

  ) نقص ( / زيادة  –المطلوبات المتداولـة  ١,٨٢٧,٠٣٨  )٤,٨٢٣,٢٦٢(
__________  ___________    

  التشغيل المتوفر من النقد   ١,٨٥٢,٥٦٨  ٧,٢٠١,٢٥٥
  تكاليف التمويل المدفوعة       )٤٧٤١,٠٧(     )٨٨١,٥٣٧(

  أنشطة التشغيل  المتوفر من صافي النقد  ١,١١١,٤٩٤  ٦,٣١٩,٧١٨
==========  ==========    

  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار    
  شراء ممتلكات وآالت ومعدات   )٣,٠٣٧,٣١٥(   )٤,١٧٨,٢٩٣(

  إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  ٧٥,٦٣٥  ١٦,٨٤١
  استثمار في مبنى تحت التنفيذ ) المدفوع(  )١٧,٣٤١,٢٣٧(   )٦,٣٤٥,٤١٦(

  المستلم من استبعاد استثمار في فندق  --  ١٥,٠٠٠,٠٠٠
  إستثمار في عقارات ) المدفوع(  )٧٥,٠٠٠,٠٠٠(  )١٥,٨٨٩,٨٩١(

   أسهم متوفرة للبيع المستلم من بيع إستثمار في  ٩,٤٢٥,٨٤٦  --
  ودائع بنكية  ٨٧,٠٧١,٠٤٨  ٩,٦٩٦,٦١٤

  إيرادات استثمارات مقبوضة   ١٦,٥٢٠,٠٥١  ١١,٠٨٣,٣٨٣
   بناية يالمستلم من االستثمار ف       ٥٩٢,٦٧٥       ٢٥١,٠٠٠

  أنشطة االستثمار المتوفر من صافي النقد  ١٨,٣٠٦,٧٠٣  ٩,٦٣٤,٢٣٨
==========  ==========    

  فقات النقدية من أنشطة التمويل التد    
  مكافأة مجلس اإلدارة ) المدفوع (       )٩٠٠,٠٠٠(   )٢,٤٠٠,٠٠٠(
   أرباح موزعة على المساهمين  )١١,٤٩١,٥٢٠(  )١١,١٧٠,١٠٤(
   ةك دائنوبن) المدفوع(     )٦٠٥,٩٦٢(     )١٥٣,١٢٥(
   التمويلأنشطة) المستخدم في ( صافي النقد   )١٢,٩٩٧,٤٨٢(  )١٣,٧٢٣,٢٢٩(

==========  ==========    
  في النقد والنقد المعادلالزيادة صافي   ٦,٤٢٠,٧١٥  ٢,٢٣٠,٧٢٧
  النقد والنقد المعادل في بداية السنة ٤,٣٤٤,٤٣٦ ٢,١١٣,٧٠٩

___________  ___________    
  ٩  و٩-٢ إيضاح –النقد والنقد المعادل في نهاية السنة   ١٠,٧٦٥,١٥١  ٤,٣٤٤,٤٣٦
==========  ==========    

  

   ةالموحد إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية
- ٦ -  



  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ١٠٢٠مبر  ديس٣١للسنة المنتهية في 

_________________________________________________________________________________  
   

  :معلومات عامة    ٠١
 تأسست فـي    -" ) الشركة  " يشار إليها فيما يلي     ( شركة مساهمة عامة     -شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف        

رحمـه  خ صقر بن محمد القاسمي      شيغفور له ال  مال إمارة رأس الخيمة بموجب المرسوم األميري الصادر عن       
  ومدة الشركة غير محددة وتبدأ مـن تـاريخ           ٠ ١٩٧٦ ديسمبر   ١٥ والمعدل في    ١٩٧٦ يونيو   ١٥بتاريخ  اهللا  

   ٠صدور المرسوم االميري بتأسيسها 
خـالل شـهر    قامت الشركة بإنشاء مزرعة إلنتاج الدواجن والبيض وبدأت إنتاجها التجاري من الدجاج الالحم                 

   ٠ ١٩٨٣ ومن البيض خالل سنة ١٩٨٠يونيو 
نشاط الشركة إنشاء وشراء المزارع والمتاجرة بلحوم الدواجن والبيض وإستثمار أموالها بالشكل الـذي يعـود                  

   ٠عليها بالفائدة وكل ما يحقق أغراضها المنصوص عليها في النظام األساسي 
كة رأس الخيمة للتغليف المحدودة ـ شركه ذات مـسؤولية   من رأس مال شر% ٥٠تمتلك الشركة حصة بواقع   

  ٠شتقاته إلنتاج العبوات الكرتونيةستيراد وصناعة الورق ومإل أسست ة تابعةوهي شرك - محدودة
  

  :السياسات المحاسبية الهامة    ٠٢
  
  : الموحدة اإلطار العام إلعداد البيانات المالية    ١-٢

التقـارير الماليـة    الدولية إلعداد   معايير  ل ل وفقاًاألم وتابعتها   للشركة   ةوحدمال البيانات المالية إعداد  تم  
 ١٩٨٤ لـسنة  ٨ووفقاً لقانون الشركات التجارية اإلتحادي لدولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة رقـم               

  . وتعديالته
  

  :الموحدة سس إعداد البيانات المالية أ  ٢-٢
بعض بنـود الممتلكـات     التكلفة التاريخية بإستثناء    ى طريقة   إستناداً إل  ةالموحد البيانات المالية تم إعداد     

ا علـى   مالتي تم قياسه  للبيع و  في أسهم متوفرة     االستثمار في عقارات واالستثمار   واآلالت والمعدات و  
   ٠أساس القيمة العادلة وذلك حسب ما هو موضح في السياسات المحاسبية المرفقة 

  

  :المالية أسس توحيد البيانات    ٣-٢
 -  للـدواجن والعلـف  ةرأس الخيم شركة -لشركة األم البيانات المالية لالبيانات المالية الموحدة    متض  

 ة للتغليف المحدود  ةرأس الخيم  شركة   -% ٥٠وشركتها التابعة المملوكة بواقع     ،  شركة مساهمة عامة    
   ٠  شركة ذات مسؤولية محدودة-
القدرة علـى الـتحكم بالـسياسات الماليـة         ويستدل على مدى وجود سيطرة ورقابة من خالل وجود            

والتشغيلية للشركة المستثمر بها وعليه ، فإن بيانات الدخل الموحدة وبيانات التدفقات النقدية الموحـدة               
تتضمن نتائج عمليات إمتالك أو إستبعاد للشركات التابعة خالل السنة وذلك بدءاً من التـاريخ الفعلـي     

  .  لإلستبعاد لإلمتالك أو حتى التاريخ الفعلي
تلغى جميع التعامالت الداخلية فيما بينها وأرصدتها ودخلهـا ومـصاريفها           عند توحيد البيانات المالية     

تي ال تمتلكها الشركة في صافي أصول الشركات        غير المسيطرة الحصص ال   حصص  البالكامل وتمثل   
  . التابعة 

  

  :الممتلكات واآلالت والمعدات    ٤-٢
 وأي بعد طرح االستهالك المتـراكم أو بمبلغ إعادة التقييم    واآلالت والمعدات بالتكلفة    يتم إظهار الممتلكات    

  . المرفقة وحدة حتى تاريخ البيانات المالية المإنخفاض دائم في القيمة 
طريقة القسط السنوي الثابت في احتساب االستهالك علـى الممتلكـات واآلالت        األم وتابعتها   الشركة  تتبع  

      ٠على مدى عمرها االقتصادي المقدر لها والمعدات وذلك 
  

  
  
  
  
  
  

- ٧ -  



  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع (١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

__________________________________________________________________________________  
  ..) .يتبع  (  :السياسات المحاسبية الهامة   ٠٢

  ...)يتبع  (:الممتلكات واآلالت والمعدات   ٤-٢
الت النسب المئوية السنوية التالية في احتـساب اسـتهالك الممتلكـات واآل           األم وتابعتها   الشركة  تستخدم  
  :توالمعدا

    %  
________  

  ١٠ - ٥    مباني ومعدات وتوسعات باألقسام 
  ٢٥    سيارات وجرارات 
  ٢٥  - ٢٠    أثاث ومفروشات 

  ٢٠ – ١٠     ت أجهزة وأدوا
  ٢٥  – ١٢,٥    مصنع التغليفومعدات الت آ

  
 مـا إذا    لتحديـد مركز مالي    والمعدات في تاريخ كل      تلبنود الممتلكات واآلال  مرحلة  تتم مراجعة القيمة ال    

 تتخطى القيمة الدفترية للموجـودات القـيم الممكـن          ن حي ٠كانت مسجلة بقيم تفوق القيم الممكن تحقيقها        
   ٠تحقيقها يتم تخفيض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات إلى القيم الممكن تحقيقها 

  
  :االستثمار في عقارات    ٥-٢

 باعتبارها القيمة العادلة ، بعد االعتراف األولي يـتم           بالتكلفة اتيتم االعتراف األولي باالستثمار في عقار     
 هـي قيمتهـا     ات بالقيمة العادلة ، إن القيمة العادلة لالستثمار في عقار         اتإعادة قياس االستثمار في عقار    

   ٠السوقية 
   ٠  الموحد  في بيان الدخلاتيتم قيد الفروقات الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمار في عقار

  
    :متوفرة للبيع  في أسهم استثمار    ٦-٢

توفرة للبيع ويتم اإلعتراف  في أسهم مات استثمارافي أسهم على أساس أنهاالستثمارات ميع جصنفت  -
   ٠بالتكلفة بإعتبارها القيمة العادلة في أسهم متوفرة للبيع األولي لالستثمار

للبيع بالقيمة العادلة ، إن القيمة توفرة المهم  في أسبعد اإلعتراف األولي يتم إعادة قياس االستثمار -
إعادة للبيع هي قيمتها السوقية ، يتم قيد الفروقات الناتجة عن توفرة الم في أسهم العادلة لالستثمار

التغير في القيمة حساب متوفرة للبيع في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن الستثمار في أسهم قياس ا
  ٠ العادلة لإلستثمار في أسهم

 في هعند القيام ببيع أحد االستثمارات يتم تحويل ما يخصه من فائض أو عجز والذي قد سبق إدراج -
من خالل بيان الدخل ضمن حقوق المساهمين حساب التغير في القيمة العادلة لإلستثمار في أسهم 

   ٠في نفس السنة التي حدث فيها البيعالموحد إلى بيان الدخل الشامل الموحد 
أظهرت بالتكلفة بسبب طبيعة ) غير المتداولة( لالستثمارات المتوفرة للبيع غير المسعرة بالنسبة -

صول إلى قيمة عادلة والتدفقات النقدية المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها وعدم وجود طرق أخرى لل
  ٠معقولة 

  
  :المخزون   ٧-٢

  :مواد أولية ومنتجات   
صافي القيمة القابلة للتحقق  سعر التكلفة أو المواد األولية على أساستم تسعير الدجاج البياض واألعالف و      

، أما بالنسبة للبيض والدجاج الالحم الجاهز للبيع والدجاج في طور النمو فـسعر علـى أسـاس     أيهما اقل 
   ٠التكلفة المعيارية المحتسبة على أسس فعلية 

  
- ٨ -  



  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  ةشركة مساهمة عام
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع (١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

__________________________________________________________________________________  
  
  

  .) ..يتبع ( : السياسات المحاسبية الهامة   ٠٢
  
  ...) يتبع  (:المخزون   ٧-٢
  

  :قطع غيار وأخرى     
أيهما أقل وقد قرر     صافي القيمة القابلة للتحقق      تم إظهار قطع الغيار والمستلزمات على أساس التكلفة أو        

   ٠سعر التكلفة وفقا لمعدل التكلفة 
  
  

  :الذمم التجارية المدينة    ٨-٢
 وقد أظهرت الذمم التجارية المدينة بعد طـرح        الفواتير الصادرة   بقيمة   المدينة التجارية   الذمميتم إظهار   

 يتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناء على          ٠مخصص الديون المشكوك في  تحصيلها       
وبناء على خبرة اإلدارة الـسابقة فـي هـذا          المركز المالي   دراسة إفرادية ألعمار الذمم المدينة بتاريخ       

  ٠المجال 
  
  

  :النقد والنقد المعادل    ٩-٢
السيولة  ي جميع حسابات االستثمارات عالية    ألهداف إعداد بيان التدفقات النقدية يتمثل بند النقد المعادل ف         

الجاهزة للتحويل لمبالغ نقدية معلومة والتي تكون غير معرضة ألخطار مهمة تؤدي إلى تغيير قيمتهـا                
 ٠ البنوك المودعة لثالثة أشهر أو أقل بدءا من تاريخ ربطهـا             وتشمل الودائع تحت الطلب والثابتة لدى     

 الحـسابات البنكيـة     ٠يتمثل النقد في النقد في الصندوق وحسابات البنوك الجارية غير مقيدة االستخدام             
إن (والنقـد المعـادل     نقـد   المكشوفة التي تتذبذب من المدين إلى الدائن خالل السنة تطرح من بنـد ال             

   ٠)وجدت
  
  

  : تعويض ترك الخدمة التزام ١٠-٢
يتم احتساب التزام تعويض ترك الخدمة للموظفين والعاملين من غير جنسية دولة اإلمـارات العربيـة                
المتحدة وفقا لقانون العمل االتحادي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ويرتكز االحتساب علـى الراتـب               

 تحـسب أيـام الخدمـة       ٠ يوم لكل شـهر      ٣٠ى  األساسي مضروبا بنسبة عدد أيام الخدمة المكتسبة إل       
  :المكتسبة على النحو التالي

   يوما لكل سنة خدمة كاملة٢١ -    أول خمسة سنوات خدمة     
   يوما لكل سنة خدمة كاملة٣٠ -    سنوات الخدمة الالحقـة    

  

  :الذمم التجارية الدائنة   ١١-٢
  ٠ة الفواتير المستلميتم إظهار الذمم التجارية الدائنة بقيمة 

  

  : التزام مزايا قصير االجل   ١٢-٢
وفقاً لقانون العمـل اإلتحـادي   ) اإلجازات ( يتم إحتساب التزام مزايا قصير األجل للموظفين والعاملين    

 الراتـب إجمـالي   بدولة اإلمارات العربية المتحدة ويحتسب إفرادياً لكل موظف أو عامل على أسـاس              
  ٠ يوم للشهر٣٠جازة المكتسبة إلى باً بنسبة عدد أيام األمضرواألساسي وبدل السكن وغالء المعيشة 
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  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع (١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

__________________________________________________________________________________  
  

  ) ...يتبع  ( :السياسات المحاسبية الهامة  ٠٢
  
  :المخصصات   ١٣-٢

ناتجة عن أحداث سابقة ، ومن المحتمل تـسوية  ) قانونية أو إنشائية   ( المخصصات هي إلتزامات حالية     
وتمثل القيمة المعترف بها كمخصص أفـضل       . ا المحتملة بطريقة موثوقة     هذه اإللتزامات وتقدير قيمته   

، أي القيمـة    المركز المالي الموحـد     قيمة محتملة والزمة من النفقات لتسوية اإللتزام الحالي في تاريخ           
 أو لتحويله إلى  المركز المالي   لتسوية إلتزام في تاريخ     الشركة األم وتابعتها    التي من المرجح أن  تدفعها       

  . طرف ثالث 
إذا كان من غير المحتمـل حـصول تـدفقات          مركز مالي   وتراجع المخصصات وتعدل في تاريخ كل       

خارجية وذلك لتسوية المخصصات ، يتم عكس المخصصات وتسجل كدخل وتستخدم المخصصات فقط             
  . لنفس األغراض الذي تم اإلعتراف بها باألساس 

  
 : إنخفاض قيمة الموجودات المالية    ١٤-٢

يتم مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل علـى إنخفـاض                  
   ٠المركز المالي الموحد القيمة في تاريخ 

يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي ، كنتيجة لحدث واحد أو أكثر حصلت الحقاَ 
  . الي ، يشير إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقبالً من الموجودات المالية لإلعتراف المبدئي باألصل الم

إن بعض فئات الموجودات المالية ، مثل الذمم المدينة ، ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي بل يتم إختبارها 
ينة بالخبرة يتمثل الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة محفظة الذمم المد. إلنخفاض القيمة بشكل إجمالي 

تحصيل الذمم ، الزيادة في عدد الدفعات التي يتأخر دفعها عن معدل فترة للشركة األم وتابعتها فى السابقة 
السماح الممنوحة للعمالء ، إضافة إلى التغيرات الملحوظة في أحوال اإلقتصاد الوطني والمحلي والتي لها 

  . عالقة طردية مع تعسر سداد المديونية 
القيمة المدرجة لجميع الموجودات المالية بخسائر اإلنخفاض في القيمة مباشرة ، بإستثناء الذمم يتم تخفيض 

عند إعتبار الذمم . المدينة والتي يتم تخفيضها من خالل إستعمال مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها 
وفي حال . يلها المدينة غير قابلة للتحصيل ، يتم إقفال تلك الذمم في مخصص الذمم المشكوك في تحص

تم إقفالها من قبل ، فإنه يتم إثباتها كتحصيالت وإضافتها إلى رصيد مخصص قد إسترداد ذمم مدينة كان 
يتم إثبات التغير في القيمة المدرجة لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها . الذمم المشكوك في تحصيلها 

  . في بيان الدخل الموحد 
توفرة للبيع ، فإنه في حال تم في فترة الحقة تراجع مبلغ خسارة إنخفاض بإستثناء اإلستثمارات في أسهم م

القيمة ، وهذا التراجع يمكن ربطه بشكل موضوعي مع أحداث تمت بعد اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة 
، فإن خسارة القيمة المعترف بها سابقاً يتم اإلعتراف بها من خالل بيان الدخل الموحد إلى المدى الذي 

عل القيمة الدفترية لإلستثمار كما بتاريخ  إنخفاض القيمة ال تتعدى التكلفة المطفأة كما لو أنه لم يحدث أي يج
  . إعتراف لإلنخفاض في القيمة 

أما فيما يتعلق باإلستثمارات في أسهم المتوفرة للبيع ، فإن اإلنخفاض الكبير أو طويل األجـل فـي القيمـة                    
 ما دون تكلفتها يؤخذ في اإلعتبار عند تحديد مـا إذا كانـت قـد تعرضـت                  العادلة لتلك اإلستثمارات إلى   

وعند وجود هذا الدليل على إنخفاض القيمة بالنسبة لإلسـتثمارات فـي األوراق الماليـة       . إلنخفاض القيمة   
كلفـة  المتوفرة للبيع ، فإن الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن حقوق المساهمين والمتمثلة في الفرق بين ت         

تلك اإلستثمارات وقيمتها العادلة ناقصاً خسائر إنخفاض القيمة المثبتة سابقاً في بيان الدخل يتم تحويلها مـن                 
 .حقوق المساهمين وإثباتها في بيان الدخل الموحد 
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  .) ..يتبع  (  :السياسات المحاسبية الهامة  ٠٢

  

  :تدني قيمة األصول الملموسة    ١٥-٢
بمراجعة القيمة التي تظهر بها األصول  الملموسة        األم وتابعتها   الشركة  تقوم  مركز مالي    تاريخ كل    في

لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشرات تدل على تدني قيمة هذه األصول فـي حالـة                 الي  الممركز  في ال 
ـ       يظهور أي مؤشرات تدني فيتم تقدير الق       سائر التـدني إن    مة القابلة لإلسترداد لألصول لتحديد مدى خ

ـ مـالي   المركـز   وجدت وهي القيمة التي تتجاوز بها القيمة التي يظهر بها األصل في ال              القابلـة   هقيمت
لإلسترداد وتمثل القيمة القابلة لإلسترداد قيمة األصل العادلة ناقص تكاليف البيع وقيمـة المنفعـة مـن                 

  ٠األصل أيهما أكبر 
ن الممكن تبادل األصل عندها ما بين أطراف على علم وراغبـة       القيمة العادلة لألصل هي القيمة التي م      

وقيمة المنفعة في األصل هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المـستقبلية           . بالتفاوض على أساس تجاري     
  . المتوقع تولدها من األصل 

بقيمة إعـادة   ويعترف بخسائر التدني مباشرة في بيان الدخل إال في حالة أن األصل ذو العالقة مسجل                
  . التقييم في هذه الحالة تعامل خسائر التدني في إعادة التقييم 

مـالي  المركز عند عكس خسائر تدني القيمة في فترة الحقة يتم زيادة القيمة التي يظهر بها األصل في ال         
 عكس خـسائر  بالقيمة المعدلة التقديرية للقيمة القابلة لإلسترداد ولكن يجب أن ال تزيد قيمة الزيادة نتيجة      

التدني عن قيمة التكلفة التاريخية المستهلكة في حالة عدم اإلعتراف باإلنخفاض في السنوات السابقة ويتم          
ـ                  هاإلعتراف بخسائر عكس اإلنخفاض مباشرة في بيان الدخل إال إذا كان األصل ذو العالقة قد تم تحميل

  فاض كزيادة إعادة التقييم بقيمة إعادة التقييم في هذه الحالة تعامل خسائر عكس اإلنخ
  

  :تحقق االيرادات   ١٦-٢
عند تسليم البضاعة للعمالء فيما يتعلق بالمبيعات علـى الحـساب أو          األم وتابعتها   الشركة  تتحقق إيرادات     

   ٠عند صدور الفواتير فيما يتعلق بالمبيعات النقدية 
لحق بإستالم هذه األرباح ، ويحدد نشوء هذا الحـق                  يتم اإلعتراف بإيراد أرباح االستثمارات عندما ينشأ ا        

بشكل عام عندما تكون األرباح النقدية قابلة للقبض أو باإلعالن الرسمي عن توزيع األربـاح مـن قبـل                   
   ٠الشركات المستثمر فيها

  

  :المنح الحكومية   ١٧-٢
ومة رأس الخيمة عند    ن أرض قدمت من حك    عإن المنح الحكومية والتي تتألف من منحة غير مالية عبارة             

  لقد تم منح األرض بوجود شرط أساسـي هـو          ٠تأسيس الشركة قد تم اإلعتراف بها بقيمة رمزية صفرا        
إقامة منشآت الشركة عليها والتي عند إنتهاء أو توقف الشركة سوف تؤول ملكيتهـا إلـى حكومـة رأس                

   ٠الخيمة
  

  :العمالت االجنبية    ١٨-٢
المسجلة بالعمالت األجنبية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وفقا ألسـعار          قيدت الموجودات والمطلوبات      

 المعامالت المالية بالعمالت األجنبية التي حـدثت  ٠المرفق الموحد المركز المالي الصرف السائدة بتاريخ  
 أيـة   خالل السنة يتم قيدها بالدرهم وفقا ألسعار الصرف الفعلية السائدة بتاريخ حدوث هذه المعـامالت ،               

  ٠فروقات قد تنتج عن التغير في أسعار الصرف السائدة تؤخذ إلى بيان الدخل للسنة الجارية 
  

  : ألدوات المالية ا  ١٩-٢
مالي أو أداة حقوق علـى مـشروع        ودين  شركة  تعرف األداة المالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مالي ل            

تجاريـة  وذمـم   توفرة للبيع    في أسهم م   ستثمار تتألف بشكل رئيسي من   للشركة   إن األدوات المالية     ٠آخر
دائنـة  تجاريـة   وذمـم   وذمة عن شراء أرض     مدينة وأخرى والنقد والبنوك والتزام تعويض ترك الخدمة         

  ٠ةك دائنووبن وزيعات أرباح مستحقة للمساهمينوأخرى وت
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - خيمةرأس ال
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_______________________________________________________________________________________________________________________________  
  :كات واآلالت والمعدات الممتل  ٠٣    

  : المتراكم على النحو التالي االستهالكأو إعادة التقييم بعد طرح  والمعدات بالتكلفة واآلالتأظهرت الممتلكات ) أ
  

  المجمـوع 
  درهم 

أعمال تحت 
  التنفيذ
  درهم

آالت ومعدات 
  مصنع التغليف 

  درهم

  أجهزة 
  وأدوات
  درهم

أثاث 
  ومفروشات

  درهم

سيارات 
  وجرارات

  رهمد

مباني ومعدات 
  وتوسعات باألقسام

  درهم

  
  

   أو إعادة التقييــم ـةــــالتكلفـ
  ٢٠١٠ر ـــــــ يناي١كما في   ٥,٤٥٠,١٠٩  ٧,٠٢٣,٨١٨  ١,٣٣٧,٤٠٠  ١٠,٨٦٠,٦٩٣  ٧,٣٣٩,٠٥٢  ١,٤٩٦,٣٥١  ٣٣,٥٠٧,٤٢٣
   اتـــــــــــــاإلضاف  ٣٦١,٤٠٠  ٣٠٥,٠٠٠  ٤٣,٦١٩  ١,٠٤٠,٤٨٩  ٥٣٦,٧٣٤  ٧٥٠,٠٧٣  ٣,٠٣٧,٣١٥

  ات ــــــــــــــالحذوف     )١٦٣,١١٦(    )٦٨٠,٥٥٠(     )٢٢,٩٢٠(  --  --        )٢,٦٨٨(     )٨٦٩,٢٧٤(
  التحويــــــــــــــالت  ١,٤٣٩,٦٦٢  --  --  ١٨٠,٠٠٠  --  )١,٦١٩,٦٦٢(  --

__________  _________  _________  _________  _________  _________  _________    
   ٢٠١٠ ديسمبــــــر ٣١كما في   ٧,٠٨٨,٠٥٥  ٦,٦٤٨,٢٦٨  ١,٣٥٨,٠٩٩  ١٢,٠٨١,١٨٢  ٧,٨٧٥,٧٨٦  ٦٢٤,٠٧٤  ٣٥,٦٧٥,٤٦٤

=========  =========  ========  =========  ========  ========  =========    
  مــــــــالك المتراكـــاإلسته              

  ٢٠١٠ر ـــــــ يناي١ في كما  ١,٧٠٤,٣٨٩  ٦,١٤٣,٦٦١  ١,٠٩٤,٨٧٨  ٨,٢٢٤,٨٣٩  ٥,٨٦٧,٣٨٦  --  ٢٣,٠٣٥,١٥٣
  ات ــــــــــــــاإلضاف  ٥٠٠,٧٢٥  ٤٦٣,٦١٩  ٩٠,٠٧٩  ٩٠٥,٣٤٩  ٥٣٤,٦٢٢  --  ٢,٤٩٤,٣٩٤

  ات ــــــــــــــالحذوف     )١٦٣,١١٣(   )٦٨٠,٥٤١(     )٢١,٨٩٧(  --  --  --     )٨٦٥,٥٥١(
__________  _________  _________  _________  _________  _________  _________    

   ٢٠١٠ ديسمبــــــر ٣١كما في   ٢,٠٤٢,٠٠١  ٥,٩٢٦,٧٣٩  ١,١٦٣,٠٦٠  ٩,١٣٠,١٨٨  ٦,٤٠٢,٠٠٨  --  ٢٤,٦٦٣,٩٩٦
=========  =========  ========  ========  ========  ========  =========    

  القيمــــــــة المرحلــــــة              
  )أ( انـ بي– ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١كما في  ٣,٧٤٥,٧٢٠  ٨٨٠,١٥٧  ٢٤٢,٥٢٢  ٢,٦٣٥,٨٥٤  ١,٤٧١,٦٦٦  ١,٤٩٦,٣٥١  ١٠,٤٧٢,٢٧٠
=========  =========  ========  ========  ========  ========  =========    

  )أ( انـ بي– ٢٠١٠ ديسمبر٣١كما في  ٥,٠٤٦,٠٥٤  ٧٢١,٥٢٩  ١٩٥,٠٣٩  ٢,٩٥٠,٩٩٤  ١,٤٧٣,٧٧٨  ٦٢٤,٠٧٤  ١١,٠١١,٤٦٨
=========  =========  ========  ========  ========  ========  =========    

 

متر مربع وقد أظهرت بالدفاتر  ٨,٠٠٠,٠٠٠ اإلجماليةمن حكومة رأس الخيمة وتبلغ مساحتها رأس الخيمة للدواجن والعلف مقامة على أرض هبة مقدمة إن مباني وحظائر شركة  ) ب
 ٠المحاسبية بقيمة رمزية صفرا 

  .ل تسهيالت مصرفية ممنوحة لشركة رأس الخيمة للتغليف إن آالت ومعدات مصنع التغليف مرهونة مقاب)        ج
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

__________________________________________________________________________________  
  

  ...)يتبع : (الممتلكات واآلالت والمعدات .  ٣
   : حميل أعباء االستهالك السنوي على النحو التالي تم ت ) د    

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

 

   ١٤ إيضاح –تكلفة المبيعات   ١,٣٥٩,٩٩٩  ١,٠٩٥,٦٣٢
 ١٧ إيضاح –مصاريف التوزيع   ١٥٣,٤٣٤  ١٥٥,٠٨٨
  ١٨ إيضاح –المصاريف اإلدارية   ٩٥٩,١٠٦  ٩٨١,١١٨
   ١٩ إيضاح –المصاريف األخرى   ٢١,٨٥٥  ١٧,٥٩٩

  
  :ستثمار في عقارات  إ    ٠٤

 : يتألف هذا البند مما يلي   ) أ
٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  )ب( ٤ إيضاح –االستثمار في بناية   ٥,٥٥٣,٨٩١  ٥,٥٥٣,٨٩١
  )ج( ٤ إيضاح –إستثمار في أراضي  ١٣٩,٠١٠,٧٤٠ ٣٩,٠١٠,٧٤٠

  )أ(ان ــــــ بي–وع ــالمجم  ١٤٤,٥٦٤,٦٣١  ٤٤,٥٦٤,٦٣١
=========  =========    

 

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

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

   يناير ١ي بناية كما في القيمة العادلة لإلستثمار ف  ٥,٥٥٣,٨٩١  ٢,٧٦٤,٠٠٠
  اإلضافــــات          --        ٢,٧٨٩,٨٩١
  ) أ (٤ إيضاح –المجموع   ٥,٥٥٣,٨٩١  ٥,٥٥٣,٨٩١

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

 ٥٠٠٠ رأس الخيمة ومـساحتها      –إن اإلستثمار في بناية الظاهر أعاله مقام على أرض بمنطقة النخيل             -
  . قدم مربع 

  

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

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

   يناير ١القيمة العادلة لإلستثمار في أراضي كما في   ٣٩,٠١٠,٧٤٠  ٢٥,٩١٠,٧٤٠
  اإلضافــــات    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٣,١٠٠,٠٠٠
__________  ___________    
  ) أ (٤ إيضاح –المجموع   ١٣٩,٠١٠,٧٤٠  ٣٩,٠١٠,٧٤٠

=========  ==========    
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  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

__________________________________________________________________________________  
 ...) يتبع : (إستثمار في عقارات   . ٤

 ...)يتبع  ( :أراضياإلستثمار في )   ج

 

 درهم تم شرائها من   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠من ضمن اإلستثمار في أراضي الظاهرة أعاله هناك أرض بمبلغ              -
 رأس الخيمة وتبلغ مساحتها     –ا   في قرية الحمر   B والتي تقع  في جزيرة       شركة الحمرا للتطوير العقاري   

 درهم من قيمة هذه األرض والمتبقي       ٧٥,٠٠٠,٠٠٠ متر مربع ، وقد دفعت الشركة األم مبلغ          ٤٧,٧٥٠
، وحتى تاريخ   )  أ( درهم تم اثباته كذمة عن شراء األرض كما هو ظاهر في بيان              ٢٥,٠٠٠,٠٠٠مبلغ  

  . ألرض المالية الموحدة المرفقة لم تصدر ملكية هذه ابيانات ال
  

 درهم تقع في إمارة     ٣٩,٠١٠,٧٤٠ بمبلغ   اضيمن ضمن اإلستثمار في أراضي الظاهرة أعاله هناك أر           -
   ٠رأس الخيمة والشارقة وهي مسجلة بأسم الشركة األم 

  
  :  في مبنى تحت التنفيذ إستثمار   ٠٥

  : ن الحركة على هذا البند كما يلي إ)  أ         
٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

   يناير١الرصيد كما في   ٦,٤٥٢,٧٣٦  ١٠٧,٣٢٠
  إضافات خالل العام   ٢٣٧,٣٤١,١٧  ٦,٣٤٥,٤١٦

  ) أ( بيان– ديسمبر ٣١الرصيد في   ٢٣,٧٩٣,٩٧٣  ٦,٤٥٢,٧٣٦
========  =========    

 

في المبلغ  درهم   ٢٣,٧٩٣,٩٧٣أعاله بمبلغ   ) أ (٥االستثمار فى مبنى تحت التنفيذ الظاهر في إيضاح         يتمثل    ) ب
 رأس الخيمـة ومـساحتها   –لى أرض بمنطقة النخيل دفوع من قبل الشركة األم إلنشاء مبنى إستثماري ع    الم

  ٠ قدم ١٠,٧٢٥
           إن القيمة اإلجماليـة إلتمـام إنجـاز مـشروع المبنـى تحـت التنفيـذ الظـاهر أعـاله مقـدرة بمبلـغ                       ) ج

   ٠ درهم٣٣,٠٠٠,٠٠٠
  

  :  في أسهم متوفرة للبيع إستثمار   ٠٦
  : كما يلي  في أسهم متوفرة للبيع كانت االستثمارن الحركة على إ)  أ         

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  رـــــ يناي١الستثمار في أسهم كما في ا  ١٦٣,٤٦١,٥٧٣  ١٥٥,٥٧٠,٥٩٥
  صافي الحركة على االستثمار خالل السنـة   )١٤,٢١٦,٣٧٥(  --

  ) ٢-ب (انيب –رفي أسهمرق إعادة قياس االستثماف  ٨,٨٦٦,١٧٩  ٧,٨٩٠,٩٧٨
___________  ___________    

  
١٦٣,٤٦١,٥٧٣  

  
١٥٨,١١١,٣٧٧  

  القيمــــة العادلة لإلستثمار في أسهـم 
  ) أ( نا بي– ديسمبر٣١كما في متوفرة للبيع 

==========  ==========    
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

__________________________________________________________________________________  
  

  ...) يتبع ( :  في أسهم متوفرة للبيع إستثمار   ٠٦
  : كما يلي متوفرة للبيع  في أسهم  تفاصيل االستثمارإن) ب

٢٠٠٩ 

 درهم

٢٠١٠ 

 درهم

 

  مسعـــرة –استثمار في أسهم متوفرة للبيع  ١٤٧,٨٦٤,٣٧٧ ١٥٣,٢١٤,٥٧٣

  غير مسعرة –استثمار في أسهم متوفرة للبيع   ١٠,٢٤٧,٠٠٠    ١٠,٢٤٧,٠٠٠

 ) أ (٦ إيضاح –المجموع  ١٥٨,١١١,٣٧٧ ١٦٣,٤٦١,٥٧٣
========== ==========  

  
  : اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع حسب طبيعة األنشطة المستثمر فيها كما يلي إن توزيع )  ج

٢٠٠٩  
 درهم 

١٠٢٠  
 درهم 

 

 قطــــاع البنــــــوك  ٨٥,١٤٥,٧٣٨ ١٠١,٣٦٣,٩٧٤

 قطاع التمويل واإلستثمــــار  ١٥٤,٩٧٢ ١٥٤,٩٧٢

 اع الصناعـــــة قطــــ ٥٢,٥٠٥,٦٦٧ ٤٦,٠٣٧,٦٢٧

 قطـــــاع العقــــارات  ٢,٢٠٠,٠٠٠ ٢,٩٠٠,٠٠٠

 قطـــــاع الخدمــــات    ١٨,١٠٥,٠٠٠    ١٣,٠٠٥,٠٠٠

  ) أ (٦اح ـ إيض–المجموع   ١٥٨,١١١,٣٧٧  ١٦٣,٤٦١,٥٧٣
==========  ==========    

  

دولة اإلمارات ( هم شركات محلية يتمثل في إستثمار الشركة األم في أساإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع إن   ) د
  ) . العربية المتحدة 

  

  :المخـــزون    ٠٧
  : يتألف هذا البند مما يلي )  أ   

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  )ب( ٧ إيضاح –مواد أولية ومنتجات   ١٧,٣٢٢,٨٤٢  ١٥,٢٨٩,٧١١
  )ج( ٧ إيضاح –قطع غيار وأخرى    ٥,٩١٠,٥٣٦   ٨,١٨٨,٢١٧

  )أ(ان ــــ بي–وع ـــالمجم  ٢٣,٢٣٣,٣٧٨  ٢٣,٤٧٧,٩٢٨
=========  =========    

  

   :مواد أولية ومنتجات )  ب  
  :     يتألف هذا البند مما يلي 

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  مزارع الدجاج ب  ٥,١٣١,٢٢٦  ٥,٧٤٩,٢٧٥
  بيض بالفقاسة   ٦٢٨,٤٥٧  ٥٠١,٨٦٤
  أعالف وسماد   ٣٢٩,٩٦٢  ٢٥٣,١٨٨

  )   شركة رأس الخيمة للتغليف ( ولية  مواد أ  ١٠,٧٧٣,٤١٤  ٨,٤٣٠,٥٧٢
  ) شركة رأس الخيمة للتغليف(منتجات تحت التشغيل       ٤٥٩,٧٨٣      ٣٥٤,٨١٢

  ) أ( ٧ إيضاح –المجموع   ١٧,٣٢٢,٨٤٢  ١٥,٢٨٩,٧١١
=========  =========    
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - مةرأس الخي
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

__________________________________________________________________________________  
  ...) يتبع  (:المخـزون    ٠٧

  : قطع غيار وأخرى   ) ج  
إن تفاصيل هذا البند    ،   غيار وأخرى بعد طرح مخصص المعدات وقطع الغيار في المخازن            أظهرت قطع 

  :كما يلي 
٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  معدات وقطع غيار في المخازن  ٥,١٦٢,٣٠٧  ٥,٣٨٧,١٧٤
  مواد في األقسام  ١٦١,٨٧٣  ٢,٢٥١,١١٤

  مواد في المخازن    ٧٥٦,٣٨٣    ٧١٩,٩٥٦
  وع ــــممجال  ٦,٠٨٠,٥٦٣  ٨,٣٥٨,٢٤٤

  مخصص معدات وقطع غيار في المخازن  )١٧٠,٠٢٧(  ) ١٧٠,٠٢٧(
  ) أ( ٧  إيضاح–ي ـــصافال  ٥,٩١٠,٥٣٦  ٨,١٨٨,٢١٧
========  ========    

  

  :مدينة وأخرى تجارية ذمم    ٠٨
  : يتألف هذا البند مما يلي )  أ   

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  )ب( ٨ إيضاح –ذمم تجارية مدينة   ١٥,٧٠٣,٢٨٨  ١٧,١٨٣,٤٣٨
  دفعات مقدمة للموردين   ٤٩١,٥٥٧  ١,٨٦٤,١٦٥

  )ج (٨ إيضاح – أوراق قبض  ٣٨٣,٣٣٩  ٥٠٠,٦٣٧
  )د( ٨ إيضاح –أرصدة مدينة أخرى  ٢,٨٧٠,٦٣٠   ٤,٣٧٣,٠٦٥

  )أ(ان ــــ بي–وع ـــالمجم  ١٩,٤٤٨,٨١٤  ٢٣,٩٢١,٣٠٥
=========  =========    

 

  :ذمم تجارية مدينة   ) ب
 التجارية المدينة بالصافي بعد طرح مخصص الديون المشكوك  في تحـصيلها علـى      تم إظهار الذمم   -

  : النحو التالي 
٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  ذمم تجارية مدينة  ١٥,٨٩٠,٩٣٨  ١٧,٨١٨,٧١٨
  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها     )١٨٧,٦٥٠(  )   ٦٣٥,٢٨٠(

  ) أ (٨ إيضاح –الصافي   ١٥,٧٠٣,٢٨٨  ١٧,١٨٣,٤٣٨
=========  =========    

  

  :وراق قبض أ ) ج
 درهم هناك أوراق قبض     ٣٨٣,٣٣٩بمبلغ  أعاله  ) أ (٨من ضمن أوراق القبض الظاهرة في إيضاح            -

من إجمـالي أوراق    % ٣٨ درهم وهي تشكل ما نسبته       ١٤٦,٢٥٤مستلمة من عميل واحد فقط بمبلغ       
  . القبض 

 درهم هناك أوراق قبض     ٣٨٣,٣٣٩بمبلغ  أعاله  ) أ (٨من ضمن أوراق القبض الظاهرة في إيضاح            -
 درهم وهي تشكل مـا      ٢١١,٠٠٠ رأس الخيمة بمبلغ     –مستلمة من مستأجري بناية الشركة بالنخيل       

  . من إجمالي أوراق القبض % ٥٥نسبته 
   ٠ ٢٠١١تستحق أوراق القبض جميعها قبل نهاية شهر أكتوبر     -
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________  
  

  ...)يتبع  (:مدينة وأخرى ة تجاريذمم    ٠٨
  

  :أرصدة مدينة أخرى )  د
  :     يتألف هذا البند مما يلي 

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  فوائد مستحقة  ١,٤٢٤,١٩٨  ٣,٤٠٦,٨٦٨
  ذمم مراكز البيع   --  ٣٥٢

  ذمم االيجارات  --  ٢١,٠٠٠
  ذمم الموظفين  ٣٦٨,٠٧٠  ٢٩٢,١٠٠
  مصاريف مدفوعة مقدما  ٤٧٥,٨٠٩  ٥٠٥,٣٢٩
  تأمينات مستردة  ٥٤,٩٦٩  ٤٩,٩٦٩

  دات مستندية مفتوحة اإعتم  ٤٤٧,٨٩٤  ٧٥٧
  حجوزات كفاالت بنكية         ٩٩,٦٩٠        ٩٦,٦٩٠

  أعاله ) أ( ٨ إيضاح –المجموع   ٢,٨٧٠,٦٣٠  ٤,٣٧٣,٠٦٥
========  ========    

  

  :بنوك القد والن    ٠٩
  :إن تفاصيل هذا البند كما يلي   ) أ

٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  مدره

  

  سلف نثريـــة   ٣٨٢  ١٠,٠٠٠
  نقد في الصندوق   ٣٠٢,٤٤٧  ٥٣٢,٨٢٨
  حسابات جارية لدى البنــوك   ٢٢٧,٤٨٦  ٢٤٢,٠٠٨

  ودائع تحت الطلب لدى البنوك   ٥٩١,٠١٦  ٣,٧٧٦,٠٢٢
  بنك دائن دفترياً    )٤٨٢,٥٦٩(      )٢١٦,٤٢٢(

  ها ثالثة أشهر أو أقلوديعة قصير األجل استحقاق   ٩١٠,١٢٦,٣٨          --         
  ) د( بيـــــان –النقد والنقد المعادل   ١٠,٧٦٥,١٥١  ٤,٣٤٤,٤٣٦

  ودائع ألجل إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر   ٤٦,٩٣٨,١٢٧  ١٣٤,٠٠٩,١٧٥
  )أ(ان ــ بي–وك ــد والبنــالنق  ٥٧,٧٠٣,٢٧٨  ١٣٨,٣٥٣,٦١١

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

مارات العربية المتحـدة    إلا كة وودائعها البنكية لدى عدد محدود من البنوك في دولة         تتركز حسابات الشر  )  ب          
درهم وهو ما يـشكل      ٥٧,٣٧٤,٤٥٩ البنوك بمبلغ  وقد أحتفظت الشركة بحسابات بنكية وودائع لدى أحد       

  ٠والبنوك   من رصيد النقد%٩٩ نسبة
  

  :حقوق المساهمين   ٠١٠
  :رأس المال     )أ

   ٠مدفوع بالكامل للسهم  سهم بقيمة إسمية درهم ٨٦,٤٠٠,٠٠٠كون من رأس المال م      
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________   
  

  ...) يتبع  (:حقوق المساهمين   ٠١٠
  

  :االحتياطيـــات )   ب
لسنة وتحويلها إلـى حـساب      امن ربح   % ١٠طبقا لعقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي يتم اقتطاع ما نسبته           ) ١

على األقل مـن    % ٥٠ يوقف هذا االقتطاع عندما يصبح رصيد هذا االحتياطي ما يعادل            ٠وني  االحتياطي القان 
   ٠رأس مال الشركة المدفوع 

 يمكن وقف هذا االقتطاع بقرار      ٠لسنة لتحويلها إلى  حساب  االحتياطي االختياري         اتطع أيضا نسبة من ربح         تق
من % ٢٠دارة أو عندما يصبح رصيد االحتياطي مساويا        من الجمعية العمومية بناءا على اقتراح من مجلس اإل        

  تستخدم المبالغ المتراكمة في حساب االحتياطي االختياري لألهـداف المقـررة مـن الجمعيـة                 ٠رأس المال   
   ٠العمومية العادية بناءا على توصيات من مجلس اإلدارة 

  

  :الحركة على االحتياطيات ) ٢
  :تي إن الحركة على االحتياطيات هي كاآل

  
  المجموع
  درهم

  احتياطي
   خاص

  رهمد 

  احتياطي
   اختياري

  درهم

  احتياطي
   قانوني
  درهم

  

  
١٢٩,٩٦٢,٢٥٧  

  
٨٠,٠٠٠,٠٠٠  

  
١٩,٥٤٧,٢٧١  

  
٣٠,٤١٤,٩٨٦  

ـ رصيد اإلحتياطيات ف    يـــــ
  ٢٠٠٨رــــــــ ديسمب٣١

  
١,٦٨٤,٤٢٩       

  
          --             

  
          --           

  
١,٦٨٤,٤٢٩      

  المحول لإلحتياطـي القانونــي
  ٢٠٠٩ن أربــــاح ـــمـ

  
١٣١,٦٤٦,٦٨٦  

  
٨٠,٠٠٠,٠٠٠  

  
١٩,٥٤٧,٢٧١  

  
٣٢,٠٩٩,٤١٥  

  ات فـــيـد اإلحتياطيــرصي
  )أ(انــ بي– ٢٠٠٩ ديسمبر٣١

 

,٨٥٩٥٦٦         

  
          --              

  
          --           

 

,٨٥٩٥٦٦         

  ـي القانونــيالمحول لإلحتياط
  ٢٠١٠ن أربــــاح ــــمـ

 

١٣٢,٢١٣,٥٤٥  
  

٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
  

١٩,٥٤٧,٢٧١  
  

٣٢,٦٦٦,٢٧٤  
  ات فـــيـد اإلحتياطيــرصي
  )أ(انــ بي– ٢٠١٠ ديسمبر٣١

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

  :التوزيعات المقترحة )  ج
  : للمساهمين للموافقة على التوزيعات التالية يرفع مجلس اإلدارة توصيته للجمعية العمومية 

 درهـم  ١٢,٩٦٠,٠٠٠الشركة بمبلـغ   من رأس مال  %١٥أرباح نقدية مقترح توزيعها على المساهمين بنسبة    )١
  ٠) ٢٠٠٩ درهم لعام ١٢,٩٦٠,٠٠٠(

   .  )  حملت على الحقوق ٢٠٠٩ درهم لعام ٩٠٠,٠٠٠ (درهم ١٢٠,٠٠٠ بمبلغالمقترحة مكافأة مجلس اإلدارة  )٢
إن التوزيعات أعاله خاضعة لموافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية العاديـة للـشركة ولـم يـتم تـضمينها                    

  . كإلتزامات في البيانات المالية الموحدة ويتم تحميلها على الحقوق عند دفعها 
  

  :إلتزام تعويض ترك الخدمة    ٠١١
  :ل السنة كاآلتي إن الحركة على إلتزام تعويض ترك الخدمة خال  

٢٠٠٩  
  درهم

١٠٢٠  
  درهم

  

   يناير١الرصيد في   ٥,٣٨٠,٨٦١  ٥,١٢٤,٩٢٦
  تكلفة الخدمة الجارية  ٣٣٧,٥٨٦  ٣٨٦,٠٤٠

    خالل السنة تسديداتال     )٣٤٥,٨٤١(     )١٣٠,١٠٥(
  )أ( بيان - ديسمبر ٣١الرصيد في   ٥,٣٧٢,٦٠٦  ٥,٣٨٠,٨٦١
=========  =========     

  
-١٨-



  
   الخيمة للدواجن والعلفشركة رأس

  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________   
  :دائنة وأخرى تجارية ذمم    ٠١٢

  :إن تحليلي هذا البند كما يلي )  أ   
٢٠٠٩  
  درهم

١٠٢٠  
  درهم

  

  )ب( ١٢ إيضاح –دائنة تجارية ذمم   ٥,٠٩٠,٢٤٢  ٤,٠٢٧,٨٧٩
  ع ــأوراق دف  ٥٠٦,٢٨٣  ٣٧٣,٣٨٣

  )ج( ١٢  إيضاح–أرصدة دائنة أخرى  ١٠,٦٠١,٩٥٤    ٨,٨٧٥,٥٨٥
  )أ(ان ــ بي–المجموع   ١٦,١٩٨,٤٧٩  ١٣,٢٧٦,٨٤٧

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

  :دائنة تجارية ذمم )  ب  
 ٢,٤٦٣,٨٨٢ مبلـغ بلثالثة موردين فقط     ستحقةمم  الدائنة الظاهرة أعاله هناك ذم    التجارية  من ضمن رصيد الذمم       

   ٠الدائنة التجارية من رصيد الذمم % ٤٨ درهم وتشكل ما نسبته
  

  :أرصدة دائنة أخرى )  ج  
  :    يتألف هذا البند مما يلي  

٢٠٠٩  
  درهم

١٠٢٠  
  درهم

  

  ) شركة رأس الخيمة للتغليف(حساب إئتمان   ١,٦١٨,٤٩٦  ٢,٨٨٨,٣٧٤
  ) شركة رأس الخيمة للتغليف(فواتير مخصومة  ٣,٧٩٢,٩٧٩  ٣,٠٠٠,٠٠٠

  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة   ٧٠٠,٠٠٠  --
  ذمم موظفين  ١٥٢,٥٢١  ١٢٠,٩٢٠
  إيجارات مستحقةمصاريف   ٤٣٨,٢٠٥  ٤٢٣,٢٠٥
  إيرادات إيجارات مقبوضة مقدماً  ٢٤٥,٥٩٤  ٢٥١,٠٠٠
  حجوزات للغير   ٢,٤٠٧,٢٠١  ٨٣٥,٥٧٢
  ١٢-٢ح يضاإ – )األجازات( إلتزام مزايا قصير األجل للموظفين  ٥٩٩,٧٠٩  ٥٧٧,٧٧٩
  ةمصاريف مستحق  ١٦٦,٢١٩  ٢٤٣,٦٤٥
  مكافآة موظفين مستحقة   ٤٨١,٠٣٠        ٥٣٥,٠٩٠

_________ __________   
  أعاله ) أ (١٢ إيضاح –المجموع   ١٠,٦٠١,٩٥٤  ٨,٨٧٥,٥٨٥

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

   :القطاعية علومات الم  ٠١٣
رأس الخيمة للدواجن والعلف وشركتها التابعة      لشركة  تم إظهار المعلومات حول القطاعات على أساس قطاعات األعمال          

   ٠شركة رأس الخيمة للتغليف
وتسويق نوعين من المنتجات ومن خالل قسمين رئيسيين هما قسم إنتاج الدجاج الالحم وقـسم               األم إلنتاج   شئت الشركة   أن

أن هذين القسمين هما األساس للتقارير الداخلية حول ربحية أقسام الـشركة            األم   تعتبر إدارة الشركة     ٠ إنتاج بيض المائدة  
هو داخلي فقط ويتوزع على جميع المناطق ذات الكثافة السكانية          كتها التابعة   األم وشر لشركة  الجغرافي ل سوق  ال إن   ٠األم  

 العربية المتحدة ويتم تغطية هذه المناطق من خالل التوزيع المباشر للعمالء أو من خالل مراكز البيـع                  اإلماراتفي دولة   
 داخلية بين الشركة  المصاريف  واليرادات  تم حذف اإل   ٠والمنتشرة في هذه المناطق     األم وشركتها التابعة    المملوكة للشركة   

 مباشـرة   ىهي بنود تعز  بالشركة األم وشركتها التابعة      والمصاريف الخاصة    اإليراداتوجميع بنود   األم وشركتها التابعة    
  :هي كاآلتي األم وتابعتها ن المعلومات المالية حول أقسام الشركة إ ٠الشركات لهذه 
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  والعلفشركة رأس الخيمة للدواجن 
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...) يتبع (١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

  )...يتبع (: القطاعية علومات الم  ٠١٣
  

    شركـــة رأس الخيمــة للدواجـــن والعلــــــف    الصــــــــافي  
  
  

٩٢٠٠  
  درهم

  
  
١٠٢٠  

  درهم

  
  
  

  حذوفات 
  درهم 

  
شركة رأس 

  ليف الخيمة للتغ
١٠٢٠  

  درهم

  
  
  

  المجموع 
  درهم 

  
  اإلستثمار 

١٠٢٠   
  درهم 

  األقسام 
  األخرى 

١٠٢٠  
  درهم 

قسم إنتاج 
  لبيضا

١٠٢٠  
  درهم

قسم إنتاج 
  الدجاج 

١٠٢٠  
  درهم

  

  ات ــــــــــالمبيع  ٤١,٢٩٢,٢٨٥  ٦,٤٤٤,٠٢٥  --  --  ٤٧,٧٣٦,٣١٠  ٢٤,٠٣٧,٣٧٧    )٧٤٤,٨٨٠(  ٧١,٠٢٨,٨٠٧  ٧١,٦٦٢,١٦٥
  اتـــردودات المبيعــم    )٦٦٦,٠٩٩(     )٥١,٣٢٢(  -- --     )٧١٧,٤٢١(  -- --   )٧١٧,٤٢١(    )٥٩٧,٢٩٨(

___________  ___________  __________  __________ ___________ ___________  __________ _________  __________    
  )١-ب ( بيان –صافي المبيعات   ٤٠,٦٢٦,١٨٦  ٦,٣٩٢,٧٠٣  --  --  ٤٧,٠١٨,٨٨٩  ٢٤,٠٣٧,٣٧٧    )٧٤٤,٨٨٠(  ٧٠,٣١١,٣٨٦  ٧١,٠٦٤,٨٦٧

==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =========  ========  ==========     
  النتائـــــــج                  

  ربح الإجمالي      )٦٣٨,٧١٤(  ٨٦٤,٤٣٨  --  --  ٢٢٥,٧٢٤  ٣,٩٢١,٧٨٩  --  ٤,١٤٧,٥١٣  ١٤,٨٠٣,٦٠٤
==========  ==========    =========  ==========  ==========  =========  ========  ==========     
  إيرادات اإلستثمارات   --  --  --  ١٤,٥٣٧,٣٨١  ١٤,٥٣٧,٣٨١  --  --  ١٤,٥٣٧,٣٨١  ١٣,٤٩٣,٥٤١

  يرادات األخرىاإل  ٤٢٧,١١٥  --  ١١٢,٤٥٣  ٥٩٨,٠٨١  ١,١٣٧,٦٤٩  ٩٨,٤٥٢  --  ١,٢٣٦,١٠١  ٦٧٦,١٩٤
  مصاريف ال  --  --  )٨,٧٢٥,٢٢٤(  --  )٨,٧٢٥,٢٢٤(  )٢,٢٨٣,٣٧٧(  --  )١١,٠٠٨,٦٠١(  )١٠,٦٨٦,٥٢٦(
  تكاليف التمويل   --  --         )٩,٦٧٦(  --         )٩,٦٧٦(     )٧٣١,٣٩٨(  --     )٧٤١,٠٧٤(       )٨٨١,٥٣٧(

  نخفاض القيمة لإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع خسائر إ  --  --  --   )٢,٠٠٠,٠٠٠(   )٢,٠٠٠,٠٠٠(  --  --  )٢,٠٠٠,٠٠٠(  --
___________  ___________  __________  __________ ___________          
   ربح السنة          ٥,١٦٥,٨٥٤  ١,٠٠٥,٤٦٦  --  ٦,١٧١,٣٢٠  ١٧,٤٠٥,٢٧٦

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

٢٠٠٩  
  درهم

  
٢٠١٠  
  درهم

                
  

  : الربح العائد إلى 
  الحصة غير المسيطرة                 ٥٠٢,٧٣٣  ٥٦٠,٩٨٦

  مساهمي الشركة األم                 ٥,٦٦٨,٥٨٧  ١٦,٨٤٤,٢٩٠
==========  ===========  =========  ==========  ===========  ===========  ==========  =========  ==========    

   القطاع موجودات  ٤,٦٢٧,٤٨٦  ٢,٠١٧,٢١٧  ٢٢,٢١٢,٥١١  ٣٩٢,١٤٠,٨١٣  ٤٢٠,٩٩٨,٠٢٧  ٢٣,٩٦٦,٦٤٠  )٦,٧١١,٩٢٠(  ٤٣٨,٢٥٢,٧٤٧  ٤١١,٠٨٩,٨٨٢
==========  ==========  ==========  ==========  ===========  ==========  =========  =========  ==========     

  مطلوبات القطاع   --  --  ٢٨,٣٦٤,٧٩٦  ٢٧,٦٥٢,٧٩٥  ٥٦,٠١٧,٥٩١  ٩,٧٧٨,٩٧١     )١٢٠,٨١٨(  ٦٥,٦٧٥,٧٤٤  ٣٦,٨٩٩,٨٤٩
==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =========  ========  =========    

  معلومات قطاعية أخرى                   
  )الممتلكات واآلالت والمعدات(  اإلضافات الرأسمالية  ٨٥٢,٠٨٦  ٢٧٦,٥٢٣  ١,٣٧١,٠٧٢  --  ٢,٤٩٩,٦٨١  ٥٣٧,٦٣٤  --  ٣,٠٣٧,٣١٥  ٤,١٧٨,٢٩٣

  
٢٢,٢٣٥,٣٠٧  

  
١١٧,٣٤١,٢٣٧  

  
--  

  
--  

  
١١٧,٣٤١,٢٣٧  

  
١١٧,٣٤١,٢٣٧  

  
--  

  
--  

  
--  

  استثمار في عقارات (اإلضافات الرأسمالية 
  )وإستثمار فى مبنى تحت التنفيذ 

  أرباح االستثمارات المتوفرة للبيع   --  --  --  ٨,٨٦٦,١٧٩  ٨,٨٦٦,١٧٩  --  --   ٨,٨٦٦,١٧٩  ٧,٨٩٠,٩٧٨
  )الممتلكات واآلالت والمعدات (  االستهالك  ١,٠٤٠,٦٤٧  ٣١٩,٣٥٠  ٤٥٧,٤٩٢  --  ١,٨١٧,٤٨٩  ٦٧٦,٩٠٥  --  ٢,٤٩٤,٣٩٤  ٢,٢٤٩,٤٣٧

  
٣٨٦,٠٤٠  

  
٣٣٧,٥٨٦  

  
--  

  
٥٦,٩٨٧  

  
٢٨٠,٥٩٩  

  
--  

  
١٤٥,٢٨٥  

  
١٥,١٥٧  

  
١٢٠,١٥٧  

   خالفا لإلستهالكمصاريف غير نقدية 
  ) ة ــــالتزام تعويض ترك الخدم(
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________   
 

  :تكلفة المبيعات     ٠١٤
  :يتألف هذا البند مما يلي   

٢٠٠٩  
 درهم

١٠٢٠  
 درهم

 

 رواتب وأجور  ٣,٦٨٤,٣٢٥ ٣,٦١٣,٠٣٦

 بيض ملقح   ٨,٤٥٧,٦٢٣  ٨,٧٣٠,٥٩٨

 أعالف  ١٩,٦٦٠,١٣٢ ٢٠,٤٩٠,٧٠٩

  )د (٣ إيضاح –إستهالك  ١,٣٥٩,٩٩٩ ١,٠٩٥,٦٣٢
  ) شركة رأس الخيمة للتغليف ( مواد خام مباشرة   ١٧,٨٣٦,١٤٠  ١٥,٧٥٧,٧٠٦
 متنوعة  ١٢,٨٩٢,٠٢٣   ٩,٦٤٢,٤٨٥

  المجمــــوع   ٦٣,٨٩٠,٢٤٢  ٥٩,٣٣٠,١٦٦
  تعديالت المخزون     ٢,٢٧٣,٦٣١  ) ٣,٠٦٨,٩٠٣(

 )١ – ب( بيان -صافــي ال ٦٦,١٦٣,٨٧٣ ٥٦,٢٦١,٢٦٣
========= =========  

  
  :إيرادات االستثمارات     ٠١٥

  :إن تحليلي هذا البند كما يلي           
٢٠٠٩  
  درهم

١٠٢٠  
  درهم

        

  فوائد الودائع البنكية  ٥,٨٠٣,٧٦٣  ١٠,٩٦٢,٥٤٦
  أرباح اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع    ٨,٧٣٣,٦١٨     ٢,٥٣٠,٩٩٥

  )١ – ب(بيان  –وع ــالمجم  ١٤,٥٣٧,٣٨١  ١٣,٤٩٣,٥٤١
=========  =========    

     
  :يرادات األخرى اإل   ٠١٦

  :يتألف هذا البند مما يلي   
٢٠٠٩  
  درهم

١٠٢٠  
  درهم

  

  صافي إيرادات إستثمار في بناية  ٥٩٨,٠٨١  --
  مبيعات سماد  ٤١٩,٠٠٠  ٤٩٧,٠٥٨
  ومعداتوآالت  بيع ممتلكات أرباح  ٧١,٩١٢  ١٣,١٣٠

  عةمتنو   ١٤٧,١٠٨ ١٦٦,٠٠٦
  )١ – ب(بيان  –وع ــالمجم  ١,٢٣٦,١٠١  ٦٧٦,١٩٤

=======  =======    
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)ع يتب( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________   
  

  :مصاريف التوزيع    ٠١٧
  :يتألف هذا البند مما يلي   

٢٠٠٩  
  درهم

١٠٢٠  
  درهم

  

  الرواتب واألجور  ٩٩١,٠٠٧  ١,٠٥٦,٦٦٣
  محروقات  ٦٠٢,٠٨٩  ٥٣٣,٩٧٨
  صيانة   ٢٥٤,١٦٦  ٣٢٨,٤٢١
  تأمين   ٦٣,٣٥٤  ٧٣,٣٤٧

  دعاية  ٤٢٤,١٧٤  ٥٧٣,٦٧٨
  )د (٣ إيضاح –اإلستهالك   ١٥٣,٤٣٤  ١٥٥,٠٨٨
  مصاريف أخرى     ٥١٣,٧١١     ٥٥٣,٤٤٤

  )١ – ب(بيان  –المجموع   ٣,٠٠١,٩٣٥  ٣,٢٧٤,٦١٩
========  ========    

  
  :المصاريف اإلدارية    ٠١٨

  :يتألف هذا البند مما يلي   
٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  )د (٣ إيضاح –اإلستهالك   ٩٥٩,١٠٦  ٩٨١,١١٨
  رواتب وأجور  ١,٥١٥,٢٣١  ١,٤٨١,٦١٠

  بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة   ٧٠٠,٠٠٠  --
  مصاريف تنقالت وتذاكر سفر  ٥٢,٥٤٩  ٩٧,٨٧١
  رسوم وإشتراكات   ١٥٩,٩٧٥  ٨٠,٢٩٣

   وفاكس هاتف  ١٤٧,٦٩٧  ١٣٢,٢١٢
  ماء وكهرباء  ٢٠٥,٨٨١  ١٧٦,٠٤٠
  صيانة   ٧٣,٢٢٦  ١١١,٧٤٣
   التزام تعويض ترك الخدمة  ١١٢,٢٤٧  ٧٤,٨٨٤

  تأمينات  ١٢٦,٥٨٠  ١٠٢,٢٤٧
  إقامة وتأشيرات  ٤٧٥,٩٤٦  ٣٨٧,٣٨١
  مكافآت موظفين  ٤٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠
  محروقات وإيجار سيارات   ٢٨٨,٥٤١  ٢٧٥,٠٤٩

  اإلستثمار في بناية مصاريف   --  ٦,٤٤٢
  متنوعة  ١,٤٢٢,٣٣٧  ١,٧٢٩,٠٣٢

  )١ – ب(بيان  –المجموع   ٦,٦٣٩,٣١٦  ٦,١٣٥,٩٢٢
========  ========    

  
  
  
  
  

-٢٢-



  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________   
  :صاريف األخرى الم   ٠١٩

  :يتألف هذا البند مما يلي   
٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  مصاريف تشغيل مراكز البيع  ٦٠٩,٣٦٩  ٤٤٢,٠٢٠
  مصاريف تشغيل قسم الصيانة  ٦٤٣,٧٢٣  ٧٢٣,٧١٢
  ف تشغيل المختبرمصاري  ٩٢,٤٠٣  ٩٢,٦٥٤
  )د (٣ إيضاح –اإلستهالك       ٢١,٨٥٥      ١٧,٥٩٩

  )١ – ب(بيان  -المجموع   ١,٣٦٧,٣٥٠  ١,٢٧٥,٩٨٥
========  ========    

  

  :خسائر إنخفاض القيمة لإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع   ٠٢٠
ستثمارات الشركة المتوفرة للبيع إنخفضت القيمة السوقية ألحد إ ٢٠١٠ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في خالل   

والمحتفظ بها ألغراض إستراتيجية في أسهم شركات محلية وتماشياً مع السياسات المحاسبية المتبعة من قبل 
 درهم ٢,٠٠٠,٠٠٠الشركة وطبقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قامت الشركة بتخصيص مبلغ 

التغير (ر ، وعليه تم حذف خسائر إنخفاض القيمة من حقوق المساهمين كخسائر إنخفاض القيمة لهذا االستثما
   ٠وتم اإلعتراف بها ضمن بيان الدخل الموحد ) في القيمة العادلة لإلستثمار في أسهم

  

  :األساسي للسهم عائد ال   ٠٢١
ـ          األساسي  عائد  يتم تحديد ال     ا يخـص الـسنة    للسهم بقسمة ربح السنة على عدد األسهم العادية المتداولة وفيم

درهم لـسنة    ١٦,٨٤٤,٢٩٠ مبلغ (رهم  د ٥,٦٦٨,٥٨٧ إن ربح السنة هو    ف ٢٠١٠  ديسمبر ٣١المنتهية في   
   ٠ ) ٢٠٠٩ سهم لسنة ٨٦,٤٠٠,٠٠٠(  سهم٨٦,٤٠٠,٠٠٠ومعدل األسهم العادية المتداولة  ) ٢٠٠٩

  

  :التعامالت مع األطراف ذات العالقة    ٠٢٢
مع مؤسسات ومشاريع وأفراد تعتبر من وجهة       األم وتابعتها   ل الشركة   ضمن نشاطها التجاري العادي تتعام      

    ٠أطرافا ذات عالقة التقارير المالية الدولية إلعداد معايير النظر 
إن جزءا هاما من تعامالت األطراف ذات العالقة تتم باألسعار المعروضة أو تلك الممكن الحصول عليهـا                   

كانت مبالغ التعامالت مع األطـراف       ٢٠١٠  ديسمبر ٣١نتهية في    خالل السنة الم   ٠من األطراف األخرى    
  . درهم  ٧٤٤,٨٨٠تتمثل في مشتريات مواد من األطراف ذات العالقة بمبلغ ذات العالقة 

  

  : إن تعويضات موظفي اإلدارة العليا هي كما يلي 
٢٠٠٩  
  درهم

٢٠١٠  
  درهم

  

  مزايا قصيرة األجل   ٩٥٥,٠٠٠  ٩٢٠,٠٠٠
  ) حملت على الحقوق ( مكافأة مجلس اإلدارة   ١٢٠,٠٠٠  ٩٠٠,٠٠٠

  

  : القيمة العادلة لألدوات المالية    ٠٢٣
إظهار القيمة العادلة لألدوات المالية بتاريخ البيانات المالية أينما         التقارير المالية   الدولية إلعداد   معايير  التتطلب    

على افتراضات وأسس مختلفة ولذلك فإن تبـاين         تقدر القيمة العادلة لألدوات المالية بناءا        ٠أمكن تقدير ذلك    
   ٠هذه الطرق له تأثير هام في تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية

إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن الموجودات والمطلوبات المتداولة تقارب قيمتهـا الدفتريـة                  
يولتها المالية وقصر فترات إستحقاقها بما ال يؤثر ماديا         المرفقة نظرا لس  المركز المالي   المسجلة والظاهرة في    

   ٠على قيمتها الحالية أو المستقبلية المتوقع تسييلها أو دفعها 
   ٠ أعاله ٦ قد تم إظهارها في إيضاح رقمالمتوفرة للبيع  في أسهم إن القيمة العادلة لإلستثمار  

-٢٣-



  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  ةشركة مساهمة عام
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع ( ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________   
  

  : إدارة المخاطر   ٠٢٤
وتتضمن هذه . تدير المخاطر المالية المتعلقة بعملياتها ونشاطاتها التجارية واألم وتابعتها شركة التوجه 

، مخاطر السيولة ) متضمنة مخاطر العملة ومخاطر السعر ( مخاطر رأس المال ، مخاطر السوق : المخاطر 
    ٠االئتمان ، ومخاطر 

.  هذه المخاطر عن طريق تنويع مصادر رأس المال إلى تقليل آثار ونتائج األم وتابعتها الشركة وتسعى 
أيضاً بتقارير تتعلق بوظائف إدارة المخاطر وتقوم بإدارة ومراقبة ومعالجة األم وتابعتها الشركة وتحتفظ 

  . المخاطر والسياسات التي تتبعها بهدف تقليل إحتمال التعرض للمخاطر 
  
  مخاطر رأس المال ) أ

بشكل منتظم مكونات رأس المال التي تتضمن أدوات الدين وأوراق حقوق  األم وتابعتهاالشركة تراجع 
وتتحكم . الملكية وتأخذ بعين اإلعتبار تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بكل فئة من فئات رأس المال 

برأس المال لضمان إستمرارية أعمالها وزيادة عوائد المساهمين من خالل تحقيق األم وتابعتها الشركة 
  . رصيد األمثل للديون وحقوق الملكية ال
  
  مخاطر أسعار الصرف  ) ب

 هبصورة رئيسية بدرهم اإلمارات أو بالدوالر الذي تم ربطاألم وتابعتها يتم إجراء معامالت الشركة 
أسعار صرف غير معرضة ألي مخاطر بخصوص صرف األم وتابعتها بالدرهم وبالتالي فإن الشركة 

  ٠العمالت األجنبية 
  
  مخاطر سعر الفائدة   )ج

األم  تقـوم الـشركة      ٠لمخاطر سعر الفائدة الناتجة من عمليات االقتـراض         األم وتابعتها   تتعرض الشركة   
الفائدة المتقلبة والثابتـة    أرصدة  بإدارة مخاطر سعر الفائدة عن طريق المحافظة على الجمع ما بين            وتابعتها  

    ٠في بداية السنة المالية بطريقة مالئمة 
  

  مخاطر السوق  ) د
    ٠التقارير المالية االفصاح عن األدوات المالية المعرضة لخطر سعر السوقالدولية إلعداد معايير التتطلب 

 لخطر سعر السوق تتمثل بشكل رئيسي في االستثماراألم وتابعتها إن األدوات المالية التي تعرض الشركة 
درهم إن المعلومات حول  ١٥٨,١١١,٣٧٧ لبيانات الماليةالذي كان رصيده بتاريخ افي أسهم متوفرة للبيع و

   ٠ أعاله ٦هذا االستثمار قد تم شرحها في إيضاح رقم 
  

  مخاطر السيولة  )    هـ
يتبنى مجلس اإلدارة اإلطار العام إلدارة مخاطر السيولة وذلك ألن مجلس اإلدارة مسؤول عن إدارة مخاطر 

  . السيولة 
 بإدارة مخاطر السيولة وذلك باإلحتفاظ بإحتياطي نقدي كافي عن طريـق مراقبـة              تقوم الشركة األم وتابعتها   

  . التدفقات النقدية التقديرية والفعلية بشكل مستمر ومطابقة تواريخ إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية 
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - الخيمةرأس 
  
  
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...) يتبع (١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  

  
  ...) يتبع : (إدارة المخاطر   ٠٢٤
  ...)يتبع : (مخاطر السيولة  ) هـ     

  

مالية للشركة األم وتابعتها للـسنوات      يوضح الجدول التالي تواريخ إستحقاق الموجودات المالية واإللتزامات ال        
 ويتم تحديد اإلستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بنـاء علـى المـدة          ٢٠١٠ ،   ٢٠٠٩ ديسمبر   ٣١المنتهية في   

  :  المتبقية إلستحقاق األداه المالية من تاريخ المركز المالي كما يلي 
  

  ٠١٢٠ـــــــر ــــــــ ديسمبـــ٣١ــي ــــــا فـــــــكمـــ

 

  
  المجموع 

  درهم

  أكثر من 
  سنة 
 درهم

٣٦٥-١٨١   
  يوم 
 درهم

١٨٠-٩١   
  يوم 
 درهم

٩٠-١   
  يوم 
 درهم

  
  

 ة ــــودات الماليـــالموجـ
 ع ــإستثمار في أسهم متوفرة للبي --  -- -- ١٥٨,١١١,٣٧٧ ١٥٨,١١١,٣٧٧
 رى ة وأخــــة مدينـذمم تجاري ١٢,٩٠٩,٢٣٢ ٤,٦٩٢,٢٠٧ ٨٨٠,٠٠٩ -- ١٨,٤٨١,٤٤٨

 وك ـــــد والبنــــــالنق ١٠,٧٦٥,١٥١ ٤٦,٩٣٨,١٢٧ -- -- ٥٧,٧٠٣,٢٧٨

___________ ___________ ___________ ___________ __________  

 ــــــوع ــالمجمـــــ ٢٣,٦٧٤,٣٨٣ ٥١,٦٣٠,٣٣٤ ٨٨٠,٠٠٩ ١٥٨,١١١,٣٧٧ ٢٣٤,٢٩٦,١٠٣

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

 ـات الماليــــة ـــالمطلوبـ     

 ة ـض ترك الخدمــزام تعويـإلت -- -- -- ٥,٣٧٢,٦٠٦ ٥,٣٧٢,٦٠٦
 ذمــة عــن شـــراء أرض  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ -- -- -- ٢٥,٠٠٠,٠٠٠

 ة وأخـرى ــة دائنــذمم تجاري ١٥,٧٩٨,٤٥٣ ١٤١,٦٦٦ ١٢,٧٦٦ -- ١٥,٩٥٢,٨٨٥

 توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين   ١٨,٣٥٠,٦٨٩  -- -- -- ١٨,٣٥٠,٦٨٩

 ة ــــــوك دائنــــــبن ٧٥٣,٩٧٠  -- -- -- ٧٥٣,٩٧٠
___________ ___________ __________ ___________ __________  

 ــوع ـالمجمــــــــــ ٥٩,٩٠٣,١١٢ ١٤١,٦٦٦ ١٢,٧٦٦ ٥,٣٧٢,٦٠٦ ٦٥,٤٣٠,١٥٠

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

   ٩٢٠٠ـــــــر ـــــ ديسمبــــ٣١ــي ـــــا فــــــكمـ
  

  المجموع 
  درهم

  أكثر من 
  سنة 
 درهم

٣٦٥-١٨١   
  يوم 
 درهم

١٨٠-٩١   
  يوم 
 درهم

٩٠-١   
  يوم 
 درهم

  
  

 ة ــــودات الماليــــالموجـ
 ع ــم متوفرة للبيـإستثمار في أسه -- -- -- ١٦٣,٤٦١,٥٧٣ ١٦٣,٤٦١,٥٧٣
 ة وأخــرى ــة مدينـذمم تجاري ١٠,٥٠١,٦١١ ٥,٣٠٠,٦٥٤ ٥,٧٤٩,٥٤٦ -- ٢١,٥٥١,٨١١

 وك ــــــد والبنــــــالنق ٤,٣٤٤,٤٣٦ ٧١,٠٠٩,١٧٥ ٦٣,٠٠٠,٠٠٠ -- ١٣٨,٣٥٣,٦١١

___________ __________ __________ ___________ __________  

 ــوع ـــالمجمـــــــــ ١٤,٨٤٦,٠٤٧ ٧٦,٣٠٩,٨٢٩ ٦٨,٧٤٩,٥٤٦ ١٦٣,٤٦١,٥٧٣ ٣٢٣,٣٦٦,٩٩٥

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

 ـة ـــات الماليـــــالمطلوبـ     

 ة ـض ترك الخدمــزام تعويــإلت -- --  -- ٥,٣٨٠,٨٦١ ٥,٣٨٠,٨٦١
 ة وأخـرى ـــة دائنــذمم تجاري ١٢,٦٩٣,٢٨٢ ١٦٢,١٥٥ ١٧٠,٤١٠ -- ١٣,٠٢٥,٨٤٧

 توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين   ١٦,٨٨٢,٢٠٩ --  -- -- ١٦,٨٨٢,٢٠٩

 ة ـــــــوك دائنــــــبن ١,٣٥٩,٩٣٢ -- -- -- ١,٣٥٩,٩٣٢
___________ ___________ __________ ___________ __________  

 ــــــــــوع ــالمجمــ ٣٠,٩٣٥,٤٢٣ ١٦٢,١٥٥  ١٧٠,٤١٠ ٥,٣٨٠,٨٦١ ٣٦,٦٤٨,٨٤٩

========== ========== ========= ========= =========  
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  شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
  شركة مساهمة عامة
  وشركتها التابعة 

  اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ...)يتبع (  ١٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

_____________________________________________________________________________________   
  
  

  ...) يتبع (: إدارة المخاطر   ٠٢٤
 

  مخاطر اإلئتمان      )  و
األم وتابعتهـا   التقارير المالية االفصاح عن المعلومات الخاصة بتعرض الشركة         الدولية إلعداد   معايير  التتطلب    

   ٠انية للمخاطر االئتم
لتركيز المخاطر االئتمانية تتمثـل بـشكل رئيـسي فـي           األم وتابعتها   دوات المالية التي تعرض الشركة      ألإن ا 

   ٠أوراق القبض المدينة وأخرى والتجارية حسابات الذمم 
تتوزع على قاعدة ليـست صـغيرة مـن         األم وتابعتها   المدينة فإن مبيعات الشركة     التجارية  فيما يتعلق بالذمم    

 ٠مالء وعلى منطقة جغرافية تغطي كامل التجمعات السكانية الرئيسية في دولة اإلمارات العربية المتحـدة                الع
على مراجعة دورية لمحفظة الديون في نهاية السنة المالية ويتم وفقـا لـذلك              األم وتابعتها   تقوم سياسة الشركة    

قييم شامل لمخـاطر تحـصيل الـذمم        حجز أو استرداد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بعد إجراء ت          
   ٠) أعاله ٨ راجع إيضاح رقم (  المدينة التجارية 

 إن ٠تحتفظ الشركة بحساباتها البنكية وودائعها في عدد محدد من البنوك المحلية وفقا إلختيـار إدارة الـشركة            
    ٠أعاله ) ٩(تركيزات األرصدة لدى البنوك قد تم إظهارها في إيضاح رقم 

  
  :امات الطارئة تزاإلل   ٠٢٥

 بتاريخ المركز المالي الموحد المرفق في كفاالت بنكية بمبلغ       األم اإللتزامات الطارئة على الشركةتتمثل
  .  درهم ٢٢٤,٢٧٠

  
  :المصادقة على البيانات المالية   ٠٢٦

   . ٢٠١١  فبراير١٢تمت المصادقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   
  

  : عـــام      ٠٢٧
  . تم إعادة تبويب بعض األرقام المقارنة للسنة السابقة لتتالئم وتبويب أرقام السنة الحالية )  أ 
   ٠العربية المتحدة   المرفقة إلى أقرب درهم اإلماراتةالموحد تم تقريب المبالغ الظاهرة في البيانات المالية)  ب
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