
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
 شركة مساهمة عامة

 ابعة توشركتها ال
 رأس الخيمة

 اإلمارات العربية المتحدة
 

  الموجزة الموحدةالمالية المرحلية المعلومات 
 المراجعة وتقرير 

   1201سبتمبر  03 المنتهية فيالتسعة  رلألشه

 
 



 

 

 

 ن والعلفشركة رأس الخيمة للدواج
 ة شركة مساهمة عام
 وشركتها التابعة 

 رأس الخيمة
 اإلمارات العربية المتحدة

 

  الموجزة الموحدةالمعلومات المالية المرحلية 
 وتقرير المراجعة 

   1201سبتمبر  03 المنتهية فيالتسعة لألشهر

___________________________________________________ 

 
 يــــات جـــدول المحتو

 
 بيان صفحة  

 

 المعلومـــاتول مراجعــة ــحـ رـــتقري
 ة ـدـــوحزة المــة الموجــة المرحليــلماليا

 1  -

    
 أ 2   وحـــدالمز ـالموجبيــان المركــز المالـي 

    
  1 – ب 3  دـــز الموحــــبيــان الدخـــل الموجـ

    
  2 – ب 4   دــوحالم زــالموجالشامل ان الدخـل ـــبيـ
    

 ج 5  الموحـد الموجزحقوق المساهمين  بيان التغيرات في
    
 د 6   دـوحــالمز ــالموجة ـات النقديـان التدفقـبي
    

    ة ــالماليـمعلومـات ول الـــات حــإيضاح
-  12-7  ( غير المدققـة ) ة دـوحالمالموجـزة ة ـالمرحلي

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 رأس الخيمة للدواجن والعلف شركة
 ة شركة مساهمة عام
 وشركتها التابعة 

 رأس الخيمة
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 الموجز الموحدبيان الدخل 

  1201سبتمبر  03 المنتهية فيالتسعة لألشهر 

           

 ( 1 – ب)بيان 

 
 لفترة ثالثة أشهـر منتهيـة فـي 

  رـــــسبتمب 30

 نتهية فــي أشهر م تسعةلفترة 

 سبتمبـــــر 30

  

1020  

 (غير مدققة)

 درهم

 

1120  

 (غير مدققة)

 درهم

 

1020  

 (غير مدققة )

 درهم
 

1120  

 (غير مدققة )

 درهم
 

 

 

 إيضاح 

 

 ــــــاتالمبيعــــرادات إي 8 3926852335 168.168656 1622392845 5886688.61

 ت ـــاة المبيعــــــــتكلف  (38.1292269) (88.8885.4.) (132129.173) (518.688668)

__________
_ 

___________ __________
_ 

__________
_ 

   

 ح ـــــــي الربـــــإجمال  125562066 85148545. 3.110.672 5868888.8

 اراتـــاإلستثمـــــرادات إي  329242952 5684188418 5642782 ...88.868

 اإليـــــرادات األخــــرى  4612626 16.8865 1552225 56186.6

 ع ـــــــف التوزيـــمصاري  (  126942266) (  686.8..8.) (    7152338) (   .8.6..8)

 ةـــــف اإلداريــــالمصاري  (  327032192) (  1865.8168) ( 124182439) ( .588.18.1)

 ل ـــــــالتموي ليــــفتكا  (    3822234) (    8884..1) (    1272296) (   5..558.)

 
(58...8... ) 

 

 --

 
(.0...0... ) 

 

 --

 

 

 خسائـر إنخفاض القيمة لإلستثمــار 
 فــي أسهـم متوفــرة للبيـــع 

__________
_ 

___________ __________
_ 

__________
_ 

  

 (2 –ب )ان ـبي –ربــح الفتـرة   1622952 823892896 125692606 422102591
=========

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

= 
==========   

      

 :ـىـد إلــائــح العــــالرب
 مساهمــي الشركــــــة األم  2822305 6..68.588 128482833 85148666.

 الحصــة غيــر المسيطــــرة  (    1192353) 6..6468 (    2792227) 6..168
__________

_ 
___________ __________

_ 
__________

_ 
  

422102591 125692606 823892896 1622952   
========= ========== =========

= 
==========   

      

 العائــــد األساســي للسهــم  9 02003 02093 02021 02048
========= ========== =========

= 
==========   

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

 رأس الخيمة
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 الشامل الموجز الموحدبيان الدخل 

 1201سبتمبر  03 المنتهية فيالتسعة لألشهر 

           

 ( 2 – ب)ان بي
 

 
 لفترة ثالثة أشهـر منتهيـة فـي 

  رـــــسبتمب 30

 أشهر منتهية فــي  تسعةلفترة 

 سبتمبـــــر 30

  

1020  

 (غير مدققة)

 درهم

 

1120  

 (غير مدققة)

 درهم

 

1020  

 (غير مدققة )

 درهم
 

1120  

 (غير مدققة )

 درهم
 

 

 

 إيضاح 

 

 ( 1 –ب ) بيـان  –ربح الفترة   1622952 686688688 125692606 8.5.8185.
__________ __________ ___________ __________   

 الدخـل الشامــل اآلخــــر      

 
 التغير في القيمة العادلة لإلستثمـار     

 فـى أسهــم متوفـرة للبيـــع 
 
(.848.81.8) 

 

 --

 
(.848.81.8 ) 

 

 --

 

 

األرباح المحولة الى بياان الادخل دناد 
 يع استثمـار في أسهم متوفرة للبيعب

 فرق إدادة قياس اإلستثمار في أسهم  5 (3225222666) (...5886.68) (826582852) 88.18681.

 
58...8... 

 

 --

 
.8...8... 

 

 --

 خسائـر إنخفاض القيمة لإلستثمـار  
 فــي أسهـم متوفــرة للبيــع 

__________ __________ ___________ __________   
 
(58581856. ) 

 

(826582852) 

 
(588.868846) 

 

(3225222666) 

صاااافي التغيااار فاااي القيماااة العادلــاااـة  

 لإلستثمار في أسهم متوفرة للبيـع 
__________ __________ ___________ __________   

 ل الشامل للفتـــرة ـإجمالي الدخ  (3223592714) (8.44..5.84) (720892246) 18.14..68
========= ========= ========== ==========   

 : ىـمجموع الدخل الشامل العائد إل     
 ـي الشركـــة األم ـمساهمـــ  (3222402361) ( 558.4481.1) (628102019) 8..888.8.

 الحصــة غيـــر المسيطــرة  (    1192353) 6..6468 (   2792227) 6..168
__________ __________ ___________ __________   

68..18.14 (720892246 ) (5.84..8.44) (3223592714)   
========= ========= ========== ==========   

 
 

 

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

 اإلمارات العربية المتحدة - رأس الخيمة

 

   1201سبتمبر  30 لمنتهية فياالتسعة شهر ألالموجز الموحد ل بيان التدفقات النقدية
 (د)بيان                                                                                                              

 

  2010سبتمبر 30

 (غير مدققة)

 درهم

  2011سبتمبر 30

 (غير مدققة)

 درهم

 

 

 ل ـــــــة التشغيـن أنشطـة مـات النقديـالتدفق
 (5-ب )بيــــــان  –ربـــح الفتــــــرة  1622952 686688688

 ــــــــــــالت لــــــــــــتعدي  
 الكــــــــــــــــــــــــاإلسته 127112874 8541..584

 ةـــــرك الخدمــــض تـــزام تعويــــالت (    1222198)      5585.8

 إيــــــــــــرادات االستثمـــــــارات  ( 329242952) (5684188418)

 أربــاح بيــع ممتلكــات وآالت ومعــــــدات  (      242000) (      .45885)

 خسائر إنخفاض القيمة لإلستثمار في أسهم متوفرة للبيــع -- ...0...8.

 تكاليــــــــــف التمويــــــــــــل        3822234       8884..1

 املــالتشغيل قبل التغيرات في رأس المال الع( خسارة) ( 12814.090) ( 8464...58)
  ( زيـادة)/نقـــص – ةــــدات المتداولوــالموج 42356.294 (    8.65..1)

  زيادة/ (نقـــص)  –ة ــات المتداولـــــالمطلوب ( 429312441)    18.4.8.61

 ـلـالتشغيـن المتوفـــر م (/المستخدم في) دالنقــ ( 223892237) 327532217

 المدفودـــــة تكاليـــــــف التمويـــــل (    3822234) (    8884..1)

 للتشغياالمتوفر من أنشطة (/ المستخدم في)ي النقـدصاف ( 2.7712471) 322482550

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

 ارـــــة االستثمــن أنشطــة مـات النقديـالتدفق  
 داتـــــــات وآالت ومعـــراء ممتلكــــش (  520732605) ( ..88..586)

 داتــــــــات وآالت ومعـــاد ممتلكــإستبع 242000 4.88.6

 إستثمـار فــي مبنــى تحـــت التنفيـذ( المدفوع) (  623262427) (.518.488.1)

 إستثمـــار فـــي دقــــارات( المدفــــوع)--  (...8...1.8)

 ةــــــــــــــع بنكيـــــــــودائ 3026942354 6..418.458

 ة ــــــــارات مقبوضـــــإستثمــرادات يإ 423222468 5.88.48848

 المستلــم إستثمــار في أسهم متوفــرة للبيــــع--  5.8.588641

___________ ___________  

 النقــد المتوفــر مـن أنشطـة االستثمــار صافي 232640.790 3321082853

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

 ل ـــــــة التمويــن أنشطـة مـات النقديـالتدفق  
 مكافــــآة مجلــــس اإلدارة (  المدفـــــوع) (     1202000) (    ...8..8)

 نــــــى المساهميـــة دلــاح موزدـــأرب (1022602694) (5.88868161)
 بنـــــــوك دائنـــــــــة( المدفـــوع) (    1402269) (     8.48.46)

 ـلأنشطـــة التمويـ( المستخدم في)النقـد  مجمـوع (1025202963) (1225002663)

========== ==========  
 ادلـــد المعــد والنقـــصافــي الزيادة في النقـ 1023482356 ..6861884.
 لفتــــرة ة اــي بدايــادل فــد المعـد والنقـقالن 1027652151 8.68..86.

___________ ___________  

 6إيضاح  – رةـتفة الـي نهايـد المعادل فـد والنقـالنق 2121132507 2822012176
========== ==========  

 

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

 شركة مساهمة عامة 
 وشركتها التابعة
 رأس الخيمة

 اإلمارات العربية المتحدة

 

 يضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إ

 (  غير المدققة )  2011سبتمبر  03المنتهية في للفترة 
 

  

 :عامة معلومات   01
تؤسسات  -" (  الشاركة" يشار إليها فيما يلي )شركة مساهمة دامة  -شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف  

الشاايص صااقر باان محمااد المغفااور لاا  األمياارا الصااادر داان فااي إمااارة رأس الخيمااة بموجااب المرسااوم 

وماادة الشااركة غياار  . 5848ديساامبر  51والمعاادل فااي  5848ساابتمبر  51بتاااري  هللا رحماا  القاساامي 

  .محددة وتبدأ من تاري  صدور المرسوم االميرا بتؤسيسها 
مان الادجاج الالحام خاالل قامت الشركة بإنشاء مزردة إلنتاج الدواجن والبايض وبادأت إنتاجهاا التجاارا   

  . 5866ومن البيض خالل سنة  .586 يونيوشهر 
نشاط الشركة إنشاء وشراء المزارع والمتااجرة بلحاوم الادواجن والبايض وإساتثمار أموالهاا بالشاكل الاذا  

  .يعود دليها بالفائدة وكل ما يحقق أغراضها المنصوص دليها في النظام األساسي 

ذات  ةمان رأس مااال شاركة رأس الخيمااة للتغلياف المحادودة ـ شاارك%  .1تمتلاك الشاركة حصااة بواقاع  
 ألستيراد وصنادة الورق ومشتقاته إلنتاج العبوات الكرتونيةأسست  ةتابع ةمسإولية محدودة ـ وهي شرك

 0 

 

 :  لسياسات المحاسبيةواأسس اإلعداد   02
 

 : أسس اإلعداد  ( أ
التقارير "  .6وفقاً للمعيار المحاسبي رقم وحدة المالموجزة المالية المرحلية المعلومات لقد تم إدداد 

 0 " المالية المرحلية 
ال تحتااوا دلااى جميااع المعلومااات واإلفصاااحات الموحاادة المااوجزة الماليااة المرحليااة المعلومااات إن 

اإلضاافة لتقاارير المالياة بداداد االمطلوبة للبيانات المالية الكاملة التي أددت وفقااً للمعاايير الدولياة إل
ليسات بالضارورة مإشاراً للنتاائج التاي  55..سابتمبر  .6شهر المنتهية فاي أالتسعة لذلك فإن نتائج 

 0 55..ديسمبر  65يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 
 

 : التقديرات واالحكام المحاسبية (  ب
ة أن تقاوم بوضاع االحكاام مان اإلداروحدة يتطلب إدداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الم

والتقديرات واإلفتراضات التي تإثر دلى تطبياق السياساات المحاسابية والمباالم المعلناة للموجاودات 
 0 والمطلوبات واإليرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلية دن تلك التقديرات 

كام الهامة الموضودة من قبال فإن االحوحدة دند إدداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الم
والمصادر الرئيسية لعدم اليقاين شركة األم وشركتها التابعة اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية لل

للسانة وحادة للشاركة األم وشاركتها التابعاة في التقديرات هي ذاتها المطبقاة دلاى البياناات المالياة الم
 0  .5..ديسمبر  65المنتهية في 

 

 : المخاطر المالية  ادارة  (  ج
إلدارة المخااطر المالياة شاركة األم وشاركتها التابعاة إن كافة الناواحي المتعلقاة بؤهاداف وسياساات ال

 0 .5..ديسمبر 65كما في وحدة متوافقة مع تلك األهداف والسياسات المبينة في البيانات المالية الم
 

 : السياسات المحاسبية  ( د
مماثلاة الموحادة الماوجزة المالية المرحلية المعلومات بقة في إدداد هذه إن السياسات المحاسبية المط
سانة المنتهياة فاي لاألم وشاركتها التابعاة للمالياة السانوية للشاركة بيانات االلتلك المستخدمة في إدداد 

  . .5..ديسمبر  65

- 4 - 



 

 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

 شركة مساهمة عامة 
 وشركتها التابعة

 الخيمة رأس
 اإلمارات العربية المتحدة

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 ( غير المدققة )  2011سبتمبر  03المنتهية في للفترة 
 (...يتبع)

 

 (000يتبع) :الممتلكات واآلالت والمعدات  30
 : درهم كما يلي  .58455864االستهالك الظاهر أداله بمبلم  روفتم توزيع مص  ( هـ    

  درهم

 تكلفـــة المبيعـــات  58.688686

 المصاريــف اإلداريـة  8..18.8

 مصاريــف التوزيــع  .5518.4
 

 :إستثمار في عقارات     04

 : يتؤلف هذا البند مما يلي (  أ 

 1020ديسمبر  31

 (مدققة)

 درهم

 2011سبتمبر 03

 (غير مدققة)

 درهم

 

 االستثمار في بناية  525532891 181168685

 (ب) .إيضاح  –إستثمار في أراضي  13920102740   ..5688.5.84

 (أ)بيــــــان  –المجمــوع  14425642631 14425642631

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

أداااااله هناااااك أرض بمبلاااام ( أ) .ماااان ضاااامن اإلسااااتثمار فااااي أراضااااي الظاااااهرة فااااي ايضاااااح (  ب

فاي  Bوالتاي تقاع  فاي جزيارة  شركة الحمرا للتطوير العقاراا من درهم تم شرائه ...8...8..5

متاار مربااع د وقااد دفعاات الشااركة األم مبلاام  .4841.رأس الخيمااة وتبلاام مساااحتها  –قريااة الحماارا 

تام اثباتاه كذماة دان  درهام 2520002000درهم من قيمة هذه األرض والمتبقي مبلام  ...8...418

د وحتااى تاااري  المعلومااات الماليااة المرحليااة الموحاادة   (أ)بيااان  شااراء األرض كمااا هااو ظاااهر فااي
 0 المرفقة لم تصدر ملكية هذه األرض 

 

 :متوفرة للبيع  إستثمار في أسهم  05
 : متوفرة للبيع كانت كما يلي االستثمار في أسهم إن الحركة دلى (  أ         

 1020ديسمبر  31
 ( مدقق) 

 درهم

  2011سبتمبر  03
 ( مدققالغير )

 رهمد

 

 ينايـر  5القيمة العادلة لإلستثمار في أسهم كما في  15821112377 5868.858146

 صافي الحركة دلى االستثمار خالل الفتــــرة --  (5.8.588641)

 (2-ب)بيان – رق إدادة قياس االستثمار في أسهمف (3225222666)        686888548

 

15821112377 

 

12525882711 

 دلــة لإلستثمــار في أسهــم القيمــة العا

 ( أ) ناــبي  –فــي نهــاية الفتـــــرة 

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

 : اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع كما يلي تفاصيل إن ( ب        

 2010ديسمبر  31
 ( مدقق) 

 درهم

  2011سبتمبر 03
 ( مدققالغير )

 درهم

 

 مسعـرة  –في أسهم متوفرة للبيع استثمار  11523412711 5.4868.8644

 غير مسعرة –استثمار في أسهم متوفرة للبيع    1022472000     ...48..5.8

 

15821112377 

 

12525882711 

 مجموع اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيـع 

 أعــاله ( أ) 5إيضاح  –في نهاية الفترة 

========== ==========  
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 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

 شركة مساهمة عامة 
 وشركتها التابعة
 رأس الخيمة

 اإلمارات العربية المتحدة

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 ( غير المدققة )  2011سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 (...يتبع)

 

 (000تبعي) :متوفرة للبيع  إستثمار في أسهم  50
 : إن توزيع اإلستثمار في أسهم متوفرة للبيع حسب طبيعة األنشطة المستثمر فيها كما يلي ( ج        

 2010ديسمبر  31

 ( مدقق) 

 درهم

  2011 سبتمبر  03

 ( غير المدقق)

 درهم

 

 قطاع البنوك  6724072043 6185.18466

 قطاع التمويل واإلستثمار  1162307 .51.884

 قطاع الصنادة  3826952361 1.81.18884

 قطاع العقارات  127002000 ...8...8.

 قطاع الخدمات      1726702000    ...5685.18

 أعاله  ( أ) 5إيضاح  –المجموع  12525882711 15821112377

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

دولااة )األم فااي أسااهم شااركات محليااة  إن اإلسااتثمار فااي أسااهم متااوفرة للبيااع يتمثاال فااي إسااتثمار الشااركة( د        
 ( 0 اإلمارات العربية المتحدة 

 

 :بنوك القد والن   06
 :إن تفاصيل هذا البند كما يلي (  أ

 2010ديسمبر  31

 ( مدقق) 

 درهم

  2011سبتمبر  03

 ( غير المدقق)

 درهم

 

 سلف نثريـــة  102000 .66

 نقد في الصندوق  3032280 4..8..6

 حسابات جارية لدى البنــوك  1412166 48.68..

 ودائع تحت الطلب لدى البنوك  2123202546 1858.58

 ودائع ألجل إستحقاق ثالثة أشهر أو أقل  --   5.85.88668

 بنك دائن دفتريا (   6612485) (    6.8188.)

 (د)بيان  –النقد والنقد المعادل  2121132507 5.84818515
 ودائع ألجل إستحقاق أكثر من ثالثة أشهر 1622432773   8886685.4.

 (أ)ان ــبي –وك ــد والبنــالنق 3723572280 5727032278

========== ==========   
  .مارات العربية المتحدةإلا البنكية لدى ددد محدود من البنوك في دولةالودائع حسابات والتتركز (  ب 

 

 :رأس المال   07
  .مدفوع بالكامل واحد سهم بقيمة إسمية درهم  ...8...688 مكون منإن رأس مال الشركة 

 

 :معلومات حول القطاعات     08

تاام إظهااار المعلومااات حااول القطادااات دلااى أساااس قطادااات األدمااال ماان خااالل شااركة رأس الخيمااة للاادواجن 
  .والعلف وشركتها التابعة شركة رأس الخيمة للتغليف

دين مان المنتجاات ومان خاالل قسامين رئيسايين هماا قسام إنتااج الادجاج وتساويق ناواألم إلنتااج أنشائت الشاركة 
أن هذين القسمين هما األساس للتقارير الداخلية حاول األم تعتبر إدارة الشركة  . الالحم وقسم إنتاج بيض المائدة

جمياع هاو داخلاي فقاط ويتاوزع دلاى األم وشاركتها التابعاة لشاركة الجغرافي لسوق الإن  .ربحية أقسام الشركة 
العربياة المتحادة وياتم تغطياة هاذه المنااطق مان خاالل التوزياع  اإلمااراتالمناطق ذات الكثافة السكانية في دولاة 

 .والمنتشارة فاي هاذه المنااطق األم وشركتها التابعة المباشر للعمالء أو من خالل مراكز البيع المملوكة للشركة 
والمصااريف  اإلياراداتوجمياع بناود األم وشركتها التابعة  داخلية بين الشركةالمصاريف واليرادات تم حذف اإل
ن المعلومااات الماليااة حااول إ .الشااركات مباشاارة لهااذه  ىهااي بنااود تعازبالشااركة األم وشااركتها التابعااة الخاصاة 

 :ي كاآلتي األم وشركتها التابعة هأقسام الشركة 
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 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

 شركة مساهمة عامة 
 تها التابعةوشرك

 رأس الخيمة
 اإلمارات العربية المتحدة

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 ( غير المدققة )  2011سبتمبر  03للفترة المنتهية في 
 (...يتبع)

 

 
 :عائد األساسي للسهم ال     09
دلى دادد األساهم العادياة ى مساهمي الشركة األم العائد إلللسهم بقسمة ربح الفترة  األساسي يتم تحديد العائد 

العائاد دلاى مسااهمي الشاركة الفتارة  رباحفاإن   55..سبتمبر  .6المتداولة وفيما يتعلق بالفترة المنتهية في 

ساابتمبر  .6المنتهيااة فااي العائااد دلااى مساااهمي الشااركة األم للفتاارة ربااح الفتاارة ) درهاام  6.86.1. هااواألم 

 0  سهم ...8...688ومعدل األسهم العادية المتداولة هو ددد ( رهم د 6..68.588 مبلم .5..
 

  : الموحدة المصادقة على المعلومات المالية المرحلية الموجزة  010
 6.   بتاري المرفقة ( غير المدققة)المرحلية الموجزة الموحدة علومات المالية تمت المصادقة دلى هذه الم 

  .  55..أكتوبر 
 

  :  عـــام 011
المرفقة إلى أقرب درهم المرحلية الموحدة الموجزة تم تقريب المبالم الظاهرة في المعلومات المالية 

  .العربية المتحدة  اإلمارات
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 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف

 شركة مساهمة عامة 
 وشركتها التابعة
 رأس الخيمة

 اإلمارات العربية المتحدة

 ( غير المدققة )  2011سبتمبر  03المنتهية في لفترة لإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 (...يتبع)

 

 

 (000يتبع ) :معلومات حول القطاعات     80
 

 

 الصــــــــافي  

 

 

 

 

 حذوفات 

 درهم 

شركة رأس 

 الخيمة للتغليف 

 03كما في 

 2011سبتمبر

 ( مدققغير ال) 

 درهم

 

 

 

 

 المجموع 

 درهم 

 شركـــة رأس الخيمــة للدواجـــن والعلــــــف  

 ( غير المدقق )  2011سبتمبر 30كما في 

 

 

 

 

 

 إيـــــــــرادات المبيعـــــــــات 

   2010سبتمبر  30

 ( غير المدقق)

 درهم

 سبتمبر 30

 2011   

 ( غير المدقق)

 درهم

 

 

 اإلستثمار 

 درهم 

 

 األقسام 

 ألخرى ا

 درهم 

 

قسم إنتاج 

 لبيضا

 درهم

 

قسم إنتاج 

 الدجاج 

 درهم

 ات ــــــــــــــــــــــالمبيع 8.648868.. 86.188.8.--  -- ..18.8681. 518.618818 (6688.81) 8..6888868 1688.481.4

 اتـــــــــــردودات المبيعــــــم     (1.84.1.)     (685.8.)         --                 --             (2772871)         --                 --                 (448645.) (    8..4.8.)

 (1 – ب)ان ـــــبي –ات ـــالمبيعصافــي  1929822891 428022780--  -- 2427852671 1522852959 (3862295) 3926852335 5324532318

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

 ــجـــــــــــــــــــــالنتائـ         

 ح ـــــــــربال يــــــــــإجمال (220522619) 128612330-- --  (1912289) 127472355--  125562066 421572171

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

 ارات ـــــــــرادات اإلستثمـــــــإي-- -- --  .881..688 329242952-- --  329242952 5684188418

 رىــــــــــرادات األخـــــــياإل 86.6...--  54.8.44--  3772280 6.86.8--  4612626 16.8865

 ف ـــــــــــــــــــــمصاريال-- --  (688458148) -- (326712576) (.584.1866)--  (5.4.7.3.8) (  4811.86.6)

 ل ــــــــــــف التمويـــــــتكالي         --               --         (6484.8)         --         (372709) (81.1..6)         --         (3822234) (     8884..1)

 
(0...0....  ) 

 

        --         

 

        --         

 

        --         

 

        --         

 

-- 

 

        --         

 

        --       

 

        --         

 خسائـر إنخفــاض القيمــة لإلستثمـــــار 
 فـــــي أسهـــم متوفــرة للبيـــــع

  فتـــــــــــرةح الـــــــــــرب     4012658 (2382706)--  1622952 823892896

========== =========== ========= ========= ==========      
 : ى ــــــد إلــــــــح العائـــالرب         

 ة األم ــــــــــي الشركــــــمساهم        2822305 6..68.588

 ـة غيــــــر المسيطـــــرةالحصـــ        (1192353) 6..6468

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

   2010ديسمبر 31

 ( مدقق)

 درهم

   2011سبتمبر 30

 ( غير المدقق)

 درهم

        

 القطــــــــــــاع  وداتــــــموج 625562465 228992497 2321032155 34527972874 37823562991 1920672728 (722662992) 39021572727 668.1.84.4.
========== =========== =========

= 
=========

= 
==========

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

= 
=========

= 
  

 مطلوبــــــات القطـــــــــــــاع -- --  552009.082 320652749 5820742831 521182763 (1732156) 6320202438 ..81884184
========== =========== ========= =========

= 
==========

= 
==========

= 
=========

= 
========

= 
=========

= 
 

 رى ـــــــــة أخـــات قطاعيـــمعلوم         

 ( الممتلكات واآلالت والمعدات)  اإلضافات الرأسمالية 8.158451. 8.58654 ..6.886--  .8848861. 868416--  520732605 68.648651

 
55486.58.64 

 

623262427 

 
 --

 
      --

 
886.88..4 

 
886.88..4 

 
 --

 
 --

 
 --

 استثمار في دقارات د )اإلضافـات الرأسماليـــة 
 (استثمــار فــى مبنــى تحــت التنفيـــذ 

 أرباح االستثمارات المتوفرة للبيـــــع (/خسائر)-- -- --  (8888..6.81) (...0..6.06)--      --  (3225222666)  686888548

 (الممتلكــات واالالت والمعـدات )االستهــالك  46.8.61 688156. 8.86..6--  5868.8.88 6.488.6--  127112874 .8.8.868.

 
6648168 

 

2412908 

 
 --

 
..886. 

 
5848..8 

 
 --

 
5.6888. 

 
558686 

 
48868. 

  الكـــر نقدية خالفا لإلستهــف غيــمصاري
 ( ة ـــــــض ترك الخدمــزام تعويــالت)
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 س الخيمة للدواجن والعلفشركة رأ

 شركة مساهمة عامة 
 وشركتها التابعة
 رأس الخيمة

 اإلمارات العربية المتحدة

 ( غير المدققة )  2011سبتمبر  03المنتهية في فترة للإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 (...يتبع)

 

 

 :الممتلكات واآلالت والمعدات  03
 :المتراكم دلى النحو التالي  االستهالكمطروحا منها إدادة التقييم  وأوالمعدات بالتكلفة  واآلالتأظهرت الممتلكات (  أ

 

 

 المجمـوع 

 درهم 

 

أعمال تحت 

 التنفيذ

 درهم

 

عدات آالت وم

 مصنع التغليف 

 درهم

 

 أجهزة 

 وأدوات

 درهم

 

 أثاث 

 ومفروشات

 درهم

 

سيارات 

 وجرارات

 درهم

مباني ومعدات 

وتوسعات 

 باألقسام

 درهم

 

 

 

 أو إعـــــادة التقييـــــــم   ـةـالتكلف
 55..ر ـــــيينا 5ي ـــا فـــــكم 48.668.11 888.68.86 586168.88 .5.8.65856 486418468 .8.4..8 .6188418.8

 ات ـــــــــــــــــــاإلضاف .554886 ..58681 5888.1 6.48858 868416 8665..86. 18.4688.1

 اتــــــــــــــــــــالحذوف -- (...61.8) (8468..)--  (.188885) -- (84.8111)

 التحويــــــــــــــــــــالت    .8.4.856.        --               --                ...5818        --        (.8.81856.)       --        

  2011ر ـــــسبتمب 30ي ـــا فــــكم 922752869 624892566 123552285 1225842098 723692925 226992771 3927742514

========= ======== ======== ========= ======== ======== ========  
 مـــــــــالك المتراكـــــــاإلسته       

 55..ر ـــــيناي 5ي ـا فــــــكم 5..8...8. 188.88468 .585868.8 8856.8566 6..8...88--  88868888..

 ات ـــــــــــــــــــاإلضاف .64.816 88.1..6 8.8651 .8488.5 ..4.86.--  .58455864

 اتــــــــــــــــــــالحذوف       --           (...61.8)     (8468..)        --            (.188885)      --            (84.8111)

  2011ر ــــسبتمب 30ي ـــا فــــكم 224162583 528972162 122052136 928092200 620732234--  2524012315

========= ======== ======== ========= ======== ======== ========  
 مرحلـــــــــــــة ة الـــــالقيم       

 (أ) بيان –( مدققة )  .5..ديسمبر  65 كما في .88.1..18 4.581.8 5818.68 .881.888. 58.468446 .8.4..8 558.558.86

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

 (أ)بيان –( غير مدققة) 2011سبتمبر  30كما في 628592286 5922404 .150.13 227742898 122962691 226992771 1423732199

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

متر مربع وقد أظهرت بالدفاتر  ...0...68 اإلجماليةمن حكومة رأس الخيمة وتبلم مساحتها مقدمة هبة رأس الخيمة للدواجن والعلف مقامة دلى أرض إن مباني وحظائر شركة  ( ب

 .المحاسبية بقيمة رمزية صفرا 

  . أن آالت ومعدات مصنع التغليف مرهونة مقابل تسهيالت مصرفية ممنوحة لشركة رأس الخيمة للتغليف (  ج

  .درهم لشراء آالت ومعدات  ..5854886درهم إدتمادات مستندية مفتوحة بمبلم  88888445.تحت التنفيذ الظاهر أداله بمبلم أدمال يتضمن بند (  د  
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 شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف
 ة شركة مساهمة عام
 وشركتها التابعة 
 رأس الخيمة 

 مارات العربية المتحدةإلا

 

 1201سبتمبر  30 فيالمنتهية التسعة شهر لألالموجز الموحد بيان 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

 التغير في القيمة 

 العادلة لالستثمار  

  في أسهم 

 م ــدره

 

 ات ــاالحتياطي

 مــــدره

 

 ال ـرأس الم

 مـــدره

 

 

 (  مدقق )  8...ـر ـــديسمب 65ي ــن فـــوق المساهميــحق ...8...688 56588.88868 8.64..6688 81885586.6 68481868865 ..8818585 64.858.8.66

 ــة األربــــــــــاح الموزدــــــــــــــــ-- -- --  (...5.888.8) (   ...5.888.8)--  ( ...5.888.8)

 مكافـــؤة مجلـــــس اإلدارة المدفودـــــــــــــة-- -- --  (     ...8..8) (       ...8..8)--  (     ...8..8)

 (.-ب)بيـان  –إجمالـــي الدخـــل الشامـــــل للفتــرة -- --  (588.868846) 6..68.588 (   558.4481.1) 6..6468 ( 8.44..5.84)
___________ ________

_ 
___________ __________ __________ ___________ _________

_ 
 

  (مدقق الغير )  2010سبتمبر  30 يـفحقــوق المساهميــن  8624002000 13126462686 6425462464 6020682256 34226612406 629642550 34926252956

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

 ( أ)ان ـــبي –(مدقـق) 2010رـديسمب 31حقوق المساهمين فـي  8624002000 13222132545 8927162087 5721532536 36524832168 720932835 37225772003

 األربــــــــــاح الموزعــــــــــــــــــة -- -- --  (1229602000) (  1229602000)--  (1229602000)

 مكافـــأة مجلـــــس اإلدارة المدفوعـــــــــــــة-- -- --  (     1202000) (       1202000)--  (     120.000)

 (2-ب)ان ـبي –إجمالـــي الدخـــل الشامـــــل للفتــرة -- --  (3225222666) 2822305 (3222402361) (1192353) (3223592714)
___________ ________

_ 
___________ __________ __________ ___________ _________

_ 
 

 ( أ)بيان  – (مدقق الغير )  2011سبتمبر  30 يـفحقوق المساهمين  8624002000 13222132545 5721932421 4423552841 32021622807 629742482 32721372289

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

 

 ( غير المدققة ) المرحلية الموجزة الموحدة  الماليةالمعلومات جزءاً من هذه هي إن اإليضاحات المرفقة 
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