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 شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

  تقرير مجلس اإلدارة

  2016مارس  31لفترة الثالثة أشھر المنتھية في المالي لألداء                         

  2016مايو  12                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

  

  السادة مساھمي الشركة الكرام،

يسر مجلس اإلدارة أن يعرض تقرير أعمال وأنشطة الشركة لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 31 مارس 2016 مع المعلومات المالية 

 المرحلية  الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشھر المنتھية  في 31 مارس 2016.

 النتائج:

ع األول من  م (الرب ون درھ ع األول 735.7 ملي رادات الرب الي إي خالل الفترة، واصلت الشركة تنفيذ خطة زيادة القيمة، في حين بلغ إجم
ى  بة 2.8% لتصل إل يراميك بنس ات الس اع منتج رادات قط ت إي ر، إرتفع د كبي ى ح ر إل م) دون تغي ون درھ ام 2015: 744.1 ملي الع
ى 170 نقطة  607.5 مليون درھم خالل الفترة مع تقدم األداء القوي لقطاع البالط. تحسن ھامش الربح السنوي بنسبة 30.2% ليصل إل
 أساس سنوي، بلغ صافي الربح الموحد 65.9 مليون درھم بإرتفاع بنسبة 10.8% سنوي.                                                   

ة  ا والمملك ي ألماني تركة" ف اريع المش ركات المش ي "ش ا ف ة لھ ن الحصص المتبقي ى 50% م ركة عل تحوذت الش ع األول، اس خالل الرب
أنھا  المتحدة، بحيث وصلت مصالحھا في كلتا العمليتين إلى نسبة 100%. تؤمن الشركة أن وجود سيطرة كاملة على ھذه العلميات من ش

دما.                        ي ق ة للمض ا األوروبي ين أداء مبيعاتھ الي تحس ل وبالت ات أمث زيج منتج وق، م ي الس ة ف ين الرؤي ى تحس ؤدي إل أن ت
   

.  

 أبرز الجوانب المالية لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 31 مارس 2016:

 التغير  31 مارس 2015  31 مارس 2016 الوحدة البيان
%)1.1( مليون درھم 735.7 744.1  إجمالي اإليرادات

مليون درھم 222.4 212.4 4.7% إجمالي الربح

30.2% %28.5 نقطة أساس 170 إجمالي ھامش الربح % 

%6.7  مليون درھم 138.3 129.6  الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، اإلھالكات 
واإلطفاء

نقطة أساس 138  17.4% %18.8  % 
ھامش الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، 

اإلھالكات واإلطفاء
مليون درھم 65.9 60.4 9.0% صافي الدخل 

%1.2 مليون درھم 57.8 57.1  الربح بعد حقوق األقلية

درھم 0.07 0.07 - ربحية السھم 

درھم 0.07 0.07 - ربحية السھم من العمليات المستمرة

  

 



 

 

 التغير  31 ديسمبر 2015 31 مارس 2016 الوحدة البيان
0.28%  5,981.8  5,998.4 مليون درھم إجمالي الموجودات
5.0%  817.5  858.4 مليون درھم رأس المال

(6.75%)  2,937.5  2,739.1 مليون درھم حقوق المساھمين
14.35%  1,609.6  1,840.5 مليون درھم صافي الدين
12.55%  2.71  3.05 عدد المرات صافي الدين/ الربح قبل احتساب الضرائب، 

الفوائد، اإلھالكات واإلطفاء*
          ‐  2.6%  %2.6 % تكلفة الدين

 *تم إحتسابه على 12 شھرا متبوعة بالربح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، اإلھالكات واإلطفاء.

 المسؤولية اإلجتماعية واألنشطة األخرى خالل العام:

 واصلت الشركة تأكيد إلتزامھا نحو حماية البيئة والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية بالطرق التالية:

ة لغرف  90قامت شركة سيراميك رأس الخيمة بالتبرع بـ التبرعات        وان في رأس الخيم متر مربع من البالط إلى مركز رعاية الحي

ساعة أدوات صحية وذلك لتجديد منازل أصحاب الدخل المحدود في الشارقة، لقد  96وكما يسرنا دعم تحدي  الجراحة في مبانيھا الجديدة،

دعم التحدي متضمنة  4قمنا بتوفير  ك ل ة وذل اه،  4(أربعة) أطقم حمامات كامل ة) مراحض مع الموصالت، مجموعة مواسير المي (أربع
  أحواض الغسيل والخالطات.

وكس رأس  لسابع تفتخر شركة سيراميك رأس الخيمة بمشاركتھا في الحدث السنوي ا       يرية:المشاركة في األعمال الخ ري ف لسباق تي
، حيث شارك أكثر من القواسمفي كورنيش  6201فبراير  62مشاريع أبحاث السرطان والذي عقد يوم الجمعة الموافق لدعم الخيمة وذلك 

الم ال يقتصر سباق ، من أجل قضية نبيلةموظف  100 ارا في الع ر األمراض إنتش وال ألكث تيري فوكس رأس الخيمة فقط على جمع األم
  تتيح لنا التكاتف معا من أجل التغير اإليجابي.وإنما 

ة وال شارك موظفوا       النشاطات البيئية: يشركة سيراميك رأس الخيمة في يوم جمع العلب المعدني ة ت ارات للبيئ ه مجموعة اإلم  نظمت
ادة كيلو جرام من  154تم جمع حوالي ، حيث 2016فبراير  25بتاريخ  الھا إلع م إرس ي ت اني الشركة والت ة من مب ة التالف العلب المعدني

وظفيين، عن طريق ، 2016أيضا في ساعة األرض نا تدويرھا، كما شارك اني والمكاتب إطفاء جميع أضواء مرافق اإلنتاج، سكن الم  المب
  ذلك من أجل نشر الوعي بين موظفي الشركة حول اإلستدامة البيئية.لمدة ساعة واحدة و

 نظرة مستقبلية:

تركز شركة سيراميك رأس الخيمة في تحسين الربحية، والمبيعات واستراتيجية التوزيع، ويتمثل ھذا في التوسع الكبير في أعمال األدوات 
 الصحية، ومواصلة التخلص من األنشطة الغير أساسية واإلستثمار في منصة التوزيع لدينا في جميع أنحاء العالم.

 تحرز الشركة تقدما في الخطط والمبادرات المتخذة لتعزيز قيمة المساھمين.

 

 

 

 





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).(ش.م.ع سيراميك رأس الخيمةة ـركـش
  تھا التابعةاوشرك

  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
   ٢٠١٦مارس  ٣١

  
  
  
  
  
  



  تھا التابعةا) وشرك.(ش.م.ع سيراميك رأس الخيمةشركة 
  

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٦مارس  ٣١

  
  

  صفحةال      المحتويات
  

  ١      الموحدة  المالية المرحلية الموجزة مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوماتتقرير 
  

  ٢      الموجز الموحد  بيان األرباح أو الخسائر
  

  ٣       الموحدالموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  

  ٤        بيان المركز المالي الموجز الموحد
  
   ٦ – ٥       الموحد الموجز لتدفقات النقديةان بيا

      
   ٨ – ٧      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 

  
   ٢٧ – ٩       المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 

  
  
  
  





٢ 

  تھا التابعةا(ش.م.ع.) وشرك سيراميك رأس الخيمةشركة 
  

   (غير مدققة) الموجز الموحد اح أو الخسائربيان األرب
 ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

      
  الثالثـــة أشــھر فترة       

  مارس ٣١في  المنتھية   
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  معاد بيانھا *      
        

        العمليات المستمرة 
  ٧٤٤٫٠٨٥  ٧٣٥٫٧٢٠      اإليرادات

  )٥٣١٫٧١٠(  )٥١٣٫٣٦٣(  ٦  تكلفة المبيعات
    -------------  --- ---------  

  ٢١٢٫٣٧٥  ٢٢٢٫٣٥٧    اجمالي األرباح
  )٩٠٫٧٢٦(  )٦٤٫٧٩٤(  ٧  عموميةمصروفات إدارية و

  )٨٤٫٩٠٥(  )٩٥٫٤١٦(  ٨  مصروفات البيع والتوزيع  
  ١٦٫٩٠٥  ١٥٫٤٦٥    أخرىإيرادات 

    -----------   ----------  
  ٥٣٫٦٤٩  ٧٧٫٦١٢    تشغيليةال األرباح

        
  )٣٣٫٦٢٠(  )١٤٫٧٨٠(  )١(٩  التمويل مصروفات

  ٢٫٦٨٤  ١٫٠٠٣  )٢(٩  إيرادات التمويل
  ٥٫٧٠١  ٦٫١٨٨ ١١ حقوق الملكيةطريقةوفقاً لمحتسبةأرباح شركات ُمستثمر بھامنالحصة

 ً   ٣٨٫٤٨٠  -  ١١  حقوق الملكية طريقةل األرباح من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا
  ٥٦١  -  ٢٥  األرباح من استبعاد شركة تابعة 

    ----------   ----------  
  ٦٧٫٤٥٥  ٧٠٫٠٢٣    األرباح قبل الضريبة من العمليات المستمرة 

        
  )٦٫٦٥١(  )٤٫١٦٣(   مصروفات الضريبة 

    ----------   ---------  
  ٦٠٫٨٠٤  ٦٥٫٨٦٠    األرباح من العمليات المستمرة 

    ======  =====  
        العمليات المتوقفة 

  )١٫٣١٣(  -  ٢٧  الخسائر من العمليات المتوقفة 
    ---------   ---------  

  ٥٩٫٤٩١  ٦٥٫٨٦٠    أرباح الفترة
    =====  =====  

        األرباح المنسوبة إلى: 
  ٥٧٫١٢٥  ٥٧٫٨٠٢    مالكي الشركة

  ٢٫٣٦٦  ٨٫٠٥٨    الحصص غير المسيطرة
     ---------   ---------  

  ٥٩٫٤٩١  ٦٥٫٨٦٠    الفترة أرباح
    =====  =====  
        

        ربحية السھم
  ٠ .٠٧  ٠ .٠٧  ٢١  (درھم) المخفضةاألساسية و -
    ====  ====  

        العمليات المستمرة  –ربحية السھم 
  ٠ .٠٧  ٠ .٠٧  ٢١  (درھم) المخفضةاألساسية و -
    ====  ====  
  

  . ٢٩* راجع إيضاح 
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٧إلى  ٩الصفحات من  شكل اإليضاحات المدرجة علىتُ 
  

  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 
  
  



٣ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  (غير مدققة) رباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد بيان األ
 ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

      
  الثالثـــة أشــھر فترة       

  مارس ٣١في  المنتھية  
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  ُمعاد بيانھا*      
        

  ٥٩٫٤٩١  ٦٥٫٨٦٠    أرباح الفترة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى:
        

        تم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:يالبنود التي قد 
        

  )٧٫٧٦٣(  )٢٢٠(    فروقات تحويل عمالت أجنبية
  ١٦٫٢٤٩  -  ٢٩و  ٢٤  تأثير التضخم غير االعتيادي 

    ----------  ---------  
  ٦٧٫٩٧٧  ٦٥٫٦٤٠    فترةإجمالي اإليرادات الشاملة لل

    =====  =====  
        :الي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلىإجم

        
  ٦٦٫٧٣٠  ٥٧٫٦٠٦   مالكي الشركة

  ١٫٢٤٧  ٨٫٠٣٤    الحصص غير المسيطرة
    ----------  ---------  

  ٦٧٫٩٧٧  ٦٥٫٦٤٠    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    =====  =====  
  
  .٢٩راجع اإليضاح  *
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٧إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 





٥ 

  رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة شركة سيراميك
  

    (غير مدققة) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  أشھرلفترة الثالثة 

  الثالثـــة أشــھر فترة       
  مارس ٣١في  المنتھية   

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  معاد بيانھا *    

        األنشطة التشغيلية
  ٦٦٫١٤٢  ٧٠٫٠٢٣    ضريبة الأرباح الفترة قبل 

        

        تسويات لـ:
  )٥٫٧٠١(  )٦٫١٨٨(    حقوق الملكية طريقة وفقاً لمحتسبة ُمستثمر بھا الحصة من أرباح شركات 

  ٢٫٣٢١  -    صافي المركز المالي خسائر
  ١١٫٦٠٠  ١٠٫٥٢٦    الفوائدمصروفات 

  -  ٢٫٧٦٤    الربح على التمويل اإلسالمي
  )٢٫٦٨٤(  )٨٤٨(    الفوائدإيرادات 
  )٢٫٥٦٧(  )٧٦٧(    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح

  )٥٦١(  -    األرباح من استبعاد شركة تابعة 
  )٣٨٫٤٨٠(  -    حقوق الملكيةطريقة األرباح من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل

  ٥١٫٧٩٨  ٤٣٫٦٣٣    لممتلكات واآلالت والمعداتلستھالك اال
  ٩٥٥  ٩٥٧    إطفاء موجودات غير ملموسة

  ٤١٢  ٤٣٠    مشطوبةرأسمالية قيد اإلنجاز أعمال 
  ١٫٧٨٩  ٢٫١٧١    استثماري لعقارالستھالك ا

  ٦٫٩٣٣  ٣٫٨٣٨    تعويضات نھاية الخدمة للموظفينمخصص 
    ----------  ---------  
    ٩١٫٩٥٧  ١٢٦٫٥٣٩  

        التغير في:
  ١٥٫٧٥٧  )٣٫٣٤٥(    المخزون (بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز) -
  )٢٠٫٨٩٥(  ٦٥٫٠٩٤    طويلة األجل) المدينةالذمم (بما في ذلك  الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  )١٧٫٣٧٤(  ٩٫٣٤١    طويلة األجل) المستحقاتالمستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذلك  -
  ٤١٫٥٦٨  -    الموجودات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع -
  )٣٥٫٨٩٧(  )٦٣٫٤٧٨(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم) -
  ٤٫٩٥١  ١٦٫٨٨٢    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  ١٫٢٩٤  -    المطلوبات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع   -
  ٢٩  -    الموجودات المالية المشتقة -
  ٤٢  ٢٨٩    المطلوبات المالية المشتقة -
  ١٦  -    مؤجلةة يضريبموجودات  -
  )١٧(  )٨٨٤(    مؤجلةة يمطلوبات ضريب -

  )٧٩٤(  )١١٠(    عةضريبة الدخل المدفو
  )٥٫٣٠٦(  )٢٫٨٩٠(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  ٦٫٦٦٩  ١٤٧    التعديل على تحويل العمالت
    ----------   ---------  

  ٨٢٫٠٠٠  ١٤٧٫٥٨٥    األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من
    ----------  ---------  
        

        األنشطة االستثمارية
  )٤٩٫٣٥٦(  )١٠٠٫٠٨٢(    ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز علىاالستحواذ 

  ٢٫٧٩٦  ١٫٢٦١    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  )٢٢١(  )٩١٧(    موجودات غير ملموسة االستحواذ على

  )٢٠٫٦٦٤(  )٥٤(    التغير في الودائع المصرفية 
  ١١٫٢٦٥  -    حقوق الملكيةطريقة توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بھا وفقاً ل

  ٢٫٦٨٤  ٨٤٨    إيرادات الفائدة المستلمة
  -  )٧٫٤٩١(    تابعة  المدفوع لالستحواذ على شركاتلمبلغ ا

  -  ٥٫١٧٣    المستحوذ عليه كجزء من االستحواذ على شركات تابعة النقد 
    ------------ -  -----------  

  )٥٣٫٤٩٦(  )١٠١٫٢٦٢(    األنشطة االستثمارية تخدم فيالمس صافي النقد
    ---------- ---  -----------  
  



٦ 

  سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة 
  

  (تابع)  (غير مدققة) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  أشھرلفترة الثالثة 

  
  ـھرالثالثـــة أشـ فترة       

  مارس ٣١في  المنتھية   
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  معاد بيانھا *      

        األنشطة التمويلية
  ١٢٢٫٦١٨  ٢٦٫٢٣٩    قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليھا 

  -  ٤٩٥٫٩٢٣    تمويل إسالمي طويل األجل تم الحصول عليه
  )٨٩٫٦٢٤(  )٤٩٧٫١٠٦(     تم سداده األجل مصرفي طويل تمويل
  ٧٤٫٣٤٢  ١٩٠٫٤٣٢    األجل  قصير التمويلالحركة في  صافي
  )١١٫٦٠٠(  )١٠٫٥٢٦(    المدفوعة الفوائد

  -  )٢٫٧٦٤(    تمويل إسالمي  علىالربح المدفوع 
  )٢٠٫٠٠٠(  )٢٦٠٫٢٥٧(    توزيعات األرباح المدفوعة 

  )١٫١٧٨(  )٣٫٧٠٠(    دارة اإلالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس 
    -----------  ----------  

  ٧٤٫٥٥٨  )٦١٫٧٥٩(    األنشطة التمويلية الناتج من (المستخدم في) / صافي النقد
     -----------  ----------  
        

  ١٠٣٫٠٦٢  )١٥٫٤٣٦(    في النقد وما يعادله الزيادة/  )النقص(صافي 
        

  ٣٢١٫٣٧٣  ٣٣٢٫٩٧٦    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    -----------  -----------  
  ٤٢٤٫٤٣٥  ٣١٧٫٥٤٠    لنقد وما يعادله في نھاية الفترةا

    ======  ======  
        : فييتمثل 

  ٥٨٩٫١٦٨  ٣٤٧٫١٤٠    )ونةرھملاالودائع المصرفية  بعد خصمالنقد في الصندوق ولدى البنك (
  )١٦٤٫٧٣٣(  )٢٩٫٦٠٠(    على المكشوف   مصرفي بسح

    -----------   ------------  
   ٤٢٤٫٤٣٥  ٣١٧٫٥٤٠  

    ======  ======  
  
  .٢٩راجع اإليضاح  *
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٧إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
  .١ج على الصفحة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدر

  



٧ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  

  

  
  ---------------------------------------------------------------ة الشرك مالكيالمنسوبة إلى  --------------- -------------------------------------------------------

      

  
 رأس
  المال

 عــالوة
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

 احـــــتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي التضخم
  غير االعتيادي

 االحتياطيات
  الــــــــعامة

 احتياطيات
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  حصصالـ
  غير المسيطرة

  إجــــــــــمالي 
  حقوق الملكية

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                          

  ٣٫٠٣٤٫٨١٣  ٢٢٦٫٥٠٥  ٢٫٨٠٨٫٣٠٨  ١٫٩٩٠٫٧٨٦  ١٫٣٩٤٫٠١٥  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٧٩٫٦٨١(  )٧٩٫٣٢٤(  ٣٩٦٫٢٦٠  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  (مدقق)  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                          

 )ةإجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدقق
                          (معاد بيانھا) 

                          
  ٥٩٫٤٩١  ٢٫٣٦٦  ٥٧٫١٢٥  ٥٧٫١٢٥  ٥٧٫١٢٥  -  -  -  -  -  -  -  )٢٩(معاد بيانھا) (راجع إيضاح  أرباح الفترة

                          
                          اإليرادات الشاملة األخرى 

  )٧٫٧٦٣(  )١٫١١٩(  )٦٫٦٤٤(  )٦٫٦٤٤(  -  -  -  )٦٫٥٦٠(  )٨٤(  -  -  -   )(معاد بيانه تحويل العمالت األجنبية اتقورف
  تعديالت التضخم غير االعتيادي (راجع 

  ١٦٫٢٤٩  -  ١٦٫٢٤٩  ١٦٫٢٤٩  -  -  -  ١٦٫٢٤٩  -  -  -  -  ) ٢٩و  ٢٤اإليضاحين 
  --------  --------  --------  --------  --- -------  --------  --------   ----------  -- --------  - ---------  ---------  ---------  

   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٦٧٫٩٧٧  ١٫٢٤٧  ٦٦٫٧٣٠  ٦٦٫٧٣٠  ٥٧٫١٢٥  -  -  ٩٫٦٨٩  )٨٤(  -  -  -  (معاد بيانھا)

                          
                         (غير مدققة)حركات حقوق الملكية األخرى

                          
  )١٫١٧٨(  )٥٨٩(  )٥٨٩(  )٥٨٩(  )٥٨٩(  -  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس إدارة شركة تابعة

                          
  -  -  -  -  )١٣٫١٥٢(  -  -  -  -  ١٣٫١٥٢  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني

                          
مع مالكي الشركة، المسجلة مباشرة  المعامالت

                          مدققة) (غيرضمن حقوق الملكية 
                          

  )٢٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة
                          

                          التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة
                          

استبعاد ي الحصص غير المسيطرة نتيجة دة فالزيا
  ٩٫٢٠٦  ٩٫٢٠٦  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  شركة تابعة

   -----------   -----------   -----------  ---------- -  ------- ----   ----------   ----------  - ------------  ------- ------  -- -----------  ---------- -  -------------  
  ٣٫٠٩٠٫٨١٨  ٢١٦٫٣٦٩  ٢٫٨٧٤٫٤٤٩  ٢٫٠٥٦٫٩٢٧  ١٫٤٣٧٫٣٩٩  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٦٩٫٩٩٢(  )٧٩٫٤٠٨(  ٤٠٩٫٤١٢  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  (معاد بيانھا) )ة(غير مدقق ٢٠١٥مارس  ٣١في 

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

  
  



٨ 

  تابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا الشركة 
  

  (تابع)   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  

  

  
  ----------------------------------------- ----------------------الشركةمالكيالمنسوبة إلى----------------------------------------------------------------------

      

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

  احـــــتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي التضخم 
  غير االعتيادي

  االحتياطيات
  الــــــــعامة

  احتياطيات 
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الـحصص
  غير المسيطرة

  مالي إجــــــــــ
  حقوق الملكية

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                          

  ٢٫٩٣٧٫٤٥٢  ١٦٩٫٢٩٤  ٢٫٧٦٨٫١٥٨  ١٫٩٥٠٫٦٣٦  ١٫٣٠٧٫٣٧١  ٥٣٫٨٦٦  ٨٢٫٨٠٥  )٨٢٫٦٧٦(  )٩٤٫٧٤٨(  ٤٦٢٫٣٥١  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  (مدقق)  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
                          

                           إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدققة)
                          

  ٦٥٫٨٦٠  ٨٫٠٥٨  ٥٧٫٨٠٢  ٥٧٫٨٠٢  ٥٧٫٨٠٢  -  -  -  -  -  -  -   أرباح الفترة
                          

                          اإليرادات الشاملة األخرى 
  (راجع  ت األجنبيةتحويل العمال اتقوفر

  )٢٢٠(  )٢٤(  )١٩٦(  )١٩٦(  -  -  -  )٦٥٠(  ٤٥٤  -  -  -   )٢٠إيضاح 
  --------  --------  --------  --------  --------  --------  --------   ----------  ---------  ---------  ---------  ---------  

  ٦٥٫٦٤٠  ٨٫٠٣٤  ٥٧٫٦٠٦  ٥٧٫٦٠٦  ٥٧٫٨٠٢  -  -  )٦٥٠(  ٤٥٤  -  -  -   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                          

                          (غير مدققة) حركات حقوق الملكية األخرى
                          

  )٣٫٧٠٠(  -  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  -  -  -  -  -  -  -   )٢٠(راجع إيضاح  دارةاإلأتعاب أعضاء مجلس 
                          

  -  -  -  -  )٩٫٠٨٥(  -  -  -  -  ٩٫٠٨٥  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
                          

  )٢٤٥٫٢٥٧(  -  )٢٤٥٫٢٥٧(  )٢٤٥٫٢٥٧(  )٢٤٥٫٢٥٧(  -  -  -  -  -  -  -  )٢٠(راجع إيضاح  المعلنةتوزيعات األرباح 
                          

  -  -  -  )٤٠٫٨٧٦(  )٤٠٫٨٧٦(  -  -  -  -  -  -  ٤٠٫٨٧٦  )٢٠(راجع إيضاح أسھم منحة مصدرة 
                          

، المسجلة مباشرة المعامالت مع مالكي الشركة
                          مدققة) ضمن حقوق الملكية (غير

                          
  )٢٤٥٫٢٥٧(  -  )٢٤٥٫٢٥٧(  )٢٤٥٫٢٥٧(  )٢٤٥٫٢٥٧(  -  -  -  -  -  -  -  ) ٢٠توزيعات األرباح المعلنة (راجع إيضاح 

                          
  )١٥٫٠٠٠(  )١٥٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة

   -----------   -----------   -----------  ---------- --  ---------- --   ----------   ----------  - ------------  ------- ------  -- -----------  -------- ---  -------------  
  ٢٫٧٣٩٫١٣٥  ١٦٢٫٣٢٨  ٢٫٥٧٦٫٨٠٧  ١٫٧١٨٫٤٠٩  ١٫٠٦٦٫٢٥٥  ٥٣٫٨٦٦  ٨٢٫٨٠٥  )٨٣٫٣٢٦(  )٩٤٫٢٩٤(  ٤٧١٫٤٣٦  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨   )ة(غير مدقق ٢٠١٦مارس  ٣١في 

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٧إلى  ٩ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



٩ 

  ميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيراشركة 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
   معلومات حول الشركة  ١

  
ة رأس الخيمة كشركة ذات مسؤولية تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) ("الشركة" أو "الشركة القابضة") في إمار

ً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب ١٩٨٩مارس  ٢٦الصادر بتاريخ  ٦/٨٩بموجب المرسوم األميري رقم  محدودة . تم الحقا
 ٤٧١٤لتصبح شركة مساھمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل ھو ص.ب  ١٩٩١يوليو  ٦الصادر بتاريخ  ٩/٩١المرسوم األميري رقم 

، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات ءيرة، مدينة الحمراالجز
  العربية المتحدة. 

  
فترة ولفترة الثالثة أشھر المنتھية في ذلك التاريخ ("ال ٢٠١٦مارس  ٣١تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في 

الحالية") على الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة")، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة 
  لسيطرة مشتركة. الخاضعة والمنشآت

  
واألدوات الصحية. كما صناعة وبيع مختلف منتجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحمامات في تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 

أو أنشطة تابعة سواء على المستوى  األنشطةتعمل الشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول نفس 
المحلي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو على المستوى العالمي. وبالتالي، تعمل الشركة بدورھا كشركة قابضة لشركات 

  وعة. عالوة على ذلك، تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.المجم
  

  أساس اإلعداد  ٢
  

  بيان التوافق
  

. ال تشتمل "التقارير المالية المرحلية" ٣٤تم إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
، ويتعين قراءتھا بشكل كامللمالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية المعلومات ا

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 
  

الذي يمثل قانون الشركات التجارية ("قانون الشركات  ٢٠١٥) لسنة ٢تحدة رقم (تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية الم
. يتعين على الشركات االلتزام بقانون ٢٠١٥يوليو  ١وتم تفعيله في  ٢٠١٥أبريل  ١") في ٢٠١٥بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

ً لألحكام االنتقالية  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥الشركات التجارية الجديد لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة  وفقا
  المنصوص عليھا في ھذا القانون. 

  
  التقديـرات واألحكام المحاسبية

  
ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق وب دارةاإل قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھذه  إعداد عند

  التقديرات. تلكيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن ُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإلبالغ الالسياسات المحاسبية والم
  

لتقدير حاالت عدم لمجموعة والمصادر الرئيسية لتطبيق السياسات المحاسبية  عند دارةكانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل اإل
وللسنة المنتھية في ذلك  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  عند إعدادھي نفسھا التي تم تطبيقھا اليقين 

  التاريخ.
  

  السياسات المحاسبية الھامة        ٣
  

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل  إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة عند 
  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بياناتھا المالية الموحدة كما في  إعدادالمجموعة عند 

  
  والتعديالت والتفسيرات  الجديدة المعايير  ٤

  
وز تطبيقھا ويج ،٢٠١٧يناير  ١ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

  تطبيق ھذه المعايير بشكل مسبق.لال تخطط المجموعة إال أن  ،٢٠١٦يناير  ١سنوية التي تبدأ في الفترات ال فيبشكل مسبق 
  
  
  
  
  



١٠ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١ھر المنتھية في لفترة الثالثة أش

  
  (تابع) والتعديالتوالتفسيرات  الجديدة المعايير  ٤

  
   األدوات المالية معايير التقارير المالية الدوليةمن  ٩المعيار رقم 

  
لواردة في المعيار المحاسبي ، محل التوجيھات الحالية ا٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية، الصادر في يوليو  ٩يحل المعيار رقم 

من معايير التقارير المالية الدولية توجيھات معدلة حول  ٩. يتضمن المعيار رقم األدوات المالية: االعتراف والقياس ٣٩الدولي رقم 
يمة الموجودات تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض ق

المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات 
تقارير الإعداد من معايير التقارير المالية الدولية على فترات  ٩يسري المعيار  .٣٩المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  قبل ذلك التاريخ. ھذا المعيار تطبيقويجوز  ٢٠١٨اير ين ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

   اإليرادات من العقود مع العمالء معايير التقارير المالية الدوليةمن  ١٥المعيار رقم 
  

المعيار ھذا توقيت االعتراف باإليرادات. يحل من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم و ١٥يضع المعيار رقم 
والمعيار المحاسبي  ،اإليرادات ١٨بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات

. برامج والء العمالءارير المالية الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتق ١٣والتفسير رقم  عقود اإلنشاءات ١١الدولي رقم 
، ويجوز ٢٠١٨يناير  ١ية التي تبدأ في أو بعد التقارير السنوإعداد من معايير التقارير المالية الدولية على فترات  ١٥يسري المعيار 

  التطبيق قبل ذلك التاريخ.
  

   )٢٠١٦عقود اإليجار ( معايير التقارير المالية الدوليةمن  ١٦المعيار رقم 
  
، محل التوجيھات السابقة الواردة في المعيار المحاسبي ٢٠١٦في يناير  الصادر، التقارير المالية الدوليةمن معايير  ١٦حل المعيار رقم ي

ً لھذه التوجيھات الُمعدلة، سيتم عقود اإليجار ١٧الدولي رقم  للشركات، مما يترتب  الميزانيات العموميةعقود اإليجار ضمن  بيان. وفقا
ر تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلية أو لغي ھذا المعياومطلوباتھا. عالوة على ذلك، يُ  امزيد من الوضوح لموجوداتھعليه 

متطلبات اختبار  إلغاءوبذلك يتم  يجار تمويلية من منظور المستأجر،معاملة كافة عقود اإليجار كعقود إتم عقود إيجار تمويلية حيث ت
في تحديد أي تغير يترتب على ذلك ، وقد األصلعلى  الطرف المسيطرعلى  أكبرعدلة بشكل ر. تركز التوجيھات المُ يجاتصنيف عقود اإل

 عقود إيجار.العقود ُتعتبر 
  

. يجوز تطبيق ھذا ٢٠١٩يناير  ١ أو بعد من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في ١٦يسري المعيار رقم 
"اإليرادات من العقود من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥أيضاً بتطبيق المعيار رقم  المجموعةيار قبل ذلك التاريخ، شريطة قيام المع

  .مع العمالء"
  

جزة الموحدة الموتقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية المذكورة أعاله على المعلومات المالية 
 الخاصة بھا. 

  
  إدارة المخاطر المالية         ٥
  

إن أغراض وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك األغراض والسياسات التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية 
  . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتھية في الموحدة كما في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١١ 

  سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
   تكلفة المبيعات   ٦

  
  ة أشــھرالثالثــ فترة      
  مارس ٣١في  المنتھية     

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  درھمألف   
  )ةقدقير مغ(  قة)دقير مغ(  
  معاد بيانھا*    
      

  ٢٢٥٫٨٦٣  ٢١٩٫٤٥٩  مواد خام مستھلكة 
  ٦٤٫٧٤٦  ٦٨٫٢٦٥  عمالة مباشرة 

  ٥٢٫٧٦٠  ٤٨٫٥٩٦  الطاقة والوقود 
  ٥٨٫٥٢٢  ٦٠٫٣٣٤ الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي

  ٤٠٫٦٣١  ٣٨٫٥٠٦  االستھالك 
  ٣٠٫٥٤٤  ٣٥٫١٣٢  إصالحات وصيانة 

  ٢٦٫٤٣٥  ٢٧٫٥٧٦  مصروفات مواد التعبئة
  ١٢٫٢٤٢  ٢٫٠٢٢  المخصص للمخزون 
  ٧٫٠٠٩  ٥٩١  أتعاب مقاولي الباطن 

  ١٢٫٩٥٨  ١٢٫٨٨٢  أخرى 
  -----------   ----------  
  ٥٣١٫٧١٠  ٥١٣٫٣٦٣  
  ======   = =====  
  

  . ٢٩* راجع إيضاح 
  
  المصروفات اإلدارية والعمومية   ٧

  ة أشــھرثــالثال فترة        
  مارس ٣١في  المنتھية     

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ةقدقير مغ(  قة)دقير مغ(  
  معاد بيانھا*    
     

  ٢٧٫٨٧٣  ٢٧٫٧٢٢  تكاليف موظفين 
  ٥٫١١٩  ٤٫٨٠٩  االستھالك

  ١٫٧٨٩  ٢٫١٧١  االستھالك للعقارات االستثمارية 
  ٢٫٢٤٦  ٢٫١٥٨  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ١٫٧١٥  ١٫٨١٣  إصالحات وصيانة 
  ٢٫٧٣٨  ٢٫٦٤٩  قانونية ومھنية  أتعاب

  ٤١٠  ٢٥٠  يجاراإل مصروفات
  ٩٥٣  ١٫٣٩١  مصروفات مرافق
  ٤٧١  ٥٨٨  مصروفات أمن 

  ٤٫٢٧٣  ٢٫٨٣٨  تأمين 
  ٩٥٥  ٩٥٧  إطفاء موجودات غير ملموسة  

  )١٠٫٣٣٦(  ٨٫٧٣٣  صافي  –تجارية المدينة الذمم الخسائر انخفاض قيمة مخصص / (عكس) 
  ٤٨٫٤٠٠  -  موجودات مصنفة كموجودات متاحة للبيع انخفاض قيمة  خسائر
  ٤٫١٢٠  ٨٫٧١٥  أخرى 

   ----------   ---------  
  ٩٠٫٧٢٦  ٦٤٫٧٩٤  
  ==== ==  ======   

  
تعلق بخسائر القيمة فيما ي مليون درھم ٤٨ .٤، قامت المجموعة باالعتراف بمخصص يبلغ ٢٠١٥مارس  ٣١خالل الفترة المنتھية في   )١(

    العادلة المترتبة على قياس موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بھا للبيع. 
  

  . ٢٩* راجع إيضاح 



١٢ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦رس ما ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  مصروفات البيع والتوزيع     ٨

  ة أشــھرالثالثــ فترة        
  مارس ٣١في  المنتھية     

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ةقدقير مغ(  قة)دقير مغ(  
      

  ١٧٫٥٤٨  ٢٦٫٨٥٣  تكاليف موظفين 
  ٣٢٫٢٨٨  ٣٠٫٤٥١  الشحن والنقل 

  ١٨٫٣٢٩  ١٤٫٩٠٠  متعلقة باألداء خصومات 
  ٩٫٧٦٢  ١١٫٨٥٦  دعاية وترويج 

  ٢٫٥٧١  ٤٫٦٦٥  يجاراإلمصروفات 
  ١٣٢  ٥٠١   وضيافةسفر 

  ٢٥٦  ٣١٨  االستھالك 
  ٤٫٠١٩  ٥٫٨٧٢  أخرى 

   ---------   ---------  
  ٨٤٫٩٠٥  ٩٥٫٤١٦  
  ==== =  == ===  

        
    مصروفات وإيرادات التمويل  ٩

  ة أشــھرالثالثــ فترة        
  مارس ٣١ في المنتھية     

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ةقدقير مغ(  قة)دقير مغ(  

    مصروفات التمويل  )١(
  ١٠٫٦١٣  ١٠٫٤٩٧  على القروض المصرفية الفوائد

  ٤٠٨  ٢٫٧٦٤  األرباح على التمويل اإلسالمي
  -  ٢٩  ) ١٧(راجع إيضاح على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  الفوائد

  -  ٢٨٩  )١٩دوات المشتقة (راجع إيضاح القيمة العادلة لألصافي التغير في 
  ١٫٤٠٣  ٩١٨  رسوم مصرفية

  ٢١٫١٩٦  ٢٨٣  أجنبيةصافي خسائر صرف عمالت 
   ---------   ---------  

  ٣٣٫٦٢٠  ١٤٫٧٨٠  اإلجمالي (أ) 
  =====  =====  

  
    إيرادات التمويل  )٢(

  ١٫١٢٧  ٨٣٣  على الودائع الثابتة الفوائد
  ٨٧٨  ١٥  )١٧(راجع إيضاح  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقةعلى  الفوائد
  ٦٧٩  ١٥٥  أخرى

   ---------  --------  
  ٢٫٦٨٤  ١٫٠٠٣  اإلجمالي (ب) 

  ======  =====  
  ٣٠٫٩٣٦  ١٣٫٧٧٧  ب)  - (أ األرباح أو الخسائر صافي مصروفات التمويل المعترف بھا في

  ======  =====  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣ 

  مة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة سيراميك رأس الخي
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  نجازواألعمال الرأسمالية قيد اإلالممتلكات واآلالت والمعدات   ١٠

  
  )ةاإلضافات واالستبعادات واالستھالك (غير مدقق

  
إضافات إلى األعمال بوقامت  على ممتلكات وآالت ومعدات ٢٠١٦مارس  ٣١استحوذت المجموعة خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في 

ال يتضمن  .)درھم مليون ٤٩٫٣٦: ٢٠١٥مارس  ٣١(فترة الثالثة أشھر المنتھية في درھم مليون  ١٠٠٫٠٨بمبلغ الرأسمالية قيد اإلنجاز 
(فترة الثالثة أشھر  مليون درھم ٨٫٨٧يبلغ صافي قيمتھا الدفترية تم االستحواذ عليھا من خالل تجميع أعمال  موجودات ھذا المبلغ

  ).٢٥(راجع إيضاح  )ال شيء: ٢٠١٥مارس  ٣١المنتھية في 
  

 ٣١ة أشھر المنتھية في (فترة الثالثدرھم  مليون ٠٫٤٩تم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ 
 ٣١(فترة الثالثة أشھر المنتھية في درھم  مليون ٠٫٧٧ بمبلغاستبعاد  أرباح وقد ترتب على ذلك، درھم) مليون ١١٫٤٦ :٢٠١٥مارس 
الموجز  بيان األرباح أو الخسائراإليرادات األخرى في  والتي تم إدراجھا ضمن رھم)مليون د ٢٫٥٧ بمبلغ أرباح: ٢٠١٥مارس 
  د. الموح

  
 ٣١(فترة الثالثة أشھر المنتھية في مليون درھم  ٤٣٫٦٣االستھالك للممتلكات واآلالت والمعدات عن الفترة الحالية  ت مصروفاتبلغ

  مليون درھم). ٤٦٫٠١: ٢٠١٥مارس 
  

  حقوق الملكيةطريقة شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل  ١١
  

في شركتين من  ٪٥٠، استحوذت المجموعة على الحصص المتبقية البالغة ٢٠١٦مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
ً ل الخيمة جي إم  رأسسيراميك وھما سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة و حقوق الملكيةطريقة شركاتھا المستثمر بھا المحتسبة وفقا

دئية للموجودات والمطلوبات التي يمكن تحديدھا لحصص مليون درھم. بلغت القيمة العادلة المب ٧٫٤٩مقابل مبلغ إجمالي قدره  تشإبي 
  .  ٢٥مليون درھم. راجع أيضاً إيضاح  ١٫٧٨المحتفظ بھا في تاريخ االستحواذ مبلغ  ٪٥٠الملكية البالغة 

  

ً ل مارس  ٣١حقوق الملكية لفترة الثالثة أشھر المنتھية في طريقة بلغت حصة المجموعة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا
  .مليون درھم) ٥٫٧: ٢٠١٥مارس  ٣١(فترة الثالثة أشھر المنتھية في مليون درھم  ٦٫٢مبلغ  ٢٠١٦

  

ً ل توزيعات أرباح على أي المجموعة لم تحصل (فترة حقوق الملكية طريقة خالل الفترة الحالية من شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا
  مليون درھم). ١١٫٢٧: ٢٠١٥مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في 

  
 ٪٢٠و  ٪٥١، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصصھا البالغة (الفترة السابقة) ٢٠١٥مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 ي (بنجالديش) برايفت ليمتد"لموشافالتيكريت رأس الخيمة ذ.م.م." وشركة "رأس الخيمة ھما "لسيطرة مشتركة  خاضعتينفي شركتين 
   مليون درھم.  ٣٨٫٤٨مليون درھم على التوالي وقامت باالعتراف بإجمالي ربح قدره  ٠٫٩١مليون درھم و ٤٨٫١٢لغ وقدره مقابل مب

  
  
  



١٤ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  المخزون  ١٢

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ٦٩٧٫٣٨٨  ٧٥٢٫٣٠٩    )صافي القيمة القابلة للتحقيقالتخفيض ل(بعد خصم  بضائع تامة الصنع
  )٦٦٫١٩٢(  )٦٨٫٢٥١(    بطيء الحركة والمتقادم ناقصاً: المخصص للمخزون

    -------- ----  -------- ----  
    ٦٣١٫١٩٦  ٦٨٤٫٠٥٨  

  ٢٧٦٫٥٧٤  ٢٨٨٫٥٩٠    مواد خام
  ٥٧٫٧٧١  ٤٢٫٤٣٥    بضائع على الطريق
  ٢١٫٥٢٠  ٢٤٫٣٤٩    أعمال قيد اإلنجاز

  ٢٠٩٫٩٢١  ٢١٠٫٩٢٥    المخزون وقطع الغيار
    ------- ------  ------ ------  
    ١٫١٩٦٫٩٨٢  ١٫٢٥٠٫٣٥٧  

  )٥٥٫٨٢٦(  )٥٣٫٧٥٤(  ناقصاً: مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع الغيار
    ------- -------  ------- ------  
    ١٫١٤١٫١٥٦  ١٫١٩٦٫٦٠٣  
    ========  =======  

  

 ٤٠٫٢١البضائع تامة الصنع بمبلغ قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون ، ٢٠١٦ مارس ٣١في 
، مليون درھم) ٣٢١٫١مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٤٦٫٣: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٤٨٫٦٢ مليون درھم مقابل تكلفة بلغت

تكلفة ة ضمن لكي يصل إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق حيث أن القيمة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج الفرق الناتج عن تخفيض القيم
  .الموجز الموحداألرباح أو الخسائر في بيان  المبيعات

  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٣
  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٫٠٦٧٫٦٢٢  ١٫٠٦٨٫١٠٦    الذمم المدينة التجارية
  )١٥٥٫٩٩٢(  )١٥٨٫٧١٥(    قيمة خسائر انخفاض الصص مخناقصاً: 

    -------- ------  -------------  
    ٩١١٫٦٣٠  ٩٠٩٫٣٩١  

ً  سلفيات   ١٤٥٫٢٩٤  ١٥٤٫١٣٩    ومبالغ مدفوعة مقدما
  ٩٫٩٧٨  ١٠٫٥٤٤    ودائع

  ١٤٠٫٤٣٦  ١٣٢٫٢٤١    )) أدناه١((راجع إيضاح  أخرىذمم مدينة 
    -------- ------  ------- ------  
    ١٫٢٠٧٫٣٣٨  ١٫٢٠٦٫٣١٥  
    ========  =======  

  طويلة األجل األخرى الذمم المدينة  )١(
  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
       

  ١٦٤٫٧٣٤  ١٥٣٫٧١٤    إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٤٤٫٠٨٢(  )٤٤٫٠٨٢(    االستحقاق قصير األجلناقصاً: 

    ------------  -----------  
  ١٢٠٫٦٥٢  ١٠٩٫٦٣٢    االستحقاق طويل األجل

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

ً  طويلة األجل المذكورة أعاله في المبالغ المستحقة مقابل استبعاد شركة تابعة وتخضع األخرى تتمثل الذمم المدينة  لألسعارلفائدة وفقا
  التجارية االعتيادية.



١٥ 

  تابعةشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا ال
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

      
            النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٤

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٫٣٩١  ١٫٨٠١  ندوقالنقد في الص
      النقد لدى البنك

  ٨٠٫٨٢٥  ٨٨٫٣٦٤  ودائع ثابتةفي  -
  ٢٦٠٫٩٨٣  ٢٥١٫٢٤٢  حسابات جاريةفي  -
  ٣٫٧٥٨  ٢٫٤٠١  ودائع ھامشيةفي  -
  ١٦٫٥١٣  ٢٥٫٢٣٦  حسابات تحت الطلبفي  -
  -----------  -----------  
  ٣٦٣٫٤٧٠  ٣٦٩٫٠٤٤  
  ======   ======  

  

مليون  ٨٦٫٩٩ومبلغ  مليون درھم) ٠٫٣٥ :٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٠٫٢٩ولدى البنك على مبلغ  يشتمل النقد في الصندوق
  على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  مليون درھم) ٦٨٫٢٧: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(درھم 

  

ً ن ع تقلاستحقاق أصلية  ةفترلتفاظ بالودائع الثابتة لدى بنوك يتم االح  االعتياديةالتجارية  لألسعارثالثة أشھر وتخضع لفائدة وفقا
لدى البنوك كرھن مقابل تسھيالت مصرفية  محتفظ بهمليون درھم)  ٢١٫٨٦: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون ردھم  ٢١٫٩وتتضمن مبلغ 

  عليھا المجموعة. حصلت
  

  ائدة. في حسابات ال يترتب عليھا ف الجاريةتتمثل الودائع الھامشية والحسابات 
  

  رأس المال  ١٥
  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

      المصرح به والمصدر والمدفوع 
  ١٧٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠  درھم للسھم الواحد ١سھم مدفوع نقداً بقيمة ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
      درھم للسھم  ١سھم مصدر كأسھم منحة بقيمة  ٦٨٨٫٣٩٨٫٣١٠

  ٦٤٧٫٥٢٢  ٦٨٨٫٣٩٨  )درھم للسھم ١سھم مصدر كأسھم منحة بقيمة  ٦٤٧٫٥٢٢٫٢٠٠: ٢٠١٥(
   ------------   ----------  
  ٨١٧٫٥٢٢  ٨٥٨٫٣٩٨  
  =======  ======  

  

ً راجع    .٢٠اإليضاح  أيضا
  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٦
  مارس ٣١  

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  دققة)(غير م  
      

  ٤٩٦٫٧٦٨  ٤٥٥٫٨٢٧  الذمم الدائنة التجارية
  ١٩٨٫٤٣٠  ١٩٥٫٦٨٨  االستحقاقات والمصروفات األخرى

  ٥٧٫٧٨٤  ٤٦٫٩٤٣  سلفيات من العمالء
  ٥٣٫٢٥٠  ٤٨٫٩٨٦  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

  ٢٩٫٧١٢  ٤٥٫٧٣٨  ذمم دائنة أخرى
  -----------  -----------  
  ٨٣٥٫٩٤٤  ٧٩٣٫١٨٢  
  ======  ======  



١٦ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٧

  
يادية، بتنفيذ معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف "األطراف ذات العالقة" المتضمن تقوم المجموعة، في سياق األعمال االعت

. تتألف األطراف ذات العالقة لدى المجموعة بصورة رئيسية من الشركات الزميلة واالئتالفات ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
م االتفاق على شروط وسياسات األسعار الخاصة بالمعامالت مع المشتركة والمساھمين الرئيسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين. يت

  األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.
  

فيما يلي المعامالت الھامة التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة، خالف تلك المعامالت المفصح عنھا في أماكن أخرى في 
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:

  
  ـھر المنتھية فيفـترة الثالثـة أش  
  مارس ٣١  

٢٠١٦  
  مارس  ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة) 

      
  ٦٨٫٣٩١  ٥٦٫٧٦٤  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 

  ٥٣٫٢٥٨  ٦٦٫٥٧٣  شراء بضائع وتقديم خدمات
  ٨٧٨  ١٥  إيرادات فوائد

  -  ٢٩  مصروفات فوائد
  ===  ====  

  
  فـترة الثالثـة أشـھر المنتھية في  
  مارس ٣١  

٢٠١٦  
  مارس ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

  دقـقة)(غـير م  (غـير مدقـقة)  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
     

  ٦٫٤٢١  ٥٫٤٥٤  امتيازات قصيرة األجل
  ٢٢٤  ٦٠  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ١٫١٧٨  ٣٫٧٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  =====  ====  
  

  المستحق من أطراف ذات عالقة  
  مارس  ٣١  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٥٨٢٫٧٨٣  ٤٠٥٫٣٧١  شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ٩٠٫١٥٥  ٧٨٫١٠٧  أطراف أخرى ذات عالقة 

  -----------  -----------  
  ٦٧٢٫٩٣٨  ٤٨٣٫٤٧٨  

  )١٤٢٫١٧٠(  )٧٤٫٤٦٩(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة
  )٦٫٩٩٠(  )٥٫٢٠٣(  ))١(١٧(راجع إيضاح ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل

  -----------  -----------  
  ٥٢٣٫٧٧٨  ٤٠٣٫٨٠٦  
  ======  ======  



١٧ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

 حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع) إيضاحات
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)  ١٧

  
  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

    
  

  مارس  ٣١  
٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٢٣٫٢٧٧  ٤٠٫١٥٩  أطراف أخرى ذات عالقة
  =====  =====  
  

  الذمم المدينة طويلة األجل   )١(

 
  مارس  ٣١

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٠٫٤٨٥  ١٠٫٤٠٦  إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٣٫٤٩٥(  )٥٫٢٠٣(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

 ----------   ---------  
  ٦٫٩٩٠  ٥٫٢٠٣  االستحقاق طويل األجل

  =====  ====  
  
  ترتيبات التمويل المصرفي  ١٨

  
  التمويل المصرفي اإلسالمي  (أ)

    
  مارس ٣١

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        
        قصير األجل )١(

  ٢٢٤٫٢٨٧  ٢١٤٫٠٢٢    (أ) تسھيالت المضاربة
  ١١٥٫٩١٨  ١٩٥٫٠٠٠    (ب)  تسھيالت مرابحة السلع

  -  ١٥٤٫٢٨٧    (ج)  تسھيالت اإلجارة
    -  ٨٢٫٦٥٤  االستحقاق قصير األجل من التمويل طويلة األجل (راجع أدناه)

   -----------  -----------  
    ٣٤٠٫٢٠٥  ٦٤٥٫٩٦٣  
    ======  ======  



١٨ 

  ابعةشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا الت
  

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  (تابع)  ترتيبات التمويل المصرفي  ١٨

  
  (تابع)  التمويل المصرفي اإلسالمي  (أ)

    
  مارس ٣١

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  ير مدققة)(غ    
        تسھيالت مرابحة السلع  – طويلة األجل )٢(

        
  -  ٤٩٥٫٩٢٣    السنةي تم الحصول عليھا خالل الفترة/الت التسھيالت

    -----------  ------  
  -  ٤٩٥٫٩٢٣    الرصيد الختامي

  -  )٨٢٫٦٥٤(    ناقصاً: االستحقاق قصير األجل (راجع أعاله)
    -----------  ------  

  -  ٤١٣٫٢٦٩    حقاق طويل األجل االست
    ======  ===  
  

ربح خضع لمعدل تو ٢٠٢٢التي تم الحصول عليھا خالل الفترة الحالية حتى  طويلة األجل تسھيالت مرابحة السلع يمتد تاريخ استحقاق
ً  ٪٢ .٦يبلغ  يانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة للضمانات المشار إليھا في الب المقدمة مقابل ھذه التسھيالت مشابھة لضماناتاإن  .سنويا

   . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  
(بنك) إلى الطرف  مبلغحيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين إن المضاربة ھي نوع من أنواع التمويل اإلسالمي   )أ(

  . بشكل مسبقالمتفق عليھا  الربح الناتجددة من ه مستعيناً بخبرته مقابل نسبة محاآلخر (المجموعة) الذي يقوم باستثمار
  
في عقد مبرم بين طرفين يقوم بموجبه أحد الطرفين (بنك) بشراء أصل وبيعه إلى الطرف  تمثل التمويل اإلسالمي من خالل المرابحةي  )ب(

  بناًء على ربح متفق عليه بشكل مسبق.  على أساس دفعات مؤجلةاألخر (المجموعة) 
  
(بنك) بشراء/االستحواذ  ة ھي نوع أخر من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفينإن اإلجار  )ج(

      على أصل من طرف ثالث أو من المجموعة ويقوم بتأجيره إلى المجموعة مقابل دفعات إيجار محددة لفترة إيجارية محددة.
    

  فائدة ترتب عليھاتي يال ةالمصرفيت التمويال  (ب)
  مارس ٣١  

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      األجل ةقصير  )   ١(
  ٨٫٦٤٤  ٢٩٫٦٠٠  سحوبات مصرفية على المكشوف

  ١٢٣٫٥٦٢  ٩٠٫٨٩٠  قروض قصيرة األجل
  ١٩٠٫٩٨٠  ١٦١٫٢١٩  االستحقاق قصير األجل من القروض المصرفية طويلة األجل (راجع أدناه)

  -----------  -----------  
  ٣٢٣٫١٨٦  ٢٨١٫٧٠٩  
  ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٩ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

    
  ترتيبات التمويل المصرفي (تابع)  ١٨

  
  (تابع)  فائدة تي يترتب عليھاال ةالمصرفيت التمويال  (ب)

  مارس ٣١  
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      قروض مصرفية طويلة األجل  )   ٢(
      

  ١٫١١٦٫٣٨٤  ١٫٥٠٠٫٦٨٦  الرصيد االفتتاحي
  ١٫٤٨٠٫٠٧٤  ٢٦٫٢٣٩  تم الحصول عليھا خالل الفترة/السنة زائداً: القروض التي

  )١٫٠٩٥٫٧٧٢(  )٤٩٧٫١٠٦(  خالل الفترة/السنة المسددةناقصاً: المبالغ 
  -------------   --------------  

  ١٫٥٠٠٫٦٨٦  ١٫٠٢٩٫٨١٩  الرصيد الختامي
  )١٩٠٫٩٨٠(  )١٦١٫٢١٩(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل (راجع أعاله)

  ------- ------   -------------  
  ١٫٣٠٩٫٧٠٦  ٨٦٨٫٦٠٠  االستحقاق طويل األجل

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

إن التفاصيل المتعلقة بالقروض المصرفية طويلة األجل، بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة، تم اإلفصاح 
القرض المصرفي طويل  يمتد تاريخ استحقاق .٢٠١٥ديسمبر  ٣١ية في عنھا ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھ

   سنوياً. ٪٣ .٦فائدة يبلغ خضع لمعدل يو ٢٠٢٠األجل الجديد الذي تم الحصول عليه خالل الفترة الحالية حتى 
  

  األدوات المالية المشتقة     ١٩
  

المشتقة، التي تساوي القيم السوقية، باإلضافة إلى القيم االسمية التي  يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية
تخضع للتحليل وفقاً لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والسعر أو المؤشر المرجعي، وتشكل 

القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في تاريخ التقرير، ولكنھا األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تشير 
  ال تشير إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.

  

  
القيمة العادلة 
  الــــــــموجبة

القيمة العادلة 
  الــــــــــسالبة

  الــــقيمة 
  االسميـة

  تاريخ االستحقاق 
  خالل سنة واحدة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١

          

  ٧٦٫٤٢٥  ٧٦٫٤٢٥  ٣١٩  ٣٠  عقود مقايضة صرف العمالت
  -----  -----   ----------   ---------  
  ٧٦٫٤٢٥  ٧٦٫٤٢٥  ٣١٩  ٣٠  
  ===  ===  =====  =====  
          (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

          

  -  -  -  -  عقود مقايضة صرف العمالت
  ----  ----  ----  ----  
  -  -  -  -  
  ==  ==  ==  ==  

  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة
  

اه، يتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدن
  عادلة بصورة عامة: استناداً إلى مدخالت أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياسات القيمة ال

  
  : األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى 
وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 

  ن األسعار). بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة م
  : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).٣المستوى 



٢٠ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  األدوات المالية المشتقة (تابع)  ١٩

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة (تابع)

  
بين فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم االعتراف بھا بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان ھناك تحويالت 

خالل إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة  المستويات في النظام المتدرج من
، احتفظت المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية التي تم قياسھا بالقيمة ٢٠١٦مارس  ٣١عامة) في نھاية فترة كل تقرير. كما في 

  العادلة:
  
  ٣توى المس  ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١

        المطلوبات المالية
  -  -  ٢٨٩  صافي –المطلوبات المالية المشتقة 

  -----  -----  -----  
  ٢٨٩  -  -  
  ===  ===  ===  
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        )(مدققة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

        المطلوبات المالية
  -  -  -  صافي –المالية المشتقة  المطلوبات

  -----  -----  -----  
  -  -  -  
  ===  ===  ===  
  

لقياسات  ٣لقياسات القيمة العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك أي تحويالت بين المستوى 
  . ٢٠١٦مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في القيمة العادلة خالل فترة 

  
  أساليب التقييم

  
  الموجودات المالية المشتقة

  
  ترتكز القيم العادلة لعقود مقايضة صرف العمالت على العروض / األسعار المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المقابلة.

  
  الموجودات والمطلوبات المالية األخرى

  
اح عن القيم العادلة لألدوات المالية األخرى مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من / إلى أطراف لم تقم المجموعة باإلفص

حيث أن قيمھا العادلة تقارب قيمھا الدفترية نظراً لطبيعة ھذه  وترتيبات التمويل المصرفيذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى 
. في حال كانت ھذه األدوات ذات طبيعة طويلة األجل، يتم تقدير القيمة العادلة ماديأثير الخصم غير األدوات قصيرة األجل حيث أن ت

  بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة السوقية في تاريخ التقرير.
  

  توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٠
  

 ٪٣٠باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٢٠١٦مارس  ١٦الل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ قام المساھمين خ )١
  في شكل أسھم وفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة. ٪٥و
 

ب المقترحة ألعضاء مجلس باعتماد األتعا ٢٠١٦مارس  ١٦قام المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ  )٢
 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٣٫٧اإلدارة بمبلغ 

 



٢١ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  ربحية السھم    ٢١

  
يرتكز احتساب ربحية السھم األساسية على األرباح المنسوبة إلى مساھمي الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة كما في 

  ، ويتم احتسابھا على النحو التالي:٢٠١٦مارس  ٣١
  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في
  ٢٠١٦  (غير مدققة)مارس  ٣١

  ا*معاد بيانھ
٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  

  معاد بيانھا*
٢٠١٥  

  اإلجمالي          العمليات المتوقفة      العمليات المستمرة     
        

        ربحية السھم
صافي األرباح / (الخسائر) المنسوبة 

  ٥٧٫١٢٥  ٥٧٫٨٠٢  )١٫٣١٣(  -  ٥٨٫٤٣٨  ٥٧٫٨٠٢  إلى مالكي الشركة (ألف درھم)
  =====  =====  =====  =====  =====  ===== 

 المتوسط المرجح لعدد 
  ٨٥٨٫٣٩٨  ٨٥٨٫٣٩٨  ٨٥٨٫٣٩٨  ٨٥٨٫٣٩٨  ٨٥٨٫٣٩٨  ٨٥٨٫٣٩٨  األسھم القائمة (ألف)

  ======  ======  ======  ======  ======  ====== 
  ٠. ٠٧  ٠ .٠٧  -  -  ٠ .٠٧  ٠ .٠٧ أرباح السھم (درھم)

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

  حية السھم األساسية، نظراً لعدم وجود أي التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير.لم يكن ھناك تأثير للتخفيف على رب
  

تم خالل الفترة الحالية زيادة عدد أسھم رأس المال المصرح بھا والمصدرة نتيجة رسملة األسھم؛ أي اصدار أسھم منحة. نتيجة لعملية 
ً لذلك ويتم احتساب ربحية/خسارة السھم  المخفضةسية واإلصدار، سوف يتم تعديل احتساب ربحية السھم األسا للفترة المقارنة وفقا

  باستخدام العدد المعدل لألسھم.
  

  . ٢٩* راجع إيضاح 
  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٢
  

بعة وائتالفات أصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القروض والسلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة بما في ذلك شركات تا
  مشتركة من بنوك تجارية.

  
  عقود اإليجار التشغيلية  ٢٣

  
  كمؤجر:   

  
تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية. تمتد عقود اإليجار عادًة لفترة تزيد عن خمس 

  اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السائدة لدى السوق.  سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود
  

  مارس ٣١  
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٢٨٫٣٠٣  ٣٢٫٥٧١  أقل من سنة
  ٦٧٫٢٢٦  ٦٨٫٤٧٦  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١١٦٫٦٦٧  ١١١٫٦٦٧  أكثر من خمس سنوات
  -----------  -----------  
  ٢١٢٫١٩٦  ٢١٢٫٧١٤  
  ======  ======  

  



٢٢ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  احتساب التضخم غير االعتيادي  ٢٤

  

بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي في ضوء وحدة  ھاعرض البيانات المالية التي تم إعداد ٢٩ار المحاسبي الدولي يتطلب المعي
ان القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقاً لنفس الشروط الخاصة بأخر بي

 شركة ) وفي٢٠١٣، شركة تابعة في إيران (من المحدودة .راميك رأس الخيمة ش.م.عسي د تم تطبيق ذلك علىالي. وقللمركز الم
)، وعليه تم احتساب التأثير من خالل عوامل التحويل ٢٠١٤(من  ، شركة تابعة في السودانخيمة السودانية لالستثمارسيراميك رأس ال

  المشتقة من مؤشر أسعار المستھلك. 
  

، توقف اقتصادي الجمھورية اإلسالمية اإليرانية عن كونه اقتصاد ذي تضخم غير اعتيادي وعليه، توقفت المجموعة ٢٠١٥في سنة 
منذ ذلك الحين فصاعداً. نتيجة لھذا التغير، فإن القيم الدفترية  ٢٩عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٥يناير  ١اعتباراً من 

ه سوف إال أن .٢٠١٥يناير  ١تشكل األساس الخاص بالموجودات ذات الصلة في  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بينة في للموجودات غير المالية المُ 
 (شركة تابعة في إيران) المحدودة .سيراميك رأس الخيمة ش.م.عفروقات تحويل العمالت األجنبية المترتبة على عمليات  يستمر تصنيف

    ية. ضمن احتياطي التضخم غير االعتيادي في حقوق الملك
  

باستثناء تلك التي تنطوي على موجودات ومطلوبات غير مالية تم  بالقيم الفعلية ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ـ تم بيان المعامالت التي تمت الحقاً ل
. تم االعتراف بنتائج العمليات التي تنطوي على تلك الموجودات والمطلوبات بناًء على ٢٠١٥يناير  ١االستحواذ عليھا وتكبدھا قبل 

على القيم الدفترية لتلك  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كلفة الُمعاد بيانھا، والتي تم احتسابھا من خالل تطبيق التغير في المؤشر العام خالل الت
  .٢٩الموجودات والمطلوبات. راجع إيضاح 

  
ً إن تطبيق إجراءات إعادة البيان  محاسبية على مستوى الشركة لھا تأثير على تعديل بعض السياسات ال ٢٩لمعيار المحاسبي الدولي ل وفقا

ادي التابعة، والتي تم استخدامھا عند إعداد البيانات المالية بموجب تحويل التكلفة التاريخية. فيما يلي تأثير احتساب التضخم غير االعتي
  على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للشركة التابعة في السودان:

  
  لسودانية لالستثمار (السودان)سيراميك رأس الخيمة الشركة ا

  

 ٢٠١٥مارس  ٣١  
  ألف درھم  التأثير على بيان المركز المالي

  (غير مدققة)  
    

  ٣٫٥٥٥  الزيادة في الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٥٫٨٦٥  الزيادة في المخزون

  --------  
  ٩٫٤٢٠  الزيادة في صافي القيمة الدفترية

  ====  
    المخصصة إلى:

  الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية بسبب التضخم غير  الزيادة في
  ١٦٫٢٤٩  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١االعتيادي المتراكم منذ 

  ٤٣  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  )٦٫٨٧٢(  التأثير على األرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية

   ---------  
  ٩٫٤٢٠  
  ====  
  
مليون درھم.  ٢ .٣٢خسائر بلغت في عتيادي في السودان على صافي مبالغ المركز النقدي تمًثل صافي تأثير احتساب التضخم غير االي

لتضخم غير ، لم تتم مالحظة أي تأثير ل٢٠١٥مع الوضع في االعتبار استبعاد المنشأة في السودان في ديسمبر  .٢٧راجع اإليضاح 
  خالل الفترة الحالية.   االعتيادي

  
  

  
  



٢٣ 

  (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة شركة سيراميك رأس الخيمة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٢٥

  
  ٢٠١٦حيازة شركات تابعة في 

  
ً ل ةمن حص ٪٥٠على لمجموعة ا استحوذت ،٢٠١٦يناير  ١اعتباراً من  حقوق طريقة الملكية المتبقية في الشركتين المحتسبتين وفقا

الملكية وھما سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش، وتم تحويلھما إلى شركات تابعة مملوكة 
  .١١بالكامل للمجموعة. راجع إيضاح 

  
لسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس  التي يمكن تحديدھاللموجودات والمطلوبات  المبدئية لعادلةا ةفيما يلي القيم
  ا المجموعة:مھعلي استحوذتبي إتش اللتان  الخيمة جي إم

  

    
سيراميك رأس الخيمة 
  المملكة المتحدة ليمتد

سيراميك رأس الخيمة 
  اإلجمالي  جي إم بي إتش

  ألف درھم  ألف درھم  ھمألف در  
        

  ٨٫٨٦٨  ٥٫٩٧٤  ٢٫٨٩٤  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٩٢٨  ٩٢٨  -  ملموسةموجودات غير 

  ٥٥٫٥٦٧  ٤٧٫٦٣٦  ٧٫٩٣١  المخزون
  ٣١٫٦٠٩  ٢١٫٢٣٥  ١٠٫٣٧٤  الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ٥٫١٧٣  ٤٫٤٦٧  ٧٠٦  النقد واألرصدة المصرفية 
  -----------  ----------  -- --------- -  

  ١٠٢٫١٤٥  ٨٠٫٢٤٠  ٢١٫٩٠٥  إجمالي الموجودات
  )١١١٫٣٩٩(  )٩٣٫٠٦٢(  )١٨٫٣٣٧(  ناقصاً: إجمالي المطلوبات

  ---- --------  ----- -------  ---- --------  
  )٩٫٢٥٤(  )١٢٫٨٢٢(  ٣٫٥٦٨  صافي الموجودات / (المطلوبات)

        
  )١٫٧٨٤(  -  )١٫٧٨٤(  )١١للحصص الموجودة سابقاً (راجع إيضاح العادلةناقصاً: القيمة 

   ---------   ------------   ----------  
  )١١٫٠٣٨(  )١٢٫٨٢٢(  ١٫٧٨٤  صافي الموجودات المستحوذ عليھا / (المطلوبات) المفترضة

  )٧٫٤٩١(  )١٠١(  )٧٫٣٩٠(  ناقصاً: الثمن
  == ====  == =====  = =====  

  )١٨٫٥٢٩(  )١٢٫٩٢٣(  )٥٫٦٠٦(  (الشھرة التجارية)
  ======  =======  =======  

  )٥٠٫٣٥٦(       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في الشھرة التجارية 
      -----------  

  )٦٨٫٨٨٥(      ٢٠١٦مارس  ٣١الشھرة التجارية في 
      =======  
  

. في حالة الحصول على مبدئيةبصورة  ٢٠١٦في  المترتبة على االستحواذ المذكورة أعاله والشھرة التجارية تم تحديد القيم العادلة
مات جديدة خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذ فيما يتعلق بالحقائق والظروف القائمة في تاريخ االستحواذ وكانت تلك المعلومات معلو

في تاريخ االستحواذ، سوف يتم تعديل  ان قد تم تكوينھاتتطلب تعديالت على األرقام الواردة أعاله، أو على أي مخصصات إضافية ك
  اذ.  عملية احتساب االستحو

  
 لكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتشسيراميك رأس الخيمة المممن االستحواذ على حصص مسيطرة في خالل الفترة 

 ٢ .٣٨مليون وصافي خسائر بقيمة  ٤٠ .٨٣الشركتين المستثمر بھما بإجمالي إيرادات بلغت  ت كل من، ساھم٢٠١٦مارس  ٣١حتى 
  .للفترة المجموعة أرباحمليون درھم إلى 

  
 ٢٠١٥ فياستبعاد شركة تابعة 

  
في إحدى الشركات التابعة لھا وھي  ٪٥٥، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا البالغة ٢٠١٥مارس  ٣١خالل الفترة المنتھية في 

ترتب على  كماالستبعاد. اجة يمليون درھم نت ٠ .٥٦كما قامت باالعتراف بصافي أرباح بمبلغ  ،لخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتدرأس ا
  مليون درھم.  ٩ .٢١ھذا االستبعاد زيادة الحصص غير المسيطرة بمبلغ 

  



٢٤ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  مدققة)(غير  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
            موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المحتفظ بھا للبيع  ٢٦

  
رأس الخيمة ، تم استبعاد الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا للبيع في كٍل من ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
على ذلك، لدى المجموعة شركة تابعة تعمل في  . عالوةالسودانية لالستثمارسيراميك رأس الخيمة  شركةو فارماسوتيكلس برايفت ليمتد

مجال صناعة القوارب، والتي تم تصنيفھا على أنھا مجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع في السنة السابقة. تغيرات خطة اإلدارة خالل السنة 
 ٢٠ .٣١فإن الموجودات البالغة فيما يتعلق ببيع مجموعة االستبعاد وتوقفت محاوالت البيع. وعليه،  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في 

ً على أنھا محتفظ بھا للبيع تمت إعادة تصنيفھا إلى  ١ .٥مليون درھم والمطلوبات البالغة  مليون درھم على التوالي والمصنفة سابقا
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١الموجودات والمطلوبات كما في 

  
          العمليات المتوقفة  ٢٧

  

وشركة  رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتدبخطة لبيع شركتين من شركاتھا التابعة وھما  في السنوات السابقة، التزمت المجموعة
، وبالتالي تم بيان ھاتين الشركتين كمجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع. قامت المجموعة خالل خيمة السودانية لالستثمارسيراميك رأس ال

 ١٧ .٠٤مقابل  سوتيكلس برايفت ليمتدرأس الخيمة فارمااالستثمار الخاص بھا في  ببيع ٢٠١٥مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
مليون درھم. وتم االستمرار في تصنيف العمليات في رأس الخيمة السودان على أنھا  ٠ .٥٦بلغت  بأرباحمليون درھم وتم االعتراف 

  عمليات متوقفة. 

      

سيراميك رأس شركة 
الخيمة السودانية 

  لالستثمار 
  ٢٠١٥مارس  ٣١    
  ألف درھم    
  (غير مدققة)    
      

  ٢٩٫٩١٣    اإليرادات
  )٢٨٫٩٠٥(    المصروفات

  )٢٫٣٢١(  )٢٤الخسائر من صافي المركز المالي (راجع إيضاح 
  ---------  

  )١٫٣١٣(  خسائر السنة
  =====  
    

    الخسائر من العمليات المتوقفة
  ٢٠١٥  
  ألف درھم  
    

  ١٫٣١٣  ي الشركةالمنسوبة إلى مالك
  -------  

  ١٫٣١٣  اإلجمالي
  ====  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٥ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  اتالتقارير حول القطاع  ٢٨

  
لدى المجموعة ثالثة قطاعات ُتصدر تقارير بشأنھا على النحو المبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية 
للمجموعة. تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات 

  لخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي ُتصدر تقارير بشأنھا:  مختلفة. ُيوضح الم
  

  تتضمن صناعة وبيع سيراميك الحائط وسيراميك األرضيات وجريس البورسيالن ومنتجات أطقم الحمامات.  منتجات السيراميك:
    

ركيب وتنفيذ وصيانة األعمال الكھربائية تتضمن مشروعات اإلنشاءات واألعمال المدنية والتعاقد لتوريد وت  المقاوالت:
  والميكانيكية.

    

تتضمن صناعة وتوزيع المواد الصيدالنية والطاقة وأدوات المائدة والدھانات والبالستيك والجبس والديكورات   صناعات أخرى:
  والغراء والمواد الكيميائية ومواد التنقيب والصنابير (الحنفيات).

    

األخرى على المواد الغذائية والمشروبات والتجارة والسفر والخدمات اللوجستية والعقارات  تشتمل العمليات   أخرى:
  وأعمال التخزين. 

  
ُيوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع على حدة. يتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباح القطاع حيث ترى 

تي يمكن من خاللھا تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنًة بالشركات األخرى التي تعمل في تلك اإلدارة أن الربح ھو أھم العوامل ال
  القطاعات. ھناك معامالت منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير ھذه المعامالت وفقاً لشروط يتم االتفاق عليھا بصورة متبادلة.

  

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  الــــــحذف  ىأخــــر  أخــــــرى

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  

  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
              

  ٧٣٥٫٧٢٠  -  ٩٫٢٨٨  ٥٦٫٣٤٥  ٦٢٫٥٩٦  ٦٠٧٫٤٩١  اإليرادات الخارجية 
  -  )١٢٨٫٧٠٠(  ٣٫٢٧٧  ٤٧٫٩٥١  ٢٫٨٩٢  ٧٤٫٥٨٠  اإليرادات فيما بين القطاعات

   ------------   ----------   -----------   ----------   --------------   -----------  
  ٧٣٥٫٧٢٠  )١٢٨٫٧٠٠(  ١٢٫٥٦٥  ١٠٤٫٢٩٦  ٦٥٫٤٨٨  ٦٨٢٫٠٧١  إجمالي اإليرادات

 ====== ===== ======  =====  =======  ======  
  ٦٥٫٨٦٠  )٢٢٫٧٥٦(  ٤٫٧٦٨  ٢٠٫٩٩٠ ١١٫٥٧٢ ٥١٫٢٨٦  أرباح القطاع للفترة

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

  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١كما في 
              

  ٥٫٩٩٨٫٤٢٩  )١٫٧٢٦٫٢٩٠(  ٣٦٩٫٥٩١  ٤٨٢٫٣٤٢  ٤٥٨٫٦٠٨  ٦٫٤١٤٫١٧٨  إجمالي الموجودات
  ========  ======  ======  ======  =========  ========  

  ٣٫٢٥٩٫٢٩٤  )٥٦٦٫٩٣٤(  ١٣٠٫٤٩٢  ١٢٢٫٠٢٣  ١٩٨٫٩٦٨  ٣٫٣٧٤٫٧٤٥  إجمالي المطلوبات
  ========  ======  ======  ======  ========  ========  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٦ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  غير مدققة)( ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  (تابع)  التقارير حول القطاعات  ٢٨

  

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  الــــــحذف  أخــــرى  أخــــــرى

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  

  (غير مدققة) ٢٠١٥مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
              

  ٧٤٤٫٠٨٥  -  ٢٢٫٠٩٥  ٦٢٫٣٠١  ٦٨٫٦٧٦  ٥٩١٫٠١٣  دات الخارجية اإليرا
  -  )٨٨٫٥٠٣(  ٢٠٫٨٣٤  ٢٥٫١٠٥  ١٫٧٣٤  ٤٠٫٨٣٠  اإليرادات فيما بين القطاعات

   -----------   ---------   ----------   ----------   -----------  - ---------  
  ٧٤٤٫٠٨٥  )٨٨٫٥٠٣(  ٤٢٫٩٢٩  ٨٧٫٤٠٦  ٧٠٫٤١٠  ٦٣١٫٨٤٣  إجمالي اإليرادات

  ======  =====  =====  =====  ======  ======  
أرباح القطاع للفترة (ُمعاد بيانھا) 

  ٦٠٫٨٠٤  )٣٠٫٥٦٥(  ٢٫١٠٨  ١٣٫٦٩٠  ٨٫٢٠٧  ٦٧٫٣٦٤  )٢٩(راجع إيضاح 
  =====  ====  ====  ====  ======  =====  
    

  (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
              

  ٥٫٩٨١٫٧٧٥  )١٫٦٤٠٫٩١٤(  ٣٥٧٫٩٦١  ٤٩٤٫٠٣١  ٤٨٥٫٠٨١  ٦٫٢٨٥٫٦١٦  إجمالي الموجودات
  =======  ======  ======  ======  =========  ========  

  ٣٫٠٤٤٫٣٢٣  )٤٨٥٫٨٢٣(  ١١٩٫٩٤٩  ١١٣٫٦٢٢  ٢٤٦٫٠٨٣  ٣٫٠٥٠٫٤٩٢  إجمالي المطلوبات
  =======  ======  ======  ======  =======  =======  

  
  شأنھاتسوية األرباح أو الخسائر الخاصة بالقطاعات الصادر تقارير ب

  

  مارس ٣١  
٢٠١٦  

  مارس ٣١
٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  *ُمعاد بيانھا    
      

  ٨٠٫٦٦٨  ٨٢٫٤٢٨  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضريبة
  )٣٠٫٥٦٥(  )٢٢٫٧٥٦(  حذف األرباح فيما بين القطاعات
  ٥٫٧٠١  ٦٫١٨٨  مر بھا ُمحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالحصة من أرباح شركات ُمستث

  )١٫٣١٣(  -  خسائر العمليات المتوقفة 
   ----------  ---------  
  ٥٩٫٤٩١  ٦٥٫٨٦٠  
  =====  =====  
  

  .٢٩*راجع إيضاح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٧ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  ية الموجزة الموحدة (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحل
  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  إعادة البيان  ٢٩

  

. كانت ھذه الجمھورية اإلسالمية اإليرانية اقتصاد تنطبق على غير اعتيادي المتضخم بشكل قتصادتعد معايير االلم ، ٢٠١٥في سنة 
(أي في  الحينوحتى ذلك  .وفقاً ألحدث المعلومات االقتصادية المتاحة ٢٠١٥ير فقط من سنة المعلومات متاحة للمجموعة في الربع األخ

)، كانت المجموعة تعتبر إيران من الدول ذات االقتصاد المتضخم بصورة غير اعتيادية وقامت ٢٠١٥التسعة أشھر األولى من سنة 
عن توقفت المجموعة  ،٢٠١٥يناير  ١اعتباراً من ومات المحدثة المتاحة، وبتطبيق عمليات االحتساب المناسبة وفقاً لذلك. بناًء على المعل

منذ ذلك الحين فصاعداً. نتيجة لھذا التغير، فإن القيم الدفترية للموجودات غير المالية الُمبينة في  ٢٩تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
وتمت إعادة بيان احتساب التضخم غير  ٢٠١٥يناير  ١جودات ذات الصلة في تشكل األساس الخاص بالمو ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  .   ٢٠١٥مارس  ٣١االعتيادي التي أجريت في السنة السابقة حتى 
  

  التالية لقيم التضخم غير االعتيادي المعترف بھا سابقاً. بناًء على ذلك، قامت المجموعة بعملية إعادة البيان 
  

   ٢٠١٥مارس  ٣١ – بيان المركز المالي
    ً   وفقاً إلعادة البيان  التعديالت  للبيان السابقوفقا
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ١٫١٦٠٫٤٧٤  )٦٫٤١٠(  ١٫١٦٦٫٨٨٤  ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٨٫٧٥٣  )٩(  ١٨٫٧٦٢  الموجودات غير الملموسة

  ١٫١١٠٫٨٥٩  )٣٫٠٠٢(  ١٫١١٣٫٨٦١  المخزون
  ٣٫٨٧٠٫٢٨٧  -  ٣٫٨٧٠٫٢٨٧  أخرى

  --------- -----  ----------  -------- ------  
  ٦٫١٦٠٫٣٧٣  )٩٫٤٢١(  ٦٫١٦٩٫٧٩٤  إجمالي الموجودات

  =======  =====  ========  
   --------------  --------   --------------  

  ٣٫٠٦٩٫٥٥٥  -  ٣٫٠٦٩٫٥٥٥  إجمالي المطلوبات
 ========  ====  ========  

        
  ١٫٤٣٧٫٣٩٧  )٧٤٩(  ١٫٤٣٨٫١٤٦  جزةاألرباح المحت

  )٦٩٫٩٩٢(  )٦٫٧٨٨(  )٦٣٫٢٠٤(  احتياطي التضخم غير االعتيادي
  ٢١٦٫٣٧٠  )١٫٨٨٤(  ٢١٨٫٢٥٤  الحصص غير المسيطرة

  ١٫٥٠٧٫٠٤٣  -  ١٫٥٠٧٫٠٤٣  أخرى
 ========  === ===  == ======  

  ٣٫٠٩٠٫٨١٨  )٩٫٤٢١(  ٣٫١٠٠٫٢٣٩  إجمالي حقوق الملكية
  ========  ======  ========  

  
   ٢٠١٥مارس  ٣١ – بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

  

  وفقاً إلعادة البيان  التعديالت  وفقاً للبيان السابق    
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
        

  -  ١٫٦٣١  )١٫٦٣١(  الخسائر من صافي المركز النقدي
  )٥٣١٫٧١٠(  )٢٫٧٢٩(  )٥٢٨٫٩٨١(  لمبيعاتتكلفة ا

  )٩٠٫٧٢٦(  ٩٢  )٩٠٫٨١٨(  المصروفات العمومية واإلدارية
  ١٦٫٩٠٥  ٧٠  ١٦٫٨٣٥  إيرادات أخرى

  ٦٦٥٫٠٢٢  -  ٦٦٥٫٠٢٢  أخرى
  ----------   ---------  ----------  

  ٥٩٫٤٩١  )٩٣٦(  ٦٠٫٤٢٧  أرباح الفترة
  )٧٫٧٦٣(  ٣١٣  )٨٫٠٧٦(  فروق صرف عمالت أجنبية

  ١٦٫٢٤٩  )٨٫٧٩٨(  ٢٥٫٠٤٧  ثير التضخم غير االعتياديتأ
   ----------   ----------   ----------  

  ٦٧٫٩٧٧  )٩٫٤٢١(  ٧٧٫٣٩٨ إجمالي اإليرادات الشاملة
  =====  ======  =====  

  


