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:أ البند   
 

1- تقریر مجلس اإلدارة                                                                            
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 1- تقریر مدققي الحسابات حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة
.  الموجزة الموحدة   
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 تقریر مجلس اإلدارة
 
 

۲۰۱۷ مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثةحول األداء المالي خالل فترة   
 

۲۰۱۷مایو  ۰۷  
 

 السادة مساھمي الشركة الكرام،

مع المعلومات ، ۲۰۱۷ مارس ۳۱المنتھیة في  أشھر الثالثةیسر مجلس اإلدارة أن یعرض علیكم تقریر أعمال وأنشطة الشركة لفترة 
    .عن نفس الفترةالمالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 

تعدیل اإلنتاج وخفض التكالیف  تم ، والتي من خاللھا ۲۰۱٦عكست نتائج الربع األول الخطوات اإلیجابیة التي تم إتخاذھا خالل العام 
وذلك في ظل الظروف اإلقتصادیة الصعبة. التشغیلیة والتصنیعیة  

استمرت إیرادات دول مجلس التعاون الخلیجي تحت الضغط وھو ما یؤكده تراجع إیرادات المملكة العربیة السعودیة بنسبة وبالفعل، بینما 
ملیون درھم  ۳۹٫٥على أساس سنوي لتصل إلى فقط  %٦٫۲عمال األساسیة بنسبة خالل ھذا الربع، فقد انخفض صافي ربح األ ۳۹٫۱%

 نتیجة إرتفاع الھوامش اإلجمالیة في أعمال البالط والرقابة الجیدة على المصاریف العامة.

الغیر  على أس���اس س���نوي، والتي تعكس انخفاض ربحیة اإلعمال %۲٫۱ملیون درھم بإنخفاض بنس���بة  ٦٤٫٥بلغ ص���افي الربح المس���جل 
بتصفیة إستثماراتنا  أرباح بیع أصول غیر أساسیة (مجموعة إكترو راك) من جھة أخرى، حیث أننا مستمرون تسجیل أساسیة من جھة، و

 .على ابتكار حلول للسیرامیك تناسب نمط الحیاة العصریة عمال وتركیز مواردنا من ھذه األ
 

مما كان علیھ  %۱۳٫۳، وانخفاض مخزون األدوات الص��حیة بنس��بة %٤٫۸البالط بنس��بة وبعد أن أنھینا الربع األول مع إنخفاض مخزون 
، فإننا واثقون من أننا قد إتخذنا الخطوات الص������حیحة لتعزیز مركزنا المالي وخفض متطلبات الرأس المال العامل. ۲۰۱٦في نھایة العام 

لب من دولة اإلمارات العربیة المتحدة، واستمرار إرتفاع إنتاجنا في بتفاؤل حذر مع استمرار قوة الط ۲۰۱۷نحن نواصل التطلع نحو العام 
 إیران، واإلنتعاش المتوقع في عملیاتنا في الھند. 

 
ذ.م.م، والتي تعمل في مجال  راك قامت الموجموعة بالس��یطرة على مش��روعھا المش��ترك ، ریتس��وفیرخالل الربع األول من العام الحالي، 

تص�����فیة  ، وتحویلھا من مش�����روع مش�����ترك إلى ش�����ركة تابعة. وتماش�����یا مع اس�����تراتیجیة المقاوالت المتكاملةومش�����اریع معدات التموین 
 ۳٫۸جمیع حصصھا في مجموعة إلكترو راك مما ترتب عنھ أرباح بقیمة ببیع  عمال الغیر أساسیة، قامت المجموعة من األاإلستثمارات 
 ملیون درھم. 

 
                                           

 النتائج المالیة والتشغیلیة:

 من العام الماضينفسھا الفترة  بإیراداتمقارنة  %۷٫٤بنسبة  أقلملیون درھم إماراتي  ٦۸۱أشھر  الثالثةلفترة  بلغت اإلیرادات الموحدة 
ملیون درھم كما إنخفض��ت  ٦۲۱ عندعلى أس��اس س��نوي  %۳٫۷إیردات األعمال األس��اس��یة بنس��بة  وتراجعت. ملیون درھم ۷۳٦والبالغة 

إرتفعت ، ۲۰۱٦الربع األخیر من العام مع مقارنة بالملیون درھم. و ٦۰لتص������ل إلى  %۳۳٫٥إیرادات األعمال الغیر أس������اس������یة بنس������بة 
 .%۱۰٫۸األساسیة بنسبة  ویرجع ذلك أساسا إلى  إرتفاع إیرادات األعمال %٤اإلیرادات بنسبة 

مقارنة  %۲٫۱، في حین بقیت الربحیة أقل بنس��بة على أس��اس س��نوي %۳۱٫۷ نقطة أس��اس لیص��ل إلى ۱٥۰بمقدار تحس��ن ھامش الربح 
ملیون درھم على أساس سنوي مع تحسن ھامش صافي  ٦٥٫۹ملیون درھم مقابل  ٦٤٫٥بنفس الفترة من العام الماضي. بلغ صافي الربح 

 .%۹٫٥نقطة أساس لتصل إلى  ٥۰ار الربح بمقد

 
 

 أبرز الجوانب المالیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۱ مارس ۲۰۱۷:



 
 البیان الوحدة ۳۱ مارس ۲۰۱۷ ۳۱ مارس ۲۰۱٦ التغیر 

)۷٫٤%(  إجمالي اإلیرادات ملیون درھم ٦۸۱٫۱ ۷۳٥٫۷ 
( ۳٫۰%  إجمالي الربح ملیون درھم ۲۱٥٫۷ ۲۲۲٫٤ (

۱٥۰نقطة أساس    ۳۰٫۲%  ۳۱٫۷%  إجمالي ھامش الربح % 
الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد،  ملیون درھم ۱۱٤٫۸ ۱۳۸٫۳ (۱۷٫۰%)

 اإلھالكات واإلطفاء
نقطة  ۲۰۰(

 أساس)
۱۸٫۸%  ۱٦٫۸%  

% 
ھامش الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، 

 اإلھالكات واإلطفاء
)۲٫۱%(  صافي الدخل المعلن عنھ  ملیون درھم ٦٤٫٥ ٦٥٫۹ 
)۸٤٫%(  الربح المعلن عنھ بعد حقوق األقلیة ملیون درھم ٥٥٫۰ ٥۷٫۸ 
)٤٫۹%(  ربحیة السھم المعلن عنھا  درھم ۰٫۰٦ ۰٫۰۷ 
)٤٫۹%( ربحیة السھم المعلن عنھ من األعمال  درھم ۰٫۰٦ ۰٫۰۷ 

 المستمرة.
     

 البیان الوحدة ۳۱ مارس ۲۰۱۷ ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦ التغیر
)۰٫۹%(  إجمالي الموجودات ملیون درھم ۷۰۲٫٦،٥ ۷٥٦٫۳،٥ 

 رأس المال ملیون درھم ۸٥۸٫٤ ۸٥۸٫٤ -
)۳٫٦%(  حقوق المساھمین ملیون درھم ٥۸۳٫٦،۲ ٦۸۰٫۱،۲ 

٤٫۱%  صافي الدین ملیون درھم ۱،۷۲۸٫٤ ٦٥۹٫۷،۱ 
صافي الدین/ الربح قبل احتساب الضرائب،  عدد المرات ۳٫۷٤ ۳٫٤۲ 

 الفوائد، اإلھالكات واإلطفاء
 ۲٫۹%  ۳٫۰%  تكلفة الدین % 

 

 الرعایة:المسؤولیة اإلجتماعیة، المعارض والجوائز والنشاطات األخرى:

 التبرع والمشاركة في سباق تیري فوكس، وھي عبارة عن حملة لتمویل البحوث المتعلقة بالسرطان. •
 رأس الخیمة.سباق النصف ماراثون المقام في إمارات لالسنوي حدث ال ةراعی •
 مؤتمر اإلحتباس الحراري. ةراعی •
 المشاركة في یوم األرض عن طریق زراعة األشجار وحملة جمع العلب. •

للشركة: نشاطات المسؤولیة اإلجتماعیة  

 زیارة طالب من معھد بیرال للتكونولجیا لمرافق الشركة في جولة تعلیمیة. •
الشركة بما في ذلك مستثمرون خلیجیون، سفراء من القنصلیة البلجیكیة، تجار من مینمار  مبانيالوفود بزیارة  قیام مجموعة من •

 .ومستثمرین من تركیا

:الجوائز  

 أفضل رئیس تكنولوجیا المعلومات لإلستخدام المبتكر لتكنولوجیا المعلومات لتحسین خدمات األعمال ۱۰۰جائزة  •
 ذلك لجھود الشركة في حمایة الیبئة.شھادة تقدیر من ھیئة رأس الخیمة لحمایة البیئة و •

 المعارض:

المباني، الطاقة، تكنولوجیا تكیف الھواء، والطاقة المعرض التجاري الرائد في العالم لتجربة الحمامات،  -ISHمعرض  •
 المتجددة.

 مؤتمر المساھمین:

 ۲۰۱۷مؤتمر جنوب آسیا للمساھمین  •
 مؤتمر إي أف جي ھیرمز الفردي الثالث عشر. •

 

 

 نظرة مستقبلیة





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  2017مارس  31
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  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
 2017مارس  31
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 3   الموجز الموحد  بيان األرباح أو الخسائر
 

 4    الموحدالموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
 

 5     بيان المركز المالي الموجز الموحد
 

  7 – 6    الموحد الموجز لتدفقات النقديةابيان 
   

  9 – 8   بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 

  26 – 10    المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
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 تها التابعةا)ش.م.ع.( وشرك سيراميك رأس الخيمةركة ش
 

  )غير مدققة( الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

    
 الثالثـــة أشــهر فترة     

 مارس 31في  المنتهية   
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 735.720 681.121    اإليرادات
 (509.880) (465.286) 6 (المخزون المشطوب ومخصص المخزون)باستثناء  المبيعات تكلفة

 (3.483) (92) 10 لمخزون المشطوب ومخصص المخزونا
  ------------ ----------- 

 222.357 215.743  اجمالي األرباح
    

 (56.061) (52.312) 7 عموميةمصروفات إدارية و
 (8.733) (1.661) 10 والمستحق من أطراف ذات عالقةانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 

 (95.416) (110.325) 8 توزيع  مصروفات البيع وال
 15.465 24.650  أخرىإيرادات 

  ---------- ---------- 
 77.612 76.095  التشغيلية األرباح

    
 (14.780) (16.558) (1)9 التمويل تكاليف

 1.003 3.103 (2)9 إيرادات التمويل
 6.188 4.615 13 ملكيةحقوق الطريقة وفقاً لمحتسبة أرباح شركات ُمستثمر بها  منالحصة 

 - 3.818 26 تابعة  اتاألرباح من استبعاد شرك
  ---------- --------- 

 70.023 71.073  األرباح قبل الضريبة 
    

 (4.163) (6.609)  مصروفات الضريبة 
  ---------- ---------- 

 65.860 64.464  أرباح الفترة
  ===== ===== 

    : األرباح المنسوبة إلى
 57.802 54.968  مالكي الشركة

 8.058 9.496  الحصص غير المسيطرة
  ---------- --------- 

 65.860 64.464  أرباح الفترة
  ===== ===== 
    

    ربحية السهم
 0 .07 0 .06 23 )درهم( المخفضةاألساسية و -
  ==== === 
 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  26إلى  10شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

 

 .2و 1الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )غير مدققة( الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد  بيان األرباح أو
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

    
 الثالثـــة أشــهر فترة     

 مارس 31في  المنتهية  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 65.860 64.464  أرباح الفترة
    

    األخرى: اإليرادات الشاملة
    

    تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر: إعادة تمتقد تمت أو  بنود
    

 (220) 4.741  فروقات تحويل عمالت أجنبية
 - 128 26 تابعة اتعند بيع شركتحويل العمالت األجنبية إعادة تصنيف احتياطي 
 - 922  لقيمة العادلةالجزء الفعال من التغيرات في ا –تحوطات للتدفق النقدي 

  ---------- --------- 
 65.640 70.255  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

    
 57.606 61.820  مالكي الشركة

 8.034 8.435  الحصص غير المسيطرة
  ---------- --------- 

 65.640 70.255  دات الشاملة للفترةإجمالي اإليرا
  ===== ===== 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  26إلى  10ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .2و 1الصفحتين مدرج على إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
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 رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة شركة سيراميك
 

  )غير مدققة(  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2017مارس  31المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة 

 الثالثـــة أشــهر فترة     
 مارس 31في  المنتهية   

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية
 70.023 71.073  ضريبة الأرباح الفترة قبل 

    

    تسويات لـ:
 (6.188) (4.615)  حقوق الملكية طريقة وفقاً لمحتسبة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها 

 10.526 9.294  الفوائدمصروفات 
 2.764 6.249  ودائع الوكالةالربح على 

 (848) (963)  الفوائدإيرادات 
 - (194)  ةاإلسالمي تعلى التمويالالربح 

 (767) (11.062)  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح
 - (3.818)  تابعة  اتاألرباح من استبعاد شرك

 43.633 37.885  لممتلكات واآلالت والمعداتلستهالك اال
 957 1.187  إطفاء موجودات غير ملموسة

 430 660  بةمشطورأسمالية قيد اإلنجاز أعمال 
 2.171 2.462  ةستثماريات االلعقارلاالستهالك 
 3.838 6.030  تعويضات نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

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

  114.188 126.539 
    التغير في:

 (3.345) 4.372  المخزون )بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز( -
 65.094 (46.341)  طويلة األجل( الذمم المدينة)بما في ذلك  ارية واألخرىالذمم المدينة التج -
 9.341 23.727  طويلة األجل( المستحقاتالمستحق من أطراف ذات عالقة )بما في ذلك  -
 (63.478) 11.192  الذمم الدائنة التجارية واألخرى )بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم( -
 16.882 2.624  ات عالقةالمستحق إلى أطراف ذ -
 - (40)  الموجودات المالية المشتقة -
 289 -  المطلوبات المالية المشتقة -
 - 1.790  مؤجلةة يضريبموجودات  -
 (884) 654  مؤجلةة يمطلوبات ضريب -

 (110) (426)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (2.890) (1.304)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 147 (1.778)  ل على تحويل العمالتالتعدي
  --------------- -------------- 

 147.585 108.658  األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من
  --------------- -------------- 
    

    األنشطة االستثمارية
 (100.082) (17.452)  ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجازإضافات إلى 

 1.261 713  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 (917) (571)  موجودات غير ملموسةإضافات إلى 

 (54) 1.124  التغير في الودائع المصرفية 
 - 104  حقوق الملكيةطريقة توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بها وفقاً ل

 - 10.000  كات تابعةالمتحصالت من استبعاد شر
 848 963  المستلمة الفوائدإيرادات 
 - 194  ودائع الوكالة منالمستلمة الفوائد 

 (7.491) -  تابعة  المبلغ المدفوع لالستحواذ على شركات
 5.173 12.701  النقد المستحوذ عليه كجزء من االستحواذ على شركات تابعة 

 - (6.598)  في شركة تابعة  كجزء من استبعاد حصص المستخدمالنقد 
  --------------- ----------------- 

 (101.262) 1.178  األنشطة االستثمارية في (المستخدمالناتج من / ) صافي النقد
  ----------- ----------------- 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةشركة 
 

 )تابع(  )غير مدققة( لموحدبيان التدفقات النقدية الموجز ا
 2017مارس  31المنتهية في  أشهرلفترة الثالثة 

 
 الثالثـــة أشــهر فترة     

 مارس 31في  المنتهية   
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التمويلية
 26.239 -  قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليها 

 495.923 -  اجل تم الحصول عليهاأل ةطويل ةإسالمي تتمويال
 (497.106) (26.480)   اتم سداده األجل ةطويل ةمصرفي تتمويال
 - (20.664)  ااألجل تم سداده ةطويل ةإسالمي ةمصرفي تتمويال
 190.432 31.267  األجل  قصير تالتمويالالحركة في  صافي
 (10.526) (9.294)  المدفوعة الفوائد

 (2.764) (6.249)   ةإسالمي تتمويالالربح المدفوع على 
 (245.257) (128.760)  توزيعات األرباح المدفوعة 

 (15.000) (12.500)  توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة
 (3.700) -  دارة اإلالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس 

  ------------- ----------- 
 (61.759) (172.680)  ة التمويليةاألنشطالمستخدم في  صافي النقد

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

 (15.436) (62.844)  في النقد وما يعادله صافي النقص
    

 332.976 393.648  النقد وما يعادله في بداية الفترة 
  ----------- ----------- 
 317.540 330.804  لنقد وما يعادله في نهاية الفترةا

  ====== ====== 
    : فييتمثل 

 347.140 390.611  (ونةرهملاالودائع المصرفية  بعد خصمالنقد في الصندوق ولدى البنك )
 (29.600) (59.807)  على المكشوف   مصرفي بسح

  ----------- ----------- 
  330.804 317.540 
  ====== ====== 
 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  26إلى  10ن شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات متُ 

 
 .2و 1الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 الموحد  ات في حقوق الملكية الموجزبيان التغير
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 
 ---------------------------------------------------------------الشركة  مالكيالمنسوبة إلى  ----------------------------------------------------------------------

   

    -----------------------------------------------------االحتياطات -----------------------------------------------------   

 

 رأس
 المال

 عــالوة 
 األسهم

 االحتياطي
 الــقانوني

 احـــــتياطي
 الـــــتحويل

احتياطي التضخم 
 غير االعتيادي

 تااالحتياط
 الــــــــعامة

 ت ااحتياط
 أس المالر

 األربــــاح
 المحتجزة

 إجـــــــمالي
 تااالحتياط

 
 اإلجمالي

 حصصالـ
 غير المسيطرة

 إجــــــــــمالي 
 حقوق الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
             

 2.937.452 169.294 2.768.158 1.950.636 1.307.371 53.866 82.805 (82.676) (94.748) 462.351 221.667 817.522 )مدقق(  2016يناير  1يد في الرص
             

             (ةإجمالي اإليرادات الشاملة للفترة )غير مدقق
             

 65.860 8.058 57.802 57.802 57.802 - - - - - - - أرباح الفترة
             

             اإليرادات الشاملة األخرى 
 (220) (24) (196) (196) - - - (650) 454 - - -   تحويل العمالت األجنبية فروقات

  -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---------- --------- --------- --------- --------- 
 65.640 8.034 57.606 57.606 57.802 - - (650) 454 - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

             
             

             )غير مدققة( حركات حقوق الملكية األخرى
             

 (3.700) - (3.700) (3.700) (3.700) - - - - - - - ((2)22)راجع إيضاح دارة اإلأتعاب أعضاء مجلس 
             

 - - - - (9.085) - - - - 9.085 - - المحول إلى االحتياطي القانوني
             

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

             
 - - - (40.876) (40.876) - - - - - - 40.876 أسهم منحة مصدرة

             
 (245.257) - (245.257) (245.257) (245.257) - - - - - - - توزيعات أرباح ُمعلنة

             
 (15.000) (15.000) - - - - - - - - - - األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة

 ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- 
 2.739.135 162.328 2.576.807 1.718.409 1.066.255 53.866 82.805 (83.326) (94.294) 471.436 221.667 858.398 مدقق( غير ) 2016مارس  31الرصيد في 

 ====== ====== ====== ====== ====== ===== ====== ======= ======= ======= ====== ======= 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةشركة 
 

 )تابع(   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

  
 ---------------------------------------------------------------الشركة  مالكيالمنسوبة إلى  -------------------------------------------------------------------

   

    ----------------------------------------------------------االحتياطات ---------------------------------------------------------   

 

 رأس
 المال

 عــالوة 
 األسهم

 االحتياطي
 الــقانوني

 احـــــتياطي
 الـــــتحويل

احتياطي 
التضخم غير 

 االعتيادي
احتياطي 

 التحوط
 اتاالحتياط

 الــــــــعامة
 ات احتياط

 رأس المال
 األربــــاح
 المحتجزة

 إجـــــــمالي
 اتاالحتياط

 
 اإلجمالي

 الـحصص
غير 
 يطرةالمس

 إجــــــــــمالي 
 حقوق الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

 2.680.080 175.777 2.504.303 1.645.905 990.262 53.866 82.805 5.944 (92.117) (103.005) 486.483 221.667 858.398 )مدقق(  2017يناير  1الرصيد في 
              

               إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة )غير مدققة(
              

 64.464 9.496 54.968 54.968 54.968 - - - - - - - -  أرباح الفترة
              

              ألخرى اإليرادات الشاملة ا
 4.741 (1.061) 5.802 5.802 - - - - (127) 5.929 - - -  تحويل العمالت األجنبية فروقات

إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
 128 - 128 128 - - - - - 128 - - - (26إلى األرباح أو الخسائر )راجع إيضاح 

 922 - 922 922 - - - 922 - - - - - التغيرات في تحوطات التدفق النقدي
 -------- -------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- --------- --------- --------- -------- --------- 

 70.255 8.435 61.820 61.820 54.968 - - 922 (127) 6.057 - - -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
              

              )غير مدققة( حركات حقوق الملكية األخرى
              

 - - - - (14.240) - - - - - 14.240 - - إلى االحتياطي القانوني التحويل
              

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

 - - - - (5.570) 5.570 - - - - - - - باح المحتجزةرسملة األر
 (128.760) - (128.760) (128.760) (128.760) - - - - - - - - ( 1)22علنة )راجع إيضاح توزيعات األرباح المُ 

 (21.309) (21.309) - - - - - - - - - - - األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة
نتيجة  سيطرةفي الحصص غير الم التغير

 (16.705) (16.705) - - - - - - - - - - - ( 26إيضاح اجع واالستبعاد )راالستحواذ 
 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ -------- --------- --------- ----------- ------------- -------------- ----------- -------------- 

 2.583.561 146.198 2.437.363 1.578.965 896.660 59.436 82.805 6.866 (92.244) (96.948) 500.723 221.667 858.398  (ة)غير مدقق 2017مارس  31في 

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

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  26إلى  10الصفحات من  ُتشكل اإليضاحات المدرجة على
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةشركة 
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  علومات حول الشركةم 1

 
كشركة ذات مسؤولية  اإلمارات العربية المتحدة ،في إمارة رأس الخيمة (( )"الشركة"تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع

. تم الحقاً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب 1989مارس  26الصادر بتاريخ  6/89بموجب المرسوم األميري رقم  محدودة
 4714لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب  1991يوليو  6الصادر بتاريخ  9/91ميري رقم المرسوم األ

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

 
ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ )"الفترة  2017مارس  31مات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في تشتمل المعلو

المستثمر بها الحالية"( على الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات 
 .قوق الملكيةالمحتسبة وفقاً لطريقة ح

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

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

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

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان التوافق
 

. ال تشتمل "التقارير المالية المرحلية" 34ية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم تم إعداد هذه المعلومات المال
، ويتعين قراءتها بشكل كاملالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية 

فيما يتعلق بااللتزام بالنظام األساسي للشركة  .2016ديسمبر  31ت المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في جنباً إلى جنب مع البيانا
 تعين الرجوع إلى اإليضاح التالي:، ي2015لسنة ( 2)القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم و
 

الذي يمثل قانون الشركات التجارية )"قانون الشركات  2015لسنة ( 2)المتحدة رقم تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
والذي ُيلغي القانون االتحادي السابق  ،2015يوليو  1وتم تفعيله في  2015أبريل  1"( في 2015بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
يتعين على الشركات االلتزام بقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات  .)وتعديالته( 1984لسنة  8لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 . 2017 يونيو 30في موعد أقصاه  2015العربية المتحدة لسنة 
 

 التقديـرات واألحكام المحاسبية
 

تؤثر على تطبيق ضع أحكام وتقديرات وافتراضات وب دارةاإل قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هذه  إعداد عند
 التقديرات. تلكيرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن ُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإلالسياسات المحاسبية والمبالغ ال

 
ت عدم لتقدير حااللمجموعة والمصادر الرئيسية لتطبيق السياسات المحاسبية  عند دارةكانت األحكام الهامة التي تم وضعها من قبل اإل

وللسنة المنتهية في ذلك  2016ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  عند إعدادهي نفسها التي تم تطبيقها اليقين 
 التاريخ.

 
 السياسات المحاسبية الهامة       3

 
توافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة م إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة عند 

 .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ 2016ديسمبر  31بياناتها المالية الموحدة كما في  إعدادالمجموعة عند 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 
 والتعديالت والتفسيرات  الجديدة المعايير 4

 
ويجوز تطبيقها  ،2018يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

 طبيق هذه المعايير بشكل مسبق.تلال تخطط المجموعة إال أن . بشكل مسبق
 

  األدوات المالية  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9المعيار رقم 
 

، محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار 2014، الصادر في يوليو المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9يحل المعيار رقم 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9. يتضمن المعيار رقم ألدوات المالية: االعتراف والقياسا 39المحاسبي الدولي رقم 

توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب 
اسبة التحوط العامة الجديدة. كما يتضمن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات مح

المعايير الدولية إلعداد من  9يسري المعيار  .39وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 قبل ذلك التاريخ. هذا المعيار تطبيقويجوز  2018اير ين 1في أو بعد  التقارير السنوية التي تبدأإعداد على فترات  التقارير المالية

 

  اإليرادات من العقود مع العمالء المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15المعيار رقم  
 

االعتراف باإليرادات. يحل إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15يضع المعيار رقم 
 ،اإليرادات 18بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليراداتهذا 

لمالية الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير ا 13والتفسير رقم  عقود اإلنشاءات 11والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ية التي تبدأ في التقارير السنوإعداد على فترات  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15. يسري المعيار برامج والء العمالء

 ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.2018يناير  1أو بعد 
 

  ر عقود اإليجا المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16المعيار رقم 
 

، محل التوجيهات السابقة الواردة في 2017في يناير  الصادر، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16يحل المعيار رقم 
 الميزانيات العموميةعقود اإليجار ضمن  بيان. وفقاً لهذه التوجيهات الُمعدلة، سيتم عقود اإليجار 17المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ر تصنيف عقود اإليجار إما لغي هذا المعياومطلوباتها. عالوة على ذلك، يُ  اما يترتب عليه مزيد من الوضوح لموجوداتهللشركات، م
وبذلك  يجار تمويلية من منظور المستأجر،معاملة كافة عقود اإليجار كعقود إتم حيث ت ار تشغيلي أو عقود إيجار تمويليكعقود إيج

، وقد األصلعلى  الطرف المسيطرعلى  أكبرعدلة بشكل يجار. تركز التوجيهات المُ عقود اإل متطلبات اختبار تصنيف إلغاءيتم 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16يسري المعيار رقم  عقود إيجار.في تحديد أي العقود ُتعتبر تغير يترتب على ذلك 

أيضاً  المجموعةيجوز تطبيق هذا المعيار قبل ذلك التاريخ، شريطة قيام  .2019يناير  1 أو بعد على الفترات السنوية التي تبدأ في
 ."اإليرادات من العقود مع العمالء" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15بتطبيق المعيار رقم 

 
الموجزة ذكورة أعاله على المعلومات المالية الم المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل لتطبيق 

 الموحدة الخاصة بها. 

 
 إدارة المخاطر المالية        5
 

إن أغراض وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك األغراض والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية 
 . 2016ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في الموحدة كما في
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 (ونالمخزون المشطوب ومخصص المخزباستثناء )المبيعات تكلفة  6
 

 
 ة أشــهرالثالثــ فترة      
 مارس 31في  المنتهية     

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 (ةقدقير مغ) قة(دقير مغ) 
   

 212.704 212.070 مواد خام مستهلكة 
 5.294 5.832 التغير في مخزون البضائع تامة الصنع

 68.265 63.557 عمالة مباشرة 
 48.596 41.488 الطاقة والوقود 

 60.334 45.347 الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 
 38.506 32.849 (12لممتلكات واآلالت والمعدات )راجع إيضاح لستهالك اال

 35.132 28.654 إصالحات وصيانة 
 27.576 24.550 مصروفات مواد التعبئة
 591 24 أتعاب مقاولي الباطن 

 12.882 10.915 أخرى 
 ----------- ----------- 
 465.286 509.880 
 ======  ======  
 

 
 عمومية مصروفات إدارية و 7

 ة أشــهرالثالثــ فترة       
 مارس 31في  المنتهية     

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 (ةقدقير مغ) قة(دقير مغ) 
   

 27.722 23.396 تكاليف موظفين 
 4.809 4.669 (12لمعدات )راجع إيضاح االستهالك للممتلكات واآلالت وا
 2.171 2.462 االستهالك للعقارات االستثمارية 
 2.158 1.353 هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

 1.813 2.165 إصالحات وصيانة 
 2.649 3.080 قانونية ومهنية  أتعاب

 250 414 مصروفات اإليجار
 1.391 1.121 مصروفات مرافق
 588 436 مصروفات أمن 

 957 1.187 إطفاء موجودات غير ملموسة  
 11.553 12.029 أخرى 

 --------- --------- 
 52.312 56.061 
 === == == === 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017مارس  31تهية في لفترة الثالثة أشهر المن

 
 مصروفات البيع والتوزيع    8

 ة أشــهرالثالثــ فترة       
 مارس 31في  المنتهية     

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 (ةقدقير مغ) قة(دقير مغ) 
   

 26.853 32.139 تكاليف موظفين 
 30.451 28.806 الشحن والنقل 

 14.900 20.187 داء متعلقة باألخصومات 
 11.856 16.279 دعاية وترويج مصروفات 

 4.665 4.571 مصروفات اإليجار
 501 1.673  وضيافةسفر مصروفات 

 318 367 (12االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات )راجع إيضاح 
 5.872 6.303 أخرى 

 ----------- --------- 
 110.325 95.416 
 ===== = == === 

    
   وإيرادات التمويل تكاليف 9

 ة أشــهرالثالثــ فترة       
 مارس 31في  المنتهية     

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 (ةقدقير مغ) قة(دقير مغ) 

   التمويل تكاليف (1)
 10.497 9.294 على القروض المصرفية الفوائد

 2.764 6.249 على التمويل اإلسالميمصروفات الربح 
 29 - ( 19الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )راجع إيضاح 

 289 85 صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
 918 930 رسوم مصرفية

 283 - أجنبيةصافي خسائر صرف عمالت 
 --------- --------- 

 14.780 16.558 اإلجمالي )أ( 
 ===== ===== 

 
   التمويلإيرادات  (2)

 833 963 الفوائد على الودائع الثابتة
 - 194 الفوائد على ودائع الوكالة

 15 - (19الفوائد على مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )راجع إيضاح 
 - 125 صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة

 - 1.649 أجنبيةصافي أرباح صرف عمالت 
 155 172 أخرى

 --------- -------- 
 1.003 3.103 اإلجمالي )ب( 

 ===== ===== 
 13.777 13.455 ب(  -)أ  األرباح أو الخسائر التمويل المعترف بها في تكاليفصافي 

 ===== ===== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(دة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموح
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 انخفاض القيمة والمخصصات والمشطوبات  10

 ة أشــهرالثالثــ فترة        
 مارس 31في  المنتهية     

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 (ةقدقير مغ) قة(دقير مغ)  

    المخزون المشطوب ومخصص المخزون 
 2.022 92  صافي - لمخزون بطيء الحركة والمتقادممخصص ا

 1.461 -  مخزون تم شطبه 
  ------ -------- 
 3.483 92 أ 
  === ==== 

    والمستحق من أطراف ذات عالقةانخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
 8.733 1.661 ب صافي -مة قيالمخصص خسائر انخفاض 

  -------- -------- 
 12.216 1.753 أ+ب 
  ==== ==== 

 
 الشهرة التجارية 11   

 مارس  31 
2017 

 ديسمبر  31
2016 

 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( قة(دقير مغ) 
   

 50.356 61.780 يناير  1الرصيد كما في 
 24.347 - زائداً: االستحواذ من خالل دمج أعمال 

 ---------- --------- 
 61.780 74.703 

 (12.923) -  ناقصاً: خسائر انخفاض القيمة 
 - (256) ناقصاً: تأثير التحركات في أسعار صرف العمالت  

 ---------- --------- 
 61.780 61.524 ديسمبر 31/  مارس 31الرصيد كما في 

 ===== ===== 
 

االعتراف بهذه المبالغ  تممليون درهم حيث  5 .55هم ومبلغ مليون در 5 .61مليون درهم ومبلغ  50 .36تتمثل الشهرة التجارية في مبلغ 
اس. ايه.  رأس الخيمة للتوزيع أوروباو سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدو ذ.م.م –منطقة حرة سيرامين عند االستحواذ على 

 . مال للتحقق من مدى تعرضها النخفاض في القيمةتم بصورة سنوية اختبار الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األععلى التوالي. ي .آر. إل
 

مليون درهم من الشهرة التجارية  12 .92بتسجيل خسائر انخفاض قيمة بمبلغ  خالل السنة السابقةبناًء على التقييم، قامت المجموعة 
 المسجلة عند االستحواذ على رأس الخيمة ألمانيا جي إم بي اتش. 
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 ع.( وشركاتها التابعةشركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 نجازواألعمال الرأسمالية قيد اإلالممتلكات واآلالت والمعدات  12

 
 (ةواالستهالك )غير مدقق داإلضافات واالستبعا

 
إضافات إلى األعمال بعلى ممتلكات وآالت ومعدات وقامت  2017مارس  31المجموعة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في استحوذت 

ال يتضمن  .(مليون درهم 08.100: 2016مارس  31)فترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون درهم  91.26الرأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ 
)فترة الثالثة أشهر المنتهية  مليون درهم 66.0واذ عليها من خالل دمج أعمال يبلغ صافي قيمتها الدفترية موجودات تم االستح هذا المبلغ

 .26. راجع إيضاح (مليون درهم 87.8: 2016مارس  31في 

 
 31هر المنتهية في )فترة الثالثة أشمليون درهم  71.0 بلغتتم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية 

 31)فترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون درهم  06.11 بمبلغأرباح استبعاد  وقد ترتب على ذلك، مليون درهم( 49.0 :2016مارس 
والتي تم إدراجها ضمن اإليرادات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد.  مليون درهم( 77.0 بمبلغ أرباح: 2016مارس 

 .26مليون درهم. راجع إيضاح  47.3 يتضمن هذا المبلغ الموجودات الُمستبعدة عند استبعاد شركات تابعة بصافي قيمة دفترية بلغت ال

 
 31)فترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون درهم  89.37االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات عن الفترة الحالية  ت مصروفاتبلغ

 مليون درهم(. 63.43 :2016مارس 
 

 حقوق الملكيةطريقة شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لاستثمارات في  13
 

 31" )شركة تخضع لسيطرة مشتركة حتى ذ.م.م. راكريستوفير ، ونظراً للتغير في تشكيل مجلس إدارة "2017يناير  1اعتباراً من 
احتساب فقد تم  ،وبالتالي المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها.حالياً ممارسة سيطرة على السياسات  للمجموعة(، يمكن 2016ديسمبر 

 .26االستحواذ اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة. راجع كذلك إيضاح 
 

مارس  31حقوق الملكية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في طريقة بلغت حصة المجموعة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً ل
 .مليون درهم( 19.6: 2016مارس  31)فترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون درهم  62.4مبلغ  2017

 
الحالية من شركاتها المستثمر بها المحتسبة وفقاً لطريقة خالل الفترة  مليون درهم 10.0بقيمة  توزيعات أرباحعلى  المجموعةحصلت 

 مليون درهم(. 99.0: 2016مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  )فترةحقوق الملكية 
 

الملكية المتبقية في الشركتين  ةمن حص ٪50المجموعة على  استحوذت ،2016مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مقابل  حقوق الملكية وهما سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتشطريقة المحتسبتين وفقاً ل

 .26إيضاح كذلك راجع مليون درهم.  49.7مبلغ إجمالي 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 المخزون 14
 ديسمبر 31 مارس  31  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 827.522 833.355  القيمة القابلة للتحقيق(تعديالت  ة من)صافي البضائع تامة الصنع
 (122.357) (118.043)  ناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم

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

  715.312 705.165 
 236.705 230.991  اممواد خ

 59.851 53.424  بضائع على الطريق
 25.532 24.592  أعمال قيد اإلنجاز

 209.920 191.474  المخزون وقطع الغيار
  --------------- --------------- 

  1.215.793 1.237.173 
 (57.853) (58.868) ناقصاً: مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع الغيار

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

  1.156.925 1.179.320 
  ========= ======== 

 

 92.71 قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ لتخفيضقامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً ، 2017مارس  31في 
مليون  78.350غت مليون درهم مقابل تكلفة بل 46.56: 2016ديسمبر  31)مليون درهم  86.290 مليون درهم مقابل تكلفة بلغت

البالغ  القابلة للتحقيق حيث أن القيمة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج الفرق الناتج عن تخفيض القيمة قيمتهلكي يصل إلى صافي ، درهم(
األرباح أو الخسائر في بيان  كلفة المبيعاتتضمن  مليون( 09.6: 2016مارس  31)فترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون درهم  46.15

 .(6)راجع إيضاح  .الموجز الموحد
 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى  15
 ديسمبر 31 مارس  31  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 1.022.340 1.027.672  الذمم المدينة التجارية
 (184.017) (177.418)  انخفاض القيمة خسائر صص مخناقصاً: 

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

  850.254 838.323 
 154.437 163.098  ومبالغ مدفوعة مقدماً  سلفيات
 16.800 16.796  ودائع

 123.179 152.764  (( أدناه1))راجع إيضاح  أخرىذمم مدينة 
  ---------------- ---------------- 

  1.182.912 1.132.739 
  ========= ========= 

 طويلة األجل األخرى الذمم المدينة (1)
 

    

 139.045 169.045  إجمالي المبلغ مستحق القبض
 (44.082) (68.603)  االستحقاق قصير األجلناقصاً: 

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

 94.963 100.442  االستحقاق طويل األجل
  ======= ====== 

 

 
للمعدالت لفائدة وفقاً  تتمثل الذمم المدينة األخرى طويلة األجل المذكورة أعاله في المبالغ المستحقة مقابل استبعاد شركة تابعة وتخضع

 . ترى إدارة المجموعة أن هذا المبلغ قابل للتحصيل بالكامل. م ضمانها جزئياً بموجب شيكات آجلةالتجارية االعتيادية ويت
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 كة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةشر
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

      النقد في الصندوق ولدى البنك 16
 ديسمبر 31 مارس  31 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 1.808 2.915 النقد في الصندوق
   النقد لدى البنك

 163.223 161.388 في ودائع ثابتة -
 25.000 25.000 في ودائع وكالة -
 227.724 197.864 في حسابات جارية -
 1.055 1.642 في ودائع هامشية -
 5.650 2.163 في حسابات تحت الطلب -
 ----------- ---------- 
 390.972 424.460 
 ====== ====== 

 

مليون  95.85ومبلغ  مليون درهم( 62.0 :2016ديسمبر  31)مليون درهم  54.0يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
  على التوالي، محتفظ بها خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. مليون درهم( 08.63: 2016ديسمبر  31)درهم 

 

 االعتياديةالتجارية  لألسعارن ثالثة أشهر وتخضع لفائدة وفقاً ع تقلاستحقاق أصلية  ةفترلتفاظ بالودائع الثابتة لدى بنوك يتم االح
لدى البنوك كرهن مقابل تسهيالت مصرفية  محتفظ بهمليون درهم(  08.22: 2016ديسمبر  31)هم درمليون  36.0وتتضمن مبلغ 

داعها لدى بنوك لفترة تخضع ودائع الوكالة لمعدالت الربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية وقد تم إي عليها المجموعة. حصلت
 ل عن ثالثة أشهر.استحقاق تق

 

 في حسابات ال يترتب عليها فائدة.  الجاريةتتمثل الودائع الهامشية والحسابات 
 

 رأس المال 17
 

 ديسمبر 31 مارس  31 
 2017 2016 
 ألف درهم مألف دره 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

   المصرح به والمصدر والمدفوع 
 170.000 170.000 درهم للسهم الواحد 1سهم مدفوع نقداً بقيمة  170.000.000
 688.398 688.398 درهم للسهم  1سهم مصدر كأسهم منحة بقيمة  688.398.310

 ----------- ----------- 
 858.398 858.398 
 ====== ====== 

 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 18

 

 مارس 31 
 2017 

 ديسمبر 31
 2016 

 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 342.954 300.717 الذمم الدائنة التجارية
 241.192 251.949 االستحقاقات والمصروفات األخرى

 38.395 54.303 سلفيات من العمالء
 64.960 61.313 ومات مستحقة الدفع  عموالت وخص
 27.540 45.876 ذمم دائنة أخرى

 ----------- ----------- 
 714.158 715.041 
 ====== ====== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31هر المنتهية في لفترة الثالثة أش

 
 معامالت األطراف ذات العالقة 19

 
في  الوارد األطراف ذات العالقةمعامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  بإبرامتقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، 

أسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت  اإلدارة باعتمادتقوم . األطراف ذات العالقة"إفصاحات " 24المعيار المحاسبي الدولي رقم 
مع أطراف ذات العالقة أبرمتها المجموعة فيما يلي المعامالت الهامة التي  .بصورة متبادلة ويتم تنفيذها وفقاً للمعدالت المتفق عليها

 ت المالية المرحلية الموجزة الموحدة:المعلوماهذه ، خالف تلك المعامالت المفصح عنها في أماكن أخرى في الفترةخالل 
 
 ـهر المنتهية فيفـترة الثالثـة أش 
 مارس 31 

2017 
 مارس  31

2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غـير مـدقـقة( )غـير مـدقـقة( 
   

 56.764 48.235 بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
 66.573 59.170 شراء بضائع وتقديم خدمات

 15 - إيرادات فوائد
 29 - مصروفات فوائد

 === === 
 

   تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
   

 5.454 3.151 امتيازات قصيرة األجل
 60 59 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 3.700 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 ==== ==== 

 
 المستحق من أطراف ذات عالقة 

   
 311.636 302.623 حقوق الملكيةلطريقة اً شركات مستثمر بها محتسبة وفق

 67.743 34.374 أطراف أخرى ذات عالقة 
 ----------- ----------- 
 336.997 379.379 

 (74.659) (74.683) ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
 (3.446) (1.695) ( أدناه(1)راجع إيضاح )ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل 

 ----------- ----------- 
 260.619 301.274 
 ====== ====== 

  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
   
 49.451 50.888 أطراف أخرى ذات عالقة 

 ===== ===== 
 

 الذمم المدينة طويلة األجل  (1)
 

   
 6.892 5.086 إجمالي المبلغ مستحق القبض

 (3.446) (3.391) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل
 ---------- --------- 

 3.446 1.695 االستحقاق طويل األجل
 ==== ==== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة شركة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 ةالمصرفي تالترتيبات التموي 20
 
 ةإسالمي ةمصرفي تتمويال (أ)
 مارس 31 

 2017 
 ديسمبر 31

 2016 
 ألف درهم ألف درهم  األجل قصيرة(    1)
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 137.955 83.452 تسهيالت مضاربة )أ(
 85.000 293.322 تسهيالت مرابحة السلع )ب(

 154.288 - تسهيالت اإلجارة )ج(
 93.302 96.904 صير األجل من التمويل طويل األجل )راجع أدناه(االستحقاق ق

 ----------- ----------- 
 473.678 470.545 
 ====== ====== 

   
   تسهيالت مرابحة السلع – األجل طويل    (2)
   

 - 508.932 يناير  1الرصيد في 
 570.923 - مبالغ تم الحصول عليها خالل الفترة/السنة

 (61.991) (20.664) صاً: مبالغ مسددة خالل الفترة/السنةناق
 ----------- ----------- 

 508.932 488.268 ديسمبر  31مارس/ 31الرصيد كما في 
 (93.302) (96.904) )راجع أعاله( ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

 ----------- ----------- 
 415.630 391.364 االستحقاق طويل األجل

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

 31إن الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيالت تماثل الضمانات المذكورة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 .2016ديسمبر 

 
)بنك( إلى الطرف  لغمبحيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين إن المضاربة هي نوع من أنواع التمويل اإلسالمي  (أ)

 . بشكل مسبقالمتفق عليها  الربح الناتجه مستعيناً بخبرته مقابل نسبة محددة من اآلخر )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 مؤجلةخر )المجموعة( األ
 
)بنك( بشراء/االستحواذ  إن اإلجارة هي نوع أخر من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين (ج)

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

 ائدةتخضع لف ةمصرفيت تمويال )ب(
 مارس 31 

 2017 
 ديسمبر 31

 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   األجل ةقصير  (   1)
 8.734 59.807 سحوبات مصرفية على المكشوف

 99.253 130.989 قروض قصيرة األجل
 197.708 206.188 االستحقاق قصير األجل من القروض المصرفية طويلة األجل )راجع أدناه(

 ----------- ----------- 
 396.984 305.695 
 ====== ====== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

 )تابع( ةالمصرفي تترتيبات التمويال 20
 

 )تابع(  ائدةتخضع لف ةمصرفيت تمويال )ب(
 مارس 31 

 2017 
 ديسمبر 31

 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   قروض مصرفية طويلة األجل  (   2)
   

 1.500.686 1.090.007 يناير  1في الرصيد 
 220.243 - مبالغ تم الحصول عليها خالل الفترة/السنة

 (630.922) (26.480) ناقصاً: مبالغ مسددة خالل الفترة/السنة
 ------------- ------------- 

 1.090.007 1.063.527 ديسمبر  31مارس/ 31الرصيد كما في 
 (197.708) (206.188) راجع أعاله() ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

 ------------- ------------- 
 892.299 857.339 االستحقاق طويل األجل

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

ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة تم إدراجها في شروط السداد إن التفاصيل الخاصة بالقرض المصرفية طويلة األجل، بما في ذلك 
 .2016ديسمبر  31موحدة للمجموعة للسنة المنتهية في البيانات المالية ال

 
 

 األدوات المالية المشتقة    21
 

ة التي يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية، باإلضافة إلى القيم االسمي
، وتشكل والمعدل أو المؤشر المرجعي ،يمة الموجودات المشتقة ذات الصلةالقيمة االسمية بقتخضع للتحليل وفقاً لفترة االستحقاق. تتمثل 

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

 

 

القيمة العادلة 
 /الموجبة

 )السالبة(
 القيمة 
 االسمية

مستحقة خالل 
 سنة واحدة

 2مستحقة من 
 سنوات 5 –

 5أكثر من 
 سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      )غير مدققة( 2017مارس  31

      

  أسعار الفائدة عقود مقايضة 
 41.009 296.537 74.134 411.680 6.866 *المستخدمة للتحوط   

      

 - - 20.565 20.565 125 عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
      

 - 150.000 - 150.000 (85) فائدةأخرى لمقايضة أسعار العقود 
 -------- ----------- ---------- ----------- --------- 
 6.906 582.245 94.699 446.537 41.009 
 ==== ====== ===== ====== ===== 

      )مدققة( 2016ديسمبر  31
 أسعار الفائدة  عقود مقايضة 

 16.404 339.676 55.601 411.681 5.944 *المستخدمة للتحوط   
 -------- ----------- ---------- ----------- -------- 
 5.944 411.681 55.601 339.676 16.404 
 ==== ====== ===== ====== ==== 

 

 *مصنفة كأداة تحوط للتدفق النقدي.
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة شركة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 األدوات المالية المشتقة )تابع( 21

 

 تدرج للقيمة العادلةالنظام الم
 

اه، يتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدن
 استناداً إلى مدخالت أقل مستوى من المدخالت الهامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامة: 

 

 لمدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.: األسعار ا1المستوى 
وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 

 بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 
 أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )معطيات غير ملحوظة(.: مدخالت لموجودات 3المستوى 

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

)استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بصورة المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف 
، احتفظت المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة 2017مارس  31عامة( في نهاية فترة كل تقرير. كما في 

 العادلة:
 

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    )غير مدققة( 2017مارس  31
    صافي - المالية الموجودات

 - 6.866 - أسعار الفائدة المستخدمة للتحوطعقود مقايضة 
 - 125 - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 - (85) - فائدةأخرى لمقايضة أسعار العقود 
 ----- -------- ----- 
 - 6.906 - 
 === ==== === 
 
 3المستوى  2المستوى  1ستوى الم 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    )مدققة( 2016ديسمبر  31
    المالية الموجودات
 - 5.944 - المالية المشتقة  الموجودات

 ----- -------- ----- 
 - 5.944 - 
 === ==== === 
 

لقياسات  3ة العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى لقياسات القيم 2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
 . 2017مارس  31القيمة العادلة خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 أساليب التقييم
 

 الموجودات المالية المشتقة
 

 دمة من البنوك والمؤسسات المالية المقابلة.على العروض / األسعار المق/ العقود اآلجلة أسعار الفائدة لعادلة لعقود مقايضة ترتكز القيم ا
 

 الموجودات والمطلوبات المالية األخرى
 

لم تقم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية األخرى مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من / إلى أطراف 
حيث أن قيمها العادلة تقارب قيمها الدفترية نظراً لطبيعة هذه  لتمويل المصرفيوترتيبات اذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى 

. في حال كانت هذه األدوات ذات طبيعة طويلة األجل، يتم تقدير القيمة العادلة مادياألدوات قصيرة األجل حيث أن تأثير الخصم غير 
 بمعدل الفائدة السوقية في تاريخ التقرير.بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 22
 

 ٪15باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  2017مارس  14الُمنعقد بتاريخ  اجتماع الجمعية العمومية السنوي قام المساهمين خالل (1
 وفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة.

 

عن أتعابهم للسنة  2017مارس  14الُمنعقد بتاريخ  العمومية السنوي اجتماع الجمعيةتنازل أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل  (2
 مليون درهم(. 7.3: وافق المساهمين على أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة 2015) 2016ديسمبر  31المنتهية في 

 

 ربحية السهم   23
 

في  الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما مالكييرتكز احتساب ربحية السهم األساسية على األرباح المنسوبة إلى 
 ، ويتم احتسابها على النحو التالي:2017مارس  31

 

 فـترة الثالثـة أشـهر المنتهية في 
 مارس 31 

2017 
 مارس  31

2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غـير مـدقـقة( )غـير مـدقـقة( 

   ربحية السهم
 57.802 54.968 المنسوبة إلى مالكي الشركة )ألف درهم( صافي األرباح

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

 858.398 858.398 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف(

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

 07.0 06.0 أرباح السهم )درهم(
 === === 
 

 لم يكن هناك تأثير للتخفيف على ربحية السهم األساسية، نظراً لعدم وجود أي التزامات قائمة لدى الشركة كما في تاريخ التقرير.
 

 وااللتزامات الطارئةاالرتباطات  24
 

التي حصلت عليها أطراف ذات عالقة بما في ذلك شركات  والمبالغ المدفوعة مقدماً أصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القروض 
 تابعة وائتالفات مشتركة من بنوك تجارية.

 
 عقود اإليجار التشغيلي 25

 
 كمؤجر:  

 

. تمتد عقود اإليجار عادًة لفترة تزيد عن خمس ثمارية بموجب عقود إيجار تشغيليتتقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتها االس
 سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السائدة لدى السوق. 

 
 مارس 31 

 2017 
 ديسمبر 31

 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( قة()غير مدق 
   

 30.884 33.023 أقل من سنة
 67.226 36.372 من سنتين إلى خمس سنوات

 95.000 88.656 أكثر من خمس سنوات
 ----------- ---------- 
 158.051 193.110 
 ====== ====== 
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شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة

المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية 
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

حيازة واستبعاد شركات تابعة  26

 2017تابعة في  شركةحيازة 

كة حتى ذ.م.م. )شركة خاضعة لسيطرة مشتر راكأعضاء مجلس إدارة شركة ريستوفير  تشكيل ، نظراً لتغير2017يناير  1اعتباراً من 
(، تستطيع المجموعة حالياً ممارسة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية الخاصة بالشركة المستثمر بها. نظراً 2016ديسمبر  31

احتساب االستحواذ على القيم الدفترية  ارتكزألن المجموعة لديها القدرة على السيطرة على أنشطة وعمليات الشركة المستثمر بها، 
يتمثل النشاط الرئيسي تقوم الشركة حالياً بإنهاء اإلجراءات القانونية المتعلقة بعملية االستحواذ. ن تاريخ بدء سيطرة المجموعة. اعتباراً م

 مشروعات المقاوالت الُمتكاملة. المعدات وتنفيذ  توريد ذ.م.م. في ريستوفير راكلشركة 

 التي استحوذت عليهايستوفير راك ذ.م.م. رل التي يمكن تحديدهاوجودات والمطلوبات للم التي تمثل القيم الدفترية العادلة ةفيما يلي القيم
 المجموعة:

ألف درهم

663 ممتلكات وآالت ومعدات
7.056 المخزون

12.817الذمم المدينة التجارية واألخرى
12.701  في الصندوق ولدى البنكالنقد 

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

33.237 لي الموجوداتإجما
(11.369)ناقصاً: إجمالي المطلوبات 

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

21.868صافي الموجودات المستحوذ عليها
========

10.278(13)راجع إيضاح ذ.م.م. راك ريستوفير في  للحصص الموجودة سابقاً  العادلةالقيمة 
========

11.590المسيطرةالزيادة في الحصص غير 
========

التابعة  الشركة  2017، ساھمت  31مارس  ذ.م.م وحتى   تاریخ االستحواذ على حصص مسیطرة في ریستوفیر راك  منذ  الفترة  خالل 
المستحوذ علیھا مؤخراً بإیرادات بلغت2 . 1۳ ملیون درھم وأرباح بلغت91 .  2ملیون درھم في نتائج المجموعة.

 2016تابعة في  شركاتحيازة 

طريقة في الشركتين المحتسبتين وفقاً ل ٪50 الحصة المتبقية البالغة المجموعة على ، استحوذت2016مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
بعة حقوق الملكية وهما سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش، وتم تحويلهما إلى شركات تا

 مملوكة بالكامل للمجموعة. 

لسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة  التي يمكن تحديدهاللموجودات والمطلوبات  فيما يلي القيم العادلة
 ا المجموعة:معليه استحوذتجي إم بي إتش اللتان 

سيراميك رأس الخيمة 
 المملكة المتحدة ليمتد

الخيمة  سيراميك رأس
 اإلجمالي جي إم بي إتش

ألف درهم ألف درهم ألف درهم

21.90580.240102.145 إجمالي الموجودات
(111.399)(93.062)(18.337)ناقصاً: إجمالي المطلوبات 

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

(9.254)(12.822)3.568صافي الموجودات / )المطلوبات(

(1.784)-(1.784)للحصص الموجودة سابقاً  العادلةناقصاً: القيمة 
-------------------------------------

(11.038)(12.822)1.784صافي الموجودات المستحوذ عليها / )المطلوبات( المفترضة
(7.491)(101)(7.390) ناقصاً: الثمن

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

(18.529)(12.923)(5.606))الشهرة التجارية(
====================
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(اد شركات تابعة حيازة واستبع 26

 

 2017 ات تابعة فياستبعاد شرك
 

 وشركة اإلمارات .ذ.م.مراك إلكترو في  ٪10و ٪50و ٪08.51باستبعاد كامل حصتها البالغة الحالية خالل الفترة قامت المجموعة 
مليون درهم. ترتب على االستبعاد  82.2ذ.م.م على التوالي وتم االعتراف بأرباح متراكمة بقيمة  وإنكوم للتجارةالثقيلة ذ.م.م  ةللهندس

 مليون درهم.  28 .30الحصص غير المسيطرة بمبلغ انخفاض 
 

 فيما يلي تأثير استبعاد شركات تابعة على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة:
 
 اإلجمالي     
 ألف درهم   
    

    الموجودات

 3.471   ممتلكات وآالت ومعدات
 17.031   المخزون

 66.012   الذمم المدينة التجارية واألخرى
 30.175   * في الصندوق ولدى البنكالنقد 

 28.171   موجودات متداولة أخرى
   ----------- 
   144.860 

    المطلوبات
 (2.984)   القروض

 (72.527)   الذمم الدائنة التجارية واألخرى
   ----------- 

 69.349   الموجودات صافي
 (28.295)   صافي الموجودات المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة ناقصاً: 

   ----------- 
 41.054   )أ( الشركة األم صافي الموجودات المنسوبة إلى

    

 45.000   الثمن )ب(
   ---------- 

 3.946   أ(-األرباح من االستبعاد )ب
 (128)   ت أجنبية ُمعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائرناقصاً: خسائر صرف عمال

   --------- 
 3.818   صافي –األرباح من االستبعاد 

   ===== 
 

 مليون درهم. 59.20 ودائع ثابتة مرهونة بقيمة *يشتمل هذا المبلغ على
 

 .2016 مارس 31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  تابعةلم يتم استبعاد أي شركات 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )تابع(
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 التقارير حول القطاعات 27
 

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

 ر تقارير بشأنها:  مختلفة. ُيوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي ُتصد
 

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

  .تتضمن مشروعات اإلنشاءات واألعمال المدنية المقاوالت:
  

لبالستيك والجبس ومواد التنقيب والصنابير تتضمن صناعة وتوزيع الطاقة وأدوات المائدة والدهانات وا صناعات أخرى:
 )الحنفيات(.

  

 . ومشروعات المقاوالت الُمتكاملةوالتوريد  تشتمل العمليات األخرى على التجارة والسفر وأعمال التخزين أخرى:
 

لى أرباح القطاع حيث ترى ُيوضح الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع على حدة. يتم قياس أداء كل قطاع استناداً إ
اإلدارة أن الربح هو أهم العوامل التي يمكن من خاللها تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنًة بالشركات األخرى التي تعمل في تلك 

 القطاعات. هناك معامالت منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير هذه المعامالت وفقاً لشروط يتم االتفاق عليها بصورة متبادلة.
 

 
مــــنتجات 
 المقاوالت السيراميك

صـناعات 
 اإلجمالي الــــــحذف أخــــرى أخــــــرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

 )غير مدققة( 2017مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
       

 681.121 - 5.909 78.554 28.035 568.623 اإليرادات الخارجية 
 - (124.791) 1.540 59.411 1.152 62.688 اإليرادات فيما بين القطاعات

 ------------ ---------- ----------- ---------- -------------- ----------- 
 681.121 (124.791) 7.449 137.965 29.187 631.311 إجمالي اإليرادات

 ====== ===== ====== ===== ======= ====== 
 64.464 (48.710) (3.592) 18.652 13.186 84.928 أرباح القطاع للفترة

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

 )غير مدققة( 2017مارس  31كما في 
       

 5.702.605 (1.787.095) 355.652 546.008 264.473 6.323.567 إجمالي الموجودات
 ======== ====== ====== ====== ========= ======== 

 3.119.044 (607.197) 111.060 156.864 94.215 3.364.102 إجمالي المطلوبات
 ======== ====== ====== ====== ======== ======== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 ة )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحد
 )غير مدققة( 2017مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(  التقارير حول القطاعات 27
 

 
مــــنتجات 
 المقاوالت السيراميك

صـناعات 
 اإلجمالي الــــــحذف أخــــرى أخــــــرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

 )غير مدققة( 2016مارس  31ر المنتهية في فترة الثالثة أشه
       

 735.720 - 9.288 56.345 62.596 607.491 اإليرادات الخارجية 
 - (128.700) 3.277 47.951 2.892 74.580 اإليرادات فيما بين القطاعات

 ----------- ---------- ----------- ---------- ------------- ----------- 
 735.720 (128.700) 12.565 104.296 65.488 682.071 إليراداتإجمالي ا

 ====== ===== ====== ===== ======= ====== 
 65.860 (22.756) 4.768 20.990 11.572 51.286 أرباح القطاع للفترة

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

 )مدققة( 2016 ديسمبر 31كما في 
       

 5.756.254 (1.767.378) 373.858 519.017 405.025 6.225.732 جوداتإجمالي المو
 ======== ====== ====== ====== ========= ======= 

 3.076.174 (572.521) 129.593 127.722 173.546 3.217.834 إجمالي المطلوبات
 ======= ====== ====== ====== ======= ======= 

 
 ر الخاصة بالقطاعات الصادر تقارير بشأنهاتسوية األرباح أو الخسائ

 

 مارس 31 
2017 

 مارس 31
2016 

 ألف درهم ألف درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 82.428 108.559 إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنها بعد الضريبة
 (22.756) (48.710) حذف األرباح فيما بين القطاعات

 6.188 4.615 حقوق الملكيةطريقة أرباح شركات ُمستثمر بها ُمحتسبة وفقاً ل الحصة من
 ---------- --------- 
 64.464 65.860 
 ===== ===== 
 

 
 
  




