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  شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
  

  تقرير مجلس اإلدارة
  

    2015يونيو  30المالي خالل الستة أشھر المنصرمة في  عن األداء
  
   2015أغسطس  6
  

  السادة األعضاء المحترمين، 
  

ة الموحدة  ات سوية مع المعلومات المالي ة والعملي ال التجاري إنه من دواعي سرورنا تقديم تقريرينا حول األعم

  . 2015يونيو  30األولية الموجزة لفترة الستة أشھر المنصرمة في 

  

رة،  ذه الفت اء ھ لتأثن ي  واص تھا ف ع حص ة بي ت المجموع ية. أتم ات األساس ى العملي ا عل ة تركيزھ المجموع

د، وعين، التكمشر ة موصفالي برايفت ليمت ريت رأس الخيمة ش.ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة ورأس الخيم

ربح  اتج ال م و 37.6بنجالديش، وكان ن ون درھ ع  0.9ملي ذلك بي ى وجه الخصوص. وأتمت ك م عل ون درھ ملي

ربح  نجالديش ب د، ب ون د 0.6حصتھا في رأس الخيمة فارماسيوتيكالز برايفت ليمت ة ملي د حررت اتفاقي م. وق رھ

ن  ديكور ش.ذ.م.م. م ة للجبس وال تاريز ش.ذ.م.م ورأس الخيم وم وجالس انديس راء ألموني ي حم ع حصتھا ف لبي

ام  ذلك نسبة 2015المتوقع غلق عملية البيع في الربع الثالث من ع رة باعت المجموعة ك ذه الفت اء ھ % 39. أثن

ا ن ك ش.ذ.م.م مم ة ووترت ي رأس الخيم ن حصتھا ف روع م ة مش رام اتفاقي م إب ه ت ة وعلي ف الرقاب ن تخفي تج ع

  مشترك مع الشريك اآلخر. كان ذلك جزًء من استراتيجية المجموعة لتخفيض األعمال غير الرئيسية. 

  

  النتائج
   

غ  درت بمبل رة  1,548إيرادات المجموعة أثناء فترة الستة أشھر ق نفس الفت نفس المستوى ل ا ب م غالبً ون درھ ملي

ام األ بة للع ى نس ية انخفضت إل رادات الرئيس ن أن اإلي رغم م ى ال ر. عل غ 3.4خي ون  1,293% لتصل مبل ملي

ى  ي إل ربح األساس امش ال ع ھ د ارتف م، فق بة  114درھ ية ليصل نس ة أساس ط 30.4نقط ك وس اد ذل د س %. وق

ورو والز ادة بنسبة  في التحديات المستمرة في ظل الظروف االقتصادية على سبيل المثال اإلنخفاض بنسبة للي ي

ربح أسعار الغاز. تشمل مبادرات توفير التكاليف تخفيض المواد الخام وأسعار أجرة الشحن.  غ صافي ال د بل و ق

األولى من سنة فترة الستة أشھر ون درھم خالليمل  149.9(مليون درھم  146.4خالل ھذه الفترة مبلغ و قدره 

غ  العمليات المستمرة). صافي الربح من 2014 رة بل ذه الفت ل  150.8خالل ھ م مقاب ون درھ ون يمل 151.8ملي



 
م ن  درھ ھا م رة نفس دل. 2014خالل الفت ربح المع رأ  صافي ال دل ج رط(المع غ التضخم المف رة بل ) خالل الفت

ل  170.3 م مقاب ون  177.2مليون درھ مملي رة نفسھا من  درھ ادل . 2014خالل الفت ذكل، خسارة التب إضافة ل

غ األجنبي خالل ت در بمبل رة ق ة  18.9لك الفت ح سنوي بقيم ل رب م مقاب ون درھ اء نفس  3.2ملي م أثن ون درھ ملي

  الفترة. 

  

  ھذه النتائج بعد االخذ في االعتبار: 
  

 .تأثير التضخم في كل الفترات  

مليون درھم فيما يتعلق تابعة في السودان و  4.4مليون درھم وذلك من  48.4مخصص االنخفاض • 

 رعلى التوالي؛ LLCالجبس والديكورات  RAKو LLCاأللمنيوم والصناعات الزجاجية آل الحمراء 

  ريت رأس الخيمة ش.ذ.م.م؛ مليون درھم لبيع الحصة في التيك 37.6بح مبلغ 

  مليون درھم عن بيع الحصة في رأس الخيمة موصفلي برايفت ليمتد، بنجالديش؛ و 0.9ربح مبلغ 

  الحصة في شركات المجموعة األخرى وفقًا لما ھو مقرر سالفًا. مليون درھم عن بيع  3.7ربح مبلغ 

  

   2015يونيو  30أبرز الجوانب المالية لفترة ستة أشھر عن الفترة المنصرمة في 

  
يونيو  30الوحدة التفاصيل

2015 
يونيو  30

2014 
 التغييرات 

 

 (%0.1) 1548.1 1550.3مليون درھم إجمالي اإليرادات 
 %437.8412.0 6.3مليون درھم إجمالي الربح 

 bps 170 %26.6%28.3% ھامش إجمالي الربح

األرباح قبل الفائدة والضرائب 
 واإلھالك واالستھالك

 (%7.9) 285.7310.3مليون درھم

ھامش األرباح قبل الفائدة والضرائب 
 واإلھالك واالستھالك

%18.5%20.0% (150 bps) 

 (%2.4) 146.4149.9درھممليون  الدخل الصافي المدون

 (%12.4) 24.027.4مليون درھمالخسارة -أثر التضخم المفرط 

 (%3.9) 170.3177.2مليون درھم صافي الدخل المعدل

الربح المعلن عنه بعد الربح غير 
 المتحكم فيه (بحد أدنى)

 (%9.5) 136.9151.3مليون درھم

األرباح المعلن عنھا لكل سھم من 
  المستمرة العمليات

 (%10.5) 0.170.19درھم



 
يونيو  30

2015 
 ديسمبر 31

2014 
 التغييرات

 

 %6,272.8 5,999.9 4.5مليون درھم مجموع األصول

 ‐ 817.5817.5مليون درھمرأس المال

 (%5.2) 2,876.6 3,034.8مليون درھم حقوق المساھمين 

 %1,598.3 1,421.2 13.3مليون درھم صافي الدين

صافي الدين/ األرباح قبل الفائدة 
والضرائب واإلھالك واالستھالك 

األوقات 
الزمنية

2.82.4 ‐ 

 (40bps) %3.0%2.6% تكلفة الدين 

  
  

  ب
  

ة من  *إيرادات بالط السيراميك األساسي، واألدوات الصحية وأدوات المائدة تمثل نسبة مبيعات الشركة المجمع
  مواقع االنتاج وتمثل اإليرادات غير األساسية المقاوالت وغيرھا من األنشطة. 

  # باستثناء النقد واألرصدة البنكية للعمليات المتوقفة. 
  

  واألنشطة األخرى في الربع الثانيالمسئولية االجتماعية للشركات 
  

الطرق  ة االقتصادية ب ة والتطورات االجتماعي ة البيئ ا بحماي ى التزاماتھ د عل ادة التأكي ي إع ركة ف تمرت الش اس
  التالية: 

  
  الزيارات والرحالت التعليمية 

  
ة  زالالمشاركة الخيري رع لضحايا زل ع الصدقات والتب ي جمي ة ف يراميك رأس الخيم ال.  تشارك شركة س نيب

أيًضا قامت بتمويل الجوائز في حملة تبرعات تاور لينكس نيبال. تم التبرع كذلك بالسيراميك لصالح مدرسة دي 
  بي إس. 

  
  
  
  

شجرة في  300شارك موظفي شركة سيراميك رأس الخيمة في يوم األرض بزراعة أكثر من األنشطة البيئية 
ة لتجنب الحوادث في المعسكرات، وشاركنا في اليوم العالمي للصحة وال سالمة بالعمل مع شرطة رأس الخيم

  أماكن العمل، ونظمت شركة سيراميك رأس الخيمة بطولة التنس لموظفيھا. 
  
 
 
 
 





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  



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

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  
  

  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 ات النقديةلتدفقابيان 
  

  ٨ - ٧  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
  

  ٢٦ - ٩   المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
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٢ 

  ةتھا التابعا(ش.م.ع.) وشرك سيراميك رأس الخيمةشركة 
  

  (غير مدقق)الموجز الموحد  بيان األرباح أو الخسائر
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  

    
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  إيضاح  
           

            العمليات المستمرة 
  ٨١٢٫٧٧٦  ٨٠٣٫٨٣٩  ١٫٥٥٠٫٣٧٨  ١٫٥٤٨٫١٢٨    اإليرادات

 )٦١٣٫٥٥٨(  )٥٨١٫٥٨٤(  )١٫١٣٨٫٣٦٦( )١٫١١٠٫٢٨٢(  ١١  المبيعات تكلفة
    ---------------  ---------------  --------- ----   ------------  

  ١٩٩٫٢١٨  ٢٢٢٫٢٥٥  ٤١٢٫٠١٢  ٤٣٧٫٨٤٦    إجمالي األرباح
            

  )٨٦٫٢٥٨(  )٦٨٫٣٦١(  )١٥٨٫٠٧٧(  )١٥٧٫٧٢٧(  ٦  المصروفات اإلدارية والعمومية 
  )٨٢٫٠٧٩(  )٧٨٫٢٣٩(  )١٦٧٫٩٦٤(  )١٦٢٫٩٤١(  ٧  مصروفات البيع والتوزيع 

  ١١٫٣٣٧  ١٧٫٠٦٠  ٢٦٫٤٥٢  ٣٣٫٥٥٦    اإليرادات األخرى
    -----------  -----------  -----------  -----------  

  ٤٢٫٢١٨  ٩٢٫٧١٥  ١١٢٫٤٢٣  ١٥٠٫٧٣٤    التشغيلية األرباح
        

  )١٤٫٤٢٧(  )١٤٫٤٠٧(  )٣٢٫٣٥٢(  )٤٢٫٩٨٩(  ٨  التمويلمصروفات 
  ٣٫٩٢٠  ٧٫٧٥٥  ١١٫٩٦١  ٥٫٢٤٦  ٨  إيرادات التمويل

 محتسبة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا
  ١١٫٠٠٦  ٦٫١٥٨  ١٩٫٥٣٣  ١١٫٨٥٩  ١٠  وفقاً لحقوق الملكية

األرباح من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة 
  -  - - ٣٨٫٤٨٠ ١٠  وفقاً لحقوق الملكية

  -  ٢٫٥٦٦  -  ٣٫١٢٥  ٢٣  األرباح من استبعاد شركة تابعة 
  ٥٩٫٠٨٢  -  ٥٩٫٠٨٢  -  )١(١٦  تسوية أرصدة طرف ذي عالقةاألرباح من 

  )٦٫٤٩٠(  )١٫٢٢٤(  )٣٫٩٠٧(  )٢٫٨٥٥(  ٢٢  خسائر صافي المركز المالي
    -----------  -----------  -----------  -----------  

  ٩٥٫٣٠٩  ٩٣٫٥٦٣  ١٦٦٫٧٤٠  ١٦٣٫٦٠٠    األرباح قبل الضريبة من العمليات المستمرة 
  )٨٫٤٢٣(  )٦٫١٩١(  )١٤٫٩٠٠(  )١٢٫٨٤٢(    الضريبة مصروفات 

    -----------  -----------   ----------   ----------  
  ٨٦٫٨٨٦  ٨٧٫٣٧٢  ١٥١٫٨٤٠  ١٥٠٫٧٥٨    تمرة األرباح من العمليات المس

            
            العمليات المتوقفة 

  ٤٫٣١٥  )١٫٤٤٣(  )١٫٩٤٣(  )٤٫٤٠٢(  ٢٥  الخسائر من العمليات المتوقفة 
    ------ ------  -----------   ----------  ---------  

  ٩١٫٢٠١  ٨٥٫٩٢٩  ١٤٩٫٨٩٧ ١٤٦٫٣٥٦  أرباح الفترة
            

            :لـمنسوبة الاألرباح 
  ٩٣٫٢٧٣  ٧٩٫٠٦٦  ١٥١٫٢٩٦  ١٣٦٫٩٣٩    مالكي الشركة

  )٢٫٠٧٢(  ٦٫٨٦٣  )١٫٣٩٩(  ٩٫٤١٧    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------   ----------   ----------  

  ٩١٫٢٠١  ٨٥٫٩٢٩  ١٤٩٫٨٩٧ ١٤٦٫٣٥٦  أرباح الفترة
    ======  ======  ======  =====  
            

            ربحية السھم
  ٠ .١١  ٠ .١٠  ٠ .١٩  ٠ .١٧  ١٩  األساسية والمخففة (درھم) -لسھم ربحية ا

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

            العمليات المستمرة  –ربحية السھم 
  ٠ .١١  ٠ .١٠  ٠ .١٩  ٠ .١٧  ١٩  ربحية السھم األساسية والمخففة (درھم)

    ===  ===  ====  ====  
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٦لى إ ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

  .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 موحد)واإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد  بيان األرباح أو الخسائر
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  

    
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  إيضاح  
  ُمعاد بيانھا*    ُمعاد بيانھا*      
            

  ٩١٫٢٠١  ٨٥٫٩٢٩  ١٤٩٫٨٩٧ ١٤٦٫٣٥٦  أرباح الفترة
            

            اإليرادات الشاملة األخرى:
            

ى اً إل البنود التي قد تتم إعادة تصنيفھا الحق
            األرباح أو الخسائر:

            
  ٥٫١٦٨  )١٣٫٩٢٠(  )٥٫٣٣٧(  )٢١٫٩٩٦(    مالت األجنبيةفروق تحويل الع

  ٤٩٫٥٥٣  ٨٫٢٧١  ٢١٥٫٨٢٨  ٣٣٫٣١٨  ٢٧و  ٢٢  تأثير التضخم غير االعتيادي 
    -----------  -----------  ----------  -----------  

  ١٤٥٫٩٢٢  ٨٠٫٢٨٠  ٣٦٠٫٣٨٨  ١٥٧٫٦٧٨    اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي
    ======  ======  =====  ======  

            منسوبة لـ:ت الشاملة الإجمالي اإليرادا
  ١٤٣٫٠٧٨  ٧٣٫٦٢٢  ٣٥٤٫٨٣٣  ١٤٧٫٨٨٨    مالكي الشركة

  ٢٫٨٤٤  ٦٫٦٥٨  ٥٫٥٥٥  ٩٫٧٩٠    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  ----------  -----------  

  ١٤٥٫٩٢٢  ٨٠٫٢٨٠  ٣٦٠٫٣٨٨  ١٥٧٫٦٧٨    إجمالي اإليرادات الشاملة 
    ======  ======  =====  ======  
 

      
  .٢٧*راجع اإليضاح 

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٦إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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





٥ 

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

  )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة     
  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ھمألف در  ألف درھم    
        

        األنشطة التشغيلية
  ١٦٤٫٧٩٧  ١٥٩٫١٩٨    ضريبة الأرباح الفترة قبل 

        

        تسويات لـ:
  )١٩٫٥٣٣(  )١١٫٨٥٩(    وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا 

  ١٥٫٧٠٥  ٥٫١٦١    صافي المركز الماليخسائر 
  )٤٨٫١٤٤(  -    ي)تسوية أرصدة طرف ذي عالقة (صافاألرباح من 

  ٢٦٫٨٨١  ٢٠٫٥٥٣    مصروفات الفائدة
  )٨٫٧٦٥(  )٥٫٢٤٦(    إيرادات الفائدة

  )٢٫٤٥٣(  )٣٫٥٥٤(    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح
  -  )١٫٦١٩(    عقار استثماري من استبعاد األرباح

  -  )٣٫١٢٥(    تابعة  اتشرك بيعاألرباح من 
  -  )٣٨٫٤٨٠(    محتسبة وفقاً لحقوق الملكية شركات مستثمر بھا بيعاألرباح من 

  ٨٥٫٨٤١  ١٠٠٫٤١٨    االستھالك المحمل على الممتلكات واآلالت والمعدات
  ١٫٣٣٧  ١٫٧٣٧    إطفاء موجودات غير ملموسة

  ٣٫٣٥٣  ٩٥١    األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز التي تم شطبھا
  ٣٫٦٠٩  ٣٫٤٨٦  ماريستثاالستھالك المحمل على عقار ا

  ٢٫٦٦٢  ٦٫٨١٩    تعويضات نھاية الخدمة للموظفينمخصص 
     --------- ----  -------- ----  
    ٢٢٥٫٢٩٠  ٢٣٤٫٤٤٠  

        التغير في:
  )١٣٫٧٤٤(  ٣٫٠٧٥    المخزون (بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز) -
  )١٩٨٫٤٩٣(  )٢٢٫٤٧٥(    الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ٢٠٫٧٥٣  )١٢٣٫٩٢٩(    ي ذلك االستحقاقات طويلة األجل)المستحق من أطراف ذات عالقة (بما ف -
  -  ٨٣٫٤٥٩    الموجودات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع -
  )٩٫١٠٥(  ٤٩٫٥٧٠    الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم) -
  ١٫٤٩٦  ٣٤٫٩٥٨    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  -  )١٥٫٢٨٥(  على أنھا محتفظ بھا للبيع المطلوبات الُمصنفة -
  ١٫٤١٢  ٣٫١٥٤    المطلوبات المالية المشتقة -
  ٢٫٤٤٥  ٢٣    موجودات الضريبة المؤجلة -
  ٢٫٥٢٣  )٥(    مطلوبات الضريبة المؤجلة -

  ١٥٫٧٥٩  )٣٫٨١٧(    ) / المستردةالمدفوعة(ضريبة الدخل 
  )٥٫٨٤٧(  )٨٫١٣٥(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  )٦٫٧١٦(  ٣٫٠٣٥   التعديل على تحويل العمالت
    -------- -- --  ---- -- -----  

  ٣٣٫٧٧٣  ٢٣٨٫٠٦٨    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    -------- ----   -- -- ------  

        األنشطة االستثمارية
  )١١٨٫٤١٠(  )٩٩٫٣٤٨(    حيازة ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

  ٥٫٧٨١  )١٦٫٠٢٥(    التغير في الودائع المصرفية
  )١٩(  -    إضافات إلى العقارات االستثمارية

  ٢٫٨٨٨  ٣٫٨١٧    ممتلكات وآالت ومعدات استبعادالمتحصالت من 
  -  ١٧٫٠٤٤    من استبعاد شركة تابعة المتحصالت 

  -  ١٧٫٢٥٠    بيع عقارات استثماريةالمتحصالت من 
  )٥٠٣(  )١٦٣(    موجودات غير ملموسة حيازة

  -  -    شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية االستثمار في
  ٢٨٫٣٦٢  ١١٫٣٩٢    توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية

  ٥٫٧٥٧  ٥٫٢٤٦    إيرادات الفائدة المستلمة
    -------------  ------- ---- -  

  )٧٦٫١٤٤(  )٦٠٫٧٨٧(    شطة االستثماريةاألن المستخدم في صافي النقد
    ------- ------  --- ---- -----  
  



٦ 

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

  (تابع)  (غير مدقق) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة     

  يونيو ٣٠لــــــــــــــمنتھـية في ا
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

        األنشطة التمويلية
  ١٦٧٫٩٢٤  ٩٩٠٫١٧٣    قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليھا 

  )١٣٥٫٧١٦(  )٦٢٧٫٢٦٤(    سداد قروض مصرفية طويلة األجل 
  )٨٠٫٣٥٦(  )٦١٫٨٥٥(    )(صافيالحركة في القروض المصرفية قصيرة األجل  صافي

  )٢٦٫٨٨١(  )٢٠٫٥٥٣(    الفائدة المدفوعة
  )١١١٫٤٨٠(  )٢٨٦٫١٣٣(    المدفوعة  رباحتوزيعات األ

  )٢٫٤٠٠(  )٤٫٢٢٨(    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  )٧٫٢٤٦(  )٣٣٫٠٣٢(     للحصص غير المسيطرة المدفوعة رباحتوزيعات األ
  ٧٥٢  -    رةمن قبل الحصص غير المسيطستثمرة األموال المُ 

    ---------- --  ---------- ---  
  )١٩٥٫٤٠٣(  )٤٢٫٨٩٢(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

  )٢٣٥٫٧٧٤(  ١٣٤٫٣٨٩    في النقد وما يعادله )النقصالزيادة/ (صافي 
        

  ٤٣٦٫٠٠٤  ٣٣١٫٣٨١    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    -----------  -----------  
  ٢٠٠٫٢٣٠  ٤٦٥٫٧٧٠    لنقد وما يعادله في نھاية الفترةا

    ======  ======  
        يتمثل بـ: 

  ٣١٤٫٧٩٧  ٦٤٤٫٦١٤    النقد في الصندوق ولدى البنك (صافي من الودائع المصرفية الخاضعة لرھن)
  )١١٤٫٥٦٧(  )١٧٨٫٨٤٤(    على المكشوف   سحب مصرفي

    ----------- --   ------------  
    ٢٠٠٫٢٣٠  ٤٦٥٫٧٧٠  
    ======  ======  
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٦إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  

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



٧ 

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

  الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة  
  

      -----------------------------------------------------------------------كةالمنسوبة إلى مساھمي الشر------------------------------------------------------------------  

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

  اتاحـــــتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي التضخم 
  غير االعتيادي

  االحتياطيات
  الــــــــعامة

  احتياطيات 
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  ـــــماليإجــ
  االحتياطيات

  
  اليــــــإجم

  الشركة األم 
  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   
                          

  ) ة(مدقق ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  ٢٫٦٣٩٫٤٣٥  ١٦٥٫٩٧٣  ٢٫٤٧٣٫٤٦٢  ١٫٧٣٠٫٢٦٠  ١٫٣٤٥٫٦٩٩  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٢٦٠٫١٨١(  )٦٨٫٦٢٩(  ٣٥٣٫٨٥٥  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢  )ا(معاد بيانھ

                          

 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                          )ة(غير مدقق

                          

  ١٤٩٫٨٩٧  )١٫٣٩٩(  ١٥١٫٢٩٦  ١٥١٫٢٩٦  ١٥١٫٢٩٦  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                          

   اإليرادات الشاملة األخرى
                          (ُمعاد بيانھا)

  )٥٫٣٣٧(  )١٫١٢٨(  )٤٫٢٠٩(  )٤٫٢٠٩(  -  -  -  )٧٫٧٠٤(  ٣٫٤٩٥  -  -  -  احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
                          

  التضخم غير االعتيادي (راجع  تأثير
  ٢١٥٫٨٢٨  ٨٫٠٨٢  ٢٠٧٫٧٤٦  ٢٠٧٫٧٤٦  -  -  -  ٢٠٧٫٧٤٦  -  -  -  -   )٢٧و  ٢٢ يناإليضاح

  --------  --------  --------  --------   -----------  --------  --------  ----- ------   -----------   -----------  --------   ------------  
  ٣٦٠٫٣٨٨  ٥٫٥٥٥  ٣٥٤٫٨٣٣  ٣٥٤٫٨٣٣  ١٥١٫٢٩٦  -  -  ٢٠٠٫٠٤٢  ٣٫٤٩٥  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

                          

(غيرحركات حقوق الملكية األخرى
                          مدققة)

                          

  -  -  -  -  )٢١٫٠٧٤(  -  -  -  -  ٢١٫٠٧٤  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
                          

  -  -  -  )٧٤٫٣٢١(  )٧٤٫٣٢١(  -  -  -  -  -  -  ٧٤٫٣٢١  مصدرة منحةأسھم 
                          

عامالت مع مالكي الشركة، المسجلة الم
(غير مباشرة ضمن حقوق الملكية 

                          مدققة)
                          

  )٢٫٤٠٠(  -  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  )١١٨٫٧٢٦(  )٧٫٢٤٦(  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المعلنة

                          

  التغيرات في حصص الملكية في
                          شركات تابعة

                          

  األموال المستثمرة من قبل الحصص
  ٧٥٢  ٧٥٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  غير المسيطرة 

   -----------   -----------   -----------  -------------  -------------   ----------   ----------   --------------   --------------   --------------   -----------   --------------  
  ٢٫٨٧٩٫٤٤٩  ١٦٥٫٠٣٤  ٢٫٧١٤٫٤١٥  ١٫٨٩٦٫٨٩٢  ١٫٢٨٧٫٧٢٠  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٦٠٫١٣٩(  )٦٥٫١٣٤(  ٣٧٤٫٩٢٩  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٣  )ة(غير مدقق ٢٠١٤يونيو  ٣٠في 

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



٨ 

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

  (تابع)   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة  

  

      -----------------------------------------------------------------------إلى مساھمي الشركةالمنسوبة------------------------------------------------------------------  

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

  اتاحـــــتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي التضخم 
  غير االعتيادي

  االحتياطيات
  الــــــــعامة

  احتياطيات 
  رأس المال

  احاألربــــ
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  االحتياطيات

  
  إجمـــــــالي

  الشركة األم 
  الـحصص

  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  
                          

  ) ة(مدقق ٢٠١٥يناير  ١صيد في الر
  ٣٫٠٣٤٫٨١٣  ٢٢٦٫٥٠٥  ٢٫٨٠٨٫٣٠٨  ١٫٩٩٠٫٧٨٥  ١٫٣٩٤٫٠١٤  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٧٩٫٦٨١(  )٧٩٫٣٢٤(  ٣٩٦٫٢٦٠  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٣  
                          

 إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                          )ة(غير مدقق

                          

  ١٤٦٫٣٥٦  ٩٫٤٢٨  ١٣٦٫٩٢٨  ١٣٦٫٩٢٨  ١٣٦٫٩٢٨  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                          

                           اإليرادات الشاملة األخرى
  )٢١٫٩٩٦(  )٣٫٠٥٢(  )١٨٫٩٤٤(  )١٨٫٩٤٤(  -  -  -  )١٥٫٠٩٨(  )٣٫٨٤٦(  -  -  -  احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

  التضخم غير االعتيادي (راجع  تأثير
  ٣٣٫٣١٨  ٣٫٤١٤  ٢٩٫٩٠٤  ٢٩٫٩٠٤  -  -  -  ٢٩٫٩٠٤  -  -  -  -   )٢٧و  ٢٢ يناإليضاح

  --------  --------  --------  ------- ---   -----------  --------  --------  ------- -----   -----------   -----------  --------   ------------  
  ١٥٧٫٦٧٨  ٩٫٧٩٠  ١٤٧٫٨٨٨  ١٤٧٫٨٨٨  ١٣٦٫٩٢٨  -  -  ١٤٫٨٠٦  )٣٫٨٤٦(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

                          

  حركات حقوق الملكية األخرى
                          )ة(غير مدقق

                          

  )٤٫٢٢٨(  )٥٨٩(  )٣٫٦٣٩(  )٣٫٦٣٩(  )٣٫٦٣٩(  -  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
                          

  -  -  -  -  )٤١٫١٩٣(  -  -  -  -  ٤١٫١٩٣  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
                          

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

                          

  )٢٨٦٫١٣٣(  -  )٢٨٦٫١٣٣(  )٢٨٦٫١٣٣(  )٢٨٦٫١٣٣(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح الُمعلنة
                          

الموزعة على الحصص توزيعات األرباح 
  )٣٣٫٠٣٢(  )٣٣٫٠٣٢(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  غير المسيطرة

                          

التغيرات في حصص الملكية في شركات 
                          تابعة

                          

نتيجة الحصص غير المسيطرة  الزيادة في
  ٧٫٤٥٤  ٧٫٤٥٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٣(راجع إيضاح  الستبعاد شركات تابعة

   -----------   -----------   -----------  -------------  -- -----------   ----------   ----------   --------------   --------------   --------------   -----------   --------------  
  ٢٫٨٧٦٫٥٥٢  ٢١٠٫١٢٨  ٢٫٦٦٦٫٤٢٤  ١٫٨٤٨٫٩٠١  ١٫١٩٩٫٩٧٧  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٦٤٫٨٧٥(  )٨٣٫١٧٠(  ٤٣٧٫٤٥٣  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٣  )ة(غير مدقق ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
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  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٦إلى  ٩ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



٩ 

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

  احات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةإيض
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
   معلومات حول الشركة  ١

  
الصادر  ٨٩/ ٦بموجب المرسوم األميري رقم  تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) ("الشركة" أو "الشركة القابضة")

ً للإمارة رأس الخيمة  محدودة في ذات مسؤوليةكشركة  ١٩٨٩ مارس ٢٦بتاريخ  قانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
يوليو  ٦تاريخ بالصادر  ٩/٩١بموجب المرسوم األميري رقم وتعديالته). تم الحقاً تغيير الوضع القانوني للشركة ( ١٩٨٤لسنة  ٨رقم 

، مدينة الحمرا، إمارة رأس الخيمة، الجزيرة ٤٧١٤ب  .شركة المسجل ھو صعنوان ال لتصبح شركة مساھمة عامة. إن ١٩٩١
  سوق أبوظبي لألوراق المالية.في  مدرجةاإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة 

  
اريخ ("الفترة المنتھية في ذلك الت الستة أشھرولفترة  ٢٠١٥ يونيو ٣٠تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في 

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

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

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

  المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.
  
  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 كاملعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية الم
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  التقديـرات واألحكام المحاسبية

  
ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات باالدارة  قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ھذهاعداد  عند

  قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. لوبات وااليرادات والمصروفات.للموجودات والمط الُمعلنةالمحاسبية والمبالغ 
  

لعدم اليقين عھا من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمصادر الرئيسية كانت األحكام الھامة التي تم وض
وللسنة المنتھية في ذلك  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في للمجموعة لتقديرات ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة في ا

  التاريخ.
  

  مةالسياسات المحاسبية الھا        ٣
  

 إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل
  .ية في ذلك التاريخوللسنة المنتھ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المجموعة عند إعداد بياناتھا المالية الموحدة كما في 

  
   ديالت الجديدةوالتعالمعايير والتفسيرات   ٤

  
ويجوز تطبيقھا  ،٢٠١٥يناير  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  ،٢٠١٥يناير  ١سنوية التي تبدأ في بشكل مسبق على الفترات ال
  
 ضيح الطرق المقبولة لالستھالك واإلطفاءتو  
 من معايير التقارير المالية  ١٢و  ١٠الموحدة (التعديالت على المعايير رقم  من العمليات اءالشركات االستثمارية: تطبيق االستثن

  )٢٨الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ت الزميلة واالئتالفات المشتركة الخاصة بھا (التعديالت على والشركا الشركة المستثمرةالموجودات بين  في والمساھمةبيع ال

  )٢٨من معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠المعيار رقم 
  اإليرادات من العقود مع عمالء :من معايير التقارير المالية الدولية ١٥المعيار""  
  األدوات المالية: لدوليةمن معايير التقارير المالية ا ٩المعيار""  



١٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  إدارة المخاطر المالية         ٥
  

دارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك األغراض والسياسات التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية إن أغراض وسياسات المجموعة إل
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ.  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الموحدة كما في 

  

  المصروفات اإلدارية والعمومية   ٦

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  
          تتضمن ما يلي: 

  ٢٦٫٤٧٤  ٢٤٫٢٩٦  ٥٣٫٠٦٥  ٤٩٫٥٢٢  موظفين التكاليف 
  ٨٫٧٢٦  ٥٫٥٠٠  ١٤٫٤٤٣  ١٠٫٧٨٣  االستھالك

  ٢٫٢٢٦  ٢٫٤٦٠  ٤٫٠٦٧  ٤٫٦٦٥  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
  ٧٫٢٨٧  ٨٧٤  ٨٫٦٠٩  ١٫٢٧١  إصالحات وصيانة 

  ١٥٫٠٦٥  ١٫٥٦٤  ١٧٫٨٢٧  ٤٫٢٢٥  قانونية ومھنية  أتعاب
  ٧٥٢  ٨٤٥  ١٫١٧٢  ١٫٧٣٧  إطفاء موجودات غير ملموسة  

  ٩٫٨٦٦  ٥٫١١١  ٢٧٫٦٥١  ٩٫٤٠٣  ذمم مدينة تجارية مة خسائر انخفاض قي
ودات مصنفة على أنھا متاحة موجخسائر انخفاض قيمة 

  -  ٤٫٤٠٠  -  ٥٢٫٨٠٠  )٢٤(راجع اإليضاح  للبيع
  === ==  === ==  ====  ===  

  
  مصروفات البيع والتوزيع     ٧

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  

          تتضمن ما يلي: 
  ١٥٫٧٥٧  ١٧٫٧١٧  ٣١٫٤٥٩  ٣٤٫٩٦٦  موظفين التكاليف 

  ٢٤٫٢٣٠  ١٧٫٨٨٧  ٦٠٫٦٠٥ ٤٨٫٤١٤  الشحن والنقل 
  ٢١٫٦٧٣  ١٨٫٩٤٠  ٤٦٫٨٦٤  ٣٧٫٢٦٩  الخصومات المتعلقة باألداء 

  ١٠٫٧٢٠  ١٧٫٣٧٨  ١٦٫٥٩٦  ٢٨٫٧٤٥  دعاية وترويج 
  ٣٠١  ٩٩  ٦٦٤  ٢٣١  سفر وترفيه 
  ٢١٧  ٣٠٣  ٤٢٩  ٥٥٩  االستھالك 

   ===  = ==  ====  ===  
  
     يلإيرادات ومصروفات التمو  ٨

    
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  

          إيرادات التمويل
  ١٫٣٥٣  ٨٢٣  ٢٫٩٣٢  ١٫٩٥١  الفائدة على الودائع الثابتة

  ١٫٨٢٤  ٨٨٨  ٥٫٦٥٦  ١٫٩٦٢  الفائدة على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
  ٦٤٤  ٥٫٣٨٩  ٣٫١٩٦  -  صرف العمالت األجنبية أرباحصافي 
  ٩٩  ٦٥٥  ١٧٧  ١٫٣٣٣  أخرى

   ----------  ---------   ----------  -------  
  ٣٫٩٢٠  ٧٫٧٥٥  ١١٫٩٦١  ٥٫٢٤٦  إجمالي إيرادات التمويل

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

  



١١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
    (تابع) إيرادات ومصروفات التمويل  ٨
  

    
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  مألف درھ  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  

          التمويل مصروفات
  ١١٫٨٣٣  ٩٫٥٤٢  ٢٦٫٤٣٨  ٢٠٫٥١٧  الفائدة على القروض المصرفية

  -  ٣٫٠٨٣  -  ٣٫١٢٥  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
  ٢٫٥٩٤  ١٫٧٨٢  ٥٫٩١٤  ٣٫٥٨٢  رسوم مصرفية

  -  -  -  ١٥٫٧٦٥  العمالت األجنبية صافي خسائر صرف
   ----------   ---------   ----------  ---------  

  ١٤٫٤٢٧  ١٤٫٤٠٧  ٣٢٫٥٢  ٤٢٫٩٨٩  إجمالي مصروفات التمويل
  === ==  === ==  =====  =====  

  صافي مصروفات التمويل المعترف بھا في
  ١٠٫٥٠٧  ٦٫٦٥٢  ٢٠٫٣٩١  ٣٧٫٧٤٣  األرباح أو الخسائر

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

  واألعمال الرأسمالية قيد االنجازالممتلكات واآلالت والمعدات   ٩
  

  )ةاإلضافات واالستبعادات واالستھالك (غير مدقق
  

وقامت بإجراء إضافات إلى  على ممتلكات وآالت ومعدات ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھراستحوذت المجموعة خالل فترة 
  .درھم) مليون ١١٨٫٤: ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة درھم مليون  ٩٩٫٣٥بمبلغ قيد اإلنجاز األعمال الرأسمالية 

  
 ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة درھم  مليون ٠٫١٩تم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ 

: ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة درھم  مليون ٣٫٥٤استبعاد بقيمة  أرباحتج عنه ، مما ندرھم) مليون ٣٫٠: ٢٠١٤ يونيو
  الموجز الموحد.  بيان األرباح أو الخسائراإليرادات األخرى في  ، والتي تم إدراجھا ضمنرھم)مليون د ٢٫٤٠بقيمة  أرباح

  
 يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة مليون درھم  ٩٤٫٢١رة الحالية بلغ االستھالك الُمحتسب للممتلكات واآلالت والمعدات عن الفت

  مليون درھم). ٨٣٫٢٩: ٢٠١٤
  

  والمعدات بسبب احتساب التضخم غير االعتيادي. واآلالت حول الحركة في الممتلكات ٢٢راجع كذلك اإليضاح 
  

  استثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١٠
  

ذ.م.م."  واترتيك"رأس الخيمة  في إحدى الشركات التابعة وھي ٪٣٩البالغة  حصتھاقامت المجموعة ببيع ، ٢٠١٥أبريل  ١اً من اعتبار
على أنه شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية نظراً ألنه يتم السيطرة بصورة  ٪٥١البالغ  وقامت باالعتراف باالستثمار المتبقي

المساھم اآلخر. بلغت القيمة العادلة لالستثمار المتبقي في تاريخ االستبعاد  من قبلذ.م.م."  واترتيك"رأس الخيمة  عمليات مشتركة على
  .٢٣مليون درھم. راجع أيضاً اإليضاح  ٢٫٥٨

  

ً لحقوق الملكية منتھية في ال الستة أشھرلفترة  درھم مليون ١١٫٨٦ بلغت حصة المجموعة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا
  .درھم)مليون  ١٩٫٥٠: ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

  

درھم خالل الفترة الحالية من شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية مليون  ١١٫٣٩بمبلغ استلمت المجموعة توزيعات أرباح 
  درھم).مليون  ٢٨٫٤: ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة 

  
في شركتين  ٪٢٠و  ٪٥١، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصصھا البالغة ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرخالل فترة 

وشركة "رأس الخيمة موشافي (بنجالديش) برايفت ليمتد"، على  رأس الخيمة التيكريت ذ.م.م." تخضعان لسيطرة مشتركة وھما شركة "
  التوالي.

  
  
  
  



١٢ 

  كة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشر
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع) استثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١٠

  

  
  المخزون  ١١

  

  
مليون  ٤٢٫٠٨متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ ، اعترفت المجموعة بخسائر ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في 

لكي مليون درھم)،  ٢١١٫٨٠مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٣٠٫٥٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٧٠٫٥درھم مقابل تكلفة بلغت 
الفرق ضمن تكلفة المبيعات ضمن بيان األرباح أو يتم إدراج  .يث أن القيمة كانت أقل من تكلفتهيصل إلى صافي القيمة المحققة ح

  .٢٢الموحد. راجع أيضاً اإليضاح  الموجز الخسائر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
رأس الخيمة 

  ذ.م.م.التيكريت 

رأس الخيمة موشافي 
(بنجالديش) برايفت 

  اإلجمالي  ليمتد
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة) (غير مدققة) 

        
  ١٠٫٥٥١  -  ١٠٫٥٥١  القيمة الدفتريةصافي 

  )٤٩٫٠٣١(  )٩٠٨(  )٤٨٫١٢٣(  ناقصاً: ثمن البيع
   --------- ---  --------  ---- --------  

  )٣٨٫٤٨٠(  )٩٠٨(  )٣٧٫٥٧٢(  من استبعاد استثمارات ح)(األربا
 ====== ====  ======  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  )ة(مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق    
        

  ٦٦٧٫٩٨٨  ٦٧٢٫٠٠٢  صافي القيمة القابلة للتحقيق)التخفيض ل صافية منالبضائع تامة الصنع (
  )٤٢٫٥٣٥(  )٥٦٫٩٢٠(    لمخزون بطيء الحركة والمتقادمصاً: مخصص اناق
     ------------   ------------  
    ٦٢٥٫٤٥٣  ٦١٥٫٠٨٢  
        

  ٣١٣٫١٢٨  ٢٧٢٫٧٧٨    مواد خام
  ٣١٫٣١٤  ٦٤٫٣٤٤    بضائع في الطريق
  ١٩٫٣٣٠  ٣١٫٣١٧    أعمال قيد اإلنجاز

  ١٩٩٫٧٠٧  ٢٠٥٫٩١٣    مخزون وقطع الغيار
  ------------ --   --------------  

    ١٫١٨٨٫٩٥٩  ١٫١٨٩٫٤٣٤  
        

  )٤٩٫٥٦٨(  )٥١٫١٤٤(    لمواد الخام وقطع الغيار والمخزون بطيء الحركة ناقصاً: مخصص ا
    ------ --------  ------- ------  

  ١٫١٣٩٫٣٩١  ١٫١٣٨٫٢٩٠    اإلجمالي
  ========  =======  



١٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٢

      
            النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٣

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
      

  ١٫٦٢٨  ١٫٨٦١  النقد في الصندوق
      النقد لدى البنك

  ١١٤٫٣٦٥  ٨٢٫٤١٤  ودائع ثابتةفي  -
  ٣١٤٫٦٤٣  ٤٦٥٫٠٥٧  حسابات جاريةفي  -
  ٢٫٥٤٠  ٤٫٢٩٤  ودائع ھامشيةفي  -
  ١٥٫١٧٠  ٧٣٫٥١٩  حسابات تحت الطلبفي  -
  -- ---------  -----------  
  ٤٤٨٫٣٤٦  ٦٢٧٫١٤٥  
  ======   ======  
  

مليون  ٧٢٫٨٩ومبلغ  مليون درھم) ٠٫٤٧ :٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٠٫٣٣يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
  بية المتحدة. على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العر مليون درھم) ١١٥٫١: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(درھم 

  
ً للمعدالت التجارية   االعتياديةيتم االحتفاظ بالودائع الثابتة لدى بنوك بفترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشھر وتخضع لفائدة وفقا

 ) والذي يتم االحتفاظ بھا لدى البنوك كرھن مقابل تسھيالتمليون درھم ٤٫٦٩: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون ردھم  ٢٠٫٧١وتتضمن مبلغ 
  مصرفية تم الحصول عليھا من قبل المجموعة.

  
  رأس المال  ١٤

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق    

        المصرح به والمصدر والمدفوع 
  ١٧٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠    درھم للسھم الواحد ١سھم مدفوع نقداً بقيمة ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  ٦٤٧٫٥٢٣  ٦٤٧٫٥٢٣    درھم للسھم  ١كأسھم منحة بقيمة سھم مصدر  ٦٤٧٫٥٢٢٫٢٠٠

  -----------  -----------  
    ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  
    ======  ======  

  

وفقاً لما  ٪٣٥باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٢٠١٥ابريل  ٢٦قام المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ  )١
 . قبل مجلس اإلدارةتم اقتراحه من 

 
باعتماد األتعاب المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة  ٢٠١٥ابريل  ٢٦قام المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ  )٢

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٣٫٧بمبلغ 
  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم 

  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
     

  ١٫٠٨٢٫٩١٩  ١٫١٥٤٫٨٣٧  الذمم المدينة التجارية
  )١٤٥٫٥٤٣(  )١٤٣٫٥٥٤(  خسائر انخفاض القيمة صص مخناقصاً: 

   --------------  -------------  
  ٩٣٧٫٣٧٦  ١٫٠١١٫٢٨٣  

ً  السلفيات   ١١٨٫٣٥٧  ١٣١٫٤٦١  والمبالغ المدفوعة مقدما
  ١٠٫٥٠٢  ٢٠٫٣٩٣  الودائع

  ١٠٣٫٨٢٠  ٧٨٫٧٣١  الذمم المدينة األخرى
   --------------   --------------  
  ١٫١٧٠٫٠٥٥  ١٫٢٤١٫٨٦٨  
  ========  =======  



١٤ 

  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  
  (تابع)ضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إي

  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 
  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٥

  

  
  قةمعامالت األطراف ذات العال  ١٦

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

بصورة رئيسية من الشركات الزميلة واالئتالفات  لدى المجموعة . تتألف األطراف ذات العالقة٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
والمساھمين الرئيسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين. يتم االتفاق على شروط وسياسات التي تخضع لسيطرة مشتركة والشركات المشتركة 

  األسعار الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.
  

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

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة   

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  
      

  ١٤٦٫٢١٦  ١٦٠٫٢٤٥  المبيعات
  ٧١٫٠٠٣  ١٠٠٫٠٣٦  المشتريات

  ======  =====  
      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:

      
  ٩٫٤٩٦  ٩٫٤٩٨  رواتب وامتيازات

  ٢٢٠  ٣٠٣  تعويضات نھاية الخدمة 
  ===  ===  

  
   يونيو ٣٠  

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  

      المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٤٠٨٫٤٥٤  ٥٢٥٫٧٤٨  بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية الشركات المستثمر

  ٢٢٫٥٧٣  ٢٨٫٧١٦  أطراف ذات عالقة أخرى
  )١٣٨٫٢٣٠(  )١٣٧٫٧٤٤(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة

   -------------   -------------  
  ٢٩٢٫٧٩٧  ٤١٦٫٧٢٠  
  ======  ======  

  
  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم 

  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
      

  ٤٣٩٫٥٧٧  ٤٧٠٫٠٠٦  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٢١٫٩٠٨  ٢٢٠٫٨٢٥  االستحقاقات والمصروفات األخرى

  ٧١٫٨٣٧  ٧١٫٢٥٩  سلفيات من العمالء
  ٤٤٫٧٥٠  ٤٨٫٢٩٠ عموالت وخصومات مستحقة الدفع 

  ٢٨٫٨٤٣  ٣٠٫٩٥٩  أخرىذمم دائنة 
  -----------  -----------  
  ٨٠٦٫٩١٥  ٨٤١٫٣٣٩  
  ======  ======  



١٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)  ١٦

   يونيو ٣٠  
٢٠١٥  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  

      قةالمستحق إلى أطراف ذات عال
  ٨٫١٠٤  ٢٩  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٥٥٫٥٩٣  ٩٨٫٤٥٩  أطراف ذات عالقة أخرى
  ----------   ----------  
  ٦٣٫٦٩٧  ٩٨٫٤٨٨  
  =====  =====  

  

 مستحقة من األطراف ذات العالقةالتسوية األرصدة  )١(
  

األطراف ذات العالقة بتسوية مبالغ مستحقة الدفع من لبعض لك األساسي االم ، قام٢٠١٤يونيو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في خالل 
مليون درھم (صافي) في شكل قطعة أرض باإلنابة  ٨٣٩٫٣قبل ھذه األطراف ذات العالقة إلى المجموعة، والتي بلغت قيمتھا الدفترية 

   ة أرصدة ھذه األطراف ذات العالقة.عن ھذه األطراف ذات العالقة. وعليه، تلقت المجموعة قطعة أرض مقابل تسوي
  

ً لمتطلبات المعيار  لقطعة األرض العادلة القيمةتم تحديد  من معايير التقارير المالية الدولية: قياس  ١٣من قبل شركة تقييم مستقلة وفقا
 ٥٩٫١االعتراف بأرباح بقيمة  مليون درھم، كما تم ٨٩٩٫٣القيمة العادلة، حيث تم االعتراف بھا كعقار استثماري بقيمة عادلة بمبلغ 

، وذلك عند تسوية أرصدة األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله. ضمن األرباح أو الخسائر (بعد خصم تكاليف المعاملة) مليون درھم
دات مالية)، فقد تم فيما يتعلق بتكلفة العقار االستثماري الذي تم االستحواذ عليه مقابل المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (موجو

  تحديدھا بالقيمة العادلة للعقار االستثماري الذي تم استالمه. 
        

  القروض المصرفية  ١٧
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق    

        

        قصيرة األجل )١(
  ١٢٢٫٢٨٦  ١٧٧٫٠٩٥    على المكشوفوبات مصرفية سح

  ٤٩٩٫٠٤١  ٤٤١٫٣٢٠    جلقروض قصيرة األ
  ١٣١٫٧٣٣  ١٢٧٫٥٩٩    إيصاالت أمانة

  االستحقاق قصير األجل من قروض مصرفية
    ٣٤٦٫١٢٢  ٢٣٤٫٨٩٧  ) أدناه)٢طويلة األجل (راجع اإليضاح (

  -------- ----  ----- --------  
    ١٫٠٩٩٫١٨٢  ٩٨٠٫٩١١  
    ======  =======  
        

    

أشھر  الستةفــترة 
ية في الـــــــــــمنتھ

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠
  الـــسنة المنتھية في 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  ألف درھم  ألف درھم    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق    
        

        القروض المصرفية طويلة األجل )٢(
  ١٫٢٤٧٫٠٦٠  ١٫١١٦٫٥١٠    الرصيد االفتتاحي

  ١٦٥٫٣٣٠  ٩٩٠٫١٧٣    زائداً: القروض التي تم الحصول عليھا خالل الفترة / السنة
  )٢٩٥٫٨٨٠(  )٦٢٧٫٢٦٤(    اً: المبالغ المسددة خالل الفترة / السنةناقص

     ----------- ---  ----- --------  
  ١٫١١٦٫٥١٠  ١٫٤٧٩٫٤١٩    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١/  ٢٠١٥يونيو  ٣٠ - الرصيد الختامي

  )٣٤٦٫١٢٢(  )٢٣٤٫٨٩٧(    ) أعاله)١ناقصاً: االستحقاق قصير األجل لقروض ألجل (راجع اإليضاح (
    ---------- ----  ---- --------  

ديسمبر  ٣١/ ٢٠١٥ يونيو  ٣٠ - االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل
٧٧٠٫٣٨٨  ١٫٢٤٤٫٥٢٢    ٢٠١٤  

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



١٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  تة أشھرالسلفترة 

  
  (تابع) القروض المصرفية  ١٧

  
تم اإلفصاح الت الفائدة والضمانات المقدمة، إن التفاصيل المتعلقة بالقروض المصرفية طويلة األجل، بما في ذلك شروط السداد ومعد

. تم الحصول على القروض المصرفية طويلة األجل ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في عنھا ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
 ً  ٢٠١٥: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢إلى  ٢٠١٦متشابھة وتستحق خالل الفترة من  لضمانات مصرفيةالجديدة خالل الفترة الحالية وفقا

  ).٪٣٫٢٥إلى  ٪٢٫٢٥: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٪٣٫٥إلى  ٪١٫٧٥وتخضع لمعدالت فائدة تتراوح من  )٢٠١٩إلى 
  

شيء درھم و وال مليون درھم  ٠٫٠٧تتضمن القروض طويلة األجل والقروض قصيرة األجل وإيصاالت األمانة تمويل إسالمي بمبلغ 
  على التوالي. مليون درھم) ١١٣٫٩٩مليون درھم و  ١٨٣٫٦٨مليون درھم و  ٠٫١٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٩٠٫١٤

  
  األدوات المالية المشتقة     ١٨

  
التي تساوي القيم السوقية، باإلضافة إلى القيم االسمية التي وبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، ي

تخضع للتحليل وفقاً لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والسعر أو المؤشر المرجعي، وتشكل 
نھا 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.
  

   ----------  تاريخ االستحقاق --------     

  
القيمة العادلة 
  الــــــــموجبة

عادلة القيمة ال
  الــــــــــسالبة

الــــقيمة 
  االسميـة

  الل سنةخ
  واحدة 

  من سنة إلى 
  خمس سنوات

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
             ٢٠١٥ يونيو ٣٠

            

  -  ٨٢٫٠٨٠  ٨٢٫٠٨٠  ٣٫١٢٥  -  عقود آجلة
  -------  --------  ----------  -----------  --------  
  -  ٨٢٫٠٨٠  ٨٢٫٠٨٠  ٣٫١٢٥  -  
  ====  ====  =====  =====  ====  
            
             ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

            

  -  ٣٫٨٣٥  ٣٫٨٣٥  -  ٢٩  العمالتعقود مقايضة صرف 
  ----  ------  --------  --------   --------   
  ٣٫٨٣٥  ٣٫٨٣٥  -  ٢٩  -  
  ==  ===  ====  ====  ====  
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة
  

ة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدناه، يتم تصنيف كاف
  : مستوى من المدخالت الھامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامةاستناداً إلى مدخالت أقل 

  
  موجودات أو مطلوبات مطابقة.: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة ل١المستوى 
: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى األول وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء ٢المستوى 

  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  يات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معط٣المستوى 

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

دخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة استناداً إلى أقل مستوى من المالمستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (
، احتفظت المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية التي تم قياسھا بالقيمة ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في  عامة) في نھاية فترة التقرير.

  العادلة:
  
  
  
  
  



١٧ 

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

  (تابع)لية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات الما
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  األدوات المالية المشتقة (تابع)      ١٨

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة (تابع)

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
         ٢٠١٥ يونيو ٣٠

        المالية تالمطلوبا
  -  ٣٫١٢٥  -  صافي –المالية المشتقة  المطلوبات

  -----  --------  -----  
  -  ٣٫١٢٥  -  
  ===  ====  ===  
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
         ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

        الموجودات المالية
  -  ٢٩  -  صافي –الموجودات المالية المشتقة 

  -----  -----  -----  
  -  ٢٩  -  
  ===  ===  ===  
  

لقياسات  ٣العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ةلقياسات القيم ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك أي تحويالت بين المستوى 
  . ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرالقيمة العادلة خالل فترة 

  
  أساليب التقييم

  
  لية المشتقةالما المطلوبات

  
األسعار المقدمة من البنوك  / ترتكز القيم العادلة لعقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود مقايضة صرف العمالت األجنبية على العروض

  والمؤسسات المالية المقابلة.
  

  األخرىالمالية  والمطلوبات الموجودات
  

إلى أطراف  / مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من األخرى لم تقم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية
 ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض المصرفية حيث أن قيمھا العادلة تقارب قيمھا الدفترية نظراً لطبيعة ھذه األدوات

ذات طبيعة طويلة األجل، يتم تقدير القيمة العادلة بناًء على  قصيرة األجل حيث أن تأثير الخصم غير ھام. في حال كانت ھذه األدوات
  القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة السوقية في تاريخ التقرير.

  
  ربحية السھم    ١٩

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

  ويتم احتسابھا على النحو التالي: ٢٠١٥ يونيو ٣٠
  

          (غير مدققة)يونيو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في
          

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  اإلجمالي          العمليات المتوقفة      العمليات المستمرة     

المنسوبة إلى  سائر)/ (الخ صافي األرباح
  ١٥١٫٢٩٦ ١٣٦٫٩٣٩  )١٨٧(  )٣٫٥٣٨(  ١٥١٫٤٨٣  ١٤٠٫٤٧٧  مالكي الشركة (ألف درھم)

  ======  ======  ======  ======  ====== ====== 
  ٨١٧٫٥٢٣ ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣ ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (ألف)

  ======  ======  ======  ======  ====== ====== 
  ٠ .١٩  ٠ .١٧  ٠ .٠٠  ٠ .٠٠  ٠ .١٩  ٠ .١٧  أرباح/(خسائر) السھم (درھم)

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



١٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع) ربحية السھم  ١٩

  
          (غير مدققة)يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في الثالثةفترة 

          
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  اإلجمالي          العمليات المتوقفة      العمليات المستمرة     

المنسوبة إلى  / (الخسائر) صافي األرباح
  ٩٣٫٢٧٣  ٧٩٫٠٦٦  ٤٫٤٣٦  )١٫٠٩٣(  ٨٨٫٨٣٧  ٨٠٫١٥٩  م)مالكي الشركة (ألف درھ

  ======  ======  ======  =====  ====== ====== 
  ٨١٧٫٥٢٣ ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣ ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (ألف)

  ======  ======  ======  ======  ====== ====== 
  ٠ .١١  ٠ .١٠  ٠ .٠٠  ٠ .٠٠  ٠ .١١  ٠ .١٠  أرباح/(خسائر) السھم (درھم)

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

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

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٠
  

ض والسلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة بما في ذلك شركات تابعة وائتالفات أصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القرو
  مشتركة وشركات زميلة من بنوك تجارية.

  
  عقود اإليجار التشغيلية  ٢١

  
  كمؤجر:   

  
تتراوح من سنة رة تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية. تمتد عقود اإليجار عادًة لفت

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

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
      

  ٢١٫٩١٦  ٢٣٫٨٧١  أقل من سنة
  ٦٥٫٣٧٠  ٦٥٫٩٢٢  ن إلى خمس سنواتمن سنتي

  ١٣٤٫٤١١  ١٢٥٫٩١٥  أكثر من خمس سنوات
  -----------  -----------  
  ٢٢١٫٦٩٧  ٢١٥٫٧٠٨  
  ======  ======  

  
  احتساب التضخم غير االعتيادي  ٢٢

  

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

ميك رأس الخيمة للمركز المالي. وقد تم تطبيق ذلك على "سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة"، شركة تابعة في إيران، وعلى سيرا
وعليه، تم احتساب التأثير من خالل عوامل التحويل المشتقة من مؤشر أسعار  الشركة السودانية لالستثمار، شركة تابعة في السودان

  المستھلك. فيما يلي عوامل التحويل المستخدمة في إعادة بيان البيانات المالية للشركات التابعة:
  
  
  
  
  
  



١٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  احتساب التضخم غير االعتيادي (تابع)  ٢٢

  
  --------------السودان  --------------   --------------- إيران  --------------   
  عامل التحويل  المؤشر   عامل التحويل  المؤشر   

  ١ .١٤٨  ٥٢٧  ١ .٠٨١  ٥٢٨  ٢٠١٥ يونيو ٣٠في 
  ١ .٤١٩  ٤٥٧  ١ .٣١٥  ٤٨٩  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  ١ .٤١٩  ٤٥٧  ١ .٣١٥  ٤٨٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ١ .٤٦٠  ٣٢٢  ١ .٣٨٣  ٣٧٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ١ .٢١٢  ٢٢٠  ١ .٢٢٤  ٢٦٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  ١ .٠٦  ١٠٠  -  ١٠٤    ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١
  -  ٩٤  -  -    ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١
      

  تتأثر عملية إعادة البيان المذكورة أعاله على النحو التالي:
  
يتم عرض البيانات المالية التي تم إعدادھا بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي بعد تطبيق وحدة القياس المتداولة في تاريخ  .١

لى عرض أرقام المقارنة للفترة السابقة على نفس األساس. ال تتم إعادة بيان الموجودات والمطلوبات بيان المركز المالي باإلضافة إ
بالغ المالية حيث أنه تم بالفعل التعبير عنھا في ضوء الوحدة المالية المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي. تتمثل البنود المالية بالم

 دادھا أو دفعھا بمبالغ نقدية؛المحتفظ بھا والبنود التي يمكن استر
 

يتم إعادة بيان الموجودات والمطلوبات غير المالية التي لم يتم تسجيلھا بمبالغ متداولة في تاريخ بيان المركز المالي ومكونات  .٢
 حقوق المساھمين، من خالل تطبيق عوامل التحويل ذات الصلة؛

 

 ؤشرات التضخم العام في ضوء وحدة القياس المتداولة في تاريخ بيان المركزيتم إعادة بيان البيانات المالية المقارنة باستخدام م .٣
 المالي؛

 

 أو عوامل التحويل بنھاية السنة؛ من خالل تطبيق المتوسط المرحلي ذات الصلة  الدخلبيان يتم إعادة بيان كافة بنود  .٤
 

مالية من التضخم غير  الخسائر الموحد كخسائر يتم إدراج التأثير على صافي المركز المالي للمجموعة في بيان األرباح أوو .٥
 االعتيادي.

  
لھا تأثير على تعديل بعض السياسات المحاسبية على مستوى  ٢٩إن تطبيق إجراءات إعادة البيان الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي 

لتاريخية. فيما يلي تأثير احتساب التضخم غير الشركة التابعة، والتي تم استخدامھا عند إعداد البيانات المالية بموجب تحويل التكلفة ا
  المالية الموحدة الخاصة بالشركات التابعة في إيران والسودان: البياناتاالعتيادي على 

  
  سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار (السودان)  )أ

  

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  التأثير على بيان المركز المالي

    

  ٣٫٥٥٥  ممتلكات واآلالت والمعداتالزيادة في ال
  ٥٫٨٦٥  الزيادة في المخزون

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

  ====  
    المخصصة إلى:

    
  الزيادة في الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية بسبب التضخم غير 

  ١٦٫٢٤٨  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١االعتيادي المتراكم منذ 
  )٦٫٨٢٨(  اح أو الخسائر خالل الفترة الحاليةالتأثير على األرب

  ----------  
 ٩٫٤٢٠  

  ====  
  

  
  
  



٢٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  تضخم غير االعتيادي (تابع)احتساب ال  ٢٢

  
  سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة (إيران)  )ب

  

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  التأثير على بيان المركز المالي

  (غير مدققة) 
    

  )١٫٠٨٢(  في الممتلكات واآلالت والمعداتالنقص 
  )١٠٨( الموجودات غير الملموسةالنقص في 

  ٤٨٨  الزيادة في المخزون
  --------  

  )٧٠٢(  الزيادة في صافي القيمة الدفترية
  ====  

    المخصصة إلى:
    

  غير المسيطرة  صد االفتتاحي لحقوق الملكية والحصالزيادة في الرصي
  ١٧٫٠٧٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بسبب التضخم غير االعتيادي منذ     

  )٦٣٤(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  )١٧٫١٣٨(  سائر خالل الفترة الحاليةالتأثير على األرباح أو الخ

  -----------  
  )٧٠٢(  
  ====  
  

بخسائر  ،خالل الفترة الحالية المركز المالي مبالغ صافي تأثير احتساب التضخم غير االعتيادي في السودان وإيران على صافي يتمثل
  .٢٥راجع اإليضاح  .)ليون درھمم ١٥٫٧: ٢٠١٤يونيو  ٣٠(فترة الستة أشھر المنتھية في  مليون درھم ٥٫١٦ بلغت

  
  تابعة وحصص غير مسيطرة  شركاتاستبعاد   ٢٣

  
  ٢٠١٥تابعة خالل عام  شركاتاستبعاد 

  
و  رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد"في " ٪٧٥٫١و  ٪٥٥البالغة  خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا )١(

عالوة . مليون درھم على التوالي ٠٫٢٩و  مليون درھم ٠٫٥٦قامت باالعتراف بصافي أرباح بمبلغ كما  يلنج ذ.م.م."اب"رأس الخيمة 
  مليون درھم.  ٧٫٩٦الحصص غير المسيطرة بمبلغ  صافي زيادة ھذه االستبعاداتعلى ذلك، فقد ترتب على 

  
 واترتيكشركات التابعة وھي "رأس الخيمة في إحدى ال ٪٣٩حصتھا البالغة  باستبعادقامت المجموعة ، ٢٠١٥أبريل  ١اعتباراً من  )٢(

 .على أنه شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية بالقيمة العادلة ٪٥١البالغ  ذ.م.م." وقامت باالعتراف باالستثمار المتبقي
  

  في تاريخ االستبعاد: ."ذ.م.م واترتيك"رأس الخيمة فيما يلي القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد الخاصة بـ 
  

  ألف درھم  
    الموجودات

  ٢٩٣  الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٢٫٥١٠  االستثمار في شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ١٫٢٢٣  المخزون
  ٣٠٫٦٤١ الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٣٫٣٧٥  النقد في الصندوق ولدى البنك

  ----------  
  ٤٨٫٠٤٢  
  =====  

  
  
  
  



٢١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  (تابع)تابعة وحصص غير مسيطرة  شركاتاستبعاد   ٢٣

  
  في تاريخ االستبعاد (تابع): ذ.م.م." واترتيك"رأس الخيمة ات والمطلوبات القابلة للتحديد الخاصة بـ فيما يلي القيم العادلة للموجود

  
  ألف درھم  

    المطلوبات

  )٦٥٩(  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  )٤٢٫٣٢٥(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

   ------------  
  ٥٫٠٥٨  صافي الموجودات

  )٥٠٦(  ة للحصص غير المسيطرةناقصاً: القيمة الدفتري
  )٢٫٥٨٠(  )١٠ناقصاً: القيمة العادلة للحصة المتبقية المحتفظ بھا (راجع اإليضاح

  )٤٫٢٤٧(  ناقصاً: ثمن البيع
  ----------  

  )٢٫٢٧٥(  األرباح من االستبعاد
  =====  

  
   المحتفظ بھا للبيع االستبعادموجودات ومطلوبات مجموعة   ٢٤

  
قامت . "بإبرام اتفاقية غير ملزمة لبيع "سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار المحدودة ٢٠١٤ديسمبر  قامت اإلدارة في

لبيع شركة "سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار المحدودة" مقابل  وشراء بتوقيع اتفاقية بيع الحالية المجموعة خالل الفترة
  رھم.مليون د ٢٢٠٫٤٤ثمن يبلغ 

  
ً  عالوة على ذلك، قامت المجموعة " و الحمرا لصناعة األلومينيوم والزجاج ذ.م.مبتوقيع اتفاقية بيع وشراء لبيع " خالل الفترة الحالية أيضا

لم يتم قيد عملية  مليون درھم على التوالي.  ١٫١مليون درھم و  ٦٫٨ثمن يبلغ مقابل  "رأس الخيمة جيبسوم أند ديكوريشن ذ.م.م"
ً  نظراً لعدم الوفاء ببعض شروط اإلنجاز خالل الفترة الحالية تبعاداالس وبالتالي تم بيان تلك الشركات . كما في تاريخ التقرير المحددة سلفا

  على أنھا مجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع.
  

ألن الثمن المتفق عليه، والذي يمثل القيمة  مليون درھم خالل الفترة الحالية، نظراً  ٥٢٫٨إال أنه تم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة بمبلغ 
  الدفترية. قيمھامجموعة االستبعاد، أقل من ذات الصلة ب لشركاتل العادلة

  

        

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 
  اإلجمالي  أخرى  لالستثمار المحدودة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ----------------- ٢٠١٥يونيو  ٣٠ ---------------------  
        

  ١٢١٫٦٧٣  ١٫٦٤١  ١٢٠٫٠٣٢  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٧٧٫٥٠٢  ١٫٩٨٠  ٧٥٫٥٢٢  المخزون

  ٧٠٫٣١٥  ٢١٫١١٦  ٤٩٫١٩٩  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٣٨٫١٨١  ٢٠٤  ٣٧٫٩٧٧  كالنقد في الصندوق ولدى البن

   ---------- --  ----------  ------ ------  
  ٣٠٧٫٦٧١  ٢٤٫٩٤١  ٢٨٢٫٧٣٠  

  )٥٢٫٨٠٠(  )٤٫٤٠٠(  )٤٨٫٤٠٠(  ناقصاً: خسائر انخفاض القيمة
  ----------- -  -----------  --------- ---  

  ٢٥٤٫٨٧١  ٢٠٫٥٤١  ٢٣٤٫٣٣٠  الموجودات المحتفظ بھا للبيع
 ====== = ====  ======   

        
  ٢٢٫٢٦٧  ١١٫٢٣٢  ١١٫٠٣٥  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ---------  ----------  ----------  
  ٢٢٫٢٦٧  ١١٫٢٣٢  ١١٫٠٣٥  المطلوبات المحتفظ بھا للبيع

  === ===  == ===  ======   
  ٢٣٢٫٦٠٤  ٩٫٣٠٩ ٢٢٣٫٢٩٥  صافي الموجودات

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



٢٢ 

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

  )(تابعإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  

  (تابع) المحتفظ بھا للبيع االستبعادموجودات ومطلوبات مجموعة   ٢٤
  

  المصروفات المتراكمة المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرىأو اإليرادات 
  

  بمجموعة االستبعاد.فيما يلي البنود المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق 
  
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠    
  ألف درھم     
      

  )١٥٢٫٧٥٢(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية (رصيد مدين)
  ١٨٤٫٧٨٤    تأثير التضخم غير االعتيادي (رصيد دائن) 

    --------- ----  
  يتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى صافي القيمة في اإليرادات الشاملة األخرى التي قد

  ٣٢٫٠٣٢   عند االستبعاد رباح أو الخسائراأل 
    =======  
  

          العمليات المتوقفة  ٢٥
  

"سيراميك رأس الخيمة الشركة  وھما لھا شركتين تابعتين، بتصنيف ٢٠١٤ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في قامت المجموعة خالل 
محتفظ بھما  شركتين امعلى أنھ(بنجالديش)  "برايفت ليمتدرأس الخيمة فارماسوتيكلس و " (السودان) السودانية لالستثمار المحدودة"

  ا عمليات متوقفة.معلى أنھ ھاتين الشركتينللبيع وبالتالي تم بيان نتائج عمليات 
  

الحمرا " وھما لھا شركتين تابعتين، بتصنيف ٢٠١٥يونيو  ٣٠الفترة الحالية المنتھية في قامت المجموعة خالل عالوة على ذلك، 
محتفظ بھما للبيع وبالتالي تم بيان  شركتين امعلى أنھ "رأس الخيمة جيبسوم أند ديكوريشن ذ.م.م" و "ومينيوم والزجاج ذ.م.ملصناعة األل

ا ما محتفظ بھما للبيع أو على أنھمسابقاً على أنھ ھاتين الشركتينلم يتم تصنيف  ا عمليات متوقفة.معلى أنھ ھاتين الشركتيننتائج عمليات 
  .عمليات متوقفة

  
لتوضيح العمليات  ،٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلألرباح أو الخسائر لفترة المقارن المرحلي تمت إعادة بيان البيان الموحد 

ببيع االستثمار الخاص بھا  ،٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في  الفترةخالل قامت المجموعة المتوفقة بصورة منفصلة عن العمليات المستمرة. 
ً على أنھا محتفظ بھا للبيع. ي" الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد رأس"في  صنيف العمليات تم االستمرار في توالتي تم تصنيفھا سابقا
  على أنھا عمليات متوقفة. (المحتفظ بھا للبيع) الشركات التابعة األخرىفي 

  
  فترة الستة أشھر المنتھية في  
  --------------------------------  ٢٠١٥ونيو ي ٣٠ --------------------------------  
            

  

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 
  لالستثمار المحدودة

الحمرا لصناعة 
األلومينيوم 

  والزجاج ذ.م.م

رأس الخيمة 
جيبسوم أند 

  "ديكوريشن ذ.م.م

رأس الخيمة 
فارماسوتيكلس 
  اإلجمالي  برايفت ليمتد

            
  ٢٩٫٨٤٤  -  ٤٦  ٧٦  ٢٩٫٧٢٢  اإليرادات

  )٣١٫٩٤٠(  -  )٧٩٤(  )٢٫٤٣١(  )٢٨٫٧١٥(  المصروفات
  الخسائر من صافي المركز المالي

  )٢٫٣٠٦(  -  -  -  )٢٫٣٠٦(  )٢٢(راجع اإليضاح 
  ------- ------  ------- ------  ----------  ------- ------  ------ ------  

  )٤٫٤٠٢(  -  )٧٤٨(  )٢٫٣٥٥(  )١٫٢٩٩(  خسائر الفترة
 ====== ====== =====  =======  =======  

  

  
  
  
  
  



٢٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
          (تابع) العمليات المتوقفة  ٢٥

  
  نتھية فيفترة الستة أشھر الم  
  --------------------------------  ٢٠١٤يونيو  ٣٠ --------------------------------  
            

  

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 
  لالستثمار المحدودة

الحمرا لصناعة 
األلومينيوم 

  والزجاج ذ.م.م

رأس الخيمة 
جيبسوم أند 

  "ديكوريشن ذ.م.م

رأس الخيمة 
 فارماسوتيكلس
  اإلجمالي  برايفت ليمتد

            

  ١١١٫٢٣٨  ١٠٫٦٢١  ١٫٧٨٩  ٤٫٩٠٨  ٩٣٫٩٢٠  اإليرادات
  )١٠١٫٣٨٤(  )١٣٫٤٩٠(  )٢٫٢٦٨(  )٤٫٢٣١(  )٨١٫٣٩٥(  المصروفات

  الخسائر من صافي المركز المالي
  )١١٫٧٩٧(  -  -  -  )١١٫٧٩٧(  )٢٢(راجع اإليضاح 

  ------- ------  -------  --------  ------ ------  ------- ------  
  )١٫٩٤٣(  )٢٫٨٦٩(  )٤٧٩(  ٦٧٧  ٧٢٨  خسائر الفترة

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

منسوبة إلى مالكي الشركة. إن  مليون درھم) ٠٫١٩: خسائر بمبلغ ٢٠١٤(مليون درھم  ٦٫٤٠المتوقفة البالغة  إن الخسائر من العمليات
: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٥٢٫٣٢ ن أرباح العمليات المستمرة البالغةم مليون درھم) ١٥١٫٤٩: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٤١٫٨٨مبلغ 

  منسوب إلى مالكي الشركة. مليون درھم) ١٥١٫٨٤
  

  التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة
  
  المنتھية في الستة أشھرفترة   
  يونيو ٣٠  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درھم  ألف درھم  
      
  )١٣٨(  ٣٥٫٦٥٠  األنشطة التشغيلية )المستخدم في/ (في النقد الناتج من صا
   ======  =====  

  )٣٫٧٠٦(  ٨٦  األنشطة االستثمارية )المستخدم في/ (صافي النقد الناتج من 
  === ===  ======  

  ٦٫٧٤٢  )٦٫٥٩٥(  األنشطة التمويلية ) / الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 
   ======  ====  
      

  تأثير استبعاد رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد على المعلومات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة
  

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠    
  ألف درھم     
      

      الموجودات
  ٢٦٫٥٣٨    الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٤٫٦٩٣    الموجودات غير الملموسة

  ٣٫٤١٦    المخزون
  ٢٫١٨٦    خرىالذمم المدينة التجارية واأل

  ١٫٨٢٨    أخرى ةمتداولموجودات 
    ----------  
  ٣٨٫٦٦١  

    =====  
  
  
  
  



٢٤ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع) يات المتوقفةالعمل  ٢٥

  
  (تابع) تأثير استبعاد رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد على المعلومات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة

          
  
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠    
  ألف درھم     
      

      المطلوبات
  )٣٧٫٣٠٧(    القروض

  )٢١٫٨١٨(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى
     ------------  
  )٢٠٫٤٦٤(    افي المطلوباتص

  )٩٫١٩٦(    الحصص غير المسيطرة
     ------------  

  )١١٫٢٦٨(    صافي المطلوبات المنسوبة إلى الشركة األم
      

  ١٧٫٠٤٤    المقبوض الثمن
  )٢٧٫٧٥١(  فارماسوتيكلس برايفت ليمتد رأس الخيمةناقصاً: قرض تم شطبه مستحق القبض من

    ------- -----  
  )٥٦١(  من االستبعاد )األرباح(
    ====  
  

  التقارير حول القطاعات  ٢٦
  

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

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

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

روعات اإلنشاءات واألعمال المدنية والتعاقد لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة األعمال الكھربائية تتضمن مش  المقاوالت:
  والميكانيكية.

    

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

    

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)  ٢٦

  
  

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  الــــــحذف  أخــــرى  ىأخــــــر

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

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرفترة 
              

  ١٫٥٤٨٫١٢٨  -  ٥٠٫٩٥٦  ١٢٥٫٨٢٠ ١٤٩٫٦١٥ ١٫٢٢١٫٧٣٧  اإليرادات الخارجية 
  -  )٢٠٧٫٣٣٥(  ٤٣٫٦٦٦  ٦٧٫١٨٧  ٦٫٩٠٢  ٨٩٫٥٨٠  اإليرادات فيما بين القطاعات

  ------- -- -----  ------ ------   ----------   ----------   --------------   -------- ------  
  ١٫٥٤٨٫١٢٨  )٢٠٧٫٣٣٥(  ٩٤٫٦٢٢  ١٩٣٫٠٧  ١٥٦٫٥١٧  ١٫٣١١٫٣١٧  إجمالي اإليرادات

  =======  ======  =====  =====  =======  =======  
  ١٤٦٫٣٥٦  )٢٥٥٫١١٢(  ٥٫١٩٩  ٣٠٫٦٩٢  ١٧٫٧٤١  ٣٤٧٫٨٣٦  أرباح/ (خسائر) القطاع للفترة

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

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في 
              

  ٦٫٢٧٢٫٨٣٥  )٢٫٤٨٥٫١٨٥(  ٣٦١٫٨٥٧  ٤٧٠٫٧٠٢  ٦٣٦٫٣٧٥  ٧٫٢٨٩٫٠٨٦  إجمالي الموجودات
  ========  =======  ======  ======  =========  ========  

  ٣٫٣٩٦٫٢٨٣  )١٫٢٢٢٫٢٩٢(  ١٤٦٫٣٠٣  ١٠٩٫٧١٢  ٤١١٫٦٦٥  ٣٫٩٥٠٫٨٩٥  إجمالي المطلوبات
  ========  ======  ======  ======  =========  ========  

 

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرفترة 
              

  ١٫٥٥٠٫٣٧٨  -  ٥٩٫٦٤٩  ٥١٫٦٠٧  ٩٩٫٣٧١  ١٫٣٣٩٫٧٥١  اإليرادات الخارجية 
  -  )٢٦٠٫١٤٠(  ٥٨٫٠٢٦  ٧٨٫٣٤٨  ٢٧٫٥٠٨  ٩٦٫٢٥٨  اإليرادات فيما بين القطاعات

   ------- ------  ---- -------  ------- -- --  ------- ----   -------------  ------- -- ----  
  ١٫٥٥٠٫٣٧٨  )٢٦٠٫١٤٠(  ١١٧٫٦٧٥  ١٢٩٫٩٥٥  ١٢٦٫٨٧٩  ١٫٤٣٦٫٠٠٩  إجمالي اإليرادات

  =======  ======  ======  ======  =======  =======  
  ١٤٩٫٨٩٧  )٤٤٫٧١٥(  ٩٫١٠٠  ١٤٫٥٥٥  )٥٫٧٤٨(  ١٧٦٫٧٠٥  للفترة أرباح/ (خسائر) القطاع

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

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
          

  ٥٫٩٩٩٫٨٧٥  )٢٫٥٧٦٫٤٢٧(  ٣٦٨٫٥٤٩  ٨٧٥٫٠٤٦  ٥٢١٫٦٨٩  ٦٫٨١١٫٠١٨  إجمالي الموجودات
  ========  ======  ======  ======  =========  ========  

  ٢٫٩٦٥٫٠٦٢  )١٫٢٧٨٫٤١١(  ١٦١٫٥٧٠  ١٠٨٫٥٠٧  ٤٧٠٫٦٢٧  ٣٫٥٠٢٫٧٦٩  ي المطلوباتإجمال
  =======  ======  ======  ======  ========  =======  

  
  تسوية األرباح أو الخسائر الخاصة بالقطاعات الصادر تقارير بشأنھا

  
  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  )ة(غير مدقق 

      
  ١٧٥٫٠٧٩  ٣٨٩٫٦٠٩  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضريبة

  )٤٤٫٧١٥(  )٢٥٥٫١١٢(  حذف األرباح فيما بين القطاعات
  ١٩٫٥٣٣  ١١٫٨٥٩  الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا ُمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  -----------  -----------  
  ١٤٩٫٨٩٧  ١٤٦٫٣٥٦  
  ======  ======  
  
  
  
  



٢٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  إعادة البيان  ٢٧

  
تغير األسعار في الفترات  تأثير بتغيير السياسة المحاسبية وقررت عرض ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ فيخالل السنة المنتھية قامت المجموعة 

تم  ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. التي تعمل في اقتصاديات التضخم غير االعتيادي لشركات التابعةلالبيانات المالية  علىالسابقة 
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١الية الموحدة المدققة للسنة المنتھية في اإلفصاح عن التفاصيل الخاصة بتغير السياسة المحاسبية في البيانات الم

  
عالوة على ذلك، قررت المجموعة عرض فروقات تحويل العمالت األجنبية المتعلقة باالقتصاديات شديدة التضخم بصورة منفصلة في 

  احتياطي التضخم غير االعتيادي. وعليه، قامت المجموعة بإعادة التصنيف التالي:  
  
  احتياطي   

  التحويل
  احتياطي التضخم 

  غير االعتيادي 
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 - ٣٢٨٫٨١٠  (كما ھو مبين سابقاً) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد كما في 
  ٢٦٠٫١٨١  )٢٦٠٫١٨١(  إعادة التصنيف 

   -------------  -----------  
  ٢٦٠٫١٨١  ٦٨٫٦٢٩  (معاد بيانه)  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد كما في 

  =====  ======  
      

  -  )٤٫٢٠٩(  (كما ھو مبين سابقاً) ٢٠١٤اإليرادات الشاملة األخرى لسنة 
  ٧٫٧٠٤  )٧٫٧٠٤(  إعادة التصنيف 

  ----------  ---------  
  ٧٫٧٠٤  ٣٫٤٩٥ اإليرادات الشاملة األخرى (معاد بيانھا)

  ====  =====  
  

  األحداث الالحقة  ٢٨
  

الخاصة  ٪٢٠حصة الملكية المتبقية البالغة  شراء، ٢٠١٥يوليو  ٩اجتماعه المنعقد بتاريخ في  عقب تاريخ التقرير، قرر مجلس اإلدارة
لتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل. عالوة على ذلك، قرر مجلس  بالشركة التابعة في إيران "سيراميك رأس الخيمة المحدودة ذ.م.م."

ملكية المجموعة في ھذه  حصةمما أدى إلى ارتفاع برايفت ليمتد" ند سيراميك رأس الخيمة الھ"ملكية في حصص  ٪٧٫٥٧اإلدارة شراء 
    .٪٩٧٫٥٧الشركة لتصبح 

  
  
  
  
  

  


