
لمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةا  
۲۰۱۷ یونیو ۰۳  



 شركة سیرامیك رأس الخیمة (ش.م.ع.) و شركاتھا التابعة 

المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  لمعلوماتا  
۲۰۱۷ یونیو ۰۳  

لمحتویاتا  
______________________________________________________________________________ 

:أ البند   

 ۱- تقریر مجلس اإلدارة        

:ب البند   

 ۱- تقریر مدققي الحسابات حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة
.  الموجزة الموحدة   

المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. المعلومات -۲  



 تقریر مجلس اإلدارة

۷۲۰۱ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةحول األداء المالي خالل فترة   

۷۲۰۱ أغسطس ۰۲  

  السادة مساھمي الشركة الكرام،

مع المعلومات المالیة ، ۷۲۰۱ یونیو ۳۰المنتھیة في  أشھر الستةیسر مجلس اإلدارة أن یعرض علیكم تقریر أعمال وأنشطة الشركة لفترة 
    .عن نفس الفترةالمرحلیة الموجزة الموحدة 

تعدیل اإلنتاج وخفض تم من خاللھا  ، والتي۲۰۱٦الخطوات اإلیجابیة التي تم إتخاذھا خالل العام  ۲۰۱۷للعام  الثانيعكست نتائج الربع 
الظروف اإلقتصادیة الصعبة.تحدي وذلك في ظل  التكالیف  التشغیلیة والتصنیعیة  

مع تفاؤل حذر إزاء استمرار قوة الطلب من دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة  ۲۰۱۷كما ونواصل التطلع نحو حصیلة العام 
عملیاتنا المتوقعة في الھند. العربیة السعودیة، واستمرار انتعاش  

لنمط حیاة عص�ریة، ول�ذا  مبتكرةومع استمرار الشركة في خطة التخارج من أعمالھا الغیر أساسیة وتركیز مواردنا لتقدیم حلول سیرامیك 
 ۱۲٥٫۰درھا بقیم�ة إجمالی�ة ق�ذ.م.م م�ن رأس�مال ش�ركة رأس الخیم�ة لت�أجیر المس�تودعات  %٥۰قامت الشركة ببیع حص�تھا والبالغ�ة فقد 

 .۲۰۱۷ملیون درھم من صافي ربح الربع الثاني من العام  ٥۷٫۹ملیون درھم واعترفت بأرباح قدرھا 

 النتائج المالیة والتشغیلیة:  

على أساس سنوي مقارنة بالربع الث�اني  %۷۳ملیون درھم، وھو ما یمثل إرتفاعا قویا بنسبة  ۱۱۳٫۲حققت الشركة أرباح صافیة بلغت 
، وبالمث�ل، فق�د إرتفع�ت  األرب�اح ۲۰۱۷على أساس رب�ع س�نوي مقارن�ة ب�الربع األول م�ن الع�ام  %۷٦وارتفاعا بنسبة  ۲۰۱٦من العام 

عل�ى أس�اس رب�ع س�نوي لتص�ل إل�ى  %٦٦على أس�اس س�نوي و نس�بة  %۷(بإستثناء صافي الربح والمخصص الغیر إعتیادیین) بنسبة 
 ملیون درھم. ۸٥٫۱

على أساس ربع سنوي، واستقرارھا على أساس سنوي، وق�د  ملیون درھم ٦٦۱٫۱لتصل إلى  %٦٫٥بنسبة إرتفعت اإلیرادات األساسیة 
عل�ى أس�اس  %۳۸من إجمالي اإلیرادات وذلك بعض إنخفاض اإلیرادات الغیر أساس�یة بنس�بة  %۹۲ساھمت اإلیرادات األساسیة بنسبة 

الغی�ر أساس�یة وتنفی�ذا لخط�ة زی�ادة القیم�ة المس�تدامة للمس�اھمین، وأدى سنوي، تماشیا مع استراتیجیة الشركة في التخارج م�ن العملی�ات 
 ملیون درھم على أساس سنوي. ۷۲۱لتصل إلى  %٥إنخفاض إیرادات األعمال الغیر أساسیة إلى إنخفاض إجمالي اإلیرادات بنسبة 

نقط�ة  ٤٥۰لتص�ل إل�ى  %۳٤٫۲واصلت الشركة إظھار الزخم اإلیجابي من خالل ھامش الربح اإلجمالي األساسي وال�ذي ارتف�ع بنس�بة 
 ۳والتي تعتبر اعل�ى نتیج�ة رب�ع س�نویة ف�ي  %۳۰٫۱أساس على أساس سنوي. في حین إرتفع الھامش اإلجمالي إلیرادات البالط بنسبة 

 نتاج وخفض تكالیف المواد األولیة في مصانع البالط في اإلمارات وبنغالدیش. سنوات، مدفوعة بتحسن كفاءة اإل

ملی�ون درھ�م م�ع ارتف�اع ھ�امش األرب�اح  ۱٤۷إرتفعت األرباح قبل إحتساب الفوائد، الضرائب، اإلھالك واإلطفاء بشكل عام لتصل إلى 
، وق�د أدت زی�ادة األرب�اح  %۲۰٫٤س�نوات بنس�بة  ٥لھ ف�ي قبل إحتساب الفوائد، الضرائب، اإلھالك واإلطفاء لیصل إلى أعلى مستوى 

 .%۱۷واستمرار عملیات التخارج من األصول الغیر أساسیة إلى تحقیق عائد مرتفع على حقوق المساھمین بنسبة 



 أبرز الجوانب المالیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۱۷:

 البیان الوحدة ۳۰ یونیو ۲۰۱۷ ۳۰ یونیو ۲۰۱٦ التغیر 
)٦٫۰%(  إجمالي اإلیرادات ملیون درھم ٤۰۲٫۲،۱ ٤۹۲٫۳،۱ 

۲٫۳%  إجمالي الربح ملیون درھم ٤٥٥٫٦ ٤٤٥٫۲ 
نقطة أساس ۲۷۰  ۲۹٫۸%  ۳۲٫٥%  إجمالي ھامش الربح % 

)۷٫٤%( الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، اإلھالكات  ملیون درھم ۲٦۱٫٦ ۲۸۲٫٥ 
 واإلطفاء

نقطة أساس) ۲۰(  ۱۸٫۹%  ۱۸٫۷% ھامش الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد،  % 
 اإلھالكات واإلطفاء

٥۳٥٫%  صافي الدخل المسجل ملیون درھم ۱۷۷٫۷ ۱۳۱٫۲ 
۳۸٫٤%  الربح المسجل بعد حقوق األقلیة ملیون درھم ۱٥٦٫۱ ۱۱۲٫۸ 
۳۸٫٤%  ربحیة السھم المسجلة درھم ۰٫۱۸ ۰٫۱۳ 
۳۸٫٤%  ربحیة السھم المسجلةمن األعمال المستمرة. درھم ۰٫۱۸ ۰٫۱۳ 

 البیان الوحدة ۳۰ یونیو ۲۰۱۷ ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦ التغیر
)٫۹۱%(  إجمالي الموجودات ملیون درھم ٥،٦٤٥٫۰ ۷٥٦٫۳،٥ 

 رأس المال ملیون درھم ۸٥۸٫٤ ۸٥۸٫٤ -
٦۰٫%  ۲،٦۸۰٫۱ ۳٫٥۲،٦۹  حقوق المساھمین ملیون درھم 

۰٫٤%  صافي الدین ملیون درھم ٦٦٥٫۷،۱ ٦٥۹٫۷،۱ 
صافي الدین/ الربح قبل احتساب الضرائب،  عدد المرات ۳٫٦ ۳٫٤

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

 المسؤولیة اإلجتماعیة، المعارض والجوائز والنشاطات األخرى:

 الرعایة:

 .ریكیة في رأس الخیمةمالعالمي للیوغا والذي أقیم في الجامعة األالیوم  •

للشركة: نشاطات المسؤولیة اإلجتماعیة  

 قامت الجامعة األمریكیة في دبي بإقامت مسابقة خاصة لطالبھا لتصمیم دیكورات داخلیة معاصرة. •
 شخص من عمال المصنع. ٥،۰۰۰لحوالي  أكبر موائد إلفطار الصائمین بالشراكة مع سامینا كابیتال الشركة إستضافة  •
 قام وفد األعمال األلماني والقنصل العام في الھند وتونس وسفراء دول لوكسمبورغ وسنغفورة بزیارة مرافق الشركة وكذلك قام •

 لمرافق الشركة في جولة تعلیمیة.بزیارة طالب من معھد بیرال للتكونولجیا 

. 

:الجوائز  

في بریطانیا وذلك عن "أفضل بالط حائط للعام" عن مجال القوالب وجائزة  TTAجمعیة حصلت الشركة على جائزتین من •
 "أفضل بالط أرضیات عن العام" في مجال األخشاب المدورة.

 شھادة تقدیر من ھیئة رأس الخیمة لحمایة البیئة وذلك لجھود الشركة في حمایة الیبئة. •
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  ).(ش.م.ع سيراميك رأس الخيمةة ـركـش
  تھا التابعةاوشرك

  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
   ٢٠١٧ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  



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

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠

  
  

  صفحةال      المحتويات
  

  ٢ -١       الموحدة  المالية المرحلية الموجزة مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوماتتقرير 
  

  ٣      الموجز الموحد  بيان األرباح أو الخسائر
  

  ٤       الموحدالموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  

  ٥        بيان المركز المالي الموجز الموحد
  

   ٧ – ٦       الموحد الموجز لتدفقات النقديةابيان 
      

   ٩ – ٨      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
  

   ٢٦ – ١٠       المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
  
  
  
  







٣ 

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

   (غير مدققة) الموجز الموحد أو الخسائر بيان األرباح
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠في  يتينالستة أشھر المنتھلفترتي الثالثة أشھر و

      

    
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ضاحإي  
           

  ٧٥٦٫٥٥٨  ٧٢١٫٠٧٩  ١٫٤٩٢٫٢٧٩  ١٫٤٠٢٫٢٠٠      اإليرادات
المخزون المشطوب (باستثناء  المبيعات تكلفة

  )٥٢٩٫٩٥٨(  )٤٨١٫٥٧٨(  )١٫٠٣٩٫٨٣٨(  )٩٤٦٫٨٦٤(  ٦  )ومخصص المخزون
  ومخصص عكس / (شطب مخصص) / 

  )٣٫٧٦١(  ٣٨٦  )٧٫٢٤٤(  ٢٩٤  ١٠  المخزون
    ------- -----  -----------  -----------  -----------  

  ٢٢٢٫٨٣٩  ٢٣٩٫٨٨٧  ٤٤٥٫١٩٧  ٤٥٥٫٦٣٠    إجمالي األرباح
  )٥٦٫٥٣٠(  )٥٣٫٨٥٥(  )١١٢٫٥٩١(  )١٠٦٫١٦٧(  ٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 

  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
  )٣٫٥٨٨(  )٢٩٫٧٨٥(  )١٢٫٣٢١(  )٣١٫٤٤٦(  ١٠  والمستحق من أطراف ذات عالقة

  )٩٠٫٠٧٠(  )١٠٣٫٨٥٩(  )١٨٥٫٤٨٦(  )٢١٤٫١٨٤(  ٨  مصروفات البيع والتوزيع 
  ١٣٫٤٦٣  ١٧٫٤٦٩  ٢٨٫٩٢٦  ٤٢٫١١٩    اإليرادات األخرى

    -----------  -----------  ----------  ---------  
  ٨٦٫١١٤  ٦٩٫٨٥٧  ١٦٣٫٧٢٥  ١٤٥٫٩٥٢    التشغيلية األرباح
  )٢١٫٩٧٢(  )١٧٫٦٢٩(  )٣٦٫٧٥٢(  )٣٤٫١٨٧(  )١(٩  التمويل تكاليف

  ٥٠٨  ٣٫١٠٥  ١٫٥١١ ٦٫٢٠٨ )٢(٩  إيرادات التمويل
 الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا

  ٦٫١٤٧  ٣٫٧١٧  ١٢٫٣٣٦  ٨٫٣٣٢  ١٣  وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 
  مستثمر بھا محتسبة  ةشرك بيعاألرباح من 

  -  ٥٧٫٨٩٩  -  ٥٧٫٨٩٩  )١(١٣  وفقاً لحقوق الملكية   
  -  -  -  ٣٫٨١٨  ٢٦  شركة تابعة  بيعاألرباح من 

  ------------ -----------  -----------  ---------  
  ٧٠٫٧٩٧  ١١٦٫٩٤٩  ١٤٠٫٨٢٠  ١٨٨٫٠٢٢    األرباح قبل الضريبة 

  )٥٫٤٨١(  )٣٫٧٥٤(  )٩٫٦٤٤(  )١٠٫٣٦٣(    الضريبة مصروفات 
    -----------  -----------  -----------  ---------  

  ٦٥٫٣١٦  ١١٣٫١٩٥  ١٣١٫١٧٦  ١٧٧٫٦٥٩     فترةالأرباح 
   ======= =======  =======  ======  
            

            :لـمنسوبة الاألرباح 
  ٥٤٫٩٦٣  ١٠١٫٠٨٦  ١١٢٫٧٦٥  ١٥٦٫٠٥٤    مالكي الشركة

  ١٠٫٣٥٣  ١٢٫١٠٩  ١٨٫٤١١  ٢١٫٦٠٥    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  -----------   ----------  

  ٦٥٫٣١٦  ١١٣٫١٩٥  ١٣١٫١٧٦  ١٧٧٫٦٥٩    ح الفترةأربا
    ======  ======  ======  =====  
           

            ربحية السھم
  ٠ .٠٦  ٠ .١٢  ٠ .١٣  ٠ .١٨  ٢٣  األساسية (درھم) -
    ===  ===  ====  ====  
           

  
  الية المرحلية الموجزة الموحدة. الم المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٦إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

  .٢و ١الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 
  
  
  
  
  



٤ 

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

  (غير مدققة) ز الموحد بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموج
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠في  يتينالستة أشھر المنتھلفترتي الثالثة أشھر و

      

    
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  إيضاح  
            

  ٦٥٫٣١٦  ١١٣٫١٩٥  ١٣١٫١٧٦  ١٧٧٫٦٥٩    أرباح الفترة
            

            اإليرادات الشاملة األخرى:
            

ً البنود التي قد تتم إعادة تصنيفھا الحقا
            إلى  األرباح أو الخسائر:

            
  )٧٫٠٠٩(  )٤٦٨(  )٧٫٢٢٩(  ٤٫٢٧٣    فروق تحويل العمالت األجنبية

إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت 
  -  -  -  ١٢٨  ٢٦  األجنبية عند بيع شركة تابعة

الجزء الفعال  –تحوطات للتدفق النقدي 
  )١٫٦٩٢(  )١٫٠١٣(  )١٫٦٩٢(  )٩١(    من التغيرات في القيمة العادلة

    -----------   ----------  -----------   ---------  
  ٥٦٫٦١٥  ١١١٫٧١٤  ١٢٢٫٢٥٥  ١٨١٫٩٦٩    اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي

    ======  ======  ======  =====  
            منسوبة لـ:ت الشاملة الإجمالي اإليرادا

            
  ٤٦٫١٩٣  ٩٩٫٨٤٣  ١٠٣٫٧٩٩  ١٦١٫٦٦٣    مالكي الشركة

  ١٠٫٤٢٢  ١١٫٨٧١  ١٨٫٤٥٦  ٢٠٫٣٠٦    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  -----------   ---------  

  ٥٦٫٦١٥  ١١١٫٧١٤  ١٢٢٫٢٥٥ ١٨١٫٩٦٩  للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
    ======  ======  ======  =====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٦إلى  ١٠ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٢و ١الصفحتين عة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراج
  





٦ 

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

   (غير مدققة)  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  ة أشھرــــالست فترة       
  يونيو ٣٠في  المنتھية   

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التشغيلية
  ١٤٠٫٨٢٠  ١٨٨٫٠٢٢    أرباح الفترة قبل الضريبة 

        تسويات لـ:
  )١٢٫٣٣٦(  )٨٫٣٣٢(    حقوق الملكية طريقة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا محتسبة وفقاً ل

  ١٨٫٦٠٩  ١٩٫٣٧٣    الفوائدمصروفات 
  ٩٫٤٣٧  ١٢٫١١٥    ى التمويالت اإلسالميةمصروفات الربح عل

  )١٫١٤٧(  )١٫٣٩٩(    الفوائدإيرادات 
  -  )٢٥٢(    الربح على ودائع الوكالة

  )١٫١٤١(  )١١٫٠٦٥(    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح
  -  )٣٫٨١٨(    تابعة  ةاألرباح من استبعاد شرك

ً ةشركمن استبعاد  األرباح   -  )٥٧٫٨٩٩(    حقوق الملكيةطريقة لُمستثمر بھا محتسبة وفقا
  -  )٥٥٦(    األرباح من استبعاد عقارات استثمارية

  ٨٨٫٠٤٨  ٧٥٫٢٣٩    لممتلكات واآلالت والمعداتلستھالك اال
  ٤٫٣٤٣  ٥٫٠٧٣    ةستثماريللعقارات االاالستھالك 

  ١٫٩٦٥  ٢٫٣٥٨    إطفاء موجودات غير ملموسة
  ١٫٢٢٠  ١٫١٦١    مشطوبةأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 

ُ     ٣٫٤٩٠  -  حقوق الملكية طريقةلمخصص خسائر انخفاض قيمة شركات ُمستثمر بھا محتسبة وفقا
  ١١٫١٨٢  ١٠٫٤٣٠    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

    ---- - ------  ------- ----  
    ٢٦٤٫٤٩٠  ٢٣٠٫٤٥٠  

        التغير في:
  )٢٥٫١٥٢(  ٣٫٣٥٤    المخزون (بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز) -
  ٥٩٫٥٤١  )١٠٧٫٤٤٢(    طويلة األجل) الذمم المدينة(بما في ذلك  الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ٢٤٫٨٤٢  ٣٩٫٥٥١    طويلة األجل) المستحقاتالمستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذلك  -
  )٣٩٫٠١٥(  ٥٥٫٧٨١    الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم) -
  ١٠٫٦٢٥  )٩٫٨١٤(    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  -  ١٫٠٠٣    المطلوبات المالية المشتقة -
  -  ١٫٢٠٣    ة مؤجلةيموجودات ضريب -
  )٨(  ٦٥٧    ة مؤجلةيمطلوبات ضريب -

  )٢٫٩٢٨(  )١٫٢٥٥(    ضريبة الدخل المدفوعة
  )٤٫٨٩٨(  )٤٫٥٠١(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  ١٦٨  )٣٫٠٧٧(    ديل على تحويل العمالتالتع
     -------- ---  -----------  

  ٢٨٧٫٦٦٥  ٢٠٥٫٩١٠    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     -------- ---  -----------  

        األنشطة االستثمارية
  )١٤٧٫٦٧١(  )٣٦٫٣٦٩(    ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجازإضافات إلى 

  ٣٫٣٢٢  ٤٫٥٧٤    حصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتالمت
  )١٫١٣٢(  )٨٨٣(    موجودات غير ملموسةإضافات إلى 

  -  ١٥٫٠٠٠    المتحصالت من بيع أسھم في شركات تابعة
  ١٫٠٦١  ١٫١٤٠    التغير في الودائع المصرفية 

  ٢٠٣  ٢٠٨    لكيةحقوق المطريقة توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بھا وفقاً ل
  -  ٢٥٢    الفوائد المستلمة من ودائع الوكالة

  ١٫١٤٧  ١٫٣٩٩    المستلمة الفوائدإيرادات 
  )٧٫٤٩١(  -    تابعة  المبلغ المدفوع لالستحواذ على شركات

  -  )٦٫٥٩٨(    النقد المستخدم كجزء من استبعاد حصص في شركة تابعة 
  ٥٫١٧٣  ١٢٫٧٠١    كات تابعة النقد المستحوذ عليه كجزء من االستحواذ على شر
  ------ ------  -------- --   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    )١٤٥٫٣٨٨(  )٨٫٥٧٦(  
    ---- ------   -------- -----  
  



٧ 

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

  (تابع)  (غير مدققة) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھررة لفت
  
  الستة أشھر فترة       

  يونيو ٣٠في  المنتھية   
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التمويلية
  ٢٦٫٩٣٤  ٧٧٫١٦١    مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليھا  تمويالت
  )٥٤٠٫٢٦٢(  )٨٣٫٥٣٤(     تم سدادھا األجل ةطويل ةمصرفي تمويالت

  ٤٩٥٫٩٢٣  -    تمويالت إسالمية طويلة األجل تم الحصول عليھا
  )٢٠٫٦٦٤(  )٤٤٫٨٥٢(    تمويالت إسالمية طويلة األجل تم سدادھا

  ١٢٥٫٤٠٩  )١٥٢٫٧١٩(    األجل  قصير التمويالتالحركة في  صافي
  )١٨٫٦٠٩(  )١٩٫٣٧٣(    المدفوعة الفوائد

  )٩٫٤٣٧(  )١٢٫١١٥(    ية على تمويالت إسالم ةالمدفوع مصروفات الفائدة
  )٢٤٥٫٢٥٧(  )١٢٨٫٧٦٠(    توزيعات األرباح المدفوعة 

  )٢٦٫١٨١(  )٢١٫٣٠٩(    توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة
  )٣٫٧٠٠(  -    دارة اإلالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس 

    ----------- --   ------------  
  )٢١٥٫٨٤٤(  )٣٨٥٫٥٠١(    األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد

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

  )٧٣٫٥٦٧(  )١٨٨٫١٦٧(    في النقد وما يعادله صافي النقص
        

  ٣٣٢٫٩٧٦  ٣٩٣٫٦٤٨    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    -----------  -----------  
  ٢٥٩٫٤٠٩  ٢٠٥٫٤٨١    لنقد وما يعادله في نھاية الفترةا

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

  ٣٠٤٫٧٤٩  ٢٥٦٫٤١٠    )ونةرھملاالودائع المصرفية  بعد خصمالنقد في الصندوق ولدى البنك (
  )٤٥٫٣٤٠(  )٥٠٫٩٢٩(    على المكشوف   مصرفي بسح

    -----------  -----------  
    ٢٥٩٫٤٠٩  ٢٠٥٫٤٨١  
    ======  ======  
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٦ إلى ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
  .٢و ١الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على 

  



٨ 

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

  الموحد  وق الملكية الموجزبيان التغيرات في حق
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة  

  

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

  
  رأس
  المال

   عــالوة
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

  احـــــتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي التضخم 
  غير االعتيادي

  احتياطي 
  التحوط

  تااالحتياط
  الــــــــعامة

  ت ااحتياط
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  تااالحتياط

  
  اإلجمالي

  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   ألف درھم   
                            

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

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير 
                            مدققة)

                            
  ١٣١٫١٧٦  ١٨٫٤١١  ١١٢٫٧٦٥  ١١٢٫٧٦٥  ١١٢٫٧٦٥  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة

                            

                            اإليرادات الشاملة األخرى 
  )٧٫٢٢٩(  ٤٥  )٧٫٢٧٤(  )٧٫٢٧٤(  -  -  -  -  )٢٫٨٧٠(  )٤٫٤٠٤(  -  -  -    الت األجنبيةتحويل العم فروقات

                            
  )١٫٦٩٢(  -  )١٫٦٩٢(  )١٫٦٩٢(  -  -  -  )١٫٦٩٢(  -  -  -  -  -  التغيرات في تحوطات التدفق النقدي

   --------  --------  --------  ---- ------  ------- ---   ----------  --------  --------  ------- ----  ----- ------  ----- ------  ---------  --------- --  
  ١٢٢٫٢٥٥  ١٨٫٤٥٦  ١٠٣٫٧٩٩  ١٠٣٫٧٩٩  ١١٢٫٧٦٥  -  -  )١٫٦٩٢(  )٢٫٨٧٠(  )٤٫٤٠٤(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

                            
                            

                            (غير مدققة) حركات حقوق الملكية األخرى
                            

  -  -  -  -  )٢٠٫٤٩٥(  -  -  -  -  -  ٢٠٫٤٩٥  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
                            

(راجع إيضاح دارة اإلأتعاب أعضاء مجلس 
٣٫٧٠٠(  -  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  ))٢(٢٢(  
                            

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

                            
  )٢٤٥٫٢٥٧(  -  )٢٤٥٫٢٥٧(  )٢٤٥٫٢٥٧(  )٢٤٥٫٢٥٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح ُمعلنة

                            
  -  -  -  )٤٠٫٨٧٦(  )٤٠٫٨٧٦(  -  -  -  -  -  -  -  ٤٠٫٨٧٦  أسھم منحة مصدرة

                            
األرباح الموزعة على الحصص غير 

  )٢٦٫١٨١(  )٢٦٫١٨١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة
   -----------   -----------   -----------  --------- --  --------- --  --------- --   ----------   ----------  - ------------  ------- ------  -- -----------  -------- ---  -------------  

  ٢٫٧٨٤٫٥٦٩  ١٦١٫٥٦٩  ٢٫٦٢٣٫٠٠٠  ١٫٧٦٤٫٦٠٢  ١٫١٠٩٫٨٠٨  ٥٣٫٨٦٦  ٨٢٫٨٠٥  )١٫٦٩٢(  )٨٥٫٥٤٦(  )٩٩٫١٥٢(  ٤٨٢٫٨٤٦  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨  مدقق) غير ( ٢٠١٦يونيو  ٣٠الرصيد في 
  ======  ======  ======  ======  ======  ======  =====  ======  =======  =======  =======  ======  =======  

  
  



٩ 

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

  (تابع)   الموحد في حقوق الملكية الموجزبيان التغيرات 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة  

  

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

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

  احـــــتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي 
التضخم غير 

  االعتيادي
  احتياطي 
  التحوط

  تااالحتياط
  الــــــــعامة

  ت ااحتياط
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  تااالحتياط

  
  اإلجمالي

  الـحصص
  غير المسيطرة

  إجــــــــــمالي 
  وق الملكيةحق

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

  ٢٫٦٨٠٫٠٨٠  ١٧٥٫٧٧٧  ٢٫٥٠٤٫٣٠٣  ١٫٦٤٥٫٩٠٥  ٩٩٠٫٢٦٢  ٥٣٫٨٦٦  ٨٢٫٨٠٥  ٥٫٩٤٤  )٩٢٫١١٧(  )١٠٣٫٠٠٥(  ٤٨٦٫٤٨٣  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨   ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                            

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير 
                            مدققة)

                            

  ١٧٧٫٦٥٩  ٢١٫٦٠٥  ١٥٦٫٠٥٤  ١٥٦٫٠٥٤  ١٥٦٫٠٥٤  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                            

                            اإليرادات الشاملة األخرى 
  ٤٫٢٧٣  )١٫٢٩٩(  ٥٫٥٧٢  ٥٫٥٧٢  -  -  -  -  )٣٠٦(  ٥٫٨٧٨  -  -  -    حويل العمالت األجنبيةت فروقات

إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت 
األجنبية إلى األرباح أو الخسائر (راجع 

  ١٢٨  -  ١٢٨  ١٢٨  -  -  -  -  -  ١٢٨  -  -  -  )٢٦إيضاح 
  )٩١(  -  )٩١(  )٩١(  -  -  -  )٩١(  -  -  -  -  -  التغيرات في تحوطات التدفق النقدي

   --------  --------  --------  --------  --------  -------  --------  --------  -------- ---  ------- ----  ------ -----  ---------  -------- --  
  ١٨١٫٩٦٩  ٢٠٫٣٠٦  ١٦١٫٦٦٣  ١٦١٫٦٦٣  ١٥٦٫٠٥٤  -  -  )٩١(  )٣٠٦(  ٦٫٠٠٦  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

                            

                            (غير مدققة) ركات حقوق الملكية األخرىح
                            

  -  -  -  -  )٢٥٫٨٩٧(  -  -  -  -  -  ٢٥٫٨٩٧  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
                            

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

لنة (راجع إيضاح توزيعات األرباح الُمع
١٢٨٫٧٦٠(  -  )١٢٨٫٧٦٠(  )١٢٨٫٧٦٠(  )١٢٨٫٧٦٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ١(٢٢(  

األرباح الموزعة على الحصص غير 
  )٢١٫٣٠٩(  )٢١٫٣٠٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة
نتيجة  في الحصص غير المسيطرة التغير

  )١٦٫٧٠٥(  )١٦٫٧٠٥(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ٢٦إيضاح اجع واالستبعاد (راالستحواذ 
  -  -  -  -  )٥٫٥٧٠(  ٥٫٥٧٠  -  -  -  -  -  -  -  رسملة األرباح المحتجزة

   -----------   -----------   -----------  ---------- --  ------- -----  ---------   ----------   ----------  ----- ------  -------- ------  --------- -----  -------- ---  -------------  
  ٢٫٦٩٥٫٢٧٥  ١٥٨٫٠٦٩  ٢٫٥٣٧٫٢٠٦  ١٫٦٧٨٫٨٠٨  ٩٨٦٫٠٨٩  ٥٩٫٤٣٦  ٨٢٫٨٠٥  ٥٫٨٥٣  )٩٢٫٤٢٣(  )٩٦٫٩٩٩(  ٥١٢٫٣٨٠  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨  مدقق) غير ( ٢٠١٧يونيو  ٣٠الرصيد في 
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  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٦إلى  ١٠صفحات من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على ال



١٠ 

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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
   ات حول الشركةمعلوم  ١

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

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

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

  
المنتھية في ذلك التاريخ ("الفترة  الستة أشھرولفترة  ٢٠١٧ يونيو ٣٠المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في تشتمل المعلومات 

المستثمر بھا الحالية") على الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة")، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات 
  .لملكيةالمحتسبة وفقاً لطريقة حقوق ا

  
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 
ل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو على المستوى العالمي. وبالتالي، تعمل الشركة بدورھا كشركة قابضة لشركات المحلي داخ

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

  أساس اإلعداد  ٢
  

  بيان التوافق
  

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

   .٢٠١٦ديسمبر  ٣١الية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في جنباً إلى جنب مع البيانات الم
  

 ً االتحادي لمعايير التقارير المالية الدولية واألحكام ذات الصلة للقانون  تم إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا
  .س الشركة ذات الصلة، ووفقاً لبنود تأسي٢٠١٥لسنة ) ٢(لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

  
  التقديـرات واألحكام المحاسبية

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

  التقديرات. تلكالنتائج الفعلية عن  يرادات والمصروفات. قد تختلفُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإلالسياسات المحاسبية والمبالغ ال
  

لتقدير حاالت عدم لمجموعة والمصادر الرئيسية لتطبيق السياسات المحاسبية  عند دارةكانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل اإل
وللسنة المنتھية في ذلك  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  عند إعدادھي نفسھا التي تم تطبيقھا اليقين 

  التاريخ.
  

  السياسات المحاسبية الھامة        ٣
  

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل  إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة عند 
  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١بياناتھا المالية الموحدة كما في  إعدادالمجموعة عند 



١١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  والتعديالت والتفسيرات  الجديدة المعايير  ٤

  
ويجوز تطبيقھا بشكل  ،٢٠١٨يناير  ١المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات التي تبدأ بعد  ھناك عدد من

  تطبيق ھذه المعايير بشكل مسبق.لال تخطط المجموعة إال أن . مسبق
  
  األدوات المالية" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩المعيار رقم"   
  

، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار ٢٠١٤، الصادر في يوليو المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩لمعيار رقم يحل ا
 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩. يتضمن المعيار رقم األدوات المالية: االعتراف والقياس ٣٩المحاسبي الدولي رقم 

حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب  توجيھات معدلة
انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف 

المعايير الدولية إلعداد من  ٩يسري المعيار  .٣٩الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  وإيقاف االعتراف باألدوات المالية
  قبل ذلك التاريخ. ھذا المعيار تطبيقويجوز  ٢٠١٨اير ين ١التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد إعداد على فترات  التقارير المالية

  
  اإليرادات من العقود مع العمالء" قارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد التمن  ١٥المعيار رقم"   
  

إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥يضع المعيار رقم 
 ،اإليرادات ١٨المحاسبي الدولي رقم بما في ذلك المعيار  ،المعيار محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليراداتھذا 

الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  ١٣والتفسير رقم  عقود اإلنشاءات ١١والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ية التي تبدأ في ير السنوالتقارإعداد على فترات  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥. يسري المعيار برامج والء العمالء

  ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.٢٠١٨يناير  ١أو بعد 
  
  عقود اإليجار" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦المعيار رقم"   
  

ابقة الواردة في ، محل التوجيھات الس٢٠١٦في يناير  الصادر، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦يحل المعيار رقم 
ً لھذه التوجيھات الُمعدلة، سيتم عقود اإليجار ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم   الميزانيات العموميةعقود اإليجار ضمن  بيان. وفقا

 ر تصنيف عقود اإليجار إمالغي ھذا المعياومطلوباتھا. عالوة على ذلك، يُ  اللشركات، مما يترتب عليه مزيد من الوضوح لموجوداتھ
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 التوجيھات المُ متطلبات اختبار تصنيف عقود اإل إلغاءيتم 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦يسري المعيار رقم  عقود إيجار.يد أي العقود ُتعتبر في تحدتغير يترتب على ذلك 

أيضاً  المجموعة. يجوز تطبيق ھذا المعيار قبل ذلك التاريخ، شريطة قيام ٢٠١٩يناير  ١ أو بعد على الفترات السنوية التي تبدأ في
  ."اإليرادات من العقود مع العمالء" ة إلعداد التقارير الماليةالمعايير الدوليمن  ١٥بتطبيق المعيار رقم 

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

 الموحدة الخاصة بھا. 
  

  إدارة المخاطر المالية         ٥
  

ياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك األغراض والسياسات التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية إن أغراض وس
  . وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ الموحدة كما في
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  شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  )المخزون المشطوب ومخصص المخزونباستثناء (المبيعات تكلفة   ٦
  

  
  فـــــــــــــــتــــرة الستة أشھر

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةــرة فـــــــــــــــتــ

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  
          

  ٢٨٣٫٠٣٨  ٢١٨٫٠٥٤  ٤٩٥٫٧٤٢  ٤٤١٫٧٨٨  مواد خام مستھلكة 
  )٥٠٫٧٤٤(  ١٫٢٤١  )٤٥٫٤٥٠(  )٤٫٥٩١(  التغير في مخزون البضائع تامة الصنع

  ٧٤٫٠٩١  ٦٧٫١٨٦  ١٤٢٫٣٥٦  ١٣٠٫٧٤٣  عمالة مباشرة 
  ٥٠٫٦٣٧  ٤٥٫٧٨٢  ٩٩٫٢٣٣  ٨٧٫٢٧٠  الطاقة والوقود 

  ٥٦٫٠٨٩  ٥٠٫٣٢٩  ١١٦٫٤٢٣  ٩٥٫٦٧٦  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 
  االستھالك على الممتلكات واآلالت 

  )١٢(راجع إيضاح  والمعدات
٧٨٫٠٨٨  ٦٥٫١١٧  

٣٩٫٥٨٢  ٣٢٫٢٦٨  
  ٣٤٫٣١١  ٢٨٫٨٩٧  ٦٩٫٤٤٣  ٥٧٫٥٥١  إصالحات وصيانة 

  ٢٩٫١١٩  ٢٦٫٧٢٤  ٥٦٫٦٩٥  ٥١٫٢٧٤  مصروفات مواد التعبئة
  ٤٠٦  ٩٩  ٩٩٧  ١٢٣  أتعاب مقاولي الباطن 

  ١٣٫٤٢٩  ١٠٫٩٩٨  ٢٦٫٣١١  ٢١٫٩١٣  أخرى 
  --------- ---   -------------  -----------  -----------  
  ٥٢٩٫٩٥٨  ٤٨١٫٥٧٨  ١٫٠٣٩٫٨٣٨  ٩٤٦٫٨٦٤  
  ======  =======  ======  ======  
    

  عمومية مصروفات إدارية و  ٧
  

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ھمألف در  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  
        

  ٢٦٫٤٤٠  ٢٧٫٠٣٠  ٥٤٫١٦٢  ٥٠٫٤٢٦  تكاليف موظفين 
  االستھالك على الممتلكات واآلالت 

  ٤٫٥١٢  ٤٫٣٠٠  ٩٫٣٢١  ٨٫٩٦٩  )١٢(راجع إيضاح  والمعدات
  ٢٫١٧٢  ٢٫٦١١  ٤٫٣٤٣  ٥٫٠٧٣   االستھالك للعقارات االستثمارية
  ١٫٢٦٨  ١٫٣٤٦  ٣٫٤٢٦  ٢٫٦٩٩  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ١٫٩٣٢  ١٫٣٦٦  ٣٫٧٤٥ ٣٫٥٣١  إصالحات وصيانة 
  ٣٫٤٦٥  ٢٫٤٦٢  ٦٫١١٤  ٥٫٥٤٢  قانونية ومھنية  أتعاب

  ٨٧  ٦٨٤  ٣٣٧  ١٫٠٩٨  مصروفات اإليجار
  ١٫٩٢٤  ١٫٢٩٢  ٣٫٣١٥  ٢٫٤١٣  مصروفات مرافق
  ٩٩٠  ٦٦٦  ١٫٥٧٨  ١٫١٠٢  مصروفات أمن 

  ١٫٠٠٨  ١٫١٧١  ١٫٩٦٥  ٢٫٣٥٨  إطفاء موجودات غير ملموسة  
  ١٢٫٧٣٢  ١٠٫٩٢٧  ٢٤٫٢٨٥  ٢٢٫٩٥٦  أخرى 

  ------ ------  -- ---------  ----------  ---------  
  ٥٦٫٥٣٠  ٥٣٫٨٥٥  ١١٢٫٥٩١  ١٠٦٫١٦٧  
  ======  ======  =====  =====  

  
  



١٣ 

  تھا التابعةشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركا
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
   مصروفات البيع والتوزيع  ٨
  

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر ثالثةالفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  
         

  ٢٧٫١٧٦  ٣١٫٠٩٠  ٥٤٫٠٢٩  ٦٣٫٢٢٩  موظفين التكاليف 
  ٣٠٫٩٠٣  ٣٢٫٤٦٠  ٦١٫٣٥٤  ٦١٫٢٦٦  الشحن والنقل 

  ١٤٫٤٦٤  ١٦٫١٥٧  ٢٩٫٣٦٤  ٣٦٫٣٤٤  الخصومات المتعلقة باألداء 
  ١٠٫٦٥٤  ١٢٫١٣٢  ٢٢٫٥١٠  ٢٨٫٤١١  ترويج ودعاية مصروفات 

  ٢٫٩٧٥  ٥٫٣٢٥  ٧٫٦٤٠  ٩٫٨٩٦  مصروفات االيجار
  ٧٨٣  ١٫٨٤٠  ١٫٢٨٤  ٣٫٥١٣  سفر وترفيه مصروفات 

  االستھالك للممتلكات واآلالت والمعدات 
  ٣٢١  ٧٨٦  ٦٣٩  ١٫١٥٣  )١٢(راجع إيضاح 

  ٢٫٧٩٤  ٤٫٠٦٩  ٨٫٦٦٦  ١٠٫٣٧٢  أخرى
  -------- ----  -----------  -----------   ---------  
  ٩٠٫٠٧٠  ١٠٣٫٨٥٩  ١٨٥٫٤٨٦  ٢١٤٫١٨٤  
  ======  ======  ======  =====  

      
    وإيرادات التمويل تكاليف  ٩
  

    
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  

          التمويلتكاليف )     ١(
         

  ٧٫٨٨٩  ١٠٫٠٧٩  ١٨٫٦٠٩  ١٩٫٣٧٣  ض المصرفيةعلى القرو الفوائد
  ٦٫٨٩٧  ٥٫٨٦٦  ٩٫٤٣٧  ١٢٫١١٥  على التمويل اإلسالمي مصروفات الفائدة

  -  ٩٣٣  -  ١٫٠١٨  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
  ١٫٤٠٩  ٧٥١  ٢٫٣٥٧  ١٫٦٨١  رسوم مصرفية

  ٥٫٧٧٧  -  ٦٫٣٤٩  -  أجنبيةصافي خسائر صرف عمالت 
  ----------  ----------   ---------   ---------  

  ٢١٫٩٧٢  ١٧٫٦٢٩  ٣٦٫٧٥٢  ٣٤٫١٨٧  اإلجمالي (أ)
  === ==   =====  =====  =====  

          )     إيرادات التمويل٢(
         

  ٢٨٥  ٤٣٦  ١٫١١٨  ١٫٣٩٩  الفوائد على الودائع الثابتة
  -  ٥٨  -  ٢٥٢  الفوائد على ودائع الوكالة

  ف ذات الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطرا
  ١٤  -  ٢٩  -  )١٩عالقة (راجع إيضاح    

  -  )١١٠(  -  ١٥  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
  -  ٢٫٦٤٥  -  ٤٫٢٩٤  صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

  ٢٠٩  ٧٦  ٣٦٤  ٢٤٨  أخرى
  --------  --------  --------  -------  

  ٥٠٨  ٣٫١٠٥  ١٫٥١١  ٦٫٢٠٨  اإلجمالي (ب) 
  ====  ====  ====  ====  

   صافي مصروفات التمويل المعترف بھا في
  ٢١٫٤٦٤  ١٤٫٥٢٤  ٣٥٫٢٤١ ٢٧٫٩٧٩ ب)-(أ  األرباح أو الخسائر  
  =====  =====  =====  =====  

  
  



١٤ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  تة أشھرالسلفترة 

  
 انخفاض القيمة والمخصصات والمشطوبات   ١٠

 

  (المخزون والذمم المدينة واألطراف ذات عالقة)  
  

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة   

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠ـــمنتھـية في الـــــــــــ
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق    
            

           ومخصص المخزون (عكس) / شطب مخصص 
لمخزون بطيء الحركة مخصص ا(عكس) / 
  صافي - والمتقادم

  
)١٫٣٢٨  )٣٨٦(  ٣٫٣٥٠  )٢٩٤  

  ٢٫٤٣٣  -  ٣٫٨٩٤  -    مخزون تم شطبه 
    --------  --------  -------  --------  
  ٣٫٧٦١  )٣٨٦(  ٧٫٢٤٤  )٢٩٤(  أ  
    ====  ====  ====  ====  

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
  والمستحق من أطراف ذات عالقة

  
        

  ٩٨  ٢٩٫٧٨٥  ٨٫٨٣١  ٣١٫٤٤٦    *صافي –مة قيالمخصص خسائر انخفاض 
ركات  ة الش اض قيم ائر انخف ص خس مخص

  المستثمر بيھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  

-  ٣٫٤٩٠  -  ٣٫٤٩٠  
    ----------  ---------   ----------  --------  
  ٣٫٥٨٨  ٢٩٫٧٨٥  ١٢٫٣٢١  ٣١٫٤٤٦  ب  
    ======  =====  ======  ====  
  ٧٫٣٤٩  ٢٩٫٣٩٩  ١٩٫٥٦٥  ٣١٫١٥٢  أ+ب  
    =====  =====  =====  ====  

  
  *تتضمن فترة الثالثة أشھر إعادة تقييم القدرة على استرداد المبالغ المستحقة فيما يتعلق بعقود اإلنشاءات.

  
  الشھرة التجارية  ١١   

   يونيو ٣٠  
٢٠١٧  

  ديسمبر  ٣١
٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  قة)دقير مغ(  
      

  ٥٠٫٣٥٦  ٦١٫٧٨٠  يناير  ١الرصيد كما في 
  ٢٤٫٣٤٧  -  الستحواذ من خالل دمج أعمال زائداً: ا

  ----------   ---------  
  ٧٤٫٧٠٣  ٦١٫٧٨٠  

  )١٢٫٩٢٣(  -  ناقصاً: خسائر انخفاض القيمة 
  -  )٣٧(  ناقصاً: تأثير التحركات في أسعار صرف العمالت 

   ----------   ---------  
  ٦١٫٧٨٠  ٦١٫٧٤٣  ديسمبر ٣١/ يونيو  ٣٠الرصيد كما في 

  =====  =====  
 

االعتراف بھذه المبالغ  تممليون درھم حيث  ٥ .٧٧مليون درھم ومبلغ  ٥ .٦١مليون درھم ومبلغ  ٥٠ .٣٦تتمثل الشھرة التجارية في مبلغ 
اس. ايه.  رأس الخيمة للتوزيع أوروباو سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدو ذ.م.م –منطقة حرة سيرامين عند االستحواذ على 

  . تم بصورة سنوية اختبار الشھرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمةعلى التوالي. ي .آر. إل
  

مليون درھم من الشھرة التجارية  ١٢ .٩٢بتسجيل خسائر انخفاض قيمة بمبلغ  خالل السنة السابقةبناًء على التقييم، قامت المجموعة 
  حواذ على رأس الخيمة ألمانيا جي إم بي اتش. المسجلة عند االست



١٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  نجازسمالية قيد اإلواألعمال الرأالممتلكات واآلالت والمعدات   ١٢

  

  )ةواالستھالك (غير مدقق داإلضافات واالستبعا
  

إضافات إلى األعمال بعلى ممتلكات وآالت ومعدات وقامت  ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھراستحوذت المجموعة خالل فترة 
ال يتضمن  .)مليون درھم ٦٧.١٤٧: ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة مليون درھم  ٧٤.٤٥الرأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ 

المنتھية  الستة أشھر(فترة  مليون درھم ٦٦.٠موجودات تم االستحواذ عليھا من خالل دمج أعمال يبلغ صافي قيمتھا الدفترية  ھذا المبلغ
  .٢٦)راجع إيضاح (. )مليون درھم ٨٧.٨: ٢٠١٦ يونيو ٣٠في 

  
 ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة مليون درھم  ٩٤.٠ بلغتات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية تم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلك

 ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة مليون درھم  ٠٧.١١ بمبلغأرباح استبعاد  وقد ترتب على ذلك، مليون درھم) ١٨.٢ :٢٠١٦ يونيو
اجھا ضمن اإليرادات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد. والتي تم إدر مليون درھم) ١٤.١ بمبلغ أرباح: ٢٠١٦ يونيو

  .٢٦مليون درھم. راجع إيضاح  ٤٧.٣ال يتضمن ھذا المبلغ الموجودات الُمستبعدة عند استبعاد شركات تابعة بصافي قيمة دفترية بلغت 
  
 ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة مليون درھم  ٢٤.٧٥ االستھالك للممتلكات واآلالت والمعدات عن الفترة الحالية ت مصروفاتبلغ

  مليون درھم). ٠٥.٨٨ :٢٠١٦ يونيو
  

  حقوق الملكيةطريقة شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لاستثمارات في   ١٣
  

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرحقوق الملكية لفترة طريقة بلغت حصة المجموعة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل
  .مليون درھم) ٣٤.١٢: ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة مليون درھم  ٣٣.٨مبلغ 

  

ً لطريقة خالل الفترة  مليون درھم ٢١.٠بقيمة  توزيعات أرباحعلى  المجموعةحصلت  الحالية من شركاتھا المستثمر بھا المحتسبة وفقا
  مليون درھم). ٢.٠: ٢٠١٦ يونيو ٣٠في  المنتھية الستة أشھر (فترةحقوق الملكية 

  

الملكية المتبقية في الشركتين  ةمن حص ٪٥٠المجموعة على  استحوذت ،٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرخالل فترة 
ً ل مقابل  ي إتشحقوق الملكية وھما سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بطريقة المحتسبتين وفقا

  ).١(٢٦إيضاح كذلك راجع مليون درھم.  ٤٩.٧إجمالي مبلغ 
  

، باالعتراف بمخصص لخسائر انخفاض قيمة استثماراتھا بملغ ال ٢٠١٧يونيو  ٣٠قامت المجموعة خالل فترة الستة أشھر المنتھية في 
  .١٠ إيضاحلك كذراجع  مليون درھم). ٣ .٤٩: ٢٠١٦يونيو  ٣٠(فترة الستة أشھر المنتھية في شيء 

  
  :حقوق الملكيةطريقة شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لوتحويل استبعاد   )١(

  

  التحويل من شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية إلى شركة تابعة:
   

 ٣١مشتركة حتى  " (شركة تخضع لسيطرةذ.م.م. راكريستوفير ، ونظراً للتغير في تشكيل مجلس إدارة "٢٠١٧يناير  ١اعتباراً من 
وبالتالي، فقد تم احتساب  )، يمكن للمجموعة حالياً ممارسة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بھا.٢٠١٦ديسمبر 

ً لحقوق الملكية إلى شركة تابعة راجع . من قبل المجموعة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة التحويل من شركة مستثمر بھا محتسبة وفقا
  .٢٦كذلك إيضاح 

  

  شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةاستبعاد 
  

ً  عالوة على ذلك، قامت المجموعة رأس الخيمة شركة  مليكةمن حصص  ٪٥٠كامل حصتھا البالغة  باستبعاد ٢٠١٧يونيو  ١٣في  أيضا
  شركة تخضع لسيطرة مشتركة، وھي ذ.م.م المستودعاتلتأجير 

  

أرأس      ة لت جير الخيم
  ذ.م.م المستودعات

  ألف درھم    
     

  ١٢٢٫٣٦٠    *القيمة الحالية لثمن البيع
  )٦٤٫٤٦١(    ناقصاً: صافي القيمة الدفترية

    -----------  
  ٥٧٫٨٩٩    صافي األرباح من االستبعاد

    =====  
  

 ٢١دى خمسة أقساط نصف سنوية متساوية بقيمة مليون درھم على م ١٢٥، سوف يتم سداد ثمن البيع البالغ والبيع الشراء*وفقاً التفاقية 
يتم بيان القيمة . ٢٠١٩حتى ديسمبر  ٢٠١٧مليون درھم اعتباراً من يونيو  ٢٠مليون درھم للقسط الواحد وقسط نصف سنوي بقيمة 

  .درھممليون  ٢ .٦٤الحالية لثمن البيع صافية من الخصم البالغ 



١٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  المخزون  ١٤

  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠    
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ٨٢٧٫٥٢٢  ٨٣٢٫١١٣   القيمة القابلة للتحقيق)يالتتعدة من(صافي البضائع تامة الصنع
  )١٢٢٫٣٥٧(  )١١٧٫٤١٩(    ناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم

    -------- - -----  - ------------  
    ٧٠٥٫١٦٥  ٧١٤٫٦٩٤  

  ٢٣٦٫٧٠٥  ٢٢٩٫٧٩٠    مواد خام
  ٥٩٫٨٥١  ٦٦٫٢٩٩    بضائع على الطريق
  ٢٥٫٥٣٢  ٢٦٫٩٢٩    أعمال قيد اإلنجاز

  ٢٠٩٫٩٢٠  ١٨٧٫٩١٥    المخزون وقطع الغيار
    ----- --- - ------  ----- --- ------  
    ١٫٢٣٧٫١٧٣  ١٫٢٢٥٫٦٢٧  

  )٥٧٫٨٥٣(  )٥٩٫٦٣٦(  ناقصاً: مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع الغيار
    ------ ---------   --------------  

    ١٫١٧٩٫٣٢٠  ١٫١٦٥٫٩٩١  
    =========  ========  

  

 ٤٣.٧٤ قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ لتخفيضقامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً ، ٢٠١٧ يونيو ٣٠في 
مليون  ٧٨.٣٥٠غت مليون درھم مقابل تكلفة بل ٤٦.٥٦: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٣٥.٢٩٣ مليون درھم مقابل تكلفة بلغت

ابلة للتحقيق حيث أن القيمة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج الفرق الناتج عن تخفيض القيمة ضمن الق قيمتهلكي يصل إلى صافي ، درھم)
   .األرباح أو الخسائر الموجز الموحدفي بيان  تكلفة المبيعات

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٥

  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠    
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
  دققة)(م  (غير مدققة)    
        

  ١٫٠٢٢٫٣٤٠  ١٫٠٨٧٫٩٧٥    الذمم المدينة التجارية
  )١٨٤٫٠١٧(  )١٨١٫١٨٤(    خسائر انخفاض القيمة صص مخناقصاً: 

    ----------- -----  ---------------  
    ٨٣٨٫٣٢٣  ٩٠٦٫٧٩١  

ً  سلفيات   ١٥٤٫٤٣٧  ١٦٣٫٣٢١    ومبالغ مدفوعة مقدما
  ١٦٫٨٠٠  ١٨٫٠٤٧    ودائع

  ١٢٣٫١٧٩  ١٦٤٫٣٩٠    )) أدناه١(إيضاح  (راجع أخرىذمم مدينة 
    -------- ---------  ---------- ------  
   ١٫١٣٢٫٧٣٩  ١٫٢٥٢٫٥٤٩  
    =========  =========  

  طويلة األجل األخرى الذمم المدينة  )١(
  

        

  ١٣٩٫٠٤٥  ١٦١٫٧٧٤    إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٤٤٫٠٨٢(  )٧٢٫٣٥٠(    االستحقاق قصير األجلناقصاً: 

    --------------  -------------  
  ٩٤٫٩٦٣  ٨٩٫٤٢٤    االستحقاق طويل األجل

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

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

  . ترى إدارة المجموعة أن ھذا المبلغ قابل للتحصيل بالكامل. موجب شيكات آجلةم ضمانھا جزئياً بالتجارية االعتيادية ويت
  



١٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  

            الصندوق ولدى البنكالنقد في   ١٦
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٫٨٠٨  ١٫٧٨٩  النقد في الصندوق
      النقد لدى البنك

  ١٦٣٫٢٢٣  ٦١٫٩٣٥  في ودائع ثابتة -
  ٢٥٫٠٠٠  ١٢٫٠٠٠  في ودائع وكالة -
  ٢٢٧٫٧٢٤  ١٦٧٫٢٦٢  في حسابات جارية -
  ١٫٠٥٥  ٢٫١٤٧  ي ودائع ھامشيةف -
  ٥٫٦٥٠  ١١٫٦٢٢  في حسابات تحت الطلب -
  -----------   ----------  
  ٤٢٤٫٤٦٠  ٢٥٦٫٧٥٥  
  ======  ======  

  

مليون  ٣٧.٥٩ومبلغ  مليون درھم) ٦٢.٠ :٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٥٤.٠يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
  على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  مليون درھم) ٠٨.٦٣ :٢٠١٦ديسمبر  ٣١(درھم 

  

ً ع تقلاستحقاق أصلية  ةفترلتفاظ بالودائع الثابتة لدى بنوك يتم االح  االعتياديةالتجارية  لألسعارن ثالثة أشھر وتخضع لفائدة وفقا
لدى البنوك كرھن مقابل تسھيالت مصرفية  محتفظ بهليون درھم) م ٠٨.٢٢: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(ھم درمليون  ٣٥.٠وتتضمن مبلغ 

داعھا لدى بنوك لفترة تخضع ودائع الوكالة لمعدالت الربح المتفق عليھا مع المصارف اإلسالمية وقد تم إي عليھا المجموعة. حصلت
  ل عن ثالثة أشھر.استحقاق تق

  

  يترتب عليھا فائدة.  في حسابات ال الجاريةتتمثل الودائع الھامشية والحسابات 
  

  رأس المال  ١٧
  

  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة) 
      

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

  -----------  -----------  
  ٨٥٨٫٣٩٨  ٨٥٨٫٣٩٨  
  ======  ======  

  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٨

  

  يونيو ٣٠  
 ٢٠١٧  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة) 
      

  ٣٤٢٫٩٥٤  ٣٢٢٫٨٦٦  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٤١٫١٩٢  ٢٧٧٫٥٨٥  والمصروفات األخرى االستحقاقات

  ٣٨٫٣٩٥  ٥٢٫٧٥٩  سلفيات من العمالء
  ٦٤٫٩٦٠  ٥٩٫٧٨٤  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

  ٢٧٫٥٤٠  ٣٦٫٩٤٤  ذمم دائنة أخرى
  -----------  -----------  
  ٧١٥٫٠٤١  ٧٤٩٫٩٣٨  
  ======  ======  



١٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٩

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

أسعار وشروط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت  تقوم اإلدارة باعتماد. األطراف ذات العالقة"إفصاحات " ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ً للمعدالت المتفق عليھا القة مع أطراف ذات العأبرمتھا المجموعة فيما يلي المعامالت الھامة التي  .بصورة متبادلة ويتم تنفيذھا وفقا

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:ھذه ، خالف تلك المعامالت المفصح عنھا في أماكن أخرى في الفترةخالل 
  
  المنتھية في الستة أشھرفـترة   
  يونيو ٣٠  

٢٠١٧  
   يونيو ٣٠

٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة)  
      

  ١٩٠٫٧٠٨  ١٠٨٫٤٦٠  إنشاءات بيع بضائع وخدمات وعقود 
  ١٣٤٫٣٧٣  ١١٧٫٢٧٠ شراء بضائع وتقديم خدمات

  ٢٩  -  إيرادات فوائد
  ===  ===  

  

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
     

  ٩٫٢٠٩  ٥٫٤٤٠  امتيازات قصيرة األجل
  ١١٩  ١١٩  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٣٫٧٠٠  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ====  ====  
  

  المستحق من أطراف ذات عالقة  

  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

ً   ٣١١٫٦٣٦  ٣٠٥٫٥٨٠  حقوق الملكيةلطريقة شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا
  ٦٧٫٧٤٣  ١٦٠٫٣٤٨  أطراف أخرى ذات عالقة 

  -----------  -----------  
  ٣٧٩٫٣٧٩  ٤٦٥٫٩٢٨  

  )٧٤٫٦٥٩(  )٩٧٫٠٧٨(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة
  )٣٫٤٤٦(  )٦١٫٠٥٦(  ) أدناه)١(راجع إيضاح (ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل

  -----------  -----------  
  ٣٠١٫٢٧٤  ٣٠٧٫٧٩٤  
  ======  ======  

    المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  

ً   -  ٥٨٤  حقوق الملكيةلطريقة شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا
  ٤٩٫٤٥١  ٣٧٫٨٦٦  أطراف أخرى ذات عالقة

  ---------  --------  
  ٤٩٫٤٥١  ٣٨٫٤٥٠  
  =====  =====  

  

  الذمم المدينة طويلة األجل  )١(
      

  ٦٫٨٩٢  ١٢٧٫٤٤٧  إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٣٫٤٤٦(  )٦٦٫٣٩١(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

  -----------   ---------  
  ٣٫٤٤٦  ٦١٫٠٥٦  االستحقاق طويل األجل

  =====  ====  



١٩ 

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

 (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  ةالمصرفي تترتيبات التمويال  ٢٠

  
  ةإسالمي ةمصرفي تمويالت  )أ(
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم   األجل قصيرة)    ١(
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٣٧٫٩٥٥  ٧٥٫٠٠٠  تسھيالت مضاربة (أ)
  ٨٥٫٠٠٠  ١٣٦٫٣٩٤  تسھيالت مرابحة السلع (ب)

  ١٥٤٫٢٨٨  -  تسھيالت اإلجارة (ج)
  ٩٣٫٣٠٢  ٩٦٫٩٩٦  يل طويل األجل (راجع أدناه)االستحقاق قصير األجل من التمو

  -----------  -----------  
  ٤٧٠٫٥٤٥  ٣٠٨٫٣٩٠  
  ======  ======  

      
      تسھيالت مرابحة السلع – األجل طويل    )٢(
      

  -  ٥٠٨٫٩٣٢  يناير  ١الرصيد في 
  ٥٧٠٫٩٢٣  -  مبالغ تم الحصول عليھا خالل الفترة/السنة

  )٦١٫٩٩١(  )٤٤٫٨٥٢(  الل الفترة/السنةناقصاً: مبالغ مسددة خ
  -----------  -----------  

  ٥٠٨٫٩٣٢  ٤٦٤٫٠٨٠  ديسمبر  ٣١/يونيو ٣٠الرصيد كما في 
  )٩٣٫٣٠٢(  )٩٦٫٩٩٦(  (راجع أعاله) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

  -----------  -----------  
  ٤١٥٫٦٣٠  ٣٦٧٫٠٨٤  االستحقاق طويل األجل

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

 ٣١إن الضمانات المقدمة مقابل ھذه التسھيالت تماثل الضمانات المذكورة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 
  .٢٠١٦ديسمبر 

  
رف (بنك) إلى الط لغامبحيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين إن المضاربة ھي نوع من أنواع التمويل اإلسالمي   )أ(

  . بشكل مسبقالمتفق عليھا  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.  ى أساس دفعات مؤجلةعلاألخر (المجموعة) 
  
(بنك) بشراء/االستحواذ  إن اإلجارة ھي نوع أخر من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين  )ج(

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

  ائدةتخضع لف ةمصرفيت تمويال  (ب)
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      األجل ةقصير  )   ١(
  ٨٫٧٣٤  ٥٠٫٩٢٩  سحوبات مصرفية على المكشوف

  ٩٩٫٢٥٣  ١١٢٫٣٨٣  قروض قصيرة األجل
  ١٩٧٫٧٠٨  ٢١٧٫٧٥٤  األجل من القروض المصرفية طويلة األجل (راجع أدناه) االستحقاق قصير

  -----------  -----------  
  ٣٠٥٫٦٩٥  ٣٨١٫٠٦٦  
  ======  ======  

  



٢٠ 

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

 (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  ھرالستة أشلفترة 

    
  (تابع) ةالمصرفي تترتيبات التمويال  ٢٠

  
  (تابع)  ائدةتخضع لف ةمصرفيت تمويال  (ب)

  يونيو ٣٠  
 ٢٠١٧  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      قروض مصرفية طويلة األجل  )   ٢(
      

  ١٫٥٠٠٫٦٨٦  ١٫٠٩٠٫٠٠٧  يناير  ١الرصيد في 
  ٢٢٠٫٢٤٣  ٧٧٫١٦١  مبالغ تم الحصول عليھا خالل الفترة/السنةزائداً:

  )٦٣٠٫٩٢٢(  )٨٣٫٥٣٤(  ناقصاً: مبالغ مسددة خالل الفترة/السنة
  --------------  -------------  

  ١٫٠٩٠٫٠٠٧  ١٫٠٨٣٫٦٣٤  ديسمبر  ٣١/يونيو ٣٠الرصيد كما في 
  )١٩٧٫٧٠٨(  )٢١٧٫٧٥٤(  راجع أعاله)( ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

   -------------   -------------  
  ٨٩٢٫٢٩٩  ٨٦٥٫٨٨٠  االستحقاق طويل األجل

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

ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة تم إدراجھا في شروط السداد إن التفاصيل الخاصة بالقرض المصرفية طويلة األجل، بما في ذلك 
إن القرض المصرفي طويل األجل الجديد الذي تم الحصول  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١موحدة للمجموعة للسنة المنتھية في البيانات المالية ال

ً لمعدالت الفائدة لدى بنوك  ٪١ .٦ويخضع لمعدل فائدة يبلغ  ٢٠٢٢عليه خالل الفترة الحالية يستحق في  ً زائداً ثالثة أشھر وفقا سنويا
  لندن.

  

     األدوات المالية المشتقة  ٢١
  

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 الصلةتخضع للتحليل وفقاً لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية بق

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.

  

  

القيمة العادلة 
  /الموجبة

  (السالبة)
  القيمة 
  االسمية

مستحقة خالل 
  سنة واحدة

 ٢قة من مستح
  سنوات ٥ –

 ٥أكثر من 
  سنوات

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠

            

   أسعار الفائدة عقود مقايضة 
  ٣٢٫٨٠٧  ٢٨٦٫٢٠٦  ٧٤٫١٣٤  ٣٩٣٫١٤٧  ٥٫٨٦٨  *المستخدمة للتحوط   

  -  -  ٢٩٫١٦٥  ٢٩٫١٦٥  )٣٣١(  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
  -  ١٥٠٫٠٠٠  -  ١٥٠٫٠٠٠  )٦٨٧(  فائدةأخرى لمقايضة أسعار العقود 

  --------  -----------  -----------  -----------  ---------  
  ٣٢٫٨٠٧  ٤٣٦٫٢٠٦  ١٠٣٫٢٩٩  ٥٧٢٫٣١٢  ٤٫٨٥٠  
  ====  ======  ======  ======  =====  
            (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  أسعار الفائدة  عقود مقايضة 
  ١٦٫٤٠٤  ٣٣٩٫٦٧٦  ٥٥٫٦٠١  ٤١١٫٦٨١  ٥٫٩٤٤  *ستخدمة للتحوطالم   
  --------  -----------  ----------  -----------  ---------  
  ١٦٫٤٠٤  ٣٣٩٫٦٧٦  ٥٥٫٦٠١  ٤١١٫٦٨١  ٥٫٩٤٤  
  ====  ======  =====  ======  =====  

  

  *مصنفة كأداة تحوط للتدفق النقدي.
  



٢١ 

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

 (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  األدوات المالية المشتقة (تابع)  ٢١

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة

  

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

  
  : األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى 
وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١ف األسعار المدرجة ضمن المستوى : مدخالت بخال٢المستوى 

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

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

 المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة
، احتفظت المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية التي تم قياسھا بالقيمة ٢٠١٧ يونيو ٣٠ة فترة كل تقرير. كما في عامة) في نھاي

  العادلة:
  

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠

        صافي - المالية الموجودات
  -  ٥٫٨٦٨  -  سعار الفائدة المستخدمة للتحوطأعقود مقايضة 

  -  )٣٣١(  -  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
  -  )٦٨٧(  -  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة

  -----  --------  -----  
  -  ٤٫٨٥٠  -  
  ===  ====  ===  
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        )(مدققة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

        المالية الموجودات
  -  ٥٫٩٤٤  -  المالية المشتقة  الموجودات

  -----  --------  -----  
  -  ٥٫٩٤٤  -  
  ===  ====  ===  
  

لقياسات  ٣لقياسات القيمة العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك أي تحويالت بين المستوى 
  . ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرفترة  القيمة العادلة خالل

  
  أساليب التقييم

  
  الموجودات المالية المشتقة

  
  على العروض / األسعار المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المقابلة./ 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 قيمھا العادلة تقارب قيمھا الدفترية نظراً لطبيعة ھذه  وترتيبات التمويل المصرفيذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى 

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



٢٢ 

  ھا التابعةشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركات
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٢

  
 ٪١٥اعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع ب ٢٠١٧مارس  ١٤الُمنعقد بتاريخ  اجتماع الجمعية العمومية السنوي قام المساھمين خالل )١

  وفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة.
 

عن أتعابھم للسنة  ٢٠١٧مارس  ١٤الُمنعقد بتاريخ  العمومية السنوي اجتماع الجمعيةتنازل أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل  )٢
 مليون درھم). ٧.٣مجلس اإلدارة بقيمة  : وافق المساھمين على أتعاب أعضاء٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  
  ربحية السھم    ٢٣

  

الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة كما في  مالكييرتكز احتساب ربحية السھم األساسية على األرباح المنسوبة إلى 
  ، ويتم احتسابھا على النحو التالي:٢٠١٧ يونيو ٣٠
  
  

  
  تة أشھرالسفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  
          

          مربحية السھ
  ٥٤٫٩٦٣  ١٠١٫٠٨٦  ١١٢٫٧٦٥  ١٥٦٫٠٥٤  المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم) صافي األرباح

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

  ======  ======  ======  ======  
  ٠٦.٠  ١٢.٠  ١٣.٠  ١٨.٠ أرباح السھم (درھم)

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

اريخ وقائمة لدى الشركة كما في ت عقود خيارات لم يكن ھناك تأثير للتخفيف على ربحية السھم األساسية، نظراً لعدم وجود التزامات
  التقرير.

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٤

  

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

  
  عقود اإليجار التشغيلي  ٢٥

  
  كمؤجر:   

  

. تمتد عقود اإليجار عادًة لفترة تزيد عن خمس تثمارية بموجب عقود إيجار تشغيليتقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االس
  انية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السائدة لدى السوق. سنوات مع إمك

  
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٣٠٫٨٨٤  ٣٠٫٧٥٧  أقل من سنة
  ٦٧٫٢٢٦  ٣٦٫٣٧٢  من سنتين إلى خمس سنوات

  ٩٥٫٠٠٠  ٨٦٫٣٨٢  من خمس سنوات أكثر
  -----------  ----------  
  ١٩٣٫١١٠  ١٥٣٫٥١١  
  ======  ======  

  



٢٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )(غير مدققة ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة   ٢٦

  

  ٢٠١٧تابعة في  شركةحيازة 
  

ذ.م.م. (شركة خاضعة لسيطرة مشتركة حتى  راكأعضاء مجلس إدارة شركة ريستوفير  تشكيل ، نظراً لتغير٢٠١٧يناير  ١اعتباراً من 
ً ممارسة سيطرة على السياسات المالية والتش٢٠١٦ديسمبر  ٣١ غيلية الخاصة بالشركة المستثمر بھا. نظراً )، تستطيع المجموعة حاليا

احتساب االستحواذ على القيم الدفترية  ارتكزألن المجموعة لديھا القدرة على السيطرة على أنشطة وعمليات الشركة المستثمر بھا، 
يتمثل النشاط الرئيسي لية االستحواذ. تقوم الشركة حالياً بإنھاء اإلجراءات القانونية المتعلقة بعماعتباراً من تاريخ بدء سيطرة المجموعة. 

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

 التي استحوذت عليھايستوفير راك ذ.م.م. رل التي يمكن تحديدھاللموجودات والمطلوبات  التي تمثل القيم الدفترية العادلة ةفيما يلي القيم
  المجموعة:

  

  ألف درھم      
       

  ٦٦٣     ممتلكات وآالت ومعدات
  ٧٫٠٥٦      المخزون

  ١٢٫٨١٧      الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٢٫٧٠١       في الصندوق ولدى البنكالنقد 

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

  ٣٣٫٢٣٧      إجمالي الموجودات
  )١١٫٣٦٩(      ناقصاً: إجمالي المطلوبات

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

  ٢١٫٨٦٨      موجودات المستحوذ عليھاصافي ال
      ========  

ً  العادلةالقيمة    ١٠٫٢٧٨  )١٣(راجع إيضاح ذ.م.م. راك ريستوفير في  للحصص الموجودة سابقا
      ========  

  ١١٫٥٩٠      الزيادة في الحصص غير المسيطرة
      ========  
  

الشركة التابعة  ساھمت، ٢٠١٧ يونيو ٣٠ذ.م.م وحتى راك خالل الفترة منذ تاريخ االستحواذ على حصص مسيطرة في ريستوفير 
  نتائج المجموعة. فيمليون درھم  ٦ .٣٨ بلغتمليون درھم وأرباح  ٣٣ .٤٧ بلغتإيرادات المستحوذ عليھا مؤخراً ب

  
  ٢٠١٦تابعة في  شركاتحيازة 

  
طريقة في الشركتين المحتسبتين وفقاً ل ٪٥٠ لبالغةالحصة المتبقية ا المجموعة على ، استحوذت٢٠١٦ مارس ٣٠خالل الفترة المنتھية في  )١(

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

  

لسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة  االتي يمكن تحديدھللموجودات والمطلوبات  فيما يلي القيم العادلة
 ا المجموعة:معليھ استحوذتجي إم بي إتش اللتان 

 

    
سيراميك رأس الخيمة 
  المملكة المتحدة ليمتد

سيراميك رأس الخيمة 
  اإلجمالي  جي إم بي إتش

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

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

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

      
ً العادلةناقصاً: القيمة    )١٫٧٨٤(  -  )١٫٧٨٤(  للحصص الموجودة سابقا

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

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

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



٢٤ 

  يمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة سيراميك رأس الخ
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع)حيازة واستبعاد شركات تابعة   ٢٦

  

 ٢٠١٧ ات تابعة فياستبعاد شرك
  

 وشركة اإلمارات .ذ.م.مراك إلكترو في  ٪١٠و ٪٥٠و ٪٠٨.٥١اد كامل حصتھا البالغة باستبعالحالية خالل الفترة قامت المجموعة 
مليون درھم. ترتب على االستبعاد  ٨٢.٣ذ.م.م على التوالي وتم االعتراف بأرباح متراكمة بقيمة  وإنكوم للتجارةالثقيلة ذ.م.م  ةللھندس

  مليون درھم.  ٢٨ .٣٠الحصص غير المسيطرة بمبلغ انخفاض 
  
  ا يلي تأثير استبعاد شركات تابعة على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة:فيم
  
  اإلجمالي     

  ألف درھم      
        

        الموجودات

  ٣٫٤٧١      ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٧٫٠٣١      المخزون

  ٦٦٫٠١٢      الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٣٠٫١٧٥      * في الصندوق ولدى البنكالنقد 

  ٢٨٫١٧١    موجودات متداولة أخرى
      -----------  
      ١٤٤٫٨٦٠  

        المطلوبات
  )٢٫٩٨٤(      القروض

  )٧٢٫٥٢٧(      الذمم الدائنة التجارية واألخرى
      ------ ------  

  ٦٩٫٣٤٩      صافي الموجودات
  )٢٨٫٢٩٥(      صافي الموجودات المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة ناقصاً: 

      -----------  
  ٤١٫٠٥٤      (أ) الشركة األم صافي الموجودات المنسوبة إلى

        

  ٤٥٫٠٠٠      الثمن (ب)
      ---------  

  ٣٫٩٤٦      أ)-األرباح من االستبعاد (ب
  )١٢٨(      ناقصاً: خسائر صرف عمالت أجنبية ُمعاد تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر

      --------  
  ٣٫٨١٨      صافي –األرباح من االستبعاد 

      ====  
  

  مليون درھم. ٥٩.٢٠ ودائع ثابتة مرھونة بقيمة *يشتمل ھذا المبلغ على
  

  ٢٠١٦استبعاد شركات تابعة خالل عام 
  

  .٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرخالل فترة  تابعةلم يتم استبعاد أي شركات 
  
  



٢٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

 
  التقارير حول القطاعات  ٢٧

  
يجية لدى المجموعة ثالثة قطاعات ُتصدر تقارير بشأنھا على النحو المبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االسترات

للمجموعة. تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات 
  مختلفة. ُيوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي ُتصدر تقارير بشأنھا:  

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

    

   .تتضمن مشروعات اإلنشاءات واألعمال المدنية  المقاوالت:
    

تتضمن صناعة وتوزيع الطاقة وأدوات المائدة والدھانات والبالستيك والجبس ومواد التنقيب والصنابير   صناعات أخرى:
  (الحنفيات).

    

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

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

  القطاعات. ھناك معامالت منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير ھذه المعامالت وفقاً لشروط يتم االتفاق عليھا بصورة متبادلة.
  

  
مــــنتجات 
 المقاوالت السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  لــــــحذفا  أخــــرى  أخــــــرى

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

  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرفترة 
              

  ١٫٤٠٢٫٢٠٠  -  ١٠٫٩٨٤  ١٧٢٫٠٧٢  ٥٠٫٧٦٨  ١٫١٦٨٫٣٧٦  اإليرادات الخارجية 
  -  )٢٦٥٫٢٣٧(  ١٫٥٤٠  ١٢٦٫٨٢٥  ١٫١٥٢  ١٣٥٫٧٢٠  اإليرادات فيما بين القطاعات

   ----------- ---   ----------   -----------  --- -----   --------------  ---------- ----  
  ١٫٤٠٢٫٢٠٠  )٢٦٥٫٢٣٧(  ١٢٫٥٢٤  ٢٩٨٫٨٩٧  ٥١٫٩٢٠  ١٫٣٠٤٫٠٩٦  إجمالي اإليرادات

 ======= ===== ======  ======  =======  =======  
  ١٧٧٫٦٥٩  )٧٨٫٢٤٩(  )١٫٩٦٩(  ٤٠٫٠٥٤ ١٧٫٤٨٧ ٢٠٠٫٣٣٦  أرباح القطاع للفترة

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

  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠كما في 
              

  ٥٫٦٤٤٫٩٦٢  )١٫٧٥٩٫٣٤٤(  ٢٨٧٫٩١١  ٥٧٣٫٧٨٤  ٢٥٤٫٣١٩  ٦٫٢٨٨٫٢٩٢  إجمالي الموجودات
  ========  ======  ======  ======  =========  ========  

  ٢٫٩٤٩٫٦٨٧  )٥٦٨٫٨٤٧(  ١٠٦٫١٤٥  ١٦٤٫٣٥٦  ٧٩٫٧٧٥  ٣٫١٦٨٫٢٥٨  إجمالي المطلوبات
  ========  ======  ======  ======  =======  ========  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع)  التقارير حول القطاعات  ٢٧

  

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  الــــــحذف  أخــــرى  أخــــــرى

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

  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرفترة 
              

  ١٫٤٩٢٫٢٧٩  -  ١٨٫٦٤٧  ١٣٠٫٨٦٠  ١٢٦٫٠٠٦  ١٫٢١٦٫٧٦٦  اإليرادات الخارجية 
  -  )٢٤٣٫٧٦٩(  ٧٫٣٢٧  ١٠٤٫٩٠٦  ٤٫٧٥٢  ١٢٦٫٧٨٤  اإليرادات فيما بين القطاعات

  ------- -- -----  ------ ------   ----------   ----------   --------------   -------- ------  
  ١٫٤٩٢٫٢٧٩  )٢٤٣٫٧٦٩(  ٢٥٫٩٧٤  ٢٣٥٫٧٦٦  ١٣٠٫٧٥٨  ١٫٣٤٣٫٥٥٠  إجمالي اإليرادات

  =======  ======  ======  =====  =======  =======  
  ١٣١٫١٧٦  )٦٢٫٩٢٨(  ٩٫٦٠٩  ٤٥٫٥٦٩  ٢٣٫٩٤٩  ١١٤٫٩٧٧  أرباح القطاع للفترة

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

  (مدققة) ٢٠١٦ ديسمبر ٣١كما في 
              

  ٥٫٧٥٦٫٢٥٤  )١٫٧٦٧٫٣٧٨(  ٣٧٣٫٨٥٨  ٥١٩٫٠١٧  ٤٠٥٫٠٢٥  ٦٫٢٢٥٫٧٣٢  إجمالي الموجودات
  ========  ======  ======  ======  =========  ========  

  ٣٫٠٧٦٫١٧٤  )٥٧٢٫٥٢١(  ١٢٩٫٥٩٣  ١٢٧٫٧٢٢  ١٧٣٫٥٤٦  ٣٫٢١٧٫٨٣٤  إجمالي المطلوبات
  =======  ======  ======  ======  =======  =======  

  
  لقطاعات الصادر تقارير بشأنھاتسوية األرباح أو الخسائر الخاصة با

  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٧  

  يونيو ٣٠
٢٠١٦  

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

  ١٨١٫٧٦٨  ٢٤٧٫٥٧٦  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضريبة
  )٦٢٫٩٢٨(  )٧٨٫٢٤٩(  حذف األرباح فيما بين القطاعات

  ١٢٫٣٣٦  ٨٫٣٣٢  حقوق الملكيةطريقة ركات ُمستثمر بھا ُمحتسبة وفقاً لالحصة من أرباح ش
  -----------  -----------  
  ١٣١٫١٧٦  ١٧٧٫٦٥٩  
  ======  ======  
  

  
  
   




