
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

لمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةا  
۲۰۱۷ سبتمبر ۰۳  



 
 
 
 

 شركة سیرامیك رأس الخیمة (ش.م.ع.) و شركاتھا التابعة 
 
 
 
المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة  لمعلوماتا  

۲۰۱۷ سبتمبر ۰۳  
 
 
لمحتویاتا  
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: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 سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةحول األداء المالي خالل فترة   
 

۷۲۰۱نوفمبر  ۰٥  
 

  السادة مساھمي الشركة الكرام،

م�ع المعلوم�ات ، ۲۰۱۷ س�بتمبر ۳۰المنتھی�ة ف�ي  أش�ھر التس�عةیسر مجلس اإلدارة أن یعرض علیكم تقریر أعمال وأنش�طة الش�ركة لفت�رة 
واصلنا تحقیق النتائج م�ن  فقدواعدة. وأظھر الربع الثالث من العام الحالي نتائج إیجابیة  .عن نفس الفترةالمالیة المرحلیة الموجزة الموحدة 

ف�ي  وعملی�ة اإلنت�اج األمث�ل ساسیة، والتركیز على زیادة حصتنا السوقیةاألعمال األستثمار في نمو اإل اللمن خالمضافة خطة خلق القیمة 
المص�اریف العام�ة مارات العربیة المتحدة، والمبادرات المتخذة في الھن�د وب�نجالدیش ل�دفع المبیع�ات، والحف�اظ عل�ى تك�الیف التص�نیع واإل

   تحت السیطرة. وقد أسفرت ھذه المبادرات عن أداء جید بوجھ عام.

المملكة العربیة السعودیة في  سوق استمركما مشاریع. المبیعات نشاط واستمر سوق اإلمارات العربیة المتحدة في تحقیق نمو قوي بفضل  
، كم�ا یج�ري حالی�ا ۲۰۱۷شھر أكتوبر ب یةدالمشاریع المشتركة في السعو إحدى اإلستحواذ على. وقد استكملنا عملیة مستقرتحقیق انتعاش 

 تص��نیع ب��الط الس��یرامیك ف��ي م��وربي بوالی��ة إح��دى منش��آت٪ م��ن أس��ھم ٥۱أخ��رى. وف��ي الھن��د، اس��تحوذنا عل��ى حص��ة  إس��تحواذعملی��ة 
متر  ملیون ۳بإضافة  المستحوذتوسع في المصنع نقوم بتقییم الوملیون متر مربع. كما  ۳ قدرھاسنویة  حیث تمتلك قدرة إنتاجیةغوجارات 

ملیون متر مربع، كما ستتمكن  ۱۰قدرھا  قدرة إنتاجیةستحواذات اإلوستضیف ھذه االستحواذ على مصنع البالط المزجج. باإلضافة إلى و
س��واق األب�القرب م��ن  م��ن الوص�ول بش��كل أفض�ل إل��ى قاع��دة تص�نیع مرن��ة وفعال�ة ومنخفض��ة التكلف��ة رأس الخیم�ة الھن��دس��یرامیك ش�ركة 

  .الرئیسیة في شمال وغرب الھند

 النتائج المالیة والتشغیلیة:  

عل�ى أس�اس س�نوي  %۳٦٥، وھ�و م�ا یمث�ل إرتفاع�ا قوی�ا بنس�بة عن الربع الثال�ث ملیون درھم ۸٤،۷حققت الشركة أرباح صافیة بلغت 
والمخصص الغی�ر إعتی�ادیین) بنس�بة  األرباح اإلستثنائیة، وبالمثل، فقد إرتفعت  األرباح (بإستثناء  ۲۰۱٦من العام الثالث مقارنة بالربع 

 .ملیون درھم ۸۷،۰لتصل إلى  على أساس ربع سنوي  %۲٫۳ونسبة على أساس سنوي  ۱۱۷%
 

بنس�بة للرب�ع الثال�ث إرتفعت اإلیرادات األساس�یة  ملیون درھم ، كما ۷۰٥٫۲على أساس سنوي لیبلغ  %۹٫۲إرتفع إجمالي اإلیراد بنسبة 
نتیج��ة النم��و الق��وي ف��ي اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة، المملك��ة العربی��ة  عل��ى أس��اس س��نوي،  ملی��ون درھ��م ٦٤۳،٦لتص��ل إل��ى  ۱٤٫۱%

دات األساس�یة وق�د س�اھمت اإلی�را بس�بب حرك�ة البی�ع الموس�میة،  %۲٫۷السعودیة، الھند وبنجالدیش، وانخفض�ت بش�كل طفی�ف بنس�بة 
عل�ى أس�اس س�نوي، تماش�یا م�ع  %۲٤٫۲من إجم�الي اإلی�رادات وذل�ك بع�ض إنخف�اض اإلی�رادات الغی�ر أساس�یة بنس�بة  %۹۱٫٤بنسبة 

 استراتیجیة الشركة في التخارج من العملیات الغیر أساسیة وتنفیذا لخطة زیادة القیمة المستدامة للمساھمین، 
 

بمعدل ك�ل نقطة أساس  ۳۰۰واصلت الشركة إظھار الزخم اإلیجابي من خالل ھامش الربح اإلجمالي األساسي والذي ارتفع  لتصل إلى 
 ۳% والت���ي تعتب���ر اعل���ى نتیج���ة رب���ع س���نویة ف���ي  ۲۸٫٤في حین إرتفع الھامش اإلجمالي إلیرادات البالط بنسبة  %۳۲٫۷بنسبة  سنة

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

ملیون درھم مع ارتفاع ھامش األرباح  ۱٤۹٫۰إرتفعت األرباح قبل إحتساب الفوائد، الضرائب، اإلھالك واإلطفاء بشكل عام لتصل إلى 
، وق�د أدت زی�ادة األرب�اح  %۲۱٫۱س�نوات بنس�بة  ٥قبل إحتساب الفوائد، الضرائب، اإلھالك واإلطفاء لیصل إلى أعلى مستوى لھ ف�ي 

 الثالث.للربع  %۱۲٫۳واستمرار عملیات التخارج من األصول الغیر أساسیة إلى تحقیق عائد مرتفع على حقوق المساھمین بنسبة 
 

 
                                           

 
 



 

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

 البیان الوحدة ۳۰  سبتمبر ۲۰۱۷ ۳۰  سبتمبر ۲۰۱٦ التغیر 
)۱٫٤%(  إجمالي اإلیرادات ملیون درھم ۲،۱۰۷٫٤ ۲،۱۳۸٫۰ 

٦٫٦%  إجمالي الربح ملیون درھم ٦۷۷٫٥ ٦۳٥٫٤ 
نقطة أساس ۲٤۰  ۲۹٫۷ ۳۲٫۱%  إجمالي ھامش الربح % 

۷٫۳% الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، اإلھالكات  ملیون درھم ٤۱۰٫٦ ۳۸۲٫۸ 
 واإلطفاء

نقطة أساس ۱٦۰  ۱۷٫۹%  ۱۹٫٥% ھامش الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد،  % 
 اإلھالكات واإلطفاء

۷٥٫٦%  صافي الدخل المسجل ملیون درھم ۲٦۲٫۳ ۱٤۹٫٤ 
۸٥٫٦%  الربح المسجل بعد حقوق األقلیة ملیون درھم ۲۳۰٫۳ ۱۲٤٫۱ 
۹۲٫۹%  ربحیة السھم المسجلة درھم ۰٫۲۷ ۰٫۱٤ 
۹۲٫۹%  ربحیة السھم المسجلةمن األعمال المستمرة. درھم ۰٫۲۷ ۰٫۱٤ 
     

 البیان الوحدة ۳۰ سبتمبر ۲۰۱۷ ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦ التغیر
۲٫۲%  إجمالي الموجودات ملیون درھم ۸۸٥٫٦،٥ ۷٥٦٫۳،٥ 
 رأس المال ملیون درھم ۸٥۸٫٤ ۸٥۸٫٤ -

۳٤٫%  ۲،٦۸۰٫۱ ٫۲٥۲،۷۹  حقوق المساھمین ملیون درھم 
۷٫۲%  صافي الدین ملیون درھم ٥٤۰٫۲،۱ ٦٥۹٫۷،۱ 
صافي الدین/ الربح قبل احتساب الضرائب،  عدد المرات ۳٫۰ ۳٫٤ 

 الفوائد، اإلھالكات واإلطفاء
 ۲٫۹%  ۳٫۱%  تكلفة الدین % 

 

 المسؤولیة اإلجتماعیة، المعارض والجوائز والنشاطات األخرى:

 المسؤولیة اإلجتماعیة للشركة:

تبرعت الشركة بالبالط لصالح حدث المخیم الصیفي، حیث قام أطفال المدرسة بإنشاء مشاریع التبرع بالبالط لصالح أكادیمیة جیمس: 
 فنیة وحرفیة.

 الجوائز:

 فازت شركة سیرامیك رأس الخیمة بجائزة ستیفي الذھبیة عن فئة "تجدید العالمة التجاریة".جوائز ستیفي لألعمال الدولیة: 

 المعارض:

إیطالی�ا، حی�ث قام�ت بمواص�لة تزوی�د -شاركت الشركة في أواخر شھر س�بتمبر بمع�رض سیرس�اي، بولونی�ا : ۲۰۱۷معرض سیرساي 
ل لخی��الھم" وق��دمت لھ��م مجموع��ة كامل��ة م��ن حل��ول ال��بالط، االدوات الص��حیة، وأث��اث الحمام��ات واإلكسس��وارات عمالئھ��ا بإبتك��ار "مج��ا

العم�الق (ماكس�یموس)،  ال�بالطنوع من بالط السیرامیك والبورسیالن بم�ا ف�ي ذل�ك  ٤۱وتشمل المجموعة الجدیدة المعروضة  التكمیلیة.
 ومجموعة "كربون" ألدوات المائدة.األدوات الصحیة الغیر مؤطرة، أحواض اإلستحمام 

 الزیارات:

وتمت زیارة مرافق الشركة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة من قبل مسؤولین حكومیین ومجموعات من التجارة واألعمال خالل 
 الربع الثالث.

 زیارة من قبل سعادة السید/ نافدییب سوري، سفیر دولة الھند. -
 مجلس األعمال اإلسباني. -
 األعمال الفرنسيمجلس  -
 رجال األعمال والصحافیین.الحكومة ومملكة لوكسمبورغ، وقد ترأس وفد من  ، ونائب رئیس وزراءوأمیرة ،ولي عھد -

 نظرة مستقبلیة

وما بع�ده، فإنن�ا إل�ى ح�د م�ا نعم�ل عل�ى تقوی�ة خط�ة زی�ادة القیم�ة وذل�ك م�ن خ�الل التركی�ز عل�ى مجموع�ة م�ن  ۲۰۱۷بالنظر نحو العام 
أعمالنا في الھند، واإلستفادة م�ن إس�تثماراتنا وتوسیع المبادرات والتي من شأنھا زیادة قیمة المساھمین، وتشمل األولویات العاجلة إنعاش 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  2017سبتمبر  30

 
 
 
 
 
 



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

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
 2017سبتمبر  30

 
 

 صفحةال   تالمحتويا
 

 2 -1    الموحدة  المالية المرحلية الموجزة مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوماتتقرير 
 

 3   الموجز الموحد  بيان األرباح أو الخسائر
 

 4    الموحدالموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
 

 5     بيان المركز المالي الموجز الموحد
 

  7 – 6    الموحد الموجز لتدفقات النقديةابيان 
   

  9 – 8   بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 

  27 – 10    المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
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 تها التابعةا)ش.م.ع.( وشرك سيراميك رأس الخيمةركة ش
 

  )غير مدققة( الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر
 2017سبتمبر  30في  يتينمنتهال التسعة أشهرلفترتي الثالثة أشهر و

    

  
  هرـــــــعة أشــــالتسترة ـــــــف
 سبتمبر 30منتهية في ــــــــال

 هر ـــــــــشالثالثة أترة ــــــــــف
 سبتمبر 30منتهية في ـــــــــال

  2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
      

 645.738 705.240 2.138.017 2.107.440    اإليرادات
المخزون المشطوب )باستثناء  المبيعات تكلفة

 (449.193) (482.997) (1.489.031) (1.429.861) 6 (ومخصص المخزون
 (6.306) (408) (13.550) (114) 10 ومخصص المخزون المشطوب المخزون

  ------------ --------------- ----------- ------------- 
 190.239 221.835 635.436 677.465  إجمالي األرباح

 (64.974) (50.503) (177.565) (157.076) 7 المصروفات اإلدارية والعمومية 
 انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
 (9.149) (2.289) (21.470) (33.735) 10 والمستحق من أطراف ذات عالقة

 (88.121) (92.053) (273.607) (305.831) 8 مصروفات البيع والتوزيع 
 8.357 14.719 37.283 56.838  اإليرادات األخرى

  ----------- ----------- ---------- ----------- 
 36.352 91.709 200.077 237.661  التشغيلية األرباح
 (16.789) (18.010) (53.541) (52.197) (1)9 التمويل تكاليف

 787 13.155 2.298 19.363 (2)9 إيرادات التمويل
 الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها

 1.458 3.666 13.794 11.998 13 وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 
 مستثمر بها محتسبة  ةشرك بيعاألرباح من 

 - - - 57.899 (1)13 وفقاً لحقوق الملكية   
 - - - 3.818 (1)ج( )26 شركة تابعة  بيعاألرباح من 

  ------------ ---------- ----------- --------- 
 21.808 90.520 162.628 278.542  األرباح قبل الضريبة 

 (3.578) (5.831) (13.222) (16.194)  الضريبة مصروفات 
  ----------- ----------- ----------- ---------- 

 18.230 84.689 149.406 262.348   الفترةأرباح 

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

      
      :لـمنسوبة الاألرباح 

 11.374 74.295 124.139 230.349  مالكي الشركة
 6.856 10.394 25.267 31.999  الحصص غير المسيطرة

  ----------- ----------- ----------- --------- 
 18.230 84.689 149.406 262.348  أرباح الفترة

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

      ربحية السهم
 0 .01 0 .09 0 .14 0 .27 23 األساسية )درهم( -
  === === ==== === 
      

 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  27إلى  10شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

 

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

 )غير مدققة( بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد 
 2017سبتمبر  30في  يتينالمنته رالتسعة أشهلفترتي الثالثة أشهر و

    

  
 هرــــــعة أشــــالتسترة ـــــــف
 سبتمبر 30منتهية في ــــــــال

 هر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
 سبتمبر 30منتهية في ــــــــال

  2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
      

 18.230 84.689 149.406 262.348  أرباح الفترة
      

      اإليرادات الشاملة األخرى:
      

البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها الحقاً 
      إلى  األرباح أو الخسائر:

      
 1.641 (7.471) (5.588) (3.198)  فروق تحويل العمالت األجنبية

إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت 
 - - - 128 (1)ج( ) 26 ند بيع شركة تابعةاألجنبية ع

الجزء الفعال  –تحوطات للتدفق النقدي 
 1.259 330 (433) 239  من التغيرات في القيمة العادلة

  ----------- ----------- ----------- --------- 
 21.130 77.548 143.385 259.517  اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي

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

      

 14.228 68.638 118.027 230.302  مالكي الشركة
 6.902 8.910 25.358 29.215  الحصص غير المسيطرة

  ----------- ----------- ----------- --------- 
 21.130 77.548 143.385 259.517  للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 

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

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  27إلى  10ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

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

  )غير مدققة(  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 هرـــأش التســــــعة ترةــــــف     
 سبتمبر 30في  هيةـــــــالمنت   

  2017 2016 
 ألف درهم رهمألف د  

    األنشطة التشغيلية
 162.628 278.542  أرباح الفترة قبل الضريبة 

    

    تسويات لـ:
 (13.794) (11.998)  حقوق الملكية طريقة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها محتسبة وفقاً ل

 27.078 29.601  الفوائدمصروفات 
 15.967 17.989  مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية

 (1.731) (1.960)  الفوائدإيرادات 
 (58) (371)  ودائع الوكالة منالربح إيرادات 
 (189) (11.521)  من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح

 - (1.737)  األرباح من استبعاد عقارات استثمارية
 - (3.818)  تابعة  ةاألرباح من استبعاد شرك

 - (57.899)  حقوق الملكيةطريقة ُمستثمر بها محتسبة وفقاً ل ةشركتبعاد من اس األرباح
 134.098 113.124  لممتلكات واآلالت والمعداتلستهالك اال

 6.532 7.682  ةستثماريللعقارات االاالستهالك 
 3.223 3.610  إطفاء موجودات غير ملموسة
 1.796 1.543  مشطوبةأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 

 693 -  شطب موجودات غير ملموسة
 3.490 - حقوق الملكية طريقةلمخصص خسائر انخفاض قيمة شركات ُمستثمر بها محتسبة وفقاُ 

 15.742 14.940 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
  --------------- -------------- 

  

377.727 355.475 
    التغير في:

 (37.426) 19.275  ل العقود قيد اإلنجاز(المخزون )بما في ذلك أعما -
 84.876 (125.233)  طويلة األجل( الذمم المدينة)بما في ذلك  الذمم المدينة التجارية واألخرى -
 47.001 34.130  طويلة األجل( المستحقاتالمستحق من أطراف ذات عالقة )بما في ذلك  -
 (75.110) 44.854  ير الزائدة عن التقييم(الذمم الدائنة التجارية واألخرى )بما في ذلك الفوات -
 10.219 12.317  المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
 - 2.255  المالية المشتقة الموجودات -
 (17) 1.624  مؤجلةالة يضريبالموجودات  -
 763 1.388  مؤجلةالة يضريبالمطلوبات  -

 (3.774) (5.292)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (7.778) (9.192)  المدفوعة للموظفين تعويضات نهاية الخدمة 

 (1.592) (4.830)  التعديل على تحويل العمالت
  --------------- -------------- 

 372.637 349.023  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
  --------------- -------------- 

    األنشطة االستثمارية
 (186.994) (55.511)  معدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجازممتلكات وآالت وإضافات إلى 

 (2.280) (1.266)  االستحواذ على موجودات غير ملموسة
 5.845 7.951  المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 - 15.000  المتحصالت من بيع أسهم في شركات تابعة
 1.062 1.146  التغير في الودائع المصرفية 

 5.163 316  حقوق الملكيةطريقة عات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بها وفقاً لتوزي
 1.731 1.960  المستلمة الفوائدإيرادات 

 58 371  المستلمة من ودائع الوكالة إيرادات الربح
 (8.176) -  تابعة  المبلغ المدفوع لالستحواذ على شركات
 - (6.598)  ص في شركة تابعة النقد المستخدم كجزء من استبعاد حص

 - 24.699  المتحصالت من استبعاد حصص في شركة تابعة
 8.893 11.148  النقد المستحوذ عليه كجزء من االستحواذ على شركات تابعة 

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

 (174.698) (784)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
  -------------- ----------------- 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةشركة 
 

 )تابع(  )غير مدققة( بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 التسعة أشهر فترة     

 سبتمبر 30في  المنتهية   
  2017 2016 
 درهم ألف ألف درهم  

    األنشطة التمويلية
 119.142 134.840  مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليها  تمويالت
 (567.812) (117.530)   تم سدادها األجل ةطويل ةمصرفي تمويالت

 495.923 44.083  تمويالت إسالمية طويلة األجل تم الحصول عليها
 (41.327) (69.064)  تمويالت إسالمية طويلة األجل تم سدادها

 41.472 (50.129)   المصرفية قصيرة األجل التمويالتالحركة في  صافي
 (27.078) (29.601)  المدفوعة الفوائد

 (15.967) (17.989)  مصروفات الفائدة المدفوعة على تمويالت إسالمية 
 (26.181) (26.079)  توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة

 (245.257) (128.760)  رباح المدفوعة توزيعات األ
 (3.700) -  دارة اإلالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس 

  ------------- ------------- 
 (270.785) (260.229)  األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد

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

 (72.846) 88.010  عادلهفي النقد وما ي (النقصالزيادة / )صافي 
    

 332.976 393.648  النقد وما يعادله في بداية الفترة 
  ----------- ----------- 
 260.130 481.658  لنقد وما يعادله في نهاية الفترةا

  ====== ====== 
    : فييتمثل 

 318.244 497.725  (ونةرهملاالودائع المصرفية  بعد خصمالنقد في الصندوق ولدى البنك )
 (58.114) (16.067)  على المكشوف   مصرفي بسح

  ----------- ----------- 
  481.658 260.130 
  ====== ====== 
 
 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  27إلى  10شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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

 الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

 

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

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

 

 رأس
 المال

 عــالوة 
 األسهم

 االحتياطي
 الــقانوني

 احـــــتياطي
 الـــــتحويل

احتياطي 
التضخم غير 

 االعتيادي
 احتياطي 

 التحوط
 تااالحتياط

 الــــــــعامة
 ت ااحتياط

 رأس المال
 األربــــاح
 المحتجزة

 إجـــــــمالي
 تااالحتياط

 
 ياإلجمال

 الـحصص
 غير المسيطرة

 إجــــــــــمالي 
 حقوق الملكية

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

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

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة )غير 
              مدققة(

              

 149.406 25.267 124.139 124.139 124.139 - - - - - - - - أرباح الفترة
              

              يرادات الشاملة األخرى اإل
              

 (5.588) 91 (5.679) (5.679) - - - - (6.453) 774 - - -   تحويل العمالت األجنبية فروقات
 (433) - (433) (433) - - - (433) - - - - - التغيرات في تحوطات التدفق النقدي

 -------- -------- -------- ------- --------- -------- -------- -------- ---------- ----------- ----------- --------- ---------- 
 143.385 25.358 118.027 118.027 124.139 - - (433) (6.453) 774 - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

              
              )غير مدققة( حركات حقوق الملكية األخرى

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

 - - - - (24.524) - - - - - 24.524 - - المحول إلى االحتياطي القانوني
 توزيعات األرباح الموزعة على الحصص 

 (26.181) (26.181) - - - - - - - - - - - غير المسيطرة
              

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

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

              

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

الملكية في شركة في حصص  التغيرات
              تابعة )غير مدققة(

 (685) (2.377) 1.692 1.692 2.123 - - - - (431) - - - النقص في الحصص غير المسيطرة
 ----------- ---------- ----------- ----------- ----------- -------- ---------- --------- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- 

 2.805.014 166.094 2.638.920 1.780.522 1.119.276 53.866 82.805 (433) (89.129) (94.405) 486.875 221.667 858.398 (ة)غير مدقق 2016 سبتمبر 30في 
 ======= ====== ======= ======= ======= ===== ====== ====== ======== ======== ======== ======= ======== 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةشركة 
 

 )تابع(   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

 

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

   

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

 

 رأس
 المال

 عــالوة 
 األسهم

 االحتياطي
 الــقانوني

 احـــــتياطي
 الـــــتحويل

احتياطي 
التضخم غير 

 االعتيادي
 احتياطي 

 التحوط
 تااالحتياط

 الــــــــعامة
 ت ااحتياط

 رأس المال
 األربــــاح
 المحتجزة

 إجـــــــمالي
 تااالحتياط

 
 اإلجمالي

 الـحصص
غير 

 ةالمسيطر
 إجــــــــــمالي 
 حقوق الملكية

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

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

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة )غير 
              مدققة(

              

 262.348 31.999 230.349 230.349 230.349 - - - - - - - - أرباح الفترة
              

              ألخرى اإليرادات الشاملة ا
 (3.198) (2.784) (414) (414) - - - - (3.379) 2.965 - - -   تحويل العمالت األجنبية فروقات

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

 128 - 128 128 - - - - - 128 - - - ((1( )ج( )26إيضاح 
 239 - 239 239 - - - 239 - - - - - لتدفق النقديالتغيرات في تحوطات ا

  -------- -------- -------- -------- ---------- ------- -------- -------- ----------- ------------ ---------- --------- ----------- 
 259.517 29.215 230.302 230.302 230.349 - - 239 (3.379) 3.093 - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

              

              )غير مدققة( حركات حقوق الملكية األخرى
              

 - - - - (34.616) - - - - - 34.616 - - المحول إلى االحتياطي القانوني
 توزيعات األرباح الموزعة على الحصص 

 (28.199) (28.199) - - - - - - - - - - - غير المسيطرة   
 المعامالت مع مالكي الشركة، المسجلة 

  مباشرة ضمن حقوق الملكية )غير   
              مدققة(   

توزيعات األرباح الُمعلنة )راجع إيضاح 
22(1 ) - - - - - - - - (128.760) (128.760) (128.760) - (128.760) 

نتيجة  في الحصص غير المسيطرة التغير
 12.710 (2.440) 15.150 15.150 19.782 (6.638) - - - 2.006 - - - ( 26إيضاح اجع الستبعاد )روااالستحواذ 

 - - - - (5.570) 5.570 - - - - - - - رسملة األرباح المحتجزة
 ----------- ----------- ----------- ------------ ------------ --------- ---------- ---------- -------------- -------------- -------------- ----------- -------------- 

 2.795.348 174.353 2.620.995 1.762.597 1.071.447 52.798 82.805 6.183 (95.496) (97.906) 521.099 221.667 858.398 مدقق( غير ) 2017سبتمبر  30الرصيد في 

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

 جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  27إلى  10ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعةشركة 
 

 لية الموجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرح
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
  معلومات حول الشركة 1

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

. تم الحقاً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب 1989مارس  26لصادر بتاريخ ا 6/89بموجب المرسوم األميري رقم  محدودة
 4714لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب  1991يوليو  6الصادر بتاريخ  9/91المرسوم األميري رقم 
ركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات ، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشءالجزيرة، مدينة الحمرا

 العربية المتحدة. 
 

المنتهية في ذلك التاريخ )"الفترة  التسعة أشهرولفترة  2017سبتمبر  30تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في 
المستثمر بها جموعة"(، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الحالية"( على الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة بـ "الم

 .المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية
 

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  األنشطةمار في الشركات األخرى التي تزاول نفس تعمل الشركة وبعض شركات المجموعة باالستث

المحلي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو على المستوى العالمي. وبالتالي، تعمل الشركة بدورها كشركة قابضة لشركات 
 نشطة الصناعية األخرى.المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واأل

 
 أساس اإلعداد 2

 
 بيان التوافق

 
"التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل  34تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

، ويتعين قراءتها بشكل كامللبيانات المالية الموحدة السنوية المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة ل
  .2016ديسمبر  31جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
االتحادي لة للقانون لمعايير التقارير المالية الدولية واألحكام ذات الص تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً 

 .، ووفقاً لبنود تأسيس الشركة ذات الصلة2015لسنة ( 2)لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 

 التقديـرات واألحكام المحاسبية
 

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

لتقدير حاالت عدم لمجموعة والمصادر الرئيسية لتطبيق السياسات المحاسبية  عند دارةكانت األحكام الهامة التي تم وضعها من قبل اإل
وللسنة المنتهية في ذلك  2016ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  عند إعدادفسها التي تم تطبيقها هي ناليقين 

 التاريخ.
 

 السياسات المحاسبية الهامة       3
 

ياسات المطبقة من قبل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك الس إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة عند 
 .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ 2016ديسمبر  31بياناتها المالية الموحدة كما في  إعدادالمجموعة عند 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30هية في المنت التسعة أشهرلفترة 

 
 والتعديالت والتفسيرات  الجديدة المعايير 4

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

 سبق.تطبيق هذه المعايير بشكل ملال تخطط المجموعة إال أن . مسبق
 

  األدوات المالية" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9المعيار رقم"  
 

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

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

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

 

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

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

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

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

  عقود اإليجار" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16المعيار رقم"  
 

، محل التوجيهات السابقة الواردة في 2016في يناير  الصادر، المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16م يحل المعيار رق
 الميزانيات العموميةعقود اإليجار ضمن  بيان. وفقاً لهذه التوجيهات الُمعدلة، سيتم عقود اإليجار 17المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ر تصنيف عقود اإليجار إما لغي هذا المعياومطلوباتها. عالوة على ذلك، يُ  امن الوضوح لموجوداته للشركات، مما يترتب عليه مزيد
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 ز التوجيهات المُ يجار. تركمتطلبات اختبار تصنيف عقود اإل إلغاءيتم 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  16يسري المعيار رقم  عقود إيجار.في تحديد أي العقود ُتعتبر تغير يترتب على ذلك 

أيضاً  المجموعةمعيار قبل ذلك التاريخ، شريطة قيام . يجوز تطبيق هذا ال2019يناير  1 أو بعد على الفترات السنوية التي تبدأ في
 ."اإليرادات من العقود مع العمالء" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15بتطبيق المعيار رقم 

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

 الموحدة الخاصة بها. 

 
 إدارة المخاطر المالية        5
 

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

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 (المخزون المشطوب ومخصص المخزونباستثناء )المبيعات تكلفة  6
 

 
 التسعة أشهرفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 أشهر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (ير مدققةغ) ير مدققة(غ) ير مدققة(غ) ير مدققة(غ) 
     

 198.269 201.997 694.011 643.785 مواد خام مستهلكة 

 (40.960) 10.199 (86.410) 5.608 التغير في مخزون البضائع تامة الصنع

 71.170 69.529 213.526 200.272 عمالة مباشرة 

 46.609 47.210 145.842 134.480 الطاقة والوقود 

 52.203 48.333 168.626 144.009 الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 

 االستهالك على الممتلكات واآلالت 
 40.999 32.681 119.087 97.798 (12)راجع إيضاح  والمعدات

 35.338 33.931 104.781 91.482 إصالحات وصيانة 

 27.521 27.363 84.216 78.637 مصروفات مواد التعبئة

 1.776 131 2.773 254 أتعاب مقاولي الباطن 

 16.268 11.623 42.579 33.536 أخرى 

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

 1.429.861 1.489.031 482.997 449.193 

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

  
 عمومية مصروفات إدارية و 7
 

 
 التسعة أشهرفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 أشهر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق 
     

 29.637 24.339 83.799 74.765 تكاليف موظفين 

 ستهالك على الممتلكات واآلالت اال
 4.728 4.839 14.049 14.214 (12)راجع إيضاح  والمعدات

 2.189 2.609 6.532 7.682 االستهالك للعقارات االستثمارية 

 1.194 1.456 4.620 4.155 هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

 2.440 1.833 6.185 5.364 إصالحات وصيانة 

 1.318 2.688 7.432 8.230 قانونية ومهنية  أتعاب

 573 785 910 1.883 مصروفات اإليجار

 1.852 1.448 5.167 3.861 مصروفات مرافق

 667 559 2.245 1.661 مصروفات أمن 

 1.258 1.252 3.223 3.610 إطفاء موجودات غير ملموسة  

 19.118 8.695 43.403 31.651 أخرى 

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

 157.076 177.565 50.503 64.974 

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

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
  البيع والتوزيعمصروفات  8
 

 
 التسعة أشهرفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 أشهر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق 
     

 26.553 33.985 80.582 97.214 موظفين التكاليف 
 23.433 25.815 84.787 87.081 الشحن والنقل 

 16.635 13.649 45.999 49.993 الخصومات المتعلقة باألداء 
 9.432 7.237 31.942 35.648 ترويج ودعاية مصروفات 

 6.097 6.257 13.737 16.153 مصروفات االيجار
 757 1.320 2.041 4.833 سفر وترفيه مصروفات 
 لممتلكات واآلالت والمعدات على ااالستهالك 

 323 365 962 1.112 (12)راجع إيضاح 
 4.891 3.425 13.557 13.797 أخرى

 ------------ ----------- ----------- --------- 
 305.831 273.607 92.053 88.121 
 ======= ====== ====== ===== 

    
   وإيرادات التمويل تكاليف 9
 

  
 التسعة أشهرفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 أشهر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم همألف در ألف درهم ألف درهم 
 (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق 

     التمويلتكاليف (     1)
     ج

 8.469 10.218 27.078 29.591 على القروض المصرفية الفوائد
 6.530 5.874 15.967 17.989 على التمويل اإلسالمي الربحمصروفات 

 أطراف ذات  الفوائد على مبالغ مستحقة إلى
 - 10 - 10 (19عالقة )راجع إيضاح    

 - 1.271 - 2.288 صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
 1.495 637 3.852 2.319 رسوم مصرفية

 295 - 6.644 - أجنبيةصافي خسائر صرف عمالت 
 ---------- --------- ---------- --------- 

 16.789 18.010 53.541 52.197 اإلجمالي )أ(
 === ==  ===== ===== ===== 

     (     إيرادات التمويل2)
     ج

 468 561 1.586 1.960 الفوائد على الودائع الثابتة
 58 119 58 371 على ودائع الوكالة الربحإيرادات 

 أطراف ذات  منالفوائد على مبالغ مستحقة 
 116 - 145 - (19عالقة )راجع إيضاح    

 - 18 - 33 صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
 - 12.391 - 16.685 صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

 145 66 509 314 أخرى
 --------- -------- --------- ------ 

 787 13.155 2.298 19.363 اإلجمالي )ب( 
 ===== ==== ===== === 

  ا فيصافي مصروفات التمويل المعترف به
 16.002 4.855 51.243 32.834 ب(  -)أ  األرباح أو الخسائر   
 ===== ===== ==== ===== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 قة()غير مدق 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 انخفاض القيمة والمخصصات والمشطوبات  10

 

 )المخزون والذمم المدينة واألطراف ذات عالقة( 
 

 
 التسعة أشهرفـــــــــــــــتــــرة  

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 أشهر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
  2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق  
      

      ومخصص المخزون شطب مخصص 
 3.940 408 7.290 114   صافي – لمخزون بطيء الحركة والمتقادممخصص ا

 2.366 - 6.260 -  مخزون تم شطبه 
  ------- -------- ------- -------- 
 6.306 408 13.550 114 أ 
  ==== ==== ==== ==== 

 انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
 والمستحق من أطراف ذات عالقة   

 
    

 9.149 2.289 17.980 33.735  صافي –مة قيالمخصص خسائر انخفاض 
هاا انخفاض قيمة الشركات المستثمر ب مخصص خسائر

 (13)راجع إيضاح  المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 

- 3.490 - - 
  ---------- --------- --------- ------- 
 9.149 2.289 21.470 33.735 ب 
  ====== ===== ===== ===== 
 15.455 2.697 35.020 33.849 أ+ب 
  ====== ===== ===== ===== 

 
 الشهرة التجارية 11

 سبتمبر  30 
2017 

 ديسمبر  31
2016 

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

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

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

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

 ---------- --------- 
 61.780 61.950 ديسمبر 31/ سبتمبر  30الرصيد كما في 

 ===== ===== 
 

االعتراف بهذه المبالغ  تممليون درهم حيث  5 .98مليون درهم ومبلغ  5 .61مليون درهم ومبلغ  50 .36تتمثل الشهرة التجارية في مبلغ 
اس. ايه.  رأس الخيمة للتوزيع أوروباو سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتدو ذ.م.م –منطقة حرة سيرامين على عند االستحواذ 

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

مليون درهم من الشهرة التجارية  12 .92بتسجيل خسائر انخفاض قيمة بمبلغ  خالل السنة السابقةالمجموعة  بناًء على التقييم، قامت
 االستحواذ على رأس الخيمة ألمانيا جي إم بي اتش. المتعلقة ب
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(موحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة ال
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 

 نجازواألعمال الرأسمالية قيد اإلالممتلكات واآلالت والمعدات  12
 

 (ةواالستهالك )غير مدقق اتداإلضافات واالستبعا
 

إضافات إلى بت وآالت ومعدات وقامت على ممتلكا 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهراستحوذت المجموعة خالل فترة 
 .(مليون درهم 05.190: 2016سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهر)فترة مليون درهم  38.65األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ 

التسعة )فترة  درهممليون  16.14موجودات تم االستحواذ عليها من خالل دمج أعمال يبلغ صافي قيمتها الدفترية  ال يتضمن هذا المبلغ
 (.26 راجع إيضاح). (مليون درهم 66.9: 2016سبتمبر  30المنتهية في  أشهر

 

 30المنتهية في  التسعة أشهر)فترة مليون درهم  24.6 بلغتتم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية 
 30المنتهية في  التسعة أشهر)فترة مليون درهم  52.11 بمبلغأرباح استبعاد  لكوقد ترتب على ذ، مليون درهم( 66.5 :2016سبتمبر 
والتي تم إدراجها ضمن اإليرادات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموجز  مليون درهم( 19.0 بمبلغ أرباح: 2016سبتمبر 
مليون درهم. راجع  47.3تابعة بصافي قيمة دفترية بلغت الشركات الال يتضمن هذا المبلغ الموجودات الُمستبعدة عند استبعاد الموحد. 

 .26إيضاح 
 

 30المنتهية في  التسعة أشهر)فترة مليون درهم  12.113االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات عن الفترة الحالية  ت مصروفاتبلغ
 مليون درهم(. 10.134 :2016سبتمبر 

 

 حقوق الملكيةطريقة وفقاً ل شركات مستثمر بها محتسبةاستثمارات في  13
 

ً ل سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرحقوق الملكية لفترة طريقة بلغت حصة المجموعة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقا
 .مليون درهم( 79.13: 2016سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهر)فترة مليون درهم  99.11مبلغ  2017

 

من شركاتها المستثمر بها المحتسبة  مليون درهم 32.0بقيمة  توزيعات أرباحعلى فترة التسعة أشهر الحالية  خالل المجموعةحصلت 
 مليون درهم(. 16.5: 2016سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهر )فترةوفقاً لطريقة حقوق الملكية 

 

 الشركات الثالثالملكية المتبقية في  ةمن حص ٪50على  المجموعة استحوذت ،2016سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرخالل فترة 
ً ل ةالمحتسب ورأس  سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش وهىحقوق الملكية طريقة وفقا

 (.1))ب( 26إيضاح لك كذراجع مليون درهم.  49.7مقابل إجمالي مبلغ  ايطاليا -الخيمة للتوزيع أوروبا إس ايه آر إل 
 

، باالعتراف بمخصص لخسائر انخفاض قيمة 2017سبتمبر  30المنتهية في الحالية  التسعة أشهرقامت المجموعة خالل فترة 
 .10 إيضاحكذلك راجع  مليون درهم(. 3 .49: 2016سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهر)فترة لغ ال شيء باستثماراتها بم

 

 :حقوق الملكيةطريقة شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لل وتحوياستبعاد  (1)
 

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

 31" )شركة تخضع لسيطرة مشتركة حتى ذ.م.م. راكريستوفير ، ونظراً للتغير في تشكيل مجلس إدارة "2017يناير  1اعتباراً من 
وبالتالي، فقد تم احتساب  كن للمجموعة حالياً ممارسة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها.(، يم2016ديسمبر 

. راجع من قبل المجموعة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة التحويل من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية إلى شركة تابعة
 .26كذلك إيضاح 

 

 كة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةشراستبعاد 
 

رأس الخيمة شركة  ملكيةمن حصص  ٪50كامل حصتها البالغة  باستبعاد 2017يونيو  13في  أيضاً  عالوة على ذلك، قامت المجموعة
 شركة تخضع لسيطرة مشتركة، وهي ذ.م.م المستودعاتلتأجير 

 

الخيمةةةة لتةةة جير رأس   
 ذ.م.م المستودعات

 مألف دره  
   

 122.360  *القيمة الحالية لثمن البيع
 (64.461)  ناقصاً: صافي القيمة الدفترية

  ----------- 
 57.899  صافي األرباح من االستبعاد

  ===== 
 

 21بقيمة  مليون درهم على مدى خمسة أقساط نصف سنوية متساوية 125، سوف يتم سداد ثمن البيع البالغ والبيع الشراء*وفقاً التفاقية 
يتم بيان القيمة . 2019حتى ديسمبر  2017مليون درهم اعتباراً من يونيو  20مليون درهم للقسط الواحد وقسط نصف سنوي بقيمة 

 .درهممليون  2 .64الخصم البالغ تأثير لثمن البيع صافية من  الحالية
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(علومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول الم
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 

 المخزون 14
 ديسمبر 31 سبتمبر  30  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 827.522 821.914  تحقيق(القيمة القابلة للتعديالت  ة من)صافي البضائع تامة الصنع
 (122.357) (109.981)  ناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم

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

  711.933 705.165 
 236.705 225.973  مواد خام

 59.851 60.726  بضائع على الطريق
 25.532 30.829  أعمال قيد اإلنجاز

 209.920 182.628  المخزون وقطع الغيار
  --------------- -------------- 

  1.212.089 1.237.173 
 (57.853) (60.768) ناقصاً: مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع الغيار

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

  1.151.321 1.179.320 
  ========= ======== 

 

 77.76 قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ لتخفيضمت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً قا، 2017سبتمبر  30في 
مليون  78.350غت مليون درهم مقابل تكلفة بل 46.56: 2016ديسمبر  31)مليون درهم  05.284 مليون درهم مقابل تكلفة بلغت

لقيمة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج الفرق الناتج عن تخفيض القيمة ضمن القابلة للتحقيق حيث أن ا قيمتهلكي يصل إلى صافي ، درهم(
  .األرباح أو الخسائر الموجز الموحدفي بيان  تكلفة المبيعات

 
 الذمم المدينة التجارية واألخرى  15

 ديسمبر 31 سبتمبر  30  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 1.022.340 1.108.648  مدينة التجاريةالذمم ال
 (184.017) (181.867)  خسائر انخفاض القيمة صص مخناقصاً: 

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

  926.781 838.323 
 154.437 169.129  ومبالغ مدفوعة مقدماً  سلفيات
 16.800 19.554  ودائع

 123.179 174.490  (( أدناه1))راجع إيضاح  أخرىذمم مدينة 
  ----------------- ---------------- 

  1.289.954 1.132.739 
  ========= ========= 

 طويلة األجل األخرى الذمم المدينة (1)
 

    

 139.045 154.434  إجمالي المبلغ مستحق القبض
 (44.082) (76.033)  االستحقاق قصير األجلناقصاً: 

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

 94.963 78.401  االستحقاق طويل األجل
  ======= ====== 

 

 

للمعدالت لفائدة وفقاً  تتمثل الذمم المدينة األخرى طويلة األجل المذكورة أعاله في المبالغ المستحقة مقابل استبعاد شركة تابعة وتخضع
 إدارة المجموعة أن هذا المبلغ قابل للتحصيل بالكامل.  . ترىم ضمانها جزئياً بموجب شيكات آجلةالتجارية االعتيادية ويت
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 

      النقد في الصندوق ولدى البنك 16
 ديسمبر 31 سبتمبر  30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 1.808 2.464 النقد في الصندوق
   النقد لدى البنك

 163.223 193.726 في ودائع ثابتة -
 25.000 40.545 في ودائع وكالة -
 227.724 239.164 في حسابات جارية -
 1.055 2.278 في ودائع هامشية -
 5.650 19.887 في حسابات تحت الطلب -
 ----------- ---------- 
 498.064 424.460 
 ====== ====== 

 

مليون  22.69ومبلغ  مليون درهم( 62.0 :2016ديسمبر  31)مليون درهم  44.0يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
 على التوالي، محتفظ بها خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  م(مليون دره 08.63: 2016ديسمبر  31)درهم 

 

 االعتياديةالتجارية  لألسعارن ثالثة أشهر وتخضع لفائدة وفقاً ع تزيداستحقاق أصلية  ةفترلتفاظ بالودائع الثابتة لدى بنوك يتم االح
لدى البنوك كرهن مقابل تسهيالت مصرفية  ظ بهمحتفمليون درهم(  08.22: 2016ديسمبر  31)هم درمليون  34.0وتتضمن مبلغ 

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

 

 ائدة. في حسابات ال يترتب عليها ف الجاريةتتمثل الودائع الهامشية والحسابات 
 

 رأس المال 17
 

 ديسمبر 31 سبتمبر  30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

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

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

 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 18

 

 سبتمبر 30 
 2017 

 ديسمبر 31
 2016 

 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 342.954 351.938 الذمم الدائنة التجارية
 241.192 250.033 األخرىاالستحقاقات والمصروفات 

 38.395 55.221 سلفيات من العمالء
 64.960 59.214 عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

 27.540 33.796 ذمم دائنة أخرى
 ----------- ----------- 
 750.202 715.041 
 ====== ====== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

 
 معامالت األطراف ذات العالقة 19

 

 في الوارد األطراف ذات العالقةمعامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  بإبرامتقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية، 
أسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت  تقوم اإلدارة باعتماد. األطراف ذات العالقة"إفصاحات " 24المعيار المحاسبي الدولي رقم 

مع أطراف ذات العالقة أبرمتها المجموعة فيما يلي المعامالت الهامة التي  .بصورة متبادلة ويتم تنفيذها وفقاً للمعدالت المتفق عليها
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:هذه ، خالف تلك المعامالت المفصح عنها في أماكن أخرى في الفترةخالل 

 

 المنتهية في التسعة أشهرفـترة  
 سبتمبر 30

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )غـير مـدقـقة( )غـير مـدقـقة( 
   

 250.454 172.382 بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
 186.154 184.748 شراء بضائع وتقديم خدمات

 - 10 ((1)9مصروفات فوائد )راجع إيضاح 
 145 - ((2)9)راجع إيضاح  إيرادات فوائد

 8.176 - (26لشراء أسهم )راجع إيضاح  –الثمن 
 === ==== 

 

   تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
   

 12.556 7.680 امتيازات قصيرة األجل
 179 179 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

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

 

 
 سبتمبر 30

 2017 
 ديسمبر 31

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

   المستحق من أطراف ذات عالقة
 311.636 309.477 حقوق الملكيةلطريقة شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً 

 67.743 161.872 أطراف أخرى ذات عالقة 
 ----------- ----------- 
 471.349 379.379 

 (74.659) (97.078) ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
 (3.446) (59.361) ( أدناه(1)راجع إيضاح )ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل 

 ----------- ----------- 
 314.910 301.274 
 ====== ====== 

  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
   
 49.451 56.756 أطراف أخرى ذات عالقة 

 - 3.825 حقوق الملكيةلطريقة شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً 
 --------- -------- 
 60.581 49.451 
 ===== ===== 

 

 الذمم المدينة طويلة األجل  (1)
   

 6.892 122.361 القبضإجمالي المبلغ مستحق 
 (3.446) (63.000) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

 ----------- --------- 
 3.446 59.361 االستحقاق طويل األجل

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

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرترة لف
 

 ةالمصرفي تترتيبات التمويال 20
 
 ةإسالمي ةمصرفي تتمويال (أ)

 سبتمبر 30 
 2017 

 ديسمبر 31
 2016 

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

 137.955 45.000 تسهيالت مضاربة )أ(
 85.000 267.121 مرابحة السلع )ب(تسهيالت 

 154.288 - تسهيالت اإلجارة )ج(
 93.302 105.904 االستحقاق قصير األجل من التمويل طويل األجل )راجع أدناه(

 ----------- ----------- 
 418.025 470.545 
 ====== ====== 

   

   تسهيالت مرابحة السلع – األجل ةطويل    (2)
   

 - 508.932 يناير  1في كما الرصيد 
 570.923 44.083 مبالغ تم الحصول عليها خالل الفترة/السنة

 (61.991) (69.064) ناقصاً: مبالغ مسددة خالل الفترة/السنة
 ----------- ----------- 

 508.932 483.951  الختامي الرصيد 
 (93.302) (105.904) )راجع أعاله( ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

 ----------- ----------- 
 415.630 378.047 االستحقاق طويل األجل

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

 ٪1 .75 زائداً لمعدالت الفائدة لدى بنوك لندن وفقاً لمعدل فائدة  وتخضع 2022تستحق في تسهيالت مرابحة السلع طويلة األجل إن 
هذه التسهيالت تماثل الضمانات المذكورة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة إن الضمانات المقدمة مقابل ثالثة أشهر.  سنوياً لمدة

 .2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
)بنك( إلى الطرف  لغامبحيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين إن المضاربة هي نوع من أنواع التمويل اإلسالمي  (أ)

 . بشكل مسبقالمتفق عليها  الربح الناتجه مستعيناً بخبرته مقابل نسبة محددة من قوم باستثماراآلخر )المجموعة( الذي ي
 
في عقد مبرم بين طرفين يقوم بموجبه أحد الطرفين )بنك( بشراء أصل وبيعه إلى الطرف  تمثل التمويل اإلسالمي من خالل المرابحةي (ب)

 لى ربح متفق عليه بشكل مسبق. بناًء ع على أساس دفعات مؤجلةاألخر )المجموعة( 
 
)بنك( بشراء/االستحواذ  إن اإلجارة هي نوع أخر من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين (ج)

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

 ائدةتخضع لف ةمصرفيت تمويال )ب(
 سبتمبر 30 

 2017 
 ديسمبر 31

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

   األجل ةقصير  (   1)
 8.734 16.067 سحوبات مصرفية على المكشوف

 99.253 114.246 قروض قصيرة األجل
 197.708 221.497 طويلة األجل )راجع أدناه( االستحقاق قصير األجل من القروض المصرفية

 ----------- ----------- 
 351.810 305.695 
 ====== ====== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

  

 )تابع( ةالمصرفي تترتيبات التمويال 20
 

 )تابع(  ائدةتخضع لف ةمصرفيت تمويال )ب(
 سبتمبر 30 

 2017 
 ديسمبر 31

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

   قروض مصرفية طويلة األجل  (   2)
   

 1.500.686 1.090.007  الرصيد االفتتاحي
 220.243 139.417 مبالغ تم الحصول عليها خالل الفترة/السنة: زائداً 

 (630.922) (117.530) ناقصاً: مبالغ مسددة خالل الفترة/السنة
 -------------- ------------- 

 1.090.007 1.111.894  الختامي الرصيد 
 (197.708) (221.497) )راجع أعاله( ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

 ------------- ------------- 
 892.299 890.397 االستحقاق طويل األجل

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

ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة تم إدراجها في شروط السداد إن التفاصيل الخاصة بالقرض المصرفية طويلة األجل، بما في ذلك 
إن القرض المصرفي طويل األجل الجديد الذي تم الحصول  .2016يسمبر د 31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

سنوياً زائداً ثالثة أشهر وفقاً لمعدالت الفائدة لدى بنوك  ٪1 .6ويخضع لمعدل فائدة يبلغ  2022عليه خالل الفترة الحالية يستحق في 
 لندن.

 

 األدوات المالية المشتقة    21
 

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

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

 

 

القيمة العادلة 
 /الموجبة

 )السالبة(
 القيمة 

 االسمية
مستحقة خالل 

 سنة واحدة
 2مستحقة من 

 سنوات 5 –
 5أكثر من 

 سنوات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم لف درهمأ 

      )غير مدققة( 2017سبتمبر  30
      

 أسعار الفائدة  عقود مقايضة 
 24.606 275.874 74.133 374.613 6.216 *المستخدمة للتحوط   

 - - 11.318 11.318 (173) عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
 - 185.266 8.816 194.082 (2.115) عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة

 -------- ----------- ----------- ----------- --------- 
 3.928 580.013 94.267 461.140 24.606 
 ==== ====== ====== ====== ===== 

      )مدققة( 2016ديسمبر  31
 أسعار الفائدة  عقود مقايضة 

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

 

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

 )تابع(المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إيضاحات حول المعلومات
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 األدوات المالية المشتقة )تابع( 21

 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة
 

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

 

 : األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.1المستوى 
وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  1 : مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى2المستوى 

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

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

 المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف )استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة بصورة
، احتفظت المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة 2017تمبر سب 30عامة( في نهاية فترة كل تقرير. كما في 

 العادلة:
 

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

    )غير مدققة( 2017سبتمبر  30
    صافي – المالية الموجودات

 - 6.216 - وطأسعار الفائدة المستخدمة للتحعقود مقايضة 
 - (173) - عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

 - (2.115) - عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
 ----- ---------- ----- 
 - 3.928 - 
 === ==== === 
 
 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

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

لقياسات  3لقياسات القيمة العادلة ولم تكن هناك تحويالت إلى أو من المستوى  2والمستوى  1لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى 
 . 2017سبتمبر  30هية في القيمة العادلة خالل فترة التسعة أشهر المنت

 

 أساليب التقييم
 

 الموجودات المالية المشتقة
 

 على العروض / األسعار المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المقابلة.أسعار الفائدة / العقود اآلجلة ترتكز القيم العادلة لعقود مقايضة 
 

 الموجودات والمطلوبات المالية األخرى
 

فصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية األخرى مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من / إلى أطراف لم تقم المجموعة باإل
حيث أن قيمها العادلة تقارب قيمها الدفترية نظراً لطبيعة هذه  وترتيبات التمويل المصرفيذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى 

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

 )تابع(ول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات ح
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 22
 

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

 

عن أتعابهم للسنة المنتهية  2017مارس  14اجتماع الجمعية العمومية السنوي الُمنعقد بتاريخ تنازل أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل  (2)
 مليون درهم(. 7.3 : وافق المساهمين على أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة2015) 2016ديسمبر  31في 
 

 ربحية السهم   23
 

الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  مالكييرتكز احتساب ربحية السهم األساسية على األرباح المنسوبة إلى 
 ، ويتم احتسابها على النحو التالي:2017سبتمبر  30
 
 

 
 التسعة أشهرفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30ـــــــمنتهـية في الـــــــ
 أشهر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

 سبتمبر 30الــــــــــــــمنتهـية في 
 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق (ة)غـير مـدقـق 
     

     ربحية السهم
 11.374 74.295 124.139 230.349 المنسوبة إلى مالكي الشركة )ألف درهم( رباحصافي األ

 ====== ======= ====== ===== 
 858.398 858.398 858.398 858.398 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف(

 ====== ======= ====== ====== 
 01.0 09.0 0 .14 27.0 أرباح السهم )درهم(

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

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

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة 24
 

القة بما في ذلك شركات التي حصلت عليها أطراف ذات ع والمبالغ المدفوعة مقدماً أصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القروض 
 مشتركة من بنوك تجارية. وشركات خاضعة لسيطرةتابعة 

 
 عقود اإليجار التشغيلي 25

 
 كمؤجر:  

 

تتراوح من سنة تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتها االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلي. تمتد عقود اإليجار عادًة لفترة 
ديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السائدة لدى خمس سنوات مع إمكانية تج إلى

 السوق. 
 

 سبتمبر 30 
 2017 

 ديسمبر 31
 2016 

 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 30.884 26.707 أقل من سنة
 67.226 36.372 من سنتين إلى خمس سنوات

 95.000 84.109 س سنواتأكثر من خم
 ----------- ---------- 
 147.188 193.110 
 ====== ====== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 وحصص غير مسيطرةحيازة واستبعاد شركات تابعة  26
 

 2017تابعة في  شركةحيازة  (أ)
 

، نظراً لتغير تشكيل أعضاء مجلس إدارة شركة ريستوفير راك ذ.م.م. )شركة خاضعة لسيطرة مشتركة حتى 2017يناير  1اعتباراً من  (1)
مالية والتشغيلية الخاصة بالشركة المستثمر بها. نظراً (، تستطيع المجموعة حالياً ممارسة سيطرة على السياسات ال2016ديسمبر  31

ألن المجموعة لديها القدرة على السيطرة على أنشطة وعمليات الشركة المستثمر بها، ارتكز احتساب االستحواذ على القيم الدفترية 
. يتمثل النشاط الرئيسي لشركة ريستوفير راك ذ.م.م. في توريد المعدات وتنفيذ مشروعات من تاريخ بدء سيطرة المجموعة اعتباراً 

 المقاوالت الُمتكاملة. 
 

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

 ألف درهم   
    

 663   ممتلكات وآالت ومعدات
 7.056   المخزون

 12.817   الذمم المدينة التجارية واألخرى
 12.701    في الصندوق ولدى البنكالنقد 

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

 33.237   إجمالي الموجودات
 (11.369)   ناقصاً: إجمالي المطلوبات 

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

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

 10.278 ((1)13)راجع إيضاح ذ.م.م. راك ريستوفير في  للحصص الموجودة سابقاً  العادلةالقيمة 
   ======== 

 11.590   الزيادة في الحصص غير المسيطرة
   ======== 
 

، ساهمت الشركة التابعة 2017سبتمبر  30في ريستوفير راك ذ.م.م وحتى  خالل الفترة منذ تاريخ االستحواذ على حصص مسيطرة
 مليون درهم في نتائج المجموعة. 9 .61مليون درهم وأرباح بلغت  49 .06المستحوذ عليها مؤخراً بإيرادات بلغت 

 

 4 .9ت ليمتد" باستثمار مبلغ برايفسيراميك رأس الخيمة الهند ، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة وهي "2017يوليو  31في  (2)
هذا االستثمار، بلغت  بناًء على. "ذات مسؤولية محدودة"شركة جي ار أي اس سيراميك  علىيطرة مما ترتب عليه السمليون درهم 

قيمة ال مليون درهم. فيما يلي تفاصيل 4 .7وبالتالي، زادت الحصص غير المسيطرة بمبلغ  ٪51 في العملياتلمجموعة الحصة الحالية ل
 صافي الموجودات في تاريخ المساهمة:العادلة ل

 
 

 ألف درهم   
    الموجودات

 13.652   معداتالالت واآلممتلكات وال
 631   الموجودات األخرى غير المتداولة

 1.444   المخزون
 1.823   الذمم المدينة التجارية واألخرى

 1.476   الموجودات المتداولة األخرى
 5.028    صندوق ولدى البنكفي الالنقد 

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

   24.054 
    المطلوبات

 (4.577)   قروض طويلة األجل
 (7.496)   الذمم الدائنة التجارية

 (2.359)   المطلوبات المتداولة األخرى
   ------------ 

 9.622   صافي الموجودات
   --------- 

 4.715   لحصص غير المسيطرةصافي الموجودات المنسوبة إلى ا
 4.907   صافي الموجودات المنسوبة إلى المجموعة

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

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 وحصص غير مسيطرة )تابع(حيازة واستبعاد شركات تابعة  26
 

 2016تابعة في  شركاتحيازة  (ب)
 

حقوق طريقة وفقاً ل أسهم الشركات المستثمر بها المحتسبةمن  ٪50 الحصة المتبقية البالغة على المجموعة استحوذت السابقة،خالل الفترة  (1)
إس  اورأس الخيمة للتوزيع أوروب دة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتشسيراميك رأس الخيمة المملكة المتح وهم سابقاً  الملكية

 .13إيضاح أيضاً وتم تحويلهما إلى شركات تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. راجع  أيه أر إل
 

ليمتد وسيراميك رأس الخيمة لسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة  التي يمكن تحديدهاللموجودات والمطلوبات  فيما يلي القيم العادلة
 المجموعة: معليه والتي استحوذت إس أيه أر إل اورأس الخيمة للتوزيع أوروبجي إم بي إتش 

 

   
سيراميك رأس الخيمة 

 المملكة المتحدة ليمتد

سيراميك رأس 
الخيمة جي إم بي 

 إتش
رأس الخيمة للتوزيع 

 اإلجمالي إس أيه أر إل اأوروب
 ألف درهم ف درهمأل ألف درهم ألف درهم 
     

 148.083 45.938 80.240 21.905 إجمالي الموجودات
 (163.155) (51.756) (93.062) (18.337) ناقصاً: إجمالي المطلوبات 

 ----------- ------------ ----------- ------------- 
 (15.072) (5.818) (12.822) 3.568 صافي الموجودات / )المطلوبات(

     

للحصص الموجودة  العادلةاقصاً: القيمة ن
 (1.784) - - (1.784) سابقاً 

 ---------- ------------ ---------- ---------- 
صافي الموجودات المستحوذ عليها / 

 (16.856) (5.818) (12.822) 1.784 )المطلوبات( المفترضة
 (7.491) - (101) (7.390) ناقصاً: الثمن

 == ==== == ===== ====== = ===== 
 (24.347) (5.818) (12.923) (5.606) )الشهرة التجارية(

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

مقابل مبلغ وقـدره  "بريستيج تايلز بي تي واي المحدودة"في  ٪5على الحصة المتبقية البالغة خالل الفترة السابقة استحوذت المجموعة  (2)
 مليون درهم. 2 .38انخفاض الحصص غير المسيطرة بمبلغ  مليون درهم وترتب على ذلك 0 .69

 
 2017 ات تابعة فياستبعاد شرك )ج(

 

 

 وشركة اإلمارات .ذ.م.مراك إلكترو في  ٪10و ٪50و ٪08.51باستبعاد كامل حصتها البالغة الحالية خالل الفترة قامت المجموعة  (1)
مليون درهم. ترتب على االستبعاد  82.3وتم االعتراف بأرباح متراكمة بقيمة ذ.م.م على التوالي  وإنكوم للتجارةالثقيلة ذ.م.م  ةللهندس

 مليون درهم.  28 .30الحصص غير المسيطرة بمبلغ انخفاض 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في  لفترة

 

 وحصص غير مسيطرة )تابع(حيازة واستبعاد شركات تابعة  26
 

 )تابع(2017 ات تابعة فياستبعاد شرك (1)ج()
 

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

    الموجودات

 3.471   معداتالالت واآلممتلكات وال
 17.031   المخزون

 66.012   الذمم المدينة التجارية واألخرى
 30.175   * في الصندوق ولدى البنكالنقد 

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

    المطلوبات
 (2.984)   القروض

 (72.527)   ة التجارية واألخرىالذمم الدائن
   ------------ 

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

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

 45.000   الثمن )ب(
   --------- 

 3.946   أ(-االستبعاد )باألرباح من 
 (128)   ناقصاً: خسائر صرف عمالت أجنبية ُمعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

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

   ==== 
 

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

مليون سهماً مصدراً ومدفوعاً في "سيراميك رأس الخيمة  354من إجمالي  اً مليون سهم 5.12مجموعة ببيع خالل الفترة الحالية، قامت ال (2)
بنجالديش المحدودة". تم بيع األسهم من خالل نظام التداول اآللي الخاص بـ "دكا لألوراق المالية المحدودة" وبالتالي انخفضت حصة 

 مليون درهم.  9 .5عليه زيادة الحصص غير المسيطرة بمبلغ مما ترتب  ٪68 .13إلى  ٪71 .67المجموعة من 
  

 2016استبعاد شركات تابعة خالل عام  د(
 

 .2016سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرخالل فترة  تابعةلم يتم استبعاد أي شركات 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(ة المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالي
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 التقارير حول القطاعات 27
 

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

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

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

  .تتضمن مشروعات اإلنشاءات واألعمال المدنية المقاوالت:
  

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

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

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

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

 
مــــنتجات 
 المقاوالت السيراميك

صـناعات 
 اإلجمالي الــــــحذف أخــــرى أخــــــرى

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

 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرفترة 
       

 2.107.440 - 15.907 261.468 74.494 1.755.571 اإليرادات الخارجية 
 - (400.034) 1.540 197.527 1.152 199.815 اإليرادات فيما بين القطاعات

 -------------- ---------- ----------- -------- -------------- -------------- 
 2.107.440 (400.034) 17.447 458.995 75.646 1.955.386 إجمالي اإليرادات

 ======= ===== ====== ====== ======= ======= 
 262.348 (99.692) (1.849) 67.868 22.343 273.678 أرباح القطاع للفترة

      
   

 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30كما في 
       

 5.885.639 (1.737.747) 285.452 544.760 254.213 6.538.961 إجمالي الموجودات
 ======== ====== ====== ====== ========= ======== 

 3.090.291 (545.204) 102.521 138.621 74.791 3.319.562 إجمالي المطلوبات
 ======== ====== ====== ====== ======= ======== 
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 شركة سيراميك رأس الخيمة )ش.م.ع.( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(  التقارير حول القطاعات 27

 

 
ــــنتجات م

 المقاوالت السيراميك
صـناعات 
 اإلجمالي الــــــحذف أخــــرى أخــــــرى

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

 )غير مدققة( 2016سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرفترة 
       

 2.138.017 - 27.036 189.353 181.093 1.740.535 اإليرادات الخارجية 
 - (388.377) 12.160 158.546 6.409 211.262 اإليرادات فيما بين القطاعات

 ------------- ----------- ----------- --------- ------------- ------------- 
 2.138.017 (388.377) 39.196 347.899 187.502 1.951.797 إجمالي اإليرادات

 ======= ====== ====== ===== ======= ======= 
 149.406 (67.908) 13.180 56.779 34.229 113.126 أرباح القطاع للفترة

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

 )مدققة( 2016 ديسمبر 31كما في 
       

 5.756.254 (1.767.378) 373.858 519.017 405.025 6.225.732 إجمالي الموجودات
 ======= ====== ====== ====== ========= ======== 

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

 
 تسوية األرباح أو الخسائر الخاصة بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها

 

 سبتمبر 30 
2017 

 سبتمبر 30
2016 

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

 203.520 350.042 إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنها بعد الضريبة
 (67.908) (99.692) حذف األرباح فيما بين القطاعات

 13.794 11.998 حقوق الملكيةطريقة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها ُمحتسبة وفقاً ل
 ----------- ----------- 
 262.348 149.406 
 ====== ====== 
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شركة " –في شركتها المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ٪50الحقاً لنهاية الفترة، استحوذت المجموعة على حصة إضافية تبلغ 
شركة تابعة مملوكة  "الدولية للتجارة ذ.م.م اركشركة "االستحواذ، سوف تصبح لى بناًء ع. "، السعوديةلدولية للتجارة ذ.م.مارك ا

 بالكامل من قبل المجموعة.
 




