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 تقریر مجلس اإلدارة
 
 

۲۰۱۸ یونیو ۳۰أشھر المنتھیة في  الستةحول األداء المالي خالل فترة   
 

۲۰۱۸أغسطس  ۰۱  
 

 السادة مساھمي الشركة الكرام،

مع المعلومات المالیة ، ۲۰۱۸ یونیو ۳۰المنتھیة في  أشھر الستةیسر مجلس اإلدارة أن یعرض علیكم تقریر أعمال وأنشطة الشركة لفترة 
اس��تمرت نتائج ھذه الفترة في تعزیز األعمال األس��اس��یة، في حین س��جلت الش��ركة أداًء مس��تقراً  .عن نفس الفترةالمرحلیة الموجزة الموحدة 

 على أساس سنوي.

في المملكة العربیة  التوزیعش��ركات في  %۳۰حص��ة إض��افیة بنس��بة اس��تكملنا اإلس��تحواذ على )۱خالل الربع األول من العام الحالي، لقد (
ش�����ركات المقاوالت التابعة للمجموعة  إحدىأكملنا عملیة بیع معدات ) ۲(تعزیزاً لس�����یطرتنا على العملیات في المملكة ، وذلك الس�����عودیة 

طبقنا بنجاح ضریبة القیمة المضافة في اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة ) ۳(وذلك استمراراً في تقلیص األعمال الغیر أساسیة. 
 راراتنا الشھریة في الوقت المحدد.السعودیة مع تقدیم إق

ش��ھدت األعمال في الھند تحوالً تدریجیاً خالل ھذا الربع، ھناك مش��روع للتوس��ع باإلض��افة إلى مش��روع جدید في موربي وھو قید التنفیذ، 
 ومن المقرر أن یبدأ اإلنتاج التجاري للمشروعین بحلول نھایة العام.

 
                                        

 النتائج المالیة والتشغیلیة:

مقارنة بنفس الفترة من العام  %۱٫۸ملیون درھم، مرتفعة بنسبة + ۱،۳۰٥٫۲في حین أن إیرادات األعمال األساسیة لفترة الستة أشھر بلغ 
اضي. إن ھذا اإلنخفاض مقارنة بنفس الفترة من العام الم %۱٫٥-ملیون درھم أقل بنسبة  ۱،۳۸۱٫۱الماضي، فقد بلغت اإلیرادات المسجلة 

، وذلك ، مما یعكس التوقف التام ألعمال تس��ویة وص��نیف األراض��ي%۳۱٫۹- ھو بس��بب إنخفاض إیرادات األعمال الغیر أس��اس��یة بنس��بة
 تماشیا مع خطة الشركة لزیادة القیمة.

ملیون درھم، ونمو إیرادات  ۷۱۹٫۲بلغت خالل الربع الثاني، سجلت الشركة أداء مستقراً على أساس سنوي مع إجمالي إیرادات مستقرة 
 ملیون درھم. ٦۷۸٫٤لتبلغ  %۲٫٦األعمال األساسیة بنسبة 

، %۲٫۷إرتفعت إیرادات البالط واألدوات الص�����حیة في اإلمارات العربیة المتحدة، والمملكة العربیة الس�����عودیة، والھند، وأوروبا بنس�����بة 
ساس  %٦٫۰، و%۲٫۲، و%۱۷٫۲و شرق األوسطعلى التوالي على أ  %۹٫٦بواقع   سنوي، فیما انخفضت اإلیرادات في بنجالدیش و ال

 وذلك بسبب إجازات العید. %۳۱و 

و إرتفاع بش���كل س���نوي،  اس���اس نقطة ٥۰ بمقدار مرتفعاً ، %۳٤٫۷ عند تاریخیاً  لھ مس���توى أعلى األس���اس���ي اإلجمالي الربح ھامش بلغ
على الرغم من إرتفاع تكالیف المواد  %۳٤٫٤ عندتاریخیاً  لھ مستوى أعلى نقطة أساس لیصل إلى ۱۱۰بمقدار   ھامش الربح اإلجمالي

سعار  الطاقة.  ستمرتاألولیة وأ ستعادة الحرارة وذلك لتخفیض عملیة  ا شركة باإلستثمار في تطویر اآلالت وتركیب مولدات وأنظمة إ ال
 إستھالك الغاز والطاقة.

ملیون مقارنة  ۱۰۷لتبلغ  %۱٦٫۹بنس��بة  EBTIDA األس��اس��یة قبل إحتس��اب الفوائد، الض��رائب، اإلھالك واإلطفاء إنخفض��ت األرباح
ملیون درھم إلى  ۱۱۳٫۲من للربع الثاني إنخفض ص���افي الربح المس���جل ، و%۱٥٫۸مع ھوامش بنس���بة  ۲۰۱۷الربع الثاني من العام ب

ستثنائیة بلغتنتیجة عائدات ملیون درھم على أساس سنوي،  ٥٥٫۱ شركة رأس الخیمة حصص في عملیة بیع من ملیون درھم  ۳٤٫۸ إ
ة في الربح إلى الزیادة في تكلفیعود س����بب إنخفاض ص����ا، ۲۰۱۷كانت ض����من ص����افي ربح الربع الثاني من العام  لتأجیر المس����تودعات

ت المالیة للشركات السعودیة، والمصاریف المرتفعة و مصاریف البیع والتوزیع نتیجة توحید البیانا والعامةالطاقة، المصاریف اإلداریة 
، وأعمال مس����تلزمات المائدة في الوالیات المتحدة األمریكیة، كما والمتعلقة بالنش����اطات التس����ویقیة الخاص����ة بالعالمة التجاریة في الھند 

لى القروض ما بین البنوك في لندن ارتفعت تكالیف التمویل نتیجة خس�����ائر في ص�����رف العمالت األجنبیة وإرتفاع معدل س�����عر الفائدة ع
LIBOR. 



 

 

 

 أبرز الجوانب المالیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۱۸:

۲۰۱۷ یونیو التغیر ۲۰۱۸ یونیو   البیان الوحدة 
-۱٫٥%  إجمالي اإلیرادات ملیون درھم ۱،۳۸۱٫۰ ٤۰۲٫۲،۱ 

۰٫٥%  إجمالي األرباح ملیون درھم ٤٥۷٫۹ ٤٥٥٫٦ 
۰٫۷%  ۳۲٫٥%  ۳۳٫۲%  ھامش إجمالي األرباح % 

-۱۲٫٦%  ملیون درھم ۲۲۸٫۸ ۲٦۱٫٦ 
األرباح قبل إحتساب الفوائد، 

الضرائب، اإلھالك 
 واإلطفاء.       

- ۱۸٫۷%  ۱٦٫٦%  % 
ھامش األرباح قبل إحتساب 
الفوائد، الضرائب، اإلھالك 

        واإلطفاء                  
-۳۲٫۲%  صافي الدخل المسجل ملیون درھم ۱۲۰٫٥ ۱۷۷٫۷ 
- ۱۲٫۷%  ۸٫۷%  ھامش صافي الدخل المسجل % 

-۲۰٫٥%  ملیون درھم ۱۰۸٫۳ ۱۳٦٫۳ 

صافي الدخل قبل إحتساب 
المخصصات واألرباح 

اإلستراتیجیة لمرة 
 واحد.               

- ۹٫۷%  ۷٫۸%  % 

ھامش صافي الدخل قبل 
إحتساب المخصصات 

واألرباح اإلستراتیجیة لمرة 
 واحد.               

-۳٥٫٤% بعد حقوق  سجلالربح الم ملیون درھم ۱۰۰٫۸ ۱٥٦٫۱ 
 األقلیة

 ربحیة السھم المسجلة درھم ۰٫۱۱ ۰٫۱۷ -
۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ التغیر ۲۰۱۸ یونیو ۳۰     

-٤٫۹%  إجمالي الموجودات ملیون درھم ٥،٥۱٦٫٥ ۸۰۰٫۹،٥ 
%٥  رأس المال ملیون درھم ۹۰۱٫۳ ۸٥۸٫٤ 

-۷٫٥%  حقوق المساھمین ملیون درھم ٦۳٦٫۷،۲ ۲،۸٥۰٫۹ 
۷٫۷%  صافي الدین ملیون درھم ٥۱٦٫۹،۱ ٤۰۷٫۹،۱ 

 مرات ۳٫۰۳  ۲٫٦٤                  -
صافي الدین/ األرباح قبل 

إحتساب الفوائد، الضرائب، 
           اإلھالك واإلطفاء 

نقطة أساس ٦۳  %۳٫۱٥  ۳٫۷۸%  تكلفة الدین % 
 

 :المسؤولیة اإلجتماعیة، المعارض والجوائز والنشاطات األخرى

 الجوائز

 :على الشركة حلصت
 للبالط تجاریة عالمةأفضل  –بي كي یو  جائزة. •
 حمایة البیئة  و التنمیة ھیئةمن  التعاون جائزة •
 .المعدنیة العلب تجمیع لحملة إماراتیة مؤسسات عشرأفضل  –مجموعة اإلمارات للبیئة  جائزة •
 متجددة تجاریة عالمة ۱۰۰أفضل  جائزة •

.المسؤولیة اإلجتماعیة للشركة:  

 .الخیمة رأس في النفایات تدویر إلعادة اإلدارةفي برنامج  المشاركة •

 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
   ٢٠١٨ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  



  تها التابعةا) وشركش.م.ع( سيراميك رأس الخيمةشركة 
  

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٨ 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 
  

   ٣٢ – ١٠       المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
  
  
  
  







 

٣  

  تها التابعةا) وشركش.م.ع( سيراميك رأس الخيمةركة ش
  

   (غير مدققة) الموجز الموحد بيان األرباح أو الخسائر
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠في  يتينالستة أشهر المنتهلفترتي الثالثة أشهر و

      

    
  ـــهر فـــــــترة الــستة أشــــ

  يونيو ٣٠الــــــــمنتهية في 
  فـــــــترة الثالثة أشـــــــهر 

  يونيو ٣٠الــــــــمنتهية في 
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  *٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
            

  ٧٢١٫٠٧٩  ٧١٩٫١٨٢  ١٫٤٠٢٫٢٠٠  ١٫٣٨١٫٠٢٥  ٦  اإليرادات  
  )٤٨١٫١٩٢(  )٤٧٢٫١٠٧(  )٩٤٦٫٥٧٠(  )٩٢٣٫١٥٦(  ٧  المبيعات تكلفة

     ------------   ------------  ---------- - -   -----------  
  ٢٣٩٫٨٨٧  ٢٤٧٫٠٧٥  ٤٥٥٫٦٣٠  ٤٥٧٫٨٦٩    إجمالي األرباح

  )٥٣٫٨٥٥( )٥٤٫٦٤٤(  )١٠٦٫١٦٧(  )١١٤٫١٣٥(  ٨  المصروفات اإلدارية والعمومية 
  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 

  )٢٩٫٧٨٥(  )٣٫٣٥٤(  )٣١٫٤٤٦(  )٦٫٧٠١(  ١- ٨  أطراف ذات عالقةوالمستحق من 
  )١٠٣٫٨٥٩(  )١٢٠٫٧٢٦(  )٢١٤٫١٨٤(  )٢٢٧٫٦٢٦(  ٩  مصروفات البيع والتوزيع 

  ١٧٫٤٦٩  ١٤٫٤٧٥  ٤٢٫١١٩  ٥٧٫٦٤٥    اإليرادات األخرى
     -----------   -----------   ---- ------   ---------  

  ٦٩٫٨٥٧  ٨٢٫٨٢٦  ١٤٥٫٩٥٢  ١٦٧٫٠٥٢    األرباح التشغيلية
            

  )١٧٫٧٣٩(  )٣٢٫٢٩٣(  )٣٤٫١٧٢(  )٥٠٫٧٣٥(  ١- ١٠  تكاليف التمويل
  ٣٫٢١٥  ٥٫٨٠٥  ٦٫١٩٣  ٧٫٥٢٧  ٢- ١٠  إيرادات التمويل

الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها محتسبة 
  ٣٫٧١٧  ٢٫٩٧٩  ٨٫٣٣٢  ٤٫٩٥٩  ١٣  وفقاً لحقوق الملكية

 مستثمر بها محتسبة  ةشرك استبعاداألرباح من 
  ٥٧٫٨٩٩  -   ٥٧٫٨٩٩  -   ١- ١٣  فقاً لحقوق الملكيةو   

  -   -   ٣٫٨١٨  -   ٢٦  تابعة  اتشرك استبعاداألرباح من 
     ------------   ------------   -----------   -----------  

  ١١٦٫٩٤٩  ٥٩٫٣١٧  ١٨٨٫٠٢٢  ١٢٨٫٨٠٣    األرباح قبل الضريبة 
            

  )٣٫٧٥٤(  )٤٫٢١٥(  )١٠٫٣٦٣(  )٨٫٢٩١(    مصروفات الضريبة 
     -----------   -----------   -----------   -----------  

  ١١٣٫١٩٥  ٥٥٫١٠٢  ١٧٧٫٦٥٩  ١٢٠٫٥١٢     الفترةأرباح 
    ======  ======  ======  ======  
            

            األرباح المنسوبة لـ:
  ١٠١٫٠٨٦  ٤٤٫٨٢٤  ١٥٦٫٠٥٤  ١٠٠٫٨٤٦    مالكي الشركة

  ١٢٫١٠٩  ١٠٫٢٧٨  ٢١٫٦٠٥  ١٩٫٦٦٦    الحصص غير المسيطرة
     -----------   -----------   -----------   -----------  

  ١١٣٫١٩٥  ٥٥٫١٠٢  ١٧٧٫٦٥٩  ١٢٠٫٥١٢    أرباح الفترة
    ======  ======  ======  ======  
            

            ربحية السهم
  ٠. ١١  ٠. ٠٥  ٠. ١٧  ٠. ١١  ٢٣  (درهم) والمخففةاألساسية  - 
    ====  ====  ====  ====  
  

ع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥ق المعيار رقم قامت المجموعة بتطبي  * ود م ن العق م ”اإليرادات م ار رق من  ٩، والمعي
ان ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ادة بي تم إع م ت ا، ل م اختياره . وفقاً لطريقة التحول التي ت

  .٣معلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم ال
  
   المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  ٣٢إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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



 

٤  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (غير مدققة) بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد 
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠في  يتينالستة أشهر المنتهلفترتي الثالثة أشهر و

      

    
  هر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠في منتهية ــــــــال

  هر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتهية في ــــــــال

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  *٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
            

  ١١٣٫١٩٥  ٥٥٫١٠٢  ١٧٧٫٦٥٩  ١٢٠٫٥١٢    أرباح الفترة
            

            اإليرادات الشاملة األخرى:
            

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

            
  )٤٦٨(  )٢٠٫٠٥٨(  ٤٫٢٧٣  )٢٦٫١٤٤(    فروق تحويل العمالت األجنبية

إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت 
  -   -   ١٢٨  -     األجنبية عند استبعاد شركات تابعة

الجزء الفعال  –تحوطات للتدفق النقدي 
  )١٫٠١٣(  ٨٤٩  )٩١(  ٢٫٢٣٢    العادلة من التغيرات في القيمة

     -----------   -----------  ----------   -----------  
  ١١١٫٧١٤  ٣٥٫٨٩٣  ١٨١٫٩٦٩  ٩٦٫٦٠٠    اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي

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

            
  ٩٩٫٨٤٣  ٢٧٫٤٧١  ١٦١٫٦٦٣  ٧٨٫٩٦٠    مالكي الشركة

  ١١٫٨٧١  ٨٫٤٢٢  ٢٠٫٣٠٦  ١٧٫٦٤٠    الحصص غير المسيطرة
     -----------   -----------   -----------   -----------  

  ١١١٫٧١٤  ٣٥٫٨٩٣  ١٨١٫٩٦٩  ٩٦٫٦٠٠    للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
    ======  ======  ======  ======  
  

ع العمالء“معايير الدولية إلعداد التقارير المالية من ال ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   * ود م ن العق م ”اإليرادات م ار رق من  ٩، والمعي
ان ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ادة بي تم إع م ت ا، ل م اختياره . وفقاً لطريقة التحول التي ت

  .٣اإليضاح رقم  المعلومات المقارنة. راجع
  

   جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٣٢إلى  ١٠تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

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





 

٦  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عرأس الخيمة ( شركة سيراميك
  

   (غير مدققة)  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  ة أشهرــــالست ترةـــــــــــــف    
  يونيو ٣٠في  منتهيةـــــــــال

    ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  درهم ألف  ألف درهم    

        األنشطة التشغيلية
  ١٨٨٫٠٢٢  ١٢٨٫٨٠٣    أرباح الفترة قبل الضريبة 

        لـ: تعديالت
  )٨٫٣٣٢(  )٤٫٩٥٩(    حقوق الملكية طريقة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها محتسبة وفقاً ل

  ١٩٫٣٧٣  ٢٤٫٣٢٣    الفوائدمصروفات 
  ١٢٫١١٥  ١٢٫٠٠٠    مصروفات الربح على التمويالت اإلسالمية

  )١٫٣٩٩(  )٢٫٨٧٦(    الفوائدإيرادات 
  )٢٥٢(  )٣٠٥(    الربح على ودائع الوكالة

  )١١٫٠٦٥(  )٢٤٫٠٨٢(    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح
  )٣٫٨١٨(  -    تابعة  اتاألرباح من استبعاد شرك

  )٥٧٫٨٩٩(  -    حقوق الملكيةطريقة ُمستثمر بها محتسبة وفقاً ل شركةمن استبعاد  األرباح
  )٥٥٦(  -    األرباح من استبعاد عقارات استثمارية

  ٧٥٫٢٣٩  ٦٩٫٧٤٣    لممتلكات واآلالت والمعداتلستهالك اال
  ٥٫٠٧٣  ٥٫١٥٦    ةستثماريللعقارات االاالستهالك 

  ٢٫٣٥٨  ٣٫١٩١    إطفاء موجودات غير ملموسة
  ١٫١٦١  ٧٦٤    تم شطبهاأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 
  ١٠٫٤٣٠  ٨٫٧١٨    الخدمة للموظفينمخصص تعويضات نهاية 

    --- -- ------  --- -- ------  
    ٢٣٠٫٤٥٠  ٢٢٠٫٤٧٦  

        التغير في:
  ٣٫٣٥٤  )٦٤٫٤٥٢(    المخزون (بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز) -
  )١٠٧٫٤٤٢(  )٣٠٫٠٣٩(    األجل) طويل االستحقاق(بما في ذلك  الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ٣٩٫٥٥١  ٣٢٫٢٦٦    األجل) طويل االستحقاقف ذات عالقة (بما في ذلك المستحق من أطرا -
  -  ٢٫٣٥٦    الموجودات المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع -
  ٥٥٫٧٨١  ٦٦٫٣٩٨    الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم) -
  )٩٫٨١٤(  ٧٫٥٧٠    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  ١٫٠٠٣  )٤٫٣٤٦(    المالية المشتقة المطلوبات -
  ١٫٢٠٣  )١٫١٤٨(    ة مؤجلةيموجودات ضريب -
  ٦٥٧  ١٢١    ة مؤجلةيمطلوبات ضريب -

  )١٫٢٥٥(  )٣٫٦٩٣(    ضريبة الدخل المدفوعة
  )٤٫٥٠١(  )٧٫٣٧٠(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  )٣٫٠٧٧(  ١٫٥٢٤    التعديل على تحويل العمالت
     -------- ---  -- ------ ---  

  ٢٠٥٫٩١٠  ٢١٩٫٦٦٣    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     -------- ---   -------- ---  

        األنشطة االستثمارية
  )٣٦٫٣٦٩(  )٨٤٫٥٥٤(    ممتلكات وآالت ومعداتإضافات إلى 

  ٤٫٥٧٤  ٢٩٫٨٩٨    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  )٨٨٣(  )٣٫٩٩٧(    ةموجودات غير ملموسإضافات إلى 

  ١٥٫٠٠٠  -    أسهم في شركات تابعة استبعادالمتحصالت من 
  ١٫١٤٠  -    التغير في الودائع المصرفية 

  ٢٠٨  ٢١٤    حقوق الملكيةطريقة توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بها وفقاً ل
  ٢٥٢  ٣٠٥    من ودائع الوكالة الربح المستلم

  ١٫٣٩٩  ٢٫٨٧٦    المستلمة الفوائد
  -  )٥٫٨٨٢(    تابعة  مبلغ المدفوع لالستحواذ على شركةال

  )٦٫٥٩٨(  -    تابعة  كجزء من استبعاد حصص في شركات الخارجالنقد 
  ١٢٫٧٠١  ١٫١٤٥    النقد المستحوذ عليه كجزء من االستحواذ على شركات تابعة 

  -- -------  - ----------    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    )٨٫٥٧٦(  )٥٩٫٩٩٥(  
    ------- ----  ---- - ----  



 

٧  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (شركة 
  

  (تابع)  (غير مدققة) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  ة أشهرــــالست فـــــــــــــترة    

  يونيو ٣٠في  الـــــــــمنتهية
    ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم    

        األنشطة التمويلية
  ٧٧٫١٦١  ٦٦٫١٢٢    مصرفي طويل األجل تم الحصول عليه تمويل
  )٨٣٫٥٣٤(  )١٦١٫٣٤٥(     تم سداده مصرفي طويل األجل تمويل
  )٤٤٫٨٥٢(  )٥٥٫٨٩٣(    سدادهطويلة األجل تم  مصرفي إسالمي تمويل

  )١٥٢٫٧١٩(  ٦٥٫٤٠٨    قصير األجل  التمويلصافي الحركة في 
  -   )٨٣٫٧٧٧(    قصير األجل  التمويل المصرفي اإلسالميصافي الحركة في 

  )١٩٫٣٧٣(  )٢٤٫٣٢٣(    المدفوعة الفوائد
  )١٢٫١١٥(  )١٢٫٠٠٠(     اإلسالمي التمويل المصرفيالمدفوع على  الربح

  )١٢٨٫٧٦٠(  )٢١٤٫٦٠٠(    توزيعات األرباح المدفوعة 
  )٢١٫٣٠٩(  )٢٤٫٢٠٨(    رباح المدفوعة للحصص غير المسيطرةتوزيعات األ

  -   )٣٫٧٠٠(    دارة اإلالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس 
  -   ١٠٫٨١٧    األموال المستثمرة من قبل الحصص غير المسيطرة

     ----- -- ---- --   ----- -- ---- --  
  )٣٨٥٫٥٠١(  )٤٣٧٫٤٩٩(    األنشطة التمويليةالمستخدم في  صافي النقد

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

  )١٨٨٫١٦٧(  )٢٧٧٫٨٣١(    في النقد وما يعادله صافي النقص
        

  ٣٩٣٫٦٤٨  ٥١٢٫١٣٥    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
     -----------   -----------  
  ٢٠٥٫٤٨١  ٢٣٤٫٣٠٤    لنقد وما يعادله في نهاية الفترةا

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

  ٢٥٦٫٤١٠  ٢٥٤٫٨٢٢    )الخاضعة لرهنالودائع المصرفية  بعد خصمقد في الصندوق ولدى البنك (الن
  )٥٠٫٩٢٩(  )٢٠٫٥١٨(    مصرفي على المكشوف  ال بسحال
     -----------   -----------  
    ٢٠٥٫٤٨١  ٢٣٤٫٣٠٤  
    ======  ======  
  

ع العمالء“داد التقارير المالية من المعايير الدولية إلع ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   * ود م ن العق م ”اإليرادات م ار رق من  ٩، والمعي
ان ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ادة بي تم إع م ت ا، ل م اختياره . وفقاً لطريقة التحول التي ت

  .٣المعلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم 
  
   المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  ٣٢إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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

  



 

٨  

  ) وشركاتها التابعة.م.عششركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

  

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

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسهم

  االحتياطي
  الــقانوني

  احـــــتياطي
  الـــــتحويل

خم احتياطي التض
  غير االعتيادي

  احتياطي 
  التحوط

  تااالحتياط
  الــــــــعامة

  ت ااحتياط
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  ــــماليإجــ
  تااالحتياط

  
  اإلجمالي

  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   
                            

  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   (مدقق) ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
                            

                            للفترة (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة
                            

  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  -   -   -     تحويل العمالت األجنبية فروق

إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت 
  ١٢٨  -   ١٢٨  ١٢٨  -   -   -   -   -   ١٢٨  -   -   -   األجنبية إلى األرباح أو الخسائر

  )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) حركات حقوق الملكية األخرى
                            

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

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

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

زعة على الحصص غير األرباح المو
  )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 
  ======  ======  ======  ======  ======  ====  =====  =====  ======  ========  ========  ======  ========  

  



 

٩  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (شركة 
  

  (تابع)   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠لمنتهية في ا الستة أشهرلفترة  

  

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

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسهم

  االحتياطي
  الــقانوني

  احـــــتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي التضخم 
  غير االعتيادي

  احتياطي 
  التحوط

  تااالحتياط
  الــــــــعامة

  ت ااحتياط
  رأس المال

  احاألربــــ
  المحتجزة

  ــــماليإجــ
  تااالحتياط

  
  اإلجمالي

  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   
                            

  ٢٫٨٥٠٫٨٩٥  ١٨٦٫٦٣٨  ٢٫٦٦٤٫٢٥٧  ١٫٨٠٥٫٨٥٩  ١٫١٠٥٫٦٢٠  ٥٢٫٧٩٨  ٨٢٫٨٠٥  ٧٫٤٥٢  )٩٨٫٩٥٥(  )٩٤٫٥٩٤(  ٥٢٩٫٠٦٦  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨   (مدقق) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الرصيد في 
من المعايير  ٩التعديالت عند تطبيق المعيار رقم 

  )٧٢٫٦٨٣(  -  )٧٢٫٦٨٣(  )٧٢٫٦٨٣(  )٧٢٫٦٨٣(  -  -  -  -  -  -  -  -  الدولية إلعداد التقارير المالية*
  ----------   -----------  -----------  ----------  ----------  --------  ---------  ---------  -------------  -------------  -------------   -----------  -------------  

  ٢٫٧٧٨٫٢١٢  ١٨٦٫٦٣٨  ٢٫٥٩١٫٥٧٤  ١٫٧٣٣٫١٧٦  ١٫٠٣٢٫٩٣٧  ٥٢٫٧٩٨  ٨٢٫٨٠٥  ٧٫٤٥٢  )٩٨٫٩٥٥(  )٩٤٫٥٩٤(  ٥٢٩٫٠٦٦  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨  (معاد بيانه)* ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
                            

                            إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدققة)
                            

  ١٢٠٫٥١٢  ١٩٫٦٦٦  ١٠٠٫٨٤٦  ١٠٠٫٨٤٦  ١٠٠٫٨٤٦  -  -  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                            

                            اإليرادات الشاملة األخرى 
  )٢٦٫١٤٤(  )٢٫٠٢٦(  )٢٤٫١١٨(  )٢٤٫١١٨(  -  -  -  -  )٩٫٤١٠(  )١٤٫٧٠٨(  -  -  -    تحويل العمالت األجنبية فروق

  ٢٫٢٣٢  -  ٢٫٢٣٢  ٢٫٢٣٢  -  -  -  ٢٫٢٣٢  -  -  -  -  -  التغيرات في تحوطات التدفق النقدي
   --------  --------  --------  ----------  --------  --------  --------   --------  ------- ----  -----------  ---------  ---------  ----------  

  ٩٦٫٦٠٠  ١٧٫٦٤٠  ٧٨٫٩٦٠  ٧٨٫٩٦٠  ١٠٠٫٨٤٦  -  -  ٢٫٢٣٢  )٩٫٤١٠(  )١٤٫٧٠٨(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                            

                            (غير مدققة) حركات حقوق الملكية األخرى
                            

  -  -  -  -  )١٥٫١٦٨(  -  -  -  -  -  ١٥٫١٦٨  -  -  ى االحتياطي القانونيالمحول إل
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (راجع إيضاح 

٣٫٧٠٠(  -  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  ))٢(٢٢(  
                            

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

توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع إيضاح 
٢١٤٫٦٠٠(  -  )٢١٤٫٦٠٠(  )٢١٤٫٦٠٠(  )٢١٤٫٦٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  )) ١(٢٢(  

  )٢٤٫٢٠٨(  )٢٤٫٢٠٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة
  نتيجة  الحصص غير المسيطرة

  )٦٫٤٠١(  )٦٫٤٠١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ) ٢٦(راجع إيضاح االستحواذ 
  -  -  -  )٤٢٫٩٢٠(  )٤٢٫٩٢٠(  -  -  -  -  -  -  -  ٤٢٫٩٢٠  أسهم المنحة المصدرة

  -  -  -  -  )١٠٫٦٢١(  ١٠٫٦٢١  -  -  -  -  -  -  -  رسملة األرباح المحتجزة
األموال المستثمرة من قبل الحصص غير 

  ١٠٫٨١٧  ١٠٫٨١٧  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة
  -----------  -----------   -----------  -------------  ------- ------  ---------  ----------  ----------  -----------  ------- -------   --------------  ------- ----  ------- -------  

  ٢٫٦٣٦٫٧٢٠  ١٨٤٫٤٨٦  ٢٫٤٥٢٫٢٣٤  ١٫٥٥٠٫٩١٦  ٨٤٦٫٧٧٤  ٦٣٫٤١٩  ٨٢٫٨٠٥  ٩٫٦٨٤  )١٠٨٫٣٦٥(  )١٠٩٫٣٠٢(  ٥٤٤٫٢٣٤  ٢٢١٫٦٦٧  ٩٠١٫٣١٨  مدقق) غير ( ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد في 
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ان ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩م ، والمعيار رق”اإليرادات من العقود مع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   * ادة بي تم إع م ت ا، ل م اختياره ي ت . وفقاً لطريقة التحول الت
  .٣المعلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم 

  

   هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.جزءاً ال يتجزأ من  ٣٢إلى  ١٠تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 

١٠  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (شركة 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
   معلومات حول الشركة  ١

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

ً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب ١٩٨٩مارس  ٢٦الصادر بتاريخ  ٦/٨٩بموجب المرسوم األميري رقم  محدودة . تم الحقا
 ٤٧١٤لتصبح شركة مساهمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل هو ص.ب  ١٩٩١يوليو  ٦الصادر بتاريخ  ٩/٩١المرسوم األميري رقم 
، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات ءالجزيرة، مدينة الحمرا

  العربية المتحدة. 
  

المنتهية في ذلك التاريخ ("الفترة  الستة أشهرولفترة  ٢٠١٨ يونيو ٣٠ي تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما ف
المستثمر بها الحالية") على الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة")، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات 

  .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  األنشطةتعمل الشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول نفس 

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

  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  بيان التوافق

  
. ال تشتمل "التقارير المالية المرحلية" ٣٤لمحاسبي الدولي رقم تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار ا

، ويتعين قراءتها بشكل كاملالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية 
   .٢٠١٧ديسمبر  ٣١ي جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية ف

  
  التقديـرات واألحكام المحاسبية

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

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

لتقدير حاالت عدم لمجموعة والمصادر الرئيسية لتطبيق السياسات المحاسبية  عندكانت األحكام الهامة التي تم وضعها من قبل اإلدارة 
للسنة المنتهية في ذلك و ٢٠١٧ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  عند إعدادهي نفسها التي تم تطبيقها اليقين 
من المعايير  ٩، باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الرئيسية لتقدير حاالت عدم اليقين المرتبطة بتطبيق المعيار رقم التاريخ

  .٣في اإليضاح رقم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والتي تم بيانها  ١٥الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار رقم 
  

  قياس القيم العادلة
  

المجموعة نظام رقابي يتعلق بقياس القيم العادلة. يشمل ذلك فريق التقييم الذي يكون مسؤول بصورة عامة عن متابعة كافة قياسات  لدى
  .٣القيم العادلة الهامة، بما في ذلك القيم العادلة ضمن المستوى 

  
غير الملحوظة وتعديل التقييم. عندما يتم قياس القيم العادلة باستخدام الهامة مراجعة المدخالت يقوم فريق التقييم بصورة منتظمة ب

معلومات من طرف أخر مثل عروض الوسطاء وخدمات تحديد األسعار، يقوم فريق التقييم بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من 
متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى في األطراف األخرى لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي ب

  النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم في اطاره تصنيف هذه التقييمات.



 

١١  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرترة لف
  
  (تابع) أساس اإلعداد  ٢

  
  (تابع) قياس القيم العادلة

  
. يتم تصنيف القيم العادلة در اإلمكانقعند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة 

  تدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي.ضمن عدة مستويات في النظام الم
  
 ؛نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق ١المستوى  - 
ات، وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوب ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى  - 

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

مختلفة في النظام المتدرج للقيمة  في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات
العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت 

  الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات
  

  السياسات المحاسبية الهامة        ٣
  

المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك  هذه إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعدادباستثناء ما جاء أدناه، 
  .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في للمجموعة بيانات المالية الموحدة العند إعداد السياسات المطبقة 

  
ً أن يتم   ٣١التغيرات التي تطرأ على السياسات المحاسبية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  يان أثربمن المتوقع أيضا

  يخ.وللسنة المنتهية في ذلك التار ٢٠١٨ديسمبر 
  

 ٩، والمعيار رقم ”اإليرادات من العقود مع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
ى التي . هناك عدد من المعايير الجديدة األخر٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  وليس لها تأثير مادي على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. ٢٠١٨يناير  ١تسري اعتباراً من 
  

 ٣يتمثل تأثير تطبيق هذه المعايير بصورة رئيسية في زيادة خسائر انخفاض القيمة المعترف بها من الموجودات المالية (راجع إيضاح 
  (ب) أدناه).

  
  ”اإليرادات من العقود مع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥يار رقم المع  (أ)

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل هذا  ١٥يضع المعيار رقم 

ات ذات والتفسير "عقود اإلنشاءات" ١١والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،"اإليرادات" ١٨المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
   الصلة.

  
(بدون إجراءات  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير التراكمي ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 

على النحو المسموح  ٢٠١٧لم تتم إعادة بيان المعلومات المبينة لسنة  ،وعليه. ٢٠١٨يناير  ١بالتأثير اعتباراً من ، مع االعتراف عملية)
ً وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  والتفسيرات ذات  ١١والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨به، حيث تم عرضها كما هي معلنة سابقا

  الصلة.
  

هامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق تم أدناه بيان تفاصيل السياسات المحاسبية ال
  باعتراف المجموعة باإليرادات من بيع الضائع والخدمات.

  
ً ل ى ، يتم االعتراف باإليرادات عندما يتمكن العميل من السيطرة علمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥لمعيار رقم طبقا

  يتطلب وضع أحكام. –في وقت محدد أو على مدى فترة زمنية  –البضائع أو الخدمات. إن تحديد توقيت تحويل السيطرة 



 

١٢  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة        ٣

  
  (تابع) ”اإليرادات من العقود مع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥المعيار رقم   (أ)

  
ً لنموذج  البضائعتقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من بيع  من  ١٥في المعيار رقم  ينكما هو مبخطوات  يتكون من خمسوفقا

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:
  

تعريف العقد (العقود) مع العميل: يتم تعريف العقد بأنه اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشأ بموجبها حقوق والتزامات واجبة   ١الخطوة 
  التنفيذ، وتوضح المعايير التي يتعين الوفاء بها لكل عقد. 

  

تحديد التزامات األداء المنصوص عليها في العقد: يتمثل التزام األداء في التعهد الوارد في العقد المبرم مع العميل   ٢الخطوة 
  بتحويل بضائع أو للعميل.

  

تحديد سعر المعاملة: يتمثل سعر المعاملة في المقابل المالي الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع   ٣الخطوة 
  ي وعدت بها العميل، باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها باإلنابة عن أطراف أخرى.الت

  

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء الواردة في العقد: بالنسبة للعقد الذي ينطوي على أكثر من التزام باألداء، تقوم   ٤الخطوة 
ء بقيمة تساوي المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام من التزامات األدا

  عليه نظير الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.

  

    االعتراف باإليرادات عندما (أو بمجرد) وفاء المنشأة بالتزام األداء.  ٥الخطوة 
  

  المعايير التالية: أي من استوفاءعند  ،فترة زمنيةمدى ، ومن ثم تقوم باالعتراف باإليرادات على بالتزام األداءتُعتبر المجموعة أنها أوفت 
  

 ؛ أواللتزاماتها بمجرد أداء المجموعة لهاالمجموعة  المترتبة على أداءالعميل بصورة متزامنة باستالم واستخدام المنافع  قيام .١
 ؛ أولتحسين األصأو  إنشاءالعميل بمجرد  عليه يسيطرأصل  تحسينأو  أداء المجموعة إنشاءترتب على  .٢
االلتزامات التي تم الوفاء  سداد مقابلفي  واجب النفاذوللمنشأة حق ذو استخدام بديل للمجموعة  أداء المجموعة أصليترتب على  ال .٣

  .تاريخهحتى  بها
  

 الوفاءيتم فيه ي الذوقت الالشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات في  أي من ينطبق عليهاالتزامات األداء التي لم ب فيما يتعلق
  التزام األداء.ب
  

قيمة العقد على أساس ب الخاص صلاأل تقوم بتسجيلالتي وعدت بها،  البضائع تسليمعند استيفاء المجموعة اللتزام األداء من خالل 
خاص  على ذلك التزامالمعترف بها، يترتب مبلغ اإليرادات عن المبلغ المقبوض من العميل  يزيدالمحقق من خالل األداء. عندما  المقابل

  العقد.ب
  

  بيع البضائع
  

ً لشروط العقد. يتم إصدار الفواتير ويتم االعتراف  يسيطر العميل على المنتجات عندما يتم نقل البضائع من مستودع المجموعة وفقا
  ن.باإليرادات في ذلك الوقت. عادةً ما تكون الفواتير متوافقة مع شروط االئتمان الخاصة بالعمالء المعنيي

  

  تقديم الخدمات
  

يتم االعتراف باإليرادات على المدى الزمني الذي يتم خالله تقديم الخدمات. يتم إصدار فواتير مقابل الخدمات عندما تقوم المجموعة 
  بتقديم الخدمات ويستحق سدادها وفقاً لشروط االئتمان أو االتفاقية.

  

، يتم تخصيص قيمة عقود الخدمات لكافة الخدمات بناًء على أسعار ١٥تقارير المالية من المعايير الدولية إلعداد ال ١٥وفقاً للمعيار رقم 
بيع كل خدمة على حدة. يتم تحديد سعر بيع كل خدمة منفصلة استناداً إلى قائمة أسعار الخدمات التي تقوم المجموعة بتقديمها من خالل 

  معامالت منفصلة.
  

  عقود اإلنشاءات
  

ً إليها أي تعديالت تطرأ على أعمال العقد والمطالبات ودفعات  على تشتمل إيرادات العقد القيمة المبدئية المتفق عليها في العقد مضافا
عندما يتم االعتراف بالمطالبات والتعديالت، يتم الذي يحتمل معه أن ينتج عنها إيرادات يمكن قياسها بصورة موثوقة.  المدىالحوافز إلى 

أو سعر العقد، وتتم إعادة تقييم مركز العقد التراكمي في تاريخ كل تقرير. يتم إدراج المطالبات  تعديل قياس مرحلة إنجاز العقد
  والتعديالت عند اعتمادها ضمن المعاملة المحاسبية للعقد.

  

  ليس لهذا المعيار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير هام على السياسات المحاسبية للمجموعة.



 

١٣  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة (شركة 
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة        ٣

  
  ”األدوات المالية“ير المالية من المعايير الدولية إلعداد التقار ٩المعيار رقم   (ب)

  
 المالية الموجوداتوقياس  متطلبات االعتراف ”األدوات المالية“ من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم  يحدد

 ٣٩الدولي رقم والمطلوبات المالية وبعض العقود الخاصة بشراء أو بيع بنود غير مالية. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩"األدوات المالية: االعتراف والقياس". يلخص الجدول أدناه تأثير التحول إلى المعيار رقم 

  على الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة:
  

  

تأثير تطبيق المعيار 
من المعايير  ٩رقم 

الدولية إلعداد 
ي التقارير المالية ف

  ٢٠١٨يناير  ١
  ألف درهم  

    األرباح المحتجزة
  )٧٢٫٦٨٣(  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار رقم 

   -----------  
  )٧٢٫٦٨٣(  ٢٠١٨يناير  ١التأثير في 

  ======  
  

  مة الجديدة وطبيعة ومدى تأثير التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة.تم أدناه بيان تفاصيل السياسات المحاسبية الها
  

  تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )١
  

الدولي  بالمتطلبات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي بصورة كبيرة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩يحتفظ المعيار رقم 
بشأن  ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم يلغي الفئات السابقة الواردة في المطلوبات المالية. إال أنه وقياس فيما يتعلق بتصنيف  ٣٩رقم 

  الموجودات المالية المحتفظ بها لالستحقاق والقروض والذمم المدينة وتلك المتاحة للبيع.
  

الدولية إلعداد التقارير المالية أي تأثير هام على السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق  من المعايير ٩لم يكن لتطبيق المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية  ٩بالمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة. تم أدناه بيان تأثير تطبيق المعيار رقم 

  الية.على تصنيف وقياس الموجودات الم
  

ً للمعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم قياس الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على أنها مقاسة:  ٩وفقا
شاملة األخرى استثمار الدين؛ أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات ال –بالتكلفة المطفأة؛ أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

ً للمعيار رقم  – من المعايير  ٩استثمار األسهم؛ أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. إن تصنيف الموجودات المالية وفقا
ته النقدية الدولية إلعداد التقارير المالية يستند بشكل كبير إلى نموذج األعمال الذي يتم في إطاره إدارة الموجودات المالية وسمات تدفقا

ً لهذا المعيار ، ال يتمفي العقد فيما يتعلق بالمشتقات الضمنيةالتعاقدية.  ً وفقا فصل المشتقات الضمنية عندما يمثل العقد األساسي  مطلقا
  .ألغراض تصنيفهاأصل مالي، ويتم بدالً من ذلك تقييم األداة المالية بأكملها 

  
وال يتم تصنيفه على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  كال الشرطين التاليين ما يستوفيعند بالتكلفة المطفأةيتم قياس األصل المالي 

  :الخسائر
  
 ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  بهأن يتم االحتفاظ  - 
والفائدة على المبلغ  األصليمحددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ في تواريخ  لألصل الماليأن ينشأ عن الشروط التعاقدية  - 

 المستحق.  األصلي
  

وال يتم تصنيفه على أنه بالقيمة  كال الشرطين التاليين يتم قياس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما يستوفي
  :العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  
 ؛ ووبيع الموجودات المالية تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية يتحقق من خاللضمن نموذج عمل  بهيتم االحتفاظ  أن - 
 األصليوالفائدة على المبلغ  األصليالتعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  شروطهأن ينشأ عن  - 

  المستحق.



 

١٤  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة        ٣

  
  (تابع) ”يةاألدوات المال“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   (ب)

  
  (تابع) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )١

  
عند االعتراف المبدئي باستثمار األسهم غير المحتفظ به للمتاجرة، يجوز للمجموعة اختيار عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة 

  يار. يتم االختيار على أساس كل استثمار على حدة.لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى دون الرجوع في هذا االخت
  

 إن كافة الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على
لك كافة الموجودات المالية المشتقة. عند االعتراف النحو المبين أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتضمن ذ

المبدئي، يجوز للمجموعة تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما ال يستوفي متطلبات القياس بالتكلفة 
د بشكل جوهري من التضارب المحاسبي الذي قد المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، إذا كان ذلك يلغي أو يح

  ينشأ دون ذلك.
  

مة يتم مبدئياً قياس األصل المالي (ما لم يكن ذمه مدينة تجارية ال تنطوي على مكون تمويل جوهري تم قياسه مبدئياً بسعر المعاملة) بالقي
  أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرةً لحيازته. العادلة زائداً، بالنسبة للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل األرباح

  
  تنطبق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  
ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بصافي ا ألرباح أو الخسائر، بما في ذلك أي فائدة أو إيرادات توزيعات يتم الحقا

  األرباح، ضمن األرباح أو الخسائر.
  

  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
  

اجع (ر يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة
) أدناه). يتم االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو ٢إيضاح (

  الخسائر. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.
  

 ٢٠١٨يناير  ١دولية إلعداد التقارير المالية على القيمة الدفترية للموجودات المالية في من المعايير ال ٩إن تأثير تطبيق المعيار رقم 
  يرتبط فقط بمتطلبات انخفاض القيمة الجديدة على النحو المبين أدناه.

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الجديدة وفقاً  وفئات القياس ٣٩يوضح الجدول أدناه واإليضاحات المرفقة فئات القياس األصلية وفقا

يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فيما يتعلق بكل فئة من فئات الموجودات المالية لدى المجموعة كما في  ٩للمعيار رقم 
٢٠١٨.  



 

١٥  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)ة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحد
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة        ٣

  
  (تابع) ”األدوات المالية“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   (ب)

  
  (تابع) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  )١

  

لموجودات/ ا
  إيضاح  (المطلوبات) المالية

التصنيف األصلي وفقاً 
للمعيار المحاسبي 

  ٣٩الدولي رقم 

التصنيف الجديد وفقاً 
من  ٩للمعيار رقم 

المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية

القيمة الدفترية 
األصلية وفقاً 

للمعيار المحاسبي 
  ٣٩الدولي رقم 

القيمة الدفترية الجديدة 
 ً من  ٩للمعيار رقم  وفقا

المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية

  ألف درهم  ألف درهم        
            

الذمم المدينة التجارية 
  ١٫٢٦٦٫٧٤١  ١٫٣٥٨٫٥٨٤  التكلفة المطفأة القروض والذمم المدينة  أ  واألخرى

المستحق من أطراف 
  ٢٢٧٫٠٧٧  ٢٠٧٫٢٣٤  التكلفة المطفأة القروض والذمم المدينة  أ  ذات عالقة

عقود مقايضة أسعار 
    الفائدة المستخدمة للتحوط

أدوات  –القيمة العادلة 
  التحوط

أدوات  –القيمة العادلة 
  ٧٫٤٥٢  ٧٫٤٥٢  التحوط

عقود آجلة لصرف 
    العمالت األجنبية

مصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  الخسائر

إلزامية بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  )١٢٧(  )١٢٧(  سائرالخ

عقود أخرى لمقايضة 
    العمالت وأسعار الفائدة 

مصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  الخسائر

إلزامية بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

  )٣٫٦٩١(  )٣٫٦٩١(  الخسائر
  ٥١٥٫٧٩٥  ٥١٦٫٤٧٨  التكلفة المطفأة القروض والذمم المدينة  ب  النقد وما يعادله

         --------------   --------------  
        ٢٫٠١٣٫٢٤٧  ٢٫٠٨٥٫٩٣٠  
        ========  ========  
  
ً للمعيار   أ) إن الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من األطراف ذات العالقة التي كان يتم تصنيفها كقروض وذمم مدينة وفقا

ً بالتكلفة الم٣٩المحاسبي الدولي رقم  مليون درهم في مخصص انخفاض  ٧٢ طفأة. تم االعتراف بزيادة بمبلغ، يتم تصنيفها حاليا
من المعايير  ٩عند التحول إلى المعيار رقم  ٢٠١٨يناير  ١قيمة هذه الذمم المدينة ضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة في 

  الدولية إلعداد التقارير المالية.
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم إن النقد وما يعادله الذي كان يتم تصنيفه ك  ب) ً بالتكلفة ٣٩قروض وذمم مدينة وفقا ، يتم تصنيفه حاليا
يناير  ١مليون درهم ضمن الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة في  ٠ .٦٨المطفأة. تم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة بمبلغ 

  تقارير المالية.من المعايير الدولية إلعداد ال ٩عند التحول إلى المعيار رقم  ٢٠١٨
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية  )٢
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٩إن المعيار رقم 
ر من األحكام حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل بنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة" األمر الذي سيحتاج إلى قدر كبي ٣٩

طبق نموذج احتساب انخفاض القيمة ني االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.
القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة بموجودات العقود واستثمارات الدين الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو 

ً للمعيار رقم  .استثمارات األسهماألخرى، باستثناء  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتم االعتراف بخسائر االئتمان  ٩وفقا
  .٣٩بشكل مسبق عما هو الحال وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

في الصندوق بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من األطراف ذات العالقة والنقد تتألف الموجودات المالية 
  .ولدى البنك

  

منهجية تنطوي على ثالث مراحل لقياس مخصص خسائر االئتمان، باستخدام منهجية خسائر االئتمان المتوقعة تقوم المجموعة بتطبيق 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وذلك للموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  ٩وفقاً لمتطلبات المعيار رقم 

ة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. تتنقل الموجودات المالية عبر ثالث مراحل بناًء على التغير األرباح أو الخسائر أو بالقيم
  ئتمان منذ االعتراف المبدئي.االفي مخاطر 



 

١٦  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهررة لفت
  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة        ٣

  
  (تابع) ”األدوات المالية“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   (ب)

  
  (تابع) انخفاض قيمة الموجودات المالية  )٢

  
قعة منهجية تنطوي على ثالث مراحل ترتكز على التغير في جودة ائتمان الموجودات المالية منذ يتضمن نموذج خسائر االئتمان المتو

  االعتراف المبدئي.
  
االعتراف المبدئي، يتم تسجيل قيمة معادلة لقيمة زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ عندما ال تشهد األداة المالية : ١المرحلة  - ١

  شهراً. ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 

النخفاض في منذ االعتراف المبدئي، ولكنها لم تتعرض زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  ةالمالي األداةشهد تعندما :٢المرحلة  - ٢
 من حاالت التعثر المحتملة على المدى الزمني.خسائر االئتمان المتوقعة  يتم تسجيل قيمة معادلة لقيمة التصنيف االئتماني،

  
ما يكون هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة في تاريخ التقرير، يتم تصنيف هذه األدوات المالية على أنها : عند٣المرحلة  - ٣

تعرضت النخفاض في التصنيف االئتماني، وسيتم تسجيل قيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة على المدى الزمني للموجودات 
 المالية.

  
ة في نموذج استشرافي يتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية يتمثل نموذج خسائر االئتمان المتوقع

  عند تحديد الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان وقياس خسائر االئتمان المتوقعة.
  

وعند تقدير خسائر االئتمان  منذ االعتراف المبدئي بصورة جوهريةمالي قد زادت  ألصل االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
على  . تشتمل هذه المعلوماتوالمتوفرةذات الصلة والداعمة والموثوقة ، تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات المعقولة المتوقعة

  ات االستشرافية.والمعلوم غير الرسمي تقييم االئتمانياللمجموعة ودى اعلى الخبرة السابقة ل بناءً  ةوالنوعي ةالكمي تالمعلومات والتحليال
  

لمخاطر  المجموعةتعرض خاللها تأقصى فترة تعاقدية إن أقصى فترة يتم وضعها في االعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة هي 
  .المعنية االئتمان

  
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

  
القيمة ت التعثر المحتملة. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها في حاالمرجح لخسائر االئتمان التقدير تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في ال

(أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة  في النقد كامل العجزالحالية ل
  الحصول عليها). 

  
  لألصل المالي.يتم خصم خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي 

  
  االنخفاض االئتماني للموجودات المالية 

  
خالل  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين بالقيمة العادلة من

عند وقوع حدث أو أكثر  ‘تعرض النخفاض ائتماني’نه اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرضت النخفاض ائتماني. يعتبر األصل المالي أ
  له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. 

  
  عرض انخفاض القيمة

  
نسبة يتم اقتطاع مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات. بال

للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف بمخصص الخسائر ضمن اإليرادات الشاملة 
  األخرى، بدالً من تخفيض القيمة الدفترية للموجودات. 



 

١٧  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية ال
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة        ٣

  
  (تابع) ”األدوات المالية“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   (ب)

  
  (تابع) انخفاض قيمة الموجودات المالية  )٢

  
  تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 

  
كجزء من التغيرات في تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية، يتمثل تأثير التطبيق المبدئي لهذا المعيار بصورة رئيسية 

صيد االفتتاحي لألرباح في زيادة خسائر انخفاض القيمة المعترف بها من الموجودات المالية. فيما يلي تفاصيل التعديالت على الر
  المحتجزة والحساب األخر:

  
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

تأثير إعادة القياس وفقاً 
من  ٩للمعيار رقم 

المعايير الدولية إلعداد 
  ٢٠١٨يناير  ١  التقارير المالية

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (معاد بيانها)    (كما هي معلنة سابقاً)  

        خسائر انخفاض قيمة:
  )٢٧٨٫٩٢١(  )٩١٫٨٤٣(  )١٨٧٫٠٧٨(  م المدينة التجارية واألخرىالذم

  )٧٧٫٢٣٥(  ١٩٫٨٤٣  )٩٧٫٠٧٨(  المستحق من أطراف ذات عالقة
  )٦٨٣(  )٦٨٣(  -   المصرفيةالنقد واألرصدة 

   ------- -----  ----------   ------ ------  
  )٣٥٦٫٨٣٩(  )٧٢٫٦٨٣(  )٢٨٤٫١٥٦(  
  =======  ======  =======  
  

  والتفسيرات والتعديالت الجديدةالمعايير   ٤
  

ً بشكل مسبق، ،٢٠١٩يناير  ١ بعدالفترات التي تبدأ يسري المعيار التالي على   تنوي تطبيقه إال أن المجموعة ال ويجوز تطبيقه أيضا
  بشكل مسبق.

  

  عقود اإليجار" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم"  
  

، محل التوجيهات السابقة الواردة في ٢٠١٨من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، الصادر في يناير  ١٦يحل المعيار رقم 
. وفقاً لهذه التوجيهات الُمعدلة، سيتم بيان عقود اإليجار ضمن الميزانيات العمومية عقود اإليجار"" ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ومطلوباتها. عالوة على ذلك، يُلغي هذا المعيار تصنيف عقود اإليجار إما  امن الوضوح لموجوداته للشركات، مما يترتب عليه مزيد
وبذلك  كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار تمويلي حيث تتم معاملة كافة عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية من منظور المستأجر،

، وقد األصلعلى  الطرف المسيطرعلى  أكبرعدلة بشكل ز التوجيهات المُ يجار. تركمتطلبات اختبار تصنيف عقود اإل إلغاءيتم 
   عقود إيجار.يترتب على تحديد بعض العقود اإلضافية ك

  

  تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل لتطبيق هذا المعيار المذكور أعاله من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
  

  الية إدارة المخاطر الم        ٥
  

إن أغراض وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك األغراض والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية 
   .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ الموحدة كما في



 

١٨  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  اإليرادات  ٦
  

  
  ــــــــتــــرة الستة أشهرفـــــ
  يونيو ٣٠ـــمنتهـية في الـــــ

  أشهر الثالثةـــتــــرة فــــــ
  يونيو ٣٠ـــمنتهـية في الــ

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  *٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  
          

  ٦٩٣٫٢٧١  ٧١١٫٩٥٧  ١٫٣٤٠٫٤٤٨  ١٫٣٦٣٫٣٠٧  بيع البضائع
  ٥٫٠٧٥  ٢٫٢٦٨  ١٠٫٩٨٤  ٦٫٧٧٦  تقديم الخدمات

  ٢٢٫٧٣٣  ٤٫٩٥٧  ٥٠٫٧٦٨  ١٠٫٩٤٢  إيرادات عقود اإلنشاءات
   -------- -- - ---   -------------   --- - -------   -- - - -------  
  ٧٢١٫٠٧٩  ٧١٩٫١٨٢  ١٫٤٠٢٫٢٠٠  ١٫٣٨١٫٠٢٥  
  ========  =======  ======  ======  
    

 ١اعتباراً من  ”اإليرادات من العقود مع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   *
  .٣. وفقاً لطريقة التحول التي تم اختيارها، لم تتم إعادة بيان المعلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم ٢٠١٨يناير 

  
  تكلفة المبيعات  ٧
  

  
  ــــــــتــــرة الستة أشهرفـــــ
  ويوني ٣٠ـــمنتهـية في الـــــ

  أشهر الثالثةـــتــــرة فــــــ
  يونيو ٣٠ـــمنتهـية في الــ

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  
          

  ٢١٨٫٠٥٤  ٢١٨٫٧٧٨  ٤٤١٫٧٨٨  ٥٠٣٫٠٠٣  مواد خام مستهلكة 
  ١٫٢٤١  )٥٫٢٧٧(  )٤٫٥٩١(  )٩٢٫٣٥٣(  الصنع التغير في مخزون البضائع تامة

رصد/ (عكس) مخصص المخزون بطيء الحركة 
  )٣٨٦(  ٣٢٢  )٢٩٤(  ٥٫٨٧٣  صافي - والمتقادم 

  ٦٧٫١٨٦  ٦٢٫٨٤٧  ١٣٠٫٧٤٣  ١١٩٫٦٣٣  عمالة مباشرة 
  ٤٥٫٧٨٢  ٤٢٫١٩٧  ٨٧٫٢٧٠  ٧٩٫٩١٤  الطاقة والوقود 

  ٥٠٫٣٢٩  ٥٧٫٦١٤  ٩٥٫٦٧٦  ١١٦٫٧٢٦  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 
  االستهالك على الممتلكات واآلالت 

  ٣٢٫٢٦٨  ٢٧٫٧٨١  ٦٥٫١١٧  ٥٦٫٠٣٧  )١٢(راجع إيضاح  والمعدات
  ٢٨٫٨٩٧  ٢٩٫٠١٧  ٥٧٫٥٥١  ٥٦٫٤٦٩  صيانة الصالحات ومصروفات اإل

  ٢٦٫٧٢٤  ٢٥٫٩٠٩  ٥١٫٢٧٤  ٥٢٫١٢٥  مصروفات مواد التعبئة
  ٩٩  ٢  ١٢٣  ٢  أتعاب مقاولي الباطن 

  ١٠٫٩٩٨  ١٢٫٩١٧  ٢١٫٩١٣  ٢٥٫٧٢٧  أخرى 
   ----- -- ----   ---- -------   -------- ----   -----------  
  ٤٨١٫١٩٢  ٤٧٢٫١٠٧  ٩٤٦٫٥٧٠  ٩٢٣٫١٥٦  
  ======  ======  =======  ======  

  



 

١٩  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر لفترة

  
  عمومية الدارية واإلمصروفات ال  ٨
  

  
  ــــــــتــــرة الستة أشهرفـــــ
  يونيو ٣٠ـــمنتهـية في الـــــ

  أشهر الثالثةـــتــــرة فــــــ
  يونيو ٣٠ـــمنتهـية في الــ

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  
          

  ٢٧٫٠٣٠  ٢٧٫٥٩٩  ٥٠٫٤٢٦  ٥٤٫٥٥٦   والتكاليف ذات الصلة موظفينالتكاليف 
  االستهالك على الممتلكات واآلالت 

  ٤٫٣٠٠  ٤٫٥٥٠  ٨٫٩٦٩  ١١٫٥٨١  )١٢(راجع إيضاح  والمعدات
  ٢٫٦١١  ٢٫٥٨٩  ٥٫٠٧٣  ٥٫١٥٦  رية االستهالك للعقارات االستثما

  ١٫٣٤٦  ١٫٥١٩  ٢٫٦٩٩  ٣٫١٤١  هاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 
  ١٫٣٦٦  ١٫٧٦٣  ٣٫٥٣١  ٣٫٢٦٥  صيانة الصالحات ومصروفات اإل

  ٢٫٤٦٢  ٢٫٧٢٩  ٥٫٥٤٢  ٥٫٢٥٠  قانونية ومهنية  أتعاب
  ٦٨٤  ٦٣٦  ١٫٠٩٨  ١٫٤٥٠  مصروفات اإليجار
  ١٫٢٩٢  ١٫٦٣٤  ٢٫٤١٣  ٣٫١٠٩  مصروفات مرافق
  ٦٦٦  ٥٧٠  ١٫١٠٢  ٨٣٦  مصروفات أمن 

  ١٫١٧١  ١٫٦٣٥  ٢٫٣٥٨  ٣٫١٩١  إطفاء موجودات غير ملموسة  
  ٢٫١٠٣  ٢٫٧٤١  ٤٫٦٥٣  ٥٫٢٥٠  ترخيص تكنولوجيا المعلومات وأتعاب االستشارات

  ٢٫٢٣٤  ٢٫٣٥٢  ٤٫١٠٨  ٣٫٩٩٢  مصروفات على العقارات االستثمارية
  ٦٫٥٩٠  ٤٫٣٢٧  ١٤٫١٩٥  ١٣٫٣٥٨  أخرى 

   ------- ----   -- ---------   -----------   --- --- ---  
  ٥٣٫٨٥٥  ٥٤٫٦٤٤  ١٠٦٫١٦٧  ١١٤٫١٣٥  
  ======  ======  ======  =====  

  
  انخفاض القيمة والمخصص والمشطوبات  ١- ٨
  

مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية والمستحق 
  ٢٩٫٧٨٥  ٣٫٣٥٤  ٣١٫٤٤٦  ٦٫٧٠١  صافي - من أطراف ذات عالقة 

  =====  =====  =====  =====  
  
   مصروفات البيع والتوزيع  ٩
  

  
  فـــــــــــــتــــرة الستة أشهر

  يونيو ٣٠الــــــــمنتهـية في 
  أشهر الثالثةفـــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الـــــمنتهـية في 
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غـير مـدقـقة)  ـير مـدقـقة)(غ  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة)  
          

  ٣١٫٠٩٠  ٣٥٫٢٥٧  ٦٣٫٢٢٩  ٦٩٫٦٧٧   والتكاليف ذات الصلة موظفينالتكاليف 
  ٣٢٫٤٦٠  ٣١٫٣٢٨  ٦١٫٢٦٦  ٥٩٫٥٥٣  الشحن والنقل 

  ١٦٫١٥٧  ٢٥٫٤١٢  ٣٦٫٣٤٤  ٤٣٫١٠٨  الخصومات المتعلقة باألداء 
  ١٢٫١٣٢  ١٢٫٢٧٥  ٢٨٫٤١١  ٢٦٫١٧٠  ترويج ودعاية مصروفات 

  ٥٫٣٢٥  ٨٫٩١٣  ٩٫٨٩٦  ١٥٫٨٧٦  ات االيجارمصروف
  ١٫٨٤٠  ١٫١٥٩  ٣٫٥١٣  ٢٫٥٩٢  سفر وترفيه مصروفات 

  االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات 
  ٧٨٦  ١٫٠٩١  ١٫١٥٣  ٢٫١٢٥  )١٢(راجع إيضاح 

  ٤٫٠٦٩  ٥٫٢٩١  ١٠٫٣٧٢  ٨٫٥٢٥  أخرى
   -----------   -----------   -----------   -----------  
  ١٠٣٫٨٥٩  ١٢٠٫٧٢٦  ٢١٤٫١٨٤  ٢٢٧٫٦٢٦  
  ======  ======  ======  ======  

  



 

٢٠  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

      
    وإيرادات التمويل تكاليف  ١٠

  

    
  ــــــــتــــرة الستة أشهرـــفــ

  يونيو ٣٠ـــمنتهـية في الـــــ
  أشهر الثالثةـــتــــرة فــــــ

  يونيو ٣٠ـــمنتهـية في الــ
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  

          التمويلتكاليف )     ١(
          

  ١٠٫٠٧٩  ١٢٫٧٥٧  ١٩٫٣٧٣  ٢٤٫٢٧٠  المصرفية التمويالتعلى  الفوائد
  ٥٫٨٦٦  ٥٫٩٥٩  ١٢٫١١٥  ١٢٫٠٠٠  مصروفات الفائدة على التمويالت اإلسالمية

  ١٫٠٤٣  -   ١٫٠٠٣  -   صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
  -   ٢٢  -   ٥٣  الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

  ٧٥١  ٩١٦  ١٫٦٨١  ١٫٦٥٨  رسوم مصرفية
  -   ١٢٫٦٣٩  -   ١٢٫٧٥٤  أجنبيةصافي خسائر صرف عمالت 

  ----------  ----------  ----------   ---------  
  ١٧٫٧٣٩  ٣٢٫٢٩٣  ٣٤٫١٧٢  ٥٠٫٧٣٥  اإلجمالي (أ)

  === ==   =====   =====  =====  
          )     إيرادات التمويل٢(

          

  ٤٣٦  ٨٩٢  ١٫٣٩٩  ٢٫٧٠٤  ائع الثابتةالفوائد على الود
  ٥٨  ٢٩  ٢٥٢  ٣٠٥  الفوائد على ودائع الوكالة

  -   ٤٫٧٨٥  -   ٤٫٣٤٦  صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المشتقة
  ٢٫٦٤٥  -   ٤٫٢٩٤  -   صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

  ٧٦  ٩٩  ٢٤٨  ١٧٢  أخرى
   --------   --------   --------   --------  

  ٣٫٢١٥  ٥٫٨٠٥  ٦٫١٩٣  ٧٫٥٢٧  اإلجمالي (ب) 
  ====  ====  =====  ====  

   التمويل المعترف بها في تكاليفصافي 
  ١٤٫٥٢٤  ٢٦٫٤٨٨  ٢٧٫٩٧٩  ٤٣٫٢٠٨  ب)  - (أ  األرباح أو الخسائر   
  =====  =====  =====  =====  

  
  الشهرة التجارية  ١١   

   يونيو ٣٠  
٢٠١٨  

  ديسمبر  ٣١
٢٠١٧  

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

  ٦١٫٧٨٠  ٨٩٫٠٠١  يناير  ١الرصيد كما في 
  ٢٧٫٠٠٢  ٣١٫٤٨٦  )٢٦زائداً: االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع إيضاح 

   -----------   ---- -----  
  ٨٨٫٧٨٢  ١٢٠٫٤٨٧  

  ٢١٩  )١٤٨(  ناقصاً: تأثير الحركات في أسعار صرف العمالت  
   -----------   ------ ---  

  ٨٩٫٠٠١  ١٢٠٫٣٣٩  ديسمبر ٣١/ يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
  ======  =====  
 

مليون درهم ومبلغ  ٢٧ومبلغ مليون درهم  ٥ .٩مليون درهم ومبلغ  ٥ .٦مليون درهم ومبلغ  ٥٠ .٣٦تتمثل الشهرة التجارية في مبلغ 
سيراميك رأس الخيمة و ،م.مذ. –منطقة حرة سيرامين االعتراف بهذه المبالغ عند االستحواذ على  تمحيث مليون درهم  ٣١ .٤٩

 وارك الدولية للتجارة المحدودة، ورأس الخيمة السعودية ذ.م.م، اس. ايه. آر. إل رأس الخيمة للتوزيع أوروباو ،المملكة المتحدة ليمتد
  . قيمةتم بصورة سنوية اختبار الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضها النخفاض العلى التوالي. ي

  



 

٢١  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  تلكات واآلالت والمعداتالمم  ١٢

  
  )ةواالستهالك (غير مدقق داإلضافات واالستبعا

  
إضافات إلى األعمال بعلى ممتلكات وآالت ومعدات وقامت  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهروذت المجموعة خالل فترة استح

ال يتضمن هذا  .مليون درهم) ٧٤.٤٥: ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر(فترة مليون درهم  ٥٥.٨٤الرأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ 
المنتهية في  الستة أشهر(فترة مليون درهم  ٩١.٣حواذ عليها من خالل دمج أعمال يبلغ صافي قيمتها الدفترية المبلغ موجودات تم االست

  .)٢٦راجع إيضاح (. )مليون درهم ٦٦.٠: ٢٠١٧ يونيو ٣٠
  

المنتهية في  شهرالستة أ(فترة مليون درهم  ٨٢.١١ بلغتتم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية 
 ٣٠المنتهية في  الستة أشهر(فترة مليون درهم  ٠٩.٢٠ بمبلغأرباح استبعاد  وقد ترتب على ذلك، مليون درهم) ٩٤.٠: ٢٠١٧ يونيو ٣٠

والتي تم إدراجها ضمن اإليرادات األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموجز  مليون درهم) ٠٧.١١ بمبلغ أرباح: ٢٠١٧ يونيو
  الموحد.

  
 ٣٠المنتهية في  الستة أشهر(فترة مليون درهم  ٧٤.٦٩االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات عن الفترة الحالية  ت مصروفاتبلغ

  مليون درهم). ٢٤.٧٥ :٢٠١٧ يونيو
  

  حقوق الملكيةطريقة شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لستثمارات في اال  ١٣
  

في ملكية شركتها المستثمر  ٪٣٠ حصة إضافية بواقع المجموعة على استحوذت ،٢٠١٨يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
مليون درهم. بلغت القيمة العادلة  ٨٨.٥بها المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية سابقاً، رأس الخيمة السعودية ذ.م.م، مقابل إجمالي مبلغ 

مليون درهم. راجع أيضاً  ٠١.٣٢الخيمة السعودية ذ.م.م في تاريخ االستحواذ المفترضة لصافي المطلوبات القابلة للتحديد في رأس 
  .٢٦إيضاح 

  
 ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرحقوق الملكية لفترة طريقة بلغت حصة المجموعة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً ل

  .مليون درهم) ٣٣.٨: ٢٠١٧ نيويو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر(فترة مليون درهم  ٩٦.٤مبلغ 
  

الحالية من شركاتها المستثمر بها المحتسبة وفقاً لطريقة خالل الفترة  مليون درهم ٢١.٠بقيمة  توزيعات أرباحعلى  المجموعةحصلت 
  مليون درهم). ٢١.٠: ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر (فترةحقوق الملكية 

  
  :حقوق الملكيةطريقة بها محتسبة وفقاً ل شركات مستثمروتحويل استبعاد   )١(

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

   
حصلت  )،٢٠١٦ديسمبر  ٣١" (شركة تخضع لسيطرة مشتركة حتى ذ.م.م راكريستوفير نظراً للتغير في تشكيل مجلس إدارة "

ممارسة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة  على حق ٢٠١٧يونيو  ٣٠في المجموعة خالل فترة الستة أشهر المنتهية 
ً . راجع التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على حق السيطرةاعتباراً من  االستحواذوبالتالي، فقد تم احتساب  المستثمر بها. إيضاح  أيضا

٢٦. 
  

  استبعاد شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  

ً  عالوة على ذلك، قامت المجموعة  من ٪٥٠كامل حصتها البالغة  باستبعاد ٢٠١٧يونيو  ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  أيضا
مليون  ٥٧ .٩مليون درهم، وبالتالي تم تسجيل أرباح بمبلغ  ١٢٥مقابل مبلغ  ذ.م.م المستودعاترأس الخيمة لتأجير شركة  ملكيةحصص 

  درهم.
  



 

٢٢  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عك رأس الخيمة (شركة سيرامي
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  المخزون  ١٤

  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠    
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    

        

  ٨٩٣٫٨٥٩  ٩٨٦٫٢١٢    ق)تعديالت القيمة القابلة للتحق ة من(صافي ضائع تامة الصنعالب
  )١٣٩٫١٧٠(  )١٥٤٫٦١٣(    ناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم

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

    ٧٥٤٫٦٨٩  ٨٣١٫٥٩٩  
  ٢٣٣٫٣١٢  ٢٥٤٫٢٧١    مواد خام

  ٧٦٫٠١٩  ٦٨٫٥٩٨    بضائع على الطريق
  ٢٥٫٤٨٥  ٢١٫٨٧٧    أعمال قيد اإلنجاز

  ١٨٦٫٩٢٨  ٢٠٢٫٨١٦    المخزون وقطع الغيار
    -------- - ------- ------  ---------------------  

    ١٫٢٧٦٫٤٣٣  ١٫٣٧٩٫١٦١  
  )٦١٫٧٣١(  )٦٣٫٣٨١(  ناقصاً: مخصص المواد الخام والمخزون وقطع الغيار بطيئة الحركة

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

    ١٫٢١٤٫٧٠٢  ١٫٣١٥٫٧٨٠  
    ==========  =========  

  

 ٧٣.٩٠ قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ لتخفيضقامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً ، ٢٠١٨ يونيو ٣٠في 
مليون  ٣٧.٢٧١غت درهم مقابل تكلفة بلمليون  ٥٦.٧٥: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٩٠.٢٦٨ مليون درهم مقابل تكلفة بلغت

البالغ  تم إدراج الفرق الناتج عن تخفيض القيمة ق حيث أن القيمة كانت أقل من تكلفته.القابلة للتحق قيمتهلكي يصل إلى صافي ، درهم)
األرباح أو الخسائر يان في ب تكلفة المبيعاتضمن  مليون) ٩٧.١٧: ٢٠١٧يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في (فترة مليون درهم  ١٧.١٥

  .الموجز الموحد
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٥
  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠    
    ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    

        

  ١٫١٢٩٫٢٤٩  ١٫١٦١٫٥٨١    الذمم المدينة التجارية
  )١٨٧٫٠٧٨(  )٢٤٤٫٦٣٢(    ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة 

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

    ٩٤٢٫١٧١  ٩١٦٫٩٤٩  
 ً   ١٧٣٫٢٢٧  ١٨٤٫٦٣٥    مبالغ مدفوعة مقدماً ومصروفات مدفوعة مقدما

  ١٩٫٧٩٥  ٢٣٫٢٣٨    ودائع
  ١٥٥٫٩٨٥  ١٨٧٫٨٤٢    ) أدناه)١(راجع إيضاح ( ذمم مدينة أخرى

  -   )١٨٫٩٠٢(    ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى
    ------- ----------- ----  ---------------------  

    ١٫٢٩١٫١٧٨  ١٫٢٩٣٫٧٦٢  
    ==========  =========  

  طويلة األجل األخرى الذمم المدينة  )١(
  

  ١٥٠٫٧٩٠  ١٣٨٫٣٦٤    إجمالي المبلغ مستحق القبض
  -   )٢٦٫٣٧٥(    مخصص خسائر انخفاض القيمةناقصاً: 

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

    ١٥٠٫٧٩٠  ١١١٫٩٨٩  
  )٨٣٫٣٨٤(  )٩٠٫٤١٠(    االستحقاق قصير األجلناقصاً: 

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

  ٦٧٫٤٠٦  ٢١٫٥٧٩    االستحقاق طويل األجل
    =======  ======  

  

ض مقابل استبعاد شركة تابعة، وتخضع لفائدة وفقاً تشتمل الذمم المدينة األخرى طويلة األجل المذكورة أعاله على المبالغ مستحقة القب
  للمعدالت التجارية االعتيادية ويتم ضمانها جزئياً بموجب شيكات آجلة.

  

 ٩، والمعيار رقم ”اإليرادات من العقود مع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   * 
. وفقاً لطريقة التحول التي تم اختيارها، لم تتم ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“ر الدولية إلعداد التقارير المالية من المعايي

  .٣إعادة بيان المعلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم 



 

٢٣  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)لمرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية ا
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  

            النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٦
  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٧  ٢٠١٨*  
  ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ٢٫٣٩٨  ٢٫٢٩٥  (أ)  النقد في الصندوق
        نكالنقد لدى الب

  ٢٥٩٫٠٢٠  ٤٣٫٣٢٢    في ودائع ثابتة - 
  ٦٠٫٥٤٥  ٣٫٥٤٥    في ودائع وكالة - 
  ١٧٠٫٥٢٨  ١٩٥٫٩٥٦    في حسابات جارية - 
  ٥٩٧  ٣٫٣٢٢    في ودائع هامشية - 
  ٢٣٫٣٩٠  ٦٫٧٥٤    في حسابات تحت الطلب - 

  -   )٦٨٣(    ناقصاً: انخفاض قيمة النقد لدى البنك
     -----------   -----------  
  ٥١٤٫٠٨٠  ٢٥٢٫٢١٦  (ب)  
     -----------   -----------  
  ٥١٦٫٤٧٨  ٢٥٤٫٥١١  (أ+ب)  
    ======   ======  

  

. وفقاً ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   * 
  .٣إعادة بيان المعلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم لطريقة التحول التي تم اختيارها، لم تتم 

  
مليون درهم  ٦.٨٣ومبلغ  مليون درهم) ٢٣.١: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٠٥.١يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 

  حدة. خارج دولة اإلمارات العربية المت على التوالي، محتفظ به مليون درهم) ٧٣.١١٧: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(
  

ً ع تقلاستحقاق أصلية  ةفترليتم االحتفاظ بالودائع الثابتة لدى بنوك   االعتياديةالتجارية  لألسعارن ثالثة أشهر وتخضع لفائدة وفقا
لدى البنوك كرهن مقابل تسهيالت مصرفية  محتفظ بهمليون درهم)  ٣٧.٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١(هم درمليون  ٣٧.٠وتتضمن مبلغ 

تخضع ودائع الوكالة لمعدالت الربح المتفق عليها مع المصارف اإلسالمية وقد تم إيداعها لدى بنوك لفترة عة. عليها المجمو حصلت
  استحقاق تقل عن ثالثة أشهر.

  

  فائدة. تخضع لفي حسابات ال  الجاريةتتمثل الودائع الهامشية والحسابات 
  

  رأس المال  ١٧
  

  ديسمبر ٣١   يونيو ٣٠  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

      المصرح به والمصدر والمدفوع 
  ١٧٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠  درهم للسهم الواحد ١سهم مدفوع نقداً بقيمة  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  درهم للسهم  ١سهم مصدر كأسهم منحة بقيمة  ٧٣١٫٣١٨٫٧٨٣

  ٦٨٨٫٣٩٨  ٧٣١٫٣١٨   )درهم للسهم ١سهم مصدر كأسهم منحة بقيمة  ٦٨٨٫٣٩٨٫٣١٠: ٢٠١٧(
   -----------   -------- ---  
  ٨٥٨٫٣٩٨  ٩٠١٫٣١٨  
  ======  ======  

  

  



 

٢٤  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  نة التجارية واألخرىالذمم الدائ  ١٨

  
  األطراف ذات العالقةمع معامالت ال  ١٩

  
في  لواردا 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 " ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ً للمعدالت المتفق عليها قة مع أطراف ذات العالأبرمتها المجموعة فيما يلي المعامالت الهامة التي  .بصورة متبادلة ويتم تنفيذها وفقا

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة:هذه  ضمنأخرى  فقرات، خالف تلك المعامالت المفصح عنها في الفترةخالل 
  
  المنتهية في الستة أشهرترة ــــفـ  
  يونيو ٣٠  

٢٠١٨  
   يونيو ٣٠

٢٠١٧  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة)  
      

  ١٠٨٫٤٦٠  ٥٣٫٦٧٣  ود إنشاءات بيع بضائع وخدمات وعق
  ١١٧٫٢٧٠  ١٥٩٫٣١٨  شراء بضائع وتقديم خدمات

  -   ٥٣  إيرادات فوائد
  ===  ===  

  

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
      

  ٥٫٤٤٠  ٥٫٨٦٧  امتيازات قصيرة األجل
  ١١٩  ١١٦  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  -   ٣٫٧٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  ====  ====  

  

  يونيو ٣٠  
 ٢٠١٨  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٧  

  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٣٥٤٫٢٨٢  ٤١٢٫١٨٠  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٢٤٫١٩٢  ٢١٣٫٨٥١  االستحقاقات والمصروفات األخرى

 ً   ٦٧٫٦٧١  ٧٥٫٨٩٥  من العمالء مبالغ مستلمة مقدما
  ٥٨٫٥٠٥  ٦٤٫٧١١  دفع  عموالت وخصومات مستحقة ال

  ٢٧٫٥٦٩  ٣٦٫٤٧٢  ذمم دائنة أخرى
   -----------   -------- - --  
  ٧٣٢٫٢١٩  ٨٠٣٫١٠٩  
  ======  ======  



 

٢٥  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  (تابع) األطراف ذات العالقةمع معامالت ال  ١٩

  
  المستحق من أطراف ذات عالقة  

  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧*  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٧٩٫٧٦٠  ٩٧٫١٤١  حقوق الملكيةلطريقة شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً 
  ١٢٤٫٥٥٢  ٩٩٫٢٠٣  أطراف أخرى ذات عالقة 

   -----------   ------------  
  ٣٠٤٫٣١٢  ١٩٦٫٣٤٤  

  )٩٧٫٠٧٨(  )٧٤٫٤١٢(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة 
  )٣٨٫٣٦١(  )١٧٫٣٦١(  ) أدناه)١(راجع إيضاح (ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل 

   -----------   -----------  
  ١٦٨٫٨٧٣  ١٠٤٫٥٧١  
  ======  ======  

  

  الذمم المدينة طويلة األجل   )١(
      

  ٨٠٫٣٦١  ٥٩٫٣٦١  إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٤٢٫٠٠٠(  )٤٢٫٠٠٠(  لناقصاً: االستحقاق قصير األج

   ---- - -----   -- --------  
  ٣٨٫٣٦١  ١٧٫٣٦١  االستحقاق طويل األجل

  =====  =====  

  
      المستحق إلى أطراف ذات عالقة

      

  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٣٫٨٧٥  ٩٫٣١١  كيةحقوق المللطريقة شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً 
  ٤٠٫٤٠٠  ٤٢٫٥٣٤  أطراف أخرى ذات عالقة

   ---------   ---------  
  ٤٤٫٢٧٥  ٥١٫٨٤٥  
  =====  =====  

  
 ٩، والمعيار رقم ”اإليرادات من العقود مع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   * 

. وفقاً لطريقة التحول التي تم اختيارها، لم تتم ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“ة إلعداد التقارير المالية من المعايير الدولي
  .٣إعادة بيان المعلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم 



 

٢٦  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عسيراميك رأس الخيمة ( شركة
  

 (تابع)الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  ةالمصرفي تترتيبات التمويال  ٢٠

  
  ةإسالمي ةمصرفي تتمويال  )أ(
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
  ألف درهم  ألف درهم   األجل قصيرة)    ١(
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٤٥٫٠٠٠  ٤٥٫٠٠٠  تسهيالت مضاربة (أ)
  ١٧٤٫٧٥٢  ٩٠٫٩٧٥  تسهيالت مرابحة السلع (ب)

  ١١١٫٨٧٣  ١١٢٫٠٥٧  االستحقاق قصير األجل من التمويل طويل األجل (راجع أدناه)
   ------- -- --   -----------  
  ٣٣١٫٦٢٥  ٢٤٨٫٠٣٢  
  ======  ======  

      
      تسهيالت مرابحة السلع – األجل طويل    )٢(
      

  ٥٠٨٫٩٣٢  ٤٨٦٫٨٩٦   يناير ١الرصيد في 
  ٧٣٫٤٧٠  -   مبالغ تم الحصول عليها خالل الفترة/ السنة

  )٩٥٫٥٠٦(  )٥٥٫٨٩٣(  ناقصاً: مبالغ مسددة خالل الفترة/ السنة
   -----------  ----------  

  ٤٨٦٫٨٩٦  ٤٣١٫٠٠٣  ديسمبر  ٣١يونيو/  ٣٠الرصيد كما في 
  )١١١٫٨٧٣(  )١١٢٫٠٥٧(  (راجع أعاله) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

   ------ ------   ------------  
  ٣٧٥٫٠٢٣  ٣١٨٫٩٤٦  االستحقاق طويل األجل

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

 ٣١إن الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيالت تماثل الضمانات المذكورة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
  .٢٠١٧ديسمبر 

  
(بنك) إلى  لغامبحيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين ن أنواع التمويل اإلسالمي إن المضاربة هي نوع م  )أ(

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

  بناًء على ربح متفق عليه بشكل مسبق.  على أساس دفعات مؤجلةالطرف األخر (المجموعة) 
   

  ائدةتخضع لف ةمصرفيت تمويال  (ب)
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
  ألف درهم  ألف درهم  
  )(مدققة  (غير مدققة)  

      األجل ةقصير  )   ١(
  ٣٫٩٧٣  ٢٠٫٥١٨  سحوبات مصرفية على المكشوف

  ١١٩٫٥٥٩  ١٨٤٫٩٦٧  قروض قصيرة األجل
  ٢٢٥٫٠٧٦  ٢١١٫٢١٣  االستحقاق قصير األجل من القروض المصرفية طويلة األجل (راجع أدناه)

   -----------   -----------  
  ٣٤٨٫٦٠٨  ٤١٦٫٦٩٨  
  ======  ======  

  



 

٢٧  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عرأس الخيمة ( شركة سيراميك
  

 (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

    
  (تابع) ةالمصرفي تترتيبات التمويال  ٢٠

  
  (تابع)  ائدةتخضع لف ةمصرفيت تمويال  (ب)

  يونيو ٣٠  
 ٢٠١٨  

  مبرديس ٣١
 ٢٠١٧  

  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      قروض مصرفية طويلة األجل  )   ٢(
      

  ١٫٠٩٠٫٠٠٧  ١٫٠٩٤٫١٩٢  يناير  ١الرصيد في 
  ١٩٠٫٨١٤  ٦٦٫١٢٢  زائداً: مبالغ تم الحصول عليها خالل الفترة/ السنة

  )١٨٦٫٦٢٩(  )١٦١٫٣٤٥(  ناقصاً: مبالغ مسددة خالل الفترة/ السنة
   - - ----- - -----   -------------  

  ١٫٠٩٤٫١٩٢  ٩٩٨٫٩٦٩  ديسمبر  ٣١يونيو/  ٣٠الرصيد كما في 
  )٢٢٥٫٠٧٦(  )٢١١٫٢١٣(  (راجع أعاله) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

   ------------   ------------  
  ٨٦٩٫١١٦  ٧٨٧٫٧٥٦  االستحقاق طويل األجل

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

ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة تم إدراجها في شروط السداد المصرفية طويلة األجل، بما في ذلك  إن التفاصيل الخاصة بالقرض
ي تم الحصول ة التطويل األجل الجديد ةض المصرفيوإن القر .٢٠١٧ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١مماثلة لتلك القروض التي تم الحصول عليها كما في تنطوي على شروط  خالل الفترة الحالية اعليه
  

  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 الصلةتحقاق. تتمثل القيمة االسمية بقتخضع للتحليل وفقاً لفترة االس

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

  

  

القيمة العادلة 
  /الموجبة

  (السالبة)
  القيمة 
  االسمية

مستحقة خالل 
  سنة واحدة

 ٢مستحقة من 
  سنوات ٥ –

 ٥أكثر من 
  سنوات

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠

            

   أسعار الفائدة عقود مقايضة 
  -   ٢٤٤٫٨٧٨  ٧٤٫١٣٤  ٣١٩٫٠١٢  ٩٫٦٨٤  *وطالمستخدمة للتح   

  -   -   ٣١٫٢٠٢  ٣١٫٢٠٢  ٧٤٨  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
  -   ٤٨٫٩١٥  ١٦٤٫٦٠٥  ٢١٣٫٥٢٠  )٢٢٠(  فائدةأخرى لمقايضة أسعار العقود 

   --- -- ----   ----- - - ----   ----- - - ----   ------ -----   ---- - ----  
  ٢٩٣٫٧٩٣  ٢٦٩٫٩٤١  ٥٦٣٫٧٣٤  ١٠٫٢١٢   -  
  =====  ======  ======  ======  =====  

            **(مدققة) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  أسعار الفائدة  عقود مقايضة 

  ١٦٫٤٠٤  ٢٦٥٫٥٤٢  ٧٤٫١٣٤  ٣٥٦٫٠٨٠  ٧٫٤٥٢  *المستخدمة للتحوط   
  -   -   ٨٫٦٨٦  ٨٫٦٨٦  )١٢٧(  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

  -   ٢٠٦٫٥٧٢  ١٤٫٦٩٤  ٢٢١٫٢٦٦  )٣٫٦٩١(  عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
   --- - -----   -----------  ----------   -----------   ---------  
  ١٦٫٤٠٤  ٤٧٢٫١١٤  ٩٧٫٥١٤  ٥٨٦٫٠٣٢  ٣٫٦٣٤  
  ====  ======  =====  ======  =====  

  

  مصنفة كأداة تحوط للتدفق النقدي.  *
. وفقاً ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم قامت المجموعة بتطبيق   **

  .٣لطريقة التحول التي تم اختيارها، لم تتم إعادة بيان المعلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم 



 

٢٨  

  وشركاتها التابعة )ش.م.عسيراميك رأس الخيمة ( شركة

  
 (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 
  

  األدوات المالية المشتقة (تابع)  ٢١
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة
  

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

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

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

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

 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 ٢٠١٨ يونيو ٣٠في نهاية فترة كل تقرير. كما في  عامة)

  العادلة:
  

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠
        صافي -  المالية الموجودات

  -   ٩٫٦٨٤  -   أسعار الفائدة المستخدمة للتحوطمقايضة عقود 
  -   ٧٤٨  -   عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

  -   )٢٢٠(  -   عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
   -----   - -- -- -----   -----  
   -  ١٠٫٢١٢   -  
  ===  =====  ===  
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        (مدققة) ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
        صافي -  المالية الموجودات

  -   ٧٫٤٥٢  -   أسعار الفائدة المستخدمة للتحوطعقود مقايضة 
    )١٢٧(    عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

    )٣٫٦٩١(    عقود أخرى لمقايضة أسعار الفائدة
   -----   --- -----   -----  
   -  ٣٫٦٣٤   -  
  ===  ====  ===  
  

لقياسات القيمة  ٣إلى أو من المستوى  تنقالتولم تكن هناك  ،لقياسات القيمة العادلة ٢والمستوى  ١المستوى بين  تنقالتلم تكن هناك أي 
  . ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرالعادلة خالل فترة 

  
  أساليب التقييم

  
  الموجودات المالية المشتقة

  
  / األسعار المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المقابلة.على العروضاآلجلة / العقود أسعار الفائدةلعادلة لعقود مقايضة ترتكز القيم ا

  
  الموجودات والمطلوبات المالية األخرى

  

/ إلى أطراف نة التجارية واألخرى والمستحق منلم تقم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية األخرى مثل الذمم المدي
حيث أن قيمها العادلة تقارب قيمها الدفترية نظراً لطبيعة هذه  وترتيبات التمويل المصرفينة التجارية واألخرى ذات عالقة والذمم الدائ

هذه األدوات ذات طبيعة طويلة األجل، يتم تقدير القيمة العادلة بناًء  عندما تكون. مادياألدوات قصيرة األجل حيث أن تأثير الخصم غير 
  ت النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة السوقية في تاريخ التقرير.على القيمة الحالية للتدفقا



 

٢٩  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات األرباح  ٢٢

  
باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٢٠١٨ فبراير ٢٧بتاريخ  الذي انعقدخالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي  ونقام المساهم )١

  .)٪١٥: توزيعات أرباح نقدية بواقع ٢٠١٧( وفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة ٪٥وتوزيعات في شكل أسهم بواقع  ٪٢٥
 

باعتماد مكافآت ألعضاء مجلس  ٢٠١٨ فبراير ٢٧بتاريخ  الذي انعقداجتماع الجمعية العمومية السنوي قام المساهمون خالل  )٢
مجلس إدارة الشركة عن مكافآتهم  : تنازل أعضاء٢٠١٧( ٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون درهم للسنة المنتهية في  ٣ .٧اإلدارة بمبلغ 

 ).٢٠١٦ ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في عن ا
  

  ربحية السهم    ٢٣
  

الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  مالكييرتكز احتساب ربحية السهم األساسية على األرباح المنسوبة إلى 
  ، ويتم احتسابها على النحو التالي:٢٠١٨ يونيو ٣٠
  
  

  
  الستة أشهرــــتــــرة فـــــــــ

  يونيو ٣٠ــــــمنتهـية في الـ
  أشهر الثالثةـــــتــــرة فــــ
  يونيو ٣٠ــمنتهـية في الـــ

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
          

          ربحية السهم
  ١٠١٫٠٨٦  ٤٤٫٨٢٤  ١٥٦٫٠٥٤  ١٠٠٫٨٤٦  المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درهم) صافي األرباح

  ======  ======  ======  ======  
  ٩٠١٫٣١٨  ٩٠١٫٣١٨  ٩٠١٫٣١٨  ٩٠١٫٣١٨  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف)

  ======  ======  ======  ======  
  ١١.٠  ٠٥.٠  ١٧.٠  ١١.٠ األساسية المخففة – السهم (درهم) ربحية

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

اريخ وقائمة لدى الشركة كما في ت عقود خيارات للتخفيف على ربحية السهم األساسية، نظراً لعدم وجود التزاماتلم يكن هناك تأثير 
  التقرير.

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٤

  

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

  
  عقود اإليجار التشغيلي  ٢٥

  
  كمؤجر:   

  

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

  
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٨  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٧  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٢٥٫٧٨٩  ٢٨٫٣٤٨  أقل من سنة
  ٣٦٫٣٧٢  ٣٦٫٣٧٢  من سنتين إلى خمس سنوات

  ٨١٫٣٣٥  ٧٧٫٢٨٩  أكثر من خمس سنوات
   -----------   -- ---------  
  ١٤٣٫٤٩٦  ١٤٢٫٠٠٩  
  ======  ======  

  



 

٣٠  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة   ٢٦

  

  ٢٠١٨تابعة في  ةشركحيازة 
  

في ملكية شركتها المستثمر  ٪٣٠ حصة إضافية بواقع المجموعة على استحوذت ،٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
ً لطريقة حقوق الملكية سابقاً، رأس الخيمة السعودية ذ.م.م، وبذلك زادت ملكية المجموعة لتصل إلى  من أسهم  ٪٨٠بها المحتسبة وفقا

، يمكن للمجموعة حالياً ممارسة سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة ٪٣٠. الحقاً لالستحواذ على حصة ملكية بواقع لكيةالم
  المستثمر بها المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. 

  

  السعودية ذ.م.م:المفترضة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد في رأس الخيمة  العادلة ةفيما يلي القيم
  ألف درهم      
        

  ٣٫٩١٢      ممتلكات وآالت ومعدات
  ٢٩٫٦٩٩      المخزون

  ١٢٫٥٦١      الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٫١٤٥       في الصندوق ولدى البنكالنقد 

       -----------  
  ٤٧٫٣١٧      إجمالي الموجودات

  )٧٩٫٣٢٢(      ناقصاً: إجمالي المطلوبات 
       -----------  

  )٣٢٫٠٠٥(      صافي المطلوبات
  ٦٫٤٠١      زائداً: الحصص غير المسيطرة

 ً   -       ناقصاً: القيمة العادلة للحصص القائمة سابقا
       -----------  

  )٢٥٫٦٠٤(      صافي المطلوبات المفترضة
  )٥٫٨٨٢(      ناقصاً: الثمن 

       ---------  
  ٣١٫٤٨٦      )١١(راجع إيضاح  الشهرة التجارية

      =====  
  

في حال تم الحصول على معلومات جديدة خالل سنة واحدة من تاريخ  أعاله على أساس مؤقت. التجاريةتم تحديد القيم العادلة والشهرة 
االستحواذ تفيد بأن الحقائق والظروف القائمة في تاريخ االستحواذ تستدعي تعديالت على المبالغ الواردة أعاله أو أي مخصصات إضافية 

  اريخ االستحواذ، فسيتم تعديل معاملة احتساب االستحواذ.قائمة في ت
  

، ساهمت ٢٠١٨ يونيو ٣٠ة السعودية ذ.م.م وحتى يمخالل الفترة الممتدة من تاريخ االستحواذ على حصص مسيطرة في رأس الخ
  موعة.مليون درهم في نتائج المج ٣ .٥مليون درهم وصافي خسائر  ١٤ .٩٢الشركة المستثمر بها بإيرادات بلغت 

  
  ٢٠١٧تابعة في  شركةحيازة 

  

ذ.م.م. (شركة خاضعة لسيطرة مشتركة حتى  راكأعضاء مجلس إدارة شركة ريستوفير  تشكيل ، نظراً لتغير٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من 
. نظراً ألن سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية الخاصة بالشركة المستثمر بهاحقها في الالمجموعة  مارست)، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

القيم الدفترية اعتباراً  أساس احتساب االستحواذ على تمالمجموعة لديها القدرة على السيطرة على أنشطة وعمليات الشركة المستثمر بها، 
  سيطرة.الذي حصلت فيه المجموعة على حق التاريخ من ال

  

 التي استحوذت عليها يستوفير راك ذ.م.مرل التي يمكن تحديدهاات للموجودات والمطلوب التي تمثل القيم الدفترية العادلة ةفيما يلي القيم
  المجموعة:

  

  ألف درهم      
        

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

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

  ٢١٫٨٦٨      صافي الموجودات المستحوذ عليها
      ========  

ً للحصص الموجودة  العادلةالقيمة    ١٠٫٢٧٨  ذ.م.مراك ريستوفير في  سابقا
      ========  

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



 

٣١  

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  (تابع)حيازة واستبعاد شركات تابعة   ٢٦

  

  ٢٠١٨تابعة في  شركات استبعاد
  

  .٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرخالل فترة  تابعةلم يتم استبعاد أي شركات 
  

  ٢٠١٧تابعة في  شركات استبعاد
  

إلكترو في  ٪١٠و ٪٥٠و ٪٠٨.٥١باستبعاد كامل حصتها البالغة  ٢٠١٧يونيو  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في خالل قامت المجموعة 
مليون  ٣ .٨٢وتم االعتراف بأرباح متراكمة بقيمة  ،ذ.م.م على التوالي وإنكوم للتجارةالثقيلة ذ.م.م  ةللهندس وشركة اإلمارات ذ.م.مراك 

  مليون درهم.  ٢٨ .٣٠الحصص غير المسيطرة بمبلغ درهم. ترتب على االستبعاد انخفاض 
 

  التقارير حول القطاعات  ٢٧
  

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

  الي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تُصدر تقارير بشأنها:  مختلفة. يُوضح الملخص الت
  

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

   .تتضمن مشروعات اإلنشاءات واألعمال المدنية  المقاوالت:
    

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

    

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

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

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

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  الــــــحذف  أخــــرى  أخــــــرى

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

  المنتهية  الستة أشهرفترة 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠في 

              
  ١٫٣٨١٫٠٢٥  -  ٦٫٧٧٦  ١٨٧٫٥٧٥  ١٠٫٩٤٢  ١٫١٧٥٫٧٣٢  ادات الخارجية اإلير

  -  )٣٠٣٫٨٥٩(  ٢٫٢٨٣  ١٠٦٫٤٥٦  -  ١٩٥٫١٢٠  اإليرادات فيما بين القطاعات
   ----------- ---   ----------   -----------  --- -----   --------------  ---------- ----  

  ١٫٣٨١٫٠٢٥  )٣٠٣٫٨٥٩(  ٩٫٠٥٩  ٢٩٤٫٠٣١  ١٠٫٩٤٢  ١٫٣٧٠٫٨٥٢  إجمالي اإليرادات
  =======  =====  ======  =====  =======  ========  

  ١٢٠٫٥١٢  )٣٢٫١٩٠(  ٣٣١  ٤١٫١٠٨  ٢١٫٥٦٥  ٨٩٫٦٩٨  أرباح القطاع للفترة
  ======  =====  =====  =====  ======  ======  
    

  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠كما في 
              

  ٥٫٥١٦٫٤٩٢  )٢٫١٤٠٫٢٧٠(  ٢٨٠٫٥٨١  ٥٦٢٫٤٥٧  ٢٣٢٫٠٦٢  ٦٫٥٨١٫٦٦٢  إجمالي الموجودات
  ========  ======  ======  ======  =========  ========  

  ٢٫٨٧٩٫٧٧٢  )٩٢٤٫٠٦٤(  ٩٧٫٨٠٣  ١٤٥٫٦٧١  ٥٩٫١٨٤  ٣٫٥٠١٫١٧٨  إجمالي المطلوبات
  ========  ======  ======  ======  =======  ========  

  



 

٣٢  

  ) وشركاتها التابعةش.م.عشركة سيراميك رأس الخيمة (
  

  (تابع)ات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاح
  (غير مدققة) ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

  
  (تابع)  التقارير حول القطاعات  ٢٧

  

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  الــــــحذف  أخــــرى  أخــــــرى

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  فترة الستة أشهر المنتهية 

  (غير مدققة) ٢٠١٧يونيو  ٣٠في 
              

  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

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

  *(مدققة) ٢٠١٧ ديسمبر ٣١كما في 
              

  ٥٫٨٠٠٫٩٤٨  )١٫٧٩٨٫٦٠٥(  ٢٨٢٫٤٠٨  ٥٤٠٫٥١٧  ٢٢٥٫٤٢٢  ٦٫٥٥١٫٢٠٦  إجمالي الموجودات
  ======== ====== ====== ====== ======== ======== 

  ٢٫٩٥٠٫٠٥٣  )٦٠٨٫٧٩٢(  ٩٩٫٧٨٦  ١٢١٫٧٠١  ٧٢٫٠٨٨  ٣٫٢٦٥٫٢٧٠  إجمالي المطلوبات
  ======== ====== ====== ====== ======= ======= 
  

 ٩، والمعيار رقم ”اإليرادات من العقود مع العمالء“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   *
. وفقاً لطريقة التحول التي تم اختيارها، لم تتم ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من  ”األدوات المالية“من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  .٣إعادة بيان المعلومات المقارنة. راجع اإليضاح رقم 
  

  األرباح أو الخسائر الخاصة بالقطاعات الصادر تقارير بشأنها مطابقة
  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٨  

  يونيو ٣٠
٢٠١٧  

  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      
  ٢٤٧٫٥٧٦  ١٤٧٫٧٤٣  مالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنها بعد الضريبةإج

  )٧٨٫٢٤٩(  )٣٢٫١٩٠(  حذف األرباح فيما بين القطاعات
  ٨٫٣٣٢  ٤٫٩٥٩  حقوق الملكيةطريقة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بها ُمحتسبة وفقاً ل

   --- - -------   --- - -------  
  ١٧٧٫٦٥٩  ١٢٠٫٥١٢  
  ======  ======  
  

  الصناديق التابعة لهاومن المشروعات  وأيٍ  القابضة التعرض لمخاطر أبراج  ٢٨
  

 ٣١(صناديقها من كاتها التابعة أو أي شرأي من أو القابضة في أبراج ، ليس لدى المجموعة أي تعرضات ٢٠١٨يونيو  ٣٠كما في 
 .: ال شيء)٢٠١٧ديسمبر 

  
  العرض والتصنيف  ٢٩

  
إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما قضت الضرورة، لتتوافق مع العرض المتبع في هذه المعلومات المالية  تمت إعادة تصنيف/
  المرحلية الموجزة.

  
  األحداث الالحقة  ٣٠

  
ً للفترة المنتهية في  ة في رأس الخيمة السعودي ٪٢٠، استحوذت المجموعة على حصص الملكية المتبقية البالغة ٢٠١٨يونيو  ٣٠الحقا

   ذ.م.م، وبذلك أصبحت شركة تابعة مملوكة بالكامل.




