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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  

  السادة المساھمين 
  ).ع.م.ش( سيراميك رأس الخيمةشركة 

  
  مقدمة

  
 ايشار إليھ(تھا التابعة اوشرك") الشركة(" ).ع.م.ش( سيراميك رأس الخيمة شركةرفق للقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد الم

التدفقات النقدية  و التغيرات في حقوق الملكيةو لدخل الشاملات الموجزة الموحدة لبيانالوكذلك  ٢٠١٢ يونيو ٣٠كما في ") المجموعة"مجتمعة بـ 
الموجزة  المعلومات المالية المرحلية"( باإلضافة إلى إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المنتھية في ذلك التاريخ لفترة الستة أشھر

ً للمعيار المحاسبيالموجزة الموحدة وعرض ھذه المعلومات المالية المرحلية  إعدادمسؤولة عن  دارةإن اإل). "الموحدة  ،٣٤الدولي رقم  وفقا
على أعمال  بناءً  الموجزة الموحدة تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول ھذه المعلومات المالية المرحلية. "التقارير المالية المرحلية"

  . المراجعة التي قمنا بھا
    
  نطاق أعمال المراجعة 

  
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق حسابات مستقل " ٢٤١٠اطات المراجعة رقم لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتب

 ،بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،تنطوي مراجعة المعلومات المالية المرحلية على استفسارات. "للمنشأة
إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً للمعايير الدولية . ىوالقيام بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخر

كن التعرف عليھا من للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الھامة التي يم
ً فإننا ال ن ،وبالتالي .خالل التدقيق   .بدي رأياً تدقيقيا

  
  االستنتاج

        
لم يتم  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المرفقة كما في الموجزة الموحدة أن المعلومات المالية المرحلية يسترع انتباھنا ما يجعلنا نعتقد على مراجعتنا، لم  بناءً 
  ."الية المرحليةالتقارير الم" ،٣٤ھا، من كافة النواحي المادية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم إعداد

 
  
  
  
  

  فيجندرانات مالھوترا 
  ب ٤٨: رقم التسجيل

  ، اإلمارات العربية المتحدةدبي
  :التاريخ
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  تھا التابعةاوشرك) .ع.م.ش( سيراميك رأس الخيمةشركة 
  

  ) غير مدقق( الموحد الموجزالشامل بيان الدخل 
     ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

    
  فترة الستة أشھر         
  يونيو ٣٠المنتھية في      

  فترة الثالثة أشھر         
   يونيو ٣٠المنتھية في      

    ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
            
  ٨٨٠٫٧٥٧  ٨٣٥٫٠١٢  ١٫٦٨٧٫٢٢٨  ١٫٥٨٢٫٨٣٠    يراداتاإل

  )٧٠١٫٠٥١(  )٦٠٢٫١٧١(  )١٫٢٧٦٫٦٤٤(  )١٫١٤٩٫١٧٣(  ١٠  تكاليف المبيعات
    -------------- -  ------------- -  ----------- -  ------ -----  

  ١٧٩٫٧٠٦  ٢٣٢٫٨٤١  ٤١٠٫٥٨٤  ٤٣٣٫٦٥٧    إجمالي األرباح
            

  )٥٥٫٢٦٧(  )١٦٣٫٠٢٥(  )١٢١٫٤٠٢( )٢٢٨٫٣٠٥(  ٦  المصروفات اإلدارية والعمومية 
  )٥٧٫٤٣٢(  )٩٤٫٣٢٢(  )١٦٠٫٠٦٥( )١٧٩٫٥٠٩(  ٧  والتوزيع  مصروفات البيع

  ٧٫١٦٥  ١٥٫١٢٧  ٣١٫٢١٤  ٣٢٫٤٩٨    األخرى يراداتاإل
    - ----------   ----------  - --------   ----------  

  ٧٤٫١٧٢  )٩٫٣٧٩(  ١٦٠٫٣٣١  ٥٨٫٣٤١    النتائج من األنشطة التشغيلية
            

  )٢٤٫١٠٨(  )٤٧٫٧٠٤(  )٦٢٫١١٥(  )٦٦٫٠٤٤(    التمويل تكلفة
  ٢٫٦٦٣  ٢٫٤٤٠  ٥٫٤٤٦  ٣٫٦٢٣    التمويل إيرادات

شركات مستثمر بھا أرباح الحصة من 
  ١٥٫٩٠٩  ١٧٫٤٤٤  ٤٦٫٠٣٤  ٢٤٫٢٥٥  أ٩  وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة 

األرباح من استبعاد شركات مستثمر بھا 
  -  ١٢٨٫٨٠٠  -  ١٢٨٫٨٠٠  ب٩  محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

شركات مستثمر بھا األرباح من تقييم 
  -  ٢١٫٢٠٠  -  ٢١٫٢٠٠  ج٩  العادلة ملكية بالقيمةمحتسبة وفقاً لحقوق ال

     ----------   ----------   ----------   --------  
  ٦٨٫٦٣٦  ١١٢٫٨٠١  ١٤٩٫٦٩٦  ١٧٠٫١٧٥    ضريبة الاألرباح قبل 

            
  )٥٫٧٧٢(  ٢٫٣٨٧  )١٠٫١٠٦(  )٥٫١٢٢(    ضريبة المصروفات 

    - ----------   ----------  -- --------   ---------  
  ٦٢٫٨٦٤  ١١٥٫١٨٨  ١٣٩٫٥٩٠  ١٦٥٫٠٥٣    ترةأرباح الف

            
           اإليرادات الشاملة األخرى

          
  )٢١٫١٠٨(  )٢٦٫٨٦٢(  )٤٥٫٦٥٨(  )٤٨٫٩٤٥(    فروق تحويل عمالت أجنبية

     -----------   ----------   -----------   ----------  
  ٤١٫٧٥٦  ٨٨٫٣٢٦  ٩٣٫٩٣٢  ١١٦٫١٠٨    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

    ======  =====  =====  =====  
            :األرباح المنسوبة إلى

  ٦٠٫٠٤٦  ١١٣٫٣٤١  ١٣٣٫٠٣٩  ١٥٩٫٠١٧    مالكي الشركة
  ٢٫٨١٨  ١٫٨٤٧  ٦٫٥٥١  ٦٫٠٣٦    الحصص غير المسيطرة

     ----------   ----------  -- --------   ---------  
  ٦٢٫٨٦٤  ١١٥٫١٨٨  ١٣٩٫٥٩٠ ١٦٥٫٠٥٣   أرباح الفترة

    ======  ======  ======  =====  
         :إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى

  ٣٩٫٨٣٩  ٨٨٫٥٨٩  ٨٨٫٢٨٢  ١١٦٫٧٤٥    مالكي الشركة
  ١٫٩١٧  )٢٦٣(  ٥٫٦٥٠  )٦٣٧(    الحصص غير المسيطرة

    ---- - -----  - -------   --------  -- ------  
  ٤١٫٧٥٦  ٨٨٫٣٢٦  ٩٣٫٩٣٢  ١١٦٫١٠٨    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

    ======  =====  =====  =====  
  ٠٫٠٨  ٠٫١٥  ٠٫١٨  ٠٫٢١  ١٨  )درھم(األساسية والمخففة  -ربحية السھم 

    ===  ===  ====  ====  
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  تھا التابعةاوشرك) .ع.م.ش( سيراميك رأس الخيمةشركة 
  

   بيان المركز المالي الموجز الموحد
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠كما في 

  يونيو ٣٠    
٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  )مـــدقـــق(  )غـير مـدقـق(    

       الموجودات
        غير المتداولةالموجودات

  ١٫١٩٣٫٦٨٦  ١٫٠٦٣٫٧٢٦  ٨  الممتلكات واآلالت والمعدات 
  ٤٠٫٩٠٦  ٤١٫٢١٧    أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

  -  ٤٢٫٢٣٨  ٢١  الشھرة التجارية
  ٧٫٩٣٢  ٧٫١٦٢    الموجودات غير الملموسة

  ١٥٣٫٢٢١  ٢٢٩٫٢٤٤  ٨  العقارات االستثمارية
  ٦٦٥٫٠٦١  ٥٧٠٫٩٤٦ ٩ وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبةفي شركات مستثمر بھا اتالستثمارا

  ٦٠٫٠٠٠  -  ١٥  ذمم مدينة من أطراف ذات عالقةلاالستحقاق طويل األجل 
  ٧٩٢  ٧٩٢    موجودات الضريبة المؤجلة

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

  ٢٫١٢١٫٥٩٨  ١٫٩٥٥٫٣٢٥  
    ---------------------------  ----------------------------  

        المتداولةالموجودات
  ١٫١١٨٫٩٨٣  ١٫١١٤٫٣٣٠  ١٠  المخزون 

  ٥٣٫٥٥٩  ٥٦٫٢٦٤   أعمال العقود قيد اإلنجاز
  ١٫٢٤٠٫٦٣٢  ١٫١٦٧٫٤١٨  ١١  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٨٠٧٫٤١٣  ٨٢٢٫٤٩٤  ١٥  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ١٤٥  ١١٦    ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرا
  ٣٤٠٫٤٢٢  ٧٣٨٫٤١٦ ١٢  النقد في الصندوق ولدى البنك 

  ٤٢٫٨٦٠  ٤٢٫٨٦٠    الموجودات المصنفة على أنھا متاحة للبيع
    ---------------------------  ----------------------------  

    ٣٫٦٠٤٫٠١٤  ٣٫٩٤١٫٨٩٨  
    ---------------------------  ----------------------------  

  ٥٫٧٢٥٫٦١٢  ٥٫٨٩٧٫٢٢٣    إجمالي الموجودات
    =========  =========  

        حقوق الملكية والمطلوبات
       

       حقوق الملكية
  ٧٤٣٫٢٠٢  ٧٤٣٫٢٠٢  ١٤  رأس المال
  ١٫٣٣٨٫٤٦١  ١٫٤٥٦٫٣٦٥    االحتياطيات

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

  ٢٫٠٨١٫٦٦٣  ٢٫١٩٩٫٥٦٧   حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة
  ١٥٥٫٦١٢  ١٥٣٫٢٨٦    الحصص غير المسيطرة

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

  ٢٫٢٣٧٫٢٧٥  ٢٫٣٥٢٫٨٥٣    إجمالي حقوق الملكية
    ---------------------------  ----------------------------  

       المطلوبات غير المتداولة
  ٩١١٫٧٤٤  ٨٦٨٫٥٧٤  ١٦  قروض مصرفية طويلة األجل

  ٦٢٫١٩٨  ٦١٫٣٤٩    تعويضات نھاية الخدمة للموظفينمخصص 
  ٩٫٠٣٣  ٥٫٥١٩    مطلوبات الضريبة المؤجلة

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

    ٩٨٢٫٩٧٥  ٩٣٥٫٤٤٢  
    -----------------------  ------------------------  

        المطلوبات المتداولة
  ١٫٢٥٥٫٤٠٠  ١٫٥٣٣٫٢١٨ ١٦  القروض المصرفية قصيرة األجل
  ١٫١٦٨٫٨٤٧  ١٫٠٠٠٫٦٠٦  ١٣  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  ٣٫١٢٦    الذمم الدائنة ألعمال العقود قيد اإلنجاز  
  ٧٣٫٥٧٤  ٦٦٫٠٦٢  ١٥  عالقة المستحق إلى أطراف ذات
  ٦٫١٣٢  ٤٫٤٩١  ١٧  المطلوبات المالية المشتقة

  ١٫٤٠٩  ١٫٤٢٥    المطلوبات المصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع
    ---------------------------  ----------------------------  

    ٢٫٥٠٥٫٣٦٢  ٢٫٦٠٨٫٩٢٨  
    ----------------------------  ----------------------------  

  ٣٫٤٨٨٫٣٣٧  ٣٫٥٤٤٫٣٧٠    إجمالي المطلوبات
    ----------------------------  ----------------------------  

  ٥٫٧٢٥٫٦١٢  ٥٫٨٩٧٫٢٢٣    إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
    ==========  ==========  

   .المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتھذه من  ال يتجزأ جزءاً  ٢٠إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  بتاريخ دارةمجلس اإل عنمن قبل وبالنيابة  الموحدة المرحلية الموجزةالمالية  المعلوماتھذه  التصريح بإصدار تم

  

  
____________ _________  _______________________    

    الرئيس التنفيذي/دارةعضو مجلس اإل    دارةمجلس اإل رئيس
  

  .٣ مدرج على الصفحة المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(رأس الخيمة  شركة سيراميك
  

   ) غير مدقق( الموجز الموحد لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

   ر ـأشھ الستة فترة           
  يونيو ٣٠ ـمنتھـية فيال    

    ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

        األنشطة التشغيلية
  ١٤٩٫٦٩٦  ١٧٠٫١٧٥    ضريبة القبل  الفترة أرباح

        :تسويات لـ
  )٤٦٫٠٣٤(  )٢٤٫٢٥٥(    وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة شركات مستثمر بھا  أرباحالحصة من 

  -  )١٢٨٫٨٠٠(    ألرباح من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةا
  -  )٢١٫٢٠٠(    األرباح من تقييم شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية بالقيمة العادلة

  ٦٢٫١١٥  ٦٦٫٠٤٤    التمويل  مصروفات
  )٢٫٢٠٩(  )٣٫٦٢٣(    التمويل  إيرادات

  )٤٫٣٨٤(  )٩٦٠(    لكات وآالت ومعداتممت استبعادمن  رباحاأل
  ١٣٨٫٠١٥  ٧٤٫١٤١    لممتلكات واآلالت والمعداتل المحتسب ستھالكاال

  ٦٢٣  ٨٨٨    إطفاء موجودات غير ملموسة
  ٢٫٣٧٨  ٧٦    األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز المشطوبة

  ٥٫٢٩٧  ٢٫١٥٣    ة ستثمارياال اتعقارلل المحتسب االستھالك
  ٧٫٢٢٢  ٦٫٣٣٣    لخدمة للموظفينمخصص تعويضات نھاية ا

  ١٧٫٠٩٧  ٥٦٫٦٢٠  تجاريةالمدينةالذمم الخسائر انخفاض قيمة 
  -  ٥٢٫٠٠٠    خسائر انخفاض القيمة لمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

    ----------  ----------  
    ٣٢٩٫٨١٦  ٢٤٩٫٥٩٢  

        :التغير في
  )٣٠٫٧٩٨(  ١٫٩٤٨    )بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز( المخزون -
  )١٣٫٢١١(  ٦٦٫٧٥٦    واألخرىالذمم المدينة التجارية  -
  -  ٤٠٫٢١٩    )بما في ذلك المستحقات طويلة األجل(المستحق من أطراف ذات عالقة  -
  ٢٫٠٩٢  ٢٩    محتفظ بھا للبيعالمصنفة على أنھا  الموجودات -
  ١٠٫٤٢١  )١٦٥٫٦٧٨(    )التقييم بما في ذلك الفواتير الزائدة عن( واألخرى الذمم الدائنة التجارية -
  -  )٧٫٥١٢(    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  ٩٧٢  ١٦    محتفظ بھا للبيع  المصنفة على أنھا المطلوبات  -
  -  )١٫٦٤١(    المطلوبات المالية المشتقة -
  -  )٣٫٥١٤(    مطلوبات الضريبة المؤجلة -

  )٤٫٨٧٨(  )٤٫٥٥٩(    ضريبة الدخل المدفوعة
  )٣٫٢٠٧(  )٧٫١٢٨(    المدفوعة للموظفين  تعويضات نھاية الخدمة
  -  ٣٨٫٨٦٩    تسوية تحويل العمالت

    ----------   ----------  
  ٢٩١٫٢٠٧  ٢٠٧٫٣٩٧    األنشطة التشغيلية منصافي النقد 

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

        األنشطة االستثمارية
  )٢٤٫٨٢٩(  )٣٨٫٨٤٤(    حيازة ممتلكات وآالت ومعدات

  )٢٧٫٤٣٢(  )١٩٫٦٧٠(    ى األعمال الرأسمالية قيد اإلنجازاإلضافات إل
  ٥٫٠٢٧  ١٫٣٢٤    ممتلكات وآالت ومعدات استبعادالمتحصالت من 

  )١٫٣٤٩(  )٣٢٩(    حيازة موجودات غير ملموسة
  )٢٨٫٩٩٣(  )٣٫١٠٨(    وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة في شركات مستثمر بھا  االستثمار

  -  ١١٫٧٢٧    كات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةتوزيعات األرباح المستلمة من شر
  -  ١٢٠٫٠٠٠      بيع شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٢٫٢٠٩  ٣٫٦٢٣    المستلمة التمويل إيرادات
  )٢٣٤(  -    إضافات إلى استثمارات أخرى

    ---------   ----------  
  )٧٥٫٦٠١(  ٧٤٫٧٢٣    ماريةاألنشطة االستث )المستخدم في/(من صافي النقد

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



٧ 

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

  ) تابع() غير مدقق(الموجز الموحد  لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
   أشھـر  الستة فترة           

  يونيو ٣٠ الـمنتھـية في    
    ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

        األنشطة التمويلية
  ٣٠٫٦٤٢  ٢٩٣٫٨٨٠    طويلة األجل مسحوبة  مصرفية قروض

  )٢٢١٫٨٤٢(  )٢٤٣٫٥٨٣(    طويلة األجل مسددة مصرفية قروض 
  ١٢٢٫٥٥٦  ١٩٣٫٢٢٩    )صافي(صافي الحركة في القروض المصرفية قصيرة األجل 

  )٦٢٫١١٥(  )٦٦٫٠٤٤(    المدفوعة التمويلمصروفات 
  ٦٫٠٨٤  )٥٫٥٩٢(    المدفوعة  رباحتوزيعات األ

  -  ١٫٨٠٨    في شركة تابعةاألموال المستثمرة 
  )٣٫١٤٢(  -     دارةمجلس اإلأعضاء المكافآت المدفوعة إلى 

    ----------  ----------- -  
  )١٢٧٫٨١٧(  ١٧٣٫٦٩٨    األنشطة التمويلية )المستخدم في( / من صافي النقد

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

  ٨٧٫٧٨٩  ٤٥٥٫٨١٨    وما يعادلهفي النقد  الزيادة صافي
        

  ٣٤٨٫٥٢٩  ١٨٦٫٥٢٠    في بداية الفترة  وما يعادلهالنقد 
  )١٦٫٩١١(  )٤٨٫٩٤٥(    تأثير التغير في سعر الصرف على النقد المحتفظ بھا

    --------- --   -----------  
  ٤١٩٫٤٠٧  ٥٩٣٫٣٩٣    الفترة نھايةفي  وما يعادلهلنقد ا

    ======  ======  
        : ُمتمثل بـ

  ٦٥٣٫١٠٨  ٧٣٨٫٤١٦    النقد في الصندوق ولدى البنك
  )٢٣٣٫٧٠١(  )١٤٥٫٠٢٣(    على المكشوف   سحب مصرفي

    ---------- --  ----------- -  
    ٤١٩٫٤٠٧  ٥٩٣٫٣٩٣  
    ======  ======  
  

   .المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ٢٠إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

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



٨ 

  تھا التابعةاوشرك) .ع.م.ش(شركة سيراميك رأس الخيمة 
  

  الموحد  وق الملكية الموجزبيان التغيرات في حق
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر 

  

      --------------------------------- ---------------------المنسوبة إلى مساھمي الشركة--------------------------------------------------  

  
 رأس
  المال

 عالوة
  األسھم

 االحتياطي
  القانوني

 اطياحتي
  التحويل

 اتاالحتياطي
  ةالعام

 رباحاأل
  المحتجزة

  إجمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الحصص
  غير المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق الملكية

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

 مدقق–٢٠١١يناير١الرصيد في
) ً   ) المبين سابقا

  
٢٫٢٨٢٫٦٥٦  ١٨٩٫٦٨٩  ٢٫٠٩٢٫٩٦٧  ١٫٤١٧٫٣٢٨  ٩٢٦٫٧٩٦  ٨٢٫٨٠٥  )٣٧٫٨٣٨(  ٢٢٥٫٤٨٣  ٢٢٠٫٠٨٢  ٦٧٥٫٦٣٩  

                      
  )١٨٫٩٨٥(  ٨٥٧  )١٩٫٨٤٢(  )١٩٫٨٤٢(  )١٩٫٨٤٢(  -  -  -  -  -  ) ٢٢ راجع اإليضاح(إعادة البيان 

  ---- ----- --   ---- ----- --   ---- ----- --   ---- ----- --   -- - ---- --   - --- - ---- --    -------------   ----------- --   - ------- --   ---- ------ --   
 مدقق–٢٠١١يناير١الرصيد في

  ٢٫٢٦٣٫٦٧١  ١٩٠٫٥٤٦  ٢٫٠٧٣٫١٢٥  ١٫٣٩٧٫٤٨٦  ٩٠٦٫٩٥٤  ٨٢٫٨٠٥  )٣٧٫٨٣٨(  ٢٢٥٫٤٨٣  ٢٢٠٫٠٨٢  ٦٧٥٫٦٣٩  )معاد بيانه(
                      

                     ترةالشاملة للفيراداتإجمالي اإل
                      

  ١٣٩٫٥٩٠  ٦٫٥٥١  ١٣٣٫٠٣٩  ١٣٣٫٠٣٩  ١٣٣٫٠٣٩  -  -  -  -  -  أرباح الفترة  
                      

  )٤٥٫٦٥٨(  )٩٠١(  )٤٤٫٧٥٧(  )٤٤٫٧٥٧(  -  -  )٤٤٫٧٥٧(  -  -  -  فروق تحويل العمالت األجنبية
  ---- ----- --   ---- ----- --   ---- ----- --   ---- ----- --   -------- --   ---- -- -- --   -----------   - -- ------ --   ------ --   ---- ----- --   

  ٩٣٫٩٣٢  ٥٫٦٥٠  ٨٨٫٢٨٢  ٨٨٫٢٨٢  ١٣٣٫٠٣٩  -  )٤٤٫٧٥٧(  -  -  - الشاملةيراداتإجمالي اإل
                      
                      

، المسجلة مباشرةالمعامالت مع المالكين
                      ضمن حقوق الملكية

                      
  -  -  -  -  )١٦٫٠٧٤(  -  -  ١٦٫٠٧٤  -  -  ي القانونيإلى االحتياط المحول

                      
  )٣٫١٤٢(  -  )٣٫١٤٢(  )٣٫١٤٢(  )٣٫١٤٢(  -  -  -  -  -  دارةالمكافآت المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإل

                      
  -  -  -  )٦٧٫٥٦٣(  )٦٧٫٥٦٣(  -  -  -  -  ٦٧٫٥٦٣  مصدرة منحةأسھم 

                      
  )١٢٫٩٣٦(  )١٢٫٩٣٦(  -  -  -  -  -  -  -  - يطرةالحصص غير المس على الموزعةاألرباح 

                      
  )٢٠٫٨٨٨(  )٢٠٫٨٨٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  التعديالت على الحصص غير المسيطرة

  ---- ----- --   ---- - --- --   ---- ----- --   ---- ----- --   -------- --   -------- --   -----------   - -------- -- --   -- ------ - --   ---- -- - --- --   
  ٢٫٣٢٠٫٦٣٧  ١٦٢٫٣٧٢  ٢٫١٥٨٫٢٦٥  ١٫٤١٥٫٠٦٣  ٩٥٣٫٢١٤  ٨٢٫٨٠٥  )٨٢٫٥٩٥(  ٢٤١٫٥٥٧  ٢٢٠٫٠٨٢  ٧٤٣٫٢٠٢  ٢٠١١يونيو٣٠في
  ======  ======  ======  ======  =====  ======  =======  =======  ======  =======  
  



٩ 

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

  )  تابع( الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية
  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر 

  
      ----------------------------------------------- المنسوبة إلى مساھمي الشركة ------------- ---------------------------------  

  
 رأس
  المال

 عالوة
  األسھم

  االحتياطي
  القانوني

 احتياطي
  التحويل

 اتالحتياطيا
  ةالعام

احتياطيات
  رأس المال

 رباحاأل
  المحتجزة

  إجمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الحصص
  غير المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق الملكية

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

  ٢٫٢٣٧٫٢٧٥  ١٥٥٫٦١٢  ٢٫٠٨١٫٦٦٣  ١٫٣٣٨٫٤٦١  ٩٤٣٫٨٥٣  ٥٥٫١٦٥  ٨٢٫٨٠٥  )٢٢٠٫٨٣٥(  ٢٥٥٫٦٦٥  ٢٢١٫٨٠٨  ٧٤٣٫٢٠٢ ٢٠١٢يناير١فيالرصيد
                        

                       الشاملة للفترةيراداتإجمالي اإل
                        

  ١٦٥٫٠٥٣  ٦٫٠٣٦  ١٥٩٫٠١٧  ١٥٩٫٠١٧  ١٥٩٫٠١٧  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                        

  )٤٨٫٩٤٥(  )٦٫٦٧٣(  )٤٢٫٢٧٢(  )٤٢٫٢٧٢(  -  -  -  )٤٢٫٢٧٢(  -  -  -  فروق تحويل العمالت األجنبية
   ------ ----    ------ ----    ------ ----    ------ ----    ------ ----    ------ ----    ------ ----    ------ ----    ------ ----   -------- -    ------ ----   

  ١١٦٫١٠٨  )٦٣٧(  ١١٦٫٧٤٥  ١١٦٫٧٤٥  ١٥٩٫٠١٧  -  -  )٤٢٫٢٧٢(  -  -  - الشاملةيراداتإجمالي اإل
                        

، المسجلةالمالكينالمعامالت مع
            مباشرة ضمن حقوق الملكية

  
          

                        
  ٣٫٢٥٤  ٢٫٠٩٥  ١٫١٥٩  ١٫١٥٩  ١٫١٥٩  -  -  -  -  -  -  أخرىحركات 

                        
  -  -  - - )٢٤٫٣٠٤(  - -  ٢٤٫٣٠٤ - - المحول إلى االحتياطي القانوني

                        
  ١٫٨٠٨  ١٫٨٠٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مستثمرة في شركة تابعة أموال

                 
  )٥٫٥٩٢(  )٥٫٥٩٢(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح معلنة من شركة تابعة

   ------ ----    ------ ----    ------ ----    ---------- --     ------ ----    ------ ----    ------ -- -----   --------- ----    --------- ----    ------ ----    --------- ----   
  ٢٫٣٥٢٫٨٥٣  ١٥٣٫٢٨٦  ٢٫١٩٩٫٥٦٧  ١٫٤٥٦٫٣٦٥ ١٫٠٧٩٫٧٢٥ ٥٥٫١٦٥ ٨٢٫٨٠٥ )٢٦٣٫١٠٧(  ٢٧٩٫٩٦٩ ٢٢١٫٨٠٨ ٧٤٣٫٢٠٢  ٢٠١٢يونيو٣٠في
  ======  ======  ======  =======  =====  =====  =======  =======  =======  ======  =======  
  

   .المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ٢٠إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



١٠ 

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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢ يونيو ٣٠ المنتھية في لفترة الستة أشھر

  
   معلومات حول الشركة  ١
  

 ٢٦بتاريخ  ٦/٨٩بموجب المرسوم األميري رقم ) "الشركة القابضة"أو  "الشركة(") .ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة شركة  تم تأسيس
 ٨ات العربية المتحدة رقم ة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارإمارة رأس الخيم في ذات مسؤوليات محدودةشركة ك ١٩٨٩مارس 

ً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب المرسوم األميري رقم . )وتعديالته( ١٩٨٤لسنة  لتصبح  ١٩٩١يوليو  ٦بتاريخ  ٩/٩١تم الحقا
، مدينة الحمرا، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية الجزيرة ٤٧١٤ب .شركة المسجل ھو صإن عنوان ال. شركة مساھمة عامة

  .سوق أبوظبي لألوراق الماليةفي إن الشركة مسجلة . متحدةال
  

الفترة ("ولفترة الستة أشھر المنتھية في ذلك التاريخ  ٢٠١٢ يونيو ٣٠المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  تتألف
إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة  ، باإلضافة")المجموعة"بـ  يشار إليھا مجتمعة(ركة وشركاتھا التابعة الش من") الحالية

  .لسيطرة مشتركةالخاضعة والشركات 
  

. واألدوات الصحية اتمنتجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحماممختلف وبيع  تصنيع علىللشركة  ةالرئيسي تشتمل األنشطة
ً  المجموعة تقوم الشركة وبعض شركاتكما  بية المتحدة وعلى المستوى حلي داخل دولة اإلمارات العرباالستثمار على المستوى الم أيضا

وبالتالي فإن الشركة تعمل بدورھا كشركة قابضة لشركات . في شركات أخرى تزاول نفس األنشطة أو أنشطة ذات صلة الدولي
  .األنشطة الصناعية األخرىوأعمال المقاوالت كما تزاول الشركة . المجموعة

  
  عدادأساس اإل  ٢

  
  فقبيان التوا

  
ال تشتمل . "التقارير المالية المرحلية" ،٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً المالية ھذه المعلومات  إعدادتم 

راءتھا جنباً ويتعين ق ،الكاملةالسنوية  الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المالية المعلومات
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  واألحكام المحاسبية التقديـرات

  
أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  وضع دارةمن اإليتطلب الموجزة الموحدة المالية المرحلية  المعلومات إعدادإن 

  .التقديرات تلكقد تختلف النتائج الفعلية عن .  والمصروفات يراداتللموجودات والمطلوبات واإل المعلنةوالمبالغ المحاسبية 
  

في تطبيق السياسات  دارةاإلمن قبل  الموضوعة، كانت األحكام الھامة الموحدةالمالية المرحلية الموجزة  المعلوماتھذه  إعدادعند 
كما الموحدة الشكوك ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات المالية حول للتقديرات  ةالرئيسي مصادروال بالمجموعةالمحاسبية الخاصة 

  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  
  في الفترة الحالية الساريةالمعايير والتفسيرات المحاسبية   ٣
  

استرداد : الضريبة المؤجلة ١٢الت على المعيار المحاسبي الدولي رقم بتطبيق التعدي ٢٠١٢يناير  ١قامت المجموعة اعتباراً من 
تغير ھام في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة فيما يتعلق  ؤدي تطبيق المعيار المعدل إلى أيلم ي. الموجودات المؤھلة

  .بالضريبة المؤجلة أو مصروفات الضريبة
  
  السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
من قبل المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة  المعلوماتھذه  إعدادلسياسات المحاسبية المطبقة عند إن ا

أو / و إعادة تجميع تتم .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  بياناتھا المالية الموحدة  إعدادالمجموعة عند 
  .تتوافق مع العرض المتبع في الفترة الحاليةام المقارنة لكي تصنيف بعض أرق

  
  المخاطر المالية  إدارة  ٥

  
  عنھا في البيانات المالية الموحدة كما في  فصاحمع تلك التي تم اإل متوافقةالمخاطر المالية  دارةإن أغراض وسياسات المجموعة إل

   .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١١ديسمبر  ٣١



١١ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة ركة سش
  

  )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  المصروفات اإلدارية والعمومية    ٦

  
  فترة الستة أشھر         

  يونيو ٣٠المنتھية في      
  فترة الثالثة أشھر         

  يونيو ٣٠المنتھية في      
  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

          : تتضمن ما يلي
  ٢٠٫٦٥١  ٢٣٫٥٧٩  ٤٥٫٠٥١  ٤٧٫٢٩٨  تكاليف موظفين 

  ١١٫٧٠٧  ١٠٫٤٢٦  ١٧٫٧٢٥  ١٧٫٢٧٤  االستھالك
  ٤٫١٦٦  ٣٫٥٧٨  ٦٫٥٢٧  ٦٫١٤٣  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ٣٫٦٨٨  ٢٫٥٠٤  ٦٫٢٢٦  ٤٫٧٠٤  إصالحات وصيانة 
  ٧٣٨  ١٫٧٧٠  ٢٫٦٢٢  ٤٫٣١٤  رسوم قانونية ومھنية 

  ١٨٠  ١٩٧  ٣٦٧  ٣٥١   إطفاء موجودات غير ملموسة 
  ٦٫١٤٢  ٤٣٫١٢٠  ١٧٫٠٩٧  ٥٦٫٦٢٠  وأخرى خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

خسائر انخفاض قيمة مبالغ مستحقة من أطراف 
  -  ٥٢٫٠٠٠ - ٥٢٫٠٠٠  ذات عالقة 

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

  .أوروباقامت المجموعة بتسجيل خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كائنة في * 
  
  مصروفات البيع والتوزيع     ٧

  
  ھر فترة الستة أش        

  يونيو ٣٠المنتھية في      
  فترة الثالثة أشھر         

  يونيو ٣٠المنتھية في      
  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  

          : تتضمن ما يلي
  ١٥٫٦٠٥  ١٥٫٩٩٣  ٣٠٫٢٣٧  ٣٢٫٣٧٦  تكاليف موظفين 

  ٨٫٦٥٣  ٣٨٫٩٣٣  ٦٢٫٠٢٥  ٧٠٫٦٠٩   ونقلشحن 
  ١٨٫٩٨٥  ٢٠٫١٣٥  ٣٦٫٧١٨  ٤٠٫٢٥٢  الخصومات المتعلقة باألداء 

  ٩٫٨٧١  ١٤٫٩٧٧  ١٩٫٤٤٣  ٢٦٫٩٧٩  دعاية وترويج 
  ٢٫٦٥٠  ١٫٣٦٥  ٣٫٠٩٣  ٢٫٥٤١  سفر وترفيه 
  ١٫٠٢٤  ٧٦٤  ٢٫٥٧٥  ١٫٨١٠  االستھالك 

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

  الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية  ٨
  

  )غير مدقق(الستبعادات واالستھالك اإلضافات وا
 ألف درھم ٣٨٫٨٤٤ بمبلغاستحوذت المجموعة على ممتلكات وآالت ومعدات  ،٢٠١٢يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةخالل فترة 

أشھر  الستةفترة ( يءال شاالقتراض البالغة  تكاليف، بما في ذلك )ألف درھم ٥٠٫٦٠٠: ٢٠١١ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة (
  .)درھم ألف ١١٠: ٢٠١١ يونيو ٣٠المنتھية في 

  
 ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة ( خالل الفترة الحالية ألف درھم ٣٦٣دفترية ال بلغ صافي قيمتھاتم استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة ( ألف درھم ٩٦٠ بمبلغ أرباح وقد ترتب على ھذا االستبعاد، )ألف درھم ٦٤٠: ٢٠١١ يونيو
خالل عالوة على ذلك، تم . األخرى في بيان الدخل الشامل الموجز الموحد يراداتتم إدراجھا ضمن اإل )ألف درھم ٤٫٣٩٠: ٢٠١١

وقد تم . ثمارية نظراً للتغير في استخدامهدرھم إلى العقارات االست ألف ٧٩٫٥٨٤دفترية ال لغ صافي قيمتهتحويل مبنى بالفترة الحالية 
ً راجع . إيجارية إيراداتخر لتحقيق تأجير المبنى إلى طرف آ   .٢٣اإليضاح  أيضا

  
  .)ألف درھم ١٣٨٫٠٢٠: ٢٠١١ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة ( ألف درھم ٧٤٫١٤٠االستھالك للفترة الحالية  نفقاتبلغت 



١٢ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة شركة س
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة استثمارات في شركات مستثمر بھا   ٩
  
باستثمار إضافي في رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة قامت المجموعة  ،٢٠١٢ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةرة خالل فت  )أ(

 ألف درھم ٤٤٤بنجالديش بقيمة تبلغ  –وكذلك في رأس الخيمة موشافي الخاصة المحدودة  ألف درھم ٢٫٦٦٤ بلغبنجالديش 
  .)ألف درھم ٢٨٫٤٤٣: ٢٠١١ يونيو ٣٠ر المنتھية في أشھ الستةاالستثمارات التي تمت خالل فترة (
  

ً لحقوق الملكية المحتسبة الشركات المستثمر بھا من أرباح بلغت حصة المجموعة   ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھروفقا
  .)ألف درھم ٤٦٫٠٣٤: ٢٠١١ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة ( ألف درھم ٢٤٫٢٥٥مبلغ 

  
ً لحقوق الملكية  ألف درھم ١١٫٧٢٧ بمبلغ أرباحالمجموعة توزيعات  متاستل خالل الفترة الحالية من شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا

  ).ألف درھم ١٩٫٠٢٠: ٢٠١١ يونيو ٣٠في  أشھر المنتھية الستةفترة (
  

 .)شركة تعمل في مجال استخراج الفحم( )"ام إي سي"( كول بي تي إي المحدودةميدل ايست "لدى الشركة استثمار في ائتالف مشترك 
 ألف ٧١٫٢٥٣: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٢ يونيو ٣٠درھم كما في  ألف ٧١٫٢٥٣" ام إي سي"بلغت القيمة الدفترية لالستثمار في 

دى القدرة على نظراً لعدم اليقين من مفي ھذا االستثمار  النتائج التشغيليةباالعتراف بحصتھا من  الشركةم ، لم تق٢٠١١قبل ). درھم
" ام اي سي"قامت شركة  ٢٠١١و  ٢٠١٠خالل عامي . تحقيق قيمة موجودات التعدين حيث أن المشروع ُيعتبر في مرحلة مبدئية

نتھاء من أعمال تم اال. "كلمنتان الشرقية"حراز تقدم ملحوظ في تطوير منجم الفحم وغيره من عوامل البنية التحتية ذات الصلة في إب
استناداً . لتطوير البنية التحتية كما تم الحصول على التصاريح والتراخيص الرئيسية الالزمة الواجھات األمامية للمشروع ھندسةتصميم و

نظراً للعوامل . ٢٠١٤ عامبدء اإلنتاج التجاري من المنجم اعتباراً من " ام اي سي" إدارة تتوقع، االذي تم إنجازھالتطوير  أعمالإلى 
قيمة االستثمار من التدفقات النقدية  تحصيلأن المجموعة سوف تكون قادرة على أعضاء مجلس إدارة الشركة رى يالموضحة أعاله، 

  . ٢٠١٤ فيبدء اإلنتاج التجاري  فور" ام اي سي"من العمليات المستقبلية لـ  المتوقعة
  

آر إم إم ." ("ح.م.ش تالز إنفيستمنتسل أند ميرأس الخيمة مينيرا"شركة خاضعة لسيطرة مشتركة من أسھم  ٪٥٠تمتلك  المجموعةكانت   )ب(
يونيو، قامت المجموعة  ٢٨في . ح.م.سيرامين شمعروفة باسم من أسھم شركة تابعة  ٪١٠٠تمتلك  "آر إم إم إي"شركة  تمتلك"). إي

وقد تم االعتراف بأرباح  كتب االستثمار والتطوير، حكومة رأس الخيمةإلى م "آر إم إم إي"شركة أسھممن  ٪٥٠ حصتھا البالغة باستبعاد
  ."آر إم إم إي"شركة عند استبعاد  درھم ألف ١٢٨٫٨٠٠بلغت 

  
  ألف درھم    
      

  ١٠٩٫٧٠٠    في تاريخ االستبعاد" آر إم إم إي"صافي القيمة الدفترية لالستثمار في 
  ٢١٫٢٠٠    ) أدناه) ج(راجع إيضاح (في سيرامين  ٪٥٠أرباح القيمة العادلة لالستثمار بنسبة : زائداً

     -----------  
    ١٣٠٫٩٠٠  

 ً   ٢٥٩٫٧٠٠    )يضاح أدناهاإلراجع (ثمن البيع : ناقصا
    ----------  

  ١٢٨٫٨٠٠    " آر إم إم إي"األرباح من استبعاد االستثمار في 
    ======  

  
إيضاح راجع (درھم  ألف ٩٢٫٤٠٠بلغت قيمتھا . ح.م.من أسھم سيرامين ش ٪١٠٠تم سداد ثمن البيع بصورة جزئية من خالل تحويل 

   . درھم ألف ١٦٧٫٣٠٠ذمم مدينة نقدية بلغت /وتم سداد باقي المبلغ نقداً ) ٢١
  

خالل الفترة الحالية، . ٢٠١٢يونيو  ٢٨درھم في  ألف ٢٥٫٠٠٠من أسھم سيرامين  ٪٥٠البالغة  لمجموعةلحصة ابلغت القيمة الدفترية   )ج(
بتحديد القيمة العادلة لحصتھا وعليه، قامت المجموعة ). ٢١راجع اإليضاح ( ٪١٠٠إلى  ٪٥٠قامت المجموعة بزيادة حصتھا من 

ألف درھم في تاريخ  ٢١٫٢٠٠درھم وقامت باالعتراف بأرباح من التقييم بالقيمة العادلة بلغت  ألف ٤٦٫٢٠٠بمبلغ  ٪٥٠القائمة البالغة 
  .٪١٠٠زيادة األسھم إلى 

  
راجع أيضاً اإليضاح . أعاله قد تمت في سياق األعماال االعتيادية للمجموعة) ج(، )ب(في الفقرتين ترى اإلدارة أن المعامالت الواردة   )د(

١٥.  
  
  
  

   



١٣ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة شركة س
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
     المخزون  ١٠

  يونيو ٣٠  
٢٠١٢  

   ديسمبر ٣١
٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  
  )مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  
      

  ٥٥٧٫٥٩٣  ٥٥٦٫٢٠٢  بضائع تامة الصنع
  ٣٣١٫٤١٨  ٣٠٩٫٧٠٥  مواد خام

  ٢٢٠٫١٨٠  ٢١٥٫٨٥٨  غيارمخزون وقطع 
 ً   )٣٩٫١٨١(  )٤٦٫٢٤٥(  المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم: ناقصا

  ---------- ---  -------- -----  
  ١٫٠٧٠٫٠١٠  ١٫٠٣٥٫٥٢٠  

  ٣٣٫٧٦٨  ٦٣٫٦٠٣  بضائع في الطريق
  ١٥٫٢٠٥  ١٥٫٢٠٧  أعمال قيد اإلنجاز

  ----------- --  -------- -----  
 ١٫١١٨٫٩٨٣  ١٫١١٤٫٣٣٠  

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

فترة الستة أشھر (ألف درھم  ٢٥٫٨٣٢بلغت باالعتراف بخسارة  المجموعة قامت، ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةخالل فترة 
القابلة صافي القيمة إلى   قيمة مخزون البضائع تامة الصنع تخفيضناتجة عن  )ألف درھم ٣٨٫٩٤٠: ٢٠١١يونيو  ٣٠المنتھية في 

  . الموجز الموحدالدخل الشامل بيان في  البيع تكلفةھذا االنخفاض في القيمة ضمن تم إدراج . القيمة أقل من تكلفتهكانت حيث  للتحقيق
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١١
  يونيو ٣٠  

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  
      

  ١٫١٩٥٫٢٠٠  ١٫١٠٥٫٦٧٢  الذمم المدينة التجارية
 ً   )١١٢٫٩٠٧(  )١٥١٫٥٧١(  خسائر انخفاض القيمة مخصص : ناقصا

  ------------  -------------  
  ١٫٠٨٢٫٢٩٣  ٩٥٤٫١٠١  

  ٦٥٫٩٠٠  ٧٨٫٠٦٦  السلفيات
  ٧٫٦٦٧  ١٤٫٠٨٧  الودائع

  ٨٤٫٧٧٢  ١٢١٫١٦٤  أخرىذمم مدينة 
   --------- ---  ------------  
  ١٫٢٤٠٫٦٣٢  ١٫١٦٧٫٤١٨  
  =======  =======  

  



١٤ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة شركة س
  

  )تابع(المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول 
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
    كالنقد في الصندوق ولدى البن  ١٢

  يونيو ٣٠  
٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  
  )مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  
      

  ١٫٩١٣  ١٫٩١٢  النقد في الصندوق
      كى البنالنقد لد

  ١٦١٫٩٤٥  ٢٠٤٫٨١٥  ودائع ثابتةفي  -
  ١٥٧٫٤٤٧  ٤٩٧٫٧٦٣  حسابات جاريةفي  -
  ٣٫٣٠٣  ٣٫٤٦١  ودائع ھامشيةفي  -
  ١٥٫٨١٤  ٣٠٫٤٦٥  حسابات تحت الطلبفي  -
  ----------  ----------  
  ٣٤٠٫٤٢٢  ٧٣٨٫٤١٦  
  ======  ======  

  
مليون  ٧٠٫٩٥ومبلغ  )مليون درھم ٠٫٧٢:  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٠٫٥٤يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنوك على مبلغ 

حتفاظ بالودائع يتم اال .على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة)مليون درھم ٨٦٫٦٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درھم 
  .االعتياديةائدة وفقاً للمعدالت التجارية ثالثة أشھر أو أقل وتخضع لف إلىأصلية تمتد  استحقاق ترةفالثابتة لدى بنوك ل

  
    الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٣

  يونيو ٣٠  
٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
      

  ٨٥٠٫٠٠٣  ٦٨٧٫٢٧٠  تجاريةذمم دائنة 
  ٢٣٩٫٩٧٢  ٢٣٥٫٠٩٨  أخرىءمستحقة ومصروفات  مصروفات

  ٦٧٫١٨٨  ٣٦٫٥٦٨  سلفيات من العمالء
  ١١٫٦٨٤  ٤١٫٦٧٠  أخرىذمم دائنة 

  -------- -----  ------- -----  
  ١٫١٦٨٫٨٤٧  ١٫٠٠٠٫٦٠٦  
  =======   =======  
  

  رأس المال   ١٤
  يونيو ٣٠    

٢٠١٢  
  ديسمبر ٣١

٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم    
  )مدقق(  )غير مدقق(    
        

        المصرح به والمصدر والمدفوع 
ً سھم ٧٤٣٫٢٠٢٫٤٦٠   ٧٤٣٫٢٠٢  ٧٤٣٫٢٠٢    درھم للسھم  ١يمة بق ا

    ======  ======      
  
  األطراف ذات العالقة مع معامالتال  ١٥

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

االئتالفات الشركات الزميلة وبصورة رئيسية من  بالمجموعة راف ذات العالقةتتألف األط. ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
يتم االتفاق على شروط وسياسات . الرئيسيين دارةلسيطرة مشتركة والمساھمين الرئيسيين وموظفي اإل الخاضعةالمشتركة والشركات 

  .بين األطراف المعنيةالمعامالت مع األطراف ذات العالقة تسعير 

  
  



١٥ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(اميك رأس الخيمة يرشركة س
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
   )تابع( األطراف ذات العالقة مع معامالتال  ١٥

  
اف ذات العالقة خالل الفترة، بخالف تلك التي تم اإلفصاح عنھا في موضع أخر األطرمع  ما يلي المعامالت الھامة التي تم تنفيذھافي

  :ضمن ھذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة
  فترة الستة أشھر المنتھية في     

  يونيو ٣٠            
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  )غـير مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٨٩٫٦٨٩  ٢١٩٫٢٤٥  المبيعات
  ٥٫٠٢٩  ٢٩٫٨٠٣  المشتريات

  =====  =====   
      :موظفي اإلدارة الرئيسيين إلى تعويضاتال
      

  ٥٫٢٤٠  ٦٫٢٤٢  رواتب وامتيازات
  ٥٦  ٧٩  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  -------  -------  
  ٥٫٢٩٦  ٦٫٣٢١  
  ====  ====  

  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  
  )مدقق(  )ر مدققغي(  

     :المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٥٦٢٫٨٧١  ٧٨٢٫٧١٦  محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةشركات مستثمر بھا 

  ٣٢١٫٨٩٠  ١٠٦٫٥٤٥  أطراف ذات عالقة أخرى
 ً   )١٧٫٣٤٨(  )٦٦٫٧٦٧(  مخصص خسائر انخفاض القيمة: ناقصا

  ------ -----  ----- ------  
  ٨٦٧٫٤١٣  ٨٢٢٫٤٩٤  

 ً   )٦٠٫٠٠٠(  -  قاق طويل األجلاالستح: ناقصا
  ----------   ----------  

  ٨٠٧٫٤١٣  ٨٢٢٫٤٩٤  االستحقاق قصير األجل
  ======  ======   

  

      :المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٧٣٫٣٢٧  ٦٦٫٠٦٢  محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةشركات مستثمر بھا 

  ٢٤٧  -  أطراف أخرى ذات عالقة 
  ---------  ---------  
  ٧٣٫٥٧٤  ٦٦٫٠٦٢  
  =====  =====   

  القروض المصرفية  ١٦
  يونيو ٣٠    

٢٠١٢  
   ديسمبر ٣١

٢٠١١  
  ألف درھم  ألف درھم    
  )مدقق(  )غير مدقق(    

        قصيرة األجل
  ١٥٣٫٩٠٢  ١٤٥٫٠٢٣    سحوبات مصرفية على المكشوف

  ٣٦١٫٢٣٢  ٥٤٧٫٣٢٥    قروض قصيرة األجل
  ٢٨٩٫٨٢٢  ٢٩٦٫٩٥٩    إيصاالت أمانة

  ٤٥٠٫٤٤٤  ٥٤٣٫٩١١    )راجع اإليضاح أدناه( مصرفية طويلة األجللقروض  صير األجلقاالستحقاق 
    --------------  -------------  
    ١٫٢٥٥٫٤٠٠  ١٫٥٣٣٫٢١٨  
    ========  ========     



١٦ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة شركة س
  

  )تابع(حدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة المو
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
   )تابع( القروض المصرفية  ١٦

    

  فترة الستة أشھر
  يونيو ٣٠ في المنتھية
٢٠١٢  

  السنة المنتھية في 
   ديسمبر ٣١

٢٠١١   
  ألف درھم  ألف درھم    
  )مدقق(  )غير مدقق(    

        القروض المصرفية طويلة األجل
  ١٫٤٠٣٫١٧٣  ١٫٣٦٢٫١٨٨    االفتتاحيالرصيد 
  ٥٦٠٫١٧٧  ٢٩٣٫٨٨٠    خالل الفترة  التي تم الحصول عليھاالقروض : زائداً

 ً   )٦٠١٫١٦٢(  )٢٤٣٫٥٨٣(    خالل الفترة  المسددةالمبالغ : ناقصا
     -------------   ------------  

  ١٫٣٦٢٫١٨٨  ١٫٤١٢٫٤٨٥    الرصيد الختامي
        

 ً   )٤٥٠٫٤٤٤(  )٥٤٣٫٩١١(    لقروض ألجلجل قصير األاالستحقاق : ناقصا
    - ---------- -  ------ -----  

  ٩١١٫٧٤٤  ٨٦٨٫٥٧٤   االستحقاق طويل األجل لقروض ألجل
    ======  ======     

  
بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة ضمن  ،تفاصيل القروض المصرفية طويلة األجل فصاح عنيتم اإل

خالل طويلة األجل جديدة قروض مصرفية  تم الحصول علىي. ٢٠١١ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في البيانات 
ً مقابل ضمانات مصرفية الفترة الحالية   لسنةفي البيانات المالية الموحدة للمجموعة  المذكورةالشروط تلك لشروط تتوافق مع وفقا

٢٠١١.  
  
  مشتقة   األدوات المالية ال  ١٧

  
يتم سمية التي السوقية، باإلضافة إلى القيم اال يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم

ي، وتشكل األساس سمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والسعر أو المؤشر المرجعتتمثل القيمة اال. وفقاً لفترة االستحقاق تحليلھا
عامالت القائمة في تاريخ التقرير، ولكنھا ال تشير تشير القيم االسمية إلى حجم الم. الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة المشتقات

  .مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان إلى
  -------تاريخ االستحقاق  --------        

  
القيمة العادلة 

  موجبةــــــــال
ة العادلة القيم
  سالبةــــــــــال

  قيمة ـــــــال
  ميةــــساال

  الل ــــــــــخ
  سنة واحدة

  ين ــــــــــــــــب
  سنوات ٥ -١

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            ٢٠١٢ يونيو ٣٠

            
  ٧٢٠٫١٨٤  ٢٢٥٫٧٥٧  ٩٤٥٫٩٤١  ٥٫٤٠٠  ٥٣  عقود مقايضة أسعار الفائدة 

  ٩٫٠٥٣  ٩٫٠٥٣  ١٨٫١٠٦  -  ٨٥٦  ايضة العمالتعقود مق
  -----  --------  ----------  ----------  ----------  
  ٧٢٩٫٢٣٧  ٢٣٤٫٨١٠  ٩٦٤٫٠٤٧  ٥٫٤٠٠  ٩٠٩  
  ===  ====    ======  ======  ======  
            ٢٠١١ديسمبر  ٣١

            
  ٢٨١٫٣٨٦  ٢٠٥٫٢٨٨  ٤٨٦٫٦٧٤  ٥٫٩٣٧  ٣٠  عقود مقايضة أسعار الفائدة 

  ١٨٫٣٥٠  ١٠٫٥١٠  ٢٨٫٨٦٠  ٥٨٤  ٥٢٤  يضة العمالتعقود مقا
  -  ١٦٫٥١٥  ١٦٫٥١٥  ١٦٥  -  عقود صرف عمالت أجنبية آجلة

  -----  -------   ----------   ----------   ----------  
  ٢٩٩٫٧٣٦  ٢٣٢٫٣١٣  ٥٣٢٫٠٤٩  ٦٫٦٨٦  ٥٥٤  
  ===  ====  ======  ======  ======  
  
  
  
  
  



١٧ 

  التابعةوشركاتھا .) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة شركة س
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  ربحية السھم    ١٨

  فترة الستة أشھر المنتھية في        
  يونيو  ٣٠               

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  )غـير مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  
      

  ١٣٣٫٠٣٩  ١٥٩٫٠١٧  )ألف درھم(المنسوبة إلى مالكي الشركة  رباحاألصافي 
  ======  ======  

  ٧٤٣٫٢٠٢  ٧٤٣٫٢٠٢  )ألف درھم(المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 
  ======  ======  

  ٠٫١٨  ٠٫٢١  األساسية والمخففة –) درھم(ربحية السھم 
  ===  ====  

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

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ١٩

  
.  أصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القروض والسلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة وأطراف أخرى من بنوك تجارية

  ).مليون درھم ١٩٩: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٣٧مبلغ  ٢٠١٢ يونيو ٣٠في بلغت الضمانات القائمة كما 
  

مليون  ٠٫٣٩: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٦٫٦٥رأسمالية تعاقدية بمبلغ  ارتباطات، لدى المجموعة  ٢٠١٢ يونيو ٣٠كما في 
  .استثمارات جديدة/ تتعلق بصورة رئيسية بمشروعات) درھم

   
  تشغيليةعقود اإليجار ال  ٢٠

  
  : كمؤجر  

  
من سنة إلى خمس  عادةً  تمتد عقود اإليجار. تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية

  .تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس إيجارات السوق. مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ سنوات
  

  يونيو ٣٠  
٢٠١٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠١١  

  ألف درھم  ألف درھم  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
      

  ١٣٫٥٤٧  ٢١٫٤٢٣  أقل من سنة
  ٥٤٫٠٠٠  ٥٦٫٧١٠  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١٨٥٫٩٧٦  ١٧٥٫١٤٣  أكثر من خمس سنوات
  -----------   ----------  
  ٢٥٣٫٥٢٣  ٢٥٣٫٢٧٦  
  ======  ======  



١٨ 

  كاتھا التابعةوشر.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة شركة س
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  االستحواذ على شركة تابعة   ٢١

  
  .م.م.ذ –منطقة حرة منتس رأس الخيمة مينيرال أند ميتالز إنفيستشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة  .ح.م.شركة سيرامين شكانت 

 في استثمارھاباستبعاد  الشركة القابضة، قامت ٢٠١٢ يونيو ٢٨في  .٪٥٠، وھي ائتالف مشترك للمجموعة بنسبة )"آر إم إم إي("
) فاقيةاالت("إال أن الشركة القابضة، كجزء من ثمن البيع، أبرمت اتفاقية تحويل أسھم منفصلة . ))ب(٩راجع إيضاح ( "آر إم إم إي"شركة
مقابل ") آر إم إم إي" شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة. (ح.م.من أسھم سيرامين ش ٪١٠٠لالستحواذ على  "آر إم إم إي" شركة مع

  .١٥راجع اإليضاح . درھم ألف ٩٢٫٤٠٠مبلغ وقدره 
  

  . شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة. ح.م.سيرامين ش أصبحتبموجب ھذه االتفاقية، 
  

التي تم االستحواذ عليھا من قبل الشركة . ح.م.ي القيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة سيرامين شفيما يل
  : القابضة

  
  القيمة العادلة    
  ألف درھم    

      : الموجودات
  ٢٦٫٥٦٥    ممتلكات وآالت ومعدات

  ٢٫٦٤٧    استثمارات 
  ٣٧٫٢٥٦    قروض وسلفيات 

  ١٧٫١٢٤    مخزون وذمم مدينة  –متداولة موجودات 
  ٩٫٨١٦    النقد في الصندوق ولدى البنك 

  ٤٩٦    ودائع
  ٤٨٫٣٢٨    المستحق من أطراف ذات عالقة 

    ----------  
  ١٤٢٫٢٣٢    إجمالي الموجودات التي تم االستحواذ عليھا 

     ----------  
      : المطلوبات

  ٤٠٫٢٢٨    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ٥٠٫٦٨٤    المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

  ١٫١٥٨    قروض مصرفية 
     ---------  

  ٩٢٫٠٧٠    إجمالي المطلوبات التي تم االستحواذ عليھا 
     ---------  

  ٥٠٫١٦٢    صافي الموجودات التي تم االستحواذ عليھا
     =====  
      

  )٤٦٫٢٠٠(     ))ب(٩راجع إيضاح " (م إم إيآر إ"شركة سداد مبلغ مستحق نتيجة استبعاد  –الثمن المحول 
  )٤٦٫٢٠٠(    ))ج(٩راجع إيضاح . (ح.م.القيمة العادلة للحصة السابقة في سيرامين  ش

     ----------   
    )٩٢٫٤٠٠(  
     ======  
      

  ٤٢٫٢٣٨    الشھرة التجارية
     =====  
  

يما صول على معلومات جديدة خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذ ففي حالة الح. تم تحديد القيم العادلة المذكورة أعاله بصورة مؤقتة
أي على تعديالت على األرقام المذكورة أعاله، أو  وكانت تلك المعلومات تتطلبقائمة في تاريخ االستحواذ اليتعلق بالحقائق والظروف 

   . االستحواذمخصصات إضافية كانت مرصودة في تاريخ االستحواذ، يتم تعديل عملية احتساب 
  
  

  
  
  



١٩ 

  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة شركة س
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  إعادة البيان  ٢٢

  
بناًء على بعض  ٢٠١١ديسمبر  ٣١مالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في إعادة بيان أرقام المقارنة المدرجة في البيانات ال تتم

ق الملكية إعادة بيان أرقام المقارنة المدرجة في بيان التغيرات في حقو توبالتالي، تم. ٢٠١١في  تحديدھاتعديالت الفترة السابقة التي تم 
إعادة البيان في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية  صيلتفا فصاح عنيتم اإل. تلك التعديالت إلى مدى ٢٠١١يناير  ١في 
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  
  التقارير حول القطاعات  ٢٣

  
وحدات  تعمل. قطاعات تصدر تقارير بشأنھا تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة ةثالثكما ھو مبين أدناه، لدى المجموعة 

يوضح المخلص التالي . قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة نظراً الحتياجھم الستراتيجيات مختلفةاالستراتيجية في األعمال 
  :  العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة

  

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

المدنية والتعاقد لتوريد وتركيب وتنفيذ وصيانة األعمال الكھربائية تتضمن مشروعات اإلنشاءات واألعمال   :تالمقاوال
  .والميكانيكية

  
الصيدلة والطاقة والدھانات والبالستيك والجبس والديكور والغراء، والمواد الكيميائية  تصنيع وتوزيع تتضمن  :صناعات أخرى

  .الصنابيروالمناجم و
  

 *تشتمل العمليات األخرى على المواد الغذائية والمشروبات والتجارة والسفر، والخدمات اللوجستية والفنادق   أخرى
 .والعقارات والتخزين

  
تم تأجير مبنى الفندق والموجودات ذات الصلة إلى طرف . قامت المجموعة بإيقاف أعمالھا في عمليات الفنادق ،خالل الفترة الحالية   *

ندرج تحت الممتلكات واآلالت الذي يإعادة تصنيف القيمة الدفترية الخاصة بالمبنى  ت، تموعليه. يجار شھري ثابتآخر مقابل إ
  .والمعدات إلى عقار استثماري نظراً للتغير في استخدامه

  
أن الربح  دارةحيث ترى اإل القطاع أرباحويتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى . إن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مدرجة أدناه

ھناك معامالت منتظمة بين . تلك القطاعاتأھم عوامل تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة بالشركات األخرى التي تعمل في  من
  .تم االتفاق عليھا باإلجماعالقطاعات ويتم تسعير ھذه المعامالت وفقاً لشروط ي
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  وشركاتھا التابعة.) ع.م.ش(يراميك رأس الخيمة شركة س
  

  )تابع(إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  )تابع( اتالقطاع لحوالتقارير   ٢٣

  

  
نتجات ــــم

  المقاوالت  السيراميك
صناعية 

  رىــــأخ
قطاعات 

  اإلجمالي  الحذف  رىــــأخ
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  

  ٢٠١٢ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة 
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