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 شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

  تقرير مجلس اإلدارة

  2016 يونيو 30المنتھية في  أشھر الستةخالل المالي لألداء                         

  2016 أغسطس 03                       

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

  

  السادة مساھمي الشركة الكرام،

يسر مجلس اإلدارة أن يعرض تقرير أعمال وأنشطة الشركة لفترة الستة أشھر المنتھية في 30 يونيو 2016 مع المعلومات المالية المرحلية  

 الموجزة الموحدة للستة أشھر المنتھية  في 30 يونيو 2016.

كما ويسعدنا أن نعلن لكم بأن دار الشريعة المحدودة، مركز دبي المالي العالمي، صادق على أن أسھم شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. 
 متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك لغرض اإلستثمار والتجارة.

 وقد تم إستكمال التوسع في البالط في بنغالديش مع إضافة قدرة إنتاجية تصل إلى 10,000 مترمربع يوميا. 

 النتائج:

ل شركاء آخرين في  ة من قب ى الحصص المملوك الي، حيث قامت المجموعة باإلستحواذ عل ام الح ع األول من الع وكما تم اإلعالن عنه في الرب
ة،  ى السوق األوروبي ز السيطرة عل ك لتعزي ة بالكامل للمجموعة، وذل م شركات مملوك الشركات التابعة لھا في المملكة المتحدة وألمانيا، مما جعلھ
 وكما قامت الشركة أيضا باإلستحواذ على شركة التوزيع التابعة لھا في إيطاليا وذلك اعتبارا من 01 يوليو 2016.                                  

ام الماضي، وفي الوقت  رة من الع نفس الفت ة ب بة 3.6% مقارن م بإنخفاض بنس ون درھ بلغت اإليرادات الموحدة لفترة الستة أشھر 1,492.3 ملي
ادة تقلب  ى زي ة األخرى باإلضافة إل اون الخليجي ة السعودية و دول مجلس التع ة العربي نفسه وعلى الرغم من التحديات البيئية الصعبة في المملك
أسعار العمالت األجنبية، فإن إيرادات األعمال األساسية لفترة الستة أشھر بلغت 1,216.8 مليون درھم إماراتي تماشيا مع مبلغ 1,221.9 مليون 
اح  بة 29.8%، وتحسنت األرب درھم خالل نفس الفترة من العام الماضي. تحسن ھامش الربح لفترة الستة أشھر ليصل إلى 190 نقطة أساس بنس
التشغيلية أيضا لتصل إلى 170 نقطة أساس بنسبة 11.0% حيث بلغت 163.7 مليون درھم إماراتي مقارنة بـ 143.7 مليون درھم للفترة نفسھا 
رة نفسھا  اراتي للفت م إم ون درھ ل 145.6 ملي اراتي مقاب من العام الماضي. بلغ صافي ربح الفترة من العمليات المستمرة  131.2 مليون درھم إم
 من العام الماضي.                                                                                                                                        .      

                2016يونيو  30أشھر المنتھية في  الستةأبرز الجوانب المالية لفترة   

 التغير  30 يونيو 2015  30 يونيو 2016 الوحدة البيان
(3.6%)  1,548.3  1,492.3  مليون درھم إجمالي اإليرادات

3.1%  432.0  445.2  مليون درھم إجمالي الربح

190 bps  27.9%  29.8%  إجمالي ھامش الربح %

(0.8%)  284.8  282.6   مليون درھم الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، اإلھالكات 
واإلطفاء

50 bps  18.4  18.9  % 
ھامش الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، 

اإلھالكات واإلطفاء
(9.9%)  145.6  131.2  مليون درھم صافي الدخل المعلن عنه 

(17.3%)  136.3  112.8  مليون درھم الربح المعلن عنه بعد حقوق األقلية

(17.9%)  0.16  0.13  درھم ربحية السھم المعلن عنھا 

 



 التغير  31 ديسمبر 2015 30 يونيو 2016 الوحدة البيان
(0.4%)  5,981.8  5,959.7  مليون درھم إجمالي الموجودات
5.0%  817.5  858.4  مليون درھم رأس المال
(5.2%)  2,937.5  2,784.6  مليون درھم حقوق المساھمين
(10.1%)  1,609.6  1,771.6  مليون درھم صافي الدين

  2.71  2.99  عدد المرات صافي الدين/ الربح قبل احتساب الضرائب، 
الفوائد، اإلھالكات واإلطفاء

  2.60  2.56  % تكلفة الدين
. 

 المسؤولية اإلجتماعية والمعارض والجوائز:

 واصلت الشركة تأكيد إلتزامھا نحو حماية البيئة والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية بالطرق التالية:

ة  والت التعليمي ارات والج ن برنامج الزي زء م اكج اريخ  ھ ركة بت ة، استضافت الش الجوالت التعليمي اين،  16الخاص ب ي ج ة إس ب ل مدرس أبري
في مجال صناعة الجولة زيارة للمعرض والمصنع، وسمحت للطالب إلكتساب المعرفة المباشرة حول ھيكل المنظمة وعمليات التصنيع  توتضمن

  السيراميك، وذلك لردم الفجوة بين الفصول النظرية والعالم الحقيقي.

شجرة  300وذلك عن طريق غرس  2016كرى يوم األرض كمواطن مسؤول، نظمت المجموعة حفل لغرس األشجار إلحياء ذ  النشاطات البيئية
  أضافية حول محيط المصانع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ايد آوت  "إختيار المحرر"خيمة بلقب لفازت شركة سيراميك رأس ا جوائز إنسايد أوت:  ة إنس ع الجوائز لمجل ل توزي ك في حف ل 2016وذل ، ويمث

ة  2016ھذا الحدث السنوي منصة تقدير للعاملين والموردين في خلق التصاميم الداخلية الملھمة للمنازل، تم تنظيم جوائز إنسايد آوت  ل مجل من قب
    التي تعرض تصاميم المنازل المحلية والدولية والمحالت التجارية الراقية.المجلة الرائدة في اإلمارات للتصاميم الداخلية إنسايد آوت والتي تعتبر 

 نظرة مستقبلية:

د  ا نعتق ة السعودية، إال أنن بينما ميول األعمال في قطاع البناء والتشيد في دول مجلس التعاون الخليجي ال تزال في تحد، وخاصة في المملكة العربي
ا  ود علين ي سوف تع اطق السكنية والت ة والمن أن بعض المبادرات رامية إلى تطوير القطاع الخاص، فضال عن التركيز على النمو في قطاع الفندق
و  ق النم ك، سنواصل وضع األساس لتحقي اء ذل اون الخليجي، وفي أثن ة في سوق دول مجلس التع ا القوي بالنفع على المدى المتوسط نظرا لمكانتن
د حضور  ث، تزاي ع الثال ا في الرب يتم إطالقھ ي س ة والت ة التجاري ر العالم د لتغيي وخلق قيمة طويلة األمد للمساھمين، وتشمل أولوياتنا الحالية: الجھ
ال العامل آخذين  تراتيجية وتحسين رأس الم ر إس ر أساسية والغي التصنيع في إيران وإعادة تشغيل عمليات الھند، واإلستمرار في بيع األصول الغي

اھمين.              وردين والمس الء، الم الح العم ين مص وازن ب ق الت ار تحقي ي اإلعتب ف
.                                             

 التقارير المالية:

ائج تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعمول بھا والمعلن  الي، نت عنھا في إعداد ھذه البيانات المالية، وتظھر إلى حد ما مركزھا الم
  العمليات، التدفقات النقدية والتغير في حقوق المساھمين.

  
درة قد تم تطبيق سياسات محاسبية مالئمة في إعداد البيانات المالية وعمل تقديرات محاسبية معقولة،  الشركة ال توجد أحداث جوھرية تعكس عدم ق

  .على االستمرار كمنشأة قائمة
 
 
 
 
 
 
 
  





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
   ٢٠١٦ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  



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

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٦ 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 تدفقات النقديةلابيان 
  

  ٩ - ٨  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
  

  ٢٩ - ١٠   المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
  
  
  
  







٣ 

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

  (غير مدقق)موجز الموحد ال بيان األرباح أو الخسائر
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتھي الستة أشھرلفترتي الثالثة أشھر و

  

    
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ھمألف در  ألف درھم  إيضاح  
  عاد بيانھا*مُ     عاد بيانھا*مُ       
           

            العمليات المستمرة 
  ٨٠٤٫١٦٥  ٧٥٦٫٥٥٨  ١٫٥٤٨٫٢٥٠  ١٫٤٩٢٫٢٧٩    اإليرادات

 )٥٨٤٫٥٢٧(  )٥٣٣٫٧١٩(  )١٫١١٦٫٢٣٧( )١٫٠٤٧٫٠٨٢(  ٦  المبيعات تكلفة
    ---------------  ---------------  --------- ----  ----------- -  

  ٢١٩٫٦٣٨  ٢٢٢٫٨٣٩  ٤٣٢٫٠١٣  ٤٤٥٫١٩٧    إجمالي األرباح
  )٦٩٫١٩٠(  )٦٠٫١١٨(  )١٥٩٫٩١٦(  )١٢٤٫٩١٢(  ٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 

  )٧٨٫٤٥٣(  )٩٠٫٠٧٠(  )١٦٣٫٣٥٨(  )١٨٥٫٤٨٦(  ٨  مصروفات البيع والتوزيع 
  ١٨٫٠٥٢  ١٣٫٤٦٣  ٣٤٫٩٥٧  ٢٨٫٩٢٦    اإليرادات األخرى

    -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٩٠٫٠٤٧  ٨٦٫١١٤  ١٤٣٫٦٩٦  ١٦٣٫٧٢٥    التشغيلية األرباح
  )١٤٫٤٨٠(  )٢١٫٩٧٢(  )٤٢٫٦٦٩( )٣٦٫٧٥٢( )١(٩ التمويلتكلفة

  ٧٫٩٩٣  ٥٠٨  ٥٫٢٤٦  ١٫٥١١  )٢(٩  إيرادات التمويل
  محتسبة  الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا

  ٦٫١٥٨  ٦٫١٤٧  ١١٫٨٥٩  ١٢٫٣٣٦  ١١  وفقاً لحقوق الملكية   
  شركات مستثمر بھا محتسبة  بيعاألرباح من 

  -  -  ٣٨٫٤٨٠  -  ١١  وفقاً لحقوق الملكية   
  ٢٫٥٦٤  -  ٣٫١٢٥ - ٢٥  شركة تابعة  بيعاألرباح من

    -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٩٢٫٢٨٢  ٧٠٫٧٩٧  ١٥٩٫٧٣٧  ١٤٠٫٨٢٠    األرباح قبل الضريبة من العمليات المستمرة 

  )٦٫١٩١(  )٥٫٤٨١(  )١٢٫٨٤٢(  )٩٫٦٤٤(    الضريبة مصروفات 
    -----------  -----------   ----------   ----------  

  ٨٦٫٠٩١  ٦٥٫٣١٦  ١٤٦٫٨٩٥  ١٣١٫١٧٦    األرباح من العمليات المستمرة 
            

            العمليات المتوقفة 
  ١٤  -  )١٫٢٩٩(  -  ٢٧  من العمليات المتوقفة  ) / األرباحالخسائر(
    ------ ------   ------------   ----------   ----------  

  ٨٦٫١٠٥  ٦٥٫٣١٦  ١٤٥٫٥٩٦  ١٣١٫١٧٦    أرباح الفترة
            

            :لـمنسوبة الاألرباح 
  ٧٩٫١٩٥  ٥٤٫٩٦٣  ١٣٦٫٣٢٠  ١١٢٫٧٦٥    مالكي الشركة

  ٦٫٩١٠  ١٠٫٣٥٣  ٩٫٢٧٦ ١٨٫٤١١   الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------   ----------   ----------  

  ٨٦٫١٠٥  ٦٥٫٣١٦  ١٤٥٫٥٩٦  ١٣١٫١٧٦    أرباح الفترة
    ======  ======  ======  ======  
           

            ربحية السھم
  ٠ .٠٩  ٠ .٠٦  ٠ .١٦  ٠ .١٣  ٢١  األساسية والمخففة (درھم) -
    ===  ===  ====  ====  
           

            العمليات المستمرة  –ربحية السھم 
  ٠ .٠٩  ٠ .٠٦  ٠ .١٦  ٠ .١٣  ٢١  ساسية والمخففة (درھم)األ -
    ===  ===  ====  ====  
  

  ٢٩*راجع إيضاح 
  
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٩إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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



٤ 

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

  )مدقق(غير بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد 
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠في  يتينالمنتھ الستة أشھرلفترتي الثالثة أشھر و

  

    
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  ُمعاد بيانھا*    ُمعاد بيانھا*      
            

  ٨٦٫١٠٥  ٦٥٫٣١٦  ١٤٥٫٥٩٦ ١٣١٫١٧٦  أرباح الفترة
            

            اإليرادات الشاملة األخرى:
            

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

  )١٢٫٩٣٥(  )٧٫٠٠٩(  )٢٠٫٦٩٨(  )٧٫٢٢٩(    فروق تحويل العمالت األجنبية
  -  -  ١٦٫٢٤٨  -    تأثير التضخم غير االعتيادي 

  الجزء الفعال من  –ات التدفق النقدي تحوط
  -  )١٫٦٩٢(  -  )١٫٦٩٢(  ١٩  التغيرات في القيمة العادلة   
    -----------  ----------  ----------  ---------  

  ٧٣٫١٧٠  ٥٦٫٦١٥  ١٤١٫١٤٦  ١٢٢٫٢٥٥    اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي
    ======  =====  =====  =====  

            منسوبة لـ:ت الشاملة الإجمالي اإليرادا
            

  ٦٧٫٩٣٢  ٤٦٫١٩٣  ١٣٤٫٦٦٢  ١٠٣٫٧٩٩    مالكي الشركة
  ٥٫٢٣٨  ١٠٫٤٢٢  ٦٫٤٨٤  ١٨٫٤٥٦    الحصص غير المسيطرة

    -----------  ----------  ----------  ---------  
  ٧٣٫١٧٠  ٥٦٫٦١٥  ١٤١٫١٤٦  ١٢٢٫٢٥٥    للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 

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

  .٢٩*راجع اإليضاح 
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٩إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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





٦ 

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

  )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة     
  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  *ُمعاد بيانھا      

        األنشطة التشغيلية
  **١٥٨٫٤٣٨  ١٤٠٫٨٢٠    أرباح الفترة قبل الضريبة 

        تسويات لـ:
  )١١٫٨٥٩(  )١٢٫٣٣٦(    الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٢٫٣٠٦  -    خسائر صافي المركز المالي
  ١٩٫٢٤٣  ١٨٫٦٠٩    الفوائدمصروفات 

  ١٫٣٦٨  ٩٫٤٣٧    الربح على التمويل اإلسالميفات مصرو 
  )٥٫٢٤٦(  )١٫٥١١(    الفوائدإيرادات 
  )٣٫٥٥٤(  )١٫١٤١(    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح

  )١٫٦١٩(  -    األرباح من استبعاد عقار استثماري
  )٣٫١٢٥(  -    األرباح من استبعاد شركة تابعة 

  )٣٨٫٤٨٠(  -    بھا محتسبة وفقاً حقوق الملكية األرباح من استبعاد شركات مستثمر
  ٩٩٫٠٨٣  ٨٨٫٠٤٨    لممتلكات واآلالت والمعداتلستھالك اال

  ١٫٩٦٦  ١٫٩٦٥    إطفاء موجودات غير ملموسة
  ٩٥١  ١٫٢٢٠    مشطوبةأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 

  ٣٫٤٨٦  ٤٫٣٤٣    استثماري لعقاراالستھالك 
  -  ٣٫٤٩٠    ر بھا محتسبة وفقاُ لحقوق الملكيةمخصص خسائر انخفاض قيمة شركات ُمستثم
  ٦٫٧٦١  ١١٫١٨٢    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

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

    ٢٢٩٫٧١٩  ٢٦٤٫١٢٦  
        التغير في:

  ٧٫٧٩٦  )٢٥٫١٥٢(    المخزون (بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز) -
  )٢٢٫٤٧٥(  ٥٩٫٥٤١    طويلة األجل) الذمم المدينةما في ذلك (ب الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  )١٢٣٫٩٢٩(  ٢٤٫٨٤٢    طويلة األجل) المستحقاتالمستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذلك  -
  ٨٣٫٤٥٩  -    الموجودات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع -
  ٤٩٫٥٧٠  )٣٩٫٠١٥(    تقييم)الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن ال -
  ٣٤٫٩٥٨  ١٠٫٦٢٥    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  )١٥٫٢٨٥(  -    المطلوبات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع   -
  ٣٫١٥٤  -    المالية المشتقة المطلوبات -
  ٢٣  -    ة مؤجلةيموجودات ضريب -
  )٥(  )٨(    ة مؤجلةيمطلوبات ضريب -

  )٣٫٨١٧(  )٢٫٩٢٨(    ضريبة الدخل المدفوعة
  )٨٫١٣٥(  )٤٫٨٩٨(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  ٣٫٠٣٥  ١٦٨    التعديل على تحويل العمالت
    ---------------  --------------  

  ٢٣٨٫٠٦٨  ٢٨٧٫٣٠١    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    --------------  --------------  

        األنشطة االستثمارية
  )٩٩٫٣٤٨(  )١٤٧٫٦٧١(    ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجازحيازة 

  ٣٫٨١٧  ٣٫٣٢٢    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٧٫٢٥٠  -    ةاستثماري عقاراتبيع المتحصالت من 

  ١٧٫٠٤٤  -    تابعة  اتحصالت من استبعاد شركالمت
  )١٦٣(  )١٫١٣٢(    موجودات غير ملموسة حيازة

  )١٦٫٠٢٥(  ١٫٠٦١    التغير في الودائع المصرفية
  ١١٫٣٩٢  ٢٠٣    توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية

  ٥٫٢٤٦  ١٫٥١١    إيرادات الفائدة المستلمة
  -  )٧٫٤٩١(    تابعة  المبلغ المدفوع لالستحواذ على شركات

  -  ٥٫١٧٣    على شركات تابعة النقد المستحوذ عليه كجزء من االستحواذ 
     ------ ------- ----  ------ --- -----  

  )٦٠٫٧٨٧(  )١٤٥٫٠٢٤(    األنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد
     ----------- --- ---   ---- - --- ---- --  

  



٧ 

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

  (تابع)  مدقق) (غير بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة     

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  *ُمعاد بيانھا      

        األنشطة التمويلية
  ٩٩٠٫١٧٣  ٢٦٫٩٣٤    األجل تم الحصول عليھا  طويلتمويل مصرفي 

  )٦٢٧٫٢٦٤(  )٥٤٠٫٢٦٢(     تم سداده األجل مصرفي طويل تمويل
  -  ٤٩٥٫٩٢٣    إسالمي طويل األجل تم الحصول عليه مصرفي تمويل
  -  )٢٠٫٦٦٤(     تم سداده األجل طويل إسالمي مصرفي تمويل
  )٦١٫٧٩٧(  ١٢٥٫٤٠٩    األجل  قصير التمويلالحركة في  صافي
  )١٩٫٢٤٣(  )١٨٫٦٠٩(    مدفوعةفوائد 

  )١٫٣٦٨(  )٩٫٤٣٧(    مدفوعالربح على تمويل إسالمي مصروفات 
  )٢٨٦٫١٣٣(  )٢٤٥٫٢٥٧(    توزيعات األرباح المدفوعة 

  )٤٫٢٢٨(  )٣٫٧٠٠(   دارةاإلالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس
  )٣٣٫٠٣٢(  )٢٦٫١٨١(    توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة

    ---------- --   ------------  
  )٤٢٫٨٩٢(  )٢١٥٫٨٤٤(    األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

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

  ١٣٤٫٣٨٩  )٧٣٫٥٦٧(   في النقد وما يعادله (النقص)/الزيادةصافي
        

  ٣٣١٫٣٨١  ٣٣٢٫٩٧٦    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    -----------  -----------  
  ٤٦٥٫٧٧٠  ٢٥٩٫٤٠٩    ه في نھاية الفترةلنقد وما يعادلا

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

  ٦٤٤٫٦١٤  ٣٠٤٫٧٤٩    النقد في الصندوق ولدى البنك (صافي من الودائع المصرفية الخاضعة لرھن)
  )١٧٨٫٨٤٤(  )٤٥٫٣٤٠(    على المكشوف   سحب مصرفي

    ----------- --   -------------  
    ٤٦٥٫٧٧٠  ٢٥٩٫٤٠٩  
    ======  ======  
  

  .٢٩*راجع إيضاح 
  **يتضمن الخسائر من العمليات المتوقفة.

  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٩إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  

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



٨ 

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

  الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة  
  

      ------------------- -----------------------------------------------الشركةمالكيبة إلىالمنسو------------------------------------------------------------------  
        ---------------------------------------------------------االحتياطيات ------------------------------------------------------------     

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسھم

  حتياطياال
  الــقانوني

  احتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي 
التضخم غير 

  االعتيادي
  االحتياطي
  الــــــــعام

  احتياطي
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  اإلجمالي  االحتياطيات

  حصصالـ
غير 

  المسيطرة
  إجــــــــــمالي 
  حقوق الملكية

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم مألف درھ  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
                          

  ٣٫٠٣٤٫٨١٣  ٢٢٦٫٥٠٥  ٢٫٨٠٨٫٣٠٨  ١٫٩٩٠٫٧٨٦  ١٫٣٩٤٫٠١٥  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٧٩٫٦٨١(  )٧٩٫٣٢٤(  ٣٩٦٫٢٦٠  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  ) ة(مدقق ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                          

 إليرادات الشاملة للفترةإجمالي ا
                          ُمعاد بيانھا)( مدققة)(غير 

                          

  ١٤٥٫٥٩٦  ٩٫٢٧٦  ١٣٦٫٣٢٠  ١٣٦٫٣٢٠  ١٣٦٫٣٢٠  -  -  -  -  -  -  -  )٢٩(ُمعاد بيانھا) (راجع إيضاح  أرباح الفترة
                          

                           اإليرادات الشاملة األخرى
                          

(ُمعاد بيانھا) عمالت األجنبية تحويل الفروق 
  )٢٠٫٦٩٨(  )٢٫٧٩٢(  )١٧٫٩٠٦(  )١٧٫٩٠٦(  -  -  -  )١٤٫٠٦٠(  )٣٫٨٤٦(  -  -  -  )٢٩(راجع إيضاح 

(ُمعاد بيانھا)  التضخم غير االعتيادي تعديل
  ١٦٫٢٤٨  -  ١٦٫٢٤٨  ١٦٫٢٤٨  -  -  -  ١٦٫٢٤٨  -  -  -  -  )٢٩و ٢٤ ين(راجع اإليضاح

  --------  --------  --------  ------- ---   -----------  --------  --------  ------ -----   -----------   -----------  --------  ------ -----  
  ١٤١٫١٤٦  ٦٫٤٨٤  ١٣٤٫٦٦٢  ١٣٤٫٦٦٢  ١٣٦٫٣٢٠  -  -  ٢٫١٨٨  )٣٫٨٤٦(  -  -  -  (ُمعاد بيانھا) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

                          

                          )ة(غير مدقق حركات حقوق الملكية األخرى
                          

  )٤٫٢٢٨(  )٥٨٩(  )٣٫٦٣٩(  )٣٫٦٣٩(  )٣٫٦٣٩(  -  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس إدارة شركة تابعة
                          

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

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

                          

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

                          

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

 ي حصص الملكية في شركات تابعةالتغيرات ف
                          (غير مدققة)

                          

نتيجة الحصص غير المسيطرة  الزيادة في
  ٧٫٤٥٤  ٧٫٤٥٤  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٥تابعة (راجع إيضاح  الستبعاد شركة

   -----------   -----------   -----------   ------------  ---- --------   ----------  --------- -  -------------   --------------  -------------   -----------  ----- --------  
  ٢٫٨٦٠٫٠٢٠  ٢٠٦٫٨٢٢  ٢٫٦٥٣٫١٩٨  ١٫٨٣٥٫٦٧٦  ١٫١٩٩٫٣٧٠  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٧٧٫٤٩٣(  )٨٣٫١٧٠(  ٤٣٧٫٤٥٣  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  (ُمعاد بيانھا) )ة(غير مدقق ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 

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

  



٩ 

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

  (تابع)   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة  

  

      ---------------------- --------------------------------------------الشركةمالكيالمنسوبة إلى------------------------------------------------------------------------------  
        ---------------------- ------------------------------------ االحتياطيات ---------------------------------------------------------------------    

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

  احتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي 
التضخم 

غير 
  االعتيادي

احتياطي 
  التحوط

االحتياطي 
  العام

  احتياطي
رأس 
  المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  اإلجمالي  االحتياطيات

  الـحصص
ير ـغ

  المسيطرة
  لي ـماإج

  حقوق الملكية
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
                            

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

  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
                            )ة(غير مدقق

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

                            
                             اإليرادات الشاملة األخرى

  )٧٫٢٢٩(  ٤٥  )٧٫٢٧٤(  )٧٫٢٧٤(  -  -  -  -  )٢٫٨٧٠(  )٤٫٤٠٤(  -  -  -  )٢٤(راجع إيضاح تحويل العمالت األجنبية  فروق
  )١٫٦٩٢(  -  )١٫٦٩٢(  )١٫٦٩٢(  -  -  -  )١٫٦٩٢(  -  -  -  -  -  )١٩تحوطات التدفق النقدي (راجع إيضاح 

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

                            
                           )ة(غير مدققحركات حقوق الملكية األخرى

                            
  )٣٫٧٠٠(  -  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  )٣٫٧٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٠أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (راجع إيضاح 

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

                            
  توزيعات األرباح الموزعة على الحصص 

  )٢٦٫١٨١(  )٢٦٫١٨١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ةغير المسيطر
                            

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

                            
  )٢٤٥٫٢٥٧(  -  )٢٤٥٫٢٥٧(  )٢٤٥٫٢٥٧(  )٢٤٥٫٢٥٧(  -  -  -  -  -  -  -  -  )٢٠توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع إيضاح 

                            
  -  -  -  )٤٠٫٨٧٦(  )٤٠٫٨٧٦(  -  -  -  -  -  -  -  ٤٠٫٨٧٦  )٢٠أسھم منحة مصدرة (راجع إيضاح 

   -----------   -----------   -----------   ------------   -----------   ----------   ----------  ---------  --------- ----   --------------  ---- ---------   -----------   ------------ --  
  ٢٫٧٨٤٫٥٦٩  ١٦١٫٥٦٩  ٢٫٦٢٣٫٠٠٠  ١٫٧٦٤٫٦٠٢  ١٫١٠٩٫٨٠٨  ٥٣٫٨٦٦  ٨٢٫٨٠٥  )١٫٦٩٢(  )٨٥٫٥٤٦(  )٩٩٫١٥٢(  ٤٨٢٫٨٤٦  ٢٢١٫٦٦٧  ٨٥٨٫٣٩٨  )ة(غير مدقق ٢٠١٦يونيو  ٣٠في 
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  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٩إلى  ١٠احات المدرجة على الصفحات من ُتشكل اإليض



١٠ 

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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  غير مدققة)( ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
   معلومات حول الشركة  ١

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

ً تغيير ال ، اإلمارات العربية المتحدة.إمارة رأس الخيمة محدودة في ذات مسؤوليةكشركة  ١٩٨٩مارس  ٢٦بتاريخ  وضع تم الحقا
لتصبح شركة مساھمة عامة. إن عنوان الشركة  ١٩٩١يوليو  ٦الصادر بتاريخ  ٩/٩١القانوني للشركة بموجب المرسوم األميري رقم 

، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي ءالجزيرة، مدينة الحمرا ٤٧١٤المسجل ھو ص.ب 
  ارات العربية المتحدة. لألوراق المالية، اإلم

  
المنتھية في ذلك التاريخ ("الفترة  الستة أشھرولفترة  ٢٠١٦ يونيو ٣٠تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في 

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

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

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

  لشركات المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.
  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  ان التوافقبي
  

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

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 
  

الذي يمثل قانون الشركات التجارية ("قانون الشركات  ٢٠١٥لسنة  ٢تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
لغي القانون االتحادي السابق والذي يُ  ،٢٠١٥يوليو  ١وتم تفعيله في  ٢٠١٥أبريل  ١") في ٢٠١٥سنة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ل

يتعين على الشركات االلتزام بقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات  (وتعديالته). ١٩٨٤لسنة  ٨لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  . ٢٠١٧يونيو  ٣٠ في موعد أقصاه ٢٠١٥العربية المتحدة لسنة 

  
  التقديـرات واألحكام المحاسبية

  
ضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق وباالدارة  قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھذه اعداد  عند

  نتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.قد تختلف ال لوبات وااليرادات والمصروفات.للموجودات والمط الُمعلنةالسياسات المحاسبية والمبالغ 
  

لعدم اليقين كانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمصادر الرئيسية 
للسنة المنتھية في ذلك و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في للمجموعة لتقديرات ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة في ا

  التاريخ.
  

  السياسات المحاسبية الھامة        ٣
  

إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل 
  .ية في ذلك التاريخللسنة المنتھو ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المجموعة عند إعداد بياناتھا المالية الموحدة كما في 

  
اإليضاح اإلضافي التالي حول تحوطات فيما يتعلق بالسياسة المحاسبية لألدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط، يتعين الرجوع إلى 

وللسنة المنتھية في  ٢٠١٥ر ديسمب ٣١باإلضافة إلى السياسة الُمطبقة من قبل المجموعة في بياناتھا المالية الموحدة كما في التدفق النقدي 
  ذلك التاريخ:

  



١١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  
  ات التدفق النقديتحوط

  

التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ، يتم االعتراف بالجزء الفعال من النقدي لتدفقل عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط
ف بالجزء غير يتم فوراً االعترا ، ويتم بيانھا بصورة متراكمة ضمن احتياطي التحوط.إليرادات الشاملة األخرىالبيان الموحد لضمن 

  الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح أو الخسائر. 
  

ي إن القيمة المتراكمة في حقوق الملكية يتم االحتفاظ بھا في اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر ف
  التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط بشأنھا أو البند المتحوط بشأنه على األرباح أو الخسائر.  نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللھا

  
أو لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط، أو تنتھي صالحية أداة التحوط أو يتم  عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة،

عندما ال إيقاف محاسبة التحوط اعتباراً من ھذا التاريخ فصاعداً.  عندئٍذ يتمإلغاء التصنيف،  بيعھا، أو تنتھي أو تتم ممارستھا، أو يتم
  . تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائرالمتوقع إتمام تلك المعاملة، يكون من 

  
   والتعديالت الجديدةالمعايير والتفسيرات   ٤

  
ويجوز تطبيقھا  ،٢٠١٧يناير  ١لمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد ھناك عدد من ا

  تطبيق ھذه المعايير بشكل مسبق.لال تخطط المجموعة إال أن  ،٢٠١٦يناير  ١سنوية التي تبدأ في بشكل مسبق على الفترات ال
  

   األدوات المالية ر المالية الدوليةمعايير التقاريمن  ٩المعيار رقم 
  

، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي ٢٠١٤في يوليو  المنشورمن معايير التقارير المالية الدولية،  ٩يحل المعيار رقم 
ية الدولية توجيھات معدلة حول من معايير التقارير المال ٩. يتضمن المعيار رقم األدوات المالية: االعتراف والقياس ٣٩الدولي رقم 

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

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

  
   اإليرادات من العقود مع العمالء رير المالية الدوليةمعايير التقامن  ١٥المعيار رقم 

  
المعيار ھذا من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  ١٥يضع المعيار رقم 

والمعيار المحاسبي  ،اإليرادات ١٨سبي الدولي رقم بما في ذلك المعيار المحا ،محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات
. برامج والء العمالءالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  ١٣والتفسير رقم  عقود اإلنشاءات ١١الدولي رقم 

، ويجوز ٢٠١٨يناير  ١ي تبدأ في أو بعد ية التالتقارير السنوإعداد من معايير التقارير المالية الدولية على فترات  ١٥يسري المعيار 
  التطبيق قبل ذلك التاريخ.

  
  عقود اإليجار  معايير التقارير المالية الدوليةمن  ١٦المعيار رقم 

  
، محل التوجيھات السابقة الواردة في المعيار ٢٠١٦في يناير  المنشور، التقارير المالية الدوليةمن معايير  ١٦يحل المعيار رقم 

للشركات، مما  الميزانيات العموميةعقود اإليجار ضمن  بيان. وفقاً لھذه التوجيھات الُمعدلة، سيتم عقود اإليجار ١٧الدولي رقم المحاسبي 
ر تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار لغي ھذا المعياومطلوباتھا. عالوة على ذلك، يُ  ايترتب عليه مزيد من الوضوح لموجوداتھ

متطلبات  إلغاءوبذلك يتم  يجار تمويلية من منظور المستأجر،معاملة كافة عقود اإليجار كعقود إتم ر تمويلية حيث تتشغيلية أو عقود إيجا
في تغير يترتب على ذلك ، وقد األصلعلى  الطرف المسيطرعلى  أكبرعدلة بشكل يجار. تركز التوجيھات المُ اختبار تصنيف عقود اإل
 عقود إيجار.تحديد أي العقود ُتعتبر 

  
. يجوز تطبيق ھذا ٢٠١٩يناير  ١ أو بعد من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في ١٦يسري المعيار رقم 

"اإليرادات من العقود من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥أيضاً بتطبيق المعيار رقم  المجموعةالمعيار قبل ذلك التاريخ، شريطة قيام 
  .ع العمالء"م
  

حدة تقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية المذكورة أعاله على المعلومات المالية الموجزة المو
 الخاصة بھا. 

  
  



١٢ 

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

  (تابع)لموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة ا
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  

  إدارة المخاطر المالية         ٥
  

إن أغراض وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك األغراض والسياسات التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية 
  للسنة المنتھية في ذلك التاريخ.و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الموحدة كما في 

  

   تكلفة المبيعات   ٦
  

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ير مدققة)غ(  قة)دقير مغ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  
  

  *ُمعاد بيانھا    *ُمعاد بيانھا  
         

  ٢٧٥٫٠٣٣  ٢٣٤٫٧٢٧  ٥٠٠٫٨٩٦  ٤٥٤٫١٨٦  مواد خام مستھلكة 
  ٦٧٫٩٠٥  ٧٤٫٠٩١  ١٣٢٫٦٥١  ١٤٢٫٣٥٦  عمالة مباشرة 

  ٤٩٫٩٥٩  ٥٠٫٦٣٧  ١٠٢٫٧١٩  ٩٩٫٢٣٣  الطاقة والوقود 
  ٦١٫٥٥٨  ٥٦٫٠٨٩  ١٢٠٫٠٨٠  ١١٦٫٤٢٣  از الطبيعي الغاز النفطي المسال والغ

  ٤١٫٧٠٥  ٣٩٫٥٨٢  ٨٢٫٣٣٦  ٧٨٫٠٨٨  على الممتلكات واآلالت والمعداتاالستھالك 
  ٣٦٫١٣١  ٣٤٫٣١١  ٦٦٫٦٧٥  ٦٩٫٤٤٣  إصالحات وصيانة 

  ٢٧٫٠٩٢  ٢٩٫١١٩  ٥٣٫٥٢٧ ٥٦٫٦٩٥  مصروفات مواد التعبئة
  ٩٨٨  ١٫٣٢٨  ١٣٫٢٣٠  ٣٫٣٥٠  المخصص للمخزون 

  ٢٫٣١١  ٤٠٦  ٩٫٣٢٠  ٩٩٧  اولي الباطن أتعاب مق
  ٢١٫٨٤٥  ١٣٫٤٢٩  ٣٤٫٨٠٣  ٢٦٫٣١١  أخرى 

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

  ٥٨٤٫٥٢٧  ٥٣٣٫٧١٩  ١٫١١٦٫٢٣٧  ١٫٠٤٧٫٠٨٢  
  ==========  ==========  =========  ========  
  

  . ٢٩* راجع إيضاح 
  

  دارية والعمومية المصروفات اإل  ٧

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ةغـير مـدقـق(  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  
  *ُمعاد بيانھا    *ُمعاد بيانھا    
          

  ٢٧٫٧٠٥  ٢٦٫٤٤٠  ٥٥٫٥٧٨  ٥٤٫١٦٢  تكاليف موظفين 
  ٥٫٣٢٥  ٤٫٥١٢  ١٠٫٤٤٤  ٩٫٣٢١  االستھالك على الممتلكات واآلالت والمعدات

  ١٫٦٩٧  ٢٫١٧٢  ٣٫٤٨٦  ٤٫٣٤٣  االستھالك للعقارات االستثمارية 
  ٢٫٥٥٩  ١٫٢٦٨  ٤٫٨٠٥  ٣٫٤٢٦  مكتبية  ھاتف وبريد ومستلزمات

  ٢٫٢٨٩  ١٫٩٣٢  ٤٫٠٠٤  ٣٫٧٤٥  إصالحات وصيانة 
  ١٫٧٢٢  ٣٫٤٦٥  ٤٫٤٦٠  ٦٫١١٤  قانونية ومھنية  أتعاب

  ٦٤٠  ٨٧  ١٫٠٥٠  ٣٣٧  مصروفات اإليجار
  ١٫٣٧٦  ١٫٩٢٤  ٢٫٣٢٩  ٣٫٣١٥  مصروفات مرافق
  ٤٠٦  ٩٩٠  ٨٧٧  ١٫٥٧٨  مصروفات أمن 

  ٣٫٢٥٣  ١٫٦٠٣  ٧٫٥٢٦  ٤٫٤٤١  تأمين 
  ٩٠٤  ١٫٠٠٨  ١٫٨٥٩  ١٫٩٦٥  إطفاء موجودات غير ملموسة  

  مدينة الذمم مخصص / (عكس) خسائر انخفاض قيمة ال
  ٥٫٠٢٠  ٩٨  )٥٫٣١٦(  ٨٫٨٣١  صافي  –تجارية ال   

  موجودات مصنفة كموجودات انخفاض قيمة  خسائر
  -  -  ٤٨٫٤٠٠  -  ) أدناه)١للبيع (راجع إيضاح (محتفظ بھا    

  اض قيمة الشركات المستثمر بھا مخصص خسائر انخف
  -  ٣٫٤٩٠  -  ٣٫٤٩٠  )١١المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (راجع إيضاح    

  ١٦٫٢٩٤  ١١٫١٢٩  ٢٠٫٤١٤  ١٩٫٨٤٤  أخرى 
  --------------- ------------- -   ------------ -   ------------  

  ٦٩٫١٩٠  ٦٠٫١١٨  ١٥٩٫٩١٦  ١٢٤٫٩١٢  
  ========  ========  =======  =======  

  



١٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع)المصروفات اإلدارية والعمومية   ٧
  
مليون درھم فيما يتعلق بخسائر القيمة  ٤٨٫٤مت المجموعة باالعتراف بمخصص يبلغ ، قا٢٠١٥يونيو  ٣٠خالل الفترة المنتھية في   )١(

   العادلة المترتبة على قياس موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بھا للبيع.  
  

  . ٢٩* راجع إيضاح 
  
  مصروفات البيع والتوزيع     ٨

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر الثالثةفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  
          

  ١٧٫٤١٩  ٢٧٫١٧٦  ٣٤٫٩٦٧  ٥٤٫٠٢٩  موظفين التكاليف 
  ١٦٫١٢٦  ٣٠٫٩٠٣  ٤٨٫٤١٤  ٦١٫٣٥٤  لشحن والنقل ا

  ١٨٫٩٤٠  ١٤٫٤٦٤  ٣٧٫٢٦٩  ٢٩٫٣٦٤  الخصومات المتعلقة باألداء 
  ١٨٫٩٨٣  ١٠٫٦٥٤  ٢٨٫٧٤٥  ٢٢٫٥١٠  دعاية وترويج 

  ١٫٦٣٥  ٢٫٩٧٥  ٤٫٢٠٦  ٧٫٦٤٠  مصروفات االيجار
  ٩٩  ٧٨٣  ٢٣١  ١٫٢٨٤  سفر وترفيه 
  ٣٠٣  ٣٢١  ٥٥٩  ٦٣٩  االستھالك 

  ٤٫٩٤٨  ٢٫٧٩٤  ٨٫٩٦٧  ٨٫٦٦٦  أخرى
  -----------  -----------   ----------   ---------  
  ٧٨٫٤٥٣  ٩٠٫٠٧٠  ١٦٣٫٣٥٨  ١٨٥٫٤٨٦  
  ======  ======  ======  =====  

  

     إيرادات التمويل/  تكلفة  ٩
  

    
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  أشھر ةالثالثفـــــــــــــــتــــرة 

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  )ة(غـير مـدقـق  

          التمويل تكلفة  )   ١(
         

  ٨٫٦٣٠  ٧٫٨٨٩  ١٩٫٢٤٣  ١٨٫٦٠٩  على القروض المصرفية الفوائد
  ٩٦٠  ٦٫٨٩٧  ١٫٣٦٨  ٩٫٤٣٧  ربح على التمويل اإلسالميال

  ١٫٧٦٥  ١٫٤٠٩  ٣٫١٦٨  ٢٫٣٥٧  رسوم مصرفية
  -  ٥٫٧٧٧  ١٥٫٧٦٥  ٦٫٣٤٩  أجنبيةصافي خسائر صرف عمالت 

  ٣٫١٢٥  -  ٣٫١٢٥  ٢٨٩  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات
   ---------   ---------   ---------   ---------  

  ١٤٫٤٨٠  ٢١٫٩٧٢  ٤٢٫٦٦٩  ٣٦٫٧٥٢  اإلجمالي (أ)
  === ==  === ==  =====  =====  

          )     إيرادات التمويل٢(
         

  ٨٢٤  ٢٨٥  ١٫٩٥١  ١٫١١٨  الفوائد على الودائع الثابتة
  أطراف ذات  إلىالفوائد على مبالغ مستحقة 

  ١٫٠٨٤  ١٤  ١٫٩٦٢  ٢٩  )١٧عالقة (راجع إيضاح    
  ٥٫٤٣١  -  -  -  صافي أرباح صرف عمالت أجنبية

  ٦٥٤  ٢٠٩  ١٫٣٣٣  ٣٦٤  أخرى
  --------  --------  ------  --------  

  ٧٫٩٩٣  ٥٠٨  ٥٫٢٤٦  ١٫٥١١  اإلجمالي (ب) 
  ====  ====  ===  ====  

   صافي مصروفات التمويل المعترف بھا في
  ٦٫٤٨٧  ٢١٫٤٦٤  ٣٧٫٤٢٣  ٣٥٫٢٤١  ب)  -(أ  األرباح أو الخسائر   
  =====  =====  =====  ====  



١٤ 

  س الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة سيراميك رأ
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

        
  واألعمال الرأسمالية قيد االنجازالممتلكات واآلالت والمعدات   ١٠

  
  ضافات واالستبعادات واالستھالك اإل
  

إضافات إلى األعمال بعلى ممتلكات وآالت ومعدات وقامت  ٢٠١٦يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةستحوذت المجموعة خالل فترة ا
ال يتضمن  .)مليون درھم ٩٩٫٣٥: ٢٠١٥يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستة(فترة مليون درھم  ١٤٧٫٦٧الرأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ 

أشھر المنتھية  الستة(فترة  مليون درھم ٨٫٨٧صافي قيمتھا الدفترية  بلغأعمال  دمجالستحواذ عليھا من خالل موجودات تم ا ھذا المبلغ
  ).٢٥(راجع إيضاح  )ال شيء: ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 

  
 ٣٠تھية في المن الستة أشھر(فترة درھم  مليون ٢٫١٨تم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ 

 يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة درھم  مليون ١٫١٤استبعاد بقيمة  أرباح، مما نتج عنه درھم) مليون ٠٫١٩: ٢٠١٥ يونيو
  الموجز الموحد.  بيان األرباح أو الخسائراإليرادات األخرى في  ، والتي تم إدراجھا ضمنرھم)مليون د ٣٫٥٤بقيمة  أرباح: ٢٠١٥

  
 يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة مليون درھم  ٨٨٫٠٥ك الُمحتسب للممتلكات واآلالت والمعدات عن الفترة الحالية بلغ االستھال

ً راجع  مليون درھم). ٩٤٫٢١: ٢٠١٥   .٢٩اإليضاح  أيضا
  

  استثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١١
  

في شركتين من شركاتھا  ٪٥٠، استحوذت المجموعة على الحصص المتبقية البالغة ٢٠١٦يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةخالل فترة 
الخيمة جي إم  رأسسيراميك المتحدة والمحدودة وھما سيراميك رأس الخيمة المملكة  حقوق الملكيةطريقة المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل

درھم. بلغت القيمة العادلة المبدئية للموجودات والمطلوبات التي يمكن تحديدھا مليون  ٧٫٤٩مقابل مبلغ إجمالي قدره  ، ألمانياتشإبي 
  .  ٢٥مليون درھم. راجع أيضاً إيضاح  ١٫٧٨المحتفظ بھا في تاريخ االستحواذ مبلغ  ٪٥٠لحصص الملكية البالغة 

  
ً لحقوق الملكية المنتھية في  الستة أشھرلفترة  درھم مليون ١٢٫٣٤ بلغت حصة المجموعة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا

  .درھم)مليون  ١١٫٨٦: ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھر(فترة  ٢٠١٦ يونيو ٣٠
  

ً لحقوق الملكية المستثمر بھا ال ھادرھم خالل الفترة الحالية من شركاتمليون  ٠٫٢بمبلغ استلمت المجموعة توزيعات أرباح  محتسبة وفقا
  درھم).مليون  ١١٫٣٩: ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  شھرالستة أ(فترة 

  
في  ٪٢٠و ٪٥١، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصصھا البالغة (الفترة السابقة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةخالل فترة 

 ي (بنجالديش) برايفت ليمتد"لموشافالتيكريت رأس الخيمة ذ.م.م." وشركة "رأس الخيمة ھما "لسيطرة مشتركة  خاضعتينشركتين 
   مليون درھم.  ٣٨٫٤٨مليون درھم على التوالي وقامت باالعتراف بإجمالي ربح قدره  ٠٫٩١مليون درھم و ٤٨٫١٢مقابل مبلغ وقدره 

  
 ٣٫٤٩باالعتراف بمخصص خسائر انخفاض قيمة استثمارات بقيمة ، قامت المجموعة ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في الحالية خالل فترة 

  .٧راجع إيضاح  : ال شيء).٢٠١٥يونيو  ٣٠(فترة الستة أشھر المنتھية في مليون درھم 



١٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  

  خزونالم  ١٢
  

  

مليون  ٤٢٫٧٢، اعترفت المجموعة بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في 
لكي مليون درھم)،  ٣٢١٫١مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٤٦٫٣: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٨٨٫٤٦لفة بلغت درھم مقابل تك

ضمن تكلفة الفرق الناتج عن تخفيض القيمة يتم إدراج  .يث أن القيمة كانت أقل من تكلفتهح القابلة للتحقيقيصل إلى صافي القيمة 
  .الموحد لموجزا بيان األرباح أو الخسائر فيالمبيعات 

  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٣

     
    ويلة األجلالذمم المدينة األخرى ط )١(

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
       

  ١٦٤٫٧٣٤  ١٥٠٫٠٣٩    إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٤٤٫٠٨٢(  )٤٤٫٠٨٢(    االستحقاق قصير األجلناقصاً: 

    ------------  ----- ------  
  ١٢٠٫٦٥٢  ١٠٥٫٩٥٧    االستحقاق طويل األجل

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

ً  تتمثل الذمم المدينة األخرى طويلة األجل المذكورة أعاله في المبالغ المستحقة مقابل استبعاد شركة تابعة وتخضع  لألسعارلفائدة وفقا
  التجارية االعتيادية.

  يونيو ٣٠    
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

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

  ٦٩٧٫٣٨٨  ٧٤٢٫٨٣٨  صافي القيمة القابلة للتحقيق)التخفيض ل صافية منالبضائع تامة الصنع (
  )٦٦٫١٩٢(  )٦٦٫٩٢٩(    لمخزون بطيء الحركة والمتقادمناقصاً: مخصص ا

   -------- - ----   ------------  
    ٦٣١٫١٩٦  ٦٧٥٫٩٠٩  

  ٢٧٦٫٥٧٤  ٢٧٩٫٩٢٠   مواد خام
  ٥٧٫٧٧١  ٦٢٫٥٨٥    الطريق فيبضائع 

  ٢١٫٥٢٠  ٢٣٫٤٥٧    أعمال قيد اإلنجاز
  ٢٠٩٫٩٢١  ٢١٨٫٥٩٥    مخزون وقطع الغيار

  ------- -- ------  ------- -- -----  
    ١٫١٩٦٫٩٨٢  ١٫٢٦٠٫٤٦٦ 

       

  )٥٥٫٨٢٦(  )٥٤٫٣٣٣(    الغيار والمخزون بطيء الحركة لمواد الخام وقطع ناقصاً: مخصص ا
   -------- -- -----   ------ --------  
    ١٫١٤١٫١٥٦  ١٫٢٠٦٫١٣٣ 
   ========  ========  

  يونيو ٣٠  
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

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

     

 ١٫٠٦٣٫٠٢٥  ١٫٠٩٩٫٣٢٧  الذمم المدينة التجارية
  )١٥٥٫٩٩٢(  )١٦٥٫٥١٠(  خسائر انخفاض القيمة صص مخناقصاً: 

  --------------  -------------  
  ٩٠٧٫٠٣٣  ٩٣٣٫٨١٧  

ً  السلفيات   ١٤٥٫٢٩٤  ١٤٦٫١٤٨  والمبالغ المدفوعة مقدما
  ١٤٫٥٧٥  ١٥٫١٢٠  الودائع

  ١٤٠٫٤٣٦  ١٢٠٫٤٥٨  ) أدناه)١(راجع إيضاح ( الذمم المدينة األخرى
 -------- - ------  -------- ------  

  ١٫٢٠٧٫٣٣٨  ١٫٢١٥٫٥٤٣ 
  ========  ========  



١٦ 

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

  (تابع)الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
            النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٤

  

  ديسمبر ٣١  يونيو ٣٠  
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٫٣٩١  ١٫٤٩٠  النقد في الصندوق
      النقد لدى البنك

  ٨٠٫٨٢٥  ٩٥٫٠٩١  ابتةودائع ثفي  -
  ٢٦٠٫٩٨٣  ٢٠٦٫٥٤٣  حسابات جاريةفي  -
  ٣٫٧٥٨  ٢٫٤٠١  ودائع ھامشيةفي  -
  ١٦٫٥١٣  ٢٠٫٠١٣  حسابات تحت الطلبفي  -
  -----------  -----------  
  ٣٦٣٫٤٧٠  ٣٢٥٫٥٣٨  
  ======   ======  
  

مليون  ٤٨٫٥٠ومبلغ  مليون درھم) ٠٫٣٥ :٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٠٫٤٣يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
  على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  مليون درھم) ٦٨٫٢٧: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(درھم 

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

) والذي يتم االحتفاظ بھا لدى البنوك كرھن مقابل مليون درھم ٢١٫٨٦: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون ردھم  ٢٠٫٧٩وتتضمن مبلغ 
  تسھيالت مصرفية تم الحصول عليھا من قبل المجموعة.

  
  تتمثل الودائع الھامشية والحسابات الجارية في حسابات ال يترتب عليھا فائدة. 

  
  رأس المال  ١٥

  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق    

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

  ٦٤٧٫٥٢٢  ٦٨٨٫٣٩٨ )درھم للسھم١م مصدر كأسھم منحة بقيمةسھ٦٤٧٫٥٢٢٫٢٠٠: ٢٠١٥(
    -----------  -----------  
    ٨١٧٫٥٢٢  ٨٥٨٫٣٩٨  
    ======  ======  

  

ً راجع    .٢٠اإليضاح  أيضا



١٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٦

  

  
  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٧

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

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

  األسعار الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.
  

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

  
  الستة أشھرفـــــــــــــــتــــرة   

  يونيو ٣٠الــــــــــــــمنتھـية في 
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ةمـدقـق غـير(  )ة(غـير مـدقـق  
      

  ٢٠١٫١٣١  ١٩٠٫٧٠٨  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
  ١٠٢٫٦٩٠  ١٣٤٫٣٧٣  شراء بضائع وتقديم خدمات

  ١٫٩٦٢  ٢٩  ائدإيرادات فو
  ==  ====  

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
        

  ٩٫٤٩٨  ٩٫٢٠٩  امتيازات قصيرة األجل
  ٣٠٣  ١١٩  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٤٫٢٢٨  ٣٫٧٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ====  ====  
  

  

  يونيو ٣٠  
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

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

  ٤٩٦٫٧٦٨  ٤٦٦٫٧٦١  الذمم الدائنة التجارية
  ١٩٨٫٤٣٠  ٢١٠٫٣٦٣  االستحقاقات والمصروفات األخرى

  ٥٧٫٧٨٤  ٤١٫٦٦٤  سلفيات من العمالء
  ٥٣٫٢٥٠  ٥١٫٩٣٤  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

  ٢٩٫٧١٢  ٤٧٫٠١٤  أخرىذمم دائنة 
  -----------  ----------- 
  ٨٣٥٫٩٤٤  ٨١٧٫٧٣٦  
  ======  ======  



١٨ 

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

  (تابع)لمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول ا
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)  ١٧

  
  المستحق من أطراف ذات عالقة

   يونيو ٣٠  
٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٥  

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

  ٥٦٣٫١٦٢  ٣٨٦٫٣٧٠  المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية الشركات
  ١٠٩٫٧٧٦  ٧٤٫٧٧٦  أطراف ذات عالقة أخرى

  ------ ------  ------- -----  
  ٦٧٢٫٩٣٨  ٤٦١٫١٤٦  

  )١٤٢٫١٧٠(  )٦٧٫٦٣٨(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة
  )٦٫٩٩٠(  )٥٫٢٠٣(  ))١(١٧(راجع إيضاح ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل

 -----------  -----------  
  ٥٢٣٫٧٧٨  ٣٨٨٫٣٠٥  
  ======  ======  

      المستحق إلى أطراف ذات عالقة
   يونيو ٣٠  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم 

  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
      

  ٢٣٫٢٧٧  ٣٣٫٩٠٢  أطراف ذات عالقة أخرى
  =====  =====  

  
  

  األجل الذمم المدينة طويلة   )١(

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
     

  ١٠٫٤٨٥  ٨٫٦٧٢  إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٣٫٤٩٥(  )٣٫٤٦٩(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

   ----------   ---------  
  ٦٫٩٩٠  ٥٫٢٠٣  االستحقاق طويل األجل

  =====  ====  
  

  ويل المصرفيترتيبات التم  ١٨
  

  التمويل المصرفي اإلسالمي  (أ)

    
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        
        قصير األجل )١(

  ٢٢٤٫٢٨٧  ٢٢١٫٩٥٨    (أ) تسھيالت المضاربة
  ١١٥٫٩١٨  ١٢٥٫٠٠٠    (ب)  تسھيالت مرابحة السلع

  -  ١٥٤٫٢٨٧    (ج)  تسھيالت اإلجارة
    -  ٨٢٫٦٥٤  االستحقاق قصير األجل من التمويل طويلة األجل (راجع أدناه)

  -----------  -----------  
    ٣٤٠٫٢٠٥  ٥٨٣٫٨٩٩  
    ======  ======  



١٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةلفترة 

  

  (تابع)  ترتيبات التمويل المصرفي  ١٨
  

  (تابع)  التمويل المصرفي اإلسالمي  (أ)

    
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    

        تسھيالت مرابحة السلع  – طويلة األجل )١(
       

  -  ٤٩٥٫٩٢٣    تم الحصول عليھا خالل الفترة/السنةالتي  التسھيالت
  -  )٢٠٫٦٦٤(    ناقصاً: المبالغ المسددة خالل الفترة/السنة

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

  -  ٤٧٥٫٢٥٩    الرصيد الختامي
  -  )٨٢٫٦٥٤(    ناقصاً: االستحقاق قصير األجل (راجع أعاله)

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

  -  ٣٩٢٫٦٠٥    ل االستحقاق طويل األج
    =========  ===  

  

ربح خضع لمعدل تو ٢٠٢٢طويلة األجل التي تم الحصول عليھا خالل الفترة الحالية حتى  تسھيالت مرابحة السلع يمتد تاريخ استحقاق
ً  ٪٢ .٦يبلغ  ية الموحدة للمجموعة للسنة للضمانات المشار إليھا في البيانات المال المقدمة مقابل ھذه التسھيالت مشابھة لضماناتا. إن سنويا

   . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في 
  

إلى الطرف مبلغ إن المضاربة ھي نوع من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين (بنك)   )أ(
  ح الناتج المتفق عليھا بشكل مسبق. اآلخر (المجموعة) الذي يقوم باستثماره مستعيناً بخبرته مقابل نسبة محددة من الرب

  

يتمثل التمويل اإلسالمي من خالل المرابحة في عقد مبرم بين طرفين يقوم بموجبه أحد الطرفين (بنك) بشراء أصل وبيعه إلى الطرف   )ب(
  بناًء على ربح متفق عليه بشكل مسبق.  على أساس دفعات مؤجلةاألخر (المجموعة) 

  

ر من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين (بنك) بشراء/االستحواذ إن اإلجارة ھي نوع أخ  )ج(
      ويقوم بتأجيره إلى المجموعة مقابل دفعات إيجار محددة لفترة إيجارية محددة.أو من المجموعة على أصل من طرف ثالث 

  

  ئدةفا تي يترتب عليھاال ةالمصرفيت التمويال  (ب)
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      األجل ةقصير  )   ١(
  ٨٫٦٤٤  ٤٥٫٣٤٠  سحوبات مصرفية على المكشوف

  ١٢٣٫٥٦٢  ٨٧٫٩٣١  قروض قصيرة األجل
  ١٩٠٫٩٨٠  ١٨٩٫٧٢٧  االستحقاق قصير األجل من القروض المصرفية طويلة األجل (راجع أدناه)

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

  ٣٢٣٫١٨٦  ٣٢٢٫٩٩٨  
  ========  ========  

  

      قروض مصرفية طويلة األجل  )   ٢(
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٫١١٦٫٣٨٤  ١٫٥٠٠٫٦٨٦  الرصيد االفتتاحي
  ١٫٤٨٠٫٠٧٤  ٢٦٫٩٣٤  عليھا خالل الفترة/السنةزائداً: القروض التي تم الحصول

  )١٫٠٩٥٫٧٧٢(  )٥٤٠٫٢٦٢( خالل الفترة/السنة المسددةناقصاً: المبالغ 
  ----------------  -----------------  

  ١٫٥٠٠٫٦٨٦  ٩٨٧٫٣٥٨  الرصيد الختامي
  )١٩٠٫٩٨٠(  )١٨٩٫٧٢٧(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل (راجع أعاله)

  -------------- -  ------------- ---  
  ١٫٣٠٩٫٧٠٦  ٧٩٧٫٦٣١  االستحقاق طويل األجل

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

  



٢٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  رتيبات التمويل المصرفي (تابع)ت  ١٨

  
  (تابع)  فائدة تي يترتب عليھاال ةالمصرفيت التمويال  (ب)

  

تم اإلفصاح الت الفائدة والضمانات المقدمة، إن التفاصيل المتعلقة بالقروض المصرفية طويلة األجل، بما في ذلك شروط السداد ومعد
يمتد تاريخ استحقاق القرض المصرفي طويل . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لمنتھية في للسنة اعنھا ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

  سنوياً.  ٪٣٫٦بواقع ويخضع لمعدل فائدة  ٢٠٢٠األجل الجديد الذي تم الحصول عليه خالل الفترة الحالية حتى 
  

  األدوات المالية المشتقة     ١٩
  

مقايضة مشتقات  ر. قامت المجموعة خالل الفترة الحالية بتصنيفاألدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطالمجموعة  تستخدم
ً لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم للتدفق النقدي حوطات أسعار الفائدة كت "األدوات المالية: االعتراف  ٣٩وفقا

  الفائدةات في أسعار تحد من مخاطر اختالفات التدفق النقدي التي تنتج من التحركحيث أنھا  والقياس"
  

البيان  العادلة ضمن قيمھافي  بالجزء الفعال من التغيرات يتم قياس أدوات التحوط بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير، وتم االعتراف
ال من يتم على الفور االعتراف بأي جزء غير فع جزء من احتياطي تحوط التدفق النقدي. إليرادات الشاملة األخرى على أنهالموحد ل

  التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن األرباح أو الخسائر.
  

التي تساوي القيم السوقية، باإلضافة إلى القيم االسمية التي تخضع ويبين الجدول أدناه القيم العادلة السالبة لألدوات المالية المشتقة، 
موجودات المشتقة ذات الصلة، والسعر أو المؤشر المرجعي، وتشكل األساس للتحليل وفقاً لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية بقيمة ال

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

  
تاريخ       

  االستحقاق
  سنةالل خ
  واحدة 

تاريخ 
  االستحقاق

من سنتين إلى 
  خمس سنوات

تاريخ االستحقاق 
  خالل أكثر من 
    خمس سنوات

القيمة العادلة 
  الــــــــــسالبة

الــــقيمة 
  االسميـة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠

           

  ائدة عقود مقايضة أسعار الف
  ٩٦٫٦١٠  ٢٩٦٫٥٣٧  ١٨٫٥٣٤  ٤١١٫٦٨١  ١٫٦٩٢  لتحوطلالمستخدمة    
  ---------  -----------  ----------  -----------  ---------  
  ٩٦٫٦١٠  ٢٩٦٫٥٣٧  ١٨٫٥٣٤  ٤١١٫٦٨١  ١٫٦٩٢  
  =====  ======  =====  ======  =====  
            
         (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر ٣١

            

  ائدة عقود مقايضة أسعار الف
  -  -  -  -  -  لتحوطلالمستخدمة    
  ----  ----  ----  ----  ----  
  -  -  -  -  -  
  ==  ==  ==  ==  ==  
  



٢١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  مدققة)(غير  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ١٩

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة

  
اه، يتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقيمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدن

  : سات القيمة العادلة بصورة عامةمستوى من المدخالت الھامة لقيااستناداً إلى مدخالت أقل 
  

  .مماثلة: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات ١المستوى 
: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى األول وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء ٢المستوى 

  ير مباشر (مشتقة من األسعار). بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غ
  غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة). : مدخالت لموجودات أو مطلوبات٣ى المستو

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

استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (
، احتفظت المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية التي تم قياسھا بالقيمة ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في  عامة) في نھاية فترة التقرير.

  لة:العاد
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠

        ة المشتقةالمالي المطلوبات
  -  ١٫٦٩٢  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

 ----- --------  -----  
  -  ١٫٦٩٢  -  
  ===  ====  ===  
  
  ٣توى المس  ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر ٣١

        المطلوبات المالية المشتقة
  -  -  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

  -----  -----  -----  
  -  -  -  
  ===  ===  ===  
  

لقياسات  ٣ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  العادلة ةلقياسات القيم ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك أي تحويالت بين المستوى 
  . ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرالقيمة العادلة خالل فترة 

  
  أساليب التقييم

  
  المالية المشتقة األدوات

  
لتحديد وفر سوق نشط يرتكز احتساب القيمة استناداً إلى األسعار المدرجة أو المعدالت المتاحة في سوق نشط لألداة، في حال عدم ت

  ألسعار المدرجة، تشتمل أساليب التقييم المستخدمة على ما يلي:ا
 الالحقة ذات الصلة؛ لألحداث، حيثما كان ذلك متاحاً، والتي يتم تسويتھا وفقاً الحديثةأسعار أو معدالت السوق  -
 الرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة بشكل كبير؛ -
 فق النقدي المخصوم؛تحليل التد -
 نماذج تسعير الخيارات؛ -
 وأسلوب التقييم الموحد بالقطاع والذي يقدم تقدير موثوق لألسعار التي تم الحصول عليھا في معامالت السوق الفعلية. -

  
التي  الئتمانومخاطر امخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة  ُتظھريخضع تقدير القيمة العادلة لتسوية مخاطر االئتمان التي 
أو أسعار االئتمان  العقود الحالية لمقايضة مخاطر فروق االئتمان المشتقة من يتعرض لھا الطرف المقابل؛ يتم احتساب ذلك استناداً إلى

   السندات.
  



٢٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع)األدوات المالية المشتقة   ١٩

  
  بخالف األدوات المالية المشتقةالمالية  والمطلوبات الموجودات

  

إلى أطراف  / ى والمستحق منمثل الذمم المدينة التجارية واألخر األخرى لم تقم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية
 طبيعةلحيث أن قيمھا العادلة تقارب قيمھا الدفترية نظراً ل وترتيبات التمويل المصرفيذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى 

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

  
  توزيعات األرباح وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٠

  

 ٪٣٠عتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع با ٢٠١٦مارس  ١٦قام المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ  )١
  في شكل أسھم وفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة. ٪٥و
 

باعتماد األتعاب المقترحة ألعضاء مجلس  ٢٠١٦مارس  ١٦قام المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ  )٢
 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١في مليون درھم للسنة المنتھية  ٣٫٧اإلدارة بمبلغ 

 
  ربحية السھم    ٢١

  

الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة كما في  مالكييرتكز احتساب ربحية السھم األساسية على األرباح المنسوبة إلى 
  ويتم احتسابھا على النحو التالي: ٢٠١٦ يونيو ٣٠

  
          (غير مدققة)يونيو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في

          

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  *ُمعاد بيانھا        *ُمعاد بيانھا    
  اإلجمالي          العمليات المتوقفة      العمليات المستمرة     

              ربحية السھم
صافي األرباح / (الخسائر) المنسوبة إلى 

 ١٣٦٫٣٢٠ ١١٢٫٧٦٥  )١٫٢٩٩(  -  ١٣٧٫٦١٩  ١١٢٫٧٦٥  مالكي الشركة (ألف درھم)
 ====== ====== ======  ======  ======  ======  

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

  ٠ .١٦  ٠ .١٣  ٠ .٠٠  -  ٠ .١٦  ٠ .١٣ أرباح السھم (درھم)
 ===  ===  ===  ===  === === 
             

            (غير مدققة)يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في الثالثةفترة 
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  *ُمعاد بيانھا        *ُمعاد بيانھا   
  اإلجمالي          العمليات المتوقفة      العمليات المستمرة    

              ربحية السھم
 صافي األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة

  ٧٩٫١٩٥  ٥٤٫٩٦٣  ١٤  -  ٧٩٫١٨١  ٥٤٫٩٦٣  (ألف درھم)
  ======  ======  ======  ======  ======  ======  

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

  ٠ .٠٩  ٠ .٠٦  ٠ .٠٠  -  ٠ .٠٩  ٠ .٠٦ أرباح السھم (درھم)
 ===  ===  ===  ===  === === 

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

  
أي اصدار أسھم منحة. نتيجة لعملية تم خالل الفترة الحالية زيادة عدد أسھم رأس المال المصرح بھا والمصدرة نتيجة رسملة األسھم؛ 

تعديل احتساب ربحية السھم األساسية والمخفضة للفترة المقارنة وفقاً لذلك ويتم احتساب ربحية السھم باستخدام العدد المعدل تم اإلصدار، 
  لألسھم.

  
  . ٢٩* راجع إيضاح 



٢٣ 

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

  (تابع)ومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعل
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٢

  

أصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القروض والسلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة بما في ذلك شركات تابعة وائتالفات 
  ة من بنوك تجارية.مشترك

  
  عقود اإليجار التشغيلية  ٢٣

  

  كمؤجر:   
  

تزيد عن خمس تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية. تمتد عقود اإليجار عادًة لفترة 
  رية لتعكس اإليجارات السائدة لدى السوق. سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دو

  

 يونيو ٣٠  
 ٢٠١٦  

 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

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

  ٢٨٫٣٠٣  ٣٢٫٩٥٥  أقل من سنة
  ٦٧٫٢٢٦  ٦٩٫٧٢٦  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١١٦٫٦٦٧  ١٠٦٫٦٦٧  أكثر من خمس سنوات
  --------------  ------------  
  ٢١٢٫١٩٦  ٢٠٩٫٣٤٨  
  ========  ======  

  

  احتساب التضخم غير االعتيادي  ٢٤
  

بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي في ضوء وحدة  ھاعرض البيانات المالية التي تم إعداد ٢٩يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 
ارنة للفترات السابقة وفقاً لنفس الشروط الخاصة بأخر بيان القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المق

 وعلى شركة) ٢٠١٣المحدودة، شركة تابعة في إيران (من  .سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع للمركز المالي. وقد تم تطبيق ذلك على
تم احتساب التأثير من خالل عوامل )، وعليه ٢٠١٤(من  ، شركة تابعة في السودانالمحدودة سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار

  التحويل المشتقة من مؤشر أسعار المستھلك. 
  

، توقف اقتصادي الجمھورية اإلسالمية اإليرانية عن كونه اقتصاد ذي تضخم غير اعتيادي وعليه، توقفت المجموعة ٢٠١٥في سنة 
ذلك الحين فصاعداً. نتيجة لھذا التغير، فإن القيم الدفترية منذ  ٢٩عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٥يناير  ١اعتباراً من 

إال أنه سوف  .٢٠١٥يناير  ١تشكل األساس الخاص بالموجودات ذات الصلة في  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للموجودات غير المالية الُمبينة في 
(شركة تابعة في إيران)  المحدودة ..م.عسيراميك رأس الخيمة شيستمر تصنيف فروقات تحويل العمالت األجنبية المترتبة على عمليات 

  ضمن احتياطي التضخم غير االعتيادي في حقوق الملكية.   
  

ً إن تطبيق إجراءات إعادة البيان  لھا تأثير على تعديل بعض السياسات المحاسبية على مستوى الشركة  ٢٩لمعيار المحاسبي الدولي ل وفقا
تأثير احتساب التضخم غير االعتيادي فيما يلي  انات المالية بموجب تحويل التكلفة التاريخية.التابعة، والتي تم استخدامھا عند إعداد البي

 :)٢٧لحين تصنيف موجوداتھا كمحتفظ بھا للبيع (راجع إيضاح ( لسودانلعلى المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
 

 ودان)سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار المحدودة (السشركة 
  ٢٠١٥يونيو ٣٠  

  ألف درھم التأثير على بيان المركز المالي
  (غير مدققة)  
    

  ٣٫٥٥٥  الزيادة في الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٥٫٨٦٥  الزيادة في المخزون

   ---- --- ----  

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

    المخصصة إلى:
  حقوق الملكية بسبب التضخم غير الزيادة في الرصيد االفتتاحي ل

  ١٦٫٢٤٩  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١االعتيادي المتراكم منذ    
  ٤٤  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

  )٦٫٨٧٢(  التأثير على األرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية
   -------- ----  

  ٩٫٤٢٠  
  =====  



٢٤ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  احتساب التضخم غير االعتيادي (تابع)  ٢٤

  
مليون درھم.  ٢٫٣١ خسائر بلغتفي تمًثل صافي تأثير احتساب التضخم غير االعتيادي في السودان على صافي مبالغ المركز النقدي ي

لتضخم غير ، لم تتم مالحظة أي تأثير ل٢٠١٥مع الوضع في االعتبار استبعاد المنشأة في السودان في ديسمبر  .٢٧راجع اإليضاح 
  خالل الفترة الحالية.   االعتيادي

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٢٥

  
  ٢٠١٦حيازة شركات تابعة في 

  
ً ل ةمن حص ٪٥٠المجموعة على  استحوذت ،٢٠١٦ناير ي ١اعتباراً من  حقوق طريقة الملكية المتبقية في الشركتين المحتسبتين وفقا

الملكية وھما سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش، وتم تحويلھما إلى شركات تابعة مملوكة 
  .١١بالكامل للمجموعة. راجع إيضاح 

  
لسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس  التي يمكن تحديدھاللموجودات والمطلوبات  المبدئية العادلة ةفيما يلي القيم

  ا المجموعة:معليھ استحوذتالخيمة جي إم بي إتش اللتان 
  

    
سيراميك رأس الخيمة 
  المملكة المتحدة ليمتد

سيراميك رأس الخيمة 
  اإلجمالي  تشجي إم بي إ

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       

  ٨٫٨٦٨  ٥٫٩٧٤  ٢٫٨٩٤  معداتالالت واآلممتلكات وال
  ٩٢٨  ٩٢٨  -  ملموسةالموجودات غير ال

  ٥٥٫٥٦٧  ٤٧٫٦٣٦  ٧٫٩٣١  المخزون
  ٣١٫٦٠٩  ٢١٫٢٣٥  ١٠٫٣٧٤  الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ٥٫١٧٣  ٤٫٤٦٧  ٧٠٦  النقد واألرصدة المصرفية 
  -----------  ----------  -- ----------  

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

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

        
  )١٫٧٨٤(  -  )١٫٧٨٤(  )١١الموجودة سابقاً (راجع إيضاحللحصص  العادلةناقصاً: القيمة 

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

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

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

  )٥٠٫٣٥٦(       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الشھرة التجارية في 
      -----------  

  )٦٨٫٨٨٥(      ٢٠١٦يونيو  ٣٠الشھرة التجارية في 
      =======  
  

. في حالة الحصول على مبدئيةبصورة  ٢٠١٦المترتبة على االستحواذ في  المذكورة أعاله والشھرة التجارية تم تحديد القيم العادلة
معلومات جديدة خالل سنة واحدة من تاريخ االستحواذ فيما يتعلق بالحقائق والظروف القائمة في تاريخ االستحواذ وكانت تلك المعلومات 

يتم تعديل  في تاريخ االستحواذ، سوف ان قد تم تكوينھاتتطلب تعديالت على األرقام الواردة أعاله، أو على أي مخصصات إضافية ك
  عملية احتساب االستحواذ.  

  
خالل الفترة من االستحواذ على حصص مسيطرة في سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش 

 ٧٫٧٥يمة مليون وصافي خسائر بق ٨٧٫٧٩الشركتين المستثمر بھما بإجمالي إيرادات بلغت  ت كل من، ساھم٢٠١٦يونيو  ٣٠حتى 
  .للفترة المجموعة أرباحمليون درھم إلى 

  
  



٢٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  (تابع) مسيطرة حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير  ٢٥

  
  ٢٠١٥تابعة خالل عام  شركاتاستبعاد 

  
رأس في " ٪٧٥٫٧١و ٪٥٥البالغة  ، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا)الفترة السابقة( ٢٠١٥يونيو  ٣٠المنتھية في خالل الفترة  )١(

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

  مليون درھم. 
  
 واترتيكس الخيمة في إحدى الشركات التابعة وھي "رأ ٪٣٩حصتھا البالغة  باستبعادقامت المجموعة ، ٢٠١٥أبريل  ١اعتباراً من  )٢(

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

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

  
  ألف درھم  
    

  ٤٨٫٠٤٢  إجمالي الموجودات
  )٤٢٫٩٨٤(  ناقصاً إجمالي المطلوبات

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

  )٥٠٦(  ناقصاً: القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة
  )٢٫٥٨٠( ناقصاً: القيمة العادلة للحصة المتبقية المحتفظ بھا

  )٤٫٢٤٧(  ثمن البيعناقصاً: 
  ----------  
  )٢٫٢٧٥(  من االستبعاد )األرباح(
  ======  

  
   المحتفظ بھا للبيع االستبعادموجودات ومطلوبات مجموعة   ٢٦

  
رأس الخيمة ، تم استبعاد الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا للبيع في كٍل من ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 

. عالوة على ذلك، لدى المجموعة شركة تابعة المحدودة سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار شركةو ايفت ليمتدفارماسوتيكلس بر
ت خطة اإلدارة سابقة. تغيرسنوات تعمل في مجال صناعة القوارب، والتي تم تصنيفھا على أنھا مجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع في 

فيما يتعلق ببيع مجموعة االستبعاد وتوقفت محاوالت البيع. وعليه، فإن الموجودات البالغة  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١خالل السنة المنتھية في 
ً على أنھا محتفظ بھا للبيع تمت إعادة تصنيفھا  ١٫٥مليون درھم والمطلوبات البالغة  ٢٠٫٣١ مليون درھم على التوالي والمصنفة سابقا

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١إلى الموجودات والمطلوبات كما في 



٢٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
          العمليات المتوقفة  ٢٧

  
وشركة  رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتدكاتھا التابعة وھما السابقة، التزمت المجموعة بخطة لبيع شركتين من شر السنةفي 

، وبالتالي تم بيان ھاتين الشركتين كمجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع. قامت المحدودة سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار
ص بھا في رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد ببيع االستثمار الخا ٢٠١٥يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةالمجموعة خالل فترة 

العمليات في رأس الخيمة السودان  بيانمليون درھم. وتم االستمرار في  ٠٫٥٦بلغت  بأرباحمليون درھم وتم االعتراف  ١٧٫٠٤مقابل 
  على أنھا عمليات متوقفة. 

      

شركة سيراميك رأس 
الخيمة السودانية 

  المحدودةلالستثمار 
  ٢٠١٥و يوني ٣٠    
  ألف درھم    
  (غير مدققة)    
      

  ٢٩٫٧٢٢    اإليرادات
  )٢٨٫٧١٥(    المصروفات

  )٢٫٣٠٦(  )٢٤الخسائر من صافي المركز المالي (راجع إيضاح 
   ---------  
  )١٫٢٩٩(  السنة )خسائر(
  =====  
    
    من العمليات المتوقفة )الخسائر(
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠ 

  ألف درھم  
    

  )١٫٢٩٩(  مالكي الشركةالمنسوبة إلى 
  ---------  

  )١٫٢٩٩(  اإلجمالي
 =====  
  

  التقارير حول القطاعات  ٢٨
  

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

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

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

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

    

 وأدوات المائدة والدھانات والبالستيك والمواد الكيميائية ومواد التنقيب والصنابيرالطاقة تتضمن صناعة وتوزيع   صناعات أخرى:
  (الحنفيات).

    

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

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

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

  
  
  
  
  



٢٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)  ٢٨

  

  
مــــنتجات 
 المقاوالت السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  فالــــــحذ  أخــــرى  أخــــــرى

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

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرفترة 
  (غير مدققة)

              

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

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

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

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

   ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في 
  (غير مدققة)

          

  ٥٫٩٥٩٫٧٠٠  )١٫٧٣٥٫٩٣١(  ٣٦٣٫٠٧٥  ٤٨٩٫٢٧٥ ٤٦٦٫٩٠٢ ٦٫٣٧٦٫٣٧٩  إجمالي الموجودات
  ========  =======  ======  ======  =========  ========  

  ٣٫١٧٥٫١٣١  )٥٨٤٫٣٤٣(  ١٢٦٫٤٨٤  ١٢٠٫٩٠٣ ١٩٤٫٧٥٤ ٣٫٣١٧٫٣٣٣  إجمالي المطلوبات
  ========  ======  ======  ======  ========  ========  

 

  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرفترة 
  (غير مدققة)

  

              

  ١٫٥٤٨٫٢٥٠  -  ٥٠٫٩٥٦  ١٢٥٫٨٢٠  ١٤٩٫٦١٥  ١٫٢٢١٫٨٥٩  اإليرادات الخارجية 
  -  )٢٠٧٫٣٣٥(  ٤٣٫٦٦٦  ٦٧٫١٨٧  ٦٫٩٠٢  ٨٩٫٥٨٠  اتاإليرادات فيما بين القطاع

   ------- ------  ---- -------  ------- -- --  ------- ---   -------------  ------- -- ----  
  ١٫٥٤٨٫٢٥٠  )٢٠٧٫٣٣٥(  ٩٤٫٦٢٢  ١٩٣٫٠٠٧  ١٥٦٫٥١٧  ١٫٣١١٫٤٣٩  إجمالي اإليرادات

  =======  ======  ======  =====  =======  =======  
  ١٤٥٫٥٩٦  )٢٥٥٫١١٢(  ٥٫١٩٩  ٣٠٫٦٩٢  ١٧٫٧٤١  ٣٤٧٫٠٧٦  (ُمعاد بيانھا) رةالقطاع للفت أرباح

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  (مدققة)

              

  ٥٫٩٨١٫٧٧٥  )١٫٦٤٠٫٩١٤(  ٣٥٧٫٩٦١  ٤٩٤٫٠٣١  ٤٨٥٫٠٨١  ٦٫٢٨٥٫٦١٦  إجمالي الموجودات
  =======  ======  ======  ======  ========  =======  

  ٣٫٠٤٤٫٣٢٣  )٤٨٥٫٨٢٣(  ١١٩٫٩٤٩  ١١٣٫٦٢٢  ٢٤٦٫٠٨٣  ٣٫٠٥٠٫٤٩٢  إجمالي المطلوبات
  =======  ======  ======  ======  ========  =======  

  

  تسوية األرباح أو الخسائر الخاصة بالقطاعات الصادر تقارير بشأنھا
  

  يونيو ٣٠  
 ٢٠١٦  

  يونيو ٣٠
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  )ةمدقق(غير   
  *ُمعاد بيانھا    
      

  ٣٨٨٫٨٤٩  ١٨١٫٧٦٨  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضريبة
  )٢٥٥٫١١٢(  )٦٢٫٩٢٨(  حذف األرباح فيما بين القطاعات

  ١١٫٨٥٩  ١٢٫٣٣٦  الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا ُمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  -----------  -----------  
  ١٤٥٫٥٩٦  ١٣١٫١٧٦  
  ======  ======  
  

  .٢٩*راجع إيضاح 



٢٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  إعادة البيان  ٢٩

  
. كانت ھذه اقتصاد الجمھورية اإلسالمية اإليرانية تنطبق على غير اعتيادي المتضخم بشكل قتصادلم تعد معايير اال، ٢٠١٥ي سنة ف

وفقاً ألحدث المعلومات االقتصادية المتاحة. وحتى ذلك الحين (أي في  ٢٠١٥المعلومات متاحة للمجموعة في الربع األخير فقط من سنة 
)، كانت المجموعة تعتبر إيران من الدول ذات االقتصاد المتضخم بصورة غير اعتيادية وقامت ٢٠١٥من سنة  التسعة أشھر األولى

توقفت المجموعة عن  ،٢٠١٥يناير  ١اعتباراً من بتطبيق عمليات االحتساب المناسبة وفقاً لذلك. بناًء على المعلومات المحدثة المتاحة، و
منذ ذلك الحين فصاعداً. نتيجة لھذا التغير، فإن القيم الدفترية للموجودات غير المالية الُمبينة في  ٢٩تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

وتمت إعادة بيان احتساب التضخم غير  ٢٠١٥يناير  ١تشكل األساس الخاص بالموجودات ذات الصلة في  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
التالية لقيم التضخم غير لى ذلك، قامت المجموعة بعملية إعادة البيان بناًء ع. ٢٠١٥يونيو  ٣٠حتى الذي تم في الفترة االعتيادي 

  االعتيادي المعترف بھا سابقاً. 
  

   ٢٠١٥يونيو  ٣٠ – بيان المركز المالي

  وفقاً للبيان السابق    
تعديالت التضخم 
  وفقاً إلعادة البيان  غير االعتيادي

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  ققة)(غير مد  (غير مدققة)  
        

  ١٫١٥٥٫٧٢٢  )١١٫٢١٤(  ١٫١٦٦٫٩٣٦  ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٨٫٠٧٠  )٩(  ١٨٫٠٧٩  الموجودات غير الملموسة

  ١٫١٣٢٫٩٨١  )٥٫٣٠٩(  ١٫١٣٨٫٢٩٠  المخزون
  ٣٫٩٤٩٫٥٣٠  -  ٣٫٩٤٩٫٥٣٠  أخرى

  --------- -----  ---------- --  -------- ------  
  ٦٫٢٥٦٫٣٠٣  )١٦٫٥٣٢(  ٦٫٢٧٢٫٨٣٥  إجمالي الموجودات

  ========  =======  ========  
   --------------  -------   --------------  

  ٣٫٣٩٦٫٢٨٣  -  ٣٫٣٩٦٫٢٨٣  إجمالي المطلوبات
  ========  ====  ========  
        

  ١٫١٩٩٫٣٧٠  )٦٠٨(  ١٫١٩٩٫٩٧٨  األرباح المحتجزة
  )٧٧٫٤٩٣(  )١٢٫٦١٨(  )٦٤٫٨٧٥(  احتياطي التضخم غير االعتيادي

  ٢٠٦٫٨٢٢  )٣٫٣٠٦(  ٢١٠٫١٢٨  الحصص غير المسيطرة
  ١٫٥٣١٫٣٢١  -  ١٫٥٣١٫٣٢١  أخرى

  ========  === ===  == ======  
  ٢٫٨٦٠٫٠٢٠  )١٦٫٥٣٢(  ٢٫٨٧٦٫٥٥٢  إجمالي حقوق الملكية

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



٢٩ 

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

  (تابع)الية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات الم
  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  إعادة البيان (تابع)  ٢٩

  
   ٢٠١٥يونيو  ٣٠ – بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

  

  وفقاً للبيان السابق    
  تعديالت التضخم
  غير االعتيادي

  تعديالت أخرى
  إلعادة البيانوفقاً 

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

  -  -  ٢٫٨٥٥  )٢٫٨٥٥(  الخسائر من صافي المركز النقدي
  )١٫١١٦٫٢٣٧(  )١٫٨٥٣(  )٤٫١٠٢(  )١٫١١٠٫٢٨٢(  تكلفة المبيعات

  )١٥٩٫٩١٦(  )٢٫٣٩٠(  ٢٠١  )١٥٧٫٧٢٧(  المصروفات العمومية واإلدارية
  ٣٤٫٩٥٧  ١٫١١٥  ٢٨٦  ٣٣٫٥٥٦  إيرادات أخرى

  ١٫٣٨٦٫٧٩٢  ٣٫١٢٨  -  ١٫٣٨٣٫٦٦٤  أخرى
  ------- -----   ---------  -------  --------- ---  

  ١٤٥٫٥٩٦  -  )٧٦٠(  ١٤٦٫٣٥٦  أرباح الفترة
  )٢٠٫٦٩٨(  -  ١٫٢٩٨  )٢١٫٩٩٦(  فروق صرف عمالت أجنبية
  ١٦٫٢٤٨  -  )١٧٫٠٧٠(  ٣٣٫٣١٨  تأثير التضخم غير االعتيادي

  -----------  --------- ---  -----  -----------  
  ١٤١٫١٤٦  -  )١٦٫٥٣٢(  ١٥٧٫٦٧٨  إجمالي اإليرادات الشاملة

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

  األحداث الالحقة  ٣٠
  

مر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية كما تعھد المساھم اآلخر لشركة رأس الخيمة للتوزيع أوروبا، شركة مستث، ٢٠١٦يوليو  ١اعتباراً من 
 التابعة المملوكة بالكامل من قبل شركاتالاحدى  باإلنابة عنمن قبلھا  ٪٥٠لغة في تاريخ التقرير، بأنه يتم االحتفاظ بالحصة المتبقية البا

ً بغرض المصلحة النفعية.  وھي "سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة" المجموعة التقرير، تحتفظ ھذا لتاريخ  وبالتالي، الحقا
  الشركة.ھذه من أسھم  ٪١٠٠ المجموعة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


