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            شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع                            
      

                                                                        تقرير مجلس اإلدارة                      
             

                                   4201 سبتمبر 30أشھر المنتھية في  تسعةاألداء المالي لفترة ال                        
  

    2014 نوفمبر 12                           

    
  

  السادة مساھمي الشركة الكرام،
  

ا في  4201أشھر من العام  تسعةفترة اللنشطة األعمال واألتقرير عليكم عرض نأن  نايسر دة كم ة الموح ة المرحلي مع المعلومات المالي
  .4201 سبتمبر 30
  

  النتائج:
  

ز  األقل ربحيةالذات التركيز على تقليص األعمال الغير أساسية إعادة خالل ھذه الفترة، استمرت  الشركة في تنفيذ إستراتيجية  والتركي
ة نفس على مليون درھم   2,121مبلغ في حين أظھرت إيرادات السيراميك واألدوات الصحية األساسية  على العمليات األساسية. درج

رادات المجموعةوأظھرت العام الماضي،  نتائج ى إي م  إنخافض 2,484 عل ون درھ بة  املي ام 6.6بنس رة من الع نفس الفت ة ب % مقارن
  .%*31.8 اضإنخفبمليون درھم  363على غير أساسية لإيرادات األعمال ابينما أظھرت  الماضي

  
رةسجل  ح الفت م ( 207.3 صافي رب ون درھ م  220.5ملي ون درھ د  في نفسملي ام الماضي) بع رة من الع ارالفت ة  إعتب خسارة دفتري

اديالتضخم  وذلك نتيجة إحتسابمليون درھم  46.8بمقدار  ر إعتي ران والسودان ( الغي در في إي رة من ب ق ام صفر في نفس الفت الع
غ  المعدل صافي ربح الفترةوسجل  .الماضي) بة  254.1قبل الخسارة ھو مبل ادة بنس ل زي م ويمث ون درھ رة 15.3ملي % من نفس الفت

  من العام الماضي.
  
  

  YTD  2014الوحدة البيان
 سبتمبر 30

2013  YTD  
 سبتمبر 30

 التغيير

       
 - 2,127.5 2,120.9مليون درھماألساسية صافي اإليرادات

 (%31.8) 532.6 363.5  مليون درھم  صافي اإليرادات الغير أساسية
 (%6.6) 2,660.1       2,484.4  مليون درھم  اإلجمالي صافي اإليرادات

 (%8.3) 739.6 678.3  مليون درھم  مجمل الربح
 )نقطة أساس (50 %27.8%27.3% ھامش مجمل الربح

 (%6.0) 207.3220.5درھممليون صافي الدخل المعلن عنھا
  -  0.0(46.8) مليون درھم تأثير التضخم الغير إعتيادي

  %15.3  220.5  254.1  مليون درھم  المعدل دخلصافي ال
  (%3.6) 212.3220.2 مليون درھم (األقلية)الحقوق الغير مسيطرةبعد  صافي الربح
 (%3.7)0.27 0.26           درھم  المعلن عنھا ربحية السھم

  
  

2014الوحدة البيان
سبتمبر 30

2013  
 ديسمبر 31

 التغيير

       
 %6.2 6,030.25,679.3مليون درھم إجمالي األصول

 %10.0 817.5743.2مليون درھم **رأس المال المساھم
 %11.3 2,714.42,473.5مليون درھم حقوق المساھمين

  
رادات السيراميك واألدوات الصحية ا من  * تمثل إي اوالت وغيرھ ر أساسية المق رادات الغي ل اإلي ا تمث اج، بينم ع اإلنت ة من مواق ية مبيعات الشركة المجمع األساس

  األنشطة األخرى.
  
  .منحةالأسھم  10 % منح نتيجةزيادة رأس المال  **

    





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  
  
  
  
  
  



  

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

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  
  

  محتويات جدول ال
_________________________________________________________________________  

  
  

  صفحةال      
  

  ١      الموحدة  المالية المرحلية الموجزة مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوماتتقرير 
  

  ٢      بيان الدخل الموجز الموحد 
  

  ٣       الموحدالموجز األخرى  ةاملالش األرباح أو الخسائر واإليراداتبيان 
  

  ٤        بيان المركز المالي الموجز الموحد
  

   ٦ – ٥       الموحد الموجز لتدفقات النقديةابيان 
  

   ٨ – ٧      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
  

   ٢٣ – ٩       المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
  
  
  
  





 

٢ 

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

   (غير مدقق) بيان الدخل الموجز الموحد
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرفترة ل
  

    
   التسعة أشھرترة ــف     

  سبتمبر ٣٠منتھية في ـال 
  ـھر ـة أشـفــترة الثالث   
  سبتمبر ٣٠منتھية في ــلا

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
            

  ٩٢٢٫٣٠٤  ٨٢٣٫٢١٢  ٢٫٦٦٠٫١١٤  ٢٫٤٨٤٫٤٢٠    اإليرادات
  )٦٦٧٫٠٥٧(  )٦٠١٫٥٧٠(  )١٫٩٢٠٫٥٠٥( )١٫٨٠٦٫٠٩٨(  ١٠  تكلفة المبيعات

    ---------------  ---------------  ------------ -   ------------  
  ٢٥٥٫٢٤٧  ٢٢١٫٦٤٢  ٧٣٩٫٦٠٩ ٦٧٨٫٣٢٢   إجمالي األرباح

            
  )٨٩٫٧٩٣(  )٦٣٫٦٤٧(  )٢٣١٫٦٤٥(  )٢٢٩٫٢١٣(  ٦  المصروفات اإلدارية والعمومية 

  )٩٠٫٣٠٧(  )٨٣٫٤٤٥(  )٢٦١٫٥٨٣(  )٢٦١٫٧٩٥(  ٧  مصروفات البيع والتوزيع 
  ١٥٫٣٨٢  ١٠٫٦٥٣  ٤٣٫٦٥٠  ٤٩٫٨٣٨    اإليرادات األخرى

     ---------- --  -----------  -----------  -----------  
  ٩٠٫٥٢٩  ٨٥٫٢٠٣  ٢٩٠٫٠٣١ ٢٣٧٫١٥٢   النتائج من األنشطة التشغيلية

            
  )٣١٫٥٤٥(  )٣٧٫٦٤٨(  )١١١٫٢٥٥(  )٩٦٫٠٣٦(    تكلفة التمويل

  ٧٫٥٣١  ٦٫٥٦٠  ٢٥٫٠٦٥  ١٤٫٨٨٣    إيرادات التمويل
  محتسبة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا 

  ٧٫٥٩٨  ١٢٫٠٥٦  ٣١٫٨٢٢  ٣١٫٥٩٠  ٩  وفقاً لحقوق الملكية  
  -  -  -  ٥٩٫٠٨٢  )١(١٥  األرباح من تسوية أرصدة طرف ذي عالقة

  -  )٥٫٣٨٠(  -  )٢١٫٠٨٤(  ٢١  خسائر صافي المركز المالي
    ----------- -  -----------  -----------  ----------  

  ٧٤٫١١٣  ٦٠٫٧٩١  ٢٣٥٫٦٦٣  ٢٢٥٫٥٨٧    األرباح قبل الضريبة 
            

  )٣٫٨٠٩(  )٣٫٣٧٨(  )١٥٫١٨٨(  )١٨٫٢٧٧(    مصروفات الضريبة 
    -----------  -----------   ----------   ----------  

  ٧٠٫٣٠٤  ٥٧٫٤١٣  ٢٢٠٫٤٧٥  ٢٠٧٫٣١٠    أرباح الفترة
    ======  ======  =====  =====  
            

            :إلىاألرباح المنسوبة 
  ٧١٫٩٧١  ٦١٫٠١٨  ٢٢٠٫١٨٣  ٢١٢٫٣١٤    مالكي الشركة

  )١٫٦٦٧(  )٣٫٦٠٥(  ٢٩٢  )٥٫٠٠٤(    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------   ----------   ----------  
    ٧٠٫٣٠٤  ٥٧٫٤١٣  ٢٢٠٫٤٧٥  ٢٠٧٫٣١٠  
    ======  ======  =====  =====  

  ٠ .٠٩  ٠ .٠٧  ٠ .٢٧  ٠ .٢٦  ١٨  األساسية والمخففة (درھم) -ربحية السھم 
    ===  ===  ====  ====  
  
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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



 

٣ 

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

  (غير مدقق) الموحد الموجز ة األخرىالشامل األرباح أو الخسائر واإليراداتبيان 
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرفترة ل
  

    
  فــترة التسعة أشھر      

  سبتمبر ٣٠الــمنتھية في  
  فــترة الثالثـة أشـــھر    

  سبتمبر ٣٠الــمنتھية في 
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
            

  ٧٠٫٣٠٤  ٥٧٫٤١٣  ٢٢٠٫٤٧٥  ٢٠٧٫٣١٠    أرباح الفترة
            

            اإليرادات الشاملة األخرى:
        

ى اً إل البنود التي قد تتم إعادة تصنيفھا الحق
            األرباح أو الخسائر:

            
  )٢٫٣١٨(  )٢٣٫٥١٠(  )١٤٫٤٧١(  )٢٨٫٨٤٨(    نبيةفروق تحويل العمالت األج

    -----------  -----------  -----------  ----------  
  ٦٧٫٩٨٦  ٣٣٫٩٠٣  ٢٠٦٫٠٠٤ ١٧٨٫٤٦٢  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

    ======  ======  =====  =====  
            :المنسوبة إليإجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٦٩٫٩١٧  ٣٩٫٥٧٥  ٢٠٦٫٢٣٠  ١٨٦٫٦٦٠    مالكي الشركة
  )١٫٩٣١(  )٥٫٦٧٢(  )٢٢٦(  )٨٫١٩٨(    الحصص غير المسيطرة

    -----------  -----------   ----------  ---------  
  ٦٧٫٩٨٦  ٣٣٫٩٠٣  ٢٠٦٫٠٠٤  ١٧٨٫٤٦٢    إجمالي اإليرادات الشاملة 

    ======  ======  =====   =====  
  
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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





 

٥ 

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

  وحد (غير مدقق)بيان التدفقات النقدية الموجز الم
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرفترة ل

  رـالتسعة أشھترة ـف          
  سبتمبر ٣٠ ية فيالمنتھ   

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    

        غيليةاألنشطة التش
  ٢٣٥٫٦٦٣  ٢٢٥٫٥٨٧    أرباح الفترة قبل الضريبة 

      تسويات لـ:
  )٣١٫٨٢٢(  )٣١٫٥٩٠(    وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا 

  -  ٢١٫٠٨٤    صافي المركز المالي خسائر
  -  )٥٩٫٠٨٢(    األرباح من تسوية أرصدة طرف ذي عالقة 

  ٦٢٫٤٣٣  ٤٤٫٤٩٠    الفائدة مصروفات 
  )٢٥٫٠٦٥(  )١٤٫٨٨٣(    الفائدة إيرادات 

  )١٫١٥٥(  )٢٫٤٥٣(  األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ٩١٫٣٤٥  ١٣٧٫٥٠٧    لممتلكات واآلالت والمعداتل ستھالكاال

  ٢٫٠٩٥  ٢٫٠٣٨    إطفاء موجودات غير ملموسة
  ١٫٩٠٥  ٥٫٠٣٢    أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز مشطوبة 

  ٥٫٣٩٦  ٥٫٤٤٣    الك للعقارات االستثماريةاالستھ
  ٣٠٫٧٣٦  ١٧٫٦٢٥    المخصص لتعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  -----------  -----------  
    ٣٧١٫٥٣١  ٣٥٠٫٧٩٨  

        التغير في:
  )١٦٣٫٩٨٤(  )٢١٫٩٨٢(    المخزون (بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز) -
  ٤٥٫١٣٩  )١٦٨٫٤٣٦(    الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ٣٦٫٨٢٦  ٨٫٤٨٥    المستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذلك المستحق طويل األجل) -
  ٧٫٦٦٠  -    الموجودات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع -
  ١٥٣٫٨٢١  )٢٩٫١٨٤(    (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم)واألخرى الذمم الدائنة التجارية  -
  )٨٠٫٧٧٤(  )١٦٫٦٢٠(    عالقةالمستحق إلى أطراف ذات  -
  ٤٧  ١٫٢٢٥    المطلوبات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع   -
  )٧٫٢٧٨(  -    المطلوبات المالية المشتقة -
  )٤١٩(  ٢٫٤٦٠    موجودات الضريبة المؤجلة -
  )٣٧٢(  ٨٥    مطلوبات الضريبة المؤجلة -

  )١٫٥٦٩(  ١٦٫٧١٥    ضريبة الدخل المستردة / (المدفوعة)
  )٧٫٠١٣(  )٢٠٫٤٨٩(    ية الخدمة المدفوعة للموظفين تعويضات نھا

  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  ٤٫٢٠٠  )١٦٫٦٤٢(    التعديل على تحويل العمالت

    ------------  -----------  
  ٣٥٥٫٤١٥  ١٠٤٫٠١٥    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

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

        تثماريةاألنشطة االس
  )٦٤٫٣٩٥(  )٢٣٨٫٩٥٣(    حيازة ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

  -  )١٩(    حيازة عقار استثماري 
  ٥٣٫٤٨٥  ١١٫٤٩٢    التغير في الودائع المصرفية

  ١٫٧٩٦  ٢٫٨٨٨    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  )٢٫٢٢٩(  )٤٩١(    حيازة موجودات غير ملموسة

  ٨٫٠٥١  -    النقد الُمستحوذ عليه كجزء من حيازة شركة تابعة
  )١٫٧٢٣(  -    االستثمار في شركات ُمستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٢٤٫٧٢٣  ٣٢٫٤٠٨    توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ١٧٫٨٤٦  ١١٫٨٧٥   إيرادات الفائدة المستلمة

     -------------   ---------  
  ٣٧٫٥٥٤  )١٨٠٫٨٠٠(    صافي النقد (المستخدم في) / من األنشطة االستثمارية

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



 

٦ 

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

  (تابع)  (غير مدقق) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠نتھية في الم التسعة أشھرفترة ل
  
  فـترة التسعة أشھـر          

  سبتمبر ٣٠المنتھية في    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التمويلية
  ١٫١٧٤٫٩٤٧  ١٦٨٫٠٢٥    قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليھا 

  )١٫٠٤٨٫٨٩٨(  )٢١٩٫٣٠١(   تم سدادھا قروض مصرفية طويلة األجل
  )١٠٦٫١١٦(  ١٠٫٤٧٠    في القروض المصرفية قصيرة األجل افي الحركةص

  )٦٢٫٤٣٣(  )٤٤٫٤٩٠(    المدفوعة الفائدةمصروفات 
  )٦٫٣١٩(  )٧٫٢٤٦(    توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة 

  )١٤٨٫٦٤٠(  )١١١٫٤٨٠(    توزيعات األرباح المدفوعة 
  ١٫٠٥٨  ٧٥٢    سيطرةاألموال الُمستثمرة من قبل الحصص غير الم

     -------------   ------------  
  )١٩٦٫٤٠١(  )٢٠٣٫٢٧٠(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

  ١٩٦٫٥٦٨  )٢٨٠٫٠٥٥(    الزيادة في النقد وما يعادله (النقص) / صافي
        

  ٢٨٩٫٠٢٤  ٤٣٦٫٠٠٤    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    -----------  -----------  
  ٤٨٥٫٥٩٢  ١٥٥٫٩٤٩    لنقد وما يعادله في نھاية الفترةا

    ======  ======  
        يتمثل في: 

  ٥٥٣٫٢٦٢  ٣١٤٫٤٠٩    النقد في الصندوق ولدى البنك 
  )٦٧٫٦٧٠(  )١٥٨٫٤٦٠(    السحب المصرفي على المكشوف  

     -------------  -----------  
    ٤٨٥٫٥٩٢  ١٥٥٫٩٤٩  
    ======  ======  
  
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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

  



 

٧ 

  ة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشرك
  

  الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرفترة ل 
  
  

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

  
 رأس
  المال

احتياطي
  عالوة األسھم

 االحتياطي
  الــقانوني

احــــــــــتياطي
  تحويل العمالت

 االحتياطي
  الــــــــعام

 احـــتياطي
  رأس المال

 األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الـــــــــحصص
  غير المسيطرة

  مالي إجــــــــــ
  حقوق الملكية

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

  ٢٫٢٥٧٫٩٦٥  ١٤٧٫٨١٨  ٢٫١١٠٫١٤٧  ١٫٣٦٦٫٩٤٥  ١٫١٣٨٫٤٠٠  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٤١٨٫٨٩٣(  ٢٨٧٫٩٢٢  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢ مدقق–٢٠١٣يناير١الرصيد في
                        

                       إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدقق)
                        

  ٢٢٠٫٤٧٥  ٢٩٢  ٢٢٠٫١٨٣  ٢٢٠٫١٨٣  ٢٢٠٫١٨٣  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                        

  )١٤٫٤٧١(  )٥١٨(  )١٣٫٩٥٣(  )١٣٫٩٥٣(  -  -  -  )١٣٫٩٥٣(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
  --- ----  -------  -------   -----------  -------  -------   -----------   ------ -----   --------- --   --------  - ----------  

  ٢٠٦٫٠٠٤  )٢٢٦(  ٢٠٦٫٢٣٠  ٢٠٦٫٢٣٠  ٢٢٠٫١٨٣  -  -  )١٣٫٩٥٣(  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة
                        

المسجلة مباشرةالمعامالت مع مالكي الشركة
                        )ةملكية (غير مدققضمن حقوق ال

                        

                       حقوق الملكيةفياألخرىحركاتال
                        

  -  -  -  -  )٢٧٫٥٢٢(  -  -  -  ٢٧٫٥٢٢  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
                        

حيازة من االحتياطي القانوني عند  المخصص
  -  -  -  -  )٢٧٫٦٨٨(  -  -  -  ٢٧٫٦٨٨  -  -  )٢٢يضاح راجع اإلشركة تابعة (

                        

المساھمات من قبل مالكي الشركة والتوزيعات
                        عليھم

                        

   كة تابعة خاضعة لسيطرة مشتركةحيازة شر
  ١٤١٫٨٧٦  -  ١٤١٫٨٧٦  ١٤١٫٨٧٦  ١٤١٫٨٧٦  -  -  -  -  -  -  )٢٢(راجع اإليضاح 

                        

  )١٥٤٫٩٥٩(  )٦٫٣١٩(  )١٤٨٫٦٤٠(  )١٤٨٫٦٤٠(  )١٤٨٫٦٤٠(  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح الُمعلنة 
                        

  )٢٫٤٠٠(  -  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  دارةأتعاب أعضاء مجلس اإل
                        

                       التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة
                        

األموال المستثمرة من قبل الحصص غير 
  ١٫٠٥٨  ١٫٠٥٨  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مسيطرةال
  -----------   ----- ------  --- --------  --- ---------  - --------  ---- -----   -------------   -------------   -------------   ----- ------   ------ - ------  
  ٢٫٤٤٩٫٥٤٤  ١٤٢٫٣٣١  ٢٫٣٠٧٫٢١٣  ١٫٥٦٤٫٠١١  ١٫٢٩٤٫٢٠٩  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٤٣٢٫٨٤٦(  ٣٤٣٫١٣٢  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢  (غير مدقق)٢٠١٣سبتمبر٣٠في
  ======  ======  ======  =======  =====  =====  =======  =======  ========  ======  =======  



 

٨ 

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

  (تابع)   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠منتھية في ال التسعة أشھرفترة ل 
  

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

  
 رأس
  المال

احتياطي
  عالوة األسھم

 االحتياطي
  الــقانوني

احــــــــــتياطي
  تحويل العمالت

 حتياطياال
  الــــــــعام

 احـــتياطي
  رأس المال

 األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الـــــــــحصص
  غير المسيطرة

  إجــــــــــمالي 
  حقوق الملكية

  ألف درھم   رھم ألف د  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
                        

  ٢٫٦٣٩٫٤٣٥  ١٦٥٫٩٧٣  ٢٫٤٧٣٫٤٦٢  ١٫٧٣٠٫٢٦٠  ١٫٤٨١٫٤٦٥  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٤٦٤٫٥٧٦(  ٣٥٣٫٨٥٥  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢ مدقق–٢٠١٤يناير١الرصيد في
                        

                       إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدقق)
                        

  ٢٠٧٫٣١٠  )٥٫٠٠٤(  ٢١٢٫٣١٤  ٢١٢٫٣١٤  ٢١٢٫٣١٤  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                        

  )٢٨٫٨٤٨(  )٣٫١٩٤(  )٢٥٫٦٥٤(  )٢٥٫٦٥٤(  -  -  -  )٢٥٫٦٥٤(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
  -------  -------  -------   -----------  -------  -------   -----------   -----------   -----------   ---------   -----------  
  ١٧٨٫٤٦٢  )٨٫١٩٨(  ١٨٦٫٦٦٠  ١٨٦٫٦٦٠  ٢١٢٫٣١٤  -  -  )٢٥٫٦٥٤(  -  -  - جمالي اإليرادات الشاملةإ
                        

المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة
                        )ةضمن حقوق الملكية (غير مدقق

                        

                       حقوق الملكيةفيحركات األخرىال
                        

  -  -  -  -  )٣٠٫٦٠٩(  -  -  -  ٣٠٫٦٠٩  -  -  إلى االحتياطي القانوني المحول
                        

   تأثير التضخم غير االعتيادي
  ٢١٤٫١٥٤  ٧٫٧٧١  ٢٠٦٫٣٨٣  ٢٠٦٫٣٨٣ ٢٠٦٫٣٨٣ - - -  - - - )٢١(راجع اإليضاح  
                        

لمساھمات من قبل مالكي الشركة والتوزيعاتا
                        عليھم

                        

  )٢٫٤٠٠(  -  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  دارةأتعاب أعضاء مجلس اإل
                        

  )١١٨٫٧٢٦(  )٧٫٢٤٦(  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح الُمعلنة 
                        

  -  -  -  )٧٤٫٣٢٠(  )٧٤٫٣٢٠(  -  -  -  -  -  ٧٤٫٣٢٠  أسھم منحة مصدرة
                        

األموال المستثمرة من قبل الحصص غير 
  ٧٥٢  ٧٥٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المسيطرة

  ----------- ----------- ----------- ------------- ---------- --------- -------------  -------------   --------------   ------ -----   -------------  
  ٢٫٩١١٫٦٧٧  ١٥٩٫٠٥٢  ٢٫٧٥٢٫٦٢٥  ١٫٩٣٥٫١٠٣  ١٫٦٨١٫٣٥٣ ٥٥٫٠٤٤ ٨٢٫٨٠٥ )٤٩٠٫٢٣٠( ٣٨٤٫٤٦٤ ٢٢١٫٦٦٧ ٨١٧٫٥٢٢  (غير مدقق)٢٠١٤سبتمبر٣٠في
  ====== ====== ====== ======== ====== ===== ======= ========  ========  ======  =======  
  

  كتخصيص من حقوق الملكية. دارة(وتعديالته)، تمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإل ١٩٨٤لسنة  ٨من القانون االتحادي رقم  ١١٨قتصاد للمادة وفقاً لتفسير وزارة اال
  
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 



 

٩ 

  رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيراميك شركة 
  

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرفترة ل

  
  معلومات حول الشركة  ١
  

الصادر  ٨٩/ ٦وم األميري رقم موجب المرستم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) ("الشركة" أو "الشركة القابضة") ب
ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ١٩٨٩مارس  ٢٦بتاريخ  كشركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة رأس الخيمة وفقا

يوليو  ٦يخ الصادر بتار ٩/٩١(وتعديالته). تم الحقاً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب المرسوم األميري رقم  ١٩٨٤لسنة  ٨رقم 
الجزيرة، مدينة الحمرا، رأس الخيمة، اإلمارات  ٤٧١٤لتصبح شركة مساھمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل ھو ص. ب  ١٩٩١

  العربية المتحدة. إن الشركة مسجلة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
  

المنتھية في ذلك التاريخ ("الفترة  التسعة أشھرولفترة  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  تتألف
الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة")، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة  منالحالية") 

  والشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة.
  

تجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحمامات واألدوات الصحية. كما صناعة وبيع مختلف منتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 
الشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول نفس النشاط أو أنشطة تابعة سواء على المستوى  تقوم

لي، تعمل الشركة بدورھا كشركة قابضة لشركات المحلي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو على المستوى العالمي. وبالتا
  المجموعة. تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.

  
خر، وذلك من رأس المال إلى طرف آ ٪٣٠٫٥٨ مليون سھم بما يمثل ٢٥٠، قام أحد المساھمين الرئيسيين ببيع ٢٠١٤يونيو  ١٥بتاريخ 

 المنعقدلجمعية العمومية السنوي لجتماع االالتي تم اعتمادھا من قبل المساھمين في  ٪١٠بنسبة  ھم المنحةأس االعتبارالوضع في بعد 
  .٢٠١٤أبريل  ١٧بتاريخ 

  
  عدادأساس اإل  ٢

  
  بيان التوافق

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

، ويتعين قراءتھا جنباً الكاملةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  ام المحاسبيةالتقديـرات واألحك

  
وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  دارةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من اإل إعداديتطلب 

  التقديرات. تلكالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن 
  

تطبيق السياسات  عند دارةمن قبل اإل الموضوعةھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، كانت األحكام الھامة  ادإعدعند 
لمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما لالمحاسبية 

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  

  السياسات المحاسبية الھامة        ٣
  

ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل  إعدادإن السياسات المحاسبية المطبقة عند 
 الجديدة وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ، باستثناء المعايير ٢٠١٣مبر ديس ٣١بياناتھا المالية الموحدة كما في  إعدادالمجموعة عند 

  .٤والتفسيرات والتعديالت التي تم تطبيقھا من قبل المجموعة كما ھو مبين في اإليضاح 
  

لسياسة المطبقة من بالعقارات االستثمارية، يتعين مراجعة الفقرة التالية وكذلك ا الخاصةالسياسة المحاسبية فيما يتعلق بتوضيح ال لغرض
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ:  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١قبل المجموعة على بياناتھا المالية الموحدة كما في 

  
  العقارات االستثمارية

  
 مالية وغيرالموجودات ال مجموعة منمالية، أو  غير مقابل أصل أو موجودات الذي يتم االستحواذ عليه إن تكلفة العقار االستثماري

واألصل المستلمة  لألصل. عندما يمكن قياس القيمة العادلة األصل المتنازل عنهأو  المستلم لألصلمالية، تتألف من القيمة العادلة ال
قياس التكلفة، ما لم تكن القيمة العادلة للموجودات ل لألصل المتنازل عنهبصورة موثوقة، يتم استخدام القيمة العادلة  المتنازل عنه

 ظاھرة بشكل أكثر وضوحاً. المستلمة



 

١٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرفترة ل

  
  قبل المجموعةوالتفسيرات والتعديالت التي تم تطبيقھا من الجديدة المعايير   ٤

  
ھذه  إعدادتم تطبيقھا عند و، ٢٠١٤يناير  ١فيما يلي معايير التقارير المالية الدولية الجديدة/ الُمعدلة التي أصبحت سارية اعتباراً من 

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة: 
  
 التحسينات/ التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية: -
 

 من معايير التقارير المالية الدولية:  ١٢من معايير التقارير المالية الدولية: البيانات المالية الموحدة، والمعيار رقم  ١٠قم المعيار ر
 : البيانات المالية المنفصلة.٢٧اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية. –لمالية: العرض : األدوات ا٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  اإلفصاح عن القيم القابلة لالسترداد فيما يتعلق بالموجودات غير  –: انخفاض قيمة الموجودات ٣٦المعيار المحاسبي الدولي رقم

 المالية.
 تبدال المشتقات واستمرار محاسبة التحوط.اس –: األدوات المالية: االعتراف والقياس ٣٩ رقم المعيار المحاسبي الدولي  

  
  المخاطر المالية  إدارة        ٥
  

المخاطر المالية متوافقة مع تلك األغراض والسياسات التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية  دارةإن أغراض وسياسات المجموعة إل
   وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الموحدة كما في 

  

  المصروفات اإلدارية والعمومية   ٦

  
   التسعة أشھرـترة ـف     

  سبتمبر ٣٠منتھية في ـال   
  فــترة الثالثة أشھر      

  سبتمبر ٣٠المنتھية في    
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )(غير مدقق  )(غير مدقق  )(غير مدقق  )(غير مدقق  

          ي: تتضمن ما يل
  ٢١٫٩٨٣  ٢٠٫٧٤٤  ٧٥٫٣٧٧  ٧٧٫٦١٠  تكاليف موظفين 

  ٧٫٣٦٩  ٣٫٩٨٣  ١٧٫٨٩٦  ١٨٫٩٩٥  االستھالك
  ٢٫٨٥٩  ٢٫١٧٠  ٧٫٩٢٠  ٦٫٩٩٤  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ١٫٦٦٥  ١٫١٤٦  ٨٫٥١١  ٩٫٨٦٦  إصالحات وصيانة 
  ٢٫٨٨٢  ٢٫٠٤٥  ٦٫١٩٣  ٢٠٫٠٥٦  رسوم قانونية ومھنية 

  ٥٦٧  ٧٠١  ١٫٩٧٢  ٢٫٠٣٨    إطفاء موجودات غير ملموسة
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 

  ٣٫٣٦٧  ١٢٫٠١٨  ٢٥٫٤٣٠  ٥٩٨  واألخرى
  مبالغ للقيمة الانخفاض / (عكس) خسائر 

  ٢٫٢٥٠  )٣٫٠١٨(  ٦٫٧٥٠ ٢٨٫١٥٦ أطراف ذات عالقةمن مستحقة ال 
  ======  =====  ======  =====  

  
  مصروفات البيع والتوزيع     ٧

  
  فــترة التسعة أشھر      

  سبتمبر ٣٠الـمنتھية في    
  فــترة الثالثة أشھر      

  سبتمبر ٣٠المنتھية في    
 ٢٠١٣  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٤  

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

          تتضمن ما يلي: 
  ١٧٫٣٠٧  ١٨٫٢٧١  ٥١٫٩١٢  ٥٣٫٢٠٦  تكاليف موظفين 

  ٣٣٫٦٣٤  ٢٦٫٥١٤  ٩٩٫٩٦٧  ٨٩٫٤١٢  شحن ونقل 
  ٢٣٫٤٢٢  ٢٠٫٩٠٨  ٦٦٫٨٩٧  ٦٨٫٣١٢  األداء  مقابل حسنالخصومات 

  ١١٫٣٦٢  ٩٫١٦٩  ٣٠٫٥٧٣  ٢٩٫٢٨٤  دعاية وترويج 
  ٦٨٣  ٥٧٥  ١٫٨٣٧  ١٫٧١٣  سفر وترفيه 
  ٨٠٨  ٢٧٥  ٢٫٢٦٤  ٧٩٤  االستھالك 

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



 

١١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

                    
  واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز الممتلكات واآلالت والمعدات   ٨
  

  )ةستھالك (غير مدققاإلضافات واالستبعادات واال
  

إضافات إلى بوقامت استحوذت المجموعة على ممتلكات وآالت ومعدات ، ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠خالل فترة التسعة أشھر المنتھية في 
  .درھم) مليون ٦٤٫٤٠: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة درھم  مليون ٢٣٨٫٩٥األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ 

  
 ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة مليون درھم  ٠٫٤الل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية تبلغ تم خ

 ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة مليون درھم  ٢٫٥ بمبلغستبعاد من اال، مما نتج عنه أرباح مليون درھم) ٠٫٦٤: ٢٠١٣ سبتمبر
  ، والتي تم إدراجھا ضمن اإليرادات األخرى في بيان الدخل الموجز الموحد. مليون درھم) ١٫١٦: ٢٠١٣ سبتمبر

  
 مليون ٩١٫٣٥: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة درھم  مليون ١٣٧٫٥١لفترة الحالية ا المحمل على االستھالك بلغ

  درھم).
  

واآلالت  إحدى الشركات التابعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكات إدارةامت )، ق٢٠١٣يناير  ١(اعتباراً من  السابقةخالل الفترة 
 علىالتعديل ھذا سنة. تم التعامل مع  ١٥سنوات إلى  ١٠األعمار اإلنتاجية لآلالت والمعدات من  تعديلب ومن ثم قامتوالمعدات، 

 ً التغيرات في "السياسات المحاسبية،  ٨دولي رقم للمعيار المحاسبي ال األعمار اإلنتاجية المقدرة على أنه تغير في التقدير المحاسبي وفقا
. في ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  يتطلبكما فصاعداً  بداية الفترة ذمن ، وقد تم تطبيق ھذا التعديلالتقديرات المحاسبية واألخطاء"

تين في المنتھي التسعة أشھرفترتي الثالثة أشھر والمحمل على  االستھالك كانلفي تقدير األعمار اإلنتاجية، حال عدم وجود ھذا التغير 
 قد انخفضت ھاتين الفترتين كانت أرباحولمليون درھم على التوالي،  ٥٫٤مبلغ مليون درھم و ١٫٨ بمبلغ قد زاد ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  بنفس القيمة.
  

ً راجع    حتساب التضخم غير االعتيادي.حول الحركة في الممتلكات والمعدات واآلالت بسبب ا ٢١اإليضاح  أيضا
  

  وفقاً لحقوق الملكية المحتسبة ستثمر بھامُ الشركات الستثمارات في اال  ٩
  

المنتھية  التسعة أشھر(فترة المجموعة بإجراء المزيد من االستثمارات  لم تقم، ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرخالل فترة   
   .درھم) مليون ١٫٧٢: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في 

  
المنتھية  التسعة أشھردرھم لفترة  مليون ٣١٫٥٩وفقاً لحقوق الملكية المحتسبة ستثمر بھا مُ الشركات البلغت حصة المجموعة من أرباح 

  .درھم) مليون ٣١٫٨٢: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في 
  

وفقاً لحقوق المحتسبة ستثمر بھا درھم خالل الفترة الحالية من الشركات المُ  يونمل ٣٢٫٤١لغ بحصلت المجموعة على توزيعات أرباح بم
  درھم). مليون ٢٤٫٧٢: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة الملكية 

  
ً لحقوق ال تثمار محتسب، قامت المجموعة بإيقاف االعتراف باس٢٠١٣ سبتمبر ٣٠المنتھية في  السابقةفترة الخالل  ملكية بمبلغ وفقا
  ).٢٢خاضعة لسيطرة مشتركة (راجع اإليضاح  منشأةدرھم عند االستحواذ على السيطرة في  مليون ١٤١٫٩



 

١٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  
  المخزون  ١٠

  
بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ  باالعتراف المجموعة قامت، ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠كما في 
مليون  ٢١٠٫٣مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٣٢٫٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٠٣٫٦مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٣٥٫٢

القيمة ضمن  عن تخفيض الناتج فرقالحيث أن القيمة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج  القابلة للتحقيقافي القيمة لكي يصل إلى صدرھم)، 
  تكاليف البيع في بيان الدخل الموجز الموحد.

  
  .٢١راجع أيضاً اإليضاح 

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١١

  
  
  
  
  

   سبتمبر ٣٠    
٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مـدقـق)  (غـير مـدقـق)    
        

   – بضائع تامة الصنع (بعد تخفيضه إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق
  )راجع اإليضاح أدناه  

  
٦٠٣٫٨٨٥  ٦٥٨٫٥٨٨  

  )٢٧٫١١٤(  )٣٧٫٦٧١(    المتقادمالمخزون ناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة و
     ------------  -----------  
  ٥٧٦٫٧٧١  ٦٢٠٫٩١٧  (أ)  
     ------------  -----------  
        

  ٣٠٦٫٠٤٢  ٣٢٤٫١٩٧    مواد خام
  ٣٩٫٤٩٩  ٤٠٫٧٩٧    بضائع في الطريق
  ٢٢٫٢٣٩  ١٧٫٤٩٥    أعمال قيد اإلنجاز

  ٢٠٨٫٦٥٥  ٢٧١٫٩٥٤    مخزون وقطع الغيار
    -----------  -----------  
    ٥٧٦٫٤٣٥  ٦٥٤٫٤٤٣  
        

  )٣٧٫٥١٣(  )٣٩٫١٨١(  ناقصاً: المخصص للمواد الخام وقطع الغيار والمخزون بطيء الحركة
     ------------  -----------  
  ٥٣٨٫٩٢٢  ٦١٥٫٢٦٢  (ب)  
     --------------   -------------  

  ١٫١١٥٫٦٩٣  ١٫٢٣٦٫١٧٩    اإلجمالي (أ + ب)
    ========  =======  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  
      

  ١٫٠٧٣٫٧٠٤  ١٫١٨٦٫٣٤٢  الذمم المدينة التجارية
  )١٨١٫٨٥٥(  )١٨٢٫٤٥٣(  ناقصاً: المخصص لخسائر انخفاض القيمة

   --------------  -------------  
 ٨٩١٫٨٤٩  ١٫٠٠٣٫٨٨٩  

  ٩٥٫٩٥١  ١٢٤٫٢٦٨  السلفيات
  ١٣٫٠٩٧  ١٣٫٣٨١  الودائع

  ١٠٩٫٧٥٩  ١١٤٫١٧٥  الذمم المدينة األخرى
   --------------   -------------  

  ١٫١١٠٫٦٥٦  ١٫٢٥٥٫٧١٣  
 ========  =======  



 

١٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
            النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٢

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  
      

  ١٫٧٨٥  ٢٫٠٨٠  النقد في الصندوق
      النقد لدى البنك

  ١٠٤٫٥٥٣  ١٠٤٫٠٦٦  في ودائع ثابتة-
  ٣٢٥٫٣٢٧  ٢١٥٫٠٧٢  في حسابات جارية -
  ٢٤٫٤٨٤  ٢٫٤٣٢    في ودائع ھامشية -
  ٤٣٫٣٦٩  ١٥٫٧٨٣  في حسابات تحت الطلب -
  -----------  -----------  
  ٤٩٩٫٥١٨  ٣٣٩٫٤٣٣  
 ======   ======  

  

مليون  ١١٦٫٥٥ومبلغ  مليون درھم) ٠٫٤٢: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٠٫٥٢يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
  على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  م)مليون درھ ١١٠٫١: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(درھم 

  
ً للمعدالت التجارية  شھراً  ١٢ – ١ تراوح ما بينتفترات استحقاق أصلية لتفاظ بالودائع الثابتة لدى بنوك يتم االح وتخضع لفائدة وفقا

) والذي يتم االحتفاظ بھا لدى البنوك كرھن درھممليون  ٣٦٫٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون ردھم  ٢٥٫٠٢االعتيادية وتتضمن مبلغ 
  مقابل تسھيالت مصرفية تم الحصول عليھا من قبل المجموعة.

  
  رأس المال  ١٣

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدقق)  (غير مدقق)    

        المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
  ١٧٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠    درھم للسھم الواحد ١قيمة سھم مدفوع نقداً ب ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  درھم للسھم ١سھم مصدر كأسھم منحة بقيمة  ٦٤٧٫٥٢٢٫٢٠٠

درھم للسھم  ١سھم بقيمة  ٥٧٣٫٢٠٢٫٠٠٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( 
  ٥٧٣٫٢٠٢  ٦٤٧٫٥٢٢    الواحد)

    -----------   ----------  
    ٧٤٣٫٢٠٢  ٨١٧٫٥٢٢  
    ======  ======  
  

من  ٪١٠إصدار أسھم عالوة إلى مدى  ٢٠١٤أبريل  ١٧لجمعية العمومية المنعقد في ل السنوي جتماعاالفي اعتمد مساھمي الشركة 
  ).٢٣رأسمال الشركة (راجع اإليضاح 

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٤

  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  
      

  ٦٥٦٫٧٣٢  ٥٥٣٫٥٨٨  ريةالذمم الدائنة التجا
  ٢٢٥٫٤٥٥  ٢٤٤٫٢٧٩  االستحقاقات والمصروفات األخرى

  ٣٨٫٠٤٣  ٧٨٫٥١٧  سلفيات من العمالء
  ٥٩٫٩٢٠  ٧٨٫٧٩٠  ذم دائنة أخرى

  -----------   ----------  
  ٩٨٠٫١٥٠  ٩٥٥٫١٧٤  
  ======  ======  



 

١٤ 

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

  (تابع)معلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول ال
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٥

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

. تتألف األطراف ذات العالقة بصورة رئيسية من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  في
والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة والمساھمين الرئيسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة. يتم االتفاق على شروط وسياسات 

  األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة. األسعار الخاصة بالمعامالت مع
  

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

  فـتــــرة التسعة أشھـر        
  بتمبـرس ٣٠الـمنتھـية في     

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مـدقـق)  (غـير مـدقـق)  
      

  ٢٥٨٫٨٤٩  ٢١٧٫١٧٦  المبيعات
  ٢٫٥١٣  ١٠٩٫٦٤٤  المشتريات

  ======  =====  
      

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
      

  ١١٫٨٧٤  ١٢٫٤٨١  رواتب وامتيازات
  ٣٦١  ٤٩٦  تعويضات نھاية الخدمة 

   ----------   ---------  
  ١٢٫٢٣٥  ١٢٫٩٧٧  
  =====  =====  

  
  سبتمبر ٣٠  

٢٠١٤  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق) 

      المستحق من أطراف ذات عالقة:
  ٥١٤٫٨٦٠  ٤٢٦٫١٠٠  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٥٢٣٫٥٢٥  ٢٤٫٢٢١  أطراف ذات عالقة أخرى
  -----------  -----------  
  ١٫٠٣٨٫٣٨٥  ٤٥٠٫٣٢١  

  )٧٢٫٩٦٥(  )١٠١٫١٢١( ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة
   -------------  -----------  
  ٩٦٥٫٤٢٠  ٣٤٩٫٢٠٠  
  ======  ======  
      

      ذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من أطراف ذات عالقة:
  ٣٠٣٫٤٠٠  - ف ذات عالقةالمبالغ المدينة طويلة األجل المستحقة من أطرا

  )٤٦٫٠٩٣(  -  ناقصاً: خصم الذمم المدينة طويلة األجل
  --------  -----------  
  -  ٢٥٧٫٣٠٧  

  )٥٢٫١٤٥(  -  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل
  --------  -----------  

  ٢٠٥٫١٦٢  -  االستحقاق طويل األجل
  ====  ======  
  

جل المستحقة من أطراف ذات عالقة بما في ذلك شروط السداد في البيانات المالية الموحدة تم بيان تفاصيل الذمم المدينة طويلة األ
  ) أدناه. ١راجع أيضاً اإليضاح ( .٢٠١٣ديسمبر  ٣١الخاصة بالمجموعة للسنة المنتھية في 



 

١٥ 

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

  (تابع)لموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية ا
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
 معامالت األطراف ذات العالقة (تابع)  ١٥

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  

      المستحق إلى أطراف ذات عالقة:
 ً   ٤٥٫٤٧٥  ١١٫١٠٦  لحقوق الملكية الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا

  ١٣٫٦٣٤  ٤٥٫٨٣٣  أطراف ذات عالقة أخرى
   ----------   ---------  
  ٥٩٫١٠٩  ٥٦٫٩٣٩  
  =====  =====  

  
 تسوية بعض األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة )١(

  
تحقة الدفع إلى المجموعة من قبل ھذه خالل الفترة الحالية، قام المالك األساسي في بعض األطراف ذات العالقة بتسوية األرصدة مس

مليون درھم (صافي) في شكل قطعة أرض باإلنابة عن ھذه األطراف ذات  ٨٣٩٫٣األطراف ذات العالقة، والتي بلغت قيمتھا الدفترية 
  العالقة. وعليه، تلقت المجموعة قطعة أرض مقابل تسوية أرصدة ھذه األطراف ذات العالقة. 

  
من معايير التقارير المالية  ١٣، تم تحديد قيمتھا العادلة من قبل شركة تقييم مستقلة وفقاً لمتطلبات المعيار رقم عند استالم قطعة األرض

 رباحاألمليون درھم، كما تم االعتراف ب ٨٩٩٫٣الدولية: قياس القيمة العادلة، حيث تم االعتراف بھا كعقار استثماري بقيمة عادلة بمبلغ 
مليون درھم (صافي من تكاليف المعاملة)، وذلك عند تسوية أرصدة األطراف ذات  ٥٩٫١ البالغة القيمة العادلةالتقييم بالمترتبة على 

ة العالقة المذكورة أعاله. تم تحديد بتكلفة العقار االستثماري الذي تم االستحواذ عليه مقابل المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالق
  لة للعقار االستثماري الذي تم استالمه. تم االعتراف باألرباح من ھذه المعاملة على النحو التالي:(موجودات مالية)، بالقيمة العاد

  
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠    
  ألف درھم    
  (غير مدقق)    
      

  ٨٩٩٫٣١٩    القيمة العادلة للعقار االستثماري
  )٨٣٩٫٢٦٨(    ناقصاً: المستحق من أطراف ذات عالقة تم إيقاف االعتراف به (صافي)

   -------------  
    ٦٠٫٠٥١  

  )٩٦٩(    ناقصاً: التكلفة المتكبدة من المعاملة
     ----------  

  ٥٩٫٠٨٢    األرباح المعترف بھا في بيان الدخل
    =====  
  



 

١٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
  القروض المصرفية  ١٦

    
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدقق)  (غير مدقق)    
        
        قصيرة األجل )١

  ٢٦٫٩٩٧  ١٥٨٫٤٦٠    سحوبات مصرفية على المكشوف
  ٥٠١٫٢١٥  ٤٧٠٫٧١٥    قروض قصيرة األجل

  ٤٨٫٨٦١  ٨٩٫٨٣٢    الت أمانةإيصا
  االستحقاق قصير األجل من قروض مصرفية

  ٣٣٢٫٢٦٩  ٣٣٢٫٦٨٦  ) أدناه)٢طويلة األجل (راجع اإليضاح (
  - ------------  -----------  

    ٩٠٩٫٣٤٢  ١٫٠٥١٫٦٩٣  
    =======  ======  
        
        القروض المصرفية طويلة األجل )٢

  ١٫١٤٨٫٦٤٤  ١٫٢٤٧٫٠٦٠    الرصيد االفتتاحي
  ١٫١٩٢٫٦٢٧  ١٦٨٫٠٢٥    زائداً: القروض التي تم الحصول عليھا خالل الفترة/ السنة

  )١٫٠٩٤٫٢١١(  )٢١٩٫٣٠١(    ناقصاً: المبالغ المسددة خالل الفترة/ السنة
     --------------   --------------  

  ١٫٢٤٧٫٠٦٠  ١٫١٩٥٫٧٨٤    الرصيد الختامي
  )٣٣٢٫٢٦٩(  )٣٣٢٫٦٨٦(    ل ناقصاً: االستحقاق قصير األجل من قروض ألج

     -------------   ------------  
  ٩١٤٫٧٩١  ٨٦٣٫٠٩٨    االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل

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

إن التفاصيل المتعلقة بالقروض المصرفية طويلة األجل، بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة، تم اإلفصاح 
. تم الحصول على القروض المصرفية طويلة األجل ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ن البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في عنھا ضم

ة الجديدة خالل الفترة الحالية وفقاً لضمانات مصرفية ولشروط مماثلة لتلك الضمانات والشروط التي تم ذكرھا في البيانات المالية الموحد
  .٢٠١٣للمجموعة لسنة 

  
  األدوات المالية المشتقة     ١٧

  
ة التي يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية، باإلضافة إلى القيم االسمي

ة، والسعر أو المؤشر المرجعي، وتشكل تخضع للتحليل وفقاً لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصل
نھا األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في تاريخ التقرير، ولك

  ال تشير إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
  



 

١٧ 

  عةشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التاب
 

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
  األدوات المالية المشتقة (تابع)  ١٧

  
  -------تاريخ االستحقاق  --------        

  
القيمة العادلة 
  الــــــــموجبة

القيمة العادلة 
  سالبةالــــــــــ

  الــــقيمة 
  االسميـة

  خــــــــــالل 
  سنة واحدة

  مــــــــــــن 
  سنوات ٥-١

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            
            ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

           

  -  ٢٠٫٦٦٤  ٢٠٫٦٦٤  ١٨  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  -  ٩٫٨٠٤  ٩٫٨٠٤  -  ٥٨  عقود مقايضة صرف العمالت

  -----  -----   ----------   ----------  -------  
  ٣٠٫٤٦٨  ٣٠٫٤٦٨  ١٨  ٥٨  -  
  ==  ==  =====  =====  ====  
            
            ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

            

  -  ٢٥١٫٦٣٥  ٢٥١٫٦٣٥  ٤٧١  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  -  ٧٫٣٢٢  ٧٫٣٢٢ - ١٫٧٣٦ عقود مقايضة صرف العمالت

  -------  -----  -----------  -----------  -------  
  ٢٥٨٫٩٥٧  ٢٥٨٫٩٥٧  ٤٧١  ١٫٧٣٦  -  
  ====  ===  ======  ======  ====  

  
  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

  ت أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامة: استناداً إلى مدخال
  

  : األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى 
  

سواء  : مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى األول وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،٢المستوى 
  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 

  
  : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).٣المستوى 

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

 المستويات في النظام المتدرج من خالل إعادة تقييم التصنيف (استناداً إلى أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياس القيمة العادلة بصورة
  عامة) في نھاية فترة التقرير.



 

١٨ 

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

  (تابع)ل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حو
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
  األدوات المالية المشتقة (تابع)      ١٧

  
  ، احتفظت المجموعة بالفئات التالية من األدوات المالية التي تم قياسھا بالقيمة العادلة:٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 

  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

        الموجودات المالية
  -  ٤٠  -  الموجودات المالية المشتقة (صافي)

  ------  ----  ------  
  -  ٤٠  -  
  ====  ==  ====  
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        ٢٠١٣مبر ديس ٣١

        الموجودات المالية
  -  ١٫٢٦٥  -  الموجودات المالية المشتقة (صافي)

  -----  --------  ------  
  -  ١٫٢٦٥  -  
  ===  ====  ====  
  

لقياسات  ٣لقياسات القيمة العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك أي تحويالت بين المستوى 
  . ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠مة العادلة خالل فترة التسعة أشھر المنتھية في القي
  

  أساليب التقييم
  

  الموجودات المالية المشتقة
  

ترتكز القيم العادلة لعقود مقايضة أسعار الفائدة وعقود مقايضة صرف العمالت األجنبية على العروض/األسعار المقدمة من البنوك 
  والمؤسسات المالية المقابلة.

  
  ربحية السھم    ١٨

  ــرة التسعة أشھرفـــت         
  رـسبتمب ٣٠ــمنتھـية في ال     

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  دقـق)(غـير م دقـق)(غـير م 

      
  ٢٢٠٫١٨٣  ٢١٢٫٣١٤  صافي األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)

  ======  ======  
  ٨١٧٫٥٢٢  ٨١٧٫٥٢٢  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (ألف)

  ======  ======  
  ٠ .٢٧  ٠ .٢٦ األساسية والمخففة –ربحية السھم (درھم) 

  ===  ===  
   

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

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ١٩
  

نات تجارية مقابل القروض والسلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة بما في ذلك شركات تابعة وائتالفات أصدرت الشركة ضما
  مشتركة وشركات زميلة من بنوك تجارية.



 

١٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لتسعة أشھر المنتھية في لفترة ا

  
  عقود اإليجار التشغيلية  ٢٠

  

  كمؤجر:   
  

تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية. تمتد عقود االيجار عادًة لفترة من سنة إلى 
خ. تخضع عقود اإليجار عادًة لمراجعة دورية لتعكس القيمة اإليجارية السائدة خمس سنوت مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاري

  لدى السوق.
  

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٤  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٣  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  
      

  ٢١٫٧٥٣  ٢٦٫١٦٣  أقل من سنة
  ٥٨٫١٦٠  ٤٦٫٩١٨  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١٦٣٫٦٤٩  ١٥١٫٩٠١  أكثر من خمس سنوات
  -----------  -----------  
  ٢٤٣٫٥٦٢  ٢٢٤٫٩٨٢  
  ======  ======  

  

  احتساب التضخم غير االعتيادي  ٢١
  

عرض البيانات المالية التي تم إعدادھا بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي في ضوء  ٢٩يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ً لنفس الشروط الخاصة وحدة القياس المتداولة في تاريخ بيان الم ركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقا

بأخر بيان للمركز المالي. وقد تم تطبيق ذلك على "سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. المحدودة"، شركة تابعة في إيران، وعلى "سيراميك 
السودان وعليه، تم احتساب التأثير من خالل عوامل التحويل المشتقة من  رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار"، شركة تابعة في

  مؤشر أسعار المستھلك. فيما يلي عوامل التحويل المستخدمة في إعادة بيان البيانات المالية للشركات التابعة:
  

  -------------- السودان  --------------   --------------- إيران  --------------   
      

  عامل التحويل  المؤشر   عامل التحويل  شر المؤ  
  ١ .١٤  ٥٢١  ١ .١٨٠  ٥٧٧  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠
  ١ .٤١٩  ٤٥٧  ١ .٣١٥  ٤٨٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ١ .٤٦٠  ٣٢٢  ١ .٣٨٣  ٣٧٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ١ .٢١٢  ٢٢٠  ١ .٢٢٤  ٢٦٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  ١ .٠٦  ١٠٠  -  ١٠٤    ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١
  -  ٩٤  -  -    ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١
      
  ر عملية إعادة البيان المذكورة أعاله على النحو التالي:تتأث
  
يتم عرض البيانات المالية التي تم إعدادھا بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي بعد تطبيق وحدة القياس المتداولة في  .١

س. ال تتم إعادة بيان الموجودات تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترة السابقة على نفس األسا
والمطلوبات المالية حيث أنه تم بالفعل التعبير عنھا في ضوء الوحدة المالية المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي. تتمثل البنود 

 المالية بالمبالغ المحتفظ بھا والبنود التي يمكن استردادھا أو دفعھا بمبالغ نقدية؛
 

ودات والمطلوبات غير المالية التي لم يتم تسجيلھا بمبالغ متداولة في تاريخ بيان المركز المالي ومكونات تتم إعادة بيان الموج .٢
 حقوق المساھمين، من خالل تطبيق عوامل التحويل ذات الصلة؛

 
تاريخ بيان المركز  تتم إعادة بيان البيانات المالية المقارنة باستخدام مؤشرات التضخم العام في ضوء وحدة القياس المتداولة في .٣

 المالي؛
 

 تتم إعادة بيان كافة بنود بيان الدخل من خالل تطبيق المتوسط الربع سنوي ذات الصلة أو عوامل التحويل بنھاية السنة؛  .٤
 

ويتم إدراج التأثير على صافي المركز المالي للمجموعة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كخسائر مالية من التضخم غير  .٥
 تيادي.االع



 

٢٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
  احتساب التضخم غير االعتيادي (تابع)  ٢١

  
لھا تأثير على تعديل بعض السياسات المحاسبية على مستوى  ٢٩المعيار المحاسبي الدولي رقم إن تطبيق إجراءات إعادة البيان الخاصة ب

 الشركة التابعة، والتي تم استخدامھا عند إعداد البيانات المالية بموجب تحويل التكلفة التاريخية. فيما يلي تأثير احتساب التضخم غير
  بالشركات التابعة في إيران والسودان:االعتيادي على البيانات المالية الموحدة الخاصة 

  
  سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار (السودان)  )أ
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  

  (غير مدقق)   التأثير على بيان المركز المالي
    

  ٨٠٫٣٩٨  الزيادة في الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٦٦٠  الزيادة في األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

  ٦٣٫٧٩٣  الزيادة في المخزون
  -----------  

  ١٤٤٫٨٥١  الزيادة في صافي القيمة الدفترية
  ======  

    :إلىالمخصصة 
  ١٧٥٫٢٩٩  الزيادة في الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية بسبب التضخم غير االعتيادي المتراكم منذ التأسيس

  )٥٫٨١٢(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  )٢٤٫٦٣٦(  على األرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية التأثير

   ------------  
  ١٤٤٫٨٥١  
  ======  

  
  سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. المحدودة (إيران)  )ب
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  

  (غير مدقق)   التأثير على بيان المركز المالي
    

  ١٢٫٢٣٧ الزيادة في الممتلكات واآلالت والمعدات
  )٦٦(  في الموجودات غير الملموسة يادة الز

  ٢٫٥٠٤  الزيادة في المخزون
   ----------  

  ١٤٫٦٧٥  الزيادة في صافي القيمة الدفترية
  =====  

    المخصصة إلى:
  الزيادة في الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية والحصة غير المسيطرة 

  ٣٨٫٨٥٥  ٢٠١٣بسبب التضخم غير االعتيادي منذ ديسمبر     
  )١٫٩٧٥(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

  )٢٢٫٢٠٥(  التأثير على األرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية
  -----------  
 ١٤٫٦٧٥  

  =====  
  

بلغت الخسائر الناتجة عن صافي تأثير احتساب التضخم غير االعتيادي في السودان وإيران للفترة الحالية على صافي المركز المالي، 
  : ال شيء).٢٠١٣سبتمبر  ٣٠(فترة التسعة أشھر المنتھية في مليون درھم  ٢١٫٠٨



 

٢١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
  تابعة خاضعة لسيطرة مشتركة حيازة شركة   ٢٢

  
  ٢٠١٣االستحواذ على شركة تابعة في 

  
ديسمبر  ٣١(شركة خاضعة لسيطرة مشتركة حتى  .، تمكنت الشركة من السيطرة على شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م٢٠١٣خالل عام 

درھم  ١٠٠الشركة بقيمة اسمية تبلغ من األسھم وحقوق التصويت في تلك  ٪٥٠) من خالل تنازل أحد األطراف ذات العالقة عن ٢٠١٢
من أسھم تلك الشركة. نظراً لكون الشركة المستثمر بھا خاضعة لسيطرة مشتركة من قبل  ٪١٠٠مما أدى إلى زيادة نسبة الملكية إلى 

شطة الرئيسية لشركة مساھمي األغلبية في الشركة، تم احتساب االستحواذ على أساس القيم الدفترية كما في تاريخ االستحواذ. تتمثل األن
  بصورة أساسية في أعمال إنشاء العقارات التجارية والسكنية. .الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م

  
  المستحوذ عليھا من قبل الشركة: .فيما يلي القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م

  
  القيمة الدفترية    
  ألف درھم     
      

  ٥٣٠٫٦١٢    إجمالي الموجودات المستحوذ عليھا
    ======  
      

  ٢٤٦٫٨٦٠    إجمالي المطلوبات المستحوذ عليھا
    ======  
      

  ٢٨٣٫٧٥٢    صافي الموجودات المستحوذ عليھا
    ======  

    
  -    الثمن المدفوع

  )١٤١٫٨٧٦(    القيمة الدفترية للحصة القائمة مسبقاً في شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م
    =======  
      

  ١٤١٫٨٧٦    األرباح من االستحواذ المعترف بھا ضمن حقوق الملكية
    ======  
  

   أتعاب أعضاء مجلس اإلدارةوتوزيعات األرباح المعلنة   ٢٣
  

ية بواقع باعتماد توزيعات أرباح نقد ٢٠١٤ابريل  ١٧لجمعية العمومية الُمنعقد بتاريخ السنوي لجتماع االقام المساھمون خالل  )١
ً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة. تم خالل الفترة الحالية أداء  ٪١٠درھم للسھم) و ٠ .١٥( ٪١٥ توزيعات أسھم وفقا

 توزيعات األرباح النقدية وتوزيعات األسھم.
 

عاب المقترحة ألعضاء باعتماد األت ٢٠١٤ابريل  ١٧الُمنعقد بتاريخ لجمعية العمومية السنوي لجتماع االقام المساھمون خالل  )٢
 ، والتي تم دفعھا خالل الفترة الحالية.٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٢٫٤مجلس اإلدارة والتي تبلغ 



 

٢٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في لفترة التسعة 

  
  التقارير حول القطاعات  ٢٤

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

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

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

    

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

    

تتضمن صناعة وتوزيع المواد الصيدالنية والطاقة وأدوات المائدة والدھانات والبالستيك والجبس والديكورات   صناعات أخرى:
  يائية ومواد التنقيب والصنابير (الحنفيات).والغراء والمواد الكيم

    

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

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

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

  

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  الــــــحذف  أخــــرى  أخــــــرى

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

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشھر المنتھية في 
              

  ٢٫٤٨٤٫٤٢٠  -  ٨٢٫٤٦١  ٩٩٫٣٦٨  ١٨١٫٦٥٠  ٢٫١٢٠٫٩٤١  اإليرادات الخارجية 
  -  )٣٩٠٫٤٦٧(  ٨٣٫٢٨٨  ١٢٣٫٠٩٨ ٣٣٫٦٣٥ ١٥٠٫٤٤٦  اإليرادات فيما بين القطاعات

  -------------- ------------  ------------   -----------   --------------   --------------  
  ٢٫٤٨٤٫٤٢٠  )٣٩٠٫٤٦٧(  ١٦٥٫٧٤٩  ٢٢٢٫٤٦٦  ٢١٥٫٢٨٥  ٢٫٢٧١٫٣٨٧  إجمالي اإليرادات

  ========  ======  ======  ======  =======  ========  
  ٢٠٧٫٣١٠  )٤٤٫٦٢٧(  ١٣٫١٧٣  ٢٦٫٣٨٥  )٩٫١٩٥(  ٢٢١٫٥٧٤  أرباح/ (خسائر) القطاع للفترة

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

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 
              

  ٦٫٠٣٠٫٢٢٣  )٢٫٥٤٨٫٣٧٤(  ٣٦١٫٩١٤  ٣٩١٫٢٠٢  ٩٧٦٫٥٣٧  ٦٫٨٤٨٫٩٤٤  إجمالي الموجودات
  ٣٫١١٨٫٥٤٦  )١٫٣٣٣٫٤٣٥(  ١٥٤٫٦١٠  ١٤٢٫٠٥٦  ٥٥٧٫٥٨٩  ٣٫٥٩٧٫٧٢٦  إجمالي المطلوبات

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

  

  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠فترة التسعة أشھر المنتھية في 
              

  ٢٫٦٦٠٫١١٤  -  ٨٤٫٦٩٥  ٧٨٫٨٣٧  ٣٦٩٫٠٧٠  ٢٫١٢٧٫٥١٢  اإليرادات الخارجية 
  -  )٥٥٤٫٢٣٥(  ١١٣٫٩٠٣  ١٢٣٫٣٢٨  ٣٤٫٣٦١  ٢٨٢٫٦٤٣  ات فيما بين القطاعاتاإليراد

   --------------   -----------   -----------   -----------   -------------   -------------  
  ٢٫٦٦٠٫١١٤  )٥٥٤٫٢٣٥(  ١٩٨٫٥٩٨  ٢٠٢٫١٦٥  ٤٠٣٫٤٣١  ٢٫٤١٠٫١٥٥  إجمالي اإليرادات

  =======  ======  ======  ======  =======  =======  
  ٢٢٠٫٤٧٥  )٤٨٫٨١٠(  ١٨٫١١٥  ٢٤٫١١٧  )٥٫٠١٨(  ٢٣٢٫٠٧١  أرباح/ (خسائر) القطاع للفترة

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

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
              

  ٥٫٦٧٩٫٢٩٦  )٢٫٥٠٤٫٨٣٤(  ٣٩٤٫٣٧٤  ٣٨٤٫٣٩٤  ٩٢٥٫٥٦١  ٦٫٤٧٩٫٨٠١  إجمالي الموجودات
  ٣٫٠٣٩٫٨٦١  )١٫٢٦٥٫٨١٦(  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٢٨٫٣٦٨  ٤٩٥٫٦٩١  ٣٫٤٨١٫٦١٨  إجمالي المطلوبات

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



 

٢٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)  ٢٤

  
  تسوية األرباح أو الخسائر الخاصة بالقطاعات الصادر تقارير بشأنھا

  سبتمبر ٣٠  
٢٠١٤  

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

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

  ٢٣٧٫٤٦٣  ١٣١٫٠٩٣  بةإجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضري
  )٤٨٫٨١٠(  ٤٤٫٦٢٧  حذف األرباح فيما بين القطاعات

  ٣١٫٨٢٢  ٣١٫٥٩٠  الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  -----------  -----------  
  ٢٢٠٫٤٧٥  ٢٠٧٫٣١٠  
  ======  ======  

  
  

 


