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

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٢مارس  ٣١

  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١  الموحدة  المالية المرحلية الموجزة مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوماتتقرير 
  

  ٢   الموحدالموجز الشامل بيان الدخل 
  

  ٣    الموحدالموجز  المركز الماليبيان 
  

   ٥ - ٤   الموحد الموجز لتدفقات النقديةابيان 
  

  ٧ - ٦  وحد الم الموجزالملكية لتغيرات في حقوق ابيان 
  

  ١٦ - ٨   المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
  
  
  
  





٢ 

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

  )غير مدقق(الموحد  الموجزالشامل  بيان الدخل
 ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في لفترة 

      
 أشــھر الــمنتھـية في الثالثــة تــــرةــــــــف    
  ٢٠١١  مارس ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١    
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  )غـير مـدقـق(  )غـير مـدقـق(    
        

  ٨٠٦٫٤٧١  ٧٤٧٫٨١٨   اإليرادات
  )٥٧٥٫٥٩٢(  )٥٤٧٫٠٠٢(  ١٠  تكلفة المبيعات

    ------------  ------------  
  ٢٣٠٫٨٧٩  ٢٠٠٫٨١٦    رباحاجمالي األ

         
  )٥٥٫١٨٠(  )٦٥٫٢٨٠(  ٦  المصروفات اإلدارية والعمومية

  )١١٣٫٥٨٨(  )٨٥٫١٨٧( ٧  مصروفات البيع والتوزيع  
  ٢٤٫٠٤٩  ١٧٫٣٧١    اإليرادات األخرى

    -----------  ----------  
  ٨٦٫١٦٠  ٦٧٫٧٢٠    النتائج من األنشطة التشغيلية

        
  )٣٨٫٠٠٧(  )٢٧٫٦٣٩(    تكاليف التمويل

  ٢٫٧٨٣  ١٠٫٤٨٢   التمويلإيرادات
  ٣٠٫١٢٥  ٦٫٨١١  ٩  شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية أرباحالحصة في 

    -----------  ----------  
  ٨١٫٠٦١  ٥٧٫٣٧٤    قبل ضريبة الدخل رباحاأل
        

  )٤٫٣٣٥(  )٧٫٥٠٩(    مصروفات ضريبة الدخل
    -----------  ----------  

  ٧٦٫٧٢٦  ٤٩٫٨٦٥    الفترة أرباح
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

  )٢٤٫٥٥٠(  )٢٢٫٠٨٣(    فروق تحويل عمالت أجنبية
    -----------  -----------  

  ٥٢٫١٧٦  ٢٧٫٧٨٢    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    =====  =====  
        : المنسوبة إلى رباحاأل

  ٧٢٫٩٩٤  ٤٥٫٦٧٦    مالكي الشركة
  ٣٫٧٣٢  ٤٫١٨٩    الحصص غير المسيطرة

    ---------  ---------  
  ٧٦٫٧٢٦  ٤٩٫٨٦٥    الفترة أرباح

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

  ٤٨٫٤٤٤  ٢٨٫١٥٦    مالكي الشركة
  ٣٫٧٣٢  )٣٧٤(    الحصص غير المسيطرة

    ---------  ---------  
  ٥٢٫١٧٦  ٢٧٫٧٨٢    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

    =====  =====  
        

  ٠٫٠٩٨  ٠٫٠٦١  ١٨  )درھم(ربحية السھم األساسية والمخففة 
    ====  ====  
  

   .الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ١٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١ مدرج على الصفحة لية المرحلية الموجزة الموحدةالمستقلين حول مراجعة المعلومات الما إن تقرير مدققي الحسابات





٤ 

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

   الموجز الموحد لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١٢مارس  ٣١المنتھية في  اشھرالثالثة لفترة 

  
  أشــھر الــمنتھـية في فــــــــتــــرة الثالثــة    
  ٢٠١١مارس  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١    
  ألف درھم  ألف درھم    
  )غـير مـدقـق(  )ـدقـقغـير م(    
        

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٨١٫٠٦١  ٥٧٫٣٧٤    قبل ضريبة الدخل الفترة أرباح

        :تسويات لـ
  )٣٠٫١٢٥(  )٦٫٨١١(    شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية أرباحالحصة من 

  ٣٨٫٠٠٧  ٢٧٫٦٣٩    الفائدةتكاليف 
  )٢٫٧٨٣(  )١٫١٨٣(    الفائدةإيرادات 

  )٤٫٤٠٩(  )٣٣٧(    ممتلكات وآالت ومعدات استبعادمن  رباحاأل
  ٦٨٫٥٩٢  ٣٧٫٩٠٢    المحتسب على الممتلكات واآلالت والمعدات ستھالكاال

  ٣١١  ٥٦٨    إطفاء موجودات غير ملموسة
  -  )٤٫٦٣٦(  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز التي تم شطبھا

  ٣٫٢٧٩  ١٫٠٧٧    رياالستھالك المحتسب على عقار استثما
  ٢٫٤٠٨  ٣٫٢٢٤    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

    -----------  -----------  
    ١٥٦٫٣٤١  ١١٤٫٨١٧  

        :التغير في
  )٦٧٦(  ٦٨٫٨٧٧  )بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز( المخزون-
  ٤٩٫٥٥٨  )٢٢٫٩١٢(    واألخرىالذمم المدينة التجارية  -
  -  )٩٫٦٥٠(    )بما في ذلك المستحق طويل األجل( ت عالقةالمستحق من أطراف ذا -
  )١٫٣٧٥(  -    محتفظ بھا للبيعالمصنفة على أنھا  الموجودات -
  )٢٥٣٫٦٨٧(  )١٧٧٫٤٤١(    واألخرى الذمم الدائنة التجارية -
  -  )٤٫٥٧٩(    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  ٩  -  محتفظ بھا للبيع المصنفة على أنھاالمطلوبات -
  -  ١٫٢٧٥    وبات المالية المشتقةالمطل -
  -  )٣١(    موجودات الضريبة المؤجلة -
  -  ١٫٦٥٠    مطلوبات الضريبة المؤجلة -

  )٢٫١٠٦(  )٤٫٥٥٩(    ضريبة الدخل المدفوعة
  )١٫٠٨٧(  )٥٫٠٤٠(    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين المدفوعة

  -  )١١٫٩٣٩(    تسوية تحويل العمالت
    -----------   ----------  

  )٥٣٫٠٢٣(  )٤٩٫٥٣٢(    األنشطة التشغيليةي النقد المستخدم في صاف
    -----------   ----------  
        

        األنشطة االستثمارية
  )١٧٫٥٨٨(  )٢٨٫٦٢٢(    حيازة ممتلكات وآالت ومعدات

  -  )٨٫٠٨٤(    اإلضافات إلى األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  ٤٫٨٥٦  ٥٣٤    تممتلكات وآالت ومعدا استبعادالمتحصالت من 

  )٧٢٥(  )٦٢٧(    اإلضافات إلى عقار استثماري
  )٥١٥(  -    حيازة موجودات غير ملموسة

  )١٧٫٧٤٩(  )٣٫١٠٨(    في شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية االستثمار
  ٣٫٠٥٥  ١١٫٤٨١    المستلمة من شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية رباحتوزيعات األ

  ١٫٨٤٩  ١٫١٨٣    لمةالمست الفائدةإيرادات 
  )٢٩٨(  -    اإلضافات إلى استثمارات أخرى

  -  ١١٫١٩٧    تسوية تحويل العمالت
    -----------   ----------  

  )٢٧٫١١٥(  )١٦٫٠٤٦(    األنشطة االستثماريةصافي النقد المستخدم في 
    -----------   ----------  
  
  



٥ 

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

  ) تابع( الموجز الموحد لتدفقات النقديةيان اب
  ٢٠١٢مارس  ٣١المنتھية في  اشھرالثالثة لفترة 

  
  أشــھر الــمنتھـية في فــــــــتــــرة الثالثــة    
  ٢٠١١مارس  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١    
  ألف درھم  ألف درھم    
  )غـير مـدقـق(  )غـير مـدقـق(    
        

        األنشطة التمويلية
  -  ٢٩٣٫٨٨٠    لة األجل مسحوبة قروض طوي

  )٩٢٫٢٦٥(  )١١٨٫٥٩٧(    قروض طويلة األجل مسددة 
  ١٣٩٫٠٣٨  ٥٠٫١٢٥    )صافي(صافي الحركة في القروض المصرفية قصيرة األجل 

  )٣٨٫٨٠٨(  )٢٣٫٤٨٩(    المدفوعة مصروفات الفائدة
  )٨٫٩٣١(  )٨١٨(    المدفوعة  رباحتوزيعات األ

  -  ٩١٥    بعةفي شركة تااألموال المستثمرة 
    -----------  -------  

  )٩٦٦(  ٢٠٢٫٠١٦    األنشطة التمويلية )المستخدم في( /من صافي النقد
    -----------  -------  
        

  )٨١٫١٠٤(  ١٣٦٫٤٣٨    وما يعادلهفي النقد  )النقص( /الزيادة صافي
        

  ٤٧٨٫٥٥١  ١٨٦٫٥٢٠    في بداية الفترة  وما يعادلهالنقد 
  )١٤٫٥٧٥(  )٦٫٤٦٧(    في سعر الصرف على النقد المحتفظ بھا تأثير التغير

    -----------  -----------  
  ٢٥٢٫٨٥١  ٣١٦٫٤٨٢    نھاية الفترةفي  وما يعادلهلنقد ا

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

  ٤٢١٫٠٥٥  ٥٠٣٫٧٠٩    النقد في الصندوق ولدى البنك
  )١٦٨٫٢٠٤(  )١٨٧٫٢٢٧(    سحوبات مصرفية على المكشوف  

    ---------- --  ------ ------  
    ٢٥٢٫٨٥١  ٣١٦٫٤٨٢  
    ======  ======  
  

   .المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ١٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١ مدرج على الصفحة ية الموجزة الموحدةالمستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحل إن تقرير مدققي الحسابات
  



٦ 

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

  الموحد  الموجزالملكية تغيرات في حقوق البيان 
  ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  

  
      --------------------------------------- ---سوبة إلى مساھمي الشركةالمن------------------------------------------  

  
 رأس
  المال

 عالوة
  األسھم

 االحتياطي
  القانوني

 احتياطي
  التحويل

 االحتياطي
  العام

 رباحاأل
  المحتجزة

  إجمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الحصص
  غير المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق الملكية

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

المبين(مدقق٢٠١١يناير١الرصيد في
 ً   ٢٫٢٨٢٫٦٥٦  ١٨٩٫٦٨٩  ٢٫٠٩٢٫٩٦٧  ١٫٤١٧٫٣٢٨ ٩٢٦٫٧٩٦ ٨٢٫٨٠٥ )٣٧٫٨٣٨( ٢٢٥٫٤٨٣ ٢٢٠٫٠٨٢ ٦٧٥٫٦٣٩ )سابقا

  )٧٥٫١٣٨(  ٨٥٧  )٧٥٫٩٩٥(  )٧٥٫٩٩٥(  )٧٥٫٩٩٥(  -  -  -  -  -  ) ٢١راجع إيضاح (إعادة البيان 
  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ------------ --  ---------- --  ------------ --  

  ٢٫٢٠٧٫٥١٨  ١٩٠٫٥٤٦  ٢٫٠١٦٫٩٧٢  ١٫٣٤١٫٣٣٣ ٨٥٠٫٨٠١ ٨٢٫٨٠٥ )٣٧٫٨٣٨( ٢٢٥٫٤٨٣ ٢٢٠٫٠٨٢ ٦٧٥٫٦٣٩ )معاد بيانه(مدقق–٢٠١١في ينايرالرصيد
                      

                     إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٧٦٫٧٢٦  ٣٫٧٣٢  ٧٢٫٩٩٤  ٧٢٫٩٩٤  ٧٢٫٩٩٤  -  -  -  -  -  الفترة أرباح

  )٢٤٫٥٥٠(  -  )٢٤٫٥٥٠(  )٢٤٫٥٥٠(  -  -  )٢٤٫٥٥٠(  -  -  -  فروق تحويل العمالت األجنبية
  ---------- --  ---------- --   ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ------------ --  ---------- --  ------------ --  

  ٥٢٫١٧٦  ٣٫٧٣٢  ٤٨٫٤٤٤  ٤٨٫٤٤٤  ٧٢٫٩٩٤  -  )٢٤٫٥٥٠(  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى
                      

المعامالت مع مالكي الشركة، المسجلة مباشرة
                      ضمن حقوق الملكية

  -  -  -  -  )١٢٫٨٦٨(  -  -  ١٢٫٨٦٨  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
  )٢٣٫٣٨٩(  )٢٣٫٣٨٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  للحصص غير المسيطرة تعديل
  )٨٫٩٣١(  )٨٫٩٣١(  -  -  -  -  -  -  -  - الموزعة على الحصص غير المسيطرة رباحاأل
  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- - -  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ------------ --  ---------- --  ------------ --  
  ٢٫٢٢٧٫٣٧٤  ١٦١٫٩٥٨  ٢٫٠٦٥٫٤١٦  ١٫٣٨٩٫٧٧٧ ٩١٠٫٩٢٧ ٨٢٫٨٠٥ )٦٢٫٣٨٨( ٢٣٨٫٣٥١ ٢٢٠٫٠٨٢ ٦٧٥٫٦٣٩  ٢٠١١مارس٣١في
  ====== ====== ====== ======= ====== ======= ========  ========  =======  ========  
  



٧ 

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

   ) تابع( الموحد الموجزالملكية تغيرات في حقوق البيان 
  ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  

  
      ------------------------------- ----------------سوبة إلى مساھمي الشركةالمن----------------------------------------------  

  
 رأس
  المال

 عالوة
  األسھم

  االحتياطي
  القانوني

 احتياطي
  التحويل

 االحتياطي
  العام

احتياطي
  رأس المال

 رباحاأل
  المحتجزة

  إجمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الحصص
  غير المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق الملكية

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

  ٢٫٢٣٧٫٢٧٥  ١٥٥٫٦١٢  ٢٫٠٨١٫٦٦٣  ١٫٣٣٨٫٤٦١  ٩٤٣٫٨٥٣  ٥٥٫١٦٥  ٨٢٫٨٠٥  )٢٢٠٫٨٣٥(  ٢٥٥٫٦٦٥  ٢٢١٫٨٠٨  ٧٤٣٫٢٠٢ ٢٠١٢يناير١الرصيد في
                        

                       إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٤٩٫٨٦٥  ٤٫١٨٩  ٤٥٫٦٧٦  ٤٥٫٦٧٦  ٤٥٫٦٧٦    -  -  -  -  -  الفترة أرباح

  )٢٢٫٠٨٣(  )٤٫١٢٤(  )١٧٫٩٥٩(  )١٧٫٩٥٩(  -  -  -  )١٧٫٩٥٩(  -  -  -  فروق تحويل العمالت األجنبية
  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --  ---------- --   ------------ ---------- --  ---------- --   ------------ --  ---------- --  ------------ --  
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   .المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ١٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



٨ 

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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١ة أشھر المنتھية في لفترة الثالث

  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية       ١

  
  في ذات مسؤوليات محدودةشركة ك) "الشركة القابضة"أو  "الشركة(") ع.م.ش(سيراميك رأس الخيمة شركة  تم تأسيس

وجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية ة بمإمارة رأس الخيم في ٨٩/ ٦بموجب المرسوم األميري رقم  ١٩٨٩مارس  ٢٦ 
ً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب المرسوم األميري رقم . )وتعديالته( ١٩٨٤لسنة  ٨المتحدة رقم  يوليو  ٦بتاريخ  ٩/٩١تم الحقا

ة رأس الخيمة، ، مدينة الحمرا، إمارالجزيرة ٤٧١٤شركة المسجل ھو ص ب إن عنوان ال. لتصبح شركة مساھمة عامة ١٩٩١
  .سوق أبوظبي لألوراق الماليةفي إن الشركة مسجلة . اإلمارات العربية المتحدة

  
على ") الفترة الحالية(" ٢٠١٢مارس  ٣١تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في ولفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة والشركات التي ")المجموعة"ـ ب يشار إليھا مجتمعة(ركة وشركاتھا التابعة الش
  .تخضع لسيطرة مشتركة

  
كما . واألدوات الصحية اتمنتجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحماممختلف صناعة وبيع في يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 

  .صناعية األخرىاألنشطة الوالمجموعة أعمال المقاوالت  تزاول
  
  عدادأساس اإل      ٢

  
  بيان التوافق

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

ويتعين قراءتھا  ،بشكل كاملالسنوية  الموحدة انات الماليةعلى كافة المعلومات الالزمة للبي الموجزة الموحدة المرحلية المالية المعلومات
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  واألحكام المحاسبية التقديـرات

  
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  أحكام وتقديرات وضعمن االدارة الموجزة الموحدة المالية المرحلية  المعلوماتيتطلب اعداد 

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات.  المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات
  

في تطبيق السياسات رة اإلدا، كانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل الموحدة المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتعند إعداد ھذه 
كما الموحدة الشكوك ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات المالية حول للتقديرات  ةالرئيسي والمصادر بالمجموعةالمحاسبية الخاصة 

  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  

  رة الحاليةالمعايير والتفسيرات المحاسبية التي تم تطبيقھا في الفت      ٣
  

استرداد : الضريبة المؤجلة ١٢بتطبيق التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٢يناير  ١قامت المجموعة اعتباراً من 
لم يؤدي تطبيق المعيار المعدل إلى أية تغير ھام في المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة فيما يتعلق . الموجودات المؤھلة

  .بة المؤجلة أو مصروفات الضريبةبالضري
  

  السياسات المحاسبية الھامة      ٤
  

من قبل المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة  المعلوماتإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد ھذه 
أو تصنيف / تم إعادة تجميع و .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  بياناتھا المالية الموحدة  المجموعة عند إعداد

  .بعض أرقام المقارنة، لتتوافق مع العرض المتبع في الفترة الحالية
  
  إدارة المخاطر المالية       ٥

  
  مالية الموحدة كما في مع تلك التي تم االفصاح عنھا في البيانات ال متوافقةإن أغراض وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية 

   .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١١ديسمبر  ٣١



٩ 

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

  )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  دارية والعمومية  المصروفات اإل  ٦
  

  أشــھر الــمنتھـية في فــــــــتــــرة الثالثــة  
  ٢٠١١مارس  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )غـير مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  

      : تتضمن ما يلي
  ٢٤٫٣٩٩  ٢٣٫٧١٩  تكاليف موظفين 

  ٦٫٠١٨  ٦٫٨٤٨  االستھالك
  ٢٫٣٦١  ٢٫٥٦٥  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ٢٫٥٣٧  ٢٫٢٠٠  إصالحات وصيانة 
  ١٫٨٨٤  ٢٫٥٤٤  رسوم قانونية ومھنية 

  ١٨٧  ١٥٤   إطفاء موجودات غير ملموسة 
  ١٠٫٩٥٥  ١٣٫٥٠٠  وأخرى خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

  ==== =  =====      
  
  مصروفات البيع والتوزيع     ٧
  

  أشــھر الــمنتھـية في فــــــــتــــرة الثالثــة  
  ٢٠١١مارس  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )غـير مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  

      : تتضمن ما يلي
  ١٤٫٦٣١  ١٦٫٣٨٣  تكاليف موظفين 

  ١٧٫٧٣٢  ٢٠٫١١٧  الخصومات المتعلقة باألداء 
  ٩٫٥٧١  ١٢٫٠٠٢  دعاية وترويج 

  ٤٤٣  ١٫١٧٦  سفر وترفيه 
  ١٫٥٥١  ١٫٠٤٦  االستھالك 

   =====  =====      
                            

  الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية  ٨
  

  )غير مدقق(الستبعادات واالستھالك اإلضافات وا
ألف  ٣٧٫٩١٤ت على ممتلكات وآالت ومعدات بتكلفة بلغ ٢٠١٢ مارس ٣١ في الثالثة أشھر المنتھيةفترة خالل  المجموعةاستحوذت 

فترة (ال شىء ، بما في ذلك تكلفة االقتراض البالغة )ألف درھم ١٨٫٣٨٩: ٢٠١١مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في ( مدرھ
  ).ألف درھم ٨٠١: ٢٠١١مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في 

  
مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في فترة ( ألف درھم ٥٤٧تم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة دفترية بلغت 

: ٢٠١١مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في ( ألف درھم ٣٣٧استبعاد بقيمة  أرباح، مما نتج عنه )ألف درھم ٤٤٧: ٢٠١١
يل عالوة على ذلك، تم تحو. ، والتي تم إدراجھا ضمن اإليرادات األخرى في بيان الدخل الشامل الموجز الموحد)ألف درھم ٤٫٤٠٩

مليون درھم إلى العقارات االستثمارية نظراً للتغير في استخدامه، وقد تم تأجير المبنى إلى  ٧٨٫٨٦٥مبنى بصافي قيمة دفترية تبلغ 
  .٢٢راجع كذلك اإليضاح . طرف أخر لتحقيق إيرادات إيجارية

  
ألف  ٦٨٫٥٩٢: ٢٠١١مارس  ٣١تھية في فترة الثالثة أشھر المن( ألف درھم ٣٧٫٩٠٢بلغت مصروفات االستھالك للفترة الحالية 

  ).درھم



١٠ 

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

  )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  لملكيةاستثمارات في شركات مستثمر بھا وفقاً لحقوق ا  ٩

  

بالقيام باستثمار إضافي في رأس الخيمة للدھانات الخاصة  ٢٠١٢مارس  ٣١قامت المجموعة خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
ألف  ٤٤٤بنجالديش بقيمة تبلغ  –وكذلك في رأس الخيمة موشافي الخاصة المحدودة  ألف درھم ٢٫٦٦٤المحدودة بنجالديش بقيمة تبلغ 

  .)ألف درھم ١٤٫٦٩٤: ٢٠١١مارس  ٣١ت التي تمت خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في االستثمارا( درھم
  

ً لحقوق الملكية لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  أرباحبلغت حصة  مبلغ  ٢٠١٢مارس  ٣١المجموعة في الشركات المستثمر بھا وفقا
  .)ألف درھم ٣٠٫١٢٥ :٢٠١١مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في ( ألف درھم ٦٫٨١١

  
ً لحقوق الملكية  ألف درھم ١١٫٤٨١بقيمة  أرباحتلقت المجموعة توزيعات  خالل الفترة الحالية من شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا

  ).ألف درھم ٣٫٠٥٥: ٢٠١١مارس  ٣١في  فترة الثالثة أشھر المنتھية(
  

 .، شركة تعمل في مجال استخراج الفحم")ام إي سي( ي المحدودةكول بي تي إميدل ايست "لدى الشركة استثمار في ائتالف مشترك 
مليون  ٧٢٫٥٦: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٢مارس  ٣١مليون درھم كما في  ٧٢٫٥٦" ام إي سي"بلغت القيمة الدفترية لالستثمار في 

ظراً لعدم اليقين من مدى القدرة على نفي ھذا االستثمار  النتائج التشغيليةباالعتراف بحصتھا من  الشركة، لم تقوم ٢٠١١قبل ). درھم
" ام اي سي"قامت شركة  ٢٠١١و  ٢٠١٠خالل عامي . تحقيق قيمة موجودات التعدين حيث أن المشروع ُيعتبر في مرحلة مبدئية

من أعمال تم اإلنتھاء . "كلمنتان الشرقية"باحراز تقدم ملحوظ في تطوير منجم الفحم وغيره من عوامل البنية التحتية ذات الصلة في 
. لتطوير البنية التحتية تصميم وھندسة الواجھات األمامية للمشروع، كما تم الحصول على التصاريح والتراخيص الرئيسية الالزمة

تتوقع قدرتھا على بدء اإلنتاج التجاري من المنجم اعتباراً من سنة " ام اي سي"، فإن إدارة الذي تم إنجازهاستناداً إلى نشاط التطوير 
المدراء التنفيذيين بالشركة بأن المجموعة سوف تكون قادرة على تحقيق قيمة االستثمار من رى يالموضحة أعاله، نظراً للعوامل . ٢٠١٤

  . ٢٠١٤بمجرد بدء أعمال اإلنتاج التجاري اعتباراً من " ام اي سي"من العمليات المستقبلية لـ  التدفقات النقدية المتوقعة
  

  المخزون  ١٠
  

  ٢٠١١ ديسمبر ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  
      

  ٥٥٧٫٥٩٣  ٥٥٦٫٢١٥  البضائع تامة الصنع
  ٣٣١٫٤١٨  ٣٠٢٫٦٣٦  مواد خام

  ٢٢٠٫١٨٠  ٢٢٣٫٤٦٢  مخزون وقطع الغيار
 ً   )٣٩٫١٨١(  )٤١٫٢٠٦(  الحركة والمتقادم المخصص للمخزون بطيء: ناقصا

  ------------ --  ----------- --  
  ١٫٠٧٠٫٠١٠  ١٫٠٤١٫١٠٧  

  ٣٣٫٧٦٨  ٣٨٫٥١٣  بضائع في الطريق
  ١٥٫٢٠٥  ١٦٫٧٧٩  أعمال قيد اإلنجاز

  ---- ----------  ----- --------  
  ١٫١١٨٫٩٨٣  ١٫٠٩٦٫٣٩٩  
  ========  ========  

  

تامة الصنع إلى صافي ، اعترفت المجموعة بانخفاض قيمة مخزون البضائع ٢٠١٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
حيث أن القيمة ، )ألف درھم ٣٦٫٧٠٧ : ٢٠١١مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في ( ألف درھم ٢٧٫٤٣٨القيمة المحققة البالغة 
  .تم إدراج عملية خفض القيمة ضمن تكاليف البيع في البيان الموجز الموحد للدخل الشامل. كانت أقل من تكلفته



١١ 

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

  )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١١

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
      

  ١٫١٩٥٫٢٠٠  ١٫٢٢٥٫٧٧٧  الذمم المدينة التجارية
 ً   )١١٢٫٩٠٧(  )١٠٩٫٧٢٤(  المخصص لخسائر انخفاض القيمة : ناقصا

  -------------  -------------  
  ١٫٠٨٢٫٢٩٣  ١٫١١٦٫٠٥٣  

  ٦٥٫٩٠٠  ٦٤٫٠٧٩  السلفيات
  ٧٫٦٦٧  ١٣٫٧٣٢  الودائع

  ٨٤٫٧٧٢  ٦٩٫٦٨٠  الذمم المدينة األخرى
  ------------ -  ------------  
  ١٫٢٤٠٫٦٣٢  ١٫٢٦٣٫٥٤٤  
  ========  =======  
      

            النقد في الصندوق ولدى البنوك  ١٢
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
      

  ١٫٩١٣  ٢٫١٠٧  النقد في الصندوق
      النقد لدى البنوك

  ١٦١٫٩٤٥  ٢٩٣٫١٢١  حسابات ودائع ثابتة -
  ١٥٧٫٤٤٧  ١٩٩٫١٧٤  حسابات جارية -
  ٣٫٣٠٣  ٣٫٣٣٠  ودائع ھامشية -
  ١٥٫٨١٤  ٥٫٩٧٧  حسابات تحت الطلب -
 -----------  -----------  

  ٣٤٠٫٤٢٢  ٥٠٣٫٧٠٩  
  ======  ======  
  

مليون  ٧٧٫٣لغ ومب )مليون درھم ٠٫٧٢:  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٠٫٦١يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنوك على مبلغ 
يتم االحتفاظ بالودائع  .على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة)مليون درھم ٨٦٫٦٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درھم 

  .الثابتة لدى بنوك بفترات استحقاق تبلغ ثالثة أشھر أو أقل وتخضع لفائدة وفقاً للمعدالت التجارية االسمية
  

  
  تجارية واألخرىالذمم الدائنة ال  ١٣

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١١مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
      

  ٨٥٠٫٠٠٣  ٧٠٦٫٢١٧  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٣٩٫٩٧٢  ٢٣٨٫١٦٨  المستحقات والمصروفات األخرى

  ٦٧٫١٨٨  ٣٩٫٢٥٣  سلفيات من العمالء
  ١١٫٦٨٥  ١٤٫٨٦٩  الذمم الدائنة األخرى

  -----------  ------- -----  
  ١٫١٦٨٫٨٤٨  ٩٩٨٫٥٠٧  
  ======  =======  



١٢ 

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

  )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  رأس المال  ١٤

  
 ٢٠١١سمبر دي ٣١  ٢٠١٢ مارس ٣١    
  ألف درھم  ألف درھم    
  )مدقق(  )غير مدقق(    
        

        المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
  ٧٤٣٫٢٠٢  ٧٤٣٫٢٠٢    درھم للسھم  ١سھم بقيمة  ٧٤٣٫٢٠٢٫٤٦٠

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

  األطراف ذات العالقة مع معامالتال  ١٥
  

المتضمن " األطراف ذات العالقة"بتنفيذ معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  تقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادية،
تتألف األطراف ذات العالقة بصورة رئيسية من االئتالفات المشتركة والشركات التي تخضع . ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

يتم االتفاق على شروط وسياسات األسعار الخاصة . عةلسيطرة مشتركة والمساھمين الرئيسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجمو
  .بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة

  

  :فيما يلي المعامالت الھامة التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة
  

  أشــھر الــمنتھـية في فــــــــتــــرة الثالثــة  
  ٢٠١١مارس  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  ألف درھم  ھمألف در  
  )غـير مـدقـق(  )غـير مـدقـق(  
      

  ١٠٥٫٧٣٥  ١٠٢٫١٣٨  المبيعات
  ١٫٩٥٣  ٢٨٫٣٣١  المشتريات

  ======  =====   
     

      :تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٢٫٦٢٠  ٣٫٧٩٦  رواتب وامتيازات

  ٢٨  ٣٦  للموظفين تعويضات نھاية الخدمة
  ---- ----- ----  ------------  

  ٢٫٦٤٨  ٣٫٨٣٢  
  =====  =====  

  
  ٢٠١١  ديسمبر ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )مدقق(  )غير مدقق(  

      :المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٥٦٢٫٨٧١  ٦١٤٫٧٢٠  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٣٢١٫٨٩٠  ٢٧٩٫٦٩١  أطراف ذات عالقة أخرى
 ً   )١٧٫٣٤٨(  )١٧٫٣٤٨(  قيمةمخصص خسائر انخفاض ال: ناقصا

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

  ٨٦٧٫٤١٣  ٨٧٧٫٠٦٣  
 ً   ٦٠٫٠٠٠  ٦٠٫٠٠٠  االستحقاق طويل األجل: ناقصا

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

  ٨٠٧٫٤١٣  ٨١٧٫٠٦٣  االستحقاق قصير األجل
  ========  =======   

     :المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٧٣٫٣٢٧  ٦٨٫٩٩٥  لشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةا

  ٢٤٧  -  ذات عالقة  أخرى أطراف
  ----------- ----  ---------- ----  

  ٧٣٫٥٧٤  ٦٨٫٩٩٥  
  =======  ======   

  
  



١٣ 

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

  )تابع( وجزة الموحدةإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الم
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  القروض المصرفية  ١٦

  
  ٢٠١١ديسمبر   ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١    

  ألف درھم  ألف درھم    
  )مدقق(  )غير مدقق(    
        

        قصيرة األجل
  ١٥٣٫٩٠٢  ١٨٧٫٢٢٧    سحوبات مصرفية على المكشوف

  ٣٦١٫٢٣٢  ٤١٨٫٤٦٩    قروض قصيرة األجل
  ٢٨٩٫٨٢٣  ٢٨٢٫٧١١    إيصاالت أمانة

  ٤٥٠٫٤٤٣  ٤٢٤٫٩٠٤    لقروض المصرفية طويلة األجلل قصير األجلاالستحقاق 
    -------------  -------------  
    ١٫٢٥٥٫٤٠٠  ١٫٣١٣٫٣١١  
    ========  =======     

  

    
ترة الثالثة أشھر ــف
  فيسنة المنتھية ــــال  منتھية فيـــــــــــال

  ٢٠١١ديسمبر   ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١    
  ألف درھم  ألف درھم   

  )مدقق(  )غير مدقق(    
        القروض المصرفية طويلة األجل

  ١٫٤٠٣٫١٧٣  ١٫٣٦٢٫١٨٧    االفتتاحيالرصيد 
  ٥٦٠٫١٧٧  ٢٩٣٫٨٨٠    خالل الفترة  التي تم الحصول عليھا: زائداً

 ً   )٦٠١٫١٦٢(  )١١٨٫٥٩٧(    خالل الفترة  المسددةالمبالغ : ناقصا
     -------------   ------------  

  ١٫٣١٠٫٩٠٨  ١٫٥٣٧٫٤٧٠    الرصيد الختامي
        

 ً   ٤٥٠٫٤٤٤  ٤٢٤٫٩٠٤    لقروض ألجلقصير األجل االستحقاق : ناقصا
     -------------  -----------  

  ٩١١٫٧٤٤  ١٫١١٢٫٥٦٦    االستحقاق طويل األجل لقروض ألجل
    ========  ======     

  
يتم اإلفصاح  ،بما في ذلك شروط السداد ومعدالت الفائدة والضمانات المقدمة ،القروض المصرفية طويلة األجلب المتعلقةل إن التفاصي

القروض  تم الحصول على. وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١١ديسمبر  ٣١عنھا ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في 
ً ة المصرفية طويلة األجل الجديد الشروط التي تم ذكرھا في البيانات المالية الموحدة تلك لشروط تتوافق مع خالل الفترة الحالية وفقا

  .٢٠١١ لسنةللمجموعة 
  

  األدوات المالية المشتقة     ١٧
  

سمية التي ة إلى القيم اإلالسوقية، باإلضاف يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم
سمية بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والسعر أو المؤشر المرجعي، وتشكل تتمثل القيمة اإل. تخضع للتحليل وفقاً لفترة االستحقاق

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  



١٤ 

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

  )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
    )تابع(لمالية المشتقة األدوات ا  ١٧

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

  
القيمة العادلة 

  موجبةــــــــال
القيمة العادلة 

  سالبةــــــــــال
  قيمة ـــــــال
  ميةــــساإل

  الل ــــــــــخ
  سنة واحدة

  ين ــــــــــــــــب
  سنوات ٥ -١

  رھمألف د  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            ٢٠١٢مارس  ٣١

            
  ٨٠٣٫٦٠٠  ٢٠٥٫٤٨٤  ١٫٠٠٩٫٠٨٤  ٦٫٥٦٧  ١٢٤  عقود مقايضة أسعار الفائدة 

  ١٣٫٧٧٦  ٢٤٫٩٢٠  ٣٨٫٦٩٦  ١٫٦٩٠  ٣٨٣  عقود مقايضة العمالت
  -  ٢٦٫٣٧٣  ٢٦٫٣٧٣  -  ٣٤٣  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية

  ------  --------   --------------  -----------  -----------  
  ٨١٧٫٣٧٦  ٢٥٦٫٧٧٧  ١٫٠٧٤٫١٥٣  ٨٫٢٥٧  ٨٥٠  
  ====  =====  ========  =======  =======  
            ٢٠١١ديسمبر  ٣١
            

  ٢٨١٫٣٨٦  ٢٠٥٫٢٨٨  ٤٨٦٫٦٧٤  ٥٫٩٣٧  ٣٠  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  ١٨٫٣٥٠  ١٠٫٥١٠  ٢٨٫٨٦٠  ٥٨٤  ٥٢٤  عقود مقايضة العمالت

  -  ١٦٫٥١٥  ١٦٫٥١٥  ١٦٥  -  عقود آجلة لصرف عمالت أجنبية
  -------  --------   ----------   ----------   ----------  
  ٢٩٩٫٧٣٦  ٢٣٢٫٣١٣  ٥٣٢٫٠٤٩  ٦٫٦٨٦  ٥٥٤  
  ===  =====  ======  ======  ======  
  

  ربحية السھم    ١٨
  

  أشــھر الــمنتھـية في فــــــــتــــرة الثالثــة 
  ٢٠١١مارس  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )غـير مـدقـق(  )ـدقـقغـير م(  
      

  ٧٢٫٩٩٤  ٤٥٫٦٧٦  )ألف درھم(المنسوبة إلى مالكي الشركة  رباحصافي األ
 ======  ======  

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

  ٠٫٠٩٨  ٠٫٠٦١  األساسية والمخففة –) درھم(ربحية السھم 
  =====  =====  

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

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ١٩
  

.  جاريةأصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القروض والسلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة وأطراف أخرى من بنوك ت
  ).مليون درھم ١٩٩: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٥٦مبلغ  ٢٠١٢مارس  ٣١بلغت الضمانات القائمة كما في 

  
مليون  ٠٫٣٩: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٧٫٦٣، كان لدى المجموعة التزامات رأسمالية تعاقدية بمبلغ  ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 
  .استثمارات جديدة/ وتتعلق بصورة رئيسية بمشروعات) درھم

   



١٥ 

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

  )تابع( إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

  عقود اإليجار التشغيلية  ٢٠
  

  : كمؤجر  
  

من سنة إلى خمس  عادةً  تمتد عقود اإليجار. ير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيليةتقوم بعض شركات المجموعة بتأج
  .تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس ايجارات السوق. مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ سنوت

  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  ألف درھم  ألف درھم  
  )ققمد(  )غير مدقق(  
      

  ١٣٫٥٤٧  ٢١٫٤٤٠  أقل من سنة
  ٥٤٫٠٠٠  ٥٥٫٢٧٢  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١٨٥٫٩٧٦  ١٧٨٫٨٩٣  أكثر من خمس سنوات
  -----------   ----------  
  ٢٥٣٫٥٢٣  ٢٥٥٫٦٠٥  
  ======  ======  
  

  إعادة البيان  ٢١
  

بناًء على بعض  ٢٠١١ديسمبر  ٣١عة للسنة المنتھية في تم إعادة بيان أرقام المقارنة المدرجة في البيانات المالية الموحدة للمجمو
وبالتالي، تم إعادة بيان أرقام المقارنة المدرجة في بيان التغيرات في حقوق . ٢٠١١تعديالت الفترة السابقة التي تم التعرف عليھا في 

إعادة البيان يتم اإلفصاح عنھا في البيانات إن المعلومات حول . إلى المدي الذي يتوافق مع تلك التعديالت ٢٠١١يناير  ١الملكية في 
  .٢٠١١ديسمبر  ٣١المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  التقارير حول القطاعات  ٢٢

  
قطاعات تصدر تقارير بشأنھا، والتي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية  ثالثكما ھو مبين أدناه، بصورة عامة لدى المجموعة 

. االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة نظراً الحتياجھم الستراتيجيات مختلفةوحدات األعمال  تعمل. للمجموعة
  :  يوضح المخلص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنھا

  

  .ضيات وجريس البورسيالن ومنتجات أطقم الحماماتيتضمن صناعة وبيع سيراميك الحائط وسيراميك األر  :منتجات السيراميك
  

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

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

  .)الحنفيات(الصنابير والمناجم و
  

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

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

وبالتالي، تم إعادة تصنيف القيمة الدفترية الخاصة بالمبنى والتي تندرج تحت الممتلكات واآلالت والمعدات إلى . مقابل إيجار شھري ثابت
  .عقار استثماري نظراً للتغير في استخدامه

  
القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح  أرباحويتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى . قطاع مدرجة أدناهإن المعلومات المتعلقة بعمليات كل 

ھناك . تلك القطاعاتھو أھم العوامل التي يمكن من خاللھا تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة بالشركات األخرى التي تعمل في 
  .تم االتفاق عليھا باإلجماعالت وفقاً لشروط يمعامالت منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير ھذه المعام



١٦ 

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

  )تابع( زة الموحدةالمالية المرحلية الموج المعلوماتإيضاحات حول 
  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  )تابع( القطاع حولالتقارير   ٢٢

  

  
نتجات ــــم

  المقاوالت  السيراميك
صناعية 

  رىــــأخ
قطاعات 

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

  المنتھية  فترة الثالثة أشھر
  ٢٠١٢مارس  ٣١في 

              
  ٧٤٧٫٨١٨  -  ٢١٫٥٣١  ١٠٫٠٦١  ٧١٫٢١١  ٦٤٥٫٠١٥  اإليرادات الخارجية 

  -  )١٨٧٫٩٥١(  ٤٧٫٧٣٤  ٤٫٠٨٧  ٨٫٤٩٤  ١٢٧٫٦٣٦  اإليرادات فيما بين القطاعات
  ------- -----  ----------  ----------  ----------  -------- ------  ---------- --  

  ٧٤٧٫٨١٨  )١٨٧٫٩٥١(  ٦٩٫٢٦٥  ١٤٫١٤٨  ٧٩٫٧٠٥  ٧٧٢٫٦٥١  إجمالي اإليرادات
  ======  =====  =====  =====  ========  =======  

  ٤٩٫٨٦٥  )١٥٫٣٦١(  ٣٫٩٠٧ ٢٫٤٨٩ )٤٫١٨٣( ٦٣٫٠١٣ للفترةالقطاع) خسائر/ (أرباح
    

  ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 
              

  ٥٫٨٤٢٫٠٨٢  )١٫٧٠٤٫٢٥٤(  ٥٠٦٫٤٨١  ٣٧٨٫٥١٠  ٧١٦٫٥١٠  ٥٫٩٤٤٫٨٣٥  إجمالي الموجودات
  ========  ======  ======  ======  =========  ========  
 

  فترة الثالثة أشھر المنتھية 
  ٢٠١١مارس  ٣١في 

              
  ٨٠٦٫٤٧١  -  ١٧٫٩٠٣  ١٧٫١٣٨  ٩٩٫٦٩٣  ٦٧١٫٧٣٧  اإليرادات الخارجية 

  -  )١١٤٫١٥٨(  ٣٦٫٩١٦  ٤٫٩٨٨  ٢٠٫٣٥٩  ٥١٫٨٩٥  اإليرادات فيما بين القطاعات
  --------- ---  -----------  ----------  ----------  ------- -----  -----------  

  ٨٠٦٫٤٧١  )١١٤٫١٥٨(  ٥٤٫٨١٩  ٢٢٫١٢٦  ١٢٠٫٠٥٢  ٧٢٣٫٦٣٢  إجمالي اإليرادات
  ======  ======  =====  =====  =======  ======  

  ٧٦٫٧٢٦  )٤٦٫٠١٩(  ٢٦٫١٠٩  )٤٫٣٩٣(  ٣٩٫٥٨٠  ٦١٫٤٤٩  القطاع للفترة) خسائر/ (أرباح
    
  ٢٠١١مارس  ٣١ما في ك
              

  ٥٫٧٢٥٫٦١٢  )١٫٦٧٥٫٠٢٩(  ٥٠١٫٥٣٦  ٣٨٨٫٢٣٢  ٧٤٩٫٩٣٨  ٥٫٧٦٠٫٩٣٥  إجمالي الموجودات
  =======  ======  ======  ======  ========  =======  

  




