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 شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) و شركاتھا التابعة 
 
 
 
المالية المرحلية الموجزة الموحدة  لمعلوماتا  

2016سبتمبر  30  
 
 
لمحتوياتا  

______________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                       
 

:أ البند   
 

 1- تقرير مجلس اإلدارة                                                                            
 
 
 

:ب البند   
 

 1- تقرير مدققي الحسابات حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية
.  الموجزة الموحدة   

 
 

المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلومات - 2  
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

تقرير مجلس اإلدارة
 
 

2016سبتمبر  30حول األداء المالي خالل فترة التسعة أشھر المنتھية في 
2016 نوفمبر 09

 

 السادة مساھمي الشركة الكرام،

مع المعلومات ، 2016سبتمبر  30يسر مجلس اإلدارة أن يعرض عليكم تقرير أعمال وأنشطة الشركة لفترة التسعة أشھر المنتھية في 
                                                                      .2016سبتمبر  30المالية المرحلية الموجزة الموحدة للتسعة أشھر المنتھية في 

ام ا د وخاصة2016تسم الربع الثالث من الع ات التوري ار الموسمية وأيضا  ، بإنخفاض كمي اون الخليجي نتيجة اآلث في دول مجلس التع
ة خدماتنا ضعف األعمال وبخاصة في المملكة العربية السعودية. وتباطئت  أيضا كميات التوريد إلى أوروبا حيث باشرنا  ل مركزي بتحوي

ا في اللوجستية  ى حد م أخير إل ذا الت تم تعويض ھ ع أن ي ا نتوق األوروبية إلى مستودعاتنا اإليطالية مما تسبب بتأخير بعض الشحن، ولكنن
ا  ىالربع الرابع. وتم تعويض ھذه اإلنخفاضات جزئيا بتحسن النتائج في بنجالديش والتي ساعدت عل إرتفاع كميات توريد البالط وأداء قوي

                                                                                                                                             في أدوات المائدة.
  

ى  من قامت الشركة بإتخاذ الخطوة الرئيسية امؤخرا في شھر سبتمبر  .بإحراز تقدم  في خطة زيادة القيمة أيضا  الثالثتسم الربع او ألول
ك من خالل الكشف عن  ة وذل يراميك رأس الخيم ة لشركة س ة التجاري ز العالم دة  لتعزي نين عدي ى مر س ون مشروع عل ا سوف يك م

ا دة، -مجموعة المنتجات الجديدة في معرض سيرساي للبالط واألدوات الصحية في بولوني واد التسويقية الجدي ة من الم ا، والمدعم    إيطالي
ملة إعالنية جديدة يتم تنفيذھا والتي سوف، وحاليا ھناك ح www.rakceramics.com الجديد  اإللكترونيالشركة الجديد، الموقع  شعار   

الميين من  .يتم إطالقھا في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي ا الع ى موزعين وخالل ھذا الربع لقد أحرزنا تقدما إضافيا بالسيطرة عل
ة 50المتبقية والبالغة على الحصة خالل اإلستحواذ  ة والبالغ ا والحصة المتبقي ع في إيطالي ع 5% في شركة التوزي % في شركة التوزي
                                                                                                                                     لدينا في أستراليا.

                                           

 النتائج:

دة  رادات الموح ت اإلي ھر  بلغ عة أش رة التس بة  2,138.0لفت اض بنس اراتي بإنخف م إم ون درھ ام 8.3ملي ن الع رة م نفس الفت ة ب % مقارن
ة األخرى  اون الخليجي ة السعودية ودول مجلس التع ة العربي رغم من التحديات المستمرة في المملك ى ال ه، وعل الماضي. وفي الوقت ذات

رة التسعة أشھر بلغت  راميكأعمال السيزيادة تقلب أسعار العمالت األجنبية، فإن إيرادات  إلى باإلضافةو ل  1,740.5لفت م أق ون درھ ملي
بينما تراجعت إيرادات األعمال الغير أساسية ويرجع  مليون درھم 1,861.9% خالل نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 6.5بنسبة 

 %1.10 بـإنخفضت األرباح التشغيلية  %.29.7 لتصل إلى %0.9بـ تحسن ھامش الربح لفترة التسعة أشھر  .ذلك جزئيا إلى بيع األصول
ى ـ  200.1أو  % 9.4 لتصل إل ة ب اراتي مقارن م إم ون درھ ن  244.8ملي رة م ح الفت غ صافي رب ام الماضي. بل الل الع م خ ون درھ ملي

تمرة  ات المس ل  149.4العملي م مقاب ون درھ ي.   230.1ملي ام الماض ن الع ھا م رة نفس م للفت ون درھ                                                                                               ملي

 أبرز الجوانب المالية لفترة التسعة أشھر المنتھية في 30 سبتمبر 2016

  التغير  30 سبتمبر 2015 30 سبتمبر 2016 الوحدة البيان
)8.3(%   2331.0  2,138.0   مليون درھم إجمالي اإليرادات

)5.4(%   671.8  635.4  مليون درھم إجمالي الربح

نقطة أساس 90   28.8%   29.7%   إجمالي ھامش الربح %

)13.0(   440.1  382.8   مليون درھم
الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، اإلھالكات 

واإلطفاء

نقطة أساس) 100(   18.9%   17.9%   % 
ھامش الربح قبل احتساب الضرائب، الفوائد، 

اإلھالكات واإلطفاء
)34.7(   228.8  149.4  مليون درھم صافي الدخل المعلن عنه 

)41.4(%   211.8  124.1  مليون درھم الربح المعلن عنه بعد حقوق األقلية

)44.0(%   0.25  0.14   درھم ربحية السھم المعلن عنھا 



 

 

 التغير  31 ديسمبر 2015 30 سبتمبر 2016 الوحدة البيان
)0.9(%   5,981.8  5,927.9  مليون درھم إجمالي الموجودات

5.0%   817.5  858.4  مليون درھم رأس المال

)4.5(%   2,937.5  2,805.0  مليون درھم حقوق المساھمين

)7.5(%   1,609.6  1,730.9  مليون درھم صافي الدين

  2.71  *3.22  
عدد المرات صافي الدين/ الربح قبل احتساب الضرائب، 

الفوائد، اإلھالكات واإلطفاء
  2.60  2.63  % تكلفة الدين

تم إحتساب صافي الدين/الربح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، اإلھالك واإلطفاء على أساس الربح قبل إحتساب الضرائب، الفوائد، * 
شھرا.  12اإلھالك واإلطفاء الفعلي لـ   

 المسؤولية اإلجتماعية، المعارض والجوائز خالل الربع الثالث من العام 2016

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

 

 المسؤولية اإلجتماعية للشركة

ة المباشرة  –قامت مجموعة من طالب معھد إنديرا لإلدارة، بوني  ك من أجل إكتساب المعرف الھند، بزيارة لمعرض ومصنع الشركة وذل
دة  يةحول ھيكل ة للطالب فرصة فري ذه التجرب دمت ھ ات تصنيع المنتجات، حيث ق ين شركة سيراميك رأس الخيمة وعملي ردم الفجوة ب ل

ة ات التعليمي ي النظري الم التصنيع الحقيق فارتين الفر .وع ن الس دوبون م ي، وزار من ركة الرئيس ر االش ارات مق ي األم ة ف ية والتايالندي نس
دينا. اج ل ق اإلنت ل مراف م أفض دة وفھ ا الجدي ن منتجاتن د ع ة المزي ك لمعرف انع وذل رض والمص                           المع
       

 المعارض

اقامت الشركة مؤخرا بالمشاركة في واحدة من أھم معارض ال الم، سيرساي بولوني ة في الع ا -سيراميك الدولي ذا المعرض  .إيطالي وفي ھ
دة . اقمنا بإطالق العالمة التجارية الجديدة للشركة والتي صممت لتوحيد جميع شركاتنا التابعة عالمي وتم الكشف عن العالمة التجارية الجدي

"، وقد عرضنا أحدث المجال للخيال" والعالمة الجديدة وھ ھدفعن  حللشركة في جناح شركة سيراميك رأس الخيمة وذلك للتعبير بوضو
                                                                                            منتجاتنا من البالط واألدوات الصحية في ھذا المعرض.   

 الجوائز

 تحفيزي داخلي في حفل  حفلألفضل المنظم من قبل شركة سيراميك رأس الخيمة الجائزة البرونزية  "نبض واحد"حصد الحفل السنوي 
  2016. Biz    وكذلك جوائز 2016توزيع جوائز ستيفي لألعمال الدولية 

 

 نظرة مستقبلية

تقبل  ديالت من المرجح أن يبقى الوضع السائد في السوق السعودية واألسواق الخليجية على تحد في المس ب، ونحن بصدد إجراء تع القري
ت ة ل درتنا اإلنتاجي ى ق وق.ععل ات الس ع متطلب يا م ك تماش رة وذل ل األذواق المتغي و أفض ى نح                           كس عل

           

ثتمار  ا واإلس ة منتاجتن ؤمن في نوعي نحن ن اون الخليجي، ف افي اإلضافي وعلى الرغم من بيئة البناء الصعبة في دول مجلس التع  عالمتن
ة  ك  التجاري ات، التسويق ووذل وامشمن خالل تصميم المنتج رادات والھ اع اإلي ى إرتف تقبل إل ي المس ؤدي ف ي سوف ت ات والت  .اإلعالن

إن الشركة تعمل في إيران إعادة إتصال الطاقة اإلنتاجية الغير مستعملة رى العمل الجاري علىوتشمل المبادرات األخ د، ف ا في الھن ، بينم
ى  ععل ين وض ب  تحس ذب المواھ تثمار لج ى اإلس ل عل ة وتعم نيع المحلي دة التص ركة.وح ة لش                                        المالئم

ي و السيراميك منتجات إنتاج على تركز التي الشركة من الخيمة رأس سيراميك شركة لتحويل السعي نواصل نحن اعالت  رئيسي بشكل تب
ي واالكسسوارات السيراميك منتجاتخالل  من العمالء علىمباشرة  تركز التي الشركة إلى الموزعين خالل من  ،المشاريع تستھدف الت

ع وات التوزي عو وقن ة البي ق بالتجزئ وازن وتحقي ين الت الح ب الء مص وردين العم اھمين و والم                           .المس
                 





 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

  
  
  
  
  
  



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

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

  
  

  صفحةال      تالمحتويا
  

   ٢ – ١      الموحدة  المالية المرحلية الموجزة مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوماتتقرير 
  

  ٣      الموجز الموحد  بيان األرباح أو الخسائر
  

  ٤       الموحدالموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  

  ٥        بيان المركز المالي الموجز الموحد
  

   ٧ – ٦       الموحد الموجز لتدفقات النقديةابيان 
  

   ٩ – ٨      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
  

   ٣٠ – ١٠       المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
  
  
  
  







٣ 

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

  (غير مدقق)الموجز الموحد  بيان األرباح أو الخسائر
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠في  تينالمنتھي التسعة أشھرلفترتي الثالثة أشھر و

  

    
  ھر ـــــــشأ فـــــــترة الـتسعة

  سبتمبر ٣٠منتھية في ـــــال
  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  سبتمبر ٣٠منتھية في ـــــال

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
  *عاد بيانھامُ     *عاد بيانھامُ       

            العمليات المستمرة 
  ٧٨٢٫٧٧٩  ٦٤٥٫٧٣٨  ٢٫٣٣١٫٠٢٩  ٢٫١٣٨٫٠١٧    اإليرادات

  )٥٤٢٫٩٧٤(  )٤٥٥٫٤٩٩(  )١٫٦٥٩٫٢١١(  )١٫٥٠٢٫٥٨١(  ٦  المبيعات تكلفة
    ---------------  ---- -----------  --------- ----   ------------  

  ٢٣٩٫٨٠٥  ١٩٠٫٢٣٩  ٦٧١٫٨١٨ ٦٣٥٫٤٣٦   إجمالي األرباح
  )٧٢٫٩٢١(  )٧٤٫١٢٣(  )٢٣٢٫٨٣٧(  )١٩٩٫٠٣٥(  ٧  المصروفات اإلدارية والعمومية 

  )٨٨٫٩٢٩(  )٨٨٫١٢١(  )٢٥٢٫٢٨٧(  )٢٧٣٫٦٠٧(  ٨  مصروفات البيع والتوزيع 
  ٢٣٫١٢٤  ٨٫٣٥٧  ٥٨٫٠٨١  ٣٧٫٢٨٣    اإليرادات األخرى

    -----------  -----------  -----------  -----------  
  ١٠١٫٠٧٩  ٣٦٫٣٥٢  ٢٤٤٫٧٧٥  ٢٠٠٫٠٧٧    التشغيلية األرباح
  )٢١٫٦٧١(  )١٦٫٧٨٩(  )٦٤٫٣٤٠(  )٥٣٫٥٤١(  )١(٩  التمويل تكاليف

  ١٫٥٨٦  ٧٨٧  ٦٫٨٣٢  ٢٫٢٩٨  )٢(٩  إيرادات التمويل
  ة محتسب الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا

  ٧٫٢٤٣  ١٫٤٥٨  ١٩٫١٠٢  ١٣٫٧٩٤  ١١  وفقاً لحقوق الملكية   
  شركات مستثمر بھا محتسبة  استبعاداألرباح من 

  -  -  ٣٨٫٤٨٠  -  ١١  وفقاً لحقوق الملكية   
  )١٫٩٦٤(  -  ١٫١٦١  -  ٢٤ صافي  – تابعة اتشرك استبعادمن  /(الخسائر)األرباح

    ----------  -----------  ----------  ---------  
  ٨٦٫٢٧٣  ٢١٫٨٠٨  ٢٤٦٫٠١٠  ١٦٢٫٦٢٨    األرباح قبل الضريبة من العمليات المستمرة 

  )٣٫٠٨٦(  )٣٫٥٧٨(  )١٥٫٩٢٨(  )١٣٫٢٢٢(    الضريبة مصروفات 
     -----------  -----------   ----------   ---------  

  ٨٣٫١٨٧  ١٨٫٢٣٠  ٢٣٠٫٠٨٢  ١٤٩٫٤٠٦    األرباح من العمليات المستمرة 
            

            المتوقفة العمليات 
  -  -  )١٫٢٩٩(  -  ٢٦  من العمليات المتوقفة  الخسائر

    -----------  -----------  ---------  ---------  
  ٨٣٫١٨٧  ١٨٫٢٣٠  ٢٢٨٫٧٨٣  ١٤٩٫٤٠٦    أرباح الفترة

    ======  ======  =====  =====  
            :إلىمنسوبة الاألرباح 

  ٧٥٫٥١٩  ١١٫٣٧٤  ٢١١٫٨٣٩  ١٢٤٫١٣٩    مالكي الشركة
  ٧٫٦٦٨  ٦٫٨٥٦  ١٦٫٩٤٤  ٢٥٫٢٦٧    الحصص غير المسيطرة

    -----------  -----------   ---------   ---------  
  ٨٣٫١٨٧  ١٨٫٢٣٠  ٢٢٨٫٧٨٣  ١٤٩٫٤٠٦    أرباح الفترة

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

            ربحية السھم
  ٠ .٠٩  ٠ .٠١  ٠ .٢٥  ٠ .١٤  ٢٠  األساسية والمخففة (درھم) -
    ===  ===  ====  ===  
           

            العمليات المستمرة  –ربحية السھم 
  ٠ .٠٩  ٠ .٠١  ٠ .٢٥  ٠ .١٤  ٢٠  األساسية والمخففة (درھم) -
  === ===  ====  ===  
  

  . ٢٨*راجع إيضاح 
  
  

  وجزة الموحدة. المالية المرحلية الم المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٣٠إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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



٤ 

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

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

  

    
  ھر ـــــــشفـــــــترة الـتسعة أ

  سبتمبر ٣٠منتھية في ـــــال
  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــف 
  سبتمبر ٣٠منتھية في ـــــال

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

  ٨٣٫١٨٧  ١٨٫٢٣٠  ٢٢٨٫٧٨٣  ١٤٩٫٤٠٦    أرباح الفترة
            

         اإليرادات الشاملة األخرى
            

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

  )١٤٫٤٤٣(  ١٫٦٤١  )٣٥٫١٤١(  )٥٫٥٨٨(    فروق تحويل العمالت األجنبية
  -  -  ١٦٫٢٤٨ - ٢٨و٢٣  تأثير التضخم غير االعتيادي 

  الجزء الفعال من  –تحوطات التدفق النقدي 
  -  ١٫٢٥٩  -  )٤٣٣(  ١٩  التغيرات في القيمة العادلة   
    -----------  -----------  ---------  ---------  

  ٦٨٫٧٤٤  ٢١٫١٣٠  ٢٠٩٫٨٩٠  ١٤٣٫٣٨٥    اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي
    ======  ======  =====  =====  
            

            :إلىمنسوبة ت الشاملة الإجمالي اإليرادا
  ٦٠٫٩٦٦  ١٤٫٢٢٨  ١٩٥٫٦٢٨  ١١٨٫٠٢٧    مالكي الشركة

  ٧٫٧٧٨  ٦٫٩٠٢  ١٤٫٢٦٢  ٢٥٫٣٥٨    الحصص غير المسيطرة
    -----------  ----------  ---------  ---------  

  ٦٨٫٧٤٤  ٢١٫١٣٠  ٢٠٩٫٨٩٠  ١٤٣٫٣٨٥    للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
    ======  ======  =====  =====  

      
  

  .٢٨*راجع اإليضاح 
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٣٠إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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





٦ 

  رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة كة سيراميكشر
  

  )غير مدقق(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  التسعة أشھر فتـرة          
  سبتمبر ٣٠ــمنتھـية في ال  

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  *ُمعاد بيانھا      

        لتشغيليةاألنشطة ا
  **٢٤٤٫٧١١  ١٦٢٫٦٢٨    أرباح الفترة قبل الضريبة 

        تسويات لـ:
  )١٩٫١٠٢(  )١٣٫٧٩٤(    الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ٢٫٣٠٦  -    خسائر صافي المركز المالي
  ٣١٫٥١٥  ٢٧٫٠٧٨    الفوائدمصروفات 

  ٢٫٠٦٦  ١٥٫٩٦٧    مصروفات الربح على التمويل اإلسالمي
  )٥٫٤٩٩(  )١٫٧٣١(    الفوائدإيرادات 

  -  )٥٨(    وكالةالودائع الربح على 
  )٧٫٧١١(  )١٨٩(    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات األرباح

  )٢٫٠٣٨(  -    األرباح من استبعاد عقارات استثمارية
  )١٫١٦١(  -    تابعة  اتشرك بيعاألرباح من 
  )٣٨٫٤٨٠(  -    ھا محتسبة وفقاً حقوق الملكيةشركات مستثمر ب بيعاألرباح من 

  ١٥٢٫٤٢١  ١٤٠٫٦٣٠    والعقارات االستثمارية  لممتلكات واآلالت والمعداتلستھالك اال
  ٢٫٦٣٥  ٣٫٢٢٣    إطفاء موجودات غير ملموسة
  ١٫٤١٢  ١٫٧٩٦    تم شطبھا أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 

  -  ٦٩٣    موجودات غير ملموسة تم شطبھا 
  -  ٣٫٤٩٠    ائر من انخفاض قيمة شركات ُمستثمر بھا محتسبة وفقاُ لحقوق الملكيةمخصص الخس

  ٩٫٨٤٣  ١٥٫٧٤٢    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
    -----------   ----------  
    ٣٧٢٫٩١٨  ٣٥٥٫٤٧٥  

        التغير في:
  )٢٥٥(  )٣٧٫٤٢٦(    المخزون (بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز) -
  ٣٫٠٩٨  ٨٤٫٨٧٦    طويلة األجل) الذمم المدينة(بما في ذلك  دينة التجارية واألخرىالذمم الم -
  )١٩٣٫٩٤٦(  ٤٧٫٠٠١    طويلة األجل) المستحقاتالمستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذلك  -
  ٦٦٫٦٧٩  -    الموجودات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع -
  ٦٥٫٢٢٢  )٧٥٫١١٠(  لفواتير الزائدة عن التقييم)الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك ا-
  ٤٢٫٤٤٥  ١٠٫٢١٩    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  ١٫٢٨٥  -    المطلوبات الُمصنفة على أنھا محتفظ بھا للبيع   -
  ٣٫٥٢٢  -    المالية المشتقة المطلوبات -
  ٤٢  )١٧(    ة مؤجلةيموجودات ضريب -
  )١٫٠١٧(  ٧٦٣    ة مؤجلةيمطلوبات ضريب -

  )٥٫٠٩١(  )٣٫٧٧٤(   دخل المدفوعةضريبة ال
  )١١٫٠٥٩(  )٧٫٧٧٨(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  )٦٫٦١٢(  )١٫٥٩٢(    التعديل على تحويل العمالت
    -----------  -----------  

  ٣٣٧٫٢٣١  ٣٧٢٫٦٣٧    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    -----------  -----------  
  
  
العمليات المتوقفة.   من خسائراليتضمن  **



٧ 

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

  (تابع)  (غير مدقق) بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  التسعة أشھر فتـرة          
  سبتمبر ٣٠الــمنتھـية في   

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  درھمألف     
  * ُمعاد بيانھا      

        األنشطة االستثمارية
  )٢٠٥٫٤٨٠(  )١٨٦٫٩٩٤(    حيازة ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

  )٢٤٤(  )٢٫٢٨٠(    موجودات غير ملموسة حيازة
  ٢٨٫٠٧٥  ٥٫٨٤٥     ممتلكات وآالت ومعدات استبعادالمتحصالت من 

  ١٧٫٠٤٤  -    تابعة  اتركالمتحصالت من استبعاد ش
  ٤٩٫٠٣١  -    وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة ُمستثمر بھا  ةشرك بيعالمتحصالت من 

  )١٩٫٣٢١(  ١٫٠٦٢    التغير في الودائع المصرفية
  ١٥٫٥٧٠  ٥٫١٦٣    وفقاً لحقوق الملكيةمحتسبة توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بھا 

  ٥٫٤٩٩  ١٫٧٣١    إيرادات الفائدة المستلمة
  -  ٥٨    ةالمستلم ودائع الوكالةالربح على 

  )٣٣٫٨١٨(  )٨٫١٧٦(  تابعةالمبلغ المدفوع لالستحواذ على شركات
  -  ٨٫٨٩٣    النقد المستحوذ عليه كجزء من االستحواذ على شركات تابعة 

    -------------  -- ----------  
  )١٤٣٫٦٤٤(  )١٧٤٫٦٩٨(    األنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد

    -------------  -------------  
        األنشطة التمويلية

  ١٫٤٦٦٫٢٣٠  ١١٩٫١٤٢  طويل األجل تم الحصول عليهتمويل مصرفي 
 )١٫٠٩١٫٣٨٨(  )٥٦٧٫٨١٢(     تم سداده األجل مصرفي طويل تمويل

  -  ٤٩٥٫٩٢٣    تمويل مصرفي إسالمي طويل األجل تم الحصول عليه
  -  )٤١٫٣٢٧(     تم سداده األجل طويلالمي إس تمويل مصرفي

  )١٤٢٫١٠٩(  ٤١٫٤٧٢    األجل  قصير التمويل المصرفيالحركة في  صافي
  )٣١٫٥١٥(  )٢٧٫٠٧٨(    مدفوعةفوائد 

  )٢٫٠٦٦(  )١٥٫٩٦٧(    مصروفات الربح على تمويل إسالمي مدفوع
  )٣٣٫٠٣٢(  )٢٦٫١٨١(    توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة

  )٢٨٦٫١٣٣(  )٢٤٥٫٢٥٧(    زيعات األرباح المدفوعة تو
  )٤٫٢٢٨(  )٣٫٧٠٠(    دارة اإلالمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس 

    ------------ -   ------------  
  )١٢٤٫٢٤١(  )٢٧٠٫٧٨٥(    األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

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

  ٦٩٫٣٤٦  )٧٢٫٨٤٦(    النقد وما يعادله في (النقص) / الزيادةصافي 
        

  ٣٣١٫٤٥٢  ٣٣٢٫٩٧٦    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
    -----------  -----------  
  ٤٠٠٫٧٩٨  ٢٦٠٫١٣٠    لنقد وما يعادله في نھاية الفترةا

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

  ٥٢٢٫٠٩٥  ٣١٨٫٢٤٤    )المرھونة الودائع المصرفية بعد خصمالنقد في الصندوق ولدى البنك (
  )١٢١٫٢٩٧(  )٥٨٫١١٤(    على المكشوف   سحب مصرفي

    ---------- --  ----------- -  
    ٤٠٠٫٧٩٨  ٢٦٠٫١٣٠  
    ======  ======  

  

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

  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتمن ھذه زأ ال يتججزءاً  ٣٠إلى  ١٠شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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



٨ 

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

  الموحد  جزبيان التغيرات في حقوق الملكية المو
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة  
  

      ------------------- --------------------------- -------------------الشركة  مالكيالمنسوبة إلى  ------------------------------------------------------------------  
        ------------- ------------------------------------------ االحتياطيات --------------------------- ---------------------------------    

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

  احتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي 
التضخم غير 

  االعتيادي
  االحتياطي
  الــــــــعام

  احتياطي
  رأس المال

  األربــــاح
  جزةالمحت

  إجـــــــمالي
  االحتياطيات

إجمالي حقوق 
الملكية 

  للشركة األم

  الـحصص
غير 

  المسيطرة
  إجــــــــــمالي 
  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   
                          

  ٣٫٠٣٤٫٨١٢  ٢٢٦٫٥٠٥  ٢٫٨٠٨٫٣٠٧  ١٫٩٩٠٫٧٨٥  ١٫٣٩٤٫٠١٤  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٧٩٫٦٨١(  )٧٩٫٣٢٤(  ٣٩٦٫٢٦٠  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  ) ة(مدقق ٢٠١٥يناير  ١في الرصيد 
                          

  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
                          ُمعاد بيانھا)( مدققة)(غير 

                          

  ٢٢٨٫٧٨٣  ١٦٫٩٤٤  ٢١١٫٨٣٩  ٢١١٫٨٣٩  ٢١١٫٨٣٩  -  -  -  -  -  -  -  )٢٨ا) (راجع إيضاح (ُمعاد بيانھ أرباح الفترة
                          

                           (ُمعاد بيانھا) للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
                          

(راجع تحويل العمالت األجنبية  احتياطي
  )٣٥٫١٤١(  )٢٫٦٨٢(  )٣٢٫٤٥٩(  )٣٢٫٤٥٩(  -  -  -  )١٦٫٧١٧(  )١٥٫٧٤٢(  -  -  -   )٢٨إيضاح 
(راجع  التضخم غير االعتيادي تأثير

  ١٦٫٢٤٨  -  ١٦٫٢٤٨  ١٦٫٢٤٨  -  -  -  ١٦٫٢٤٨  -  -  -  -  )٢٨و  ٢٣ يناإليضاح
  --------  --------  --------  ------- ---   -----------  --------  --------  ------ -----   -----------   -----------  ---------  ------ -----  

  ٢٠٩٫٨٩٠  ١٤٫٢٦٢  ١٩٥٫٦٢٨  ١٩٥٫٦٢٨  ٢١١٫٨٣٩  -  -  )٤٦٩(  )١٥٫٧٤٢(  -  -  -  (ُمعاد بيانھا) رادات الشاملة للفترةإجمالي اإلي
                          

                          )ة(غير مدقق حركات حقوق الملكية األخرى
                          

  -  -  -  -  )٤٨٫٠٤٩(  -  -  -  -  ٤٨٫٠٤٩  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
  ألرباح الموزعة على الحصص توزيعات ا

  )٣٣٫٠٣٢(  )٣٣٫٠٣٢(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  غير المسيطرة
  )٤٫٢٢٨(  )٥٨٩(  )٣٫٦٣٩(  )٣٫٦٣٩(  )٣٫٦٣٩(  -  -  -  -  -  -  -  دارة اإلأتعاب أعضاء مجلس 

                          

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

                   

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

 التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة
                          (غير مدققة)

                          

 صافي –الحصص غير المسيطرة  النقص في
  )٢٦٫٣٦٤(  )٣٠٫١١٨(  ٣٫٧٥٤  ٣٫٧٥٤  )٢٨٫٣٨٤(  )١٤٠(  -  ٣٤٫٤١٨  )٢٫١٤٠(  -  -  -   ))١(٢٤(إيضاح 

   -----------   -----------   -----------  ---- ------  ---------   ----------  --------  ---- -------  ---------  --------   -----------  ---- --------  
(ُمعاد  )ة(غير مدقق ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 

  ٢٫٨٩٤٫٩٤٥  ١٧٧٫٠٢٨  ٢٫٧١٧٫٩١٧  ١٫٩٠٠٫٣٩٥  ١٫٢٣٩٫٦٤٨  ٥٤٫٩٠٤  ٨٢٫٨٠٥  )٤٥٫٧٣٢(  )٩٧٫٢٠٦(  ٤٤٤٫٣٠٩  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  بيانھا)
  =======  =======  ======  =======  =======  ======  ======  ========  ========  ========  =======  ========  
  



٩ 

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

  (تابع)   الموحد ملكية الموجزبيان التغيرات في حقوق ال
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة  

  

      ---------------------- --------------------------------------------الشركة  مالكيالمنسوبة إلى  ------------------------------------------- ------------ -----------------------  
        ---------------------------------------------------------- االحتياطيات ---------------------------------------------------------------------    

  
  رأس
  المال

  عــالوة 
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

  احتياطي
  الـــــتحويل

احتياطي 
التضخم 

غير 
  االعتيادي

احتياطي 
  التحوط

الحتياطي ا
  العام

  احتياطي
رأس 
  المال

  األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  اإلجمالي  االحتياطيات

  الـحصص
ير ـغ

  المسيطرة
  ـمالي إج

  حقوق الملكية
  درھم ألف   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
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  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٣٠إلى  ١٠ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



١٠ 

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

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

  
   ركةمعلومات حول الش  ١

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

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

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

  
المنتھية في ذلك التاريخ ("الفترة  التسعة أشھرولفترة  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠ومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في تشتمل المعل

الحالية") على الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة")، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة 
  تركة.لسيطرة مش الخاضعةوالشركات 

  
 صناعة وبيع مختلف منتجات السيراميك بما في ذلك البالط وأطقم الحمامات واألدوات الصحيةفي تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة 

. كما تعمل الشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول نفس النشاط أو أنشطة تابعة وأدوات المائدة
ى المحلي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو على المستوى العالمي. وبالتالي، تعمل الشركة بدورھا كشركة سواء على المستو

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

  
  بيان التوافق

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

، ويتعين قراءتھا بشكل كاملالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية 
بالنظام األساسي للشركة  فيما يتعلق بااللتزام .٢٠١٥ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في جنباً إلى جنب مع 

  إلى اإليضاح التالي.  يتعين الرجوع، ٢٠١٥لسنة ) ٢(القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم و
  

الذي يمثل قانون الشركات التجارية ("قانون الشركات  ٢٠١٥لسنة  )٢(العربية المتحدة رقم تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات 
لغي القانون االتحادي السابق والذي يُ  ،٢٠١٥يوليو  ١وتم تفعيله في  ٢٠١٥أبريل  ١") في ٢٠١٥بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
يتعين على الشركات االلتزام بقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات  عديالته).(وت ١٩٨٤لسنة  ٨لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

  . ٢٠١٧ يونيو ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥العربية المتحدة لسنة 
  

  التقديـرات واألحكام المحاسبية
  
فتراضات تؤثر على تطبيق ضع أحكام وتقديرات واوبدارة اإل قامتالمعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھذه عداد إ عند

  قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. يرادات والمصروفات.لوبات واإلللموجودات والمط الُمعلنةالسياسات المحاسبية والمبالغ 
  

لتقديرات قين في العدم اليلمجموعة والمصادر الرئيسية لتطبيق السياسات المحاسبية  عندمن قبل اإلدارة الموضوعة كانت األحكام الھامة 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في للمجموعة البيانات المالية الموحدة  عند إعدادھي نفسھا التي تم تطبيقھا 

  
  السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  
دة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموح

  .ية في ذلك التاريخوللسنة المنتھ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المجموعة عند إعداد بياناتھا المالية الموحدة كما في 
  

ي حول اإليضاح اإلضافي التالألدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط، يتعين الرجوع إلى المتعلقة با السياسة المحاسبيةيخص فيما 
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بياناتھا المالية الموحدة كما في  عند إعدادباإلضافة إلى السياسة الُمطبقة من قبل المجموعة تحوطات التدفق النقدي 

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ:
  



١١ 

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

  (تابع)موجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية ال
  (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  
  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  
  تحوطات التدفق النقدي

  

لة لألداة المشتقة التغيرات في القيمة العاد، يتم االعتراف بالجزء الفعال من النقدي لتدفقل عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط
يتم  ، ويتم بيانھا بصورة متراكمة ضمن احتياطي التحوط.الموجز الموحد إليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر وابيان ضمن 

  . الموجز الموحد األرباح أو الخسائر بيان فوراً االعتراف بالجزء غير الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن
  

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

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

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

  
  والتعديالت والتفسيرات الجديدة المعايير   ٤

  
ويجوز تطبيقھا  ٢٠١٧يناير  ١عد ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ ب

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

   األدوات المالية معايير التقارير المالية الدوليةمن  ٩المعيار رقم 
  

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

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

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 معايير التقارير المالية الدوليةمن  ١٥المعيار رقم 

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

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

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

  
  عقود اإليجار  عايير التقارير المالية الدوليةممن  ١٦المعيار رقم 

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

للشركات، مما  الميزانيات العموميةضمن عقود اإليجار  بيان. وفقاً لھذه التوجيھات الُمعدلة، سيتم عقود اإليجار ١٧المحاسبي الدولي رقم 
ر تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار لغي ھذا المعيايُ  ومطلوباتھا. ايترتب عليه مزيد من الوضوح لموجوداتھ

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

 عقود إيجار.
  

. 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 

  .مع العمالء"
  

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

  
  



١٢ 

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

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

  
  مخاطر المالية إدارة ال        ٥
  

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

  

   تكلفة المبيعات   ٦

  
  رـالتسعة أشھ فتـرة     

  سبتمبر ٣٠ية في منتھـالـ  
  رـأشھ الثالثة فتـرة     

  سبتمبر ٣٠الـمنتھـية في   
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  ير مدققة)غ(  
  *ُمعاد بيانھا    *ُمعاد بيانھا    
         

  ٢٣٤٫٠٩٤  ١٥٩٫٦٧٥  ٧٣٤٫٩٩٠  ٦١٣٫٨٦١  مواد خام مستھلكة 
  ٧٢٫٢٥٢  ٧١٫١٧٠  ٢٠٤٫٩٠٣  ٢١٣٫٥٢٦  عمالة مباشرة 

  ٤٧٫٦٨٩  ٤٦٫٦٠٩  ١٥٠٫٤٠٨  ١٤٥٫٨٤٢  الطاقة والوقود 
  ٦٢٫٦١٢  ٥٢٫٢٠٣  ١٨٢٫٦٩٢  ١٦٨٫٦٢٦  الغاز النفطي المسال والغاز الطبيعي 

  ٤١٫٢٧٢  ٤٠٫٩٩٩  ١٢٣٫٦٠٨  ١١٩٫٠٨٧  لممتلكات واآلالت والمعداتلاالستھالك 
  ٣٣٫٦٢١  ٣٥٫٣٣٨  ١٠٠٫٢٩٦  ١٠٤٫٧٨١  إصالحات وصيانة 

  ٢٩٫٣٩٠  ٢٧٫٥٢١  ٨٢٫٩١٧  ٨٤٫٢١٦  مصروفات مواد التعبئة
  ١٤٫٠٣٦  ٣٫٩٤٠  ٢٧٫٢٦٦  ٧٫٢٩٠  المخصص للمخزون 
  ٣٫٣٥٢  ١٫٧٧٦  ١٢٫٦٧٢  ٢٫٧٧٣  أتعاب مقاولي الباطن 

  ٤٫٦٥٦  ١٦٫٢٦٨  ٣٩٫٤٥٩  ٤٢٫٥٧٩  أخرى 
  -------------  -------------   -----------   ----------  
  ٥٤٢٫٩٧٤  ٤٥٥٫٤٩٩  ١٫٦٥٩٫٢١١  ١٫٥٠٢٫٥٨١  
  =======  =======  ======  ======  
  

  . ٢٨* راجع إيضاح 
  

  المصروفات اإلدارية والعمومية   ٧

  
  رـالتسعة أشھ فتـرة     

  سبتمبر ٣٠الـمنتھـية في   
  رـأشھ الثالثة فتـرة     

  سبتمبر ٣٠الـمنتھـية في   
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة) (غـير مـدقـقة)  
  *ُمعاد بيانھا    *ُمعاد بيانھا    
         

  ٢٦٫٠٣٤  ٢٩٫٦٣٧  ٨١٫٦١٢ ٨٣٫٧٩٩  تكاليف موظفين 
  ٤٫٨٤١  ٤٫٧٢٨  ١٥٫٢٨٥  ١٤٫٠٤٩  لممتلكات واآلالت والمعداتلاالستھالك 

  ٣٫٤٥٨  ٢٫١٨٩  ٦٫٩٤٤  ٦٫٥٣٢  االستثمارية االستھالك للعقارات 
  ١٫٨٩٨  ١٫١٩٤  ٦٫٧٠٣  ٤٫٦٢٠  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ٢٫٧٩٤  ٢٫٤٤٠  ٦٫٧٩٨  ٦٫١٨٥  إصالحات وصيانة 
  ٢٫٤٩٩  ١٫٣١٨  ٦٫٩٥٩  ٧٫٤٣٢  أتعاب قانونية ومھنية 
  ٨٢٢  ٥٧٣  ١٫٨٧٢  ٩١٠  مصروفات اإليجار
  ١٫٤٥١  ١٫٨٥٢  ٣٫٧٨٠  ٥٫١٦٧  مصروفات مرافق

  ١٫٠١٤  ٦٦٧  ١٫٨٩١  ٢٫٢٤٥  روفات أمن مص
  ١٫٩٤٠  ٢٫٤٤٩  ٩٫٤٦٦  ٦٫٨٩٠  تأمين مصروفات 

  ٦١٨  ١٫٢٥٨  ٢٫٤٧٧  ٣٫٢٢٣  إطفاء موجودات غير ملموسة  
  مدينة الذمم خسائر انخفاض قيمة ال مخصص

  ١٢٫٠٧٧  ٩٫١٤٩  ٦٫٧٦١ ١٧٫٩٨٠  صافي  –تجارية ال   
  مخصص خسائر انخفاض قيمة الشركات المستثمر بھا 

  -  -  -  ٣٫٤٩٠  )١١المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (راجع إيضاح    
  موجودات مصنفة كموجودات انخفاض قيمة من  خسائرال

  -  -  ٤٨٫٤٠٠  -  ) أدناه)١محتفظ بھا للبيع (راجع إيضاح (   
  ١٣٫٤٧٥  ١٦٫٦٦٩  ٣٣٫٨٨٩  ٣٦٫٥١٣  أخرى 

  ---- -------  -- --------   ----------   ---------  
  ٧٢٫٩٢١  ٧٤٫١٢٣  ٢٣٢٫٨٣٧  ١٩٩٫٠٣٥  
  ======  ======  ======  =====  

  



١٣ 

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

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

  
  )(تابعالمصروفات اإلدارية والعمومية   ٧
  

مليون درھم فيما يتعلق بخسائر  ٤٨ .٤، قامت المجموعة باالعتراف بمخصص يبلغ ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتھية في   )١(
   القيمة العادلة المترتبة على قياس موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بھا للبيع.  

  
  . ٢٨* راجع إيضاح 

  
  مصروفات البيع والتوزيع     ٨

  
  رـسعة أشھالت فتـرة     

  سبتمبر ٣٠الـمنتھـية في   
  رـأشھ الثالثة فتـرة     

  سبتمبر ٣٠الـمنتھـية في   
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  دقـقة)(غـير م  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة)  
          

  ١٧٫٤٧٨  ٢٦٫٥٥٣  ٥٢٫٤٤٥  ٨٠٫٥٨٢  موظفين التكاليف 
  ٣٥٫٣١٠  ٢٣٫٤٣٣  ٨٣٫٧٢٤  ٨٤٫٧٨٧  الشحن والنقل 

  ١٨٫٧٦٢  ١٦٫٦٣٥  ٥٦٫٠٣١  ٤٥٫٩٩٩  الخصومات المتعلقة باألداء 
  ١١٫٥٩٦  ٩٫٤٣٢  ٤٠٫٣٤١  ٣١٫٩٤٢  دعاية وترويج 
  ٢٫٢١٧  ٦٫٠٩٧  ٦٫٤٢٣  ١٣٫٧٣٧  يجارمصروفات اإل

  ١٫٠٨٩  ٧٥٧  ١٫٣٢٠  ٢٫٠٤١   وضيافةسفر 
  ٢٧١  ٣٢٣  ٨٣٠  ٩٦٢   دات للممتلكات واآلالت والمع االستھالك

  ٢٫٢٠٦  ٤٫٨٩١  ١١٫١٧٣  ١٣٫٥٥٧  أخرى
  -----------   ----------  ---------   ---------  
  ٨٨٫٩٢٩  ٨٨٫١٢١  ٢٥٢٫٢٨٧  ٢٧٣٫٦٠٧  
  ======  ======  =====  =====  

  

     إيرادات التمويلو تكاليف  ٩
  

    
  رـالتسعة أشھ فتـرة     

  سبتمبر ٣٠الـمنتھـية في   
  رـأشھ ثالثةال فتـرة     

  سبتمبر ٣٠الـمنتھـية 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 تكاليف  )   ١(
  ١٢٫٢٣٢  ٨٫٤٦٩  ٣١٫٤٧٥  ٢٧٫٠٧٨  على القروض المصرفية الفوائد

  ٦٩٨  ٦٫٥٣٠  ٢٫٠٦٦  ١٥٫٩٦٧  لتمويل اإلسالميالربح على ا
  ٣٦٨  -  ٣٫٤٩٣  -  صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات

  ٢٫٩٥٣  ١٫٤٩٥  ٦٫١٢١  ٣٫٨٥٢  رسوم مصرفية
  ٥٫٤٢٠  ٢٩٥  ٢١٫١٨٥  ٦٫٦٤٤  أجنبيةصافي خسائر صرف عمالت 

   ---------   ---------   ---------   ---------  
  ٢١٫٦٧١  ١٦٫٧٨٩  ٦٤٫٣٤٠  ٥٣٫٥٤١  اإلجمالي (أ)

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

  ٧٠٢  ٤٦٨  ٢٫٦٥٣  ١٫٥٨٦  الفوائد على الودائع الثابتة
  الفوائد على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 

  ٨٨٤  ١١٦  ٢٫٨٤٦  ١٤٥  )١٧عالقة (راجع إيضاح    
  -  ٥٨  -  ٥٨   ودائع الوكالة الربح على 

  -  ١٤٥  ١٫٣٣٣  ٥٠٩  أخرى
  --------  --------  ------  -------  

  ١٫٥٨٦  ٧٨٧  ٦٫٨٣٢  ٢٫٢٩٨  اإلجمالي (ب) 
  ====  ====  ===  ====  

  ضمن صافي مصروفات التمويل المعترف بھا 
  ٢٠٫٠٨٥  ١٦٫٠٠٢  ٥٧٫٥٠٨  ٥١٫٢٤٣  ب)  -(أ  األرباح أو الخسائر   
  =====  =====  =====  =====  

  



١٤ 

  شركاتھا التابعةشركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) و
  

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

        
  نجازواألعمال الرأسمالية قيد اإلالممتلكات واآلالت والمعدات   ١٠

  
  ضافات واالستبعادات واالستھالك اإل
  

إضافات إلى بعلى ممتلكات وآالت ومعدات وقامت  استحوذت المجموعة، ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  شھرالتسعة أخالل فترة 
مليون  ٢٠٥ .٤٨: ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة مليون درھم  ١٩٠ .٠٥األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ 

(فترة مليون درھم  ٩ .٦٦صافي قيمتھا الدفترية  بلغأعمال  دمجعليھا من خالل ال يتضمن ھذا المبلغ موجودات تم االستحواذ  .درھم)
  ).٢٤(راجع إيضاح  )ال شيء: ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر

  
لمنتھية ا التسعة أشھر(فترة درھم  مليون ٥ .٦٦دفترية تبلغ ال تھاصافي قيم بلغة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات تم خالل الفترة الحالي

المنتھية  التسعة أشھر(فترة درھم  مليون ٠ .١٩ بلغتستبعاد اال أرباح من ترتب عليه، مما درھم) مليون ٢ .٤٩: ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
 بيان األرباح أو الخسائر ضمناإليرادات األخرى  ، والتي تم إدراجھا ضمنرھم)مليون د ٧ .٧١بقيمة  أرباح: ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 

  د. الموجز الموح
  

 ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة درھم مليون  ١٣٤ .١٠بلغ االستھالك الُمحتسب للممتلكات واآلالت والمعدات عن الفترة الحالية 
ً راجع  مليون درھم). ١٣٩ .٧٢: ٢٠١٥ سبتمبر   .٢٨اإليضاح  أيضا

  
  استثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١١

  
من  ثالث شركاتفي  ٪٥٠، استحوذت المجموعة على الحصص المتبقية البالغة ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  تسعة أشھرالخالل فترة 

سيراميك و المملكة المتحدة – ليمتد المتحدة المملكةسيراميك رأس الخيمة  وھم شركاتھا المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية
مليون درھم.  ٧ .٤٩مقابل مبلغ إجمالي قدره  ايطاليا -إس ايه آر إل  للتوزيع أوروبا ورأس الخيمة ألمانيا – تشإرأس الخيمة جي إم بي 

المحتفظ بھا في تاريخ االستحواذ  ٪٥٠بلغت القيمة العادلة المبدئية للموجودات والمطلوبات التي يمكن تحديدھا لحصص الملكية البالغة 
ً  ١ .٧٨مبلغ    .  ٢٤إيضاح  مليون درھم. راجع أيضا

  
ً لحقوق الملكية المنتھية في  التسعة أشھرلفترة  درھم مليون ١٣ .٧٩ بلغت حصة المجموعة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا

  .درھم)مليون  ١٩ .١٠: ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠
  

محتسبة وفقاً المستثمر بھا ال ھاالحالية من شركات التسعة أشھر فترةدرھم خالل مليون  ٥ .١٦بمبلغ استلمت المجموعة توزيعات أرباح 
  درھم).مليون  ١٥ .٥٧: ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة لحقوق الملكية 

  
قيمة استثمارات بقيمة  انخفاضمن خسائر للباالعتراف بمخصص ، قامت المجموعة ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في الحالية خالل فترة 

  .٧راجع إيضاح  : ال شيء).٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھر(فترة مليون درھم  ٣ .٤٩
  

في شركتين  ٪٢٠و ٪٥١، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصصھا البالغة ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرخالل فترة 
مقابل مبلغ وقدره  ي (بنجالديش) برايفت ليمتد"ل"رأس الخيمة موشافتيكريت رأس الخيمة ذ.م.م." واللسيطرة مشتركة ھما " خاضعتين

   مليون درھم.  ٣٨ .٤٨مليون درھم على التوالي وقامت باالعتراف بإجمالي ربح قدره  ٠ .٩١ مليون درھم و ٤٨ .١٢
  



١٥ 

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

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

  

  المخزون  ١٢

  

ة الصنع بمبلغ ـع تامـبخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائ باالعتراف ةـالمجموع امتق، ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
 ٣٢١ .١٠مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٤٦ .٣٠: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٣٢٣ .٥٥مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٤٤ .٤٢

ضمن الفرق الناتج عن تخفيض القيمة يتم إدراج  .كانت أقل من تكلفته التي قالقابلة للتحقيلكي يصل إلى صافي القيمة مليون درھم)، 
  .الموحد الموجز بيان األرباح أو الخسائر ضمنتكلفة المبيعات 

  

   الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١٣

     

    الذمم المدينة األخرى طويلة األجل )١(
  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٦٤٫٧٣٤  ١٤٦٫٣٦٥    إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٤٤٫٠٨٢(  )٤٤٫٠٨٢(    أعاله) المدرج في الذمم المدينة األخرىاالستحقاق قصير األجل (صاً: ناق
   -----------  ------------  

  ١٢٠٫٦٥٢  ١٠٢٫٢٨٣    االستحقاق طويل األجل
   ======  ======  

  
  
  
  
  
  

ً  د شركة تابعة وتخضعتتمثل الذمم المدينة األخرى طويلة األجل المذكورة أعاله في المبالغ المستحقة مقابل استبعا  للمعدالتلفائدة وفقا
  . ھذا المبلغ قابل للتحصيل بالكاملأن  المجموعة إدارة رىتالتجارية االعتيادية ويتم ضمانھا جزئياً بموجب شيكات آجله. 

  سبتمبر ٣٠    
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

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

  ٦٩٧٫٣٨٨  ٨٠٠٫٦٧٨  مة القابلة للتحقيق)صافي القيالتخفيض ل صافية منالبضائع تامة الصنع (
  )٦٦٫١٩٢(  )٦٤٫٩٢٠(  لمخزون بطيء الحركة والمتقادمناقصاً: مخصص ا

    -------- ----   ------------  
    ٦٣١٫١٩٦  ٧٣٥٫٧٥٨  

  ٢٧٦٫٥٧٤  ٢٦٠٫٠٧٩    مواد خام
  ٥٧٫٧٧١  ٦٣٫٧١٧    الطريق علىبضائع 

  ٢١٫٥٢٠  ٢٢٫٦٨٦    أعمال قيد اإلنجاز
  ٢٠٩٫٩٢١  ٢٢١٫٧٨٢    رغيامخزون وقطع 

   --------- ----   ------------  
    ١٫١٩٦٫٩٨٢  ١٫٣٠٤٫٠٢٢ 

       

  )٥٥٫٨٢٦(  )٥٩٫٧٩٨(    لمواد الخام وقطع الغيار والمخزون بطيء الحركة ناقصاً: مخصص ا
   --------- ----  ----- -------- 
    ١٫١٤١٫١٥٦  ١٫٢٤٤٫٢٢٤ 
    =======  =======  

  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

     

 ١٫٠٦٣٫٠٢٥  ١٫٠٨٥٫٧٠٥  ة التجاريةالذمم المدين
  )١٥٥٫٩٩٢(  )١٧٧٫١٥٠(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة

  --------------  -------------  
  ٩٠٧٫٠٣٣  ٩٠٨٫٥٥٥  

ً  السلفيات   ١٤٥٫٢٩٤  ١٤٧٫٧٣٩  والمبالغ المدفوعة مقدما
  ١٤٫٥٧٥  ١٥٫٨٧٣  الودائع

  ١٤٠٫٤٣٦  ١٢٩٫٤٤١  ) أدناه)١(راجع إيضاح ( الذمم المدينة األخرى
 -------- ------  ---------- --- 

  ١٫٢٠٧٫٣٣٨  ١٫٢٠١٫٦٠٨ 
  ========  =======  



١٦ 

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

  (تابع)ات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلوم
  (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  
            النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٤

  

  ديسمبر ٣١  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٥  ٢٠١٦  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٫٣٩١  ٢٫١٢٢  النقد في الصندوق
      ى البنكالنقد لد

  ٨٠٫٨٢٥  ٧٢٫٠٨٩  ودائع ثابتةفي  -
  ٢٦٠٫٩٨٣  ٢٥٠٫٥٠٩  حسابات جاريةفي  -
  ٣٫٧٥٨  ١٫٠١٠  ودائع ھامشيةفي  -
  ١٦٫٥١٣  ١٣٫٣٠٢  حسابات تحت الطلبفي  -
  -----------  -----------  
  ٣٦٣٫٤٧٠  ٣٣٩٫٠٣٢  
  ======   ======  
  

مليون  ٥٢ .٦٦ومبلغ  مليون درھم) ٠ .٣٥: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٠ .٦٥يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
  على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  مليون درھم) ٦٨ .٢٧: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(درھم 

  
وتتضمن  االعتياديةفقاً للمعدالت التجارية الودائع الثابتة لدى بنوك بفترات استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشھر وتخضع لفائدة و إيداعيتم 

) والذي يتم االحتفاظ بھا لدى البنوك كرھن مقابل تسھيالت درھم مليون ٢١ .٨٦: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون ردھم  ٢٠ .٧٨مبلغ 
  مصرفية تم الحصول عليھا من قبل المجموعة.

  
  يھا فائدة. تتمثل الودائع الھامشية والحسابات الجارية في حسابات ال يترتب عل

  
  . : ال شيء)٢٠١٥ديسمبر  ٣١( ةالحالي لفترةاخالل وكالة الع ـودائ استحقاق وعدمحل 

  
  رأس المال  ١٥

    
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

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

        صدر والمدفوع المصرح به والم
  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 للسھم ١سھم مصدر كأسھم منحة بقيمة  ٦٤٧٫٥٢٢٫٢٠٠: ٢٠١٥(
    -----------  -----------  
    ٨١٧٫٥٢٢  ٨٥٨٫٣٩٨  
    ======  ======  

  

 ٪٥و ٪٣٠باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٢٠١٦مارس  ١٦ن خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ وقام المساھم )١(
  في شكل أسھم وفقاً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة.

 

باعتماد األتعاب المقترحة ألعضاء مجلس  ٢٠١٦مارس  ١٦ُمنعقد بتاريخ ن خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الوقام المساھم )٢(
 .٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٣ .٧اإلدارة بمبلغ 



١٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  شھرالتسعة ألفترة 

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٦

  

  
  األطراف ذات العالقةمع معامالت ال  ١٧

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

بصورة رئيسية  لدى المجموعة تتألف األطراف ذات العالقة .األطراف ذات العالقة" مع معامالتال" ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 
اإلدارة الرئيسيين. يتم االتفاق على شروط  والمساھمين الرئيسيين وموظفيوالشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة من الشركات الزميلة 

فيما يلي المعامالت الھامة التي تمت مع األطراف ذات  وسياسات األسعار الخاصة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.
  مرحلية الموجزة الموحدة:المعلومات المالية الھذه العالقة خالل الفترة، خالف تلك المعامالت المفصح عنھا في أماكن أخرى في 

  
  رـالتسعة أشھ فترة         

  سبتمبر ٣٠ـمنتھـية في ال     
  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مـدقـقة)  (غـير مـدقـقة)  
      

  ٣٧٠٫٠١٥  ٢٥٠٫٤٥٤  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات 
  ١٥٥٫٦٤٨  ١٨٦٫١٥٤  شراء بضائع وتقديم خدمات

  ٢٫٨٤٦  ١٤٥  ))٢(٩راجع اإليضاح الفائدة (إيرادات 
  ٣٥٫٢٩٥  ٨٫١٧٦  )٢٤شراء أسھم (راجع اإليضاح  مقابل -المدفوع  ثمنال
  ٥٫١٥٥  -  )٢٤و  ١١بيع أسھم (راجع اإليضاحين  مقابل -المدفوع  ثمنال
  ====  ====  

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
        
  ١٢٫٥٢٥  ١٢٫٥٥٦  امتيازات رواتب و

  ٣٦٣  ١٧٩  ة الخدمة تعويضات نھاي
  ٤٫٢٢٨  ٣٫٧٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ====  ====  
  

  

  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

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

  ٤٧٣٫٧٩٠  ٣٨٨٫٣٥٢  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٢١٫٤٠٨  ٢٥٢٫٤٧٦  االستحقاقات والمصروفات األخرى

  ٥٧٫٧٨٤  ٣٨٫٩٠٦  العمالءمن  سلفيات
  ٥٣٫٢٥٠  ٥٧٫٧١٢  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

  ٢٩٫٧١٢  ٤٩٫٥٨٢  أخرىذمم دائنة 
  -----------  ----------- 
  ٨٣٥٫٩٤٤  ٧٨٧٫٠٢٨  
  ======  ======  



١٨ 

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

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

  
  ألطراف ذات العالقة (تابع)معامالت ا  ١٧

  
  المستحق من أطراف ذات عالقة

   سبتمبر ٣٠  
٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
٢٠١٥  

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

  ٥٦٣٫١٦٢  ٣٣٧٫٠٣٩  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ١٠٩٫٧٧٦  ٧٣٫٣٦٦  أطراف ذات عالقة أخرى

  -----------  -----------  
  ٦٧٢٫٩٣٨  ٤١٠٫٤٠٥  

  )١٤٢٫١٧٠(  )٦٤٫٨٨٤(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة
  )٦٫٩٩٠(  )٣٫٤٦٦(  ))١(١٧(راجع إيضاح ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل

  -----------  -----------  
  ٥٢٣٫٧٧٨  ٣٤٢٫٠٥٥  
  ======  ======  

      المستحق إلى أطراف ذات عالقة
   سبتمبر ٣٠  

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

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

  ٢٣٫٢٧٧  ٣٣٫٤٩٦  أطراف ذات عالقة أخرى
  =====  =====  

  
  

  الذمم المدينة طويلة األجل   )١(

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

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

  ١٠٫٤٨٥  ٨٫٦٦٤  إجمالي المبلغ مستحق القبض
  )٣٫٤٩٥(  )٥٫١٩٨(  (راجع أعاله) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

   ----------   ---------  
  ٦٫٩٩٠  ٣٫٤٦٦  االستحقاق طويل األجل

  ====  ====  
  

  ترتيبات التمويل المصرفي  ١٨
  

  ةاإلسالمي ةالمصرفي تالتمويال  (أ)

    
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

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

        األجل ةقصير )١(
  ٢٢٤٫٢٨٧  ٢٠٥٫٥٦٣    (أ) تسھيالت المضاربة

  ١١٥٫٩١٨  ٥٠٫٠٠٠    (ب)  تسھيالت مرابحة السلع
  -  ١٥٤٫٢٨٧    (ج)  تسھيالت اإلجارة

    -  ٨٢٫٦٥٤  أدناه) )٢إيضاح ( االستحقاق قصير األجل من التمويل طويل األجل (راجع
  -----------  -----------  

    ٣٤٠٫٢٠٥  ٤٩٢٫٥٠٤  
    ======  ======  



١٩ 

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

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

  
   (تابع) ترتيبات التمويل المصرفي  ١٨

  
  (تابع)  ةاإلسالمي ةالمصرفي تمويالالت  (أ)

    
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٦  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        تسھيالت مرابحة السلع  – طويلة األجل )٢(

        
  -  ٤٩٥٫٩٢٣    التي تم الحصول عليھا خالل الفترة/السنة التسھيالت

  -  )٤١٫٣٢٧(    لسنةناقصاً: المبالغ المسددة خالل الفترة/ا
    ------ ------  -------  

  -  ٤٥٤٫٥٩٥    الرصيد الختامي
  -  )٨٢٫٦٥٤(    ناقصاً: االستحقاق قصير األجل (راجع أعاله)

    ----------- -  -------  
  -  ٣٧١٫٩٤٢    االستحقاق طويل األجل 

    ======  ====  
  

ربح خضع لمعدل تو ٢٠٢٢م الحصول عليھا خالل الفترة الحالية حتى طويلة األجل التي ت تسھيالت مرابحة السلع يمتد تاريخ استحقاق
ً  ٪٢ .٦٤يبلغ  للضمانات المشار إليھا في البيانات المالية الموحدة للمجموعة  المقدمة مقابل ھذه التسھيالت مشابھة لضماناتا. إن سنويا

   . ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
  
إلى الطرف اآلخر  أموالويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين (بنك) تعتبر المضاربة أحد أنواع التم  )أ(

  مستعيناً بخبرته مقابل نسبة محددة من الربح الناتج المتفق عليھا بشكل مسبق.  ما في نشاط ا(المجموعة) الذي يقوم باستثمارھ
  
ي عقد مبرم بين طرفين يقوم بموجبه أحد الطرفين (بنك) بشراء أصل وبيعه إلى الطرف يتمثل التمويل اإلسالمي من خالل المرابحة ف  )ب(

  بناًء على ربح متفق عليه بشكل مسبق.  على أساس دفعات مؤجلةاألخر (المجموعة) 
  
(بنك) بشراء/االستحواذ تعتبر اإلجارة نوع أخر من أنواع التمويل اإلسالمي حيث يتم إبرام عقد بين طرفين يقدم بموجبه أحد الطرفين   )ج(

  ويقوم بتأجيره إلى المجموعة مقابل دفعات إيجار محددة لفترة إيجارية محددة.     ،على أصل من طرف ثالث أو من المجموعة
  

  فائدة تي يترتب عليھاال ةالمصرفيت التمويال  (ب)
  

  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      األجل ةقصير  )   ١(
  ٨٫٦٤٤  ٥٨٫١١٤  سحوبات مصرفية على المكشوف

  ١٢٣٫٥٦٢  ٩٥٫٣٨٩  قروض قصيرة األجل
  ١٩٠٫٩٨٠  ١٨٠٫٧٩٢  أدناه) )٢إيضاح ( االستحقاق قصير األجل من القروض المصرفية طويلة األجل (راجع

  -----------  -----------  
  ٣٢٣٫١٨٦  ٣٣٤٫٢٩٥  
  ======  ======  
  



٢٠ 

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

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

  
  ترتيبات التمويل المصرفي (تابع)  ١٨

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

  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٦  

  ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      قروض مصرفية طويلة األجل  )   ٢(
      

  ١٫١١٦٫٣٨٤  ١٫٥٠٠٫٦٨٦  الرصيد االفتتاحي
  ١٫٤٨٠٫٠٧٤  ١١٩٫١٤٢  زائداً: القروض التي تم الحصول عليھا خالل الفترة/السنة

  )١٫٠٩٥٫٧٧٢(  )٥٦٧٫٨١٢(  لفترة/السنةخالل ا المسددةناقصاً: المبالغ 
  --------------  ---------------  

  ١٫٥٠٠٫٦٨٦  ١٫٠٥٢٫٠١٦  الرصيد الختامي
  )١٩٠٫٩٨٠(  )١٨٠٫٧٩٢( ناقصاً: االستحقاق قصير األجل (راجع أعاله)

  ------ -------  --------- ----  
  ١٫٣٠٩٫٧٠٦  ٨٧١٫٢٢٤  االستحقاق طويل األجل

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

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

  سنوياً.  ٪٢ .٣بواقع ويخضع لمعدل فائدة  ٢٠٢٤الحصول عليه خالل الفترة الحالية حتى األجل الجديد الذي تم 
  

  األدوات المالية المشتقة     ١٩
  

مقايضة مشتقات  األدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر. قامت المجموعة خالل الفترة الحالية بتصنيفالمجموعة  تستخدم
ً لمعايير االعتراف الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم ق النقدي للتدفحوطات أسعار الفائدة كت "األدوات المالية: االعتراف  ٣٩وفقا

  الفائدةتحد من مخاطر اختالفات التدفق النقدي التي تنتج من التحركات في أسعار حيث أنھا  والقياس"
  

البيان  العادلة ضمن قيمھافي  بالجزء الفعال من التغيرات ترافيتم قياس أدوات التحوط بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير، وتم االع
يتم على الفور االعتراف بأي جزء غير فعال من  جزء من احتياطي تحوط التدفق النقدي. الموحد لإليرادات الشاملة األخرى على أنه

  التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ضمن األرباح أو الخسائر.
  

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

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

  

تاريخ       
  االستحقاق

  الل سنةخ
  واحدة 

تاريخ 
  االستحقاق

من سنتين إلى 
  خمس سنوات

تاريخ االستحقاق 
  خالل أكثر من 

    نواتخمس س
القيمة العادلة 
  الــــــــــسالبة

الــــقيمة 
  االسميـة

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

           

  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  ٧٨٫٠٧٧  ٢٩٦٫٥٣٧  ٣٧٫٠٦٧  ٤١١٫٦٨١  ٤٣٣  المستخدمة للتحوط   
  ------  -----------  ----------  -----------  ---------  
  ٧٨٫٠٧٧  ٢٩٦٫٥٣٧  ٣٧٫٠٦٧  ٤١١٫٦٨١  ٤٣٣  
  ===  ======  =====  ======  =====  
  



٢١ 

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

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

  
  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ١٩

  
تاريخ       

  االستحقاق
  الل سنةخ
  واحدة 

تاريخ 
  االستحقاق

من سنتين إلى 
  خمس سنوات

تاريخ االستحقاق 
  خالل أكثر من 
    خمس سنوات

القيمة العادلة 
  الــــــــــسالبة

الــــقيمة 
  االسميـة

  ألف درھم  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

            (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
            

  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  -  -  -  -  -  لتحوطلالمستخدمة    
  ----  ----  ----  ----  ----  
  -  -  -  -  -  
  ==  ==  ==  ==  ==  
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة
  

متھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في النظام المتدرج للقيمة العادلة، المبين أدناه، يتم تصنيف كافة األدوات المالية التي يتم االعتراف بقي
  استناداً إلى مدخالت أقل مستوى من المدخالت الھامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامة: 

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

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

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

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

  العادلة:
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

      ة المشتقةالمطلوبات المالي
  -  ٤٣٣  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للتحوط

  -----  -----  -----  
  -  ٤٣٣  -  
  ===  ===  ===  
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

        المطلوبات المالية المشتقة
  -  -  -  حوطعقود مقايضة أسعار الفائدة المستخدمة للت

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

لقياسات  ٣العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ةلقياسات القيم ٢والمستوى  ١لم تكن ھناك أي تحويالت بين المستوى 
  . الحاليةفترة الالقيمة العادلة خالل 

  
  
  



٢٢ 

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

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

  
  (تابع)األدوات المالية المشتقة   ١٩

  

  أساليب التقييم
  

  المالية المشتقة الموجودات
  

مدرجة أو المعدالت المتاحة في سوق نشط لألداة، في حال عدم توفر سوق نشط لتحديد يتم احتساب القيمة العادلة استناداً إلى األسعار ال
  األسعار المدرجة، تشتمل أساليب التقييم المستخدمة على ما يلي:

 أسعار أو معدالت السوق الحديثة، حيثما كان ذلك متاحاً، والتي يتم تعديلھا وفقاً لألحداث الالحقة ذات الصلة؛ -
 ة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة بشكل كبير؛الرجوع إلى القيم -
 تحليل التدفق النقدي المخصوم؛ -
 نماذج تسعير الخيارات؛ -
 وأسلوب التقييم الموحد بالقطاع والذي يقدم تقدير موثوق لألسعار التي تم الحصول عليھا في معامالت السوق الفعلية. -

  

لتي ُتظھر مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة ومخاطر االئتمان التي يخضع تقدير القيمة العادلة لتسوية مخاطر االئتمان ا
 يتعرض لھا الطرف المقابل؛ ويتم احتساب ذلك استناداً إلى فروق االئتمان المشتقة من العقود الحالية لمقايضة مخاطر االئتمان أو أسعار

  السندات. 
  

  ة المشتقةبخالف األدوات الماليالمالية  والمطلوبات الموجودات
  

إلى أطراف  / مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من األخرى لم تقم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية
ھذه  طبيعةلدلة تقارب قيمھا الدفترية نظراً حيث أن قيمھا العا وترتيبات التمويل المصرفيذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى 

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

  

  ربحية السھم    ٢٠
  

الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة كما في  مالكيربحية السھم األساسية على األرباح المنسوبة إلى  يرتكز احتساب
  ويتم احتسابھا على النحو التالي: ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

  
          (غير مدققة) سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في التسعةفترة 

          

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

              ربحية السھم
صافي األرباح / (الخسائر) المنسوبة إلى 

 ٢١١٫٨٣٩ ١٢٤٫١٣٩  )١٫٢٩٩(  - ٢١٣٫١٣٨ ١٢٤٫١٣٩ مالكي الشركة (ألف درھم)
  ======= ======  =============  ============  

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

  ٠ .٢٥  ٠ .١٤  ٠ .٠٠  -  ٠ .٢٥  ٠ .١٤ أرباح السھم (درھم)
 === === ===  ===  === === 
             

            (غير مدققة) سبتمبر ٣٠ية فيأشھر المنتھ الثالثةفترة 
           

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

            ربحية السھم
صافي األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة 

  ٧٥٫٥١٩  ١١٫٣٧٤  -  -  ٧٥٫٥١٩  ١١٫٣٧٤  (ألف درھم)
  ======= =======  =============  =============  

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

  ٠ .٠٩  ٠ .٠١  -  -  ٠ .٠٩  ٠ .٠١ أرباح السھم (درھم)
 === === ===  ===  === === 

   
  . ٢٨* راجع إيضاح 



٢٣ 

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

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

  
  (تابع)ربحية السھم   ٢٠

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

  
صدار أسھم منحة. نتيجة لعملية إالمصدرة نتيجة رسملة األسھم؛ أي تم خالل الفترة الحالية زيادة عدد أسھم رأس المال المصرح بھا و

يتم احتساب ربحية السھم باستخدام العدد المعدل  وبالتاليم األساسية والمخفضة للفترة المقارنة تعديل احتساب ربحية السھتم اإلصدار، 
  لألسھم.

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢١

  
وشركات أصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القروض والسلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة بما في ذلك شركات تابعة 

  مشتركة من بنوك تجارية. ةتخضع لسيطر
  

  عقود اإليجار التشغيلية  ٢٢
  

  كمؤجر:   
  

من سنة إلى تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية. تمتد عقود اإليجار عادًة لفترة 
لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السائدة لدى سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار خمس 

  السوق. 
  

 سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٦  

 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٢٨٫٣٠٣  ٣٢٫٧٨٧  أقل من سنة
  ٦٧٫٢٢٦  ٧٠٫٩٧٦  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١١٦٫٦٦٧  ١٠١٫٦٦٧  أكثر من خمس سنوات
  -----------  -----------  
  ٢١٢٫١٩٦  ٢٠٥٫٤٣٠  
  ======  ======  

  
  احتساب التضخم غير االعتيادي  ٢٣

  
بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي في ضوء وحدة  ھاعرض البيانات المالية التي تم إعداد ٢٩يتطلب المعيار المحاسبي الدولي 

المقارنة للفترات السابقة وفقاً لنفس الشروط الخاصة بأخر بيان  القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام
 وعلى شركة) ٢٠١٣المحدودة، شركة تابعة في إيران (من  .سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع للمركز المالي. وقد تم تطبيق ذلك على
عليه تم احتساب التأثير من خالل عوامل )، و٢٠١٤(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 
منذ ذلك الحين فصاعداً. نتيجة لھذا التغير، فإن القيم الدفترية  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 .يمة ش.م.عسيراميك رأس الخيستمر 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  البيانات المالية بموجب تحويل التكلفة التاريخية. التابعة، والتي تم استخدامھا عند إعداد

 :)٢٦لحين تصنيف موجوداتھا كمحتفظ بھا للبيع (راجع إيضاح ( لسودانلعلى المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  
  
  



٢٤ 

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

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

  
  احتساب التضخم غير االعتيادي (تابع)  ٢٣

  
 

 سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار المحدودة (السودان)شركة 
  ٢٠١٥سبتمبر ٣٠  

  ألف درھم
  مدققة) (غير  

    التأثير على بيان المركز المالي
  ٣٫٥٥٥  الزيادة في الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٥٫٨٦٥  الزيادة في المخزون
  --------  

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

    المخصصة إلى:
  الزيادة في الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية بسبب التضخم غير 

  ١٦٫٢٤٨  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المتراكم منذ  االعتيادي   
  ٤٤  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

  )٦٫٨٧٢(  التأثير على األرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية
   ---------  
  ٩٫٤٢٠  
  =====  

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

في  لتضخم غير االعتياديلم تتم مالحظة أي تأثير لوعليه ، ٢٠١٥استبعاد المنشأة في السودان في ديسمبر  تم .٢٦راجع اإليضاح 
  .  الالحقة الفترات

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٢٤

  
  ٢٠١٦ خالل عام / حصص غير مسيطرة حيازة شركات تابعة  (أ)

  
حقوق طريقة وفقاً ل الشركات المستثمر بھا المحتسبة أسھممن  ٪٥٠ الحصة المتبقية البالغة على المجموعة استحوذت ،خالل الفترة الحالية

ً  الملكية إس  اورأس الخيمة للتوزيع أوروب سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك رأس الخيمة جي إم بي إتش وھم سابقا
  .١١وتم تحويلھما إلى شركات تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. راجع إيضاح  أر إلأيه 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٥ 

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

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

  
  (تابع) حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٢٤

  
  (تابع) ٢٠١٦ خالل عام / حصص غير مسيطرة حيازة شركات تابعة  (أ)

  
رأس لسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة ليمتد وسيراميك  التي يمكن تحديدھاللموجودات والمطلوبات  المبدئية العادلة ةفيما يلي القيم )١(

  المجموعة: معليھ والتي استحوذت إس أيه أر إل اورأس الخيمة للتوزيع أوروبالخيمة جي إم بي إتش 
  

    
سيراميك رأس الخيمة 
  المملكة المتحدة ليمتد

سيراميك رأس 
الخيمة جي إم بي 

  إتش
رأس الخيمة للتوزيع 

  اإلجمالي  إس أيه أر إل اأوروب
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٩٫٦٦٠  ٧٩٢  ٥٫٩٧٤  ٢٫٨٩٤  معداتالالت واآلممتلكات وال
  ١٫٠٦٥  ١٣٧  ٩٢٨  -  ملموسةالموجودات غير ال

  ٦٧٫٧٩٥  ١٢٫٢٢٨  ٤٧٫٦٣٦  ٧٫٩٣١  المخزون
  ٦٠٫٦٧٠  ٢٩٫٠٦١  ٢١٫٢٣٥  ١٠٫٣٧٤  الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ٨٫٨٩٣  ٣٫٧٢٠  ٤٫٤٦٧  ٧٠٦  النقد واألرصدة المصرفية 
  -----------  ----------  ---------  -- ---------  

  ١٤٨٫٠٨٣  ٤٥٫٩٣٨  ٨٠٫٢٤٠  ٢١٫٩٠٥  إجمالي الموجودات
 )١٦٣٫١٥٥(  )٥١٫٧٥٦(  )٩٣٫٠٦٢(  )١٨٫٣٣٧(  ناقصاً: إجمالي المطلوبات

  -----------  ----- -------  -----------  -------- ----- 
  )١٥٫٠٧٢(  )٥٫٨١٨(  )١٢٫٨٢٢(  ٣٫٥٦٨  صافي الموجودات / (المطلوبات)

       
للحصص الموجودة  العادلةناقصاً: القيمة 

  )١٫٧٨٤(  -  -  )١٫٧٨٤(  )١١سابقاً (راجع إيضاح 
  ----------   ------------  ----------   ----------  

صافي الموجودات المستحوذ عليھا / 
  )١٦٫٨٥٦(  )٥٫٨١٨(  )١٢٫٨٢٢(  ١٫٧٨٤  (المطلوبات) المفترضة

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

  )٢٤٫٣٤٧(  )٥٫٨١٨(  )١٢٫٩٢٣(  )٥٫٦٠٦(  (الشھرة التجارية)
 ====== =======  ======  =======  

  )٥٠٫٣٥٦(         ٢٠١٥ديسمبر  ٣١(الشھرة التجارية في) 
         ------------  
  )٧٤٫٧٠٣(        ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠في  )الشھرة التجارية(
        =======  
  

. 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 

في تاريخ االستحواذ، سوف يتم تعديل  ان قد تم رصدھاالواردة أعاله، أو على أي مخصصات إضافية ك المبالغت على تتطلب تعديال
  عملية احتساب االستحواذ.  

  
ً لحقوق الملكيةمن االستحواذ على حصص مسيطرة في  الممتدة خالل الفترة سبتمبر  ٣٠ إلى الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا

مليون درھم إلى  ١٩ .٤٦ بلغتوصافي خسائر  درھم مليون ١٣٥ .٤٦بإجمالي إيرادات بلغت الشركات المستثمر بھا  ت، ساھم٢٠١٦
  .للفترة المجموعة أرباح

  
مليون  ٠ .٦٩مقابل  بريستيج تايلز بي تي واي المحدودةفي  ٪٥المتبقية البالغة  الحصةاستحوذت المجموعة خالل الفترة الحالية على  )٢(

  مليون درھم. ٢ .٣٨الحصص غير المسيطرة بمبلغ  في رتب عليه نقصدرھم مما ت
  

  ٢٠١٥ خالل عام حصص غير مسيطرة حيازة
  

في  ٪١٠و  ٪٢٠البالغة  المتبقية باالستحواذ على الحصص غير المسيطرة، ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في قامت المجموعة خالل الفترة 
مليون  ١٤ .٦٩مبلغ " (الھند) ببرايفت ليمتدسيراميك رأس الخيمة الھند " ، وعلىن")("إيرا "سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة"

  مليون درھم.  ٣٤ .٣٤مليون درھم على التوالي، وترتب على ذلك نقص في الحصص غير المسيطرة بمبلغ  ٢٠ .٦٠درھم و
  



٢٦ 

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

  (تابع)مالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات ال
  (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  
  (تابع) حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة  ٢٤

  
  ٢٠١٥خالل عام  / حصص غير مسيطرة تابعة شركاتاستبعاد   (ب)

  
ً من إجمالي  ٢٩٧٫٣٩٤ببيع وعة قامت المجم، ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتھية في  )١( ً مصدراً  ٢٤٣٫٩١٠٫٠٢١سھما سھما

ً في "سيراميك رأس الخيمة بنجالديش المحدودة. تم بيع األسھم من خالل نظام التداول اآللي الخاص بـ "دكا لألوراق المالية  ومدفوعا
  مليون درھم. ٢ .٦المحدودة" وترتب على ذلك زيادة الحصص غير المسيطرة بمبلغ 

  
في شركتين  من حصص الملكية ٪١٠٠ كامل حصتھا البالغة باستبعاد، ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في مت المجموعة خالل الفترة قا )٢(

" كما قامت رأس الخيمة جيبسوم أند ديكوريشن ذ.م.م" و" شركة الحمرا لصناعة األلومينيوم والزجاج ذ.م.متابعتين وھما "شركة 
  مليون درھم.  ١ .٩٦متراكمة بمبلغ  بخسائرباالعتراف 

  
في "رأس الخيمة  ٪٧٥ .٧١و  ٪٥٥البالغة  باستبعاد كامل حصتھا، ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في قامت المجموعة خالل الفترة   )٣(

 ٠ .٢٩و  مليون درھم ٠ .٥٥كما قامت باالعتراف بصافي أرباح بمبلغ  و "رأس الخيمة بايلنج ذ.م.م." فارماسوتيكلس برايفت ليمتد"
مليون  ٧ .٩٦الحصص غير المسيطرة بمبلغ  صافي زيادة ھذه االستبعادات. عالوة على ذلك، فقد ترتب على درھم على التواليمليون 
  درھم. 

  
ذ.م.م."  واترتيكفي إحدى الشركات التابعة وھي "رأس الخيمة  ٪٣٩حصتھا البالغة  باستبعادقامت المجموعة ، ٢٠١٥أبريل  ١في  )٤(

وزيادة في الحصص غير المسيطرة بمبلغ  مليون درھم ٢ .٢٨ بلغتأرباح من االستبعاد  على ذلكترتب  قدومليون درھم  ٤ .٢٥مقابل 
حقوق طريقة على أنه شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل بالقيمة العادلة ٪٥١البالغ  االعتراف باالستثمار المتبقيوتم  .مليون درھم ٠ .٧٨

 .الملكية
  

   المحتفظ بھا للبيع الستبعاداموجودات ومطلوبات مجموعة   ٢٥
  

رأس الخيمة ، تم استبعاد الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا للبيع في كٍل من ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
  . المحدودة سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار شركةو فارماسوتيكلس برايفت ليمتد

  
ابعة تعمل في مجال صناعة القوارب، والتي تم تصنيفھا على أنھا مجموعة استبعاد محتفظ بھا عالوة على ذلك، لدى المجموعة شركة ت

فيما يتعلق ببيع مجموعة االستبعاد وتوقفت  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سابقة. تغيرت خطة اإلدارة خالل السنة المنتھية في سنوات للبيع في 
ً على أنھا  ١ .٥٠ون درھم والمطلوبات البالغة ملي ٢٠ .٣١محاوالت البيع. وعليه، فإن الموجودات البالغة  مليون درھم والمصنفة سابقا

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١محتفظ بھا للبيع تمت إعادة تصنيفھا إلى الموجودات والمطلوبات كما في 
  

          العمليات المتوقفة  ٢٦
  

وشركة  الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد رأسالسابقة، التزمت المجموعة بخطة لبيع شركتين من شركاتھا التابعة وھما  السنةفي 
، وبالتالي تم بيان ھاتين الشركتين كمجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع. قامت المحدودة سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار

فارماسوتيكلس برايفت ببيع االستثمار الخاص بھا في رأس الخيمة  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةالمجموعة خالل فترة 
العمليات في رأس الخيمة  بيانتم االستمرار في مليون درھم.  ٠ .٥٦بلغت  بأرباحمليون درھم وتم االعتراف  ١٧ .٠٤ليمتد مقابل 

  السودان على أنھا عمليات متوقفة. 
  



٢٧ 

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

  (تابع)رحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية الم
  (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  
          (تابع) العمليات المتوقفة  ٢٦

   

      

شركة سيراميك رأس 
الخيمة السودانية 

  المحدودةلالستثمار 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠    
  ألف درھم    
  (غير مدققة)    
      

  ٢٩٫٧٢٢    اإليرادات
  )٢٨٫٧١٥(    المصروفات

  )٢٫٣٠٦(  )٢٣الخسائر من صافي المركز المالي (راجع إيضاح 
   ---------  
  )١٫٢٩٩(  السنة )خسائر(
  =====  
    
    من العمليات المتوقفة )الخسائر(
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  
  ألف درھم  
    

  )١٫٢٩٩(  المنسوبة إلى مالكي الشركة
  ---------  

  )١٫٢٩٩(  اإلجمالي
  =====  
  

  تقارير حول القطاعاتال  ٢٧
  

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

  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:
    

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

    

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

    

  العقارات. تشتمل العمليات األخرى على التجارة والسفر و   أخرى:
  

يتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباح القطاع حيث ترى . ُ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 متبادلةات. ھناك معامالت منتظمة بين القطاعات ويتم تسعير ھذه المعامالت وفقاً لشروط يتم االتفاق عليھا القطاع
  
  
  
  
  

  
  
  
  



٢٨ 

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

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

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)  ٢٧

  

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

صـناعات 
  اإلجمالي  الــــــحذف  أخــــرى  أخــــــرى

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

  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرفترة 
  قة)(غير مدق

              

  ٢٫١٣٨٫٠١٧  -  ٢٧٫٠٣٦  ١٨٩٫٣٥٣  ١٨١٫٠٩٣  ١٫٧٤٠٫٥٣٥  اإليرادات الخارجية 
  -  )٣٨٨٫٣٧٧(  ١٢٫١٦٠  ١٥٨٫٥٤٦  ٦٫٤٠٩  ٢١١٫٢٦٢  اإليرادات فيما بين القطاعات

 -------------- ------------ ----------   ----------   --------------   -------- ------  
  ٢٫١٣٨٫٠١٧  )٣٨٨٫٣٧٧(  ٣٩٫١٩٦  ٣٤٧٫٨٩٩ ١٨٧٫٥٠٢ ١٫٩٥١٫٧٩٧  إجمالي اإليرادات

  =======  ======  =====  =====  =======  =======  
  ١٤٩٫٤٠٦  )٦٧٫٩٠٨(  ١٣٫١٨٠  ٥٦٫٧٧٩  ٣٤٫٢٢٩  ١١٣٫١٢٦  القطاع للفترة/ (خسائر)  أرباح

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

   ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠كما في 
  (غير مدققة)

          

  ٥٫٩٢٧٫٩١٩  )١٫٧٨٠٫٥٤٤(  ٣٦٦٫٩٢٢  ٥٠٩٫٨٤٠  ٤٦٠٫٤١٣  ٦٫٣٧١٫٢٨٨  إجمالي الموجودات
  ٣٫١٢٢٫٩٠٥  )٦٢٨٫٢٦٠(  ١٢٦٫٦٦٤  ١٧٨٫٠١٤ ١٣٥٫٠٥٢ ٣٫٣١١٫٤٣٥  إجمالي المطلوبات

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

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرفترة 
  (غير مدققة)

  

              

  ٢٫٣٣١٫٠٢٩  -  ٦٧٫٣٠٩  ١٧٣٫٤٢٠  ٢٢٨٫٤١٧  ١٫٨٦١٫٨٨٣  اإليرادات الخارجية 
  -  )٣٦٣٫٩٦٦(  ٨٥٫٩١٧  ١٢٠٫١٦٢  ١١٫٥٠٠  ١٤٦٫٣٨٧  اإليرادات فيما بين القطاعات

  ------- -- -----  ------ ------   ---------- -  ------ -----   ----- --------   -------- ------  
  ٢٫٣٣١٫٠٢٩  )٣٦٣٫٩٦٦(  ١٥٣٫٢٢٦  ٢٩٣٫٥٨٢  ٢٣٩٫٩١٧  ٢٫٠٠٨٫٢٧٠  إجمالي اإليرادات

  =======  ======  ======  ======  =======  =======  
 القطاع للفترة / (خسائر) أرباح

  ٢٢٨٫٧٨٣  )٢٧٤٫٦٣٦(  ٢٧٫٤٩٧  ٤٤٫٩٧٩  ٥١٫٦٥١  ٣٧٩٫٢٩٢  (ُمعاد بيانھا)
  ======  =====  =====  =====  =======  ======  
    

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  ة)(مدقق

              

  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

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

  تقارير بشأنھاتسوية األرباح أو الخسائر الخاصة بالقطاعات الصادر 
  

  سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٦  

  سبتمبر ٣٠
 ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  )ة(غير مدقق  
  ُمعاد بيانھا*    
      

  ٤٨٤٫٣١٧  ٢٠٣٫٥٢٠  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضريبة
  )٢٧٤٫٦٣٦(  )٦٧٫٩٠٨(  حذف األرباح فيما بين القطاعات

  ١٩٫١٠٢  ١٣٫٧٩٤  أرباح شركات ُمستثمر بھا ُمحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالحصة من 
  -----------  -----------  
 ٢٢٨٫٧٨٣  ١٤٩٫٤٠٦  

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

  .٢٨*راجع إيضاح 

  



٢٩ 

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

  )(تابعإيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتھية في  التسعة أشھرلفترة 

  
  إعادة البيان  ٢٨

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

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

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 

بيان احتساب التضخم غير  وتمت إعادة ٢٠١٥يناير  ١تشكل األساس الخاص بالموجودات ذات الصلة في  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
التضخم غير  ةالتالية لقيمبناًء على ذلك، قامت المجموعة بعملية إعادة البيان . ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠االعتيادي الذي تم في الفترة حتى 

  االعتيادي المعترف بھا سابقاً. 
  

   ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠ – بيان المركز المالي

  وفقاً للبيان السابق    
تعديالت التضخم 

  وفقاً إلعادة البيان  االعتيادي غير
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ١٫٠٦٢٫٢٩٠  )١٢٫٠٤٣(  ١٫٠٧٤٫٣٣٣  ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٧٫٢٨٣  -  ١٧٫٢٨٣  الموجودات غير الملموسة

  ١٫١٤٠٫٩٧٦  )٥٫٦٧٨(  ١٫١٤٦٫٦٥٤  المخزون
  ٣٫٩٦٦٫٩٢٧  -  ٣٫٩٦٦٫٩٢٧  أخرى

  --------- -----  ---------- --  -------- ------  
  ٦٫١٨٧٫٤٧٦  )١٧٫٧٢١(  ٦٫٢٠٥٫١٩٧  إجمالي الموجودات

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

  ٣٫٢٩٢٫٥٣١  -  ٣٫٢٩٢٫٥٣١  إجمالي المطلوبات
  ========  ===  ========  
        

  ١٫٢٣٩٫٦٤٨  ٢٦٩  ١٫٢٣٩٫٣٧٩  األرباح المحتجزة
  )٤٥٫٧٣٢(  )١٤٫٤٤٦(  )٣١٫٢٨٦(  احتياطي التضخم غير االعتيادي

  ١٧٧٫٠٢٨  )٣٫٥٤٤(  ١٨٠٫٥٧٢  الحصص غير المسيطرة
  ١٫٥٢٤٫٠٠١  -  ١٫٥٢٤٫٠٠١  أخرى

  ========  === ===  == ======  
  ٢٫٨٩٤٫٩٤٥  )١٧٫٧٢١(  ٢٫٩١٢٫٦٦٦  إجمالي حقوق الملكية

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



٣٠ 

  ركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةش
  

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

  
  إعادة البيان (تابع)  ٢٨

  
   ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠ – بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

  

  وفقاً للبيان السابق    
  تعديالت التضخم
  وفقاً إلعادة البيان  تعديالت أخرى  غير االعتيادي

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

  -  -  ٤٫٢٢٤  )٤٫٢٢٤(  الخسائر من صافي المركز النقدي
  )١٫٦٥٩٫٢١١(  )١٫٨٢٢(  )٤٫٦٠٩(  )١٫٦٥٢٫٧٨٠(  تكلفة المبيعات

  )٢٣٢٫٨٣٧(  )٢٫١٢٣(  ٣٠٤  )٢٣١٫٠١٨(  المصروفات العمومية واإلدارية
  ٥٤٫١٥٣  ٤٫٧٧١  ٤١٨  ٤٨٫٩٦٤  إيرادات أخرى

  ٢٫٠٦٦٫٦٧٨  )٨٢٦(  -  ٢٫٠٦٧٫٥٠٤  أخرى
 ------------ -------  -------  --------- ---  

  ٢٢٨٫٧٨٣  -  ٣٣٧  ٢٢٨٫٤٤٦  أرباح الفترة
  )٣٥٫١٤١(  -  ١٫٨٥٧  )٣٦٫٩٩٨(  رف عمالت أجنبيةفروق ص

  ١٦٫٢٤٨  -  )١٩٫٩١٥(  ٣٦٫١٦٣  تأثير التضخم غير االعتيادي
  -----------  --------- ---  -----  -----------  

  ٢٠٩٫٨٩٠  -  )١٧٫٧٢١(  ٢٢٧٫٦١١  إجمالي اإليرادات الشاملة
 ====== =======  ===  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


