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            شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع                            
      

                                                                        تقرير مجلس اإلدارة                      
             

                                   4201يونيو  30األداء المالي لفترة الستة أشھر المنتھية في                         
  

    2014أغسطس  10                           

    
  

  
  

  السادة مساھمي الشركة الكرام،
  

ام يسر مجلس إدارة الشركة أن يعرض تقرير أعمال وأنشطة الشركة  ى من الع تة أشھر األول رة الس ة  4201لفت مع المعلومات المالي
  .4201يونيو  30المرحلية الموحدة كما في 

  
  النتائج:

  
رادات المجموعة ( ية، أظھرت إي يراميك األساس  1,661خالل ھذه الفترة، إستمرت الشركة في تحسين ربحيتھا في قطاع منتجات الس

الصحية دوات واأل إرتفعت إيرادات السيراميك% مقارنة مع الفترة نفسھا من العام الماضي، 4.4مليون درھم) إنخفاضا ھامشيا بنسبة 
يةإنخفضت إيرادات األبينما  %3.9مليون درھم) بنسبة  1,411(  األساسية م) 250( عمال غير األساس ون درھ بة  ملي ، *%34.2بنس

    مليون درھم. 149,9وال يزال صافي ربح الفترة عند نفس المستوى بمقدار 
  
  
  

2014الوحدة البيان
يونيو 30

2013 
 يونيو 30

 التغيير

       
 )4,4%( 1,737.8 1,661.2      مليون درھم صافي اإليرادات

 )نقطة أساس (40 %27.527.9%% ھامش مجمل الربح
 2.1% 148.2 151.3         مليون درھم صافي األرباح
 5.6%   0 18. 0.19           درھم   ربحية السھم

  
  

2014الوحدة البيان
يونيو 30

2013  
 ديسمبر 31

 التغيير

       
 5.5%  5,679.3     5,993.3     درھممليون إجمالي األصول

 %10.0  743.2          817.5         مليون درھم **رأس المال المساھم
 9.7%  2,473.5       2,714.4    مليون درھم حقوق المساھمين

  
  

رادات  ل إي يراميك واألدوات*تمث ن  الس رادات م ل اإلي ا تمث اج، بينم ع اإلنت ن مواق دة م ات الموح ية المبيع الصحية األساس
  األعمال غير األساسية المقاوالت واألنشطة األخرى.

  
  .منحةالأسھم  10 % توزيع نتيجةزيادة رأس المال  **





 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  

  الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  



 

 

  

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

   الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلومات
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠

  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١  الموحدة  المالية المرحلية الموجزة مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلوماتتقرير 
  

  ٢  الموحد بيان الدخل الموجز 
  

  ٣   الموحدالموجز األخرى  ةالشامل األرباح أو الخسائر واإليراداتبيان 
  

  ٤    الموحدالموجز  المركز الماليبيان 
  

   ٦ - ٥   الموحد لموجزا لتدفقات النقديةابيان 
  

  ٨ - ٧  الموحد  الموجزالملكية لتغيرات في حقوق ابيان 
  

  ٢٣ - ٩   المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلوماتحول إيضاحات 
  
  
  
  





 

٢ 

  تھا التابعةا) وشرك.(ش.م.ع يمةسيراميك رأس الخشركة 
  

   (غير مدقق) الموحد الموجز بيان الدخل
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  فترة الستةل
  

    
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

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

  ٩٣١٫٩١٦  ٨٦٨٫٤٦٣  ١٫٧٣٧٫٨١٠  ١٫٦٦١٫٢٠٨    اإليرادات
 )٦٧١٫٠٩٩(  )٦٤٥٫٧٧٧(  )١٫٢٥٣٫٤٤٨( )١٫٢٠٤٫٥٢٨( ١٠  المبيعاتتكلفة

    ---------------  ---------------   ------------   ------------  
  ٢٦٠٫٨١٧  ٢٢٢٫٦٨٦  ٤٨٤٫٣٦٢  ٤٥٦٫٦٨٠    إجمالي األرباح

            
  )٨٠٫٤٢٩(  )٩٠٫٩٥٨(  )١٤١٫٨٥٢(  )١٦٥٫٥٦٣(  ٦  المصروفات اإلدارية والعمومية 

  )٩٢٫٠١١(  )٨٦٫٧٧٨(  )١٧١٫٢٧٦(  )١٧٨٫٣٥٠(  ٧  مصروفات البيع والتوزيع 
  ١٦٫٦٢٥  ١٨٫٢٩٠  ٣٣٫٠٨١  ٣٩٫١٨٥    اإليرادات األخرى

    -----------  -----------  -----------  -----------  
  ١٠٥٫٠٠٢  ٦٣٫٢٤٠  ٢٠٤٫٣١٥  ١٥١٫٩٥٢    النتائج من األنشطة التشغيلية

            
  )٢٦٫٢٤٥(  )١٩٫٦١٦(  )٧٩٫٧١٠(  )٥٨٫٣٨٨(    تكلفة التمويل

  ٧٫٥٤٦  ٣٫٠٢٥  ١٢٫٧٢١  ٨٫٣٢٢    إيرادات التمويل
ً الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا وفقا

  ١٤٫٦٣٣  ١١٫٠٠٦  ٢٤٫٢٢٥  ١٩٫٥٣٣  ٩  لحقوق الملكية
  -  ٥٩٫٠٨٢  -  ٥٩٫٠٨٢  )١(١٥  تسوية أرصدة طرف ذي عالقةألرباح من ا

  -  )١٧٫١١٣(  -  )١٥٫٧٠٥(  ٢١  خسائر صافي المركز المالي
    -----------  -----------  -----------  -----------  

  ١٠٠٫٩٣٦  ٩٩٫٦٢٤  ١٦١٫٥٥١  ١٦٤٫٧٩٦    األرباح قبل الضريبة 
  )٥٫١٠٣(  )٨٫٤٢٣(  )١١٫٤١٢(  )١٤٫٨٩٩(    الضريبة مصروفات 

    -----------  -----------   ----------   ----------  
  ٩٥٫٨٣٣  ٩١٫٢٠١  ١٥٠٫١٣٩  ١٤٩٫٨٩٧    أرباح الفترة

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

            :لـمنسوبة الاألرباح 
  ٩٧٫٣١٢  ٩٣٫٢٧٣  ١٤٨٫٢١٣  ١٥١٫٢٩٦    مالكي الشركة

  )١٫٤٧٩(  )٢٫٠٧٢(  ١٫٩٢٦  )١٫٣٩٩(    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------   ----------   ----------  

  ٩٥٫٨٣٣  ٩١٫٢٠١  ١٥٠٫١٣٩  ١٤٩٫٨٩٧    أرباح الفترة
    ======  ======  ======  ======  

  ٠٫١٢  ٠٫١١  ٠٫١٨  ٠٫١٩  ١٨  األساسية والمخففة (درھم) -ربحية السھم 
  === ===  ====  ====  
  
   .المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ٢٣إلى  ٩ت من شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحاتُ 

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



 

٣ 

  تھا التابعةا) وشرك.شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  (غير مدقق) الموحد الموجز ة األخرىالشامل الخسائر واإليرادات األرباح أوبيان 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  فترة الستةل

    
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  لف درھمأ    
            

  ٩٥٫٨٣٣  ٩١٫٢٠١  ١٥٠٫١٣٩  ١٤٩٫٨٩٧    أرباح الفترة
        

            اإليرادات الشاملة األخرى:
            

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

            
  )١٨٫٤٥٧(  ٥٫١٦٨  )١٢٫١٥٣( )٥٫٣٣٧(   فروق تحويل العمالت األجنبية

    -----------  -----------  -----------  -----------  
  ٧٧٫٣٧٦  ٩٦٫٣٦٩  ١٣٧٫٩٨٦  ١٤٤٫٥٦٠    اإليرادات الشاملة للفترة إجمالي

    ======  ======  ======  ======  
            منسوبة لـ:ت الشاملة إجمالي اإليرادا
  ٨٠٫٤١١  ٩٨٫٩٨٧  ١٣٦٫٣١٦  ١٤٧٫٠٨٧    مالكي الشركة

  )٣٫٠٣٥(  )٢٫٦١٨(  ١٫٦٧٠ )٢٫٥٢٧(   غير المسيطرةالحصص
    -----------  -----------   ----------   ----------  

  ٧٧٫٣٧٦  ٩٦٫٣٦٩  ١٣٧٫٩٨٦  ١٤٤٫٥٦٠    إجمالي اإليرادات الشاملة 
    ======  ======  ======  ======  
  
   .الموحدة المرحلية الموجزة المالية معلوماتالمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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





 

٥ 

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

  وحد (غير مدقق)الموجز الم لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  اشھر فترة الستةل
  
  يـأشــھر الــمنتھـية ف ستةــــــترة الــــف    
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  ٢٠١٤ يونيو ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    

        لتشغيليةاألنشطة ا
  ١٦١٫٥٥١  ١٦٤٫٧٩٦    قبل الضريبة  الفترة أرباح

        تسويات لـ:
  )٢٤٫٢٢٥(  )١٩٫٥٣٣(    وفقاً لحقوق الملكية ستثمر بھاشركات مُ  أرباحالحصة من 

  -  ١٥٫٧٠٥    صافي المركز المالي خسائر
  -  )٤٨٫١٤٤(    تسوية أرصدة طرف ذي عالقة (صافي)األرباح من 
  ٤١٫٢٥٠  ٢٦٫٧٨٣    التمويل مصروفات

  )١٢٫٧٢١(  )٨٫٣٢٢(    التمويلإيرادات 
  )٥٧٦(  )٢٫٤٥٣(    ممتلكات وآالت ومعدات استبعادمن  رباحاأل

  ٦٠٫٣٠٧  ٨٥٫٨٤١    الممتلكات واآلالت والمعدات استھالك
  ١٫٥٣٤  ١٫٣٣٧    إطفاء موجودات غير ملموسة

  ١٫٣٧٥  ٣٫٣٥٣  شطب أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
  ٣٫٥٨٠  ٣٫٦٠٩    ةستثمارياالات عقارال لىالمحمل ع استھالك

  ١٧٫٢٥٨  ٢٫٦٦٢    تعويضات نھاية الخدمة للموظفينلمخصص ال
    -----------  -----------  
    ٢٤٩٫٣٣٣  ٢٢٥٫٦٣٤  

        التغير في:
  )٨٤٫٧١٩(  )١٣٫٧٤٤(  (بما في ذلك أعمال العقود قيد اإلنجاز) المخزون-
  ٦١٫٦٣٦  )١٩٨٫٤٩٣(    واألخرىالذمم المدينة التجارية  -
  )٣٧٥(  ٢٠٫٧٥٣    المستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذلك المستحق طويل األجل) -
  ٢٫٣٧١  -    محتفظ بھا للبيعالُمصنفة على أنھا  الموجودات -
  ٨٢٫٢٨٧  )٩٫١٠٥(    واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم) الذمم الدائنة التجارية -
  )٤٩٫٢٢٧(  ١٫٤٩٦    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  ٤٦  -  محتفظ بھا للبيع الُمصنفة على أنھاالمطلوبات -
  )١٫٣٤٩(  ١٫٤١٢    المطلوبات المالية المشتقة -
  )٧٥٤(  ٢٫٤٤٥    موجودات الضريبة المؤجلة -
  )١٠(  ٢٫٥٢٣    مطلوبات الضريبة المؤجلة -

  )١٫٥٦٧(  ١٥٫٧٥٩    )المدفوعة( المستردة/ ضريبة الدخل
  )٦٫٣٥٣(  )٥٫٨٤٧(    للموظفين  المدفوعة مةتعويضات نھاية الخد

  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  ٣٫٥٠٨  )٦٫٧١٥(    التعديل على تحويل العمالت

     ----------  -----------  
  ٢٥٢٫٤٢٧  ٣٣٫٧١٨    األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من 

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

        ةاألنشطة االستثماري
  )٤٦٫٨٩٢(  )١١٨٫٤١٠(    وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز حيازة ممتلكات وآالت ومعدات
  ٥٠٫١١٨  ٥٫٧٨١    التغير في الودائع المصرفية

  -  )١٩(    إضافات إلى العقارات االستثمارية
  ٩١٨  ٢٫٨٨٨    ممتلكات وآالت ومعدات استبعادالمتحصالت من 

  )١٫٦٥٣(  )٥٠٣(    حيازة موجودات غير ملموسة
  ٨٫٠٥١  -    النقد الُمستحوذ عليه كجزء من حيازة شركة تابعة

  )١٫٧٢٣(  -    ستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةفي شركات مُ  االستثمار
  ٢٤٫٥٢٥  ٢٨٫٣٦٢    توزيعات األرباح الُمستلمة من شركات ُمستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية

  ١٢٫٧٢١  ٥٫٣١٤    المستلمة التمويلإيرادات 
    -----------   ---------  

  ٤٦٫٠٦٥  )٧٦٫٥٨٧(    األنشطة االستثماريةالناتج من (المستخدم في)/ صافي النقد 
    -----------   ---------  
  
  



 

٦ 

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

  (تابع)  (غير مدقق) الموجز الموحد لتدفقات النقديةبيان ا
  ٢٠١٤ ونيوي ٣٠المنتھية في  اشھر فترة الستةل
  
  يـأشــھر الــمنتھـية ف فــــترة الــــــستة    
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠  ٢٠١٤ يونيو ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التمويلية
  ١٫١٦٧٫١٤٦  ١٦٧٫٩٢٤    قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليھا 

  )٨٩٢٫٥٠٨(  )١٣٥٫٧١٦(    سداد قروض مصرفية طويلة األجل 
  ٤٫٥٦٩  )٨٠٫٣٥٦(    في القروض المصرفية قصيرة األجل (صافي) صافي الحركة

  )٤١٫٢٥٠(  )٢٦٫٧٨٣(    المدفوعة مصروفات التمويل
  )١٤٨٫٦٤٠(  )١١١٫٤٨٠(    المدفوعة  رباحتوزيعات األ
  )٦٫٣١٩(  )٧٫٢٤٦(     للحصص غير المسيطرة المدفوعة رباحتوزيعات األ
  -  ٧٥٢    من قبل الحصص غير المسيطرةستثمرة األموال المُ 

    -- --------- --   ---------  
  ٨٢٫٩٩٨  )١٩٢٫٩٠٥(    صافي النقد (المستخدم في)/ من األنشطة التمويلية

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

  ٣٨١٫٤٩٠  )٢٣٥٫٧٧٤(    وما يعادلهفي النقد  الزيادة (النقص)/ صافي
        

  ٢٨٩٫٠٢٤  ٤٣٦٫٠٠٤    في بداية الفترة  وما يعادلهالنقد 
    -----------  -----------  
  ٦٧٠٫٥١٤  ٢٠٠٫٢٣٠    نھاية الفترةفي  وما يعادلهلنقد ا
   ======  ======  

        : في يتمثل
  ٨٢٨٫٧٩٣  ٣١٤٫٧٩٧    (صافي من الودائع المصرفية الخاضعة لرھن) النقد في الصندوق ولدى البنك

  )١٥٨٫٢٧٩(  )١١٤٫٥٦٧(    على المكشوف   مصرفيال السحب
    ----------- -   ------------  
    ٦٧٠٫٥١٤  ٢٠٠٫٢٣٠  
   ======  ======  
  
   .المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  

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



 

٧ 

  تھا التابعةا) وشرك.شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع
  

  الموحد  الموجزالملكية تغيرات في حقوق البيان 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  فترة الستةل 

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

  
 رأس
  المال

 عــالوة
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

 احتياطيات
  ـتحويلالـــ

 االحتياطيات
  ـــــعامةـالـــ

 احتياطيات
  رأس المال

 األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الـــــــــحصص
  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  
                        

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

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                        (غير مدقق)
  ١٥٠٫١٣٩  ١٫٩٢٦  ١٤٨٫٢١٣  ١٤٨٫٢١٣ ١٤٨٫٢١٣ - - - - - - أرباح الفترة

  )١٢٫١٥٣(  )٢٥٦(  )١١٫٨٩٧(  )١١٫٨٩٧(  -  -  -  )١١٫٨٩٧(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
   -------- -------- -------- ------- --- -   -------- -------- --------- --   --------- --   --------- --   ------ --  ---------- --  

  ١٣٧٫٩٨٦  ١٫٦٧٠  ١٣٦٫٣١٦  ١٣٦٫٣١٦  ١٤٨٫٢١٣  -  -  )١١٫٨٩٧(  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة
                        

المعامالت مع مالكي الشركة،
المسجلة مباشرة ضمن حقوق 

                        )ةالملكية (غير مدقق
                        

                       حركات حقوق الملكية األخرى
                        

  -  -  -  -  )٢١٫٣٤٦(  -  -  -  ٢١٫٣٤٦  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
 تخصيص احتياطي قانوني عند حيازة 

  -  -  -  -  )٢٧٫٦٨٨(  -  -  -  ٢٧٫٦٨٨  -  -  )٢٢(راجع إيضاح  شركة تابعة
  )٢٫٤٠٠(  -  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

                        
المساھمات من قبل مالكي الشركة

                        والتوزيعات عليھم
                        

حيازة شركة تابعة خاضعة لسيطرة 
  ١٤١٫٨٧٦  -  ١٤١٫٨٧٦  ١٤١٫٨٧٦  ١٤١٫٨٧٦  -  -  -  -  -  -  )٢٢إيضاح راجع مشتركة (

  )١٥٤٫٩٥٩(  )٦٫٣١٩(  )١٤٨٫٦٤٠(  )١٤٨٫٦٤٠(  )١٤٨٫٦٤٠(  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المعلنة
   -----------   -----------   -----------   -------------   ------ -- -  --- -- ----   -------------   ----- -- ------   --------- ----   -----------   -------------  
  ٢٫٣٨٠٫٤٦٨  ١٤٣٫١٦٩  ٢٫٢٣٧٫٢٩٩  ١٫٤٩٤٫٠٩٧  ١٫٢٢٨٫٤١٥  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٤٣٠٫٧٩٠(  ٣٣٦٫٩٥٦  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢ (غير مدقق)٢٠١٣يونيو٣٠في
  ======  ======  ======  =======  =====  =====  =======  =======  =======  ======  =======  
  



 

٨ 

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

   (تابع)  الموحد الموجزالملكية تغيرات في حقوق البيان 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  فترة الستةل 

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

  
 رأس
  المال

 عــالوة
  األسھم

  االحتياطي
  الــقانوني

 احتياطيات
  ـــتحويلالـ

 االحتياطيات
  ــــــــعامةال

 تياطياتـاح
  رأس المال

 األربــــاح
  المحتجزة

  إجـــــــمالي
  االحتياطيات

  
  اإلجمالي

  الـــــــــحصص
  غير المسيطرة

  إجــــــــــمالي 
  حقوق الملكية

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

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

إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                        (غير مدقق)
  ١٤٩٫٨٩٧  )١٫٣٩٩(  ١٥١٫٢٩٦  ١٥١٫٢٩٦  ١٥١٫٢٩٦  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة

  )٥٫٣٣٧(  )١٫١٢٨(  )٤٫٢٠٩(  )٤٫٢٠٩(  -  -  -  )٤٫٢٠٩(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
   ------------   ------------   ------------   --------   ------------   ------------   ----------   ----------   ----------   --------   ----------  

  ١٤٤٫٥٦٠  )٢٫٥٢٧(  ١٤٧٫٠٨٧  ١٤٧٫٠٨٧  ١٥١٫٢٩٦  -  -  )٤٫٢٠٩(  -  - - إجمالي اإليرادات الشاملة
                        

المعامالت مع مالكي الشركة،
المسجلة مباشرة ضمن حقوق 

                        )ةالملكية (غير مدقق
                        

                       حركات حقوق الملكية األخرى
  -  -  -  -  )٢١٫٠٧٤(  -  -  -  ٢١٫٠٧٤  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
   تأثير التضخم غير االعتيادي

  ٢١٥٫٨٢٨  ٨٫٠٨٢  ٢٠٧٫٧٤٦  ٢٠٧٫٧٤٦  ٢٠٧٫٧٤٦  -  -  -  -  -  -  )٢١(راجع اإليضاح 
  -  -  -  )٧٤٫٣٢٠(  )٧٤٫٣٢٠(  -  -  -  -  -  ٧٤٫٣٢٠  أسھم منحة مصدرة

                        

المساھمات من قبل مالكي الشركة
                        والتوزيعات عليھم

  )٢٫٤٠٠(  -  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  مجلس اإلدارة أتعاب أعضاء
  )١١٨٫٧٢٦(  )٧٫٢٤٦(  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المعلنة

                        
التغيرات في حصص الملكية في

                        شركات تابعة
األموال المستثمرة من قبل الحصص 

  ٧٥٢  ٧٥٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  غير المسيطرة
  ------------ ------------  ------------  ------------- ----------- ----------- --------------  ---------------   --------------   ------------   --------------  
  ٢٫٨٧٩٫٤٤٩  ١٦٥٫٠٣٤  ٢٫٧١٤٫٤١٥  ١٫٨٩٦٫٨٩٣ ١٫٦٣١٫٢٣٣ ٥٥٫٠٤٤ ٨٢٫٨٠٥ )٤٦٨٫٧٨٥(  ٣٧٤٫٩٢٩ ٢٢١٫٦٦٧ ٨١٧٫٥٢٢  (غير مدقق)٢٠١٤يونيو٣٠في
  ======= ======= =======  ======= ====== ====== ======== ========  ========  =======  ========  
  
   .المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ  جزءاً  ٢٣إلى  ٩شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 



 

٩ 

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

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  فترة الستةل

  
  معلومات حول الشركة  ١
  

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

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

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

أشھر المنتھية في ذلك التاريخ ("الفترة  ستةولفترة ال ٢٠١٤ يونيو ٣٠تشتمل المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في 
الحالية") على الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا مجتمعة بـ "المجموعة")، باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة 

  والشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة.
  

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

لمي. وبالتالي، تعمل الشركة بدورھا كشركة قابضة لشركات المحلي داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة أو على المستوى العا
  المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول المجموعة أيضاً أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.

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

  .٢٠١٤أبريل  ١٧في الجمعية العمومية بتاريخ  ٪١٠بواقع  بعد احتساب أسھم المنحة التي تم اعتمادھا من قبل المساھمين
  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  بيان التوافق

  

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

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتھية في 
  

  حاسبيةواألحكام الم التقديـرات
  

أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  وضعمن االدارة الموجزة الموحدة المالية المرحلية  المعلوماتيتطلب اعداد 
  للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات. الُمعلنةالمحاسبية والمبالغ 

  
في تطبيق السياسات اإلدارة ، كانت األحكام الھامة التي تم وضعھا من قبل الموحدةالمالية المرحلية الموجزة  المعلومات عند إعداد ھذه

الموحدة لتقديرات ھي نفسھا التي تم تطبيقھا على البيانات المالية لعدم اليقين في ا ةالرئيسي والمصادر بالمجموعةالمحاسبية الخاصة 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣يسمبر د ٣١كما في للمجموعة 

  
  السياسات المحاسبية الھامة        ٣

  
 إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المطبقة من قبل

المعايير والتفسيرات وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ، باستثناء  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١المجموعة عند إعداد بياناتھا المالية الموحدة كما في 
  .٤والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقھا من قبل المجموعة كما ھو مبين في اإليضاح 

  
سة المطبقة من قبل ألغراض توضيح السياسة المحاسبية المتعلقة بالعقارات االستثمارية، يتعين مراجعة الفقرة التالية وكذلك السيا

  : وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١بياناتھا المالية الموحدة كما في المجموعة على 
  

  العقارات االستثمارية
  

مالية، أو دمج موجودات مالية وغير مالية، تتألف من  غير إن تكلفة العقارات االستثمارية المستحوذ عليھا مقابل أصل أو موجودات
. عندما يمكن قياس القيمة العادلة للموجودات المستلمة والموجودات يمة العادلة للموجودات المستلمة أو الموجودات المتنازل عنھاالق

قياس التكلفة، ما لم تكن القيمة العادلة للموجودات المتنازل عنھا بصورة موثوقة، يتم استخدام القيمة العادلة للموجودات المتنازل عنھا ل
 ظاھرة بشكل أكثر وضوحاً. ةالمستلم

 



 

١٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  فترة الستةل

  
  قبل المجموعة المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تم تطبيقھا من  ٤

  
، ومن ثم تم تطبيقھا عند إعداد ٢٠١٤يناير  ١فيما يلي معايير التقارير المالية الدولية الجديدة/ الُمعدلة التي أصبحت سارية اعتباراً من 

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

 الدولية: قارير المالية من معايير الت ١٢من معايير التقارير المالية الدولية: البيانات المالية الموحدة، والمعيار رقم  ١٠معيار رقم ال
 : البيانات المالية المنفصلة.٢٧اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية. –دوات المالية: العرض : األ٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  اإلفصاح عن القيم القابلة لالسترداد فيما يتعلق بالموجودات غير  –: انخفاض قيمة الموجودات ٣٦المعيار المحاسبي الدولي رقم

 المالية.
 استبدال المشتقات واستمرار محاسبة التحوط. –اس : األدوات المالية: االعتراف والقي٣٩ رقم المعيار المحاسبي الدولي  

  
  إدارة المخاطر المالية         ٥
  

عنھا في البيانات المالية  اإلفصاحسياسات التي تم الغراض واأل مع تلك متوافقةإن أغراض وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية 
   لتاريخ.وللسنة المنتھية في ذلك ا ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الموحدة كما في 

  

  المصروفات اإلدارية والعمومية   ٦

 
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
 يونيو٣٠منتھية فيــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )(غير مدقق  )مدقق(غير   )(غير مدقق  )(غير مدقق  

          تتضمن ما يلي: 
  ٢٤٫١٦٧  ٢٨٫٩٢٠  ٥٣٫٣٩٤  ٥٦٫٨٦٦  تكاليف موظفين 

  ٤٫٢٠٤  ٩٫٣٠٩  ١٠٫٥٢٧ ١٥٫٠١٢  االستھالك
  ٢٫٥٦٤  ٢٫٦٠٣  ٥٫٠٦١  ٤٫٨٢٤  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ٣٫٧٧٥  ٧٫٣٦٠  ٧٫٠٦٩  ٨٫٧٢٠  إصالحات وصيانة 
  ١٫٨٨٨  ١٥٫١٥٠  ٣٫٣١١  ١٨٫٠١١  رسوم قانونية ومھنية 

  ٤١٨  ٨٣٥  ١٫٤٠٤  ١٫٣٣٧  إطفاء موجودات غير ملموسة  
 مدينةالذمم الخسائر انخفاض قيمة (عكس)/ 

  ١٥٫٦٧١  )٢٩٫٢٠٤(  ٢٨٫١٤٠  )١١٫٤١٩(  خرىاألتجارية وال
خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من   

  -  ٣٤٫٩٦١  ٤٫٥٠٠  ٣١٫١٧٤  أطراف ذات عالقة
  ======  ======  ======  ======  

  
  صروفات البيع والتوزيع   م  ٧

  
  ھر ـــــــشــستة أترة الـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ھر ـــــــشالثالثة أترة ـــــــف
  يونيو ٣٠منتھية في ــــــــال

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
  )(غير مدقق  )(غير مدقق  )(غير مدقق  )(غير مدقق  

          تتضمن ما يلي: 
  ١٦٫١٤٤  ١٧٫٥٢٤  ٣٤٫٦٠٥  ٣٤٫٩٣٥  تكاليف موظفين 

  ٣٦٫٣٧٢  ٢٥٫٢٥١  ٦٦٫٣٣٤  ٦٢٫٨٩٢  شحن ونقل 
  ٢٤٫٩٨٠  ٢٢٫٦٢٢  ٤٣٫٤٧٥  ٤٧٫٤٠٤  الخصومات المتعلقة باألداء 

  ٩٫٨٢٦  ١٢٫٣٣٤  ١٩٫٢١٢  ٢٠٫١١٤  دعاية وترويج 
  ٥٦٩  ٥٢٨  ١٫١٥٥  ١٫١٣٨  سفر وترفيه 
  ٧٧٦  ٨٢  ١٫٤٥٦  ٦١٨  االستھالك 

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



 

١١ 

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

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

                    
  ات االستثماريةالممتلكات واآلالت والمعدات والعقار  ٨
  

  اإلضافات واالستبعادات واالستھالك (غير مدقق)
  

وقامت بإجراء إضافات إلى على ممتلكات وآالت ومعدات  ٢٠١٤يونيو  ٣٠استحوذت المجموعة خالل فترة الستة أشھر المنتھية في 
  .درھم) مليون ٤٦٫٩: ٢٠١٣يونيو  ٣٠ (فترة الستة أشھر المنتھية فيدرھم  مليون ١١٨٫٤ األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بمبلغ

  
 ٣٠الستة أشھر المنتھية في فترة (درھم  مليون ٠٫٤ تبلغدفترية  بصافي قيمةتم خالل الفترة الحالية استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

: ٢٠١٣يونيو  ٣٠ية في (فترة الستة أشھر المنتھدرھم  مليون ٢٫٥استبعاد بقيمة أرباح ، مما نتج عنه درھم) مليون ٠٫٣: ٢٠١٣يونيو 
  ، والتي تم إدراجھا ضمن اإليرادات األخرى في بيان الدخل الموجز الموحد. درھم) مليون ٠٫٦

  
يونيو  ٣٠(فترة الستة أشھر المنتھية في درھم  مليون ٨٥٫٨لفترة الحالية عن امعدات الالت واآلممتلكات ولل الُمحتسب االستھالك بلغ

  درھم). مليون ٦٠٫٣: ٢٠١٣
  

واآلالت  ت)، قامت إدارة إحدى الشركات التابعة بمراجعة األعمار اإلنتاجية للممتلكا٢٠١٣يناير  ١(اعتباراً من  السابقةخالل الفترة 
التعديل ھذا سنة. تم التعامل مع  ١٥سنوات إلى  ١٠األعمار اإلنتاجية لآلالت والمعدات من  على تعديلبإجراء  ومن ثم قامتوالمعدات، 
التغيرات و"السياسات المحاسبية،  ٨ر اإلنتاجية المقدرة على أنه تغير في التقدير المحاسبي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم في األعما

. ٣٤وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم فصاعداً  بداية الفترة ذمن ، وقد تم تطبيق ھذا التعديلفي التقديرات المحاسبية واألخطاء"
 ٣٠تين في لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھي المحتسب االستھالك في تقدير األعمار اإلنتاجية، كانل عدم وجود ھذا التغير في حا
بنفس أرباح الفترة لتنخفض وة على ذلك، كانت مليون درھم على التوالي، عال ٣٫٦مليون درھم و ١٫٨ي زيد بمبلغيل ٢٠١٣يونيو 
  القيمة.

  
ً راجع    حول الحركة في الممتلكات والمعدات واآلالت بسبب احتساب التضخم غير االعتيادي. ٢١يضاح اإل أيضا

  
  ستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكيةمُ الشركات الستثمارات في اال  ٩
  

المنتھية في (فترة الستة أشھر المجموعة بإجراء المزيد من االستثمارات  لم تقم، ٢٠١٤يونيو  ٣٠خالل فترة الستة أشھر المنتھية في   
   .درھم) مليون ١٫٧: ٢٠١٣يونيو  ٣٠

  

يونيو  ٣٠درھم لفترة الستة أشھر المنتھية في  مليون ١٩٫٥ستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية مُ الشركات ال من أرباح بلغت حصة المجموعة
  .درھم) مليون ٢٤٫٢: ٢٠١٣يونيو  ٣٠(فترة الستة أشھر المنتھية في  ٢٠١٤

  
ً لحقوق الملكية درھم خالل الفترة الحالية من الشركات المُ  مليون ٢٨٫٤لغ بوزيعات أرباح بمحصلت المجموعة على ت ستثمر بھا وفقا

  درھم). مليون ٢٤٫٥ :٢٠١٣يونيو  ٣٠(فترة الستة أشھر المنتھية في 
  

ً لحقوق الملكية بمبلغ ، قامت المجموعة بإيقاف االعتراف باستثمارات محتسب٢٠١٣يونيو  ٣٠المنتھية في  السابقةفترة الخالل  ة وفقا
  ).٢٢درھم عند االستحواذ على السيطرة في شركة خاضعة لسيطرة مشتركة (راجع اإليضاح  مليون ١٤١٫٩



 

١٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠ة في لفترة الستة أشھر المنتھي

  
  المخزون  ١٠

  
مليون  ٣٠٫٥، اعترفت المجموعة بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ ٢٠١٤يونيو  ٣٠ كما في

لكي مليون درھم)،  ٢١٠٫٣مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٣٢٫٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢١١٫٨درھم مقابل تكلفة بلغت 
عملية خفض القيمة ضمن تكاليف البيع في بيان مة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج فرق لقييصل إلى صافي القيمة المحققة حيث أن ا

  الدخل الموجز الموحد.
  

  .٢١اإليضاح أيضاً راجع 
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١١

     

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مـدقـق)  (غـير مـدقـق)    
        

  ٦٠٣٫٨٨٥  ٦٤١٫٣٠٣    البضائع تامة الصنع (بعد تخفيضه إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق)
  )٢٧٫١١٤(  )٣٧٫٤٤٣(  ناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم

     ------------  -----------  
  ٥٧٦٫٧٧١  ٦٠٣٫٨٦٠  (أ)  
     ------------  -----------  
        

  ٣٠٦٫٠٤٢  ٣٠٤٫٦٦٥    مواد خام
  ٣٩٫٤٩٩  ٥٨٫٤٣١   بضائع في الطريق
  ٢٢٫٢٣٩  ٢٠٫٣١٩    أعمال قيد اإلنجاز

  ٢٠٨٫٦٥٥  ٢٤٥٫١٥٦    مخزون وقطع الغيار
     ------------  -----------  
    ٥٧٦٫٤٣٥  ٦٢٨٫٥٧١  
        

  )٣٧٫٥١٣(  )٣٨٫٣٥٢(  ناقصاً: المخصص للمواد الخام وقطع الغيار والمخزون بطيء الحركة
     ------------  -----------  
  ٥٣٨٫٩٢٢  ٥٩٠٫٢١٩  (ب)  
     --------------  ------- ------  

  ١٫١١٥٫٦٩٣  ١٫١٩٤٫٠٧٩    اإلجمالي (أ + ب)
    ========  =======  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق) 

      
  ١٫٠٧٣٫٧٠٤  ١٫٢٣٥٫٧٩٥  ريةالذمم المدينة التجا

  )١٨١٫٨٥٥(  )١٧٠٫٤٣٦(  ناقصاً: المخصص لخسائر انخفاض القيمة
   --------------   ------------  
  ٨٩١٫٨٤٩  ١٫٠٦٥٫٣٥٩  

  ٩٥٫٩٥١  ١١٧٫٢٨٣  السلفيات
  ١٣٫٠٩٧  ١٣٫٥٥٥  الودائع

  ١٠٩٫٧٥٩  ٨٩٫٥٧٣  الذمم المدينة األخرى
   --------------  -- -----------  
  ١٫١١٠٫٦٥٦  ١٫٢٨٥٫٧٧٠  
  ========  ========  



 

١٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
            النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٢

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  
      

  ١٫٧٨٥  ١٫٧١٥  النقد في الصندوق
      النقد لدى البنك

  ١٠٤٫٥٥٣  ٩٣٫٥٥٧  ودائع ثابتة -
  ٣٢٥٫٣٢٧  ٢٢٨٫٧٦٠  حسابات جارية -
  ٢٤٫٤٨٤  ١٩٫١٠٨  حسابات تحت الطلب -
  ٤٣٫٣٦٩  ٢٫٣٩٢    ودائع ھامشية -
  -----------  -----------  
  ٤٩٩٫٥١٨  ٣٤٥٫٥٣٢  
  ======  ======   
  

مليون  ١١٥٫١ومبلغ  مليون درھم) ٠٫٤٢: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٠٫٤٧يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
  على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. مليون درھم) ١١٠٫١: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(درھم 

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

) والذي يتم االحتفاظ بھا لدى البنوك كرھن مقابل تسھيالت مليون درھم ٣٦٫٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون ردھم  ٣٠٫٧٣وتتضمن مبلغ 
  عليھا من قبل المجموعة.مصرفية تم الحصول 

  
  رأس المال  ١٣

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدقق)  (غير مدقق)    

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

  ٥٧٣٫٢٠٢  ٦٤٧٫٥٢٢    سھم) ٥٧٣٫٢٠٢٫٠٠٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( 
    -----------   ----------  
    ٧٤٣٫٢٠٢  ٨١٧٫٥٢٢  
    ======  ======  
  

من رأس  ٪١٠إصدار أسھم عالوة إلى مدى  ٢٠١٤أبريل  ١٧اعتمد مساھمي الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 
  .)٢٣راجع اإليضاح ركة (مال الش

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٤

  

  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  
      

  ٦٥٦٫٧٣٢  ٦٢٨٫٠٤٦  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٢٥٫٤٥٥  ٢٥١٫٨٠٧  االستحقاقات والمصروفات األخرى

  ٣٨٫٠٤٣  ٣٠٫٣٩١  سلفيات من العمالء
  ٥٩٫٩٢٠  ٧٥٫٦٥٠  دائنة أخرى ذم
 -----------   ----------  

  ٩٨٠٫١٥٠  ٩٨٥٫٨٩٤  
  ======  ======  



 

١٤ 

  يراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة س
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٥

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

مشتركة . تتألف األطراف ذات العالقة بصورة رئيسية من الشركات الزميلة واالئتالفات ال٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
والمساھمين الرئيسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة. يتم االتفاق على شروط وسياسات األسعار الخاصة بالمعامالت مع 

  األطراف ذات العالقة بصورة متبادلة.
  

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

  
  أشــھر الستةتــــرة فـــــــــــــــ  

  يونيو ٣٠ منتھـية فيــــــــــــــال
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (غـير مـدقـق)  (غـير مـدقـق)  
      

  ٢٥٨٫٨٤٩  ١٤٦٫٢١٦  المبيعات
  ٢٫٢٣٩  ٧١٫٠٠٣  المشتريات

  =====  ====  
      

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
      

  ٩٫١٧٩  ٩٫٤٩٦  رواتب وامتيازات
  ٣١٤  ٢٢٠  تعويضات نھاية الخدمة 

  --------  --------  
  ٩٫٤٩٣  ٩٫٧١٦  
  ====  ====  

  
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠ 

  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  

      :*عالقةالمستحق من أطراف ذات 
  ٥١٤٫٨٦٠  ٤٢٦٫٦٣٧  الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية

  ٥٢٣٫٥٢٥  ١٤٫٤٤٩  أطراف ذات عالقة أخرى
  )٧٢٫٩٦٥(  )١٠٤٫١٣٩(  ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة

   -------------  -----------  
  ٩٦٥٫٤٢٠  ٣٣٦٫٩٤٧  
  ======  ======  
      

      :*أطراف ذات عالقة ذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من
  ٣٠٣٫٤٠٠  -  المبالغ المدينة طويلة األجل المستحقة من أطراف ذات عالقة

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

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

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

تم بيان تفاصيل الذمم المدينة طويلة األجل المستحقة من أطراف ذات عالقة بما في ذلك شروط السداد في البيانات المالية الموحدة 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١الخاصة بالمجموعة للسنة المنتھية في 

  
  ).١( ١٥* راجع اإليضاح 



 

١٥ 

  تھا التابعةيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاشركة س
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  (تابع) معامالت األطراف ذات العالقة  ١٥

 
  
  
  
      
  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  

      إلى أطراف ذات عالقة: المستحق
  ٤٥٫٤٧٥  ١٠٫٦٦٦  الشركات المستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية

  ١٣٫٦٣٤  ٦٤٫٤٠٤  أطراف ذات عالقة أخرى
  -----------   ---------  
  ٥٩٫١٠٩  ٧٥٫٠٧٠  
 ======  =====  

  
 مستحقة من األطراف ذات العالقةالتسوية األرصدة  )١(

  
بعض األطراف ذات العالقة بتسوية مبالغ مستحقة الدفع من قبل ھذه األطراف ذات العالقة في اسي لك األساخالل الفترة الحالية، قام الم

مليون درھم (صافي) في شكل قطعة أرض باإلنابة عن ھذه األطراف ذات العالقة.  ٨٣٩٫٣إلى المجموعة، والتي بلغت قيمتھا الدفترية 
تم إنجاز اإلجراءات الرسمية المتعلقة بنقل ملكية  األطراف ذات العالقة.ه ھذوعليه، تلقت المجموعة قطعة أرض مقابل تسوية أرصدة 

  ھذه األرض الحقاً لنھاية الفترة.
  
ً لمتطلبات المعيار  دعن من معايير التقارير المالية  ١٣استالم قطعة األرض، تم تحديد قيمتھا العادلة من قبل شركة تقييم مستقلة وفقا

أرباح مليون درھم، كما تم االعتراف ب ٨٩٩٫٣ تم االعتراف بھا كعقار استثماري بقيمة عادلة بمبلغ ، حيثقياس القيمة العادلةالدولية: 
تكاليف المعاملة)، وذلك عند تسوية أرصدة األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله. فيما يتعلق بتكلفة  بعد خصممليون درھم ( ٥٩٫١بقيمة 

عليه مقابل المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (موجودات مالية)، فقد تم تحديدھا بالقيمة العقار االستثماري الذي تم االستحواذ 
  تم االعتراف باألرباح من ھذه المعاملة على النحو التالي:العادلة للعقار االستثماري الذي تم استالمه. 

  
  ٢٠١٤يونيو  ٣٠    
  ألف درھم    
  (غير مدقق)    
      

  ٨٩٩٫٣١٩    ار االستثماريالقيمة العادلة للعق
  )٨٣٩٫٢٦٨(    ناقصاً: المستحق من أطراف ذات عالقة تم إيقاف االعتراف به (صافي)

    -------------  
    ٦٠٫٠٥١  

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

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



 

١٦ 

  الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة يراميك رأسشركة س
 

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  القروض المصرفية  ١٦

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدقق)  (غير مدقق)    
       

        األجل قصيرة )١(
  ٢٦٫٩٩٧  ١١٤٫٥٦٧    سحوبات مصرفية على المكشوف

  ٥٠١٫٢١٥  ٤٤٣٫٧٤٢    قروض قصيرة األجل
  ٤٨٫٨٦١  ٢٥٫٩٧٩    إيصاالت أمانة

  االستحقاق قصير األجل من قروض مصرفية
  ٣٣٢٫٢٦٩  ٣٣٦٫٢٤٦ ) أدناه)٢طويلة األجل (راجع اإليضاح (

  ----- -------  -----------  
    ٩٠٩٫٣٤٢  ٩٢٠٫٥٣٤  
    ======  ======  

  

    

أشھر  الستةفــترة 
الـــــــــــمنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠
  الـــسنة المنتھية في 

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدقق)  (غير مدقق)    
        القروض المصرفية طويلة األجل )٢(

  ١٫١٤٨٫٦٤٤  ١٫٢٤٧٫٠٦٠    الرصيد االفتتاحي
  ١٫١٩٢٫٦٢٧  ١٦٧٫٩٢٤    / السنةعليھا خالل الفترة زائداً: القروض التي تم الحصول

  )١٫٠٩٤٫٢١١(  )١٣٥٫٧١٦(    / السنةاً: المبالغ المسددة خالل الفترةناقص
     -------------   ------------  

  ١٫٢٤٧٫٠٦٠  ١٫٢٧٩٫٢٦٨    الرصيد الختامي
  )٣٣٢٫٢٦٩(  )٣٣٦٫٢٤٦(    ) أعاله)١ناقصاً: االستحقاق قصير األجل لقروض ألجل (راجع اإليضاح (

     -------------  -----------  
  ٩١٤٫٧٩١  ٩٤٣٫٠٢٢    االستحقاق طويل األجل من قروض ألجل

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

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

  .٢٠١٣لشروط التي تم ذكرھا في البيانات المالية الموحدة للمجموعة لسنة مماثلة لالجديدة خالل الفترة الحالية وفقاً لشروط 



 

١٧ 

  لتابعةيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا اشركة س
 

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  األدوات المالية المشتقة     ١٧

  
التي  االسميةباإلضافة إلى القيم  يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية،

بقيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والسعر أو المؤشر المرجعي، وتشكل  االسميةتخضع للتحليل وفقاً لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة 
ائمة في تاريخ التقرير، ولكنھا األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت الق

  ال تشير إلى مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
  

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

  
القيمة العادلة 
  الــــــــموجبة

القيمة العادلة 
  الــــــــــسالبة

  قيمة ــــال
  االسميـة

  خــــــــــالل 
  سنة واحدة

  بــــــــــــــــين 
  سنوات ٥-١

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            
            ٢٠١٤يونيو  ٣٠

            

  -  ١٢٠٫٩١٩  ١٢٠٫٩١٩  ١١٥  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة 
  -  ٢٫٢٤٣  ٢٫٢٤٣  ٣٢  -  العمالتصرف عقود مقايضة 

  -----  ------  -----------  -----------  -----  
  -  ١٢٣٫١٦٢  ١٢٣٫١٦٢  ١٤٧  -  
  ===  ===  ======  ======  ===  
            
            ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

            

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

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

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة

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

  : مستوى من المدخالت الھامة لقياسات القيمة العادلة بصورة عامةاستناداً إلى مدخالت أقل 
  

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

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

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

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

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



 

١٨ 

  يراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة س
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠ھية في أشھر المنت الستةلفترة 

  
     (تابع)  األدوات المالية المشتقة  ١٧

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

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

        الماليةالمطلوبات 
  -  ١٤٧  -  صافي –المالية المشتقة  المطلوبات

  -----  -----  -----  
  -  ١٤٧  -  
  ===  ===  ===  
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

        الموجودات المالية
  -  ١٫٢٦٥  -  صافي –الموجودات المالية المشتقة 

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

لقياسات  ٣لقياسات القيم العادلة ولم تكن ھناك تحويالت إلى أو من المستوى  ٢والمستوى  ١المستوى  أي تحويالت بين تكن ھناكلم 
  . ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةالقيمة العادلة خالل فترة 

  
  أساليب التقييم

  
  وجودات المالية المشتقةالم
  

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

  
  ربحية السھم    ١٨

  
  أشــھر الستةتــــرة فـــــــــــــــ  

  يونيو ٣٠ منتھـية فيــــــــــــــال
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  (غـير مـدقـق)  (غـير مـدقـق)  
      

  ١٤٨٫٢١٣  ١٥١٫٢٩٦  صافي األرباح المنسوبة إلى مالكي الشركة (ألف درھم)
  ======  ======  

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

  ٠ .١٨  ٠ .١٩  األساسية والمخففة –ربحية السھم (درھم) 
  =====  =====  

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

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ١٩

  
بما في ذلك شركات تابعة وائتالفات قة أصدرت الشركة ضمانات تجارية مقابل القروض والسلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عال

  من بنوك تجارية. مشتركة وشركات زميلة



 

١٩ 

  يراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة س
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  ار التشغيليةعقود اإليج  ٢٠

  
  كمؤجر:   

  
من سنة إلى  عقود االيجار عادًة لفترة تمتد تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية.

  وق.الس القيمة اإليجارية فيخمس سنوت مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس 
  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  
      

  ٢١٫٧٥٣  ٢٧٫٨٠٣  أقل من سنة
  ٥٨٫١٦٠  ٤٩٫٠٢٠  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١٦٣٫٦٤٩  ١٦٣٫٦٤٩  أكثر من خمس سنوات
  -----------  -----------  
  ٢٤٣٫٥٦٢  ٢٤٠٫٤٧٢  
  ======  ======  

  
  غير االعتيادي احتساب التضخم  ٢١

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

بأخر بيان القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقاً لنفس الشروط الخاصة 
سيراميك رأس الخيمة "، شركة تابعة في إيران، وعلى سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودةللمركز المالي. وقد تم تطبيق ذلك على "

، شركة تابعة في السودان وعليه، تم احتساب التأثير من خالل عوامل التحويل المشتقة من مؤشر أسعار الشركة السودانية لالستثمار
  فيما يلي عوامل التحويل المستخدمة في إعادة بيان البيانات المالية للشركات التابعة: المستھلك.

  
  -------------- السودان  --------------   --------------- إيران  --------------   
  عامل التحويل  المؤشر   عامل التحويل  المؤشر   

  ١ .٠٩٠  ٤٩٨  ١ .١٢٠  ٥٤٨  ٢٠١٤يونيو  ٣٠في 
  ١ .٤١٩  ٤٥٧  ١ .٣١٥  ٤٨٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ١ .٤٦٠  ٣٢٢  ١ .٣٨٣  ٣٧٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ١ .٢١٢  ٢٢٠  ١ .٢٢٤  ٢٦٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  ١ .٠٦  ١٠٠  -  ١٠٤    ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١
  -  ٩٤  -  -    ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١
      

  تتأثر عملية إعادة البيان المذكورة أعاله على النحو التالي:
  
إعدادھا بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي بعد تطبيق وحدة القياس المتداولة في يتم عرض البيانات المالية التي تم  .١

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

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

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

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

 المالي؛
 

 مرحلي ذات الصلة أو عوامل التحويل بنھاية السنة؛ ويتم إعادة بيان كافة بنود بيان الدخل من خالل تطبيق المتوسط ال .٤
 

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



 

٢٠ 

  يراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة س
  

  (تابع)مرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات المالية ال
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  احتساب التضخم غير االعتيادي (تابع)  ٢١

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

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

  
  (السودان) سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار )أ

  

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  التأثير على بيان المركز المالي

    

  ٩١٫١٩٨  الزيادة في الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٦٩٦  الزيادة في األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

  ٧٣٫٤٤٧  الزيادة في المخزون
  -----------  

  ١٦٥٫٣٤١ الزيادة في صافي القيمة الدفترية
  ======  

    :لـالمخصصة 
  ١٧٥٫٤١٩  لزيادة في الرصيد االفتتاحي لحقوق الملكية بسبب التضخم غير االعتيادي المتراكم منذ التأسيسا

  ٩٠٧  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  )١٠٫٩٨٥(  التأثير على األرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية

  -----------  
  ١٦٥٫٣٤١  
  ======  

  
  (إيران) حدودةسيراميك رأس الخيمة ش.م.ع الم )ب

  

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  التأثير على بيان المركز المالي

    

  ٢١٫٤٥٢  الزيادة في الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٣  الموجودات غير الملموسة النقص في 

  ١٫٤٨٥  الزيادة في المخزون
   ----------  

  ٢٢٫٩٤٠  الزيادة في صافي القيمة الدفترية
  =====  

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

  ٤٠٫٤٠٩  ٢٠١٣بسبب التضخم غير االعتيادي منذ ديسمبر     
  )١٫١٠٣(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

  )١٦٫٣٦٦(  التأثير على األرباح أو الخسائر خالل الفترة الحالية
   ----------  
  ٢٢٫٩٤٠  
  =====  
  

على صافي المركز المالي، للفترة الحالية الناتجة عن صافي تأثير احتساب التضخم غير االعتيادي في السودان وإيران  الخسائر بلغت
  : ال شيء).٢٠١٣(فترة الستة أشھر المنتھية في يونيو مليون درھم  ١٥٫٧



 

٢١ 

  يراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةشركة س
  

  (تابع)المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول المعلومات 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  حيازة شركة تابعة خاضعة لسيطرة مشتركة   ٢٢

  
  ٢٠١٣االستحواذ على شركة تابعة في 

ديسمبر  ٣١سيطرة مشتركة حتى ، تمكنت الشركة من السيطرة على شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م ( شركة خاضعة ل٢٠١٣خالل عام 
درھم  ١٠٠من األسھم وحقوق التصويت في تلك الشركة بقيمة اسمية تبلغ  ٪٥٠) من خالل تنازل أحد األطراف ذات العالقة عن ٢٠١٢

قبل من أسھم تلك الشركة. نظراً لكون الشركة المستثمر بھا خاضعة لسيطرة مشتركة من  ٪١٠٠مما أدى إلى زيادة نسبة الملكية إلى 
مساھمي األغلبية في الشركة، تم احتساب االستحواذ على أساس القيم الدفترية كما في تاريخ االستحواذ. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة 

  الحمرا لإلنشاءات بصورة أساسية في أعمال إنشاء العقارات التجارية والسكنية.
  

  لتحديد لشركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م المستحوذ عليھا من قبل الشركة:فيما يلي القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات القابلة ل
  
  القيمة الدفترية    
  ألف درھم     
      

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

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

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

    
  -    الثمن المدفوع

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

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

  توزيعات األرباح المقترحة وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  ٢٣
  

 ٪١٥باعتماد توزيعات أرباح نقدية بواقع  ٢٠١٤ابريل  ١٧مساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ قام ال )١
ً لما تم اقتراحه من قبل مجلس اإلدارة. ٪١٠درھم للسھم) و ٠٫١٥( األرباح  توزيعاتأداء تم خالل الفترة الحالية  توزيعات أسھم وفقا

 ھم.النقدية وتوزيعات األس
 

باعتماد األتعاب المقترحة ألعضاء مجلس  ٢٠١٤ابريل  ١٧قام المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ  )٢
 ، والتي تم دفعھا خالل الفترة الحالية.٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٢٫٤اإلدارة بمبلغ 



 

٢٢ 

  وشركاتھا التابعةيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) شركة س
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  التقارير حول القطاعات  ٢٤

  
 االستراتيجيةاألعمال  وحدات تلك القطاعات تمثلو، بشأنھا على النحو المبين أدناهصدر تقارير قطاعات تُ  ةلدى المجموعة ثالث

استراتيجيات  حيث تتطلب تلك الوحداتفي قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة  االستراتيجيةللمجموعة. تعمل وحدات األعمال 
  صدر تقارير بشأنھا:  قطاع من قطاعات المجموعة التي تُ كل ص التالي عمليات خوضح الملمختلفة. يُ 

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

    

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

    

 اتوالدھانات والبالستيك والجبس والديكوروأدوات المائدة والطاقة  نيةيدالالصصناعة وتوزيع المواد تتضمن   صناعات أخرى:
  والصنابير (الحنفيات). ومواد التنقيب والغراء والمواد الكيميائية

    

 والعقاراتتشتمل العمليات األخرى على المواد الغذائية والمشروبات والتجارة والسفر والخدمات اللوجستية    أخرى:
 .التخزينأعمالو

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

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

  

  
مــــنتجات 
  المقاوالت  السيراميك

 صـناعات
  اإلجمالي  حذفــــــال  أخــــرى  ــــرىــأخ

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

 ٢٠١٤يونيو٣٠فيھيةأشھر المنت الستةفترة 
              

  ١٫٦٦١٫٢٠٨  -  ٥٩٫٦٤٩  ٦٢٫٢٢٩  ١٠٥٫٦٥٩  ١٫٤٣٣٫٦٧١  اإليرادات الخارجية 
  -  )٢٦٠٫٥٤٨(  ٥٨٫٠٢٦  ٧٨٫٣٤٦  ٢٧٫٩١٨  ٩٦٫٢٥٨  اإليرادات فيما بين القطاعات

   ------- ---- ---  ------- ---  ---- -- -----  ---- --- ----   -------- ------  ------ ----- ---  
  ١٫٦٦١٫٢٠٨  )٢٦٠٫٥٤٨(  ١١٧٫٦٧٥  ١٤٠٫٥٧٥  ١٣٣٫٥٧٧  ١٫٥٢٩٫٩٢٩  يراداتإجمالي اإل

  ========  ======  ======  ======  ========  ========  
  ١٤٩٫٨٩٧  )٤٠٫٨٨٤(  ٩٫١٠٠  ١٤٫٥٥٥  )٥٫٧٤٨(  ١٧٢٫٨٧٤  أرباح/ (خسائر) القطاع للفترة

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

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠كما في 
              

  ٥٫٩٩٣٫٢٩٢  )٢٫٤٣٧٫٤٧٢(  ٣٧١٫٧٣٤  ٣٧٣٫٢٠٨  ٨٥٥٫٣٨٠  ٦٫٨٣٠٫٤٤٢  إجمالي الموجودات
  ========  =======  ======  ======  =========  ========  

  ٣٫١١٣٫٨٤٣  )١٫٢١٨٫٨١٧(  ١٦٩٫٣٣٠  ١٣١٫٠٥٠  ٤٣٢٫٢٢٣  ٣٫٦٠٠٫٠٥٧  إجمالي المطلوبات
  ======== ====== ======  ======  =========  ========  

 
  

  ٢٠١٣يونيو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في 
              

  ١٫٧٣٧٫٨١٠  -  ٥٦٫٨٩٩  ٦٦٫١٩٨  ٢١٨٫٩٥٨  ١٫٣٩٥٫٧٥٥  اإليرادات الخارجية 
  -  )٣٦٤٫١٤٢(  ٧٤٫٩٦٦  ٧٠٫٢١٦  ٢٥٫٥٨٦  ١٩٣٫٣٧٤  اإليرادات فيما بين القطاعات

   --------- ----  -----------  -----------  -----------  ------- -----  --------- ----  
  ١٫٧٣٧٫٨١٠  )٣٦٤٫١٤٢(  ١٣١٫٨٦٥  ١٣٦٫٤١٤  ٢٤٤٫٥٤٤  ١٫٥٨٩٫١٢٩  إجمالي اإليرادات

  =======  ======  ======  ======  =======  =======  
  ١٥٠٫١٣٩  )٤٧٫٨٨٠(  ١٥٫٠١٨  ١٤٫٤٨٩  )٣٫٠٧٢(  ١٧١٫٥٨٤  أرباح/ (خسائر) القطاع للفترة

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

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في 
              

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

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



 

٢٣ 

  (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة يراميك رأس الخيمةشركة س
  

  (تابع)إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة) ٢٠١٤يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  (تابع) التقارير حول القطاعات  ٢٤

  
  تسوية األرباح أو الخسائر الخاصة بالقطاعات الصادر تقارير بشأنھا

  
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠  ٢٠١٤يونيو  ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدقق)  (غير مدقق)  
      

  ١٧٣٫٧٩٤  ١٧١٫٢٤٨  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضريبة
  )٤٧٫٨٨٠(  )٤٠٫٨٨٤(  حذف األرباح فيما بين القطاعات

  ٢٤٫٢٢٥  ١٩٫٥٣٣  الحصة من أرباح شركات ُمستثمر بھا وفقاً لحقوق الملكية
  -----------  -----------  
  ١٥٠٫١٣٩  ١٤٩٫٨٩٧  
  ======  ======  

  
  
  

  


