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 شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

  تقرير مجلس اإلدارة

  2014لألداء المالي خالل العام                         

  2015مارس  12                       

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

  

  السادة مساھمي الشركة الكرام،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يعرض تقرير أعمال وأنشطة الشركة للعام 2014 مع البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتھية 

 في الحادي والثالثين من  ديسمبر 2014.

 العام الحافل باألحداث:

كان العام 2014 حافال باألحداث للمجموعة، ففي شھر يونيو حدثت تغيرات كبرى في المساھمة، حيث أصبحت مجموعة اإلستثمارات 
 الخاصة الدولية سامينا كابيتال (بجانب شركاء المجموعة) المستثمر الرئيسي في الشركة.

وقد تم تعزيز حوكمة الشركة مع توسع مجلس اإلدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء، وإنشاء لجنة تنفيذية، وتبسيط ھياكل المجلس الفرعية 
 وإعادة تشكيل لجان المجلس بما في ذلك تعيين خبير لمساعدة لجنة التدقيق.

كما تم البدأ بإستعراض إستراتيجية تحديد األنشطة األساسية وغير أساسية، البالط، األدوات الصحية، أدوات المائدة والحنفيات تم تحديدھا 
كأنشطة أساسية. تتمثل اإلستراتيجية في اإلستثمار والتوسع في األعمال األساسية والخروج من المناطق الغير أساسية. وبناءا عليه تم 

إطالق برامج التوسع في دولة األمارات العربية المتحدة، الھند وبنجالدش، تركز الشركة على زيادة حصتھا السوقية في كل من األسواق 
 القئامة والجديدة على الصعيد العالمي، وتطمح الشركة لتحقيق مركز الريادة العالمية في صناعة السيراميك لجميع حلول نمط الحياة.

كلف المجلس بإطالق خطة زيادة القيمة مع 19 مبادرة محددة لتحسين األداء وتعزيز قيمة المساھمين، ومن خالل ھذه المبادرات، تھدف 
شركة سيراميك رأس الخيمة إلى: زيادة الحجم في األسواق األساسية، زيادة التواجد والتغلغل من خالل تعزيز قنوات التوزيع، تعزيز 
التسعير، وتحديد المواقع لتعكس الجودة والقيمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين قاعدة تكلفتھا وذلك لدفع تحسين الربحية والتدفقات 

 النقدية. 

 النتائج:

خالل الفترة، استمرت الشركة بتنفيذ اإلستراتيجية التي تركز على إعادة تقليص األعمال الغير أساسية األقل ربحية والتركيز على 
العمليات األساسية، خالل العام، دخلت المجموعة في اتفاقات غير ملزمة لبيع اثنتين من الشركات التابعة، شركة سيراميك رأس الخيمة 

السودان لإلستثمار في السودان وشركة رأس الخيمة لألدوية الخاصة المحدودة في بنغالديش. وبناءا عليه، تم تصنيف ھذه الشركات 
كعمليات متوقفة / محتفظ بھا للبيع في البيانات المالية الموحدة لعام 2014، كما نتوقع أن يتم إغالق بيع العمليات المتوقفة خالل الربع 

 األول من العام 2015.

بالط السيراميك، األدوات الصحية وأدوات المائدة األساسية سجلت أرباح (متضمنة العمليات المتوقفة) بلغت 2,807 مليون درھم ( 

2,860 مليون درھم في العام 2013)، األرباح المجمعة بلغت 3,125 مليون درھم (3,348 مليون درھم في عام 2013)، إيرادات 

األعمال الغير أساسية بلغت 482 مليون درھم ( متضمنة العمليات المتوقفة) إنخفاض بنسبة 26.3% *، مع تحديد أدوات المائدة كأعمال 

 أساسية، فقد تم توحيد بورسيالن رأس الخيمة من 1 أكتوبر 2014.



أظھر العام 2014 مجموعة من التحديات، على جانب اإليردات، فقد إنخفض حجم مبيعات بالط السعودية بمقدار 5 مليون متر مربع 

وذلك نتيجة قضايا العمل وزيادة المنافسة من قبل 9 منتجين محليين جدد، ونتيجة إستھالك اليورو ونشاط اإلقتصاد األوروبي البطيء 

تأثرة المبيعات األوروبية، وعلى جانب التكلفة، إرتفعت تكلفة الغاز الطبيعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبنة 26% خالل 

 2013 ( من 4.97 دوالر/ وحدة حرارية إلى 6.28 دوالر/ وحدة حرارية).

وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة، والبيئة اإلقتصادية المتقلبة ودفع التكاليف من زيادة الغاز الطبيعي في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، فقد أسفرت إستراتيجية المالئمة ومبادرة زيادة القيمة في العام 2014 لزيادة األرباح بعد الفوائد، الضرائب، اإلستھالكات 

 واإلطفاء بنسبة 2.9% حيث بلغت 584 مليون درھم (568 مليون درھم للعام 2013).

بلغ صافي ربح الفترة من العمليات المستمرة 328 مليون درھم (281 مليون درھم للعام 2013): بزيادة بنسبة 16.6%، بلغ صافي 

الربح بعد الخسارة من العمليات المتوقفة 282 مليون درھم (272 مليون درھم في العام 2013) بزيادة بنسبة 3.5%، بلغ صافي الربح 

المعدل (باستثناء تأثير التضخم الغير إعتيادي في السودان وإيران)338 مليون درھم (297 مليون درھم في العام 2013)ك زيادة بنسبة 

.%14 

 المعالم المالية للعام 2014

 التغير 31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014  الوحدة البيان
(1.9%)  2,860.2 2,807.2  مليون درھم صافي اإليرادات األساسية

(26.3%) 654. 6 482.4 مليون درھم صافي اإليرادات الغير 
أساسية

(0.5%) (166.0) (165.2) مليون درھم مطروحا: اإليردات من 
العمليات المتوقفة

(6.7%) 3,34 8.8 3,124.5 مليون درھم إجمالي صافي اإليرادات

(10.0%) 898. 9 809.0 مليون درھم مجمل الربح

(90 bps) 26.8% 25.9% %  ھامش مجمل الربح

2.9% 567. 8 584.4  مليون درھم الربح قبل احتساب 
الضرائب، الفوائد، 
اإلھالكات واإلطفاء

150 bps 16.2 17.7 % ھامش الربح قبل احتساب 
الضرائب، الفوائد، 
اإلھالكات واإلطفاء

3.5% 272. 3 281.7 مليون درھم صافي الربح المعلن عنه

(132.0%) (24.4) (56.6) مليون درھم التضخم الغير إعتيادي 
المعدل

14.1% 
 

296.7 338.3 مليون درھم صافي الربج المعدل

(1.2%) 282. 4 278.9 مليون درھم الربح المعلن عنه بعد 
حقوق األقلية

- 0.34 0.34  درھم ربحية السھم المعلن عنھا

11.4% 0.35 0.39  درھم ربحية السھم المعلن عنھا 
من العمليات المستمرة

* إيرادات بالط السيراميك، األدوات الصحية و أدوات المائدة األساسية تمثل مبيعات الشركة المجمعة من مواقع اإلنتاج، بينما 
 تمثل اإليرادات الغير أساسية المقاوالت واألنشطة األخرى.

 

 

  



 التغير 31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2014  الوحدة البيان
5.6%      5,679.3 5,999.9  مليون درھم مجموع الموجودات

 مليون درھم 817.5          743.2          10.0% رأس المال**
13.5%       2,473.5 2,808.3  مليون درھم حقوق المساھمين

6.5% 1,32 4.6 1,411.2  مليون درھم صافي الدين*
3.4% 2.33 2.41  عدد المرات صافي الدين/ الربح قبل 

احتساب الضرائب، 
الفوائد، اإلھالكات 

واإلطفاء
(120 bps) 4.2% 3.0% %  تكلفة الدين

 ** زيادة رأس المال وذلك بعد إحتساب 10% أسھم منحة المعلن عنھا في أبريل 2014.

 * يشمل النقد في الصندوق ولدى البنوك في سيراميك رأس الخيمة السودان والتي صنفت كموجودات محتفظ بھا للبيع.

 

 المسؤولية اإلجتماعية واألنشطة األخرى خالل العام:

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

  ال ذوي دعم األطف ي تھدف ل اقين) والت ا المع دعم مركز راشد لذوي اإلحتياجات الخاصة في نشر كتابھم (آمال وتوقعات أطفالن
 اإلحتياجات الخاصة.

 ظيمھا من قبل مجموعة اإلمارات للبيئة، حيث قام موطفوا الشركة بجمع علب المشاركة في يوم جمع العلب المعدنية والتي تم تن
 اإللمنيوم التالفة داخل مواقع الشركة وتم إرسالھا إلعادة تدويرھا.

  ا لصالح أبحاث مشاريع رع بھ وال والتب ى جمع األم إحدى الجھات الراعية لسباق التيري فوكس برأس الخيمة والتي تھدف إل
 العين.-اإلمارات العربية المتحدة السرطان في جامعة

  ى ودة إل اء الع باب إلعط ز الش دم وتحفي ل ال ن خالل نق اذ آالف األرواح م دم، بھدف إنق رع بال اين للتب ي ج ة إس ب ة حمل رعاي
 المجتمع من خالل التبرع بالدم.

  اني اج ومب ق اإلنت ي مراف غيل األضواء ف اف تش الل إيق ن خ ك م اعة األرض وذل ركة بس ت الش وظفين إحتفل ة الم ل إقام ومح
 ومكاتب الشركة لمدة ساعة واحدة وذلك من أجل نشر الوعي على اإلستدامة البيئية.

  ين وعي الصحي ب ز ال ة لتعزي رعاية حملة " البسمة السابعة ألطفال مرضى السكري"، والتي نظمتھا منطقة رأس الخيمة الطبي
 أفراد المجتمع من خالل البرامج والفعاليات.

 ة  -الت تعليمية تضم المعرض والمصنع وزيارة لمختلف الجامعات والمدارس المحلية مثل: إس بي جاينإستضافة جو ي، كلي دب
ة  وفير المعرف ى ت ة إل والت التعليمي دف الج ة، وتھ ة رأس الخيم رة و أكاديمي ا الفجي ة دب ة، مدرس ي رأس الخي ا ف ة العلي التقني

 ي صناعة السيراميك وسد الفجوة بين الفصول الدراسية وعالم العمل الحقيقي.المباشرة حول الھياكل التنظيمية وأساليب عملھا ف
 تدامة ر اإلس ى GRI-G 4أصبحت شركة سيراميك رأس الخيمة أول شركة مصنعة للسيراميك تعرض تقري د عل ذي يعتم ، وال

 أحدث وأفضل ممارسات التقارير العالمية في مجال إدارة اإلستدامة.
 ل نظمت شركة سيراميك رأس ال ي (أبري امج الفحص الطب ة برن ون تحت ظروف 2014خيم ذين يعمل ) لموظفي المصنع وال

قاسية مثل الضوضاء المفرطة، الغبار والتعرض للمواد الكيميائية، وقد تم تنظيم ھذا البرنامج تماشيا مع مبادرات قسم الصحة، 
 الل الصحة في مكان العمل.األمن، السالمة والبيئة في شركة سيراميك رأس الخيمة وذلك تفاديا إلعت

  ة وإدارة اليف اون مع مستشفى رأس الخيم ة وبالتع ة في شركة سيراميك رأس الخيم ن، السالمة والبيئ قام قسم الصحة، األم
ل  ة الصحية (أبري اب التوعي إطالق كت ة ب ة العربي تايل والعافي راض، النصائح الصحية 2014س ى: األع وي عل ذي يحت ) وال

 تخاذھا في حاالت الطوارئ.واإلجراءات الواجب إ
  شجرة  2000نظمت شركة سيراميك رأس الخيمة حفل زراعة األشجار لإلحتفال باليوم العالمي للبيئة وذلك عن طريق زراعة

 حول مصانع شركة سيراميك رأس الخيمة المجاورة.
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٦ 

  تھا التابعةا(ش.م.ع.) وشرك الخيمة رأسسيراميك شركة 
  

  بيان الدخل الموحد 
  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

      
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  ألف درھم  إيضاح  

       العمليات المستمرة 
  ٣٫٣٤٨٫٨٣٨  ٣٫١٢٤٫٥٢٧  ٦  اإليرادات

  )٢٫٤٤٩٫٩٧٢(  )٢٫٣١٥٫٤٩٠(  ٧  المبيعات تكلفة
    ---------------  ---------------  

  ٨٩٨٫٨٦٦  ٨٠٩٫٠٣٧    إجمالي األرباح
        

  )٢٥٠٫٨٨٢(  )٢٤٢٫٤٠٠( ٨ المصروفات اإلدارية والعمومية
  )٣٧١٫١٢٦(  )٣٢٦٫٧٠٨(  ٩  مصروفات البيع والتوزيع

  ٥٩٫٨٥٧  ٦٩٫٠٢٢  ١٠  اإليرادات األخرى
  )٦٥٨(  ١٠٫٥٢٤  ٣٤  األرباح / (الخسائر) من صافي المركز النقدي

    -----------  -----------  
  ٣٣٦٫٠٥٧  ٣١٩٫٤٧٥    النتائج من األنشطة التشغيلية

      
  )٩٢٫٦٨٢(  )٨٧٫١٩٠(  ١١  مصروفات التمويل
  ٢٦٫١٣٠  ١٧٫٢٥٠  ١١  إيرادات التمويل

  ٣٠٫٦١٩  ٣٨٫٠٠٨  ١٥  لحقوق الملكيةشركات مستثمر بھا محتسبة وفقاًالحصة من أرباح 
  -  ١١٫٠٩٣  (ب)٥  األرباح من استبعاد شركة تابعة 

  -  )٦٫٨١٢(  )٢(١٥  الخسائر من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  -  ٥٩٫٠٨٢  )١(٢٨  عالقة  اتف ذاطرأاألرباح من تسوية أرصدة 

    -----------  -----------  
  ٣٠٠٫١٢٤  ٣٥٠٫٩٠٦     من العمليات المستمرة ريبةاألرباح قبل الض

        
  )١٩٫٣٣٦(  )٢٣٫٣٨١(  ٢٩  مصروفات الضريبة 

    -----------  -----------  
  ٢٨٠٫٧٨٨  ٣٢٧٫٥٢٥     من العمليات المستمرة رباحاأل
    ======  ======  

        العمليات المتوقفة 
  )٨٫٥٠٤(  )٤٥٫٨٢٦(  ٢١  الخسائر من العمليات المتوقفة 

    -----------  -----------  
  ٢٧٢٫٢٨٤  ٢٨١٫٦٩٩    أرباح السنة 

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

        األرباح منسوبة إلى:
  ٢٨٢٫٣٩٦  ٢٧٨٫٩٢١    مالكي الشركة

  )١٠٫١١٢(  ٢٫٧٧٨    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  
    ٢٧٢٫٢٨٤  ٢٨١٫٦٩٩  
    ======  ======  

        ربحية السھم
  ٠٫٣٤  ٠٫٣٤  ٢٣  لسھم األساسية والمخففة (درھم)ربحية ا

    ====  ====  
        العمليات المستمرة  –ربحية السھم 

  ٠٫٣٥  ٠٫٣٩ ٢٣ ربحية السھم األساسية والمخففة (درھم)
    ====  ====  
 
  الموحدة.  الماليةالبيانات من ھذه جزءاً ال يتجزأ  ٧٩إلى  ١٣الصفحات من شكل اإليضاحات المدرجة على تُ 

  
   .٥ة مدرج على الصفحالمستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات



 

٧ 

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

   الموحد لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان ال
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  

      
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  ألف درھم    
  *معاد بيانھا     

        
  ٢٧٢٫٢٨٤  ٢٨١٫٦٩٩    أرباح السنة

        
        اإليرادات الشاملة األخرى

        
      تصنيفھا الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر: إعادة بنود قد يتم

        
  )٤٦٫٥٠٩(  )٣٣٫١١٤(    تحويل عمالت أجنبية اتفروق

  ١٦٩٫٧٠٧  ٢٠٤٫٥٨٥  ٣٧و ٣٤  تأثير التضخم غير االعتيادي 
    -----------  -- ---------  

  ٣٩٥٫٤٨٢  ٤٥٣٫١٧٠    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ======  ======  

        
      إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:

      
  ٣٧٢٫٤٧٩  ٤٤٨٫٧٢٦    مالكي الشركة

  ٢٣٫٠٠٣  ٤٫٤٤٤    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  

  ٣٩٥٫٤٨٢  ٤٥٣٫١٧٠    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
    ======  ======  
 

  . ٣٧* راجع اإليضاح 
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.  ٧٩إلى  ١٣ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٥ة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح





 

٩ 

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

  بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
        

  ٢٩١٫٦٢٠  ٣٠٥٫١٤٦    أرباح السنة قبل الضريبة
        

        تسويات لـ:
  )٣٠٫٦١٩(  )٣٨٫٠٠٨(     شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالحصة من أرباح 

  ٦٥٩  ١٨٫٨٢٥    الخسائر من صافي المركز النقدي
  -  )٥٩٫٠٨٢(    عالقة  اتف ذاطرأ األرباح من تسوية أرصدة

  ٧٨٫٧٩٤  ٦٢٫٩٩٣    لتمويلمصروفات ا
  )٢٦٫١٢٩(  )٣٢٫٣٧٦(    إيرادات التمويل

  )٢٨٧(  )٢٫٥٩٩(    األرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٤٥٫٨٥٧  ١٩٥٫٠٩٤    لممتلكات واآلالت والمعداتلاالستھالك 

  ٢٫٤٧٣  ٩٫٠٤٥    مشطوبة أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
  ٢٫٥٥٨  ٢٫٩٠٤    ملموسةء موجودات غير إطفا
  ٧٫٢٧٨  ٧٫٢٧٨    استثماريةلعقارات ستھالك اال

  ٨٫٣٧٤  ٢٧٫٤٧٦    المخصص للمخزون بطئ الحركة والمتقادم
  )٢٣٫٨٩٣(  -    عكس ذمم دائنة تجارية قديمة

  ٢١٫٤٧٩  ٢٥٫٥٩٠    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٦٣٫٩٩٧  ٢٤٫٣٣٠    خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

  ١٢٫٨٧٥  ٣٦٫٠٤١    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقةخسائر انخفاض قيمة 
  )١٤٨(  -   األرباح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٫٣٤٧  -    الخسائر من بيع استثمارات مصنفة كاستثمارات محتفظ بھا للبيع
  -  ٦٫٨١٢    الخسائر من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  -  )١١٫٠٩٣(    األرباح من بيع شركة تابعة 
    -----------  -----------  
    ٥٥٩٫٢٣٥  ٥٧٨٫٣٧٦  

        التغير في:
  )٧٨٫٢٤٣(  ٧٫٥٨٨    المخزون (بما في ذلك األعمال قيد اإلنجاز) -
  ١٩٫٢٧٧  )١٠٦٫١٨٨(    الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  ١٠٤٫٦٩٥  ٢٨٫٨٦٢    لك االستحقاقات طويلة األجل)المستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذ -
  )٦٩(  ٢٫٤١٠    موجودات الضريبة المؤجلة -
  )١٠١٫٩١٥(  )٤٫٥٧٧(    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  ٨٫٢٨٣  -    الموجودات المحتفظ بھا للبيع -
  ٣٦٫٣٢٠  )٢٠٩٫١٨٢(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائدة عن التقييم) -
  )٥٫٢٢٧(  ١٫٢٣٦    األدوات المالية المشتقة -
  )١٫٣٧٩(  ١٫٣١٥    مطلوبات الضريبة المؤجلة -
  ٤٣  -    المطلوبات المحتفظ بھا للبيع -

  )١٧٫٢٦٩(  )٢٦٫٨٠٨(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  )١٩٫٣٩٦(  )٢٧٫٠٥١(    ضريبة الدخل المدفوعة

  )١٤٫٨٠٣(  )٦٦٦(    التعديل على تحويل العمالت
    -----------  -----------  

  ٤٨٩٫٥٥٢  ٢٤٥٫٣١٥    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    -----------  -----------  
  
  
  



 

١٠ 

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

  بيان التدفقات النقدية الموحد (تابع) 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  

  
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  لف درھمأ    
        

        األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )١١٢٫٥٣٤(  )٢٨٢٫٢٩١(    االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات

  ٢٤٩  -    المتحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٫٧٣٦  ٣٫٩١١    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  )٤٫٣٦١(  )٦٫٤١٨(    االستحواذ على موجودات غير ملموسة
  ١٦٫٢٥١  ٢٩٫٣٦٨    الفائدة المستلمة
  )١٤٫٧٣٠(  -    شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةاالستثمار في 

  المستثمر بھا المحتسبة وفقاًتوزيعات األرباح المستلمة من الشركات 
  ٣٣٫٢٩٩  ٣٢٫١٧٩    لحقوق الملكية

  ٨٫٩٤٨  -    صالت من بيع موجودات محتفظ بھا للبيعالمتح
  مستثمر بھا محتسبة شركات  التحويل منالنقد المستحوذ عليه كجزء 

  ٨٫٠٥١  ٥٠٫١٣٩    إلى شركة تابعة  وفقاً لحقوق الملكية
  -  ١٠٫٢٨٦    شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالمتحصالت من بيع 

  -  )٥٢(    ارية إضافة إلى العقارات االستثم
  -  ٧٢٦    المتحصالت من بيع شركة تابعة 

     -------------  -----------  
  )٦٢٫٠٩١(  )١٦٢٫١٥٢(    األنشطة االستثمارية المستخدم في صافي النقد

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

        األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 
  ١٫١٩٢٫٦٢٧  ١٦٥٫٣٣٠    ليھاقروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول ع

  )١٫٠٩٤٫٢١١(  )٢٩٥٫٨٨٠(    سداد قروض مصرفية طويلة األجل
  ٥٧٫٥٤٣  ٣١٫٨٢٩    التغير في الودائع المصرفية

  )٢٠١٫٨٨٩(  ٩٤٫٣٧٨    في القروض المصرفية قصيرة األجل صافي الحركة 
  )٧٨٫٧٩٤(  )٦٢٫٩٩٤(    الفائدة المدفوعة

  )٦٫٣١٩(  )٧٫٢٤٦(  المسيطرةتوزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير
  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(    المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

  ١٫٦٠٢  ٧٥١    األموال المستثمرة من قبل الحصص غير المسيطرة
  )١٤٨٫٦٤٠(  )١١١٫٤٨٠(    توزيعات األرباح المدفوعة

     -------------   ------------  
  )٢٨٠٫٤٨١(  )١٨٧٫٧١٢(    ةصافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلي

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

  ١٤٦٫٩٨٠  )١٠٤٫٥٤٩(    الزيادة في النقد وما يعادله(النقص)/صافي 
        

  ٢٨٩٫٠٢٤  ٤٣٦٫٠٠٤    النقد وما يعادله في بداية السنة 
    -----------  -----------  
  ٤٣٦٫٠٠٤  ٣٣١٫٤٥٥    لنقد وما يعادله في نھاية السنةا

    ======  ======  
        يتألف من: 

  ٤٦٣٫٠٠١  ٤٥٣٫٧٤١    النقد في الصندوق ولدى البنك (صافي الودائع المصرفية الخاضعة لرھن)
  )٢٦٫٩٩٧(  )١٢٢٫٢٨٦(    سحوبات مصرفية على المكشوف  

     ----------- -   ------------  
    ٤٣٦٫٠٠٤  ٣٣١٫٤٥٥  
    ======  ======  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة.  ٧٩إلى  ١٣لصفحات من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على ا
  

  . ٥ة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح



 

١١ 

  الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة رأسشركة سيراميك 
  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد   
          ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

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

  
  رأس
  المال

عــــالوة 
  األســھم

  االحتياطي
  القــانوني

  احتــــياطي
  التــــحويل

احتياطي 
التضخم غير 

  ي االعتياد
  االحتياطي
  الــــــــعام

  احـــتياطي 
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتـجزة

  إجمــــــــالي
  االحتياطيات

  
  اإلجــمالي

  الحصـــــــــص
  غير المسيطرة

  إجمـــــــــــالي 
  حقوق الملكية

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   درھم ألف   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  ١٫١٣٨٫٣٣٩  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٣٦٥٫٢٢٥(  )٥٣٫٦٦٨(  ٢٨٧٫٩٨٣  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢  )٣٧(راجع إيضاح  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
   ------------  --- --------   ------------   ------------  -------- ----  ---------   -----------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------  

                          إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة:
  ٢٧٢٫٢٨٤  )١٠٫١١٢(  ٢٨٢٫٣٩٦  ٢٨٢٫٣٩٦  ٢٨٢٫٣٩٦  -  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة  

  )٤٦٫٥٠٩(  )٨٢٦(  )٤٥٫٦٨٣(  )٤٥٫٦٨٣(  -  -  -  )٣٠٫٧٢٢(  )١٤٫٩٦١(  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى
   ----------   -----------  ---------   ------------   -----------  --------  ---------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------  

  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
  )١٤٫٩٦١(  -  -  -  (كما ھي مبينة سابقاً) 

  
)٢٢٥٫٧٧٥  )١٠٫٩٣٨(  ٢٣٦٫٧١٣  ٢٣٦٫٧١٣  ٢٨٢٫٣٩٦  -  -  )٣٠٫٧٢٢  

                          
  ١٦٩٫٧٠٧  ٣٣٫٩٤١  ١٣٥٫٧٦٦  ١٣٥٫٧٦٦  -  -  -  ١٣٥٫٧٦٦  -  -  -  -  )٣٧ و ٣٤ين إعادة البيان (راجع اإليضاح

   ----------   -----------   ----------   -----------   -----------  --------  --------   -----------  ------ -----   -----------   ----------   -----------  
  ٣٩٥٫٤٨٢  ٢٣٫٠٠٣  ٣٧٢٫٤٧٩  ٣٧٢٫٤٧٩  ٢٨٢٫٣٩٦  -  -  ١٠٥٫٠٤٤  )١٤٫٩٦١(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة (معاد بيانھا) 

                          
                          الحركات األخرى في حقوق الملكية

                          
  -  -  -  -  )٣٨٫١٨٤(  -  -  -  -  ٣٨٫١٨٤  -  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

  تخصيص احتياطي قانوني عند حيازة 
  -  ٢٧٫٦٨٨  -  -  (أ)) ٥شركة تابعة (إيضاح 

  
-  -  -  )٢٧٫٦٨٨(  -  -  -  -  

                          
                          المعامالت مع مالكي الشركة

                          
                         المساھمات من مالكي الشركة والتوزيعات عليھم

  )٢٫٤٠٠(  -  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  )٦٫٣١٩(  )٦٫٣١٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة

  )١٤٨٫٦٤٠(  -  )١٤٨٫٦٤٠(  )١٤٨٫٦٤٠(  )١٤٨٫٦٤٠(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة
                          

                          التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة
  ١٫٦٠٢  ١٫٦٠٢  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األموال المستثمرة من قبل الحصص غير المسيطرة 

االستحواذ على شركة تابعة خاضعة لسيطرة 
  -  -  -  -  (أ)) ٥مشتركة (راجع إيضاح 

  
-  -  -  ١٤١٫٨٧٦  -  ١٤١٫٨٧٦  ١٤١٫٨٧٦  ١٤١٫٨٧٦  

  )١٣١(  )١٣١(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (ب)) ٥ات تابعة (راجع إيضاح استبعاد شرك
   -----------   -----------   -----------   ------------  -------------   ----------   ----------  -------------   ------------   ------------   ----------   ------------  

  ٢٫٦٣٩٫٤٣٥  ١٦٥٫٩٧٣  ٢٫٤٧٣٫٤٦٢  ١٫٧٣٠٫٢٦٠  ١٫٣٤٥٫٦٩٩  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٢٦٠٫١٨١(  )٦٨٫٦٢٩(  ٣٥٣٫٨٥٥  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢  (معاد بيانھا)  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  ======  =======  =======  ======  ======  =======  =======  =======  ======  =======  

  



 

١٢ 

  الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة رأسشركة سيراميك 
  

  (تابع)حقوق الملكية الموحد  بيان التغيرات في
  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

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

  
  رأس
  المال

عــــالوة 
  األســھم

  االحتياطي
  ـانونيالقـ

  احتــــياطي
  التــــحويل

احتياطي
التضخم غير 

  االعتيادي 
  االحتياطي
  الــــــــعام

  احـــتياطي 
  رأس المال

  األربــــاح
  المحتـجزة

  إجمــــــــالي
  االحتياطيات

  
  اإلجــمالي

  الحصـــــــــص
  غير المسيطرة

  إجمـــــــــــالي 
  حقوق الملكية

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ھم ألف در  ألف درھم   ألف درھم   
                          

  ٢٫٦٣٩٫٤٣٥  ١٦٥٫٩٧٣  ٢٫٤٧٣٫٤٦٢  ١٫٧٣٠٫٢٦٠  ١٫٣٤٥٫٦٩٩  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٢٦٠٫١٨١(  )٦٨٫٦٢٩(  ٣٥٣٫٨٥٥  ٢٢١٫٦٦٧  ٧٤٣٫٢٠٢  (معاد بيانه)  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  --- ---------   -----------   ------------   ------------   ------------  ---------   -----------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------  

                          إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة:
  ٢٨١٫٦٩٩  ٢٫٧٧٨  ٢٧٨٫٩٢١  ٢٧٨٫٩٢١  ٢٧٨٫٩٢١  -  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة  

                          
                          اإليرادات الشاملة األخرى

  )٣٣٫١١٤(  )٥٫٥٤٤(  )٢٧٫٥٧٠(  )٢٧٫٥٧٠(  -  -  -  )١٦٫٨٧٥(  )١٠٫٦٩٥(  -  -  -  فروقات تحويل العمالت األجنبية 
  (راجع  تعديالت التضخم غير االعتيادي

  -  -  -  -   )٣٧و ٣٤اإليضاحين 
  

١٩٧٫٣٧٥  -  -  -  
  

١٩٧٫٣٧٥  
  

٢٠٤٫٥٨٥  ٧٫٢١٠  ١٩٧٫٣٧٥  
   ----------   -----------  ---------   ------------   -----------  --------  ---------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------  

  ٤٥٣٫١٧٠  ٤٫٤٤٤  ٤٤٨٫٧٢٦  ٤٤٨٫٧٢٦  ٢٧٨٫٩٢١  -  -  ١٨٠٫٥٠٠  )١٠٫٦٩٥(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  
                          

                          الحركات األخرى في حقوق الملكية
                          

  -  -  -  -  )٤٢٫٤٠٥(  -  -  -  -  ٤٢٫٤٠٥  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني 
                          

 المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة
          ضمن حقوق الملكية   

  
              

                          
                          الشركة والتوزيعات عليھم  المساھمات من مالكي

  )٢٫٤٠٠(  -  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  )٢٫٤٠٠(  -  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  )٧٫٢٤٦(  )٧٫٢٤٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة

  )١١١٫٤٨٠(  -  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة
  -  -  -  )٧٤٫٣٢١(  )٧٤٫٣٢١(  -  -  -  -  -  -  ٧٤٫٣٢١  أسھم منحة مصدرة 

                          
                          التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة

  ٧٥١  ٧٥١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األموال المستثمرة من قبل الحصص غير المسيطرة 
تيجة  ن الزيادة في الحصص غير المسيطرة

  -  -  -  -  (أ))٥االستحواذ على شركة تابعة (راجع إيضاح 
  
-  -  -  -  -  -  ٦٢٫٥٨٣  ٦٢٫٥٨٣  

   -----------   -----------   -----------   ------------  -------------   ----------   ----------  -------------  -- -----------   ------------   ----------  -- -----------  
  ٣٫٠٣٤٫٨١٣  ٢٢٦٫٥٠٥  ٢٫٨٠٨٫٣٠٨  ١٫٩٩٠٫٧٨٥  ١٫٣٩٤٫٠١٤  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٧٩٫٦٨١(  )٧٩٫٣٢٤(  ٣٩٦٫٢٦٠  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٣  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
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  من ھذه البيانات المالية الموحدة.ال يتجزأ جزءاً  ٧٩إلى  ١٣الصفحات من درجة على شكل اإليضاحات المتُ 
  

من حقوق الملكية. كتوزيعتمت معاملة أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ، وتعديالته ١٩٨٤لسنة  ٨رقم  االتحاديقانون المن  ١١٨وفقاً لتفسير وزارة االقتصاد للمادة 



 

١٣ 

  كاتھا التابعةالخيمة (ش.م.ع.) وشر رأسسيراميك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٤ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

  
   معلومات حول الشركة  ١

  
تم تأسيس شركة سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) ("الشركة" أو "الشركة القابضة") في إمارة رأس الخيمة كشركة ذات مسؤولية 

ً تغيير الوضع القانوني للشركة بموجب ١٩٨٩مارس  ٢٦الصادر بتاريخ   ٦/٨٩محدودة بموجب المرسوم األميري رقم  . تم الحقا
ب  .لتصبح شركة مساھمة عامة. إن عنوان الشركة المسجل ھو ص ١٩٩١يوليو  ٦بتاريخ الصادر  ٩/٩١المرسوم األميري رقم 

سوق أبوظبي لألوراق المالية، ن الشركة مدرجة في إالجزيرة، مدينة الحمرا، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.  ٤٧١٤
  اإلمارات العربية المتحدة. 

  
الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا  منوللسنة المنتھية في ذلك التاريخ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في ھذه  تتألف

المجموعة في الشركات الزميلة  ةالمجموعة")، باإلضافة إلى حصكات مجتمعة بـ"المجموعة"، ويشار إليھا بصورة منفردة بـ"شر
حول ھذه البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة  ٣٦تم في اإليضاح  لسيطرة مشتركة. الخاضعةوالشركات 
  ة في كٍل منھا.الرئيسية وحصة المجموع وأنشطتھا المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةوالشركات 

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

سواء داخل  مرتبطة بھاأو أنشطة  أنشطة مماثلةالشركة وبعض شركات المجموعة باالستثمار في الشركات األخرى التي تزاول  تعمل
شركة بدورھا كشركة قابضة لشركات المجموعة. عالوة على ذلك، تزاول وبالتالي، تعمل ال .خارجھااإلمارات العربية المتحدة أو  دولة

  أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.أيضاً  المجموعة
  

من رأس  ٪٣٠٫٥٨آخر وھو ما يعادل  مليون سھم إلى طرف ٢٥٠، قام أحد المساھمين الرئيسيين في الشركة ببيع ٢٠١٤يونيو  ١٥في 
  . ٢٠١٤أبريل  ١٧الجمعية العمومية السنوية التي عقدت في  بناًء على موافقة ٪١٠المال بعد الوضع في االعتبار أسھم منحة بواقع 

  
  أساس اإلعداد  ٢

  
  بيان التوافق  (أ)

  
ً لمعايير التقارير المالية ا والقانون االتحادي  بالنظام األساسي للشركةلدولية، كما أنھا تلتزم تم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة وفقا

  (وتعديالته). ١٩٨٤لسنة  ٨لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  

  أساس القياس  (ب)
  

  التالي: باستثناء البنود التالية التي يتم قياسھا على النحو التكلفة التاريخية على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة 
 األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛ 
  واقصاً تكاليف البيع، أيھما أقل؛ للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ن المحتفظ بھاالموجودات والمطلوبات 
 .االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة  
  

  عرض البيانات المالية العملة الرسمية وعملة   (ج)
  

 تقريبالعملة الرسمية للشركة. تم  والمتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھالعربية  تاإلمارايتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم 
  ذكر غير ذلك.، ما لم يُ لفإلى أقرب عدد صحيح باألبالدرھم اإلماراتي  المبينة كافة المعلومات المالية

  
  األحكام والتقديرات  استخدام  (د)
  

ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات  التي إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا
النتائج الفعلية عن  وقد تختلف تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.

  ھذه التقديرات.
  

 تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة من قبل اإلدارة. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في
  فترة مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.  أيالفترة التي يتم فيھا تعديل التقديرات وفي 

  
في المستخدمة المعلومات حول المجاالت الھامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام الھامة  بيان ٣٨في اإليضاح تم ، وبصورة محددة

  .لموحدةعلى المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية ا األكبرالتي لھا التأثير تطبيق السياسات المحاسبية 



 

١٤ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ٢

  
  العادلة  ياس القيمق  (ھـ)

  
تتطلب مجموعة من السياسات المحاسبية واإلفصاحات الخاصة بالمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية 

  لية.وغير الما
  

. تقوم اإلدارة ٣لمستوى ا ضمن عن مراقبة كافة القياسات الھامة للقيمة العادلة، بما في ذلك القيم العادلة بشكل عامإن اإلدارة مسؤولة 
طرف أخر  من بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الھامة وتعديل التقييم. عندما يتم قياس القيم العادلة باستخدام معلومات

مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير، تقوم اإلدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف األخرى لدعم النتيجة، بحيث 
 لةتستوفي ھذه التقييمات متطلبات معايير التقارير المالية الدولية، بما في ذلك المستوى المتضمن في النظام المتدرج لقياس القيمة العاد

  في إطاره تصنيف ھذه التقييمات.الذي يتم 
  

السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم  معطياتعند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة 
  المبينة على النحو التالي: عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة  في أساليب التقييمالعادلة ضمن 

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

 
وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 

  (مشتقة من األسعار).  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر
 

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

لنظام المتدرج في اتم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في حال 
ھامة مدخالت كون فيه لذي يلقيمة العادلة اللنظام المتدرج المستوى في ا ذات ضمن بأكملهتصنيف قياس القيمة العادلة  لقيمة العادلة، يتمل

  .أقل مستوى للقياسفي 
  

  ر.بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي تم خاللھا التغيي باالعتراف المجموعة تقوم
  

  :في اإليضاحات التالية المزيد من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلة إدراجتم 
  

  الموجودات/ المطلوبات المحتفظ بھا للبيع؛ – ٢٠اإليضاح 
  

  و  العقارات االستثمارية؛ – ١٤اإليضاح 
  

  األدوات المالية.  – ٣٣اإليضاح 
  

  سبيةالتغيرات في السياسات المحا  ٣
  

، أصبحت معايير التقارير المالية الدولية الجديدة / المعدلة التالية سارية وتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات ٢٠١٤يناير  ١اعتباراً من 
  المالية الموحدة: 

  
 تحسينات / تعديالت على معايير التقارير المالية الدولية:  -

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

  والمطلوبات المالية. اليةالم مقاصة الموجودات –: األدوات المالية: العرض ٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  غير  تاإلفصاحات عن القيمة القابلة لالسترداد من الموجودا –: انخفاض قيمة الموجودات ٣٦المعيار المحاسبي الدولي رقم

 المالية. 
  التحوط. استبدال األدوات المشتقة واستمرارية محاسبة  –: األدوات المالية: االعتراف والقياس ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  من : جباية الضرائب: تفسير متعلق بالضرائب المفروضة الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية ٢١التفسير

 الھيئات التشريعية. قبل 
  



 

١٥ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

  
  السياسات المحاسبية الھامة  ٤

  
تم تطبيقھا ، كما ، بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في ھذه البيانات المالية الموحدةينة أدناهلقد تم تطبيق السياسات المحاسبية المب

 . ٣٧واإليضاح  ٣التغييرات الواردة في اإليضاح بصورة متسقة من قبل شركات المجموعة، باستثناء 
  

  أساس التوحيد
    

شار إليھا مجتمعة لشركة وشركاتھا التابعة (يُ ا لعمليات المركز المالي الموحد والنتائج الموحدةبيان  منھذه البيانات المالية الموحدة  تتألف
ً لحقوق الملكيةالمستثمر بھا المحتسبالشركات  صافي موجودات منبـ"المجموعة") بالطريقة المباشرة مع حصة المجموعة  . تم ة وفقا

حول ھذه البيانات المالية  ٣٦في اإليضاح األساسية الشركات التابعة والزميلة والشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  اإلفصاح عن
  .الموحدة

  
  عمليات دمج األعمال

  
رة إلى المجموعة. م فيه تحويل السيطيتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ كما في تاريخ االستحواذ الذي يت

منافع من أنشتطھا. عند تقييم لية لمنشأة ما بغرض الحصول على السياسات المالية والتشغي لتحكم فيفي القدرة على اتتمثل السيطرة 
تحديد تاريخ الحيازة يتم تطبيق أحكام عند والسيطرة، تضع المجموعة باالعتبار حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستھا حالياً. 

  وتحديد ما إذا كان قد تم تحويل السيطرة من طرف إلى أخر.
  

زائداً القيمة المعترف بھا ألى حصة غير  ؛الُمحول للثمنتقوم المجموعة بقياس الشھرة التجارية في تاريخ االستحواذ وفقاً للقيمة العادلة 
ً صافي القيمة ً ما تكون القيمة العادلة) للموجودات  مسيطرة في الشركة الُمستحوذ عليھا، ناقصا المعترف بھا التي يمكن تحديدھا (غالبا

  المستحوذ عليھا والمطلوبات المفترضة.
  

  ضمن األرباح أو الخسائر. فوراً يتم االعتراف باألرباح الناتجة عن الشراء بسعر منخفض 
  

بقة. غالباً ما يتم االعتراف بھذه المبالغ ضمن األرباح أو الخسائر. كما ال يشتمل الثمن الُمحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السا
بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إذا تم  هدفع بالمبلغ المحتمل. يتم االعتراف محتمل ثمنيشتمل الثمن الُمحول على القيمة العادلة ألي 

ً لذلك، يتم االعتراف ويت كحقوق ملكية، ال يتم إعادة قياسه المحتمل المبلغتصنيف  م احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفا
  ضمن األرباح أو الخسائر.  المحتمل للمبلغبالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة 

  
عن  ناتجلشركة الُمستحوذ عليھا في عملية دمج األعمال فقط عندما يمثل ھذا االلتزام التزام حالي با خاص التزام طارئ ُيفترض وجود
  قياس قيمته العادلة بصورة موثوقة. ويمكنحدث سابق، 

  
 يتم احتساب تكاليف المعاملة، بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار سندات الدين أو سندات الملكية، التي تتكبدھا المجموعة فيما يتعلق

  بدمج األعمال كمصروفات عندما يتم تكبدھا. 
  

  تركةخاضعة لسيطرة مش منشآتاالستحواذ على 
  

لسيطرة مشتركة من قبل  خاضعة منشآتمن االستحواذ على حصص في  التي تنشأ عمليات دمج األعمالتقوم المجموعة باحتساب 
باستخدام القيم الدفترية للشركات المستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ على الحصص في تلك  الذي يسيطرون على المجموعة المساھمين
ات حقوق الملكية للشركات المستحوذ عليھا إلى نفس مكونات حقوق الملكية للمجموعة، ويتم االعتراف . تتم إضافة مكونالمنشآت

 المنشآتبصورة مباشرة ضمن حقوق الملكية. يتم اإلفصاح عن الحصص غير المسيطرة في  المترتبة على ذلكباألرباح/ الخسائر 
  نات المالية للمجموعة.المستحوذ عليھا بتاريخ االستحواذ بصورة منفصلة ضمن البيا

  
  الشركات التابعة 

  
ما عندما تكون معرضة، أو لديھا حق  منشأةُتسيطر المجموعة على التي تخضع لسيطرة المجموعة.  المنشآتإن الشركات التابعة ھي 

يتم إدراج  .المنشأةنفوذھا على ويكون لديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل  المنشأةفي عوائد متغيرة نتيجة ارتباطھا بھذه 
  ھذه السيطرة. انتھاءالبيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تاريخ 



 

١٦ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  

  الحصص غير المسيطرة
  

صافي الموجودات التي يمكن تحديدھا في الشركة الُمستحوذ من  لحصتھا التناسبيةغير مسيطرة وفقاً  صتقوم المجموعة بقياس أي حص
  عليھا.

  
ھم مالكين. إن كمعامالت مع المالكين بصفت فقدان السيطرة ال يترتب عليھاتابعة أية تغيرات في حصة المجموعة في شركة يتم احتساب 

  الموجودات في الشركة التابعة. صافي قيمةالتعديالت التي تطرأ على الحصص غير المسيطرة ترتكز على 
       

  فقدان السيطرة
  

غير مسيطرة والمكونات  صشركة التابعة، وأي حصومطلوبات العقب فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات 
األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. ھذا ويتم االعتراف بأي فائض أو عجز ينشأ عن فقدان السيطرة ضمن األرباح أو 

لعادلة في تاريخ فقدان السيطرة. . يتم قياس ھذه الحصة بالقيمة االسابقةالخسائر. في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة 
ً كشركة مستثمر بھا  ً لحقوق الملكية أو كموجودات مالية متاحة للبيع، ومحتسبة ويتم احتسابھا الحقا ذلك بناًء على مستوى التأثير وفقا

  .المتبقي
  

  المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةاالستثمارات في الشركات 
  

  شركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية من الحصص في شركات زميلة وائتالف مشترك.تتألف حصة المجموعة في ال
  

 الشركات التي بوسع المجموعة ممارسة تأثير ملحوظ، لكن ليست سيطرة، على سياساتھا المالية والتشغيلية. فيالشركات الزميلة  تتمثل
سيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي موجوداته ويتمثل االئتالف المشترك في الترتيب الذي تبينما 

  عوضاً عن حقوق في الموجودات والتزامات تجاه المطلوبات.
   

  االستحواذ المتدرج
  

ً سا المحتفظ بھا حصصھامن أعمال االستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية، تقوم المجموعة بإعادة قياس  نتھاءعندما يتم اال في  بقا
 ،، إن وجدتالمترتبة على ذلكالشركة المستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة، ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائر 

  ضمن األرباح أو الخسائر.
  

يتم االعتراف بھا بنفس األساس  حتفظ بھا سابقاً،الملكية المُ  بأسھمعترف بھا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيما يتعلق إن أي قيمة مُ 
  حتفظ بھا سابقاً بصورة مباشرة.الملكية المُ  حصصالذي كان ليتم اتباعه في حال قامت المجموعة باستبعاد 

  
  المعامالت المحذوفة عند عملية التوحيد

  
 ناتجة عن المعامالتالمحققة المصروفات غير اليرادات وواإلالتي تتم بين شركات المجموعة الداخلية يتم حذف األرصدة والمعامالت 

المستثمر بين شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. ويتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات 
ً لحقوق الملكية مر بھا. يتم حذف ستثحصة المجموعة في الشركة المُ  إلى مدى في تلك الشركات مقابل االستثمار بھا المحتسبة وفقا

الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بھا حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على انخفاض 
  القيمة.

  
  غير االعتياديالتضخم 

  
 بناًء  غير االعتيادي التضخم ذاتديات عمالت االقتصا إحدىالبيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتھا الرسمية ھي  يتم تعديل

ً لإلجراءات الواردة في اإليضاح على  قبل تحويلھا إلى الدرھم اإلماراتي. بمجرد إعادة بيانھا، يتم تحويل كافة البنود  ٣٤التضخم وفقا
وات السابقة المبالغ المبينة للسن بيان ال تتم إعادةالواردة في البيانات المالية إلى الدرھم اإلماراتي باستخدام معدل الصرف عند اإلغالق. 

التضخم. عند التوحيد، تم  عملة القتصاد شديد تليسعملة عرض البيانات المالية للمجموعة أن عند التوحيد حيث ألغراض المقارنة 
وتم  دات الشاملة األخرىاإليرااألسعار في الفترات السابقة على البيانات المالية للشركة التابعة ضمن  في تغيراتالاالعتراف بتأثير 

  ). ٣٧) و ٤(٢٢عرضه ضمن احتياطي التضخم غير االعتيادي في حقوق الملكية (راجع اإليضاحين 
  
  



 

١٧ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الھامة (تابع)السياسات المحاسبية   ٤

  
  (تابع)  التضخم غير االعتيادي

  
لتحديد ما إذا كان ھناك تضخم شديد، تقوم المجموعة بتقييم السمات النوعية للبيئة االقتصادية للدولة، مثل مسارات معدالت التضخم على 

  مدى الثالث سنوات السابقة. 
  

لتعكس التغيرات في  عمالت االقتصاديات شديدة التضخم ا الرسمية ھي أحدالبيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتھ يتم تعديل
للعملة المحلية، حيث أن كافة البنود الواردة في بيان المركز المالي غير المحررة في الفترات الحالية (البنود غير المالية)  القوة الشرائية

 ةربع سنوي بصورة بيان كافة اإليرادات والمصروفات إعادة تمتر، والسعر العام في تاريخ التقريبيانھا باستخدام مؤشر  إعادة يتم
. يتم بيان الفرق بين المبالغ المعدلة والمبالغ المبدئية ضمن األرباح أو ٣٤في اإليضاح  كما ھو مبينباستخدام عناصر التحويل المناسبة 

  الخسائر.
  

  العمالت األجنبية
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية
  

ً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.  تالت بالعمالت األجنبية إلى العماللمعاميتم تحويل ا الرسمية لشركات المجموعة وفقا
. تتمثل في تاريخ التقريرإلى العملة الرسمية وفقاً ألسعار الصرف السائدة  لوبات المالية بالعمالت األجنبيةويتم تحويل الموجودات والمط

 والمعدلة لبيانالعملة الرسمية في بداية السنة، بالفرق بين التكلفة المطفأة في البنود المالية ب المتعلقةعمالت األجنبية أرباح أو خسائر ال
  العملة األجنبية المحولة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في نھاية السنة.بخالل السنة، والتكلفة المطفأة  والمبالغ المدفوعةالفائدة الفعلية 

  
ً ألسعار يتم تحوي ل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقا

اسھا بالتكلفة األجنبية التي يتم قي بالعملةتحويل البنود غير المالية  وال يتمالصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. 
  . ريخيةالتا
  

الناتجة عن تحويل  اتالعمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر، باستثناء الفروق اتيتم االعتراف بفروق
العمالت األجنبية التي تم  اتفروق يعاد تصنيفع (فيما عدا حاالت انخفاض القيمة؛ حيث االستثمارات في حقوق الملكية المتاحة للبي

األرباح أو الخسائر)، والمطلوبات المالية المحددة كتحوط لصافي االستثمار في  إلى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ااالعتراف بھ
 الذي يكون فيه ھذا التحوط مدىالوالتحوط للتدفق النقدي المؤھل إلى  ،عالف الذي يكون فيه ھذا التحوط مدىالإلى  الخارجيةالعملية 

  ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. اتذه الفروقويتم االعتراف بھ. ھذا عالف
  

  الخارجيةالعمليات 
  

 ية االستحواذعن عمل الناتجةالقيمة العادلة  وتعديالت، بما في ذلك الشھرة التجارية الخارجيةيتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات 
ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم  إلى الدرھم  الخارجيةتحويل إيرادات ومصروفات العمليات إلى الدرھم اإلماراتي وفقا

  اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
  

يشار إليه ( في احتياطي تحويل العمالت األجنبية اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانھاالعمالت األجنبية ضمن  اتيتم االعتراف بفروق
في حالة كانت فروقات تحويل العمالت األجنبية تتعلق  .) ضمن حقوق الملكية"تحويلالاحتياطي لموحدة بـ "في البيانات المالية ا

) ٤(٢٢باقتصاديات شديدة التضخم، يتم عرض ھذه الفروقات في احتياطي التضخم غير االعتيادي في حقوق الملكية (راجع اإليضاحين 
ة غير مملوكة بالكامل، يتم تخصيص الحصة المناسبة ذات الصلة من فرق التحويل إلى أما إذا كانت العملية تتعلق بشركة تابع ).٣٧و 

الحصص غير المسيطرة. وعند استبعاد عملية خارجية، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الھام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة 
ات الصلة بتلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ذ

أرباح أو خسائر االستبعاد. عند قيام المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتھا في شركة تابعة بحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية 
إلى الحصص غير المسيطرة. عندما تقوم  خارجية مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة

المجموعة باستبعاد جزء فقط من استثمارھا في شركة زميلة أو ائتالف مشترك بحيث يتضمن ھذا االستبعاد عملية خارجية مع االحتفاظ 
  .الخسائر األرباح أوبالتأثير الھام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى 

  
عندما ال تكون ھناك نية أو احتمال في المستقبل المنظور لتسوية بند مالي مستحق القبض من أو مستحق الدفع إلى عملية خارجية، تعتبر 
ا أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن ذلك البند المالي جزءاً من صافي االستثمار في العملية الخارجية ويتم االعتراف بھ

  ضمن اإليرادات الشاملة األخرى؛ كما يتم عرضھا في احتياطي تحويل العمالت ضمن حقوق الملكية.
  



 

١٨ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  
  وات الماليةاألد
  

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ضمن الفئات التالية؛ الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  ض والذمم المدينة.والخسائر والقر

  
  تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات المالية األخرى.

  
  االعتراف وإيقاف االعتراف –والمطلوبات المالية غير المشتقة المالية الموجودات 

  
ً باالعتراف بالقروض والذمم المدينة   في التاريخ الذي تنشأ فيه. ويتم االعتراف بكافةوسندات الدين المصدرة تقوم المجموعة مبدئيا

  .في تاريخ المتاجرة المالية األخرى والمطلوبات الموجودات
  
نقدية من الموجودات لحقوق التعاقدية في الحصول على تدفقات قوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي ات

معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة  قات النقدية التعاقدية من خاللالتدف الحصول على في وقالحق بتحويلالمعنية أو عندما تقوم المجموعة 
االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية وال  أوال تقوم بتحويل  أنھا ، أوبصورة فعليةلموجودات المالية لالملكية  مخاطر وامتيازات

في الموجودات  تم إنشاؤھا أو االحتفاظ بھا من قبل المجموعةحصص  ويتم االعتراف بأي سيطرة على الموجودات المحولة.التحتفظ ب
  لوبات منفصلة.  حولة كموجودات أو مطالمالية المُ 

  
  تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا.

  
عة لمجمودى ايكون ل ،فقط عندماو عندما، بيان المركز الماليفي  المبلغويتم بيان صافي  ،تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات  ھاتوتكون لديھا الرغبة إما في تسويالمبالغ ھذه حق قانوني بمقاصة 
  بصورة متزامنة.

  
  القياس –الموجودات المالية غير المشتقة 

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  
ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان محتفظ بھا للمتاجرة أو إذا تم تحديدھا كذلك عند يتم تصنيف الموج

االعتراف المبدئي. يتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. ويتم قياس 
أية  بما في ذلك، التي تطرأ عليھاادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات الموجودات المالية بالقيمة الع

   إيرادات توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر.أو  حصص
  

  القروض والذمم المدينة
  

ً يتم االعتراف  ً لالعتراف المبدئي، يتم قياس بھذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسمبدئيا وبة مباشرة للمعاملة. الحقا
  القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً خسائر انخفاض القيمة. 

  
  النقد وما يعادله

  
 ثالثةإلى لطلب التي تمتد فترات استحقاقھا تحت ا ودائعالو األرصدة النقدية في بيان التدفقات النقدية الموحد علىالنقد وما يعادله  يشتمل

  كجزء من النقد وما يعادله. سھيالت المصرفيةمقابل بعض الت المرھونةالودائع الثابتة  ال يتم إدراج .أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ
  

  القياس –المطلوبات المالية غير المشتقة 
  

بالقيمة العادلة ناقصاً أي تكاليف منسوبة مباشرًة للمعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، المشتقة  بالمطلوبات المالية غيرمبدئياً يتم االعتراف 
  يتم قياس ھذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  



 

١٩ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  
  األدوات المالية (تابع)

  
  رأس المال 

  
يتم تصنيف األسھم العادية كحقوق ملكية. ويتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى إصدار أسھم عادية كاقتطاع من 

  أي تأثيرات ضريبية.حقوق الملكية، صافي من 
  

  محاسبة التحوطاألدوات المالية المشتقة و
  

  لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة. ھاتعرض تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض التحوط من
  

، التحوط والبند الخاضع للتحوط ةالمجموعة بشكل رسمي بتوثيق العالقة بين أدتحوط، تقوم ا اةكأد المشتقة لألداةالمبدئي  التصنيفعند 
ة إدارة المخاطر عند إجراء معاملة التحوط والمخاطر الخاضعة للتحوط، باإلضافة إلى الطرق التي سيتم استراتيجيبما في ذلك أھداف و

للتحقق مما إذا كان من  وتقوم المجموعة بإجراء تقييم، عند بداية عالقة التحوط وبصورة مستمرة،استخدامھا لتقييم فاعلية عالقة التحوط. 
المتوقع أن تكون عالقة التحوط ذات فاعلية عالية عند مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود الخاضعة للتحوط 

. فيما يتعلق ٪١٢٥إلى  ٪٨٠المنسوبة إلى المخاطر الخاضعة للتحوط وأيضاً للتحقق مما إذا كانت النتائج الفعلية للتحوط تتراوح ما بين 
بالتحوط للتدفق النقدي لمعاملة متوقعة، يجب أن يكون احتمال تنفيذ المعاملة مرجح بدرجة عالية كما يجب أن توضح المعاملة التعرض 

  لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية التي قد تؤثر حتماً على األرباح أو الخسائر المعلنة.  
  

ت المشتقة بالقيمة العادلة؛ ويتم االعتراف بالتكاليف المنسوبة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. يتم االعتراف مبدئياً باألدوا
  .عقب االعتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة ويتم احتساب التغيرات التي تطرأ عليھا كما ھو مبين أدناه

  
  قديةعقود التحوط للتدفقات الن

  
أو لمعاملة محتمل حدوثھا  النقدية ألصل أو التزام معترف بهلتقلب في التدفقات ا من عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط

بشكل كبير، يتم االعتراف بالجزء الفعال من أرباح أو خسائر األداة المالية المشتقة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. إذا ترتب الحقاً 
المعاملة المتوقعة االعتراف بموجودات غير مالية أو مطلوبات غير مالية، أو عند حدوث المعاملة المتوقعة للموجودات غير المالية  على

 أو المطلوبات غير المالية، يتم حذف األرباح أو الخسائر المتراكمة ذات الصلة من اإليرادات الشاملة األخرى ويتم إدراجھا ضمن التكلفة
أو القيمة الدفترية األخرى لألصل غير المالي أو االلتزام غير المالي. إذا ترتب الحقاً على التحوط للمعاملة المتوقعة االعتراف  المبدئية

بموجودات مالية أو مطلوبات مالية، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر ذات الصلة التي تم االعتراف بھا مباشرة ضمن اإليرادات 
ضمن األرباح أو الخسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيھا الموجودات التي تم االستحواذ عليھا أو المطلوبات الشاملة األخرى 

 المفترضة على األرباح أو الخسائر. فيما يتعلق بالتحوط للتدفقات النقدية، غير تلك التي تم ذكرھا في الفقرتين السابقتين حول السياسة
ألرباح أو الخسائر المتراكمة ذات الصلة من اإليرادات الشاملة األخرى ويتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو المحاسبية، يتم حذف ا

 فوراً الخسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيھا المعاملة المتوقعة الخاضعة للتحوط على األرباح أو الخسائر. بينما يتم االعتراف 
  ح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائر.بالجزء غير الفعال من األربا

  
أداة التحوط أو يتم بيعھا أو انھاؤھا أو ممارستھا، تقوم المنشأة بإلغاء تصنيف عالقة التحوط ولكن يظل حدوث  صالحية عندما تنتھي

وق الملكية ويتم االعتراف المعاملة المتوقعة الخاضعة للتحوط متوقع، وفي ذلك الوقت تبقى األرباح أو الخسائر المتراكمة في ضمن حق
ً للسياسة الموضحة أعاله عند حدوث المعاملة. عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، يتم  االعتراف باألرباح أو  فوراً بھا وفقا

  الخسائر غير المحققة المتراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى ضمن األرباح أو الخسائر. 
  

  تفظ بھا لغير المتاجرة المشتقات األخرى المح
  

بكافة التغيرات التي تطرأ على القيمة  فوراً عندما ال يتم تصنيف أداة مالية مشتقة في عالقة تحوط مؤھلة لمحاسبة التحوط، يتم االعتراف 
  العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.



 

٢٠ 

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

  (تابع) ية الموحدةحول البيانات المال إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  
  االعتراف والقياس

  

ً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة (انظر السياسة  يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا
  المحاسبية حول انخفاض القيمة)، إن وجدت.  

  

  تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات. تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على ما يلي: 
  

 تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛  
 ى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لھا؛ وأي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال الموجودات إل  
  .تكاليف االقتراض المرسملة  
  

  تتم رسملة برامج الكمبيوتر التي تم شراؤھا وتمثل عنصر مكمل ألداء المعدات ذات الصلة لوظيفتھا كجزء من تلك المعدات. 
  

اجية مختلفة، يتم احتسابھا كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنت
  الممتلكات واآلالت والمعدات.

  

يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات (المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي 
  لمعني) ضمن األرباح أو الخسائر.المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند ا

  
  إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية 

  

عندما يتغير استخدام عقار ما من عقار مشغول من قبل المالك إلى عقار استثماري، تتم إعادة تصنيف العقار كعقار استثماري مع الوضع 
  . ٤٠"نموذج التكلفة" وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم في االعتبار أن السياسة المحاسبية الخاصة بالعقارات االستثمارية ھي 

  
  التكاليف الالحقة

  

إلى  المصروفاتالالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بھذه  المصروفاتتتم رسملة 
  تكبدھا. المجموعة. ويتم احتساب اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند

  
  االستھالك 

  

ً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى  يتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا
قيمة الدفترية ألصل أعمارھم اإلنتاجية المقدرة. يتم عادًة االعتراف باالستھالك ضمن األرباح أو الخسائر، ما لم يتم إدراج المبلغ ضمن ال

أخر. يتم احتساب االستھالك للموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارھا اإلنتاجية، أيھما أقصر، ما لم يكن من المؤكد 
  الملكية سوف تنتقل إلى المجموعة في نھاية عقد اإليجار. وال يتم احتساب استھالك لألراضي.بصورة معقولة أن 

  

الستھالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه جاھزة لالستخدام، أو فيما يتعلق يتم احتساب ا
  بالموجودات المشيدة داخلياً، اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه إنجاز تلك الموجودات وتصبح جاھزة لالستخدام. 

  

  لھامة من الممتلكات واآلالت والمعدات للسنة الحالية وسنوات المقارنة: فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود ا
  

  األعمار (بالسنوات)                     
 ٣٥ – ٣٠                  مبـاني  
 ١٥ – ٥                آالت ومعدات   
  ٣                أثاث وتجھيزات   
 ٥ – ٣                سيارات   
  ١٠              أعمال طرق وترصيف   
 ١٠              تطوير أراضي ومحاجر   
 ٣                ت مكتبية معدا   
  

ار تتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً. تم تعديل األعم
  )).٣(١٢(راجع اإليضاح  ٢٠١٣اإلنتاجية والقيم المتبقية لبعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات في 



 

٢١ 

  لخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيراميك رأس ا
  

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤
  

  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  

من اإلنشاء،  نتھاءمن اإلنشاء. فور اال نتھاءوجدت، لحين االيتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة، إن 
يتم تحويل تكلفة تلك الموجودات والتكلفة المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة إلى فئة الموجودات 

  المناسبة. ال يتم احتساب استھالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. 
  

  ير الملموسة الموجودات غ
  

  الشھرة التجارية 
  

يتم عرض الشھرة التجارية التي تنشأ من االستحواذ على شركات تابعة ضمن بيان المركز المالي. فيما يتعلق بقياس الشھرة التجارية 
  عند االعتراف األولي، انظر السياسة أعاله حول دمج األعمال. 

  
  القياس الالحق 

  
ً كلفة يتم قياس الشھرة التجارية بالت منھا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. فيما يتعلق بالشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً  مخصوما

لحقوق الملكية، يتم إدراج القيمة الدفترية للشھرة التجارية في القيمة الدفترية لالستثمار، ويتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة للقيمة 
  سبة وفقاً لحقوق الملكية بصورة عامة. الدفترية للشركة المستثمر بھا المحت

  
  الموجودات غير الملموسة األخرى

  
التي استحوذت عليھا المجموعة ولھا أعمار إنتاجية محددة، بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم  ،الموجودات غير الملموسة األخرى يتم قياس

  .إن وجدتخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، و
  

  المصروفات الالحقة 
  

ن المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد الذي تتعلق به. ويتم االعتراف مة المصروفات الالحقة عندما تزيد تتم رسمل
بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشھرة التجارية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجھا داخلياً، ضمن 

  عند تكبدھا.  اح أو الخسائراألرب
  

  اإلطفاء 
  

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت ضمن األرباح أو الخسائر على مدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة التي 
  من التاريخ الذي تصبح فيه متاحة لالستخدام. اعتباراً سنة  ١٥إلى  ٥تتراوح من 

  
  ألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً.تتم مراجعة طرق اإلطفاء وا

  
  العقارات االستثمارية 

  
، السببينالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجارية منھا أو لزيادة رأس المال أو لكال في تتمثل العقارات االستثمارية 

  ع في سياق األعمال االعتيادية أو االستخدام في إنتاج أو تقديم بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية. ولكن ليس بغرض البي
  

ً للمعيار المحاسبي الدولي  ويتم بيانھا  "العقارات االستثمارية" ٤٠يتم احتساب العقارات االستثمارية باستخدام "نموذج التكلفة" وفقا
ً االستھالك المتراكم و خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. ويتم تحميل االستھالك للمباني على مدى أعمارھا اإلنتاجية بالتكلفة ناقصا

  سنة.  ٣٥إلى  ٣٠المقدرة التي تتراوح من 
  

المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على العقارات االستثمارية. وتشتمل تكلفة العقارات االستثمارية المشيدة  المصروفاتتشتمل التكلفة على 
 ً على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال العقارات االستثمارية إلى الحالة  ذاتيا

  التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لھا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. 
  
  



 

٢٢ 

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

  (تابع) البيانات المالية الموحدةحول  إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  
   (تابع)  العقارات االستثمارية

  
ية إن تكلفة العقار االستثماري الذي يتم االستحواذ عليه مقابل أصل غير مالي أو موجودات غير مالية، أو مجموعة من الموجودات المال

 وغير المالية، تتألف من القيمة العادلة لألصل المستلم أو األصل المتنازل عنه. إن أمكن قياس القيمة العادلة لألصل المستلم أو األصل
 ثرالمتنازل عنه بصورة موثوقة، يتم استخدام القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس التكلفة، ما لم القيمة العادلة لألصل المستلم أك

  وضوحاً. 
  

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد عقار استثماري (المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد 
  والقيمة الدفترية للعقار) ضمن األرباح أو الخسائر.

  
عدات أو كمخزون، يتأثر ھذا التحويل بالقيمة الدفترية عندما يتغير االستخدام الخاص بالعقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت وم

  لھذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف.
  

  الموجودات المؤجرة 
  

يتم تصنيف عقود اإليجار التي تتحمل بموجبھا المجموعة كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تمويلية. عند االعتراف المبدئي، 
ة بقيمة تعادل قيمتھا العادلة أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا، أيھما أقل. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم يتم قياس الموجودات المؤجر

  احتساب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات ذات الصلة.  
  

  ن بيان المركز المالي للمجموعة. تتمثل عقود اإليجار األخرى بعقود إيجار تشغيلية وال يتم االعتراف بھا ضم
  

  المخزون 
  

تمل يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل. ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح للتكلفة، وتش
موقعه لخرى المتكبدة إليصال المخزون المتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األ المصروفاتعلى 
التكلفة على جزء مناسب من المصروفات العامة  تشتملع واألعمال قيد اإلنجاز، صنّ . في حالة المخزون المُ ووضعه الراھن الحالي

  لإلنتاج استناداً للطاقة التشغيلية االعتيادية. 
  
  سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات البيع.  سعر البيع المقدر فيفي ثل صافي القيمة القابلة للتحقيق تمي

  
  / الفواتير الزائدة عن التقييمعقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز

  
أعمال العقود المنجزة حتى تاريخه.  عنإجمالي المبلغ غير المفوتر المتوقع تحصيله من العمالء في مثل عقود االنشاءات قيد اإلنجاز تت

ھا. يتم قياس عقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز بالتكلفة زائداً األرباح المعترف بھا حتى تاريخه ناقصاً فواتير سير العمل والخسائر المعترف ب
المتعلقة بصورة مباشرة بمشاريع محددة وجزء من المصروفات العامة الثابتة والمتغيرة المتكبدة  المصروفاتوتشتمل التكلفة على كافة 

  شطة العقود لدى المجموعة بناًء على الطاقة التشغيلية االعتيادية. في أن
  

د ضمن األرباح أو الخسائر. فيما يتعلق بالعقود التي تزيد فيھا فواتير سير العمل عن العقبالخسائر المتوقعة من إنجاز  فوراً يتم االعتراف 
  تير زائدة عن التقييم.إيرادات العقد، يتم إدراج الزيادة ضمن المطلوبات المتداولة كفوا

  
  انخفاض القيمة 

  
  الموجودات المالية غير المشتقة

  
المستثمر بھا  الشركةيتم تقييم الموجودات المالية غير الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بما في ذلك الحصة في 

كان ھناك دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض في القيمة. ُيعتبر أن للتحقق مما إذا  بتاريخ كل تقرير ،المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة وقوع حدث أو أكثر بعد 

قبلية المقدرة لھذا األصل يمكن تقديره تأثير على التدفقات النقدية المست (األحداث) االعتراف المبدئي بھذا األصل وكان لھذا الحدث
  بصورة موثوقة. 

  
  



 

٢٣ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  
  انخفاض القيمة (تابع)

  
  (تابع) ة غير المشتقةالموجودات المالي

  
إعادة جدولة المبلغ  وأتشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على التعثر أو العجز عن السداد من قبل المدين 

 سيشھر المؤشرات التي تدل على أن المدين أو المصدر وأالمستحق للمجموعة وفقاً لشروط ما كانت المجموعة لتقبلھا في ظروف أخرى 
الظروف االقتصادية التي تالزم حاالت التعثر أو  وأوالتغييرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرين  هإفالس

  عدم وجود سوق نشط لألداة المعنية. 
  

  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة
  

) على ةفاض قيمة الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة (القروض والذمم المدينتأخذ المجموعة باالعتبار األدلة على انخ
المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة الموجودات المالية الھامة في حالتھا الفردية للتحقق مما إذا كان ھناك انخفاض في 

أنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل  ُيالحظية الھامة في حالتھا الفردية التي القيمة بصورة محددة. إن كافة الموجودات المال
. فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ال تحديدهمحدد، يعاد تقييمھا بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون 

اعية للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات المالية تكون ھامة في حالتھا الفردية، فيتم تقييمھا بصورة جم
  التي لھا خصائص مخاطر مماثلة.

 
عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تعتمد المجموعة على تجارب سابقة الحتمالية التعثر وتوقيت االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة، 

إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل مما  مع مراعاة أحكام اإلدارة حول ما
  تشير إليه التجارب السابقة.

  
 يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة لألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين قيمته الدفترية والقيمة الحالية

فقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم االعتراف بالخسائر ضمن األرباح أو الخسائر للتد
على الموجودات التي تعرضت النخفاض في القيمة. عندما  بالفائدةويتم إظھارھا في حساب المخصص للذمم المدينة. ويستمر االعتراف 

  قص قيمة خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو الخسائر.يتسبب حدث الحق في ن
  

  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية 
  

ً لحقوق الملكية من خالل مقارنة   االستثمارمن  دقيمة القابلة لالستردااليتم قياس انخفاض قيمة الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
قيمته الدفترية. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم عكسھا إذا كان ھناك تغير إيجابي في التقديرات ب

  المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
  

  الموجودات غير المالية 
  

لمجموعة، باستثناء المخزون وموجودات الضريبة المؤجلة، في تاريخ كل تقرير تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية ل
للتحقق مما إذا كان ھناك أي مؤشر على تعرضھا النخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة 

في نخفاض ال للتحقق من تعرضھاسنوياً  أعمار غير محددة لھا التيالشھرة التجارية والموجودات غير الملموسة  يتم اختبارلالسترداد. 
  صل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. ألالقيمة. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ل

  
عند قصاً تكاليف البيع، أيھما أكبر. االستخدام أو قيمته العادلة نا قيمته منفي أو الوحدة المنتجة للنقد صل ألتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ل

ريبة تقييم القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الض
المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد. لغرض اختبار انخفاض يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر 

القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد 
سقف القطاع التشغيلي، يتم تجميع  بناًء على اختبارقد. الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للن

حيث يعكس المستوى الذي يتم فيه اختبار انخفاض القيمة أدنى مستوى ب تي تم تخصيص الشھرة التجارية لھاالالمنتجة للنقد الوحدات 
حصول عليھا من خالل دمج األعمال يتم لمراقبة الشھرة التجارية ألغراض إعداد التقارير الداخلية. إن الشھرة التجارية التي تم ال

  التي يتوقع لھا أن تستفيد من دمج األعمال ذات الصلة.المنتجة للنقد  تخصيصھا لمجموعات الوحدات
  
  
  



 

٢٤ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤
  

  انخفاض القيمة (تابع)
  

   (تابع)  الموجودات غير المالية
  

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا فيما يتعلق بالوحدات 
شھرة تجارية مخصصة للوحدات (مجموعات الوحدات المنتجة للنقد) ثم لتخفيض القيم  لتخفيض القيمة الدفترية أليةأوال المنتجة للنقد 

  الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد (مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) على أساس تناسبي.
  

خرى، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشھرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األ
لم يكن قد  إذااالستھالك أو اإلطفاء،  يتم تحديدھا، بعد خصمسكان عن القيمة الدفترية التي  لألصلالحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية 

  االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. تم
  

  الموظفين تعويضات
  

  تعويضات الموظفين قصيرة األجل
 

مخصوم ويتم تحميلھا كمصروفات عند تقديم ة األجل للموظفين على أساس غير التعويضات قصيرت المتعلقة بلتزامااالياس يتم ق
 في نقدية قصيرة األجل أو خطط مشاركة عالواتبموجب  متوقع دفعهالمبلغ بال المتعلق االلتزامبالخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف 

، ويمكن تقدير التي قدمھا الموظف السابقة اتخدماللدفع ھذا المبلغ مقابل  ضمنيلتزام حالي قانوني أو المجموعة ا علىاألرباح إذا كان 
  االلتزام بصورة موثوقة.

  
  خطط المساھمات المحددة

  
راف يتم االعت تقديم الخدمات ذات الصلة. عندما يتم خطط المساھمات المحددةفي المساھمات ب المتعلقة لتزاماتااليتم االعتراف ب

  انخفاض في المدفوعات المستقبلية.أو  مبالغ نقديةاسترداد  يحتمل فيهبالمساھمات المدفوعة مقدماً كموجودات إلى المدى الذي 
  

  تعويضات نھاية الخدمة 
  

تاريخ يرتكز مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين على أساس االلتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إنھاء خدمات كافة الموظفين في 
ً ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين المحلية ذات الصلة المطبقة على  التقرير ويتم احتسابه وفقا

  ھذه التعويضات التزامات طويلة األجل وعليه يتم تصنيفھا كمطلوبات طويلة األجل.  أن اإلدارة  ترىالشركات التابعة الخارجية. 
  

  صاتالمخص
  

يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة بحيث يعكس تقييمات السوق الحالية 
   للقيمة الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي عليھا االلتزام. ويتم االعتراف بعكس الخصم كتكلفة التمويل. 

  
  الضمانات

  
والنتائج المحتملة  السابقةلضمانات عندما يتم بيع المنتجات أو الخدمات ذات الصلة، بناًء على معطيات الضمان ايتم االعتراف بمخصص 

  منھا. أيفي حال وقوع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٥ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  
  الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا للبيع 

  
أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من موجودات ومطلوبات، يتم تصنيفھا على أنھا موجودات محتفظ بھا  ،الموجودات غير المتداولة إن

  وليس من خالل االستخدام المتواصل. بشكل كبير من خالل البيع مرجحللبيع إذا كان استردادھا 
  

ً  مكوناتتم إعادة قياس الموجودات، أو تت مباشرة على أنھا متاحة للبيع، قبل تصنيف تلك الموجودا للسياسات  مجموعة االستبعاد، وفقا
أو قيمھا العادلة ناقصاً يتم عادًة بعد ذلك قياس الموجودات، أو مجموعة االستبعاد، بقيمھا الدفترية للمجموعة. و األخرى المحاسبية

ثم إلى الموجودات  ،إلى الشھرة التجارية مجموعة االستبعاد انخفاض قيمة خسائريتم أوالً تخصيص . أيھما أقل تكاليف البيع،
وال يتم تخصيص أي خسائر إلى المخزون أو الموجودات المالية أو موجودات الضريبة المؤجلة أو  ،والمطلوبات المتبقية بالتناسب

ً للسياسات ال موجودات المتعلقة بامتيازات الموظفين أو العقارات االستثمارية أو الموجودات البيولوجية، والتي يستمر قياسھا وفقا
للبيع واألرباح أو  محتفظ بھاخسائر انخفاض القيمة عند التصنيف المبدئي كموجودات بيتم االعتراف المحاسبية األخرى للمجموعة. 

تزيد عن خسائر انخفاض القيمة التي  رباحاألبضمن األرباح أو الخسائر. وال يتم االعتراف  اتجة عن إعادة القياسالالحقة النالخسائر 
  المتراكمة.

  
واآلالت  الممتلكات وأغير الملموسة ستھالك للموجودات االطفاء أو اإلاحتساب  إيقاف للبيع، يتممحتفظ بھا  كموجوداتبمجرد تصنيفھا 

  .استناداً إلى حقوق الملكية احتساب الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية افإيق ويتم، والمعدات
  

  المتوقفة العملية
  
مكونات مثل العملية المتوقفة في أحد مكونات أعمال المجموعة التي يمكن تمييز عملياتھا وتدفقاتھا النقدية بصورة واضحة عن باقي تت

  المجموعة والتي: 
    
  نشاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ تمثل إما 
  تكون جزء من خطة واحدة موضوعة الستبعاد نشاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ أو 
  .تكون شركة تابعة تم االستحواذ عليھا فقط لغرض إعادة البيع 
  

  محتفظ بھا للبيع، أيھما أقرب. ك التصنيفر استبعادھا أو إذا انطبقت عليھا المعايي عندمتوقفة  كعمليةيتم تصنيف 
  

 لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المقارن ملية متوقفة، تتم إعادة عرض البيانعندما يتم تصنيف عملية معينة على أنھا ع
  كما لو كانت تلك العملية قد توقفت منذ بداية سنة المقارنة. 

  
  اإليرادات  
  

  بيع البضائع 
  
ً من  يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع في سياق األنشطة االعتيادية بالقيمة العادلة للثمن المقبوض أو مستحق القبض، صافيا

المرتجعات والخصومات التجارية والحسومات على الكمية. يتم االعتراف باإليرادات في حالة وجود دليل دامغ، الذي يكون عادًة في 
لى نقل المخاطر واالمتيازات الھامة للملكية إلى العميل ويكون من المرجح استرداد الثمن المستحق ويمكن شكل اتفاقية بيع موقعة، ع

تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة، ولم يعد ھناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع، وعندما يمكن 
كان من المرجح أن يتم منح تلك الخصومات وقياس القيمة بصورة موثوقة، يتم االعتراف بھذا قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة. إذا 

  الخصم على أنه انخفاض في اإليرادات عندما يتم االعتراف بتلك المبيعات.
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  
   (تابع)  اإليرادات

  
  تقديم الخدمات 

  
يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع مرحلة إنجاز المعاملة في تاريخ التقرير. يتم 

  لى معاينة األعمال المنجزة. تقييم مرحلة اإلنجاز استناداً إ
  

  عقود اإلنشاءات 
  

فز تشتمل إيرادات العقد على القيمة المبدئية المتفق عليھا في العقد زائداً أية تعديالت تطرأ على أعمال العقد والمطالبات ودفعات الحوا
تقدير ناتج عقد اإلنشاءات بصورة موثوقة،  إلى الحد الذي يحتمل معه أن ينتج عنھا إيرادات ويمكن قياسھا بصورة موثوقة. عندما يمكن

يتم االعتراف بإيرادات العقد ضمن األرباح أو الخسائر بما يتناسب مع مرحلة إنجاز العقد. يتم االعتراف بمصروفات العقد عند تكبدھا 
كاليف العقد الفعلية إلى إجمالي تكاليف ما لم ينتج عنھا أصل متعلق بالنشاط المستقبلي للعقد. يتم تقدير نسبة اإلنجاز استناداً إلى نسبة ت

عندما ال يمكن قياس ناتج عقد ما بصورة موثوقة، يتم االعتراف بإيرادات ھذا العقد فقط إلى مدى تكاليف العقد المتكبدة  العقد المقدرة.
   التي يحتمل استردادھا. يتم االعتراف فوراً بالخسائر المتوقعة من عقد ما ضمن األرباح أو الخسائر.

  
  إيرادات اإليجار  

  
يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية كإيرادات بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتراف بحوافز 

  اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.
  

  إيرادات توزيعات األرباح  
  

  يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في تاريخ ثبوت حق المجموعة في استالم الدفعات.
  

  إيرادات التمويل وتكاليف التمويل
  

تجارية. يتم تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة ال
  االعتراف بإيرادات التمويل ضمن األرباح أو الخسائر عند استحقاقھا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

  
تتألف مصروفات التمويل من مصروفات الفائدة على القروض المصرفية والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة. يتم االعتراف بكافة 

أو الخسائر باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. إال أن تكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر إلى  تكاليف التمويل ضمن األرباح
حيازة أو إنشاء موجودات مؤھلة تتم رسملتھا كجزء من تكلفة تلك الموجودات. يتمثل األصل المؤھل باألصل الذي يستغرق بالضرورة 

له أو بيعه. تتوقف رسملة تكاليف االقتراض عند االنتھاء الفعلي من كافة األنشطة فترة زمنية حتى يصبح جاھزاً لالستخدام المزمع 
  الالزمة إلعداد الموجودات لالستخدام المزمع لھا أو بيعھا.   

  
يتم بيان أرباح وخسائر من صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو تكاليف تمويل، ويتوقف ذلك على 

  إذا كانت تغيرات العمالت األجنبية في مركز صافي ربح أو صافي خسارة. ما



 

٢٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٤

  
  الضريبة  

  
ضريبة من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم االعتراف بالضريبة الحالية والضريبة المؤجلة في األرباح أو تتألف مصروفات ال

الخسائر إلى المدى الذي تتعلق فيھا بدمج األعمال أو البنود المعترف بھا مباشرًة ضمن حقوق الملكية أو ضمن اإليرادات الشاملة 
   األخرى.  

  
  الضرائب الحالية

  
ل الضرائب الحالية بالضرائب المتوقع دفعھا أو استالمھا على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة باستخدام المعدالت تتمث

  الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلھا بشكل فعلي في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضرائب المستحقة بخصوص السنوات السابقة. 
  

  الضرائب المؤجلة
  

ة يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض تقديم التقارير المالي
والمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية. إن قيمة الضريبة المؤجلة التي تم رصد مخصص لھا، ترتكز على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو 

  يم الدفترية للموجودات والمطلوبات باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعليھا بشكل جوھري في تاريخ التقرير.   تسوية الق
  

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة في حال كان ھناك حق قانوني بمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية ويتعلق ذلك 
ل نفس السلطة الضريبية على نفس المنشأة الخاضعة للضريبة، أو على منشآت مختلفة على أن تنوي تلك بالضرائب المفروضة من قب

المنشآت تسوية الموجودات والمطلوبات الضريبة الحالية على أساس صافي المبلغ أو تحصيل موجودات ومطلوبات الضريبة بصورة 
  متزامنة.  

    

يما يتعلق بخسائر الضريبة غير المستخدمة واالعفاءات الضريبية والفروق المؤقتة القابلة يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة ف
لالستقطاع فقط إلى المدى الذي يحتمل معه توفر أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل والتي يمكن في مقابلھا استخدام الموجودات. تتم 

م تخفيضھا إلى المدى الذي ال يحتمل معه تحصيل االمتيازات الضريبية مراجعة موجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويت
  ذات الصلة.

  
  ال يتم االعتراف بضريبة مؤجلة لـ:

  
  الفروق المؤقتة عند االعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات في معاملة غير معامالت دمج األعمال، وال تؤثر على األمور

 الخاضعة للضريبة؛المحاسبية وال األرباح أو الخسائر 
 

  الفروق المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة والترتيبات المشتركة إلى المدى الذي تكون فيه
 ، ويكون من المرجح عدم عكسھا في المستقبل المنظور؛ والمؤقتةالمجموعة قادرة على التحكم في موعد عكس الفروق 

 
 خاضعة للضريبة الناشئة عند االعتراف المبدئي بالشھرة التجارية.الفروق المؤقتة ال 

  
  الزكاة

  
ً لحقوق الملكية، يتم رصد مخصص للزكاة وفقاً  فيما يتعلق بالعمليات في بعض الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا

الخسائر ما لم تكن مرتبطة ببنود معترف بھا مباشرًة ضمن حقوق ين المالية ذات الصلة. يتم االعتراف بالزكاة ضمن األرباح أو للقوان
  الملكية، وفي ھذه الحالة يتم االعتراف بھا ضمن حقوق الملكية.

  
يتم تحميل مخصص الزكاة على األرباح أو الخسائر. فيما يتعلق بالقيمة اإلضافية، إن وجدت، التي قد تستحق عند االنتھاء من أحد 

  بھا في السنة التي يتم فيھا االنتھاء من عملية التقييم.الموجودات، يتم احتسا



 

٢٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٤

  

  عقود اإليجار 
  

  دفعات عقد اإليجار 
  

يتعلق بعقد اإليجار التمويلي، يتم توزيع دفعات عقد اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض مطلوبات عقد اإليجار لتكوين معدل فائدة فيما 
  ثابت على الرصيد المتبقي للمطلوبات. يتم بيان تكاليف التمويل ضمن األرباح أو الخسائر. 

  

بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلية. يتم االعتراف  فيما يتعلق بعقود اإليجار التي يحتفظ المؤجر بموجبھا
بدفعات عقود اإليجار التشغيلية كمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتراف 

  يجار على مدى فترة عقد اإليجار.بحوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإل
  

  ربحية السھم
  

تقوم المجموعة بعرض بيانات حول ربحية السھم األساسية والمخففة ألسھمھا العادية. يتم احتساب ربحية السھم األساسية من خالل تقسيم 
ائمة خالل السنة، بعد تعديلھا لبيان أثر األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية الق

األسھم الخاصة المحتفظ بھا. يتم تحديد األرباح المخففة للسھم عن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين 
مقابل تأثيرات جميع األسھم العادية  والمتوسط المرجع لعدد األسھم العادية القائمة، بعد تعديلھا لبيان أثر األسھم الخاصة المحتفظ بھا،

  المخففة المحتملة. 
  

  المنح الحكومية
  

يتم االعتراف بالمنح الحكومية بالقيمة االسمية عندما يكون ھناك دليل معقول على إمكانية استالمھا، وأن المجموعة ستلتزم بالشروط 
وفات تم تكبدھا، يتم االعتراف بھا ضمن األرباح أو الخسائر المرتبطة بھذه المنحة. إن المنح التي تدفع كتعويض للمجموعة عن مصر

  بصورة منھجية في نفس الفترة التي تم فيھا االعتراف بالمصروفات.
  

  التقارير حول القطاعات 
  

بما  يتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والتي يمكن من خاللھا تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات
 في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من عناصر المجموعة األخرى.

 

تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بشأنھا إلى الرئيس التنفيذي للشركة (الرئيس المسؤول عن اتخاذ القرارات التشغيلية) على 
إلى البنود التي يمكن تخصيصھا على أساس معقول. تتمثل النفقات الرأسمالية  البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع باإلضافة

للقطاع في إجمالي التكاليف المتكبدة خالل السنة لالستحواذ على ممتلكات وآالت معدات وموجودات غير ملموسة بخالف الشھرة 
  التجارية.

  

  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقھا حتى اآلن 
  

أو  ٢٠١٤يناير  ١اك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في ھن
ما يلي بعد ذلك التاريخ، إال أن المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. في

  عايير التي قد تكون ذات صلة بالمجموعة:الم
  

  من معايير التقارير المالية الدولية، الصادر  ٩يحل المعيار رقم  -من معايير التقارير المالية الدولية "األدوات المالية" ٩المعيار رقم
. لمالية: االعتراف والقياساألدوات ا ٣٩، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠١٤في يوليو 

من معايير التقارير المالية الدولية توجيھات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك  ٩يتضمن المعيار رقم 
ة النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العام

الجديدة. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي 
أو بعد ذلك  ٢٠١٨يناير  ١من معايير التقارير المالية الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في  ٩يسري المعيار  .٣٩الدولي رقم 
  جوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.التاريخ، وي

  

  من معايير التقارير  ١٥يضع المعيار رقم  -"اإليرادات من العقود مع العمالء"  من معايير التقارير المالية الدولية ١٥المعيار رقم
تقارير المالية من معايير ال ١٥المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل المعيار رقم 

والمعيار  "اإليرادات" ١٨الدولية محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ج "برامالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١المحاسبي الدولي رقم 

أو  ٢٠١٧يناير  ١من معايير التقارير المالية الدولية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  ١٥. يسري المعيار والء العمالء"
  بعد ذلك التاريخ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.

  

  على البيانات المالية الموحدة.أعاله  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية المذكورةلتقييم التأثير المحتمل بالمجموعة  تقوم



 

٢٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة   ٥

  
  االستحواذات  (أ)

  
  ٢٠١٤االستحواذ على شركة تابعة في 

  
رأس الخيمة ذ.م.م (شركة خاضعة لسيطرة مشتركة بورسالن، نتيجة التغير في تكوين مجلس إدارة شركة ٢٠١٤أكتوبر  ١اعتباراً من 

)، يمكن للمجموعة في الوقت الراھن ممارسة سيطرتھا على السياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بھا. ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠حتى 
المجموعة بحق السيطرة على األنشطة والعمليات التشغيلية للشركة المستثمر بھا، تم احتساب االستحواذ على أساس نظراً لذلك، تتمتع 

رأس الخيمة ذ.م.م في بورسالنالقيم الدفترية في التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على حق السيطرة. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة 
  .١٥ضاح تصنيع البورسلين. راجع أيضاً اإلي

  
، ساھمت ٢٠١٤ديسمبر  ٣١رأس الخيمة ذ.م.م حتى بورسالنخالل الفترة من تاريخ االستحواذ على الحصص المسيطرة في شركة 

  مليون درھم في نتائج المجموعة. ١٦٫٣٤مليون درھم وأرباح بمبلغ  ٣٥٫٠٧الشركة المستثمر بھا بإيرادات بمبلغ 
  

التي استحوذت رأس الخيمة ذ.م.م بورسالنم الدفترية للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة القي القيم العادلة التي تمثل فيما يلي
  الشركة: عليھا

  
  ألف درھم     

      الموجودات:
  ٣٤٫٨٤٨    الممتلكات واآلالت والمعدات

  ١٢٫٣٩٦    االستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ٢٩٫٩٧٥    المخزون

  ٤٨٫١٨٥    ذمم المدينة التجاريةال
  ١٢٫٣٣٢    المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى

  ٥٠٫١٣٩    النقد في الصندوق ولدى البنك
    -----------  

  ١٨٧٫٨٧٥    إجمالي الموجودات المستحوذ عليھا
    -----------  

      المطلوبات:
  ٩٫١٦٥    المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ٨٫٨٥٥    ة التجاريةالذمم الدائن
  ١٫٢٣٨    المطلوبات األخرى

  ٣٫٤٥٤    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٣٩٫٩٩٧    مخصص المصروفات

    -----------  
  ٦٢٫٧٠٩    إجمالي المطلوبات المستحوذ عليھا

    -----------  
  ١٢٥٫١٦٦    صافي الموجودات المستحوذ عليھا

    ======  
  سابقة في شركة القيمة الدفترية للحصة ال

  ٦٢٫٥٨٣    )١٥رأس الخيمة ذ.م.م (راجع إيضاح بورسالن
    ======  
      

  ٦٢٫٥٨٣    الزيادة في الحصص غير المسيطرة
    ======  

  



 

٣٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  يازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة (تابع)ح  ٥

  
  (تابع) اتاالستحواذ  (أ)
  

  ٢٠١٣االستحواذ على شركة تابعة في 
  

) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١من السيطرة على شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م ( شركة خاضعة لسيطرة مشتركة حتى ٢٠١٣في تمكنت الشركة 
درھم، وبذلك  ١٠٠من األسھم وحقوق التصويت في تلك الشركة بقيمة اسمية تبلغ  ٪٥٠عن من خالل تنازل أحد األطراف ذات العالقة 

من أسھم تلك الشركة. نظراً لكون الشركة المستثمر بھا كانت خاضعة لسيطرة مشتركة من قبل  ٪١٠٠زادت حصتھا لتصل إلى 
كما في تاريخ االستحواذ. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة  مساھمي األغلبية في الشركة، تم احتساب االستحواذ على أساس القيم الدفترية

  الحمرا لإلنشاءات في أعمال إنشاء العقارات التجارية والسكنية.
  

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

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

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

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

    

  -    الثمن المدفوع
  القيمة الدفترية للحصة السابقة في 

  )١٤١٫٨٧٦(    )١٥م.م (راجع إيضاح شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.
    =======  
      

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

    
  االستبعادات  (ب)

  
  ٢٠١٤استبعاد شركة تابعة في 

  
، وقامت الز أندونيسيا"بي تي. رأس الخيمة مينيرتابعة، " شركةخالل السنة الحالة، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا في 

  مليون درھم من ھذا االستبعاد.  ١١٫٠٩باالعتراف بأرباح بمبلغ 
  
  القيمة الدفترية    
  ألف درھم     
      

  ٦٫٧٥٤    إجمالي الموجودات 
  ١٧٫١٢١    ناقصاً: إجمالي المطلوبات

     ----------  
  ١٠٫٣٦٧    صافي المطلوبات

    ======  
  ٧٢٦    الثمن المستلم

    ======  
  ١١٫٠٩٣    األرباح من االستبعاد

    ======  
  



 

٣١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة (تابع)  ٥

  
  االستبعادات (تابع)  (ب)

  
  ٢٠١٣تابعة في  استبعاد شركات

  
، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا في اثنتين من شركاتھا التابعة، وھما "رأس الخيمة فود أند بيفريدجز الخاصة ٢٠١٣خالل سنة 

في كلتا الشركتين. بلغت  ٪٣٦٫٩المحدودة" و " كالسيك بروسلين الخاصة المحدودة". كان لدى المجموعة أسھم ملكية فعلية بواقع 
مليون درھم. عالوة على ذلك، فقد ترتب على ھذه االستبعاد انخفاض الحصص غير المسيطرة  ٠٫١٥باح الناتجة عن االستبعاد األر

  مليون درھم. ٠٫١٣بمبلغ 
  

  الشھرة التجارية  )١(
  

بصورة سنوية  . يتم٢٠١٢مليون درھم عند االستحواذ على شركة سيرامين ش.م.ح في سنة  ٥٠٫٣٦تم االعتراف بشھرة تجارية بمبلغ 
اختبار الشھرة التجارية الناتجة عن عمليات دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة. يرتكز اختبار انخفاض القيمة 

لمنتجة على حساب "القيمة من االستخدام". إن ھذه الحسابات تستند على توقعات التدفقات النقدية وفقاً للنتائج التشغيلية المقدرة للوحدات ا
  للنقد. فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد ھذه القيم:

  
  ٪٧٫٩٦    معدل الخصم

  ٪٢    معدل نمو القيمة النھائية
  سنوات ٥    السنوات المعنية بالتقدير

  ٪٢٫٢٨    متوسط معدل النمو السنوي
  

كون القيمة من االستخدام أقل من القيمة الدفترية للوحدة ترى اإلدارة أن أي تغير معقول في االفتراضات الرئيسية لن يسفر عن أن ت
  المنتجة للنقد المعنية.

  
  اإليرادات   ٦

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٫٧٥٥٫٣٤١  ٢٫٧٦٤٫٤٥٢  بيع بضائع
  ١٣٩٫٨٧٩  ١٠٥٫٧٣٥  تقديم خدمات 

  ٤٥٣٫٦١٨  ٢٥٤٫٣٤٠  إيرادات عقود إنشاءات  
   --------------  ------------ --  
  ٣٫٣٤٨٫٨٣٨  ٣٫١٢٤٫٥٢٧  
   ========   ========  
  
  

  



 

٣٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  تكلفة المبيعات    ٧

  
  المصروفات اإلدارية والعمومية     ٨

  
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫١٧٩٫٨٣٣  ١٫٠٠٦٫٧٣٢  مواد خام مستھلكة 
  ٤٫٤٧٨  ٢٧٫٤٧٦  )١٦مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم (راجع إيضاح 

  ٣٢٫٥٣٥  ٣٣٫٠٠٦)  ١٦مخصص انخفاض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق (راجع إيضاح
  ٢٦١٫٩٧٦  ٢٨١٫٢٦٥  العمالة المباشرة 
  ١٨٠٫٢٦٠  ١٥٩٫٨٤٠  الطاقة والوقود

  ٢٢٧٫٧٠٠  ٢٥٣٫٩٩١  والغازات الطبيعية  غاز البترول المسال
  ١١٤٫٩٤٨  ١٥٠٫٩٦٧  ) ١٢االستھالك (راجع إيضاح 

  ٢٤٦٫٢١٢  ٢٤٨٫٢٨٠  إصالحات وصيانة 
  ١٢٣  -  ) ١٣إطفاء موجودات غير ملموسة (راجع إيضاح 

  ١٧٠٫٨٦٥  ٦٨٫٧١٤  أتعاب المقاولين من الباطن
  ٦٣٫٥٧٧  ١١٨٫٢٢٥  أخرى

   --------------   --------------  
  ٢٫٤٤٩٫٩٧٢  ٢٫٣١٥٫٤٩٠  
  ========  ========  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٨٤٫٢٥٤  ٩١٫٩٨٢  تكاليف الموظفين 
  ١٩٫٨٤١  ٢٢٫٩٢٦  ) ١٢االستھالك (راجع إيضاح 

  ٧٫٢٧٨  ٧٫٢٧٨  )١٤استھالك العقارات االستثمارية (راجع إيضاح 
  ٨٫٠٥٥  ٨٫٨٧٦  د ومستلزمات مكتبية ھاتف وبري

  ١٦٫٤٥٧  ١٠٫٣٧٣  إصالحات وصيانة 
  ٩٫٢٣٧  ١٤٫٧١٤  رسوم قانونية ومھنية 

  ٨٫٠٦٠  ٦٫٦٥٦  تكاليف اإليجار
  ٤٫١١٧  ٤٫٧٧٨  مصروفات المرافق

  ٣٫٨٠٨  ٢٫٨٥٢  رسوم األمن
  ٢٫٠٨٧  ٢٫٥٧٢  ) ١٣إطفاء موجودات غير ملموسة (راجع إيضاح 

  مبالغ مستحقة من أطراف  / تجارية مدينة  خسائر انخفاض قيمة ذمم
  ٧٦٫٨٧٢  ٦٥٫٢٦٥  )٣٣ذات عالقة (راجع إيضاح 

  ١٠٫٨١٦  ٤٫١٢٨  أخرى 
  -----------   -----------   
  ٢٥٠٫٨٨٢  ٢٤٢٫٤٠٠  
  ======  ======  



 

٣٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  مصروفات البيع والتوزيع    ٩
    

  
  اإليرادات األخرى     ١٠

 
يمثل ھذا المبلغ قيمة المساعدات التي حصلت عليھا إحدى شركات المجموعة في الھند، فيما يتعلق بضريبة المبيعات والرسوم  )١(

 الجمركية.
 

 المتعلقة بالتسوية. المفاوضاتن يرتبط ھذا المبلغ بالخصومات التي حصل عليھا الموردين كجزء م )٢(

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٣٫٤١٩  ٦٤٫٦٥٧  تكاليف الموظفين 
  ١٥٦٫٢٧٩  ١٢٥٫٢٩١  الشحن والمواصالت 

  ٨٤٫١٠٢  ٨٢٫٥٥٢  الخصومات المتعلقة باألداء 
  ٤٧٫٦٢٧  ٣٧٫٢٣٧  دعاية وترويج 

  ٢٫٨٤٦  ١٫٥٢٤  سفر وترفيه 
  ٢٫٤٤٩  ٩٢٨  ) ١٢االستھالك (راجع إيضاح 

  ١٤٫٤٠٤  ١٤٫٥١٩  أخرى
  -----------   ----------  
  ٣٧١٫١٢٦  ٣٢٦٫٧٠٨  
  ======  ======  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٥٫٤٧٥  ١٦٫٢٩٧  )١٤إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية (راجع إيضاح 
  ٩٫٩٤٦  ٨٫٤٥٣  يع خردة وبنود متنوعة ب

  ٢٣٨  ٢٥٥  مطالبات التأمين 
  ٢٩٠  ٢٫٥٨٣ األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  ٧٤٦  ١٫٢٢١  )  ١المساعدات الضريبية (
  ١٤٨  -  األرباح الرأسمالية من بيع استثمارات
  ٩٫٦٤٢  ٢٫٨٧٢  )٢خصومات التسويات مع الموردين (

  ٢٣٫٣٧٢  ٣٧٫٣٤١   إيرادات متنوعة أخرى
   ----------   ----------  
 ٥٩٫٨٥٧  ٦٩٫٠٢٢  

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



 

٣٤ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إيرادات ومصروفات التمويل      ١١

   
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      إيرادات التمويل
  ٦٫٥٥٤  ٥٫٣٥٦  دائع الثابتة الفائدة على الو

  ٥٫٢٢٧  - ))٢(٢٧صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات (راجع إيضاح
  ١٤٫٠٦٤  ٥٫٢٠٢  )٢٨الفائدة على مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 

  ٢٨٥  ٦٫٦٩٢  أخرى 
   ----------   ---------  
  ٢٦٫١٣٠  ١٧٫٢٥٠  

  =====  =====  
      مصروفات التمويل 

  ٧٥٫٧١١  ٥٦٫٨٦٤  الفائدة على قروض مصرفية 
  ٧٧٤  ٣٧  )  ٢٨الفائدة على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 

  -  ١٫٢٣٦  ))٢( ٢٧صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات (راجع إيضاح 
  ١٣٫٤٧٣  ٩٫٧٧٤  رسوم مصرفية 

  ٢٫٧٢٤  ١٩٫٢٧٩  صافي خسائر صرف العمالت األجنبية 
   ----------   ----------  
  ٩٢٫٦٨٢  ٨٧٫١٩٠  

  ======  ======  
  ٦٦٫٥٥٢  ٦٩٫٩٤٠  صافي مصروفات التمويل الُمعترف بھا في األرباح أو الخسائر  

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



 

٣٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات   ١٢

  

  
 أراضي
  ومباني

  آالت 
  ومعدات

 
  سيارات

 أثاث
  وتجھيزات 

 معدات
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

  تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  اعمال رأسمالية
  قيد اإلنجاز 

  
  اإلجمالي 

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

  ٣٫٠٥٢٫١٩٨  ٤٢٫٢٦٩  ١٢٩  ١٧٫٨٨٨  ٣٢٫٤٧٦  ٣٦٫٩٧٦  ٧٠٫٨٣٨  ٢٫٣٠٣٫٥٨٢  ٥٤٨٫٠٤٠  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
  ٢٨٠٫١٦٠  -  -  ٢٫١١٢  ٣٧٤  ١٦٨  ٤٫٥٨٦  ٢١٩٫٠٤٩  ٥٣٫٨٧١  تأثير التضخم غير االعتيادي

  ١١٢٫٥٣٤  ٥٨٫٧٣٦  -  ٤٨١  ١٫٢٤٦  ١٫٥٩٧  ٤٫٧٩٨  ١٨٫٥٩٣  ٢٧٫٠٨٣  اإلضافات 
  ١٢٤٫٢٢٨  -  -  -  ١٫٩٥٣  ٧٫٠٠٢  ١٠٫١٣٢  ٣٣٫٨٨٣  ٧١٫٢٥٨  (أ)) ٥االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع إيضاح 

  )١١٫٤٠٦(  )١١٫٤٠٦(  -  -  -  -  -  -  -  المحول إلى موجودات غير ملموسة
  -  )٣٣٫٧٧٤(  -  ١٨٣  ٦٫٣٠٢  ٧٠٣  ٣٢٥  ٢٢٫٩٤٦  ٣٫٣١٥  المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

  )٥٤٫٣٤٥(  )٢٫٤٧٣(  -  -  )٢٫٣٦٩(  )٥٨٥(  )٦٫٢٩٥(  )٤١٫٤٦٩(  )١٫١٥٤(  استبعادات/ مشطوبات 
  )٥٧٫٦٤٠(  )١٫٧٨٤(  -  )٧٠٦(  )١٠٤(  )٢٫٠٦٧(  )٢٫٠٥٦(  )٣٥٫٦٩٨(  )١٥٫٢٢٥(  في أسعار الصرف  اتتأثير الحرك

   -----------    -------------    ---------    ---------    ---------    ---------   --- --    ----------    -------------   
  ٣٫٤٤٥٫٧٢٩  ٥١٫٥٦٨  ١٢٩  ١٩٫٩٥٨  ٣٩٫٨٧٨  ٤٣٫٧٩٤  ٨٢٫٣٢٨  ٢٫٥٢٠٫٨٨٦  ٦٨٧٫١٨٨   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٣٫٤٤٥٫٧٢٩  ٥١٫٥٦٨  ١٢٩  ١٩٫٩٥٨  ٣٩٫٨٧٨  ٤٣٫٧٩٤  ٨٢٫٣٢٨  ٢٫٥٢٠٫٨٨٦  ٦٨٧٫١٨٨  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  ٤٣٠٫٥٢٥  ٩٣٨  -  ٦٫٨٤٦  ٢٫٠٥٠  ٤٫٥٧٩  ١٥٫٩٠٩  ٣٢٦٫٩٨٢  ٧٣٫٢٢١  )٣٤تأثير التضخم غير االعتيادي (راجع إيضاح 

  ٢٨٢٫٢٩١  ١١١٫٩١٢  -  -  ٣٫١٦٤  ١٫٤٥٥  ٤٣٫٠٨٢  ١٢١٫٥٣٥  ١٫١٤٣  اإلضافات 
  ١١٦٫٢٢٩  -  -  -  -  ٥٤٢  ١٨٠  ٨٤٫٧٤٤  ٣٠٫٧٦٣  (أ)) ٥االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع إيضاح 

  -  )٧٩٫١٩٢(  -  -  ١٢٧  ٨٢١  )١٫١٧١(  ٧٠٫٧٩٥  ٨٫٦٢٠  المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
  )٢٨٫٦٢٥(  )١١٫٦٧٠(  -  -  )٣٣٥(  )٢٫٠٤٩(  )٧٫٢٨٠(  )٤٫٧٣٢(  )٢٫٥٥٩(  استبعادات/ مشطوبات 

  إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ 
  )٤٨٧٫١٢٠(  -  -  )٧٫٦٧٥(  )٣٫١٨٩(  )٧٫١٠٦(  )١٩٫٦٠٧(  )٣٥٥٫٦٨٤(  )٩٣٫٨٥٩(  )٢٠بھا للبيع (راجع إيضاح 

  )٥٣٫٤٥٣(  )٢٨٨(  -  )٣٤٥(  )١٤١(  )٢٨٨(  )٥٧٠(  )٣٩٫٦٦٠(  )١٢٫١٦١(  في أسعار الصرف  اتالحركتأثير 
   -----------    -------------    -----------    ---------    ---------    ---------    -----    ---------   -------- ------   

  ٣٫٧٠٥٫٥٧٦  ٧٣٫٢٦٨  ١٢٩  ١٨٫٧٨٤  ٤١٫٥٥٤  ٤١٫٧٤٨  ١١٢٫٨٧١  ٢٫٧٢٤٫٨٦٦  ٦٩٢٫٣٥٦ ٢٠١٤ديسمبر٣١الرصيد في
   ======   =======   ======   =====   =====   =====   ===  =====   ========  
  

  



 

٣٦ 

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

  (تابع)دة إيضاحات حول البيانات المالية الموح
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)    ١٢

  

  
 أراضي
  ومباني

  آالت 
  ومعدات

 
  سيارات

 أثاث
  وتجھيزات 

 معدات
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

  تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  اعمال رأسمالية
  قيد اإلنجاز 

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم مألف درھ ألف درھم ألف درھم  
                   االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

  ٢٫٠١٢٫٩٣١  -  ١٢٩  ١٣٫٠٢٥  ٢٧٫٦٣٩  ٢٢٫٥٨٩  ٦١٫٥٩٥  ١٫٦٥٨٫٩٦١  ٢٢٨٫٩٩٣  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
  ١٢٦٫٩٩٤  -  -  ٦٥٨  ١١٧  ٥٨  ٣٫٧٠٢  ٩٨٫٤٥٨  ٢٤٫٠٠١  تأثير التضخم غير االعتيادي

  ١٤٥٫٨٥٧  -  -  ٧٩٨  ٣٫٦٥١  ٣٫٧٤٣  ٤٫٢٩٥  ١١٠٫٥٤٣  ٢٢٫٨٢٧  المحمل على السنة
  ٦٨٫٠٠٠  -  -  -  ١٫٦٢٤  ٦٫٠٦٠  ٩٫٣٢٤  ٣٣٫٤٣٦  ١٧٫٥٥٦  (أ)) ٥(راجع إيضاح  االستحواذ من خالل دمج أعمال
  )٤٩٫٤٢١(  -  -  -  )٢٫١٥٧(  )٥٥١(  )٥٫٨٥٨(  )٣٩٫٧١٤(  )١٫١٤١(  عند االستبعادات/ المشطوبات 

  )٢٧٫٦١٢(  -  -  )٥٢٧(  )١٣(  )١٫٥٧٠(  )١٫٦٦٢(  )٢١٫٢٣١(  )٢٫٦٠٩(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 
   -----------    -------------    ---------    ---------    ---------    ---------    ------    ---------    -------------   

  ٢٫٢٧٦٫٧٤٩  -  ١٢٩  ١٣٫٩٥٤  ٣٠٫٨٦١  ٣٠٫٣٢٩  ٧١٫٣٩٦  ١٫٨٤٠٫٤٥٣  ٢٨٩٫٦٢٧   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ======   =======   =====   =====   =====   =====   ===   =====   ========  
                    

  ٢٫٢٧٦٫٧٤٩  -  ١٢٩  ١٣٫٩٥٤  ٣٠٫٨٦١  ٣٠٫٣٢٩  ٧١٫٣٩٦  ١٫٨٤٠٫٤٥٣  ٢٨٩٫٦٢٧  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  ٢٩١٫٣٦٤  -  -  ٦٫٠٤٧  ١٫٦٦٧  ٤٫١٥٦  ١٣٫٢٤٢  ٢٣٥٫٥٤٤  ٣٠٫٧٠٨  )٣٤تأثير التضخم غير االعتيادي (راجع إيضاح 

  ١٩٥٫٠٩٧  -  -  ١٫٤٢١  ٥٫٩٣٩  ٣٫٦٠٠  ٩٫٣٤٤  ١٤٦٫٢١٦  ٢٨٫٥٧٧  المحمل على السنة
  ٨١٫٣٨١  -  -  -  ٤١٠  -  ١٤٩  ٦٣٫٥٠٩  ١٧٫٣١٣  (أ)) ٥االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع إيضاح 

  )٢٢٫٠٩٠(  -  -  -  )٢٨٥(  )٢٫١٥٥(  )٥٫٣٨٥(  )١٣٫٦٥١(  )٦١٤(  عند االستبعادات/ المشطوبات 
  إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ 

  )٣٤٣٫٠٤٠(  -  -  )٧٫٦٧٥(  )٢٫٥٨٢(  )٥٫٦١٩(  )١٧٫٦١٤(  )٢٧١٫٢٥٧(  )٣٨٫٢٩٣(  )٢٠بھا للبيع (راجع إيضاح 
  )٢٧٫٧٥٨(  -  -  )١٢٩(  )٨٢(  )٧٩(  )٤٠٧(  )٢٢٫٨٣٩(  )٤٫٢٢٢(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 

   -----------    -------------   ---- -----    ---------    ---------    ---------    ------    ---------    -------------   
  ٢٫٤٥١٫٧٠٣  -  ١٢٩  ١٣٫٦١٨  ٣٥٫٩٢٨  ٣٠٫٢٣٢  ٧٠٫٧٢٥  ١٫٩٧٧٫٩٧٥  ٣٢٣٫٠٩٦ ٢٠١٤ديسمبر٣١الرصيد في

  ====== ======= ===== ===== =====  =====   ===   =====   ========  
                   صافي القيمة الدفترية

  ١٫٢٥٣٫٨٧٣  ٧٣٫٢٦٨  -  ٥٫١٦٦ ٥٫٦٢٦ ١١٫٥١٦ ٤٢٫١٤٦ ٧٤٦٫٨٩١ ٣٦٩٫٢٦٠  ٢٠١٤ديسمبر٣١في
  ====== ====== ===== ===== =====  ====   ====   =====   ========  

  ١٫١٦٨٫٩٨٠  ٥١٫٥٦٨  -  ٦٫٠٠٤  ٩٫٠١٧  ١٣٫٤٦٥  ١٠٫٩٣٢  ٦٨٠٫٤٣٣  ٣٩٧٫٥٦١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
   ======   ======   =====   =====   =====   ====   ====   =====   ========  

  

  



 

٣٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)    ١٢

  
  تم توزيع تكاليف االستھالك كما يلي:    

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٤٫٩٤٨  ١٥٠٫٩٦٧  )٧تكلفة المبيعات (راجع إيضاح 
  ١٩٫٨٤١  ٢٢٫٩٢٦  )٨مصروفات إدارية وعمومية (راجع إيضاح 

  ٢٫٤٤٩  ٩٢٨  ) ٩مصروفات البيع والتوزيع (راجع إيضاح 
  ٨٫٦١٩  -  )٢١إعادة التصنيف إلى العمليات المتوقفة (راجع إيضاح 

  -----------   ----------  
  ١٤٥٫٨٥٧  ١٧٤٫٨٢١  
    ======    ======  

  
  األراضي والمباني     )١(
  

قدم مربع  ٤٦٫٦٣٤٫٩٣١تم إنشاء بعض مباني المصنع والعقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة على قطع أراضي تبلغ مساحتھا 
دون مقابل كمنحة حكومية. تم تسجيل ھذه األراضي حصلت عليھا المجموعة من حكومة إمارة رأس الخيمة بموجب مرسوم أميري 

  . ١٤بالقيمة االسمية. راجع أيضاً إيضاح 
  
  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز      )٢(
  

  تشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية على المباني قيد اإلنشاء والمعدات والماكينات الثقيلة والبرامج قيد التركيب. 
  
  لتغير في التقديرات   ا  )٣(
  

، قامت اإلدارة بإجراء مراجعة لألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والمباني، ومن ثم قامت بتعديل األعمار ٢٠١٣خالل سنة 
ني شركات سنة لمبا ٣٠سنة إلى  ٢٢سنة، كما قامت بتعديل األعمار اإلنتاجية من  ١٥سنوات إلى  ١٠اإلنتاجية لآلالت والمعدات من 

المجموعة، "سيراميك رأس الخيمة (جاو ياو) المحدودة" و "رأس الخيمة العالمية للصناعات البالستيكية ذ.م.م". تم ھذا التعديل على 
ً للمع٢٠١٣يناير  ١األعمار اإلنتاجية المقدرة اعتباراً من  يار ، ويتم التعامل مع ھذا التعديل على أنه تغير في التقديرات المحاسبية وفقا

حيث يتم تطبيقه منذ تاريخ التفعيل  "السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"، ٨المحاسبي الدولي رقم 
  .فصاعداً 

  
     انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  )٤(
  

مليون درھم ومبلغ  ٩٣٫٢٨: ٢٠١٣(ھم مليون در ١٦٦٫٧٢مليون درھم ومبلغ  ٧١٫١٤تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 
لمجموعة. خالل السنة الحالية، قامت المجموعة بإيقاف إنتاجھا بشكل التي تمثل بعض وحدات التصنيع لدى ا مليون درھم) ١٨٨٫٦٥

مة من "القي احتساب أساس على قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات اختبار انخفاض قامت اإلدارة بإجراء .ھذه المصانعمؤقت في 
) حول أساليب التقييم والمدخالت غير الملحوظة الھامة. فيما يتعلق بالقيمة من ٢(١٤راجع اإليضاح  .السوقية البيع قيمةو االستخدام"
ً للنتائج التشغيلية المقدرة لقامت اإلدارة باستخدام  االستخدام، يسية . فيما يلي االفتراضات الرئتلك الشركاتتوقعات التدفقات النقدية وفقا

  المستخدمة لتحديد ھذه القيم:
  

  ٪٢٠ - ٪١٥    معدل الخصم
  سنوات ٥    لتقديرل الخاضعةالسنوات 

  ٪٢٫٥ - ٪١٫٥    معدل النمو النھائي 
  

قيمتھا  تتجاوزللوحدات المنتجة للنقد  وقيمة البيع السوقيةإن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد (المرتكزة على القيمة من االستخدام) 
إن اإلدارة على يقين من أن ھذه الشركات ستكون قادرة على استوفاء توقعاتھا، كما ترى أن االفتراضات المتعلقة باختبار  إال فترية.الد

  انخفاض القيمة معقولة. وبالتالي، لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات في السنة الحالية والسنة السابقة.



 

٣٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الموجودات غير الملموسة      ١٣

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٫٠٧٧  ٢٠٫٤٥٩  يناير  ١الرصيد في 
  ١٥٫٧٦٧  ٦٫٣٢٤  اإلضافات خالل السنة

  )٢٫٥٥٨(  )٢٫٩٠٤(  ء خالل السنةاإلطفا
  -  )٤٫٦٨٧(  )٢٠إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ بھا للبيع (راجع إيضاح 

  ١٧٣  ١٩٩  تأثير الحركات في أسعار الصرف
  ----------   ---------  

  ٢٠٫٤٥٩  ١٩٫٣٩١  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    =====    =====  
  

في  ٢٠١٣ على برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ساب) الذي تم تطبيقه خالل سنة تشتمل الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية
 ١٥إلى  ٥على مدى فترة استخدام البرنامج ومدة الترخيص التي تتراوح من غير الملموسة الشركة القابضة. يتم إطفاء تلك الموجودات 

  سنة. تم توزيع اإلطفاء للسنة كما يلي: 
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  رھمألف د  ألف درھم  
     

  ١٢٣  -  )٧تكلفة المبيعات (راجع إيضاح 
  ٢٫٠٨٧  ٢٫٥٧٢  )٨مصروفات عمومية وإدارية (راجع إيضاح 

  ٣٤٨  -  )٢١(راجع إيضاح  عمليات متوقفةإعادة التصنيف إلى 
  --------  --------  
  ٢٫٥٥٨  ٢٫٥٧٢  
   ====    ====  

  
  العقارات االستثمارية  ١٤

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  مألف درھ  ألف درھم  

      التكلفة
      

  ٢٦٦٫٣٤٢  ٢٦٥٫١٥٥  يناير  ١الرصيد في 
  -  ٨٩٩٫٣٧١  ))١( ٢٨(راجع اإليضاح  اإلضافات خالل السنة

  )١٫١٨٧(  )٣٧٨(  تأثير الحركات في أسعار الصرف
  ------ --------  -----------  

  ٢٦٥٫١٥٥  ١٫١٦٤٫١٤٨  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ========  ======  

  

      م وخسائر انخفاض القيمةاالستھالك المتراك
      

  ٣٥٫٧١٣  ٤٢٫٩٩١  يناير  ١الرصيد في 
  ٧٫٢٧٨  ٧٫٢٧٨  )٨المحمل على السنة (راجع اإليضاح 

   ----------   ----------  
  ٤٢٫٩٩١  ٥٠٫٢٦٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ========  ======  
  ٢٢٢٫١٦٤  ١٫١١٣٫٨٧٩  ديسمبر  ٣١في  –صافي القيمة الدفترية 

  ========  ======  
  ٣٩٨٫٢٠٥  ١٫٢٨٨٫٠٣٦  ديسمبر  ٣١في  –القيمة العادلة 

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

  



 

٣٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  العقارات االستثمارية (تابع)  ١٤
  
 ١٥٫٤٨: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٦٫٢٩، حصلت المجموعة على إيرادات إيجار بلغت ٢٠١٤ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في   )١(

  ).١٠من العقارات االستثمارية (راجع اإليضاح  مليون درھم)
  
اً إلى التقييم الذي تم تنفيذه في ذلك استناد ٢٠١٤ديسمبر  ٣١تم استخالص القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لدى المجموعة كما في   )٢(

التاريخ من قبل شركة مستقلة لتقييم العقارات. تتمتع شركة التقييم بمؤھالت مناسبة كما لديھا خبرة في معامالت التقييم التي أبرمت 
 قيمة االستبداليم على أساس مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات المعنية بالتقييم. تم إجراء ھذا التقي

قرير السوقية. يتم إجراء تقييم مستقل للقيمة العادلة لعقارات المجموعة بصورة دورية. بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وفقاً لت
ة تتجاوز القيمة الدفترية، . إن القيم العادلة للعقارات االستثماريمليون درھم) ٣٩٨: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٫٢٨٨شركة التقييم المستقلة 

  ).١( ١٢راجع أيضاً إيضاح  )ءال شي: ٢٠١٣(ولذلك لم تعترف المجموعة بأية خسائر النخفاض القيمة خالل السنة الحالية 
  

  القيم العادلة
  

  طرق التقييم والمدخالت الھامة غير الملحوظة
  

ة للعقارات االستثمارية، باإلضافة إلى المدخالت الھامة غير يوضح الجدول التالي طرق التقييم المستخدمة في قياس القيمة العادل
  الملحوظة المستخدمة.

  
  

  طرق التقييم
  

  مدخالت ھامة غير ملحوظة
العالقة بين المدخالت الھامة غير 
  الملحوظة وقياسات القيمة العادلة

      
تم تقييم العقارات االستثمارية استناداً إلى

ديلھا ، وتعاألسعار المدرجة في السوق
وفقاً لتأثير عناصر تحريك السوق 

األساسية، مثل الطلب والمعامالت ومدى 
  التوافر والتضخم والقوة الشرائية للمال.

(في نھاية  ٪٤>  معدل تضخم: -
 )٢٠١٤ديسمبر 

 ٪١٫٧٥ إيبور + معدل فائدة: -
 ٪٦٫٥ تكلفة رأس المال: إيبور + -
 ٪٤٫٦: متوسط معدل النمو اإلحصائي -

 لوافدينل ٪١٫٨للمواطنين و
إجمالي المنتج المحلي المقدر  -

واالستثمار األجنبي المباشر الصادر 
  عن صندوق النقد الدولي

سيتم تغيير تقدير القيمة العادلة في حال 
  تم تغيير البنود التالية:

 معدل الفائدة -
 معدل التضخم -
 اتجاه األرباح المرجوة -
  زيادة الطلب -

  



 

٤٠ 

  لتابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا ا
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١٥

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٤٥٫٥٠٠  ٢١٤٫٣٢٩  يناير  ١في 
  ١٤٫٧٣٠  ١٢٫٣٩٦  ه)) أدنا١االستثمارات خالل السنة (راجع إيضاح (

  ٣٠٫٦١٩  ٣٨٫٠٠٨  الحصة من النتائج  
  -  )١٧٫٠٩٨(  ) أدناه)٢االستبعادات (راجع إيضاح (

  )١٤١٫٨٧٦(  )٦٢٫٥٨٣(  (أ)) ٥االستحواذ على حصة مسيطرة في ائتالف مشترك (راجع إيضاح تعديل نتيجة 
  )٣٣٫٢٩٩(  )٣٢٫١٧٩(  توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة

  )١٫٣٤٥(  )١٫٥٩٧(  في أسعار الصرف  كاتالحرتأثير 
  -----------  -----------  

  ٢١٤٫٣٢٩  ١٥١٫٢٧٦  ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  

  
  في الشركات التالية: إضافيةقامت المجموعة خالل السنة الحالية بإجراء استثمارات   )١(
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  -  ٩٫٢٢٨  (أ)) ٥راجع إيضاح ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م (
  -  ٣٫١٦٨  (أ)) ٥أوروبا اس أيه (راجع إيضاح بورسالن

  ١٫٧٣٠  -  رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة
  ١٣٫٠٠٠  -  ذ.م.م المخازنرأس الخيمة لتأجير 

   ---------   ---------  
 ١٤٫٧٣٠  ١٢٫٣٩٦  

  =====  =====  
  

)٢(   ً    ٢٠١٤لحقوق الملكية في  استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا
  

في شركتين خاضعتين لسيطرة مشتركة، "رأس  ٪٤٠و  ٪٥٠البالغة  صھاباستبعاد كامل حصقامت المجموعة  ،٢٠١٤أكتوبر  ١في 
" و "سيراميك رأس الخيمة القابضة الخاصة المحدودة" على التوالي. قامت المجموعة ببيع "رأس ليمتد برايفتالخيمة بايلنج بنجالديش 

مليون  ٣٫٦٧لخيمة بايلنج بنجالديش الخاصة المحدودة" و "سيراميك رأس الخيمة القابضة الخاصة المحدودة" لمساھم أخر مقابل مبلغ ا
  مليون درھم على التوالي. ٦٫٦١درھم ومبلغ 

  

  

سيراميك رأس الخيمة 
القابضة الخاصة 

  المحدودة

رأس الخيمة بايلنج 
 برايفتبنجالديش 

  اإلجمالي  ليمتد
  ألف درھم  ألف درھم  لف درھمأ  
        

  ١٧٫٠٩٨  ١٠٫٥٠٨  ٦٫٥٩٠  صافي االستثمار
  )١٠٫٢٨٦(  )٣٫٦٧٤(  )٦٫٦١٢(  ناقصاً: ثمن البيع

   ---------   ---------  -----------  
  ٦٫٨١٢  ٦٫٨٣٤  )٢٢(  (األرباح)/ الخسائر من استبعاد استثمارات

  ===  ====  ====  
  
  

  
بما  مليون درھم) ١٫٤: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٫٥٦ائر سيراميك رأس الخيمة جي إم بي اتش البالغة لم تقم المجموعة باالعتراف بخس  )٣(

  يتجاوز قيمة االستثمار المبدئي للمجموعة، نظراً لعدم وجود التزام لدى المجموعة بشأن ھذه الخسائر. 
  



 

٤١ 

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

  (تابع)ية الموحدة إيضاحات حول البيانات المال
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)   ١٥

 
     يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل استثمار من استثمارات المجموعة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية.  )٤(
  

    الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية                 
  اإلجمالي  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  
              

  ٢٠١٣    ٢٠١٤  ٢٠١٣    ٢٠١٤  ٢٠١٣    ٢٠١٤  ديسمبر 
  ------------------------------------------------------------درھم ألف  ---------------------------------------------------  
              

  ٢٨٤٫٩٥٠  ٢١٠٫٨١٣  ٧٤٫٠١٨  ٦١٫١٣٠  ٢١٠٫٩٣٢  ١٤٩٫٦٨٣  الموجودات غير المتداولة 
  ٦٦٧٫٠٥٦  ٥٥١٫٤٣٥  ٤٠٩٫٧٩٩  ٣٨٢٫٣٣٦  ٢٥٧٫٢٥٧  ١٦٩٫٠٩٩  الموجودات المتداولة 

  ٩٥٫٢٦١  ٥١٫٦٧٣  ٢٧٫٩٠٤  ٢٤٫٧٧٨  ٦٧٫٣٥٧  ٢٦٫٨٩٥  المطلوبات غير المتداولة 
  ٤٤٨٫٠٨٠  ٤١٤٫٥١٨  ٣٤٧٫٠٤٣  ٣٣٤٫١٨٠  ١٠١٫٠٣٧  ٨٠٫٣٣٨  المطلوبات المتداولة 

          
  ٤٠٨٫٦٦٥  ٢٩٦٫٠٥٧  ١٠٨٫٨٧٠  ٨٤٫٥٠٨  ٢٩٩٫٧٩٥  ٢١١٫٥٤٩  صافي الموجودات 

              

  ٢١٤٫٤٨٥  ١٥١٫٩٠٤  ٦٦٫٩٢٠  ٤٧٫٧٣٧  ١٤٧٫٥٦٥  ١٠٤٫١٦٧  حصة المجموعة من صافي الموجودات 
             

  ١٥٦  ٣١٤  ١٥٦  ٣١٤  -  -  حذف األرباح غير المحققة من المبيعات بين شركات المجموعة 
              

  القيمة الدفترية للحصص في الشركات المستثمر بھا المحتسبة 
  ١٠٤٫١٦٧  وفقاً لحقوق الملكية

  
٤٧٫٤٢٣  ١٤٧٫٥٦٥  

  
١٥١٫٥٩٠  ٦٦٫٧٦٤  

  
٢١٤٫٣٢٩  

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

  ٨٦١٫٤١٩  ٩١٤٫٦٩٣  ٥٥٧٫٤٢٧  ٥٨٣٫٣٤٥  ٣٠٣٫٩٩٢  ٣٣١٫٣٤٨  اإليرادات 
  ٧١٫٩٥٨  ٧٨٫٣٤٣ ٣٢٠ ٥٫٩١٨ ٧١٫٦٣٨ ٧٢٫٤٢٥ األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة

  ٣٠٫٧٧٥  ٣٨٫٣٢٢  )٢٫٢٩٤(  ٢٫٣٤٧  ٣٣٫٠٦٩  ٣٥٫٩٧٥  حصة المجموعة 
              

  ١٥٦  ٣١٤  ١٥٦  ٣١٤  -  -  ين شركات المجموعة حذف األرباح غير المحققة من المبيعات ب
             

  ٣٠٫٦١٩  ٣٨٫٠٠٨  )٢٫٤٥٠(  ٢٫٠٣٣  ٣٣٫٠٦٩  ٣٥٫٩٧٥  حصة المجموعة من األرباح
              

  ٣٣٫٢٩٩  ٣٢٫١٧٩  ٩٫٢١٩  ٤٫٠٩٣  ٢٤٫٠٨٠  ٢٨٫٠٨٦  توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة 
  =====  =====  =====  ====  ======  =====  



 

٤٢ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  المخزون  ١٦

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦٠٣٫٨٨٥  ٦٦٧٫٩٨٨    البضائع تامة الصنع
  )٢٧٫١١٤(  )٤٢٫٥٣٥(    ناقصاً: المخصص للمخزون بطيء الحركة والمتقادم

    -------- ----  -----------  
    ٥٧٦٫٧٧١  ٦٢٥٫٤٥٣  
        

  ٣٠٦٫٠٤٢  ٣١٣٫١٢٨    المواد خام
  ٣٩٫٤٩٩  ٣١٫٣٤١    بضائع على الطريق
  ٢٢٫٢٣٩  ١٩٫٣٣٠    أعمال قيد اإلنجاز

  ٢٠٨٫٦٥٥  ١٩٩٫٧٠٧    المخزون وقطع الغيار
    -------- ------   ---------- ---  
    ١٫١٥٣٫٢٠٦  ١٫١٨٨٫٩٥٩  

 ً : مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع ناقصا
  )٣٧٫٥١٣(  )٤٩٫٥٦٨(    الغيار *

    ------- -------  --------- ----  
    ١٫١١٥٫٦٩٣  ١٫١٣٩٫٣٩١  
  ========  =======  

  
ً لألعمار اإلنتاجية لآلالت حتى يتم إصدارھا للمصنع بغرض ال  * رسملة. يتم يتم احتساب االستھالك للمخزون وقطع الغيار وفقا

  االستھالك ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة ضمن بند مخصص المخزون. برسوماالعتراف 
  

 ٣٣قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ ، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في   
لكي يصل ، مليون درھم) ٢١٠٫٣مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٣٢٫٥ :٢٠١٣(مليون درھم  ٣١٦٫٥٠مليون درھم مقابل تكلفة بلغت 

في  تكلفة المبيعاتإلى صافي القيمة القابلة للتحقيق حيث أن القيمة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج الفرق الناتج عن تخفيض القيمة ضمن 
  .)٧(راجع إيضاح  بيان الدخل الموحد

  
لصالح البنوك مقابل التسھيالت التي حصلت عليھا  مليون درھم) ١٩٠٫٣٧: ٢٠١٣(رھم مليون د ٢٠١٫٨٨تم رھن مخزون بمبلغ   

  )). ٧(٢٤المجموعة (راجع إيضاح 
  

  فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:
  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٦٫٢٥٣  ٦٤٫٦٢٧  يناير  ١في كما 
  ٨٫٣٧٤  ٢٧٫٤٧٦  )٧المحمل على السنة (راجع إيضاح 

   ---------   ---------  
  ٦٤٫٦٢٧  ٩٢٫١٠٣  ديسمبر  ٣١في 

   =====  =====  
  



 

٤٣ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

     
  الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٧

  
    ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٠٧٣٫٧٠٤  ١٫٠٨٢٫٩١٩    الذمم المدينة التجارية
  )١٨١٫٨٥٥(  )١٤٥٫٥٤٣(    ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة

    -------------  -------------  
    ٨٩١٫٨٤٩  ٩٣٧٫٣٧٦  

  ٩٥٫٩٥١  ١١٨٫٣٥٧    السلفيات
  ١٣٫٠٩٧  ١٠٫٥٠٢    الودائع

  ١٠٩٫٧٥٩  ١٠٣٫٨٢٠    الذمم المدينة األخرى
    -------- ------  ------ -------  
    ١٫١١٠٫٦٥٦  ١٫١٧٠٫٠٥٥  
    ========  =======  
   
لصالح البنوك مقابل التسھيالت التي حصلت  مليون درھم) ١٨٦٫١٨: ٢٠١٣(مليون درھم  ٢٩٫٨٥تم رھن ذمم مدينة تجارية بمبلغ   

  )).٧( ٢٤عليھا المجموعة (راجع إيضاح 
    

  اإلنجاز/ الفواتير الزائدة عن التقييم أعمال العقود قيد  ١٨
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٢٨٫٠١٧  ٥٨٨٫٨٢٤  التكاليف المتكبدة حتى تاريخه
  ٤٧٫٩٧٥  ٨٫٤٢٥  المتوقعةزائداً: األرباح المقدرة المنسوبة ناقصاً الخسائر

  -----------  -----------  
  ٦٧٥٫٩٩٢  ٥٩٧٫٢٤٩  

  )٥٩٦٫٠١٨(  )٥٧١٫٩٦٧(  عمالناقصاً: فواتير سير األ
   ------------   ------------  

  ٧٩٫٩٧٤  ٢٥٫٢٨٢  أعمال العقود قيد اإلنجاز
  =====  =====  
  تم اإلفصاح عنھا في بيان المركز المالي على النحو التالي: 

  

  ٨٢٫٣٠٤  ٢٨٫٥٩٨  أعمال العقود قيد اإلنجاز
  )٢٫٣٣٠(  )٣٫٣١٦(  الفواتير الزائدة عن التقييم

  ---------  ----------  
  ٧٩٫٩٧٤  ٢٥٫٢٨٢  
  =====  =====  

 
    النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٩

          

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٧٨٥  ١٫٦٢٨  النقد في الصندوق
      النقد لدى البنك

  ١٠٤٫٥٥٣  ١١٤٫٣٦٥  في ودائع ثابتة -
  ٣٢٥٫٣٢٧  ٣١٤٫٦٤٣  في حسابات جارية -
  ٢٤٫٤٨٤  ٢٫٥٤٠  يةفي ودائع ھامش -
  ٤٣٫٣٦٩  ١٥٫١٧٠  في حسابات تحت الطلب -
  -----------  -----------  
 ٤٩٩٫٥١٨  ٤٤٨٫٣٤٦  

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



 

٤٤ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    (تابع) دوق ولدى البنكالنقد في الصن  ١٩

  
: ٢٠١٣(مليون درھم  ٨٣٫٩٩ومبلغ  مليون درھم) ٠٫٤٢: ٢٠١٣(مليون درھم  ٠٫٢١يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 

  على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. مليون درھم) ١١٠٫١٠
  

ً للمعدال  ٣٦٫٥٢: ٢٠١٣(مليون درھم  ٤٫٦٩ت التجارية االعتيادية. تشتمل الودائع الثابتة على مبلغ تخضع الودائع الثابتة لفائدة وفقا
  )). ٨( ٢٤تم االحتفاظ بھا من قبل البنك كرھن مقابل التسھيالت المصرفية التي حصلت عليھا المجموعة (راجع إيضاح  مليون درھم)

  
            المحتفظ بھا للبيع الموجودات والمطلوبات  ٢٠

  
. عالوة "المحدودة "سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثماربإبرام اتفاقية غير ملزمة لبيع  ٢٠١٤اإلدارة في ديسمبر قامت 

 فارماسوتيكلسرأس الخيمة على ذلك، التزمت المجموعة أن تقوم بالتخطيط لبيع إحدى الشركات التابعة لھا في بنجالديش وھي شركة "
ي تم بيان ھاتين الشركتين كمجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع. بدء السعي لبيع األسھم ومن المحتمل أن تتم عملية " وبالتالبرايفت ليمتد

  .٢٠١٥ فيالبيع 
  

، لم تقم المجموعة باالعتراف بخسائر انخفاض قيمة من إعادة قياس مجموعة االستبعاد المحتفظ بھا للبيع ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
ً تكاليف البيع. وبالتالي، نظراً ألن قيمھا ال تتألف و موعة االستبعاد بالقيمة الدفتريةتم بيان مجيدفترية كانت أقل من القيمة العادلة ناقصا

  مجموعة االستبعاد من الموجودات والمطلوبات التالية:
  

    

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 

  المحدودة لالستثمار

رأس الخيمة 
برايفت  فارماسوتيكلس

  اإلجمالي  أخرى  يمتدل
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ١٤٤٫٠٨٠  -  ٢٦٫٥٠١  ١١٧٫٥٧٩  ممتلكات وآالت ومعدات
  ٤٫٦٨٧  - ٤٫٦٨٧ - الموجودات غير الملموسة

  ٧٣٫٢٩٤  -  ٣٫٤١١  ٦٩٫٨٨٣  المخزون
  ٩٩٫٤٧٣  ٢٠٫٣١١  ٣٫٥٩٢  ٧٥٫٥٧٠  الذمم المدينة التجارية واألخرى

  ١٠٫٠٨٢  -  ٧٥  ١٠٫٠٠٧  وق ولدى البنوكالنقد في الصند
  -----------  -----------   ----------  -----------  

  ٣٣١٫٦١٦  ٢٠٫٣١١  ٣٨٫٢٦٦  ٢٧٣٫٠٣٩  الموجودات المحتفظ بھا للبيع
   ======   ======   ======   ======  
          

  ١٣٫٦٨٠  -  ١٣٫٦٨٠  -  قروض قصيرة األجل
  ١٧٫١٣٠  ١٫٥٠٠  ٥٫٨٩٥  ٩٫٧٣٥  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  --------  ----------   ---------  -----------  
  ٣٠٫٨١٠  ١٫٥٠٠  ١٩٫٥٧٥  ٩٫٧٣٥  المطلوبات المحتفظ بھا للبيع

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

  المصروفات أو اإليرادات المتراكمة المدرجة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
  

  الشاملة األخرى فيما يتعلق بمجموعة االستبعاد. تفيما يلي البنود المدرجة ضمن اإليرادا
 

      

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 

  المحدودة لالستثمار

رأس الخيمة 
 فارماسوتيكلس
  اإلجمالي  برايفت ليمتد

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
          

  )١٥٣٫٦٨٧(  )٩٣٦(  )١٥٢٫٧٥١(    (رصيد مدين) احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  ١٦٨٫٥٣٥  -  ١٦٨٫٥٣٥    (رصيد دائن)  تأثير التضخم غير االعتيادي

  ---------- --------   -------------  
  التي قد صافي القيمة في اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٤٫٨٤٨  )٩٣٦(  ١٥٫٧٨٤  يتم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر 
  =====  ====  =====  



 

٤٥ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
          (تابع)  المحتفظ بھا للبيع الموجودات والمطلوبات  ٢٠

  

  قياس القيم العادلة
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة
  

من مستويات القيمة العادلة وذلك  ٣ثنائي الخاص بمجموعة االستبعاد ضمن المستوى قامت اإلدارة بتصنيف قياس القيمة العادلة االست
  بناًء على المدخالت المستخدمة في اسلوب التقييم.

   
  أسلوب التقييم

  
 برايفت ليمتد فارماسوتيكلسرأس الخيمة و شركة رأس الخيمة السودان موجودات ومطلوبات قامت المجموعة خالل السنة بإعادة قياس

التي تم  مقارنة القيمة الدفترية بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. ترتكز القيم التي تم أخذھا بعين االعتبار لغرض المقارنة على األسعارل
  الحصول عليھا من المشترين المحتملين.

  
          العمليات المتوقفة  ٢١

  

لسودان وبنجالديش على أنھما محتفظ بھما للبيع وبالتالي تم بيان نتائج قامت المجموعة خالل السنة بتصنيف الشركتين التابعتين لھا في ا
  عمليات ھاتين الشركتين على أنھا عمليات متوقفة.

  
وحد لم يتم تصنيف ھاتين الشركتين التابعتين سابقاً على أنھما محتفظ بھما للبيع أو على أنھما عمليات متوقفة. تمت إعادة بيان البيان الم

  اح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى لتوضيح العمليات المتوفقة بصورة منفصلة عن العمليات المستمرة.المقارن لألرب
  

   

      

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 

  المحدودة لالستثمار

رأس الخيمة 
 فارماسوتيكلس
  اإلجمالي  برايفت ليمتد

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
          
  --------- -------------- ٢٠١٤ ----------------------  

          
  ١٦٥٫١١٩  ٢١٫٨٤٢  ١٤٣٫٢٧٧    اإليرادات

  )١٨١٫٥٣٠(  )٢٩٫٤٣١(  )١٥٢٫٠٩٩(    المصروفات
  )٢٩٫٣٤٨(  -  )٢٩٫٣٤٨(  تأثير التضخم غير االعتيادي

  -----------  -----------  -----------  
  )٤٥٫٧٥٩(  )٧٫٥٨٩( )٣٨٫١٧٠( ةنتائج العمليات التشغيلي

  )٦٧(  )٦٧(  -  ضريبة الدخل
  -----------  -----------  -----------  

  )٤٥٫٨٢٦(  )٧٫٦٥٦(  )٣٨٫١٧٠(  خسائر السنة
  =======  ======  =======  

  

      

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 

  المحدودة لالستثمار

رأس الخيمة 
 فارماسوتيكلس
  اإلجمالي  برايفت ليمتد

  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم    
          
    ----------------------- ٢٠١٣ ----------------------  
          

  ١٦٥٫٩٦٦  ٢٠٫٩٢١  ١٤٥٫٠٤٥    اإليرادات
  )١٧٤٫٤٧٠(  )٣٠٫٠١١( )١٤٤٫٤٥٩(   المصروفات

   ------------  -----------  -----------  
  )٨٫٥٠٤(  )٩٫٠٩٠(  ٥٨٦  أرباح /(خسائر) السنة

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

  .٢٣راجع أيضاً إيضاح 



 

٤٦ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
        العمليات المتوقفة (تابع)  ٢١

  
منسوبة إلى مالكي الشركة. إن  مليون درھم) ٣٫٠٣: خسائر بمبلغ ٢٠١٣(مليون درھم  ٤١٫٢٢المتوقفة البالغة  إن الخسائر من العمليات

: ٢٠١٣(مليون درھم  ٣٢٧٫٥٣من أرباح العمليات المستمرة البالغة  مليون درھم) ٢٨٥٫٤٣: ٢٠١٣(مليون درھم  ٣٢٠٫١٤مبلغ 
  منسوب إلى مالكي الشركة. درھم) ٢٨٠٫٧٩

  
  التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم ألف  ألف درھم  
      

  ١٤٫٥٠٥  )١١٫٣٥٣(  صافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من األنشطة التشغيلية
   ======  =====  

  )٤٫١٦٨(  )٣٫٨٤١(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
   ======  =====  

  ١٫٦٢٧  ٨٫٩٥٩  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
   ======  =====  

  ١١٫٩٦٤  )٦٫٢٣٦(  نقديصافي التدفق ال
   ======  ======  

  
  رأس المال واالحتياطيات   ٢٢

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

  رأس المال   )١(
      المصرح به والمصدر 

  ١٧٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠ درھم للسھم تم دفعه نقدا١ًسھماً بقيمة ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  الواحد ھمدرھم للس ١سھماً مصدراً كأسھم منحة بقيمة ٦٤٧٫٥٢٢٫٢٠٠

  ٥٧٣٫٢٠٢  ٦٤٧٫٥٢٣  الواحد) درھم للسھم ١سھماً بقيمة  ٥٧٣٫٢٠٢٫٠٠٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(
  -----------  -----------  

ً سھم )٧٤٣٫٢٠٢٫٤٦٠: ٢٠١٣( ٨١٧٫٥٢٢٫٢٠٠   ٧٤٣٫٢٠٢  ٨١٧٫٥٢٣  الواحد درھم للسھم ١بقيمة  ا
  ======      ======  
  

زيعات األرباح الُمعلن عنھا كما يكون لھم حقوق تصويت في اجتماعات الشركة بما يعادل يحق لحاملي األسھم العادية الحصول على تو
  عدد األسھم التي يمتلكونھا. تكون لكافة األسھم حقوق متساوية فيما يتعلق بالموجودات المتبقية للشركة.

  
من رأسمال  ٪١٠على إصدار أسھم منحة بواقع  ٢٠١٤أبريل  ١٧المنعقد بتاريخ في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية  وافق مساھمو

  أدناه). ٨الشركة (راجع اإليضاح 
  

  احتياطي عالوة األسھم  )٢(
  ألف درھم   

    :الخاص بـ عند إصدار األسھم
    

  ١٦٥٫٠٠٠  (أ) أدناه) اإليضاح سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. (راجع -
  ٦٠٫٣٩١  (ب) أدناه) اإليضاح سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة، بنجالديش (راجع -

  )٣٫٥٨٣(  ناقصاً: مصروفات اإلصدار
   ----------  

  ٢٢١٫٨٠٨  اإلجمالي
  ======  

  
  
  
  
  
  



 

٤٧ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع) رأس المال واالحتياطيات  ٢٢
  
  (تابع) احتياطي عالوة األسھم  )٢(
  

درھم للسھم الواحد، وقد ترتب على ذلك  ١٢مليون سھم عادي بسعر ممارسة بلغ  ١٥، قرر مساھمو الشركة إصدار ١٩٩٨في أكتوبر   (أ)
  مليون درھم. ١٦٥عالوة أسھم بقيمة 

    
مليون سھم عادي بسعر ممارسة  ٤٤٫٥١يش) المحدودة إصدار ، قرر مساھمو شركة سيراميك رأس الخيمة (بنجالد٢٠١٠في فبراير   (ب)

مليون درھم. تم االعتراف بتكاليف إصدار األسھم البالغة  ٦٠٫٣٩درھم للسھم للواحد، وقد ترتب على ذلك عالوة أسھم بقيمة  ١٫٣٦بلغ 
  كتخفيض في حقوق الملكية. مليون درھم الناتجة عن الزيادة في رأسمال سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة ٣٫٥٨

    
  احتياطي التحويل  )٣(
  

، باإلضافة إلى الخارجيةيتألف احتياطي التحويل من كافة فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تحويل البيانات المالية للعمليات   
  .الخارجيةة في العمليات الفروقات الناتجة عن تحويل البنود المالية التي ُتشكل جزءاً من صافي استثمارات المجموع

  
  غير االعتيادي  التضخماحتياطي   )٤(
  

بمنشآت تعمل من كافة فروق صرف العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية الخاصة  غير االعتيادي التضخميتألف احتياطي   
ً للمعدل الحالي نظراً لتطبيق المعيار وتأثير تحويل البيانات المالية الخا )إيراناقتصاد شديد التضخم (السودان و في صة بھم وفقا

  .في االقتصاديات شديدة التضخم ةإعداد التقارير المالي: ٢٩المحاسبي الدولي رقم 
  

    
رأس الخيمة 

  إيران
رأس الخيمة 

  اإلجمالي  السودان
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    

       (راجع إيضاح (أ) أدناه) ٢٠١٣يناير  ١كما في 
  )٣٦٥٫٢٢٥(  )١٢٦٫٣٣٤(  )٢٣٨٫٨٩١(    اطي تحويل العمالت األجنبيةاحتي

          
          ٢٠١٣لسنة 

  )٣٠٫٧٢٢(  )٢٨٫٩٣٨(  )١٫٧٨٤(    احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  ١٣٥٫٧٦٦  -  ١٣٥٫٧٦٦  تأثير التضخم غير االعتيادي فيما يتعلق بمالكي الشركة

  ----------- --  -------- -----  -------- ----   
  )٢٦٠٫١٨١(  )١٥٥٫٢٧٢(  )١٠٤٫٩٠٩(    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ما في ك
          

          ٢٠١٤لسنة 
  )١٦٫٨٧٥(  ٢٫٥٢١  )١٩٫٣٩٦(    احتياطي تحويل العمالت األجنبية

  ١٩٧٫٣٧٥  ١٦٨٫٥٣٥  ٢٨٫٨٤٠  تأثير التضخم غير االعتيادي فيما يتعلق بمالكي الشركة
    ---------- --  ----------  -----------   

  )٧٩٫٦٨١(  ١٥٫٧٨٤  )٩٥٫٤٦٥(    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
    ======   ======   ======  

  .٣٧راجع أيضاً اإليضاح 
  
حتى السنة السابقة، كان يتم إدراج ھذه األرصدة في احتياطي التحويل وتم إعادة تصنيفھا بأثر رجعي من احتياطي تحويل العمالت   )أ(

ً إعادة بيان الحركة في ھذا االحتياطي من حقوق الملكية إلى األجنبية إلى احتياطي التضخم غير االعتيادي. كما تم ت أيضا
بتحويل العمالت األجنبية من احتياطي ) وتمت إعادة تصنيف الحركات المتعلقة ٣٧اإليرادات الشاملة األخرى (راجع إيضاح 
   التحويل إلى احتياطي التضخم غير االعتيادي

  
  االحتياطي القانوني  )٥(

  
ً للنظام األ ً للمادة وفقا  ١٩٨٤) لسنة ٨من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ٢٥٥ساسي لشركات المجموعة وطبقا

من صافي األرباح السنوية لكل شركة من شركات المجموعة التي ينطبق عليھا القانون إلى  ٪١٠(وتعديالته)، يتوجب تحويل نسبة 
من رأس المال المدفوع لھذه الشركات. إن ھذا  ٪٥٠ك التحويالت عندما يبلغ ھذا االحتياطي االحتياطي القانوني. ويجوز إيقاف تل

االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الظروف التي ينص عليھا القانون المذكور أعاله. يظھر االحتياطي القانوني الموحد التحويالت التي 
  تمت بعد االستحواذ على الشركات التابعة.



 

٤٨ 

  أس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيراميك ر
  

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)رأس المال واالحتياطيات   ٢٢

  
  االحتياطي العام   )٦(

  
ت السابقة المحتجزة في االحتياطي. إن صافي أرباح السنوا مليون درھم) ٨٢٫٨: ٢٠١٣(مليون درھم  ٨٢٫٨يمثل االحتياطي العام البالغ 

  ھذا االحتياطي قابل للتوزيع. 
  

  احتياطي رأس المال  )٧(
  

حصة المجموعة من األرباح المحتجزة التي تمت  مليون درھم) ٥٥٫٠٤: ٢٠١٣(مليون درھم  ٥٥٫٠٤يمثل احتياطي رأس المال البالغ 
  غير قابل للتوزيع.رسملتھا من قبل عدة شركات تابعة. إن احتياطي رأس المال 

  
  توزيعات األرباح المقترحة  )٨(

  

  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   )٩(
  

، وافق المساھمون على أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة ٢٠١٣أبريل  ١٧بتاريخ  المنعقد لجمعية العمومية السنوياخالل اجتماع 
  والتي تم دفعھا خالل السنة.  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٢٫٤البالغة 

  
  ربحية السھم  ٢٣

  
في  كما ة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمةلشركا مساھميعلى األرباح المنسوبة إلى ربحية السھم األساسية يرتكز احتساب 

  ويتم احتسابھا على النحو التالي: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  اإلجمالي     العمليات المتوقفة      العمليات المستمرة     

        ربحية السھم
صافي األرباح المنسوبة إلى 

  ٢٨٢٫٣٩٦  ٢٧٨٫٩٢١  )٣٫٠٣٣(  )٤١٫٢١٩(  ٢٨٥٫٤٢٩  ٣٢٠٫١٤٠  مالكي الشركة (ألف درھم)
  ======  ======  ======  =====  ====== ====== 

  المتوسط المرجح لعدد 
  ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  ٨١٧٫٥٢٣  األسھم القائمة (ألف)

  ======  ======  ======  ======  ====== ====== 
  ٠. ٣٤  ٠. ٣٤  )٠ .٠٠(  )٠ .٠٥(  ٠ .٣٥  ٠ .٣٩  السھم (درھم) أرباح/(خسائر)

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

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

لرسملة األسھم على سبيل المثال إصدار أسھم منحة. نتيجة  تم خالل السنة الحالية زيادة عدد رأس المال المصرح به والمصدر نظراً 
إلصدار أسھم سوف يتم تعديل احتساب ربيحة السھم األساسية والمخففة الخاصة بالفترة المقارنة وفقاً لذلك ويتم احتساب أرباح / خسائر 

  السھم باستخدام عدد األسھم المعدلة. 
  
  
  
  
  
  
  

اقترح أعضاء مجلس االدارة توزيعات أرباح نقدية لسنة ٢٠١٤ بواقع ٣٥% (٠٫٣٥ درھم للسھم الواحد , تتألف من ٠٫٢٥ 
درھم العادية و٠٫١٠ درھم غير عادية) وسوف يتم تقديم ھذا االقتراح العتمادة من مساھمي الشركة خالل اجتماع الجمعية 
العمومية السنوي الذى يعقد فى ابريل ٢٠١٥. فى ١٧ ابريل٢٠١٤ , وافق مساھمو الشركة خالل الجمعية العمومية السنوية 
ًبناء على اقتراح  على توزيعات أرباح نقدية ١٥% (٫١٥. درھم للسھم الواحد ) وتوزيعات أسھم بواقع ١٠% لسنة ٢٠١٣ 

   مجلس اإلدارة.   



 

٤٩ 

  ا التابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھ
  

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  القروض المصرفية   ٢٤

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم 

      
      قصيرة األجل

  ٢٦٫٩٩٧  ١٢٢٫٢٨٦  السحوبات المصرفية على المكشوف
  ٥٠١٫٢١٥  ٤٩٩٫٠٤١  قروض قصيرة األجل

  ٤٨٫٨٦١  ١٣١٫٧٣٣  إيصاالت أمانة
  ٣٣٢٫٢٦٩  ٣٤٦٫١٢٢ االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل

   ------------ --  -----------  
  ٩٠٩٫٣٤٢  ١٫٠٩٩٫١٨٢  
  ========  ======  
      

      طويلة األجل
  ١٫٢٤٧٫٠٦٠  ١٫١١٦٫٥١٠  قروض مصرفية

  )٣٣٢٫٢٦٩(  )٣٤٦٫١٢٢(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل
  -------- -----   ------------  
  ٩١٤٫٧٩١  ٧٧٠٫٣٨٨  
   ======  ======  
      

  فيما يلي أحكام وشروط القروض طويلة األجل القائمة:
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  معدل الفائدة  العملة
        

  ١٩٫٨٩٨  ١٥٫٤٦٥  ٪٨٫٢ - ٪٦٫٦  دوالر استرالي
  ١٫٤٧٥  -  ٪١٧ - ٪١٤ تاكا بنجالديشية

  ٦٧٩  ٣٤٧  ٪٨ - ٪٤  رھم إماراتيد
  ٣٨٫٧٦٦  ٥٫٩٥٧  ٪٥٫٥٥ - ٪٠٫٩  يورو

  ١٠٫١٦٧  ١٧٫٧٧٠  ٪١٠٫٣ - ٪٩٫٧  روبية ھندية
  ١٫١٧٦٫٠٧٥  ١٫٠٧٦٫٩٧١  ٪٣٫٢٥ - ٪٢٫٢٥  دوالر أمريكي

    --------- -----  ------ --------  
  ١٫٢٤٧٫٠٦٠  ١٫١١٦٫٥١٠    اإلجمالي

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

ت طويلة األجل وقصيرة األجل من بنوك مختلفة بغرض تمويل االستحواذ على موجودات أو تمويل حصلت المجموعة على تسھيال
مشاريع أو الوفاء بمتطلبات رأسمالھا العامل. تكون معظم ھذه القروض المصرفية إما بالعمالت الرسمية للشركات المقترضة ذات الصلة 

سعر صرف العملة الرسمية للشركة. يرتكز سعر الفائدة على القروض  عملة سعر صرفھا ثابت أمام وھيأو بالدوالر األمريكي، 
المصرفية على المعدالت التجارية االعتيادية. قامت المجموعة بإبرام عقود مقايضة عمالت أجنبية لغرض التحوط من تعرضھا لمخاطر 

  .٢٠١٩لى إ ٢٠١٥). تتراوح تواريخ استحقاق القروض ألجل من ٢٧العمالت األجنبية (راجع إيضاح 
  

  يتم ضمان ھذه القروض المصرفية بموجب ما يلي:
  
  رھن سلبي على موجودات المجموعة؛  )١(
 حقوق متساوية مع مقرضين آخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ )٢(
 )؛١٢رھن على السيارات ذات الصلة، لصالح البنك (راجع إيضاح  )٣(
 مليون درھم؛  ٥١٤سند إذني مقابل مبلغ  )٤(
 ى األثاث والتركيبات والمعدات الخاصة ببعض شركات المجموعة لصالح البنك؛تخصيص بوليصة تأمين عل )٥(
 ؛ من الشركةضمان تجاري  )٦(
 )؛ و ١٧و ١٦رھن على المخزون والذمم المدينة الخاصة ببعض شركات المجموعة (راجع اإليضاحين  )٧(
 ). ١٩ودائع ثابتة مرھونة (راجع اإليضاح  )٨(

  

  



 

٥٠ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٢٥

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٥٦٫٧٣٢  ٤٣٩٫٥٧٧  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٢٥٫٤٥٥  ٢٢١٫٩٠٨  مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

  ٣٨٫٠٤٣  ٧١٫٨٣٧  عمالءسلفيات من ال
  ٣٠٫١٩٥  ٤٤٫٧٥٠   وخصومات مستحقة الدفع عموالت 
  ٢٩٫٧٢٥  ٢٨٫٨٤٣  أخرىذمم دائنة 

  ------- -----   ----------  
  ٩٨٠٫١٥٠  ٨٠٦٫٩١٥  
  ======  ======  

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ٢٦

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٦٫٠٩٣  ٧٧٫٩٣٩  يناير  ١في 
  ٩٫١٣٤  ٣٫٤٥٤  (أ)) ٥االستحواذ على شركة تابعة (راجع اإليضاح  عند

  ٢١٫٤٧٩  ٢٤٫٩٤٩  المحمل للسنة
  )١٧٫٢٦٩(  )٢٨٫٢٢٦(  المبالغ المدفوعة خالل السنة

  )١٫٤٩٨(  ٧٤٨  تأثير التغيرات في سعر الصرف
   ----------  ----------  

  ٧٧٫٩٣٩  ٧٨٫٨٦٤  ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  

  
  لمالية المشتقةاألدوات ا  ٢٧

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

ً لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية في قيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والمعدل أو الم ؤشر المرجعي، تخضع للتحليل وفقا
 وتشكل األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة األدوات المشتقة. تشير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نھاية

  السنة والتي ال تكون بمثابة مؤشر على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
  

  
القيمة العادلة 

  الموجبة
القيمة العادلة 

  السالبة
  قيمة ال

  االسمية
  خالل سنة 

  واحدة
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

          
  ٣٫٨٣٥  ٣٫٨٣٥  -  ٢٩  عقود مقايضة العمالت

  ------  ------  --------  --------   
  ٣٫٨٣٥  ٣٫٨٣٥  -  ٢٩  
  ===  ====   ====   ====  
          
        ٢٠١٣ديسمبر ٣١
          

  ٢٥١٫٦٣٥  ٢٥١٫٦٣٥  ٤٧١  -  عار الفائدة عقود مقايضة أس
  ٧٫٣٢٢  ٧٫٣٢٢  -  ١٫٧٣٦  عقود مقايضة العمالت

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

  
  



 

٥١ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ٢٧

  
أبرمت المجموعة عقود مقايضة عمالت مع بنوك تجارية، حيث قامت المجموعة بموجبھا بتحويل االلتزام المتعلق بصرف   )١(

  خاضع للتحوط.مليون دوالر أمريكي إلى مبلغ بالروبية الھندية  ١٫٠٤عمالت أجنبية تصل إلى 
  

مقارنًة بمبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ٠٫٠٣بلغ الفرق بين صافي القيمة السوقية لألدوات المالية المشتقة البالغة   )٢(
أرباح : ٢٠١٣(مليون درھم  ١٫٢٤ خسائر بمبلغ، وقد ترتب على ھذا الفرق ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ١٫٢٧
  ).١١(راجع إيضاح  : إيرادات تمويل)٢٠١٣(كمصروفات تمويل ، وقد تم االعتراف بھذا المبلغ درھم)مليون  ٥٫٢٢بمبلغ 

  
  إدراج معلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق، وقياس القيمة العادلة. ٣٣تم في اإليضاح 

 

  األطراف ذات العالقة  ٢٨
  

ة، بإبرام معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في تقوم المجموعة، في سياق األعمال االعتيادي
. تقوم اإلدارة باعتماد أسعار وشروط الدفع المتعلقة بھذه "اإلفصاحات حول األطراف ذات العالقة" ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 

. فيما يلي المعامالت الھامة المبرمة من قبل المجموعة مع األطراف تبادلةبصورة م المعامالت ويتم تنفيذھا وفقاً للمعدالت المتفق عليھا
خاصة بصورة ذات العالقة باستثناء تلك المعامالت التي تم اإلفصاح عنھا في إيضاحات أخرى في ھذه البيانات المالية الموحدة (

  ): ١٥و  ٥اإليضاحين 
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  درھمألف   

      أ)   الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ٤١٣٫٨٠٤  ٢٩٠٫٨٠٩  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات    
  ٩٫١٧٧  ٤٫٧٩٧  شراء بضائع وخدمات   
  ١٫٦٤٨  ٣٧  ) ١١مصروفات فوائد (راجع اإليضاح    
  ١٫٩٨٤  ١٫٤٩٩  )١١إيرادات فوائد (راجع اإليضاح    
  ٥٫٧٣٣  ٤٫٩٣٩  إيرادات إيجارية     

  =====  =====  
      ب)  األطراف األخرى ذات العالقة

  ١٨١٫٤٣٧  ٥٫٣٧٥  وعقود إنشاءات بيع بضائع وخدمات
  ١٤٠٫٤٧٨  ١٦٢٫١١٥  شراء بضائع وخدمات

  ١٢٫٣٨٠  ٣٫٧٠٣  )١١إيرادات فوائد (راجع اإليضاح    
  ٤٫٨٣٨  ٧٫٤٣٣  إيرادات إيجار 

  ====  ====  
   

  . ١٥و  ٥أيضاً اإليضاحين راجع 
  

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

  فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين اآلخرين لدى الشركة خالل السنة:
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٥٫٨٩٠  ١٥٫٥٠٥  امتيازات قصيرة األجل
  ٤٠٧  ٧٨٢  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  ===  ===  
  المستحق من أطراف ذات عالقة 

  
ذات عالقة لدى المجموعة التي تمثل أطراف يشتمل المستحق من األطراف ذات العالقة على الذمم المدينة المستحقة من بعض الشركات 

ركات. يرى أعضاء مجلس بموجب الملكية المشتركة والعضوية في مجلس اإلدارة التي يتمتع بھا بعض األفراد في الشركة وھذه الش
إدارة الشركة، بناًء على مراجعتھم لألرصدة المستحقة، أن المخصص الحالي كاٍف لتغطية أي خسائر متوقعة نتيجة انخفاض قيمة تلك 

ذات  األرصدة المستحقة. خالل السنة الحالية والسنة السابقة، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر انخفاض قيمة مبالغ مستحقة من أطراف
األطراف ذات العالقة تخضع بعض األرصدة لدى  عالقة تزاول نشاطھا بصورة أساسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأوروبا.

  عليھا بصورة متبادلة.  ألسعار الفائدة الُمتفق 



 

٥٢ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األطراف ذات العالقة (تابع)   ٢٨

  
  المستحق من أطراف ذات عالقة (تابع)  

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٥١٤٫٨٦٠  ٤٠٨٫٤٥٤    شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ٥٢٣٫٥٢٥  ٢٢٫٥٧٣  أطراف أخرى ذات عالقة

  )٧٢٫٩٦٥(  )١٣٨٫٢٣٠(    )٣٣خسائر انخفاض القيمة (راجع اإليضاح ناقصاً: مخصص 
    ------- ------  -----------  
    ٩٦٥٫٤٢٠  ٢٩٢٫٧٩٧  
    ======  ======  

  
  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٥٫٤٧٥  ٨٫١٠٤  شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ١٣٫٦٣٤  ٥٥٫٥٩٣  ى ذات عالقة أطراف أخر

  ----------   ---------  
  ٥٩٫١٠٩  ٦٣٫٦٩٧  
  =====  =====  
  

  الذمم المدينة طويلة األجل المستحقة من أطراف ذات عالقة
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٠٣٫٤٠٠  -  من األطراف ذات العالقة المستحقة الذمم المدينة طويلة األجل 
  )٤٦٫٠٩٣(  -  ذمم المدينة طويلة األجلناقصاً: خصم ال

  -----------  -----------  
  -  ٢٥٧٫٣٠٧  

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

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

 تسوية األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة )١(
  

، قام المالك األساسي في بعض األطراف ذات العالقة بتسوية مبالغ مستحقة الدفع من قبل ھذه األطراف ذات العالقة خالل السنة الحالية
مليون درھم (صافي) في شكل قطعة أرض باإلنابة عن ھذه األطراف ذات العالقة.  ٨٣٩٫٣إلى المجموعة، والتي بلغت قيمتھا الدفترية 

  بل تسوية أرصدة ھذه األطراف ذات العالقة. وعليه، تلقت المجموعة قطعة أرض مقا
  

ً لمتطلبات  من معايير التقارير المالية  ١٣المعيار عند استالم قطعة األرض، تم تحديد قيمتھا العادلة من قبل شركة تقييم مستقلة وفقا
مليون درھم، كما تم االعتراف بأرباح  ٨٩٩٫٣: "قياس القيمة العادلة"، حيث تم االعتراف بھا كعقار استثماري بقيمة عادلة بمبلغ الدولية

مليون درھم (بعد خصم تكاليف المعاملة)، وذلك عند تسوية أرصدة األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله. فيما  ٥٩٫١الناتجة البالغة 
ة (موجودات مالية)، فقد تم يتعلق بتكلفة العقار االستثماري الذي تم االستحواذ عليه مقابل المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالق

  تحديدھا بالقيمة العادلة للعقار االستثماري الذي تم استالمه. تم االعتراف باألرباح من ھذه المعاملة على النحو التالي:
  
  
  
  
  
  



 

٥٣ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األطراف ذات العالقة (تابع)   ٢٨

  
  (تابع)تسوية األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة   )١(

    ٢٠١٤  
  ألف درھم    
      

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

    --- ----------  
    ٦٠٫٠٥١  

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

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

  
  ضريبة الدخل  ٢٩

  
المجموعة التي تعمل فيما يلي مصروفات الضريبة المتعلقة بضريبة الشركات مستحقة الدفع على األرباح المحققة من قبل بعض شركات 

  في الدول التي تفرض ضرائب:
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      الضريبة الحالية
  ٢٢٫١٦٩  ١٩٫٨٤١  السنة الحالية

      
      الضريبة المؤجلة

  ٢٫٩٨٨  ١٩١ وجود وعكس فروق الضريبة المؤقتة
  )٥٫٨٢١(  ٣٫٣٤٩  تسوية السنوات السابقة

   ---------  ---------  
  )٢٫٨٣٣(  ٣٫٥٤٠  الضريبة المؤجلة إجمالي

   ---------   ---------  
  ١٩٫٣٣٦  ٢٣٫٣٨١  مصروفات الضريبة للسنة

  ======  =====  
  ٨٧٫٢٦٠  ١٠٣٫١٣٥  مخصص الضريبة

  ======  =====  
  ٧٫٤٤٠  ٨٫٧٥٥  مطلوبات الضريبة المؤجلة

  ====  =====  
  ٢٫٦٧٨  ٢٦٨  موجودات الضريبة المؤجلة

  ===  ====  
  

: ٢٠١٣( ٢٠١٤لسنة  ٪٦٫٦ركة نشاطھا في دولة ال تفرض ضرائب. يبلغ معدل الضريبة الفعلي الموحد للمجموعة تزاول الش
  ، ويرجع ذلك بصورة أساسية لتأثير المعدالت الضريبية في الدول الخارجية.)٪٦٫٦٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٤ 

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

  (تابع) ية الموحدةحول البيانات المال إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   ٣٠

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٩٠٫٤١٧  ٩١٫٢٣٠  خطابات ضمان
  ٦٧٫٨٢٣  ٢٢٧٫٢٠٧  اعتمادات مستندية
  ٥٥٥  ٦٫١٨٩  ارتباطات رأسمالية

  ٥٨٫٣٢١  ٤٨٫٨٩٠  محتملة ضريبة القيمة المضافة والتزامات ضريبية أخرى 
  =====  =====  
  

كما ھناك خالفات بشأن بعض التقييمات  لم تتم مراجعة اإلقرارات الضريبية لبعض السنوات في بعض الدول من قبل السلطات الضريبية
دارة المجموعة مقتنعة بأنه . إال أن إباإلضافة إلى مطالبات ضريبة القيمة المضافة من السلطات الضريبية الضريبية التي لم تتم تسويتھا

  قد تم رصد مخصصات كافية لاللتزامات الضريبية المحتملة.
  

قد تنشأ بعض االلتزامات الضريبية األخرى المحتملة في سياق األنشطة التعاقدية االعتيادية للمجموعة، التي ال يمكن تحديدھا في ھذه 
  دارة ترى أن ھذه االلتزامات المحتملة ال تبدو مادية.المرحلة بناء على المعلومات المتاحة حالياً. إال أن اإل

  
ديسمبر  ٣١مقابل السلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة من بنوك تجارية. كما في  تجاريةقامت الشركة بإصدار ضمانات 

  .مليون درھم) ٣٤٦: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٣٦٤، بلغت قيمة الضمانات القائمة ٢٠١٤
  

  



 

٥٥ 

  ك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيرامي
  

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الحصص غير المسيطرة   ٣١

  
    جوھرية. عة التي لھا حصص غير مسيطرة يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل شركة من الشركات التابعة للمجمو  

  

  
  شركات التابعة داخل دولةال

  اإلمارات العربية المتحدة
  الشركات التابعة خارج دولة
  اإلمارات العربية المتحدة

  المحذوفات بين
  شركات المجموعة

  
  اإلجمالي

  معاد بيانھا         معاد بيانھا         
  ٢٠١٣    ٢٠١٤  ٢٠١٣    ٢٠١٤  ٢٠١٣    ٢٠١٤  ٢٠١٣    ٢٠١٤  ديسمبر 

  --------------------------------------------------------------------------- ألف درھم  -------------------------------------------------------  
                  

  ٥٤٦٫١٢١  ٥٢١٫٤٢٠  )٢٠٫٦٢٠(  )٢٨٫٨٥٠(  ٥٣٦٫٦٦٦  ٤٧٩٫٩٥٤  ٣٠٫٠٧٥  ٧٠٫٣١٦  الموجودات غير المتداولة 
  ٩٧٣٫٧٨٦  ١٫١١٤٫٨٩١  -  -  ٦١٠٫٠٦١  ٦٩٢٫١٦٢  ٣٦٣٫٧٢٥  ٤٢٢٫٧٢٩  الموجودات المتداولة 

  ٧٢٫٠٥٨  ٨٣٫٠٨٥  -  -  ٦٦٫٩٤٠  ٧٤٫٧٤٦  ٥٫١١٨  ٨٫٣٣٩  المطلوبات غير المتداولة 
  ٦٤٢٫٦٨٥  ٦٤٢٫٤٥٥  -  -  ٤٠٧٫٩٣٠  ٤٣٤٫٢٦٩  ٢٣٤٫٧٥٥  ٢٠٨٫١٨٦  المطلوبات المتداولة 

               
  ٨٠٥٫١٦٤  ٩١٠٫٧٧١  )٢٠٫٦٢٠(  )٢٨٫٨٥٠(  ٦٧١٫٨٥٧  ٦٦٣٫١٠١  ١٥٣٫٩٢٧  ٢٧٦٫٥٢٠  صافي الموجودات 

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

  ١٦٥٫٩٧٣  ٢٢٦٫٥٠٥  )٢٠٫٦٢٠(  )٢٨٫٨٥٠(  ١١٨٫٠٦٧  ١٢٣٫٣٦٠  ٦٨٫٥٢٦  ١٣١٫٩٩٥  القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 
  ======  =====   ======  ======   ======  ======   ======   ======  
                  

  ١٫١٩٨٫٦٦٦  ١٫٠٩٩٫٨٢١  -  -  ٨٠٨٫٢٢٣  ٧٨٥٫٤٩٠  ٣٩٠٫٤٤٣  ٣١٤٫٣٣١  اإليرادات 
               

  )٣٠٫٢٩٢(  ١٢٫٢٩٨  -  -  )١٠٫٤٤٩(  ٩٫٣٤٣  )١٩٫٨٤٣(  ٢٫٩٥٥  األرباح / (الخسائر) 
            

  ٥٧٫٨٧٩  ٢٥٫٠٥٦  -  -  ٥٨٫١٢١  ٢٤٫٩٩١  )٢٤٢(  ٦٥  اإليرادات الشاملة األخرى 
                  

  ٢٧٫٥٨٧  ٣٧٫٣٥٤  -  -  ٤٧٫٦٧٢  ٣٤٫٣٣٤  )٢٠٫٠٨٥(  ٣٫٠٢٠  دات الشاملة إجمالي اإليرا
  = ====  ======   ======  ======  =====  ======   ======  ======  
                  

  )١٠٫١١٢(  ٢٫٧٧٨  ٨٣٣  ١٫٥٥٥  )٣٫٤٣٣(  ٣٧٦  )٧٫٥١٢(  ٨٤٧  األرباح/(الخسائر) الموزعة على الحصص غير المسيطرة 
  لموزعة على الحصص إجمالي اإليرادات الشاملة ا

  ٣٨  غير المسيطرة    
  
)٣٣٫٢٢٥  ٤٫٤٠٦  )١١٠  -  

  
-  ٢٣٫٠٠٣  ٤٫٤٤٤  

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



 

٥٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ود اإليجار التشغيليةعق  ٣٢

  
  كمؤجر:   

  
تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية. تمتد عقود اإليجار عادًة لفترة تزيد عن خمس 

  ئدة لدى السوق. سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السا
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢١٫٧٥٣  ٢١٫٩١٦  أقل من سنة
  ٥٨٫١٦٠  ٦٥٫٣٧٠  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١٦٣٫٦٤٩  ١٣٤٫٤١١  أكثر من خمس سنوات
  ------------  -----------  
  ٢٤٣٫٥٦٢  ٢٢١٫٦٩٧  
  ======  ======  

  األدوات المالية      ٣٣
  

  المخاطراإلطار العام إلدارة 
  

  تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية: 
  
 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  
  

يقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله، ويصف أغراض المجموعة وسياساتھا والطرق المستخدمة 
  مخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.من قبلھا لقياس وإدارة ال

  
 يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة. تكون اإلدارة العليا

مة إلى مجلس اإلدارة حول للمجموعة مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم بتقديم تقارير منتظ
أنشطتھا. يتكون اإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من سياسات إدارة المخاطر موثقة بصورة رسمية في 

  بعض المجاالت، وسياسات غير رسمية إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى. 
  

الرسمية وغير الرسمية) لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة ولوضع يتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة (
الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ومراقبتھا وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم 

خالل معايير وإجراءات التدريب الخاصة بھا إلى توفير لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة من 
  بيئة رقابية نظامية وبناءة يدرك فيھا كافة الموظفين أدوارھم والتزاماتھم. 

  
تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما 

لة عن مراجعة فاعلية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة أنھا مسؤو
لجنة التدقيق في القيام بدورھا اإلشرافي. يقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة 

  ير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.المخاطر، ويقوم بتقديم تقار
  

كجزء من تطبيق سياسات إدارة المخاطر، تكون اإلدارة العليا مسؤولة أيضاً عن وضع وتطبيق أنظمة رقابية بغرض مواجھة المخاطر 
من قبلھا وبنيتھا التحتية، التشغيلية الناتجة عن عدة أسباب متنوعة ترتبط بعمليات المجموعة وموظفيھا والتكنولوجيا المستخدمة 

باإلضافة إلى عوامل خارجية أخرى تنشأ عن المتطلبات القانونية والنظامية، ومدى استقرار الحالة السياسية واالقتصادية في الدول 
  التي تزاول المجموعة أعمالھا فيھا، ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليھا بصورة عامة.

  
شركة تابعة في إيران، سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. المحدودة ("رأس الخيمة إيران")، وھي  ٢٠١٤بر ديسم ٣١لدى المجموعة في 

 مليون درھم) ٢١٥٫٥٧: ٢٠١٣(مليون درھم  ٢٠٧٫٦٤شركة تعمل في مجال تصنيع وبيع بالط السيراميك ، ويبلغ صافي موجوداتھا 
  كما في ذلك التاريخ. (قيم تعكس التضخم غير االعتيادي) 



 

٥٧ 

  يراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةس
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر (تابع)

  
األموال من  حركةوالحظر المفروض على النفط، فإن  نظراً للوضع السياسي في إيران وفرض عقوبات مالية وتجارية شديدة الصرامة

ً في  إيران عبر القنوات المصرفية أصبح أمر غاية في الصعوبة. قيمة العملة  . إال أن٢٠١٤و  ٢٠١٣أصبحت العملة مستقرة نسبيا
ً في . إال أن العملة اإليرانية أصبحت مستقر٢٠١٤ في مقابل الدوالر األمريكي ٪١٠انخفضت بواقع اإليرانية  . خالل ٢٠١٣ة نسبيا
  ، تعطي المناقشات المتعلقة برفع العقوبات المالية والتجارية شديدة الصرامة أمال في تعافي االقتصاد. ٢٠١٤و ٢٠١٣

  
بما الظروف العالمية والسياسية الحالية  ظلتعرض المجموعة للمخاطر في إيران في تاريخ التقرير في  بمراجعةإدارة الشركة  تقام

جموعة رى اإلدارة أن المت ،مراجعتھاالمناقشات الجارية حول رفع العقوبات على إيران والعوامل الموضحة أعاله. بناًء على في ذلك 
مخصص النخفاض القيمة ضمن ب لالعتراف ضرورة وجود رى اإلدارة عدمتوبالتالي  في إيران ھاستكون قادرة على استرداد استثمار

   ما في تاريخ التقرير.كھذه البيانات المالية الموحدة 
  

تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من القروض المصرفية والذمم الدائنة التجارية واألخرى واألرصدة المستحقة إلى 
 أطراف ذات عالقة. لدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد وما يعادله والمستحق من

  أطراف ذات عالقة. 
 

ً بأدوات مشتقة تتمثل في عقود مقايضة عمالت. تھدف المجموعة من ذلك إلى إدارة مخاطر صرف العمالت  تحتفظ المجموعة أيضا
ً لسياسة المجموعة، ال يتم تنفيذ أي معامالت تتعلق بالمتاجرة في األدوات  الناتجة من عمليات المجموعة وموارد التمويل لديھا. طبقا

  مشتقة.ال
   

  مخاطر االئتمان
  

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن 
والمبالغ  الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى الخاصة بالمجموعة

  المستحقة من أطراف ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك. 
  

  التعرض لمخاطر االئتمان
  

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير: 
    

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

  ٢٠٥٫١٦٢  -  يلة األجل مستحقة من أطرف ذات عالقة ذمم مدينة طو
 ١٫٠١٤٫٧٠٥ ١٫٠٥١٫٦٩٨  الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ٤٩٧٫٧٣٣  ٤٤٨٫٣٤٦  النقد لدى البنك
  ٩٦٥٫٤٢٠  ٢٩٢٫٧٩٧  المستحق من أطراف ذات عالقة 

   ---------- ----  ---------- ----  
  ٢٫٦٨٣٫٠٢٠  ١٫٧٩٢٫٨٤١  
   =======  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان (تابع)

  
  التعرض لمخاطر االئتمان (تابع)

  
  تحق من أطراف ذات عالقة الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبلغ المس

  
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. تضع اإلدارة في االعتبار التوزيع 

أنه  الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزاول بھا العمالء أنشطتھم، حيث
من المحتمل أن يكون لھذه العوامل تأثير على مخاطر االئتمان. إن المبالغ المستحقة من أكبر عشرة عمالء لدى المجموعة تمثل 

. تتركز مخاطر االئتمان بصورة جوھرية من ٢٠١٤ديسمبر  ٣١من الذمم المدينة القائمة كما في  )٪٢١٫٢٧: ٢٠١٣( ٪٣٢٫٩٨
  شرق األوسط وأروبا.الناحية الجغرافية في منطقة ال

  
قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبھا تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطھا الخاصة 
بالسداد والتوريد. يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل ھذه الحدود الحد األقصى للمبلغ المصرح به دون الحاجة لموافقات من 

  إلدارة العليا للمجموعة؛ وتتم مراجعة ھذه الحدود بصورة دورية. ا
  

ضمن إطار مراقبة مخاطر االئتمان، يتم تصنيف العمالء واألطراف ذات العالقة وفقاً لخصائصھم االئتمانية، بما في ذلك ما إذا كانوا 
  نة وتواريخ االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي سابقة. أفراد أو ھيئات قانونية، والموقع الجغرافي، وقطاع العمل وأعمار الذمم المدي

  
تقوم المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والمبالغ 

في عنصر الخسائر المحددة الذي  المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى. تتمثل العناصر الرئيسية لھذا المخصص
يرتبط بالتعرضات الھامة في حالتھا الفردية وعنصر الخسارة الجماعي المخصص لمجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق 
ة بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم التعرف عليھا حتى اآلن. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعي بناًء على المعطيات التاريخي

  إلحصائيات السداد لموجودات مالية مماثلة. 
  

فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان والذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير 
  حسب المنطقة الجغرافية والقطاعات التشغيلية:

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١٫٣٤١٫٠٦٢ ٨٠٦٫٩٠٨  وسطالشرق األ
  ٤٨٠٫٤٠٣  ٢١٣٫٢٢٢  دول منطقة اليورو

  ١٦٦٫٧٩٦  ١٨٩٫٣٣٢  دول أسيا (باستثناء الشرق األوسط)
  ١٩٧٫٠٢٦  ١٣٥٫٠٣٣  مناطق أخرى

   ---------- ----  ------ -------  
  ٢٫١٨٥٫٢٨٧  ١٫٣٤٤٫٤٩٥  
  =======  =======  

     
 ١٫٥٩٥٫٣١٨ ١٫١٠٣٫٨٨٥  التجارة والصناعة

  ٤٧٩٫٣١٧  ١١٨٫٧٥٩  تالمقاوال
  ١٣٫٤٦٠  ٤٧٫٥٣٥  صناعات أخرى

  ٩٧٫١٩٢  ٧٤٫٣١٦  أخرى
  ------- -------  ------- ------  
  ٢٫١٨٥٫٢٨٧  ١٫٣٤٤٫٤٩٥  
  ========  =======  
  
  
  
  



 

٥٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان (تابع)

  
  خسائر انخفاض القيمة

  
 مليون درھم) ١٨١٫٨٥: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٤٥٫٥٤، تعرضت ذمم مدينة تجارية بقيمة اسمية تبلغ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

  لمدينة التجارية:لالنخفاض في القيمة. فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم ا
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١٥٠٫٧٢٣ ١٨١٫٨٥٥  يناير  ١في 
  ٦٣٫٩٩٧  -  ) ٨المحمل على السنة (راجع اإليضاح 

  )٣٢٫٨٦٥(  )٣٦٫٣١٢(  المبالغ التي تم عكسھا/ شطبھا 
   ---------- --  -----------  

  ١٨١٫٨٥٥  ١٤٥٫٥٤٣  ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  
   
  يما يلي الحركة في مخصصات خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة:ف
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٦٠٫٠٩٠ ٧٢٫٩٦٥  يناير  ١في 
  ١٢٫٨٧٥  ٦٥٫٢٦٥ )٨المحمل على السنة (راجع اإليضاح

  -----------   ---------  
  ٧٢٫٩٦٥  ١٣٨٫٢٣٠  ديسمبر  ٣١في 

  ===== =  =====  
  

  ديسمبر: ٣١فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تتعرض النخفاض في القيمة كما في 
  

غيــر متأخرة     
السداد ولم تتعرض 

النخفاض في 
  القيمة

  
  |-متأخرة السداد ولكنھا لم تتعرض النخفاض في القيمة -|    

  اإلجمالي  
  أقــــــل من 

  يوماً  ١٨٠
  -١٨٠من 
٣٦٠  ً   يوما

  أكثر مــــن 
٣٦٠  ً   يوما

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            

١٠٢٫٧٠٣  ٧١٫٣٧٧  ٢٨٧٫٦٢٠  ٤٧٥٫٦٧٦  ٩٣٧٫٣٧٦  ٢٠١٤  
  ======  ======  ======  ======  ======  

١٣١٫٩١٧  ١٢٧٫٣٣٨  ٣٢١٫٦١٠  ٣١٠٫٩٨٤  ٨٩١٫٨٤٩  ٢٠١٣  
  ======  ======  ======  ======  ======  

  
متوقع أن يتم تحصيل كافة الذمم المدينة التي لم تتعرض النخفاض في قيمتھا استناداً إلى الخبرة السابقة وأداء القطاع والتحليل من ال

الشامل لمخاطر االئتمان العميل. لم تعتاد المجموعة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدينة وبالتالي فإن الغالبية العظمى من الذمم 
  تخضع لضمانات. المدينة ال 

  
  
  
  
  



 

٦٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان (تابع)

  
  األرصدة لدى البنوك

  
ئتمان من خالل إيداع األرصدة لدى بنوك دولية ومحلية. نظراً لمكانة البنوك التي تتعامل تقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر اال

معھا المجموعة، ال تتوقع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته. يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك ومؤسسات 
  ذات سمعة جيدة. مالية 

  
  المشتقات 

  
  ذات سمعة جيدة. مقابلة ومؤسسات مالية  بنوكتقات مع يتم إبرام عقود المش

  
  مخاطر السوق

  
تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 

ف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة التعرضات أسھم الملكية على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الھد
  لمخاطر السوق والتحكم فيھا ضمن حدود مقبولة بھدف تحقيق أعلى عائد ممكن.

  
  مخاطر العمالت

  
تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت من عمليات البيع والشراء واالقتراض التي تتم بعملة خالف العمالت الرسمية لشركات 

كات داخل المجموعة التي تكون عملتھا الرسمية ھي الدرھم اإلماراتي لمخاطر عمالت فيما يتعلق المجموعة. ال تتعرض الشر
ً أمام الدوالر األمريكي. إال أنه يتم التحوط  بالمعامالت التي تتم بالدوالر األمريكي نظراً لثبات سعر صرف الدرھم اإلماراتي حاليا

موعة بتنفيذھا بالدوالر األمريكي باستخدام عقود مقايضة عمالت. تتمثل العمالت بصورة جزئية من المعامالت التي تقوم شركات المج
  التي تنشأ عنھا مخاطر عمالت بصورة أساسية بعمالت الدوالر األمريكي واليورو والجنية اإلسترليني.

  
قل مدة استحقاقھا عادًة عن تقوم المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لھا، والتي ت

سنة واحدة من تاريخ التقرير. كما أن لدى المجموعة ترتيبات مقايضة عمالت تزيد مدة استحقاقھا عن سنة. إال أن المجموعة ال تحتفظ 
  بعقود صرف آجلة في تاريخ التقرير للتحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لھا.

  
القرض. وبصورة عامة، تتم عمليات االقتراض بالعمالت التي تتوافق مع التدفقات النقدية التي يتم احتساب الفائدة على القروض بعملة 

  تنتج من خالل عمليات المجموعة ذات الصلة. 
  

فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى التي تتم بعمالت أجنبية، تھدف سياسة المجموعة إلى المحافظة على صافي 
وى معقول من خالل بيع أو شراء العمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف الفورية عندما تقتضي الضرورة معالجة تعرضھا ضمن مست

  حاالت اختالل التوازن قصيرة األجل.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية في

  
   األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع) 

  
  التعرض لمخاطر العمالت 

  
  فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:

  
  اليورو   الدوالر األمريكي   الجنية اإلسترليني  
  -----------------المبلغ باآلالف  ----------------------  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

        
الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك المستحق من 

  ٥١٫٨٤٢  ٩٥٫٢٤٧  ٨٫٤٥٧  أطراف ذات عالقة)
  ٢٫٣٣٠  ١٤٫٣٣٨  ٣٫٤٧٥  النقد واألرصدة المصرفية

  )٣٤٫٩٩٨(  )٤٦٫١٤٥(  )٣٫٣٨١(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )٧٫٠٥٩(  )٤٠٦٫٣٠٤(  )٢٧٨(  قروض مصرفية 

   ----------  --------- -----   ----------  
  ١٢٫١١٥  )٣٤٢٫٨٦٤(  ٨٫٢٧٣  صافي التعرض في بيان المركز المالي

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

        ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
        

الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك المستحق من 
  أطراف ذات عالقة)

  
١٠٩  

  
١٣٧٫٥١١  

  
٣٨٫٦٧٨  

  ٦٫٤٠٨  ٢٨٫٠٤٦  ٦٫٤٣٨  النقد واألرصدة المصرفية
  )١٧٫٧١٣(  )٣١٫٧٢٨( )٦١٥( الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )٥٫٣٣٧(  )٣٩٧٫٤٧٤(  -  قروض مصرفية 
   ---------  ----- --------   ----------  

  ٢٢٫٠٣٦  )٢٦٣٫٦٤٥(  ٥٫٩٣٢  صافي التعرض في بيان المركز المالي
  -  ١٫٩٩٣  -  معامالت صرف آجلة

   ---------   ---------- ---  ---------  
  ٢٢٫٠٣٦  )٢٦١٫٦٥٢(  ٥٫٩٣٢  صافي التعرض

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

  فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:
  

  
  سعر الصرف الفوري     

  مـــتوسط ســعر الصرف    في تاريخ التقرير       
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
          

  ٥ .٧٤١  ٦ .٠٥٠  ٦ .٠٥٥  ٥ .٧٠٢  جنية إسترليني
  ٣ .٦٧٤  ٣ .٦٧٤  ٣ .٦٧٤  ٣ .٦٧٤  ريكيدوالر أم
  ٤ .٨٧٦  ٤ .٨٧٨  ٥ .٠٤٩  ٤ .٤٧١  يورو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع) 

  
  ل الحساسيةتحلي

  
 ٣١في  ٪٥إن ارتفاع (انخفاض) الدرھم اإلماراتي، كما ھو مبين أدناه، مقابل الدوالر األمريكي واليورو والجنيه اإلسترليني بنسبة 

ديسمبر كان سيؤدي إلى زيادة (نقص) األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. يرتكز ھذا التحليل على تغيرات صرف العمالت 
ية التي ترى اإلدارة أنھا محتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير. يفترض ھذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وبصورة األجنب

خاصة أسعار الفائدة ويتغاضى عن تأثير عمليات البيع والشراء المتوقعة. تم إجراء ھذا التحليل على نفس األساس المتبع في سنة 
٢٠١٣.  

  
  انــــــــــــــــــــــــــــــــــخفاض  ـــــــــــــــــــــــفاعارتـــــــــــــ  
  األربــــــاح   

  أو الخسائر
  حـقوق 
  الملكية

  األربـــــاح 
  أو الخسائر

  حـقوق 
  الملكية

  -----------------------------ألف درھم  ------------------------------   
          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  -  )٢٫٣٥٩(  -  ٢٫٣٥٩  يجنية إسترلين
  -  ٦٢٫٩٧٥  -  )٦٢٫٩٧٥(  دوالر أمريكي

  -  )٢٫٧٠٩( - ٢٫٧٠٩  يورو
  

          
          ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  -  )١٫٧٩٦(  -  ١٫٧٩٦  جنية إسترليني
  -  ٤٨٫٠٥٩  -  )٤٨٫٠٥٩(  دوالر أمريكي

  -  )٥٫٥٦٣( - ٥٫٥٦٣  يورو
  

  
  مخاطر أسعار الفائدة

  
في أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية بالتزامات المجموعة المتعلقة بالديون طويلة يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات 

  األجل التي تخضع ألسعار فائدة عائمة.
  

تھدف سياسة المجموعة إلى إدارة تكاليف الفائدة الخاصة بھا باستخدام خليط من القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة. ومن 
قوم المجموعة بإبرام عقود مقايضة أسعار فائدة والتي بموجبھا توافق المجموعة على أن تقوم بتبادل الفرق بين قيم أجل تحقيق ذلك ت

ُ إلى المبلغ األصلي االسمي المتفق عليه. يتم إعداد عقود المقايضة  معدالت الفائدة الثابتة والمتغير، على مدى فترات محددة، استنادا
من القروض ألجل لدى المجموعة  )٪١٨: ٢٠١٣( ٪٦ نسبة ، تخضع٢٠١٤ديسمبر  ٣١ذات الصلة. في للتحوط من التزامات الدين 

  لمعدل فائدة ثابت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الية (تابع)األدوات الم     ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع) 

  
  مخاطر أسعار الفائدة (تابع) 

  
  فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة بتاريخ التقرير: 

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم   ألف درھم   

    األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
      

      موجودات مالية
  ١٠٤٫٥٥٣  ١١٤٫٣٦٥  ودائع ثابتة

  ٢٤٫٤٨٤  ٢٫٥٤٠  ودائع ھامشية 
  ٢٠٥٫١٦٢  -  ذمم مدينة طويلة األجل مستحقة من أطراف ذات عالقة

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

      مطلوبات مالية
  ٣٣٢٫٥٥١  ١١٠٫٨٣٠  قروض مصرفية 

  =====  =====  
      األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

      
      موجودات مالية

  ٣٧٫١٢٢  ٢٫٧٥٦  عالقة المستحق من أطراف ذات
 ======  ======  

      مطلوبات مالية
  ٤٢٫٦١٧  ٧٫٤٤٤  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ١٫٤٩١٫٥٨٢  ١٫٧٥٨٫٧٤٩  قروض مصرفية 
  ========  ========  
  

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  

مطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودات وال
  الخسائر. لذا فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير ما كان ليؤثر على األرباح أو الخسائر.  

  
  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  
نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادة/(نقص) األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية  ١٠٠إن التغير بمقدار 

بالمبالغ المبينة أدناه. ويفترض ھذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبية. تم إجراء ھذا التحليل على 
  . ٢٠١٣نفس األساس المتبع في 



 

٦٤ 

  يراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةس
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)األدوات المالية   ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع)

  
  مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

  
  (تابع) غيرتحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المت

  
  األربــــاح أو الـخسائر             

  الزيادة بـــــــمقدار  
  نقطة أساس ١٠٠

  الــــــــنقص بمقدار
  نقطة أساس ١٠٠

      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
      

      المالية المطلوبات
  )٥٥٤(  ٥٥٤ األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ===  ====  
      ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

      
      ت الماليةالموجودا

  )٣٧١(  ٣٧١  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  ===  ====  

      المطلوبات المالية
  )٢٥٫٨٨٠(  ٢٥٫٨٨٠  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ٦٫٢٦٣  )٦٫٢٦٣(  عقود مقايضة أسعار فائدة
  ======  ======  

  
  مخاطر السيولة 

  
صعوبة التي تواجھھا المجموعة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن ال

التي تتم تسويتھا من خالل الدفع نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. يتمثل منھج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان امتالكھا 
ماتھا عند استحقاقھا في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون دائماً السيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، للوفاء بالتزا

  تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. 
  

تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة التي تتعرض لھا من خالل ضمان وجود تسھيالت مصرفية. تتطلب الشروط االئتمانية 
يوماً من تاريخ إصدار فواتير بھذه المبالغ. تتم عادًة تسوية الذمم الدائنة  ٢٧٠إلى  ١٢٠بالغ خالل فترة من للمجموعة أن يتم تحصيل الم

  يوماً من تاريخ الشراء. ١٢٠إلى  ٩٠خالل فترة تتراوح من 
  

ً إلى ضمان أن يتوفر لديھا نقد كافي بالصندوق للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء  تھدف المجموعة غالبا
  بااللتزامات المالية، ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي ال يمكن التنبؤ بھا بصورة موثوقة مثل الكوارث الطبيعية.

  



 

٦٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)األدوات المالية   ٣٣

  
  مخاطر السيولة (تابع)

  
  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير، بما في ذلك دفعات الفوائد المقدرة: 

  
  ----------- -------الـــــــتدفقات النــــــــقدية الـــــــــــــتعاقدية -----------------     

  
  الـــقيمة 
 اإلجمالي الدفترية

شھرين أو 
  سنة ٢-١  شھر ١٢-٢  أقـــــــــــل

أكثر من 
  سنتين

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
              ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

              
              المطلوبات المالية غير المشتقة:

              
  )٤٥٥٫٨١١(  )٣٥٢٫٣٩٩(  )٧٩١٫٢٨٢(  )٣٣٦٫١٢٣(  )١٫٩٣٥٫٦١٥(  ١٫٨٦٩٫٥٧٠  القروض المصرفية

  -  )٢٤٫٤١٣(  )٦٤٧٫٢٢٣(  )١٣٥٫٢٧٩(  )٨٠٦٫٩١٥(  ٨٠٦٫٩١٥  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  -  )٣٫٨٥٥(  )١٩٫٦٠٠(  )٤٠٫٢٤٢( )٦٣٫٦٩٧( ٦٣٫٦٩٧ المستحق إلى أطراف ذات عالقة

              
              المطلوبات المالية المشتقة:

              
  -  -  )٣٫٨٣٥(  -  )٣٫٨٣٥(  ٣٫٨٣٥  العمالتعقود مقايضة 

   -------------  ---------------   ------------   --------------   ------------   ------------  
  ٤٥٥٫٨١١(  )٣٨٠٫٦٦٧(  )١٫٤٦١٫٩٤٠(  )٥١١٫٦٤٤(  )٢٫٨١٠٫٠٦٢(  ٢٫٧٤٤٫٠١٧(  
  ========  =========  =======  =========  =======  =======  

              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
              

              المطلوبات المالية غير المشتقة:
              

  )٦٢٦٫٩١١(  )٣٣٥٫٠١٠(  )٨٦٧٫٥١٤(  )٨٢٫٦٤١(  )١٫٩١٢٫٠٧٦(  ١٫٨٢٤٫١٣٦  القروض المصرفية
  -  )٢٤٫٣٠٥(  )٨٦٧٫٦٤٠(  )٨٨٫٢٠٥(  )٩٨٠٫١٥٠(  ٩٨٠٫١٥٠  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  -  )١٤٫٣٤٦(  )٤٤٫٧٦٣(  )٥٩٫١٠٩(  ٥٩٫١٠٩  إلى أطراف ذات عالقةالمستحق 
              

              المطلوبات المالية المشتقة:
              

  -  -  )٧٫٣٢٢(  )٧٫٢٣٣(  -  ١٫٧٣٦  العمالتعقود مقايضة 
  -  -  -  )٤٧١(  )٤٧١(  ٤٧١  عقود مقايضة أسعار فائدة

   -------------  ---------------   ------------  ------- -------   ------------   ------------  
  ٦٢٦٫٩١١(  )٣٥٩٫٣١٥(  )١٫٧٥٦٫٨٢٢(  )٢٢٣٫٣١٣(  )٢٫٩٥١٫٨٠٦(  ٢٫٨٦٥٫٦٠٢(  
  ========  ========  =======  ========  =======  ======  
  

  مخاطر حقوق الملكية
  

  ال تتعرض المجموعة بصورة جوھرية لمخاطر أسعار حقوق الملكية. 
  

  إدارة رأس المال
  

. يسعى وكسب ثقة المستثمر والدائن االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال لضمان التطور المستقبلي لألعمالفي  المجموعةسياسة  تتمثل
  مجلس اإلدارة للحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة وبين المميزات والضمانات التي يوفرھا الوضع الجيد لرأس المال. 

  
وتقوم بإجراء التعديالت الالزمة عليه في ضوء التغيرات في ظروف العمل. يتألف  الخاص بھا المالأس رتقوم المجموعة بإدارة ھيكل 

رأسمال المجموعة من أسھم رأس المال واحتياطي عالوة األسھم واحتياطي رأس المال واالحتياطي القانوني واحتياطي التحويل 
. يتألف مليون درھم) ٢٫٦٣٩: ٢٠١٣( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١درھم كما في  مليون ٣٫٠٣٥واالحتياطي العام واألرباح المحتجزة ويبلغ 

  الدين من قروض وسلفيات تخضع لفائدة. 



 

٦٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)األدوات المالية   ٣٣

  
  س المال (تابع)إدارة رأ

  
  فيما يلي نسبة الدين إلى حقوق الملكية كما في تاريخ التقرير:

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٢٫٦٣٩٫٤٣٥ ٣٫٠٣٤٫٨١٣  حقوق الملكية
  ========  ========  

  ١٫٧٩٧٫١٣٦  ١٫٧٤٧٫٢٨٤  الديون
 ========  ========  

  ٠٫٦٨  ٠٫٥٨  نسبة الديون إلى حقوق الملكية
  ====  ====  
  

  أي تغير في منھج المجموعة بشأن إدارة رأس المال خالل السنة الحالية.  ال يوجد
  

  القيم العادلة  
  

  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  )أ(
  

ك عقود في تاريخ التقرير (بما في ذل ٢تحتفظ المجموعة بمطلوبات مالية يتم قياسھا بالقيمة العادلة، والتي تم تصنيفھا ضمن المستوى 
  مقايضة لعمالت مختلفة).

  
تجارية عالوة على ذلك، لم تقم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والذمم الدائنة ال

أن قيمھا العادلة تقارب واألخرى والمستحق من/إلى أطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض المصرفية حيث 
قيمھا الدفترية نظراً لطبيعة ھذه األدوات قصيرة األجل حيث أن تأثير الخصم غير ھام. في حال كانت ھذه األدوات ذات طبيعة طويلة 

  ة في تاريخ التقرير.األجل، يتم تقدير القيمة العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة السوقي
  

  طرق التقييم والمدخالت الھامة غير الملحوظة  )ب(
  

، باإلضافة إلى المدخالت الھامة غير الملحوظة المستخدمة في طريقة ٢فيما يلي طرق التقييم المستخدمة في قياس القيم العادلة للمستوى 
  المقارنة السوقية.

  
  األدوات المالية التي تم قياسھا بالقيمة العادلة

  
مختلفة على العروض/األسعار المقدمة من قبل األطراف المقابلة من البنوك والمؤسسات اللعمالت اترتكز القيم العادلة لعقود مقايضة 

  المالية.
  

  احتساب التضخم غير االعتيادي  ٣٤
  

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

سيراميك  وفي )٢٠١٣(من  سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة"، شركة تابعة في إيرانللمركز المالي. وقد تم تطبيق ذلك على "
تم احتساب التأثير من خالل عوامل  ليه، وع)٢٠١٤(من  ، شركة تابعة في السودانرأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار المحدودة

  التحويل المشتقة من مؤشر أسعار المستھلك. فيما يلي عوامل التحويل المستخدمة في إعادة عرض البيانات المالية للشركة التابعة:
  

  -------------السودان  -------------   ----------- إيران  ---------- --  
  عامل التحويل  المؤشر   عامل التحويل  المؤشر   
  ١٫٠٠٤  ٤٥٩  ١٫١٢٠  ٥٤٨  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  ١٫٤١٩  ٤٥٧  ١٫٣١٥  ٤٨٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  ١٫٤٦٠  ٣٢٢  ١٫٣٨٣  ٣٧٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ١٫٢١٢  ٢٢٠  ١٫٢٢٤  ٢٦٩  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  ١٫٠٦٠  ١٠٠  -  ١٠٤  ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١
  -  ٩٤  -  -  ٢٠٠٤ديسمبر  ٣١



 

٦٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  (تابع)  احتساب التضخم غير االعتيادي  ٣٤
  

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

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

 المحتفظ بھا والبنود التي يمكن استردادھا أو دفعھا بمبالغ نقدية؛
يتم تسجيلھا كموجودات ومطلوبات متداولة في تاريخ بيان المركز المالي فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات غير المالية التي لم  .٢

 ومكونات حقوق المساھمين، يتم إعادة بيانھا من خالل تطبيق عوامل التحويل ذات الصلة؛
ان المركز يتم إعادة بيان البيانات المالية المقارنة باستخدام مؤشرات التضخم العام في ضوء وحدة القياس المتداولة في تاريخ بي .٣

 المالي؛
 الصلة أو عوامل التحويل بنھاية السنة؛ و وذ ربع السنويمن خالل تطبيق المتوسط  الدخليتم إعادة بيان كافة بنود بيان  .٤
مالية من التضخم غير  /أرباحيتم إدراج التأثير على صافي المركز المالي للمجموعة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد كخسائر .٥

 االعتيادي.
  

لھا تأثير على تعديل بعض السياسات المحاسبية مستوى الشركة  ٢٩إن تطبيق إجراءات إعادة البيان الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي 
ادي التابعة، والتي تم استخدامھا عند إعداد البيانات المالية بموجب تحويل التكلفة التاريخية. فيما يلي تأثير احتساب التضخم غير االعتي

  :والسودان التابعة في إيران اتالبيانات المالية الموحدة بسبب الشركعلى 
  
  اإلجمالي   السودان  إيران  
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  
        

  ١٦٩٫٧٠٧  -  ١٦٩٫٧٠٧  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ تأثير التضخم غير االعتيادي المقيد حتى
  ======  ====  ======  

        ٢٠١٤لسنة
        كز الماليالتأثير على بيان المر

        
  ١٣٩٫١٦١  ١٠٧٫٦٥٧  ٣١٫٥٠٤  الزيادة في الممتلكات والمعدات

  ٥٤٫٨٠٢  ٥٠٫٢٥٦  ٤٫٥٤٦  الزيادة في المخزون
  ١٠٫٦٢٢  ١٠٫٦٢٢  -  الزيادة في الموجودات األخرى

  ----------   ----------  -----------  
  ٢٠٤٫٥٨٥  ١٦٨٫٥٣٥  ٣٦٫٠٥٠  الزيادة في صافي القيمة الدفترية

  ======  ======  ======  
        :لـالمخصصة 
  ٢٠٤٫٥٨٥  ١٦٨٫٥٣٥  ٣٦٫٠٥٠  بسبب التضخم غير االعتيادي اإليرادات الشاملة األخرىالزيادة في 

  ======  ======  =======  
        
  ٢٠١٤  ٢٠١٤    

    ألف درھم  ألف درھم  التأثير على األرباح أو الخسائر 
        

  ٣٨٫٨١٨  ١٢٫٤٨٢  ٢٦٫٣٣٦  االستھالك للسنة خصصالزيادة في م
  )١٫٠٩٣(  )٦٤٨(  )٤٤٥(  النقص في اإليرادات األخرى

  ١٨٫٨٢٤  ٢٩٫٣٤٨  )١٠٫٥٢٤(  صافي المركز المالي فير ئالخسا(األرباح)/
   ---------   ---------   ---------  
  ٥٦٫٥٤٩  ٤١٫١٨٢  ١٥٫٣٦٧  
  =====  =====  =====  



 

٦٨ 

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

  (تابع)حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقارير حول القطاعات  ٣٥

  
  أساس تقسيم القطاعات

  
لدى المجموعة ثالثة قطاعات تصدر تقارير حولھا كما ھو مبين أدناه، و تمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. 

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

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

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

  والميكانيكية.
  

والصنابير تتضمن الصيدلة والطاقة والدھانات والبالستيك والجبس والديكور والغراء والمواد الكيميائية   صناعات أخرى:
  (الحنفيات).

  
تشتمل العمليات األخرى على المواد الغذائية والمشروبات والتجارة والسفر والخدمات اللوجستية والفنادق    أخرى:

 والعقارات وأعمال التخزين.
  

  معلومات حول القطاعات الصادر تقارير بشأنھا
  

ياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح إن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مدرجة أدناه. ويتم ق
  ھو أھم العوامل التي يمكن من خاللھا تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة بالشركات األخرى التي تعمل في تلك القطاعات. 

  

  
مــــنتجات 
  السيراميك

  
  المقاوالت

صناعية 
  أخــــرى  أخــــرى

  
  المحذوفات

  
  لياإلجما

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

            ٢٠١٤ديسمبر  ٣١السنة المنتھية 
  ٣٫١٢٤٫٥٢٧  -  ١٠٥٫٧٣٥ ١٣٦٫٩٢٧  ٢٥٤٫٣٤٠  ٢٫٦٢٧٫٥٢٥  اإليرادات الخارجية 

  -  )٤٩٧٫٣١٦(  ١٠٩٫٢١٨ ١٥٨٫٠١٩  ٤١٫٩٦٧  ١٨٨٫١١٢  اإليرادات فيما بين القطاعات
لضريبة الخاصة األرباح قبل ا

بالقطاعات التي ُيصدر تقارير 
  ٣٥٠٫٩٠٦  )٤٣٫٤٤٦(  ١٦٫٠٥٤  ٧٦٫٨٢٩  )٢٢٫٦٤٠(  ٣٢٤٫١٠٩  بشأنھا

  ١٧٫٢٥٠  )١٠٫٠٧٨(  ٥٠  ١٧٥  ١٫٠٠٧  ٢٦٫٠٩٦  إيرادات الفائدة
  ٥٦٫٩٠١  )١١٠(  ٨٦٠  ٨  ١٫٠٩١  ٥٥٫٠٥٢  مصروفات الفائدة

  ١٧٧٫٣٩٣  -  ٥٫٩٤٤  ٦٫٨٧٢  ٣٦٫٢٦٨  ١٢٨٫٣٠٩  االستھالك واإلطفاء
الحصة من أرباح شركة 
مستثمر بھا محتسبة وفقاً 

  ٣٨٫٠٠٨  ١٫٥٢٥  ٤٫٠٤١  ٣١٫٣٩٣  ٢٩  ١٫٠٢٠  لحقوق الملكية
التي  اتموجودات القطاع

  ٥٫٩٩٩٫٨٧٥ )٢٫٥٧٦٫٤٢٧(  ٣٦٨٫٥٤٩ ٨٧٥٫٠٤٦  ٥٢١٫٦٨٩  ٦٫٨١١٫٠١٨  ُيصدر تقارير بشأنھا
  ١٫١٧٧٫٧٥٣  -  ١٣  ٩٦٥  ١٤٢٫٤٨٢  ١٫٠٣٤٫٢٩٣  نفقات رأس المال 

التي  اتالقطاع مطلوبات
  ٢٫٩٦٥٫٠٦٢ )١٫٢٧٨٫٤١١(  ١٦١٫٥٧٠ ١٠٨٫٥٠٧  ٤٧٠٫٦٢٧  ٣٫٥٠٢٫٧٦٩  ُيصدر تقارير بشأنھا

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



 

٦٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)   ٣٥

  
  معلومات حول القطاعات الصادر تقارير بشأنھا (تابع)

  

  
مــــنتجات 
  السيراميك

  
  المقاوالت

صناعية 
  أخــــرى  أخــــرى

  
  المحذوفات

  
  اإلجمالي

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

            ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ السنة المنتھية
  ٣٫٣٤٨٫٨٣٨  -  ١٣٩٫٨٧٩  ٤٠٫١٤٤  ٤٥٣٫٦١٨  ٢٫٧١٥٫١٩٧  اإليرادات الخارجية 

  -  )٧٥٥٫٣٨١(  ١٢٣٫٠٦١  ١٩٨٫٧٢٣  ٧٥٫٣١٧  ٣٥٨٫٢٨٠  اإليرادات فيما بين القطاعات
األرباح قبل الضريبة الخاصة 
بالقطاعات التي ُيصدر تقارير 

  ٢٩١٫٦٢٠  )٦٩٫١٤٥(  ٦٫١٧٧  ٣٧٫٢٠٨  )١٫٦٩٠(  ٣١٩٫٠٧٠  بشأنھا
  ٢٠٫٩١٩  )٨٫٥٢٨(  ١٣٣  ٥٩  ٩٤٣  ٢٨٫٣١٢  إيرادات الفائدة

  ٧٦٫٤٨٥  )٧٩٢(  ١٫٨٥٣  ٥  ٦٩٥  ٧٤٫٧٢٤  مصروفات الفائدة
  ١٣٩٫٤٤٧  )١٫١٢٦(  ٦٫٢٥٢  ٦٫٨٥٥  ١٥٫٢٨٥  ١١٢٫١٨١  االستھالك واإلطفاء

الحصة من أرباح شركة 
مستثمر بھا محتسبة وفقاً 

  ٣٠٫٦١٩  ٨٢٢  ٦٣٩  ٣١٫٥٩٨  )١٦١(  )٢٫٢٧٩(  لحقوق الملكية
التي  اتموجودات القطاع

  ٥٫٦٧٩٫٢٩٦  )٢٫٥٠٤٫٨٣٤(  ٣٩٤٫٣٧٤  ٣٨٤٫٣٩٤  ٩٢٥٫٥٦١  ٦٫٤٧٩٫٨٠١  ُيصدر تقارير بشأنھا
  ١١٦٫٨٩٥  -  ٤٦٣  ٥١٤  ٢٧٫٣٦٢  ٨٨٫٥٥٦  نفقات رأس المال 
التي  اتمطلوبات القطاع

  ٣٫٠٣٩٫٨٦١  )١٫٢٦٥٫٨١٦(  ٢٠٠٫٠٠٠  ١٢٨٫٣٦٨  ٤٩٥٫٦٩١  ٣٫٤٨١٫٦١٨  ُيصدر تقارير بشأنھا
  ========  ======= ======  ======  ========= ========  

  



 

٧٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)   ٣٥

  
  معلومات جغرافية

  
راميك وقطاع المقاوالت والقطاعات الصناعية األخرى على نطاق واسع إال أن المنشآت الصناعية تعمل بصورة تتم إدارة منتجات السي

  أساسية في اإلمارات العربية المتحدة والھند وإيران والصين وبنجالديش. 
  

تكز موجودات القطاع على عند عرض المعلومات على أساس جغرافي فإن إيرادات القطاع ترتكز على الموقع الجغرافي للعمالء وتر
الموقع الجغرافي للموجودات. يتم عرض االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية بناًء على الموقع الجغرافي 

  للشركة التي تحتفظ باالستثمار. 
    

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم   

      اإليرادات
      

  ١٫٧٨٥٫٦٣٦  ١٫٦٨٦٫٧٩٣  الشرق األوسط
  ٣٩٠٫٤٩٩  ٣٩٤٫٠٣٧  دول منطقة اليورو

  ٧٧٩٫٣٨٥  ٧٦٣٫١٤٧  دول أسيوية (باستثناء الشرق األوسط) 
  ٣٩٣٫٣١٨  ٢٨٠٫٥٥٠  أخرى

  -------------   -------------  
  ٣٫٣٤٨٫٨٣٨  ٣٫١٢٤٫٥٢٧  
  =======  =======  
  

  الموجودات غير المتداولة
  ١٫٢٢٧٫٩٥٤  ٢٫٠٣٦٫٨٠٩  الشرق األوسط
  ٥٧٥٫٨٤٤  ٥٠٢٫١١٨ (باستثناء الشرق األوسط) دول أسيوية

  ٨٠٫٣٣٠  ٥٠٫١١٦  أخرى
   --------------   --------------  
  ١٫٨٨٤٫١٢٨  ٢٫٥٨٩٫٠٤٣  
    ========    ========  

  



 

٧١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤سمبر دي ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)   ٣٥

  
  تسوية تتعلق بالقطاعات الصادر تقارير بشأنھا

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم   

      اإليرادات
      

  ٤٫١٠٤٫٢١٩  ٣٫٦٢١٫٨٤٣  إجمالي اإليرادات للقطاعات الصادر تقارير بشأنھا
  )٧٥٥٫٣٨١(  )٤٩٧٫٣١٦(  حذف اإليرادات فيما بين القطاعات

  -------------  -------------  
  ٣٫٣٤٨٫٨٣٨  ٣٫١٢٤٫٥٢٧  
  ========  ========  

      الضريبة قبلاألرباح 
      

  ٣٦٠٫٧٦٥  ٣٩٤٫٣٥٢  إجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا بعد الضريبة
  )٦٩٫١٤٥(  )٤٣٫٤٤٦(  حذف األرباح فيما بين القطاعات

  -----------   -----------  
  ٢٩١٫٦٢٠  ٣٥٠٫٩٠٦  
 ======  ======  

      الموجودات
  ٥٫٤٦٤٫٩٦٧  ٥٫٨٤٨٫٥٩٩  إجمالي الموجودات للقطاعات الصادر تقارير بشأنھا

  ٢١٤٫٣٢٩  ١٥١٫٢٧٦  شركات ُمستثمر بھا ُمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
   -------------   -------------  
  ٥٫٦٧٩٫٢٩٦  ٥٫٩٩٩٫٨٧٥  
 ========  ========  

      طلوباتالم
  ٣٫٠٣٩٫٨٦١  ٢٫٩٦٥٫٠٦٢  إجمالي المطلوبات للقطاعات الصادر تقارير بشأنھا

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

      البنود الھامة األخرى
      

  ٢٠٫٩١٩  ١٧٫٢٥٠  إيرادات الفائدة
  ٧٦٫٤٨٥  ٥٦٫٩٠١  مصروفات الفائدة
  ١١٦٫٨٩٥  ١٫١٧٧٫٧٥٣  نفقات رأس المال

  ١٣٩٫٤٤٧  ١٧٧٫٣٩٣  االستھالك واإلطفاء 
  ======  ======  



 

٧٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ٣٦

  

    الـــــــملكية حصة      
  األنشطة الرئيسية  ٢٠١٣  ٢٠١٤  بلد التأسيس  اسم الشركة  

         

  الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع  أ
  

        

صناعة بالط السيراميك   ٪٧٢٫٤١  ٪٧٢٫٤١  بنجالديش  سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة   
  واألدوات الصحية

  صناعة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الصين  سيراميك رأس الخيمة (جاو ياو) المحدودة  
سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار   

  )٢١و  ٢٠(راجع اإليضاحين  المحدودة
  صناعة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  السودان

  صناعة بالط السيراميك   ٪٨٠  ٪٨٠  إيران  سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع) المحدودة  
صناعة بالط السيراميك   ٪٩٠  ٪٩٠  الھند  متدبرايفت ليسيراميك رأس الخيمة الھند   

  واألدوات الصحية
  صناعة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيراميك إيليجانس ذ.م.م  
  تجارة بالط السيراميك   ٪٩٥  ٪٩٥  استراليا  بريستيج تايلز بي تي واي المحدودة  
  رة األدوات الصحيةتجا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  استراليا  رأس الخيمة باثوير بي تي واي المحدودة  
  تأجير عقار استثماري  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  فنادق أكاشيا ذ.م.م  
سباكة  –أعمال صيانة (كھرباء   ٪٥١٫٠٤  ٪٥١٫٠٤  اإلمارات  الكترو رأس الخيمة ذ.م.م  

األعمال الميكانيكية  (مقاوالت
  )والكھربائية والصحية

  شركة استثمارية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م   
  خدمات المرافق  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  الجزيرة لخدمات المرافق ذ.م.م   
رأس الخيمة سيراميك و )رأس الخيمة (العينسيراميك   

  )٣٨(راجع اإليضاح  (أبوظبي)
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات

  الصحية
صناعة ومعالجة واستيراد   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م   

  وتوريد المعادن الصناعية
          

  شركة إنشاءات  ٪٥٠  ٪١٠٠  اإلمارات  شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م   
  البورسالن بالطصناعة   -  ٪٥٠  اإلمارات  (أ)) ٥(راجع اإليضاح  رأس الخيمة ذ.م.م بورسالن  
            
  ديش المحدودة"الشركات التابعة لـ "رأس الخيمة بنجال  ب

  
        

  توليد الطاقة لالستھالك  ٪٥٧  ٪٥٧  بنجالديش  رأس الخيمة باور الخاصة المحدودة  
(راجع  رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد  

  )٢١و  ٢٠اإليضاحين 
  صناعة المواد الصيدالنية  ٪٥٥  ٪٥٥  بنجالديش

            
  الشركات التابعة لـ"إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م"  ج

  
        

  تجارة المنتجات الكھربائية  ٪٩٠  ٪٩٠  اإلمارات  انكوم للتجارة ذ.م.م  
  صناعة وتجارة مقابس التحويل  ٪٩٧  ٪٩٧  اإلمارات  ) أدناه)١رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م (راجع إيضاح (  
صناعية الثقيلة األعمال الھندسية ال  ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات  ) أدناه)٢اإلمارات لھندسيات الثقيلة ذ.م.م (راجع إيضاح (  

  واألعمال ذات الصلة
سباكة  –أعمال صيانة (كھرباء   ٪٥١  ٪٥١  الھند  برايفت ليمتدإلكترو رأس الخيمة (الھند)   

 تركيب أجھزة التكييف) –حفر  –



 

٧٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  
    الـــــــملكية حصة      
  األنشطة الرئيسية  ٢٠١٣  ٢٠١٤  بلد التأسيس  اسم الشركة  
            

  الشركة التابعة لـ "اإلمارات للھندسيات الثقيلة "  د
  

        

  أعمال المقاوالت  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  ) أدناه)٣.م.م (راجع إيضاح (رأس الخيمة فابريكاشن ذ  
            

  الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة القابضة" ذ.م.م ھـ
  

      

  أعمال دق الركائز والتأسيس  ٪٧٦  ٪٧٦  اإلمارات  )٣٨(راجع اإليضاح  رأس الخيمة بايلنج ذ.م.م  
  أعمال معالجة المياه  ٪٩٠  ٪٩٠  اإلمارات  رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م  
  أعمال األلومينيوم والزجاج  ٪٧٥  ٪٧٥  اإلمارات  الحمرا لصناعة األلومينيوم والزجاج ذ.م.م  
  صناعة الدھانات ومنتجاتھا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  رأس الخيمة للدھانات ذ.م.م  
  أعمال الجبس  ٪٦٠  ٪٦٠  اإلمارات  رأس الخيمة جيبسوم أند ديكوريشن ذ.م.م  
  شركة إنشاءات  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  ه أيه أيه كنتراكتورز ذ.م.مأي  
رأس الخيمة العالمية للصناعات البالستيكية ذ.م.م   

 ) أدناه))٤((راجع إيضاح 
  صناعات األنابيب  ٪٦٦  ٪ ٦٦  اإلمارات

  رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م   
  ) أدناه))٥((راجع إيضاح 

 نقل الشحنات والخدمات  ٪٩٩  ٪٩٩  اإلمارات
  اللوجستية

  وكالء حجز تذاكر الطيران  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  )٣٨(راجع اإليضاح  الحمرا للسفريات ذ.م.م  
خدمات الطباعة والتصوير   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  مؤسسة سيراميك رأس الخيمة للطباعة  

  والترجمة
  الشركات التابعة لـ "رأس الخيمة لوجيستكس" ذ.م.م  و

  
        

  اللوجستيةالنقل/ الخدمات   ٪٨٠  ٪٨٠  ھونج كونج  كس ھونج كونج المحدودةرأس الخيمة لوجيست  
  اللوجستيةالنقل/ الخدمات   ٪٨٠  ٪٨٠  فرنسا  سوسيتيه رأس الخيمة لوجيستيك فرانس سارل  
المملكة   رأس الخيمة لوجيستكس المملكة المتحدة المحدودة  

  المتحدة
  اللوجستيةالنقل/ الخدمات   ٪٨٠  ٪٨٠

  اللوجستيةالنقل/ الخدمات   ٪٨٠  ٪٨٠  سبانياإ  جيستكس يوروبا سوسيداد المحدودةرأس الخيمة لو  
رأس الخيمة لوجيستكس جوانجزھو المحدودة (راجع   

  ) أدناه)٦اإليضاح (
  اللوجستيةالنقل/ الخدمات   ٪٨٠  ٪٨٠  الصين

            

  الشركات التابعة لـ" رأس الخيمة للدھانات " ذ.م.م  ز
  

        

  صناعة الدھانات ومنتجاتھا  ٪٩٩  ٪٩٩  اإلمارات  ) أدناه)٧م.م (راجع إيضاح (ألتك إماريتس ذ.  
           
  ليمتد برايفت –الشركات التابعة لـ" سيراميك رأس الخيمة الھند   ح

  
    

(راجع رأس الخيمة لوجيستكس الھند الخاصة المحدودة   
  ) أدناه))٨اإليضاح (

  اللوجستيةالنقل/ الخدمات   ٪١٠٠  -  الھند

         

  )٦الشركات التابعة لـ"سيرامين المنطقة الحرة" ذ.م.م (راجع إيضاح   ط
  

    

  تجارة المعادن الصناعية  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيرامين ذ.م.م  
استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الھند  سيرامين الھند الخاصة المحدودة  

  الطين والمعادن األخرى
استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  ماليزيا  بي إتش دي –سيرامين إس دي إن   

  الطين والمعادن األخرى
   إندونيسيابي تي. رأس الخيمة مينيرالز   

  (ب)) ٥(راجع اإليضاح 
  التعدين والتجارة والمقاوالت  ٪١٠٠  -  إندونيسيا

          

  
  

) ٩شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد (راجع اإليضاح (
  أدناه)

ستخراج وتوزيع وتصدير معادن ا  ٪٦٤  ٪٦٤  تايالند
  الطين والمعادن األخرى

  الشركة التابعة لـ"سيراميك اليجنس ش.م.ع.  ي
  

        

  التجارة العامة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  أدناه) (راجع اإليضاحفينيسيا سيراميك   
          



 

٧٤ 

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

  (تابع)حدة إيضاحات حول البيانات المالية المو
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

    الـــــــملكية حصة     

  اسم الشركة  ٢٠١٣  ٢٠١٤  بلد التأسيس    
          

      الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع  ك
            
  البورسالنصناعة   ٪٥٠  -  اإلمارات  (أ)) ٥(راجع اإليضاح  رأس الخيمة ذ.م.م بورسالن  
  تجارة بالط السيراميك   ٪٥٠  ٪٥٠  إيطاليا  رأس الخيمة للتوزيع أوروبا  
المملكة   ليمتد سيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة   

  المتحدة
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥٠  ٪٥٠

  الصحية
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥٠  ٪٥٠  المانيا  سيراميك رأس الخيمة ديوتشالند جي إم بي إتش  

  الصحية
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥٠  ٪٥٠  السعودية  رأس الخيمة السعودية ذ.م.م  

  الصحية
) ١٠رأس الخيمة التيكريت ذ.م.م (راجع اإليضاح (  

  )٣٨واإليضاح  أدناه
نظم تركيب البالط (صناعة مواد   ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات

  لصق البالط وتثبيته 
            
صناعة الكيماويات المستخدمة في   ٪٥٥٫٥٥  ٪٥٥٫٥٥  اإلمارات  ) أدناه)١٠كيميكا رأس الخيمة ذ.م.م (راجع اإليضاح (  

  صناعات السيراميك
صنابير المياه والمحابس،  صناعة  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  ) أدناه)١٠رأس الخيمة كلودي ذ.م.م (راجع اإليضاح (  

  إلخ...
  تأجير مساحات المخازن الصناعية  ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات  رأس الخيمة لتأجير المخازن ذ.م.م  
  تجارة بالط السيراميك  ٪٥٠  ٪٥٠  السعودية  شركة إيه أر ايه كى الدولية للتجارة   
شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، جورجيا   

  أدناه)) ١٠(راجع اإليضاح (
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥١  ٪٥١  جورجيا

  الصحية
  شركة استثمارية  ٪٥٠ ٪٥٠ الكونغو ذ.م.م-أجورا للتجارة واالستثمارات المنطقة الحرة 

  (راجع  رأس الخيمة القابضة الخاصة المحدودة  
  (ب)) ٥اإليضاح 

  شركة استثمارية  ٪٤٠  -  بنجالديش

            
  لـ"سيراميك رأس الخيمة بنجالديش المحدودة"الشركات الزميلة   ل

  
      

رأس الخيمة لألوراق المالية والخدمات الخاصة   
  المحدودة

  خدمات األوراق الماليةتقديم   ٪٣٥  ٪٣٥  بنجالديش

  صناعة الدھانات  ٪٤٧  ٪٤٧  بنجالديش  رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة   
  تدليم برايفت(بي دي)  موشافلي -رأس الخيمة   

  )٣٨(راجع اإليضاح 
  صناعة المبيدات الحشرية  ٪٢٠  ٪٢٠  بنجالديش

  
  الشركات الزميلة لـ"سيرامين المنطقة الحرة" ذ.م.م  م

  
        

استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪٤٠  ٪٤٠  تايالند  شركة بالنج سوريان المحدودة  
  الطين والمعادن األخرى

            
  الخاصة المحدودة"الشركة التابعة لـ"سيرامين الھند   ن

  
        

  أنشطة التعدين  ٪٩٧  ٪٩٧  الھند  شري شيريدي ساي للمعادن  
            
  الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"بريستيج تايل بي تي واي المحدودة"  س

  
    

  تجارة بالط السيراميك  ٪٥٠  ٪٥٠  استراليا  ماسا إمبورتس بي تي واي المحدودة  
  



 

٧٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  
    الـــــــملكية حصة      
  اسم الشركة  ٢٠١٣  ٢٠١٤  بلد التأسيس  اسم الشركة  
            
  لشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ "رأس الخيمة بايلنج ذ.م.م"ا  ع

  
    

رأس الخيمة بايلنج بنجالديش الخاصة المحدودة (راجع   
  ) أدناه)٢( ١٥إيضاح 

تطوير العقارات، األعمال   ٪٥٠  -  بنجالديش
  الميكانيكية والمدنية

            
  بضة ذ.م.م"الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة القا ف

  
    

  عامةالتجارة ال  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  ) أدناه)١٠كيرابين جلف ذ.م.م (راجع إيضاح (  
  
  الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة لوجستكس ذ.م.م"ص

  
  

سيراميك رأس الخيمة لوجستكس جنوب أفريقيا (بي تي   
  واي) المحدودة

  

  اللوجستيةلخدمات النقل/ ا  ٪٤٠  ٪٤٠  جنوب أفريقيا

  ) أدناه)١( ١٥(راجع اإليضاح  "رأس الخيمة ذ.م.م بورسالنالخاضعة لسيطرة مشتركة لـ" اتالشرك  ق
  

  

  مقاوالت تجھيز الشركات العامة  -  ٪٤١  اإلمارات  )أدناه )١١(راجع إيضاح (ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م.   
        

  رأس الخيمة أوروبا إس إيه (راجع  بورسالن  
  ) أدناه)١١إليضاح (ا

  استيراد وتصدير البورسالن  -  ٪٧١  اإلمارات

            
  )٢٠المحتفظ بھا للبيع (راجع إيضاح   ر

  
        

  سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية  
  لالستثمار المحدودة

  
  السودان

  
١٠٠٪  

  
-  

  
  صناعة بالط السيراميك

            
  صناعة المواد الصيدالنية  -  ٪٥٥  ديشبنجال  برايفت ليمتد فارماسوتيكلسرأس الخيمة   
            
  اللوجستيةالخدمات   ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  العالمية ذ.م.م اللوجستيةرأس الخيمة للخدمات   
            
  صناعة القوارب  ٪٨٠  ٪٨٠  اإلمارات  كومبوسايتس رأس الخيمة ذ.م.م  
  

عات ذ.م.م من خالل إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م. عالوة على من أسھم الملكية في رأس الخيمة للصنا ٪٧٠تحتفظ المجموعة بنسبة   )١(
من أسھم الملكية  ٪٣٠من أسھم الملكية في إنكوم للتجارة ذ.م.م التي تحتفظ بنسبة  ٪٩٠ذلك، تحتفظ إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م بنسبة 

التالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية . وب٪٩٧في رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م، وبالتالي تبلغ مساھمة إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م 
  من أسھم الملكية في رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م.  ٪٤٩٫٥١تبلغ 

  
من أسھم الملكية في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة والمحتفظ بھا من خالل إلكترو  ٪٥٠باإلضافة إلى حصة المجموعة البالغة   )٢(

ً با من أسھم الملكية من خالل شركة سيراميك رأس الخيمة  ٪٥٠لحصة المتبقية البالغة رأس الخيمة ذ.م.م، تحتفظ المجموعة أيضا
من أسھم  ٪٧٥٫٥القابضة ذ.م.م، شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 

  الملكية في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ.م.م.



 

٧٦ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  
بل شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ.م.م. تحتفظ إن شركة رأس الخيمة فابريكاشن ذ.م.م ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من ق  )٣(

من  ٪٥٠من أسھم الملكية في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ.م.م، وذلك من خالل االحتفاظ بنسبة  ٪٧٥٫٥المجموعة بنسبة 
الي، تحتفظ المجموعة من خالل إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م. وبالت ٪٢٥٫٥خالل شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، ونسبة 

  من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة فابريكاشن ذ.م.م. ٪٧٥٫٥بحصة فعلية تبلغ 
  

من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م من خالل شركة سيراميك رأس  ٪٦٦تحتفظ المجموعة بنسبة   )٤(
من أسھم الملكية في شركة  ٪٩٠ة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م بنسبة الخيمة القابضة ذ.م.م. عالوة على ذلك، تحتفظ شرك

من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م. وبالتالي،  ٪٢٤رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م التي تحتفظ بنسبة 
  مة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م.من أسھم الملكية في شركة رأس الخي ٪٨٧٫٦تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 

  
ً بالحصة  ٪٩٩باإلضافة إلى حصة المجموعة البالغة   )٥( من األسھم في شركة رأس الخيمة لوجستكس ذ.م.م، تحتفظ المجموعة أيضا

، وبالتالي من أسھم الملكية من خالل شركة الحمراء لإلنشاءات ذ.م.م. (شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة) ٪١المتبقية البالغة 
  من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة لوجيستكس. ٪١٠٠بلغت الحصة الفعلية للمجموعة 

  
إن شركة رأس الخيمة لوجيستكس جوانجزھو المحدودة ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة رأس الخيمة لوجيستكس   )٦(

ملكية في شركة رأس الخيمة لوجيستكس ھونج كونج المحدودة من من أسھم ال ٪٨٠ھونج كونج المحدودة. تحتفظ المجموعة بنسبة 
من أسھم الملكية في شركة رأس  ٪٨٠خالل شركة رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م. وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 

  الخيمة لوجيستكس جوانجزھو المحدودة.
  

ظ بھا رأس الخيمة للدھانات ذ.م.م. في ألتك إماريتس ذ.م.م، تحتفظ من األسھم التي تحتف ٪٩٩باإلضافة إلى الحصة البالغة   )٧(
من أسھم الملكية التي تحتفظ بھا سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م.، شركة مملوكة  ٪١المجموعة كذلك بالحصة المتبقية البالغة 

  كة بالكامل من قبل المجموعة.بالكامل من قبل المجموعة، وبالتالي تم معاملة الشركة على أنھا شركة تابعة مملو
  
الھند، بغرض التنفيذ والتعھد  –بتأسيس شركة رأس الخيمة لوجستكس الخاصة المحدودة  ٢٠١٣عام قامت المجموعة خالل   )٨(

خالل السنة الحالية، قامت المجموعة بإيقاف ، واستئجار السفن واألعمال ذات الصلة. اللوجستيةباألعمال كشركة تقدم الحلول 
  .حيث لم تكن الشركة تقوم بعملھا الھند –شركة رأس الخيمة لوجستكس الخاصة المحدودة تراف باستثمارھا في االع

  
من أسھم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة. عالوة على ذلك، تحتفظ  ٪٤٠تحتفظ سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة   )٩(

من أسھم  ٪٦٠من أسھم الملكية في شركة بالنج سوريان المحدودة التي تحتفظ بنسبة  ٪٤٠سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة 
  من أسھم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة.  ٪٦٤الملكية في ھذه الشركة. وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 

  
رأس الخيمة ذ.م.م، ورأس الخيمة كلودي ذ.م.م، وشركة سيراميك رأس  تتم معاملة كٍل من رأس الخيمة التيكريت ذ.م.م، وكيميكا  )١٠(

الخيمة القابضة ذ.م.م، جورجيا، و كيرابين جلف ذ.م.م، على أنھا ائتالفات مشتركة للمجموعة، حيث تمارس المجموعة فقط سيطرة 
  مشتركة على السياسات التشغيلية والمالية لھذه المنشآت مع شركاء آخرين.

  
رأس الخيمة أوروبا إس إيه و  بورسالنمن أسھم الملكية في شركة  ٪٤١و  ٪٧١على نسبة  رأس الخيمة ذ.م.م بورسالن ذستحوت  )١١(

ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م. على التوالي، والتي تم اعتبارھا ائتالف مشترك للشركة، حيث يمكن للشركة أن تقوم فقط بممارسة 
لتشغيلية الخاصة بھاتين الشركتين إلى جانب الشركاء اآلخرين. وبالتالي، تحتفظ المجموعة سيطرة مشتركة على السياسات المالية وا

رأس الخيمة أوروبا إس إيه و ريستوفير رأس الخيمة  بورسالنمن أسھم الملكية في شركة  ٪٢٠٫٥و  ٪٣٥٫٥بشكل فعال بنسبة 
  ذ.م.م. على التوالي.

  



 

٧٧ 

  عةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التاب
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  إعادة البيان   ٣٧

  
التي البيانات المالية للشركات التابعة  علىبتأثير تغير األسعار في الفترات السابقة  كانت المجموعة حتى السنة السابقة تقوم باالعتراف

  باشرة ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.متعمل في اقتصاد شديد التضخم 
  

لھذه البيانات المالية  علىتغير األسعار في الفترات السابقة  تأثير بتغيير السياسة المحاسبية وقررت عرض ٢٠١٤ فيقامت المجموعة 
مات أكثر موثوقية حيث أن التضخم غير إن تطبيق ھذه السياسة المحاسبية يوفر معلو لشركات التابعة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.ا

ً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. وعليه،  االعتيادي مرتبط من الناحية االقتصادية بحركات العمالت األجنبية التي يتم عرضھا أيضا
في  ھذا التغيير تم تطبيق وقد ترى إدارة المجموعة أن عرض التعديالت المتعلقة بالتضخم غير االعتيادي سوف يكون أكثر مالءمة.

قد تم مليون درھم  ١٦٩٫٧١عكس مبلغ وقدره قترة المقارنة لبأثر رجعي، وبالتالي قامت المجموعة بإعادة بيان  السياسة المحاسبية
ً  االعتراف وقامت باالعتراف به ضمن اإليرادات الشاملة  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في مباشرة ضمن حقوق الملكية بصورة به سابقا

  د تم عرض ھذا المبلغ بصورة منفصلة في احتياطي التضخم غير االعتيادي ضمن حقوق الملكية.األخرى. وق
  

، ولذلك فإن إعادة البيان ال تؤثر على السنوات ٢٠١٣يسري على المجموعة اعتباراً من  ٢٩لمعيار المحاسبي الدولي رقم إن تطبيق ا
  ة أعمدة.المركز المالي في ثالثالسابقة وعليه لم يتم إعداد بيان 

  
عالوة على ذلك، قررت المجموعة عرض فروقات تحويل العمالت األجنبية المتعلقة باالقتصاديات شديدة التضخم بصورة منفصلة في 

   التضخم غير االعتيادي. وعليه، قامت المجموعة بإعادة التصنيف التالي: احتياطي 
  
  احتياطي   

  التحويل
  احتياطي التضخم 

  غير االعتيادي 
  ألف درھم   درھم ألف   
      

 - ٤١٨٫٨٩٣  (كما ھو مبين سابقاً) ٢٠١٣يناير  ١الرصيد كما في 
  ٣٦٥٫٢٢٥  )٣٦٥٫٢٢٥(  إعادة التصنيف 

  -------------  -----------  
  ٣٦٥٫٢٢٥  ٥٣٫٦٦٨  (معاد بيانه)  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد كما في 

  =====  ======  
      

  -  ٤٥٫٦٨٣  ما ھو مبين سابقاً)(ك ٢٠١٣اإليرادات الشاملة األخرى لسنة 
  ٣٠٫٧٢٢  )٣٠٫٧٢٢(  إعادة التصنيف 

   ------------  -----------  
  ٣٠٫٧٢٢  ١٤٫٩٦١  اإليرادات الشاملة األخرى (معاد بيانھا) 

  =====  ======  
  

  . ٣٤راجع أيضاً اإليضاح 
  

  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة  ٣٨
  

فتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. يتم تقييم تقوم الشركة بوضع التقديرات واال
التقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وھي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي 

فيما يلي المجاالت الھامة لعدم اليقين من التقديرات واألحكام الھامة المستخدمة عند تطبيق  ُيعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة.
  السياسات المحاسبية التي لھا أكبر تأثير على المبالغ المعترف بھا ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة. 

  
  اإليرادات من عقود اإلنشاءات

  
ضمن األرباح أو الخسائر عندما يمكن تقدير ناتج العقد بصورة موثوقة. يتأثر قياس ناتج  يتم االعتراف باإليرادات من عقود اإلنشاءات

تلك العقد بالعديد من الشكوك التي تتوقف على نتائج أحداث مستقبلية. وتحتاج التقديرات غالباً إلى تعديل عند وقوع األحداث أو التأكد من 
  ع أو تنخفض من فترة إلى أخرى. الشكوك. ولذلك، فإن قيمة إيرادات العقد قد ترتف

  
  
  
  



 

٧٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة (تابع)   ٣٨

  
  شروعتقديرات مرحلة اإلنجاز والتكاليف الالزمة إلنجاز الم

  
يتعين على المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد أن تقوم بتقدير مرحلة اإلنجاز وتكاليف اإلنجاز فيما يتعلق بالعقود ذات األسعار 
 الثابتة والعقود ذات األسعار الثابتة التي تم تعديلھا. تقتضي ھذه التقديرات من المجموعة وضع تقديرات حول التكاليف المستقبلية التي

محتملة سيتم تكبدھا، بناًء على األعمال التي سيتم إنجازھا الحقاً لتاريخ التقرير. تتضمن ھذه التقديرات أيضاً تكاليف مطالبات المقاولين ال
تعديل  والتكاليف الالزمة للوفاء بااللتزامات التعاقدية للعمالء. ھذا ويتم عكس كافة التغيرات على ھذه التقديرات في السنة التي يتم فيھا

  ھذه التقديرات. 
  

  األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية
  

ھا أن تقوم المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية بناًء على الفترة التي من المتوقع خالل
جودات متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثھا إذا اختلفت التوقعات عن تكون المو

التقديرات السابقة نتيجة التلف المادي أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانونية أو القيود األخرى المفروضة على استخدام 
افة إلى ذلك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات يرتكز على تقييم عام لممارسات الموجودات المعنية. باإلض

ليات القطاع والتقييم التقني الداخلي والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعم
ديرات الموضوعة نتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن قيمة وتوقيت المصروفات المسجلة بصورة مادية بالتغيرات في التق

ألي فترة قد يتأثران بالتغيرات في ھذه العوامل والظروف. قامت إدارة المجموعة بإجراء مراجعة للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية 
  .١٢السنة الحالية. راجع اإليضاح  في إجراء تعديالتورأت أنه ال يلزم ارية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثم

  
  تقييم العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة 

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي  ً االستھالك  ٤٠تقوم المجموعة بإتباع نموذج التكلفة وفقا حيث يتم بيان العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا

حول البيانات المالية  ١٤سائر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في اإليضاح المتراكم وخ
. وقد تم تحديد القيم العادلة لألراضي استناداً إلى تكلفة االستبدال السوقيةالموحدة. وقد تم تحديد القيم العادلة للمباني بالوضع في االعتبار 

مالت التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات االستثمارية للمجموعة. في حالة تغير المعا
االفتراضات الرئيسية، قد تتغير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بصورة جوھرية وقد يترتب على ذلك انخفاض في قيمة العقارات 

  االستثمارية.  
  

  خزون المتقادم وانخفاض صافي قيمة المخزون القابلة للتحقيق مخصص الم
  

تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر على أساس المخزون المتقادم وأي انخفاض في صافي القيمة القابلة 
وم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما للتحقيق. لتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح أو الخسائر، تق

إذا كانت ھناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. يتم رصد 
ستناداً إلى أفضل التقديرات مخصص النخفاض صافي القيمة القابلة للتحقيق عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة ا

  الموضوعة من قبل اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم على أعمار المخزون ومعدالت االستھالك السابقة له.
  

  انخفاض قيمة الشھرة التجارية
  

ً للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة ويتم تسجيلھا بالتكلفة ناق ً خسائر انخفاض القيمة يتم اختبار الشھرة التجارية سنويا صا
 المتراكمة (راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة). إن اختبار انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد

  للوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشھرة التجارية لھا. 
  

  ات غير الملموسة انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجود
  

. إن حال كان ھناك مؤشر على انخفاض القيمةيتم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة في 
للوحدة اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد 

  المنتجة للنقد. 
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  سيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة (تابع)   ٣٨

  
  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

  
ً على األقل. إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا تقوم المجموعة بمراجعة ذم مھا المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا

المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى ذممھا المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى. لتحديد 
األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كان ھناك معطيات  مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن

ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. وعليه، يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما 
على الخبرة السابقة بمثابة دليل على انخفاض في القدرة على استرداد يكون ھناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدھا والتي تعتبر بناًء 

  التدفقات النقدية.
  

  الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليھا عند حيازة شركات تابعة
  

ن من المرجح أن تتدفق المنافع تقوم المجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات بصورة منفصلة عند حيازة شركة تابعة عندما يكو
االقتصادية ذات الصلة إلى الجھة المستحوذة أو عندما، في حالة المطلوبات، يكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للموارد 

وجودات غير االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بصورة موثوقة. يتم االعتراف بالم
من معايير التقارير المالية  ٣الملموسة والمطلوبات الطارئة بصورة منفصلة عندما ينطبق عليھا معايير االعتراف المبينة في المعيار رقم 

  الدولية.
  

  الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
  

تأثير األوضاع الضريبة غير المؤكدة وما إذا كانت عند تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة تضع المجموعة في االعتبار 
ھناك أي ضرائب إضافية أو فوائد قد تصبح مستحقة.  ترى المجموعة أن استحقاقاتھا فيما يتعلق بااللتزامات الضريبية كافية لكافة 

الضرائب والخبرة السابقة. يتوقف ھذا السنوات الضريبية المفتوحة استناداً إلى تقييمھا للعديد من العوامل التي تتضمن تفسيرات قانون 
التقييم على تقديرات وافتراضات وقد ينطوي على مجموعة من األحكام حول أحداث مستقبلية. قد تظھر معلومات جديدة تؤدي إلى قيام 

مات الضريبية على المجموعة بتغيير أحكامھا فيما يتعلق بكفاية االلتزامات الضريبية الحالية؛ سوف تؤثر ھذه التغيرات في االلتزا
  مصروفات الضريبة في الفترة التي تم تحديدھا خاللھا.

  
  السيطرة القائمة –التوحيد 

  
من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة بتغيير سياستھا المحاسبية فيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت  ١٠نتيجة لتطبيق المعيار 

ن ثم تحديد ما إذا كان يجب توحيدھا. كجزء من نموذج السيطرة الجديد، قامت المجموعة بتقييم تسيطر على الشركة المستثمر بھا وم
كافة شركاتھا المستثمر بھا لتحديد ما إذا كانت لديھا سلطة على الشركة المستثمر بھا أو أنھا معرضة إلى، أو لديھا حقوق في، عائدات 

لى التأثير في تلك العائدات. لتحديد ھذه السيطرة، تم وضع أحكام حول عالقة متغيرة من ارتباطھا مع تلك الشركة ومدى قدرتھا ع
  المجموعة بالشركات المستثمر بھا، وبناًء على ھذه العالقة تم التوصل إلى االستنتاجات.

  
  أحداث الحقة  ٣٩

  
 موشافلي -رأس الخيمة ل من حصة الشركة في ككامل بيع  ٢٠١٥مارس  ١٢بتاريخ  ه الذي عقداجتماعقرر مجلس إدارة الشركة في 

. عالوة على ذلك، قررت المجموعة إغالق عمليات رأس الخيمة التيكريت ذ.م.موالحمرا للسفريات ذ.م.م و ليمتد برايفت(بنجالديش) 
  .رأس الخيمة بايلنج ذ.م.م

  
  أرقام المقارنة  ٤٠

  
   ق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية الموحدة.تم إعادة تصنيف/تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما اقتضت الضرورة، لتتواف

  
  
  

  
  


