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 السادة مساهمي الشركة الكرام،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يعرض تقرير أعمال وأنشطة الشركة للعام 2015 مع البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية 

 في 31 ديسمبر 2015.

 عام من التحديات واإلنجازات:

كتتتتتان العتتتتتام 2015 حتتتتتتافال بالتحتتتتتديات للمجموعتتتتتتة  حيتتتتت  واجهتتتتتتت تحتتتتتديات تتتتتتتراور متتتتتتن عتتتتتدم ا ستتتتتتتقرار السياستتتتتي فتتتتتتي 

األستتتتتتواي الر يستتتتتتية  وكتتتتتت لل متتتتتتن إنخاتتتتتتاض قيمتتتتتتة اليتتتتتتورو والعمتتتتتتالت األختتتتتتر   ولكتتتتتتن وستتتتتتط  تتتتتت   التحتتتتتتديات أنجتتتتتت ت 

المجموعتتتتتتتتتتتتتتة العديتتتتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتتتتن المبتتتتتتتتتتتتتتتادرات ا ستتتتتتتتتتتتتتتتراتيجية  والتتتتتتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتتتتتا تها فتتتتتتتتتتتتتتتي العتتتتتتتتتتتتتتتام الستتتتتتتتتتتتتتتابي.                                   

         

 في األعمال األساسية  اكملت المجموعة استتحوا  ا علتا الح تل ال يتر    مستيطرة فتي الشتركات التابعتة لهتا فتي الهنتد وإيتران  ممتا 

يجعلهتتا شتتركات فرعيتتة مملوكتتة بالكامتتل للمجموعتتة   كمتتا اكملتتت المجموعتتة بيتتع ح تتتها فتتي الشتتركة التابعتتة لهتتا فتتي الستتودان  قامتتت 

المجموعة بتش يل عملياتها المملوكة بالكامل في سن افورة )آسيا والمحتيط الهتاد و والمملكتة العربيتة الستعودية  ستتبدأ عمليتة ا نتتاي فتي 

بتتن الديف فتتي شتتهر أبريتتل متتن العتتام 2016  حيتت  ستتيكون التوستتع فتتي القتتدرة ا نتاجيتتة لتتألدوات ال تتحية إلتتا 1,000 قطعتتة يوميتتا.            

              

 في األعمال ال ير أساسية  أكملت المجموعة بيع ح  ها في الوحدات التالية:

 رأس الخيمة التيكريت  .م.م  ا مارات رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايات ليمتد  بنجالديف
 رأس الخيمة بايلنج  .م.م  ا مارات الحمرا ل ناعة األلومينيوم وال جاي  .م.م  ا مارات

 رأس الخيمة جيبسوم آند ديكوريشن  .م.م  ا مارات رأس الخيمة لوجيستيكس  .م.م  ا مارات وشركاتها التابعة لها
 رأس الخيمة للد انات الخا ة المحدودة  بنجالديف رأس الخيمة موشافلي )بي ديو برايات ليمتد  بن الديف

                                                                                                                    

 النتائج:

خالل الاترة  استمرت الشركة بتناي  ا ستراتيجية التي ترك  علا إعادة تقليل األعمال ال ير أساسية األقل ربحية والتركي  علا 

 العمليات األساسية. 

بالط السيراميل  األدوات ال حية وأدوات الما دة األساسية سجلت أربار )بإستثناء العمليات المتوقاةو بل ت 2,586 مليون در م ) 

2,664 مليون در م في العام 2014و  إن ا نخااض الر يسي في ا يرادات نتيجة إلا إنخااض قيمة اليورو  الجنيه ا سترليني 

والعمالت األخر  مقابل الدوالر األمريكي وال ي له تأثير عكسي بلغ 94 مليون در م ول   وارتاعت ا يرادات ال ير أساسية بنسبة 

 6.9% لت ل إلا 493 مليون در م )بإستثناء العمليات المتوقاةو.



 

بل ت األربار المجمعة 3,079 مليون در م )3,125 مليون در م في عام 2014و  وعلا جانب التكلاة  إرتاع معدل تكلاة ال ا  الطبيعي 

 في ا مارات إلا 37 مليون در م خالل العام 2014.

وعلا الر م من ظروف السوي ال عبة  والبي ة ا قت ادية المتقلبة وض ط التكاليف نتيجة  يادة سعر ال ا  الطبيعي في دولة ا مارات 

العربية المتحدة  فقد أسارت إستراتيجية المال مة ومبادرة  يادة القيمة في العام 2015 ل يادة األربار بعد الاوا د  الضرا ب  ا ستهالكات 

 وا طااء بنسبة 1.7% حي  بل ت 594 مليون در م )584 مليون در م للعام 2014و.

بلغ  افي ربح الاترة من العمليات المستمرة 312 مليون در م )328 مليون در م للعام 2014و: بإنخااض بنسبة 4.9%  وبعد الخسارة 

 في العمليات ال ير مستمرة  بلغ  افي الربح 310 مليون در م )282 مليون در م في العام 2014و  إرتااع بنسبة %10.2. 

 بلغ  افي الربح المعدل )باستثناء تأثير التضخم ال ير إعتيادي في السودان وإيرانو349 مليون در م )338 مليون در م في العام 

 2014و إرتااع بنسبة %3.2.

 أبرز الجوانب المالية للعام 2015

 البيان الوحدة 31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2014 التغير

%(2.9) صافي اإليرادات األساسية  مليون در م 2,586.4 2,663.9 
)بإستثناء العمليات 

 المتوقفة(*

%6.9 صافي اإليرادات الغير  مليون در م 492.5 460.6 
أساسية )بإستثناء العمليات 

 المتوقفة(

 إجمالي صافي اإليرادات مليون در م 3,078.9 3,124.5 (1.5%)

 مجمل الربح مليون در م 868.0 809.0 7.3%

230 bps 25.9% 28.2% % هامش مجمل الربح 

الربح قبل احتساب  مليون در م 594.1 584.4 1.7%
الضرائب، الفوائد، 
 اإلهالكات واإلطفاء

60 bps 18.7% 19.3% %  هامش الربح قبل احتساب
الضرائب، الفوائد، 
 اإلهالكات واإلطفاء

 صافي الدخل المعلن عنه مليون در م 310.3 281.7 10.2%

التضخم الغير إعتيادي  مليون در م 38.7 (56.6) )31.6%(
 المعدل- خسارة

3.2% 
 

 صافي الدخل المعدل مليون در م 349.0 338.3

الربح المعلن عنه بعد  مليون در م 281.4 278.9 0.9%
 حقوق األقلية

 ربحية السهم المعلن عنها در م 0.35 0.34 2.9%

ربحية السهم المعلن عنها  در م 0.35 0.39 (10.2%)
 من العمليات المستمرة

* إيرادات بالط السيراميل  األدوات ال حية و أدوات الما دة األساسية تمثل مبيعات الشركة المجمعة من مواقع ا نتاي  بينما 

 تمثل ا يرادات ال ير أساسية المقاوالت واألنشطة األخر .

 

 



  

 البيان الوحدة 31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2014 التغير
 مجموع الموجودات مليون در م 5,981.8 5,999.9 (0.3%)

 رأس المال مليون در م  817.5           817.5          -
 حقوق المساهمين مليون در م 2,937.5 3,034.8 (3.2%)
 صافي الدين* مليون در م 1,609.6 1,421.2 13.3%
صافي الدين/ الربح قبل  عدد المرات 2.7             2.4 12.5%

احتساب الضرائب، 
الفوائد، اإلهالكات 

 واإلطفاء
(40 bps) 3.0% 2.6% % تكلفة الدين 

 * يشمل النقد في ال ندوي ولد  البنول في سيراميل رأس الخيمة السودان والتي  نات كموجودات محتاظ بها للبيع.

 المسؤولية اإلجتماعية واألنشطة األخرى خالل العام:
 وا لت الشركة تأكيد إلت امها نحو حماية البي ة والتنمية ا جتماعية وا قت ادية بالطري التالية:

الزيارات والجوالت التعليمية: قامت الشركة بالترحيب بالعديد من ال وار بمقر ا الر يسي بما في  لل ساير دولة لوكسمبورغ  طالب 

معهد فورتشين   دارة األعمال الدولية  المدرسة الهندية الثانوية  جامعة بالم بيتف أثلنتيل  وكلية إس آي إي إس  دارة األعمال  

 ومدرسة سويسرا  دارة األعمال    مرك  الخليج الطبي  وعهد بيرال للتكنولوجيا.

المشاركة في األعمال الخيرية: قامت الشركة بالمشاركة في الحد  السنوي السادس لسباي تيري فوكس رأس الخيمة و لل لدعم مشاريع 

السرطان وال ي أقيم في كورنيف القواسم   حي  شارل أكثر من 100 موظف في   ا السباي. كما قامت الشركة أيضا بالتبرع لضحايا 

 ل ال نيبال  كما قامت أيضا بتمويل الجوا   في حملة تبرعات تاور لينكس نيبال  والتبرع ك لل بالسيراميل ل الح مدرسة دي بي إس  

وأيضا قامت الشركة بدعم قسم الانون والت اميم بمدرسة دبي البريطانية  و لل من خالل منحها بالط إلا 275 طالب تتراور أعمار م 

بي 11 و 14 سنة  حي  قام الطالب باستخدام البالط  بتكار الت اميم الخا ة بهم كج ء من المشاريع المستوحا  من الان ا سالمي 

والثقافة االعربية في شهر رمضان الاضيل  قامت الشركة بإقامة بطولة كرة القدم  الكريكيت وتنس الطاولة بين موظايها  كما قامت 

 الرشكة بالتبرع بالبالط لكلية المدينة الجامعية في عجمان و لل بمناسبة يوم العلم.

في يوم جمع العلب المعدنية وال ي نظمته مجموعة ا مارات للبي ة  حي   2015فبراير  26شاركت الشركة بتاريخ  النشاطات البيئية:

 قام موظاوا الشركة بجمع العلب المعدنية التالاة من مباني الشركة  والتي تم إرسالها  عادة تدوير ا  كما شاركة الشركة أيضا في ساعة

  و ي عبارة عن مبادرة عالمية لرفع الوعي حول ت ير المناخ والحد من استهالل الطاقة  حي  1520مارس  28األرض و لل بتاريخ 

قامت الشركة بإطااء جميع أضواء مرافي ا نتاي  سكن الموظايين  ومكاتب الشركة لمدة ساعة  و لل من أجل نشر الوعي بين موظاين 

ويج لحد  ساعة االرض عبر قنواتها ا عالمية وا جتماعية و لل لتشجيع عمال نا الشركة حول ا ستدامة البي ية  كما قامت الشركة بالتر

شجرة في المعسكرات  والمشاركة أيضا في اليوم العالمي لل حة  300لدعم   ا الحد   كما شارل موظاو الشركة ب راعة أكثر من 

 والسالمة بالعمل مع شرطة رأس الخيمة لتجنب الحواد  في أماكن العمل  

  ح لت شركة سيراميل رأس الخيمة علا لقب سوبر براند للعام السابع علا التوالي  كما فا ت 2015في العام  :وتكريمات اداتشه

الشركة بعدد من جوا   ستياي لألعمال التجارية   ح لت الشركة علا الجا  ة الاضية كأكثر الشركات إبتكارا وحا ة علا الجا  ة 

  كما تم منح شركة سيراميل رأس الخيمة جا  ة العالمة السالمة والبي ة في الشري األوسط وشمال أفريقيا.البرون ية لبرنامج ال حة  

 التجارية المرموقة من قبل جوا   العالمات التجارية العالمية. 

 

 

 









 

٧ 

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

  بيان الدخل الموحد 
  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

      
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  ألف درھم  ضاحإي  

       العمليات المستمرة 
  ٣٫١٢٤٫٥٢٧  ٣٫٠٧٨٫٨٥٧  ٦  اإليرادات

  )٢٫٣١٥٫٤٩٠(  )٢٫٢١٠٫٨٣٩(  ٧  المبيعات تكلفة
    ---------------  ---------------  

  ٨٠٩٫٠٣٧  ٨٦٨٫٠١٨    إجمالي األرباح
        

  )٢٤٢٫٤٠٠(  )٢٢٠٫٧٥١( ٨ المصروفات اإلدارية والعمومية
  )٣٢٦٫٧٠٨(  )٣٣٢٫٠٩٩(  ٩  بيع والتوزيعمصروفات ال

  ٦٩٫٠٢٢  ٦٠٫٢٥٤  ١٠  اإليرادات األخرى
    -----------  -----------  

  ٣٠٨٫٩٥١  ٣٧٥٫٤٢٢    التشغيلية األرباح
        

  )٨٧٫١٩٠(  )٨٤٫٥٠٣(  ١١  مصروفات التمويل
  ١٧٫٢٥٠  ٦٫٣٥٢  ١١  إيرادات التمويل

  ٣٨٫٠٠٨  ١٦٫٥٢٥  ١٥  حقوق الملكيةالحصة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل
  ١١٫٠٩٣  )٢٨٫٧٧٣(  (ب)٥   صافي - األرباح من استبعاد شركة تابعة(الخسائر)/ 
ً )الخسائراألرباح/ ( من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا

  )٦٫٨١٢(  ٤٨٫٩٦٥  )٢(١٥  لحقوق الملكية
  ٥٩٫٠٨٢  -  )٢(٢٨  عالقة  اتف ذاطرأاألرباح من تسوية أرصدة 

  ١٠٫٥٢٤  -    من صافي المركز النقدي رباحاأل
    -----------  -----------  

  ٣٥٠٫٩٠٦  ٣٣٣٫٩٨٨    األرباح قبل الضريبة من العمليات المستمرة 
        

  )٢٣٫٣٨١(  )٢٢٫٣٧١(  ٢٩  مصروفات الضريبة 
    -----------  -----------  

  ٣٢٧٫٥٢٥  ٣١١٫٦١٧    األرباح من العمليات المستمرة 
    ======  ======  

        العمليات المتوقفة 
  )٤٥٫٨٢٦(  )١٫٢٩٩(  ٢١  الخسائر من العمليات المتوقفة 

    -----------  -----------  
  ٢٨١٫٦٩٩  ٣١٠٫٣١٨    أرباح السنة 

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

        األرباح منسوبة إلى:
  ٢٧٨٫٩٢١  ٢٨١٫٣٥٤    مالكي الشركة

  ٢٫٧٧٨  ٢٨٫٩٦٤    الحصص غير المسيطرة
    -----------  -----------  

  ٢٨١٫٦٩٩  ٣١٠٫٣١٨    أرباح السنة
    ======  ======  

        ربحية السھم
  ٠٫٣٤  ٠٫٣٥  ٢٣  ربحية السھم األساسية والمخففة (درھم)

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

  ٠٫٣٩  ٠٫٣٥  ٢٣  ربحية السھم األساسية والمخففة (درھم)
    ====  ====  
 
   الموحدة. الماليةالبيانات من ھذه جزءاً ال يتجزأ  ٧٨إلى  ١٤الصفحات من إليضاحات المدرجة على شكل اتُ 

  
   .٦و  ٥الصفحتين مدرج على المستقلين  إن تقرير مدققي الحسابات



 

٨ 

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

   األخرىالموحد لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة بيان ال
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  

      
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم ألف  ألف درھم  إيضاح  
      

  ٢٨١٫٦٩٩  ٣١٠٫٣١٨    أرباح السنة
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

        تصنيفھا الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر: إعادة تمتقد تمت أو  بنود
      

  )٣٣٫١١٤(  )٣٥٫٨٩٥(    ةفروقات تحويل عمالت أجنبي
  ٢٠٤٫٥٨٥  ١٦٫٢٤٨  ٣٤  تأثير التضخم غير االعتيادي 

  -  )٣٢٫٠٣٢(  ٢٢و ٢١  إعادة تصنيف احتياطي التضخم غير االعتيادي عند بيع شركة تابعة
    -----------  -----------  

  ٤٥٣٫١٧٠  ٢٥٨٫٦٣٩    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
    ======  ======  
        

      منسوبة إلى:يرادات الشاملة إجمالي اإل
      

  ٤٤٨٫٧٢٦  ٢٣٤٫٩٥٧    مالكي الشركة
  ٤٫٤٤٤  ٢٣٫٦٨٢    الحصص غير المسيطرة

    -----------  -----------  
  ٤٥٣٫١٧٠  ٢٥٨٫٦٣٩    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

   من ھذه البيانات المالية الموحدة. جزءاً ال يتجزأ ٧٨إلى  ١٤ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٦و  ٥الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 





 

١٠ 

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

  بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
        

  ٣٠٥٫١٤٦  ٣٣٢٫٦٨٩    أرباح السنة قبل الضريبة
        

        لـ: تعديالت
  )٣٨٫٠٠٨(  )١٦٫٥٢٥(    الحصة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

  ١٨٫٨٢٥  ٢٫٣٠٦    الخسائر من صافي المركز النقدي
  )٥٩٫٠٨٢(  -    عالقة  اتف ذاطرأ األرباح من تسوية أرصدة

  ٦٢٫٩٩٤  ٥١٫٦٥٨    مصروفات التمويل
  )٣٢٫٣٧٦(  )٦٫٣٥٢(    إيرادات التمويل

  )٢٫٥٩٩(  )٨٫١٦٨(    األرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٩٥٫٠٥٢  ١٩٠٫٨٨٧    االستھالك للممتلكات واآلالت والمعدات

  ٩٫٠٤٥  ٦٥٩    مشطوبة أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
  ٢٫٩٠٤  ٣٫٣٠٥    إطفاء موجودات غير ملموسة

  -  )٢٫٠٣٨(    األرباح من استبعاد عقارات استثمارية
  ٧٫٣٢٣  ٩٫٦٠٨    االستھالك لعقارات استثمارية

  ٣٩٫٠٦٥  ٢٦٫٠٢٧    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقةوخسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
  ٢٥٫٥٩٠  ١٣٫٨٨١    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  ٦٫٨١٢  )٤٨٫٩٦٥(    يةالخسائر من استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملك(األرباح)/ 
  )١١٫٠٩٣(  ٢٨٫٧٧٣    من بيع شركة تابعة  )األرباحالخسائر/ (

   -----------  -----------  
    ٥٢٩٫٥٩٨  ٥٧٧٫٧٤٥  

        التغير في:
  ٣٥٫٠٦٤  ١٩٫٥٩١    المخزون (بما في ذلك األعمال قيد اإلنجاز) -
  )٣٣٫٥٠٢(  )٤١٫٠٧١(    األجل) طويلة الذمم المدينة(بما في ذلك  الذمم المدينة التجارية واألخرى -
  )٢٢٫٥١٨(  )١٣٨٫٧١٨(    المستحق من أطراف ذات عالقة (بما في ذلك االستحقاقات طويلة األجل) -
  ٢٫٤١٠  )٣٠(   موجودات الضريبة المؤجلة -
  )١١٫٦٩٩(  )٣٣٫١٥٣(    المستحق إلى أطراف ذات عالقة -
  )٢٠٢٫٠٦٠(  ٢٣٫٤٧١    ة عن التقييم)الذمم الدائنة التجارية واألخرى (بما في ذلك الفواتير الزائد -
  ١٫٢٣٦  ٢٩    األدوات المالية المشتقة -
  ١٫٣١٥  )٤٣٢(    مطلوبات الضريبة المؤجلة -

  )٢٦٫٨٠٨(  )١٣٫٦٣٧(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  )٢٧٫٠٥١(  )٩٫٥١٨(    ضريبة الدخل المدفوعة

  )٦٧٠(  )٤٧٥(    التعديل على تحويل العمالت
    -----------  -----------  

  ٢٤٥٫٣١٥  ٣٨٣٫٨٠٢    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    -----------  -----------  
  
  
  



 

١١ 

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

  بيان التدفقات النقدية الموحد (تابع) 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )٢٨٢٫٢٩١(  )٢٦٧٫٤٤٥(    واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز معداتالالت واآلممتلكات واإلضافات إلى ال

  ٣٫٩١١  ١٠٫٦٠١    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  )٦٫٤١٨(  )٦٥٧(    ملموسةالموجودات غير ال اإلضافات إلى

  -  ١٧٫٨٠٠    ت من استبعاد عقارات استثماريةالمتحصال
  ٢٩٫٣٦٨  ٦٫٣٥٢    الفائدة المستلمة

  -  )١٫٧٣٩(    االستثمار في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
ً   توزيعات األرباح المستلمة من الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا

  ٣٢٫١٧٩  ٢٣٫٥٧٧    لحقوق الملكية
  -  ٤١٫٢٨٦    وجودات محتفظ بھا للبيعالمتحصالت من بيع م

  -  )٤٥٫٩١٣(    االستحواذ على حصص في شركات تابعة
  -  )٥١٫٧٥٣(    صافي –كجزء من استبعاد حصص في شركات تابعة  النقد المتنازل عنه

  مستثمر بھا محتسبة شركات  التحويل منمن النقد المستحوذ عليه كجزء 
  ٥٠٫١٣٩  ٦٫٥٥٣    إلى شركة تابعة  وفقاً لحقوق الملكية

  ١٠٫٢٨٦  ٤٩٫٠٣٠    المتحصالت من بيع شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  )٥٢(  -    إلى العقارات االستثمارية  اإلضافات

  ٧٢٦  ١٦٫٨٤٦    شركة تابعة حصص في المتحصالت من بيع 
    -------------  -------------  

  )١٦٢٫١٥٢(  )١٩٥٫٤٦٢(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    -------------  -------------  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ١٦٥٫٣٣٠  ١٫٤٨٠٫٠٧٤    قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليھا

  )٢٩٥٫٨٨٠(  )١٫٠٩٥٫٨٩٨(    سداد قروض مصرفية طويلة األجل
  ٣١٫٨٢٩  )١٧٫١٦٠(    التغير في الودائع المصرفية

  ٩٤٫٣٧٨  )١٦٧٫٠٠٧(    في القروض المصرفية قصيرة األجل صافي الحركة 
  )٦٢٫٩٩٤(  )٥١٫٦٥٨(   الفائدة المدفوعة

  )٧٫٢٤٦(  )٤٤٫٨٠٩(    توزيعات األرباح المدفوعة للحصص غير المسيطرة
  )٢٫٤٠٠(  )٤٫٢٢٨(    المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
  ٧٥١  -    ر المسيطرةاألموال المستثمرة من قبل الحصص غي

  )١١١٫٤٨٠(  )٢٨٦٫١٣٣(    توزيعات األرباح المدفوعة
     -------------   -------------  

  )١٨٧٫٧١٢(  )١٨٦٫٨١٩(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     -------------   -------------  
        

  )١٠٤٫٥٤٩(  ١٫٥٢١    (النقص) في النقد وما يعادله الزيادة/ صافي
        

  ٤٣٦٫٠٠٤  ٣٣١٫٤٥٥    النقد وما يعادله في بداية السنة 
    -----------  -----------  
  ٣٣١٫٤٥٥  ٣٣٢٫٩٧٦    لنقد وما يعادله في نھاية السنةا

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

  ٤٥٣٫٧٤١  ٣٤١٫٦٢٠    الودائع المصرفية الخاضعة لرھن) من النقد في الصندوق ولدى البنك (صافي
  )١٢٢٫٢٨٦(  )٨٫٦٤٤(    على المكشوف   مصرفيال السحب

     ------------   ------------  
    ٣٣١٫٤٥٥  ٣٣٢٫٩٧٦  
    ======  ======  
  

   جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٧٨إلى  ١٤ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٦و  ٥تين الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



 

١٢ 

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

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد   
          ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

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

  
  رأس
  المال

عــــالوة 
  األســھم

  االحتياطي
  القــانوني

  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   ألف درھم   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 
   ------------   -----------   ------------   ------------   ------------  ---------   -----------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------  

                          اإليرادات الشاملة للسنة:إجمالي 
                          

  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

  -  -  -  -   )٢٢اإليضاح 
  

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   

  
              

                          
                          المساھمات من مالكي الشركة والتوزيعات عليھم 

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

  )١١١٫٤٨٠(  -  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  )١١١٫٤٨٠(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة
  -  -  -  )٧٤٫٣٢٠(  )٧٤٫٣٢٠(  -  -  -  -  -  -  ٧٤٫٣٢٠  أسھم منحة مصدرة 

                          
                          التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة

  ٧٥١  ٧٥١  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األموال المستثمرة من قبل الحصص غير المسيطرة 
نتيجة   الزيادة في الحصص غير المسيطرة

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

  ---------- --  ------- -----  ------- -----   ------------  ---------- ---   ----------   ----------  ---------- ----  ------------ -  --------- ----  ------- ----  --------- -----  
  ٣٫٠٣٤٫٨١٣  ٢٢٦٫٥٠٥  ٢٫٨٠٨٫٣٠٨  ١٫٩٩٠٫٧٨٦  ١٫٣٩٤٫٠١٥  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٧٩٫٦٨١(  )٧٩٫٣٢٤(  ٣٩٦٫٢٦٠  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

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

  



 

١٣ 

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

  (تابع)بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

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

  
  رأس
  المال

عــــالوة 
  األســھم

  االحتياطي
  القــانوني

  احتــــياطي
  التــــحويل

احتياطي
التضخم غير 

  االعتيادي 
  االحتياطي
  الــــــــعام

  احـــتياطي 
  رأس المال

  بــــاحاألر
  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   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                          
  ٣٫٠٣٤٫٨١٣  ٢٢٦٫٥٠٥  ٢٫٨٠٨٫٣٠٨  ١٫٩٩٠٫٧٨٦  ١٫٣٩٤٫٠١٥  ٥٥٫٠٤٤  ٨٢٫٨٠٥  )٧٩٫٦٨١(  )٧٩٫٣٢٤(  ٣٩٦٫٢٦٠  ٢٢١٫٦٦٧  ٨١٧٫٥٢٢  ٢٠١٥يناير  ١رصيد في ال
   ------------   -----------  ------- ----   ------------   ------------  ---------   -----------   ------------   ------------   ------------  ----- -------   ------------  

                          إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة:
                          

  ٣١٠٫٣١٨  ٢٨٫٩٦٤  ٢٨١٫٣٥٤  ٢٨١٫٣٥٤  ٢٨١٫٣٥٤  -  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة  
                          

                          اإليرادات الشاملة األخرى
  )٣٥٫٨٩٥(  )٥٫٢٨٢(  )٣٠٫٦١٣(  )٣٠٫٦١٣(  -  -  -  )١٧٫٢٨٥(  )١٣٫٣٢٨(  -  -  -  فروقات تحويل العمالت األجنبية 
  (راجع  تعديالت التضخم غير االعتيادي

  ١٦٫٢٤٨  -  ١٦٫٢٤٨  ١٦٫٢٤٨  -  -  -  ١٦٫٢٤٨  -  -  -  -   )٢٢اإليضاح 
التضخم غير االعتيادي عند بيع إعادة تصنيف 
  )٣٢٫٠٣٢(  -  )٣٢٫٠٣٢(  )٣٢٫٠٣٢(  -  -  -  )٣٢٫٠٣٢(  -  -  -  -  )٢١(راجع إيضاح  شركة تابعة

   ----------   -----------  ---------   ------------   -----------  --------  ---------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------  
  ٢٥٨٫٦٣٩  ٢٣٫٦٨٢  ٢٣٤٫٩٥٧  ٢٣٤٫٩٥٧  ٢٨١٫٣٥٤  -  -  )٣٣٫٠٦٩(  )١٣٫٣٢٨(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

                          
                          الحركات األخرى في حقوق الملكية

                          
  -  -  -  -  )٦٦٫٠٩١(  -  -  -  -  ٦٦٫٠٩١  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني 

                          
  المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة

                          ضمن حقوق الملكية   
                          

                          ة والتوزيعات عليھم المساھمات من مالكي الشرك
  )٤٫٢٢٨(  )٥٨٩(  )٣٫٦٣٩(  )٣٫٦٣٩(  )٣٫٦٣٩(  -  -  -  -  -  -  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

  )٤٤٫٨٠٩(  )٤٤٫٨٠٩(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  األرباح الموزعة على الحصص غير المسيطرة
  )٢٨٦٫١٣٣(  -  )٢٨٦٫١٣٣(  )٢٨٦٫١٣٣(  )٢٨٦٫١٣٣(  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة

                          
                         التغيرات في حصص الملكية في شركات تابعة

نتيجة   في الحصص غير المسيطرة النقص
، (أ)٥ اتاالستحواذ على شركة تابعة (راجع إيضاح

  )٢٠٫٨٣٠(  )٣٥٫٤٩٥(  ١٤٫٦٦٥  ١٤٫٦٦٥  )١٢٫١٣٥(  )١٫١٧٨(  -  ٣٠٫٠٧٤  )٢٫٠٩٦(  -  -  -  ))٦(ب)(٥)، ٤(ب)(٥)، ١(ب)(٥
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  موحدة.من ھذه البيانات المالية الال يتجزأ جزءاً  ٧٨إلى  ١٤الصفحات من شكل اإليضاحات المدرجة على تُ 



 

١٤ 

  الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعة رأسسيراميك 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في 

  
   معلومات حول الشركة  ١

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

ً 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، إن الشركة مدرجة في رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. الجزيرة، مدينة الحمرا، إمارة  ٤٧١٤
  اإلمارات العربية المتحدة. 

  
الشركة وشركاتھا التابعة (يشار إليھا  منوللسنة المنتھية في ذلك التاريخ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة كما في ھذه  تتألف

المجموعة في الشركات الزميلة  ةكات المجموعة")، باإلضافة إلى حصعة"، ويشار إليھا بصورة منفردة بـ"شرمجتمعة بـ"المجمو
حول ھذه البيانات المالية الموحدة اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة  ٣٦تم في اإليضاح  لسيطرة مشتركة. الخاضعةوالشركات 
  الرئيسية وحصة المجموعة في كٍل منھا. وأنشطتھا الملكية المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوقوالشركات 

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

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

  أعمال المقاوالت واألنشطة الصناعية األخرى.أيضاً  المجموعة
  

  أساس اإلعداد  ٢
  

  بيان التوافق  (أ)
  
ً لمعايير التقارير المالية الدولية، كما أنھا تلتزم تم إعداد  والقانون االتحادي  بالنظام األساسي للشركةھذه البيانات المالية الموحدة وفقا

  .٢٠١٥لسنة  ٢لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
  

ن الشركات التجارية ("قانـون الشركات في وھو قانـو ٢٠١٥لسنة  ٢تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
. ُيسمح للشركات التأكد ٢٠١٥يوليو  ١سارياً اعتباراً من  وأصبح ٢٠١٥أبريل  ١") بتـاريخ ٢٠١٥دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

ً لألحكام  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥من االلتزام بالقانون الجديد للشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة  طبقا
 االنتقالية المنصوص عليھا في ھذا القانون.  

  
  أساس القياس  (ب)

  
  ، باستثناء األدوات المالية المشتقة التي يتم تسجيلھا بالقيمة العادلة.التكلفة التاريخية على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة 

  
  نات المالية العملة الرسمية وعملة عرض البيا  (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
  

  والتقديرات استخدام األحكام   (د)
  

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

  ھذه التقديرات.
  

 يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبيةا بصورة مستمرة من قبل اإلدارة. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھ
  . اعتباراً من تاريخ إجراؤھا فصاعداً 

  
  وتقديرات حاالت عدم اليقيناألحكام 

  
في تطبيق السياسات المستخدمة عدم اليقين واألحكام الھامة تقديرات حاالت المجاالت الھامة لالمعلومات حول  بيان ٣٧في اإليضاح تم 

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



 

١٥ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  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 

  وغير المالية.
  

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

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

  الذي يتم في إطاره تصنيف ھذه التقييمات.
  

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

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

  غير ملحوظة). مدخالتالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (: مدخ٣المستوى 
  

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 بأكملهلقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ل

  .أقل مستوى للقياسفي 
  

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

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

  و  العقارات االستثمارية؛ – ١٤اإليضاح 
  

  األدوات المالية.  – ٣٣اإليضاح 
  

 الھامة السياسات المحاسبية  ٣
  

 . البيانات المالية الموحدة ، بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في ھذهينة أدناهلقد تم تطبيق السياسات المحاسبية المب
  

  أساس التوحيد
    

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

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



 

١٦ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١سنة المنتھية في لل
  
  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
  عمليات دمج األعمال

  

يتم بشكل عام قياس الثمن  رة إلى المجموعة.يتم تحويل السيط عندما يتم احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ
ً قياس  ، كما يتمالمحول في عملية االستحواذ بالقيمة العادلة يتم . بالقيمة العادلة صافي الموجودات المستحوذ عليھا القابلة للتحديدأيضا

اختبار الشھرة التجارية الناتجة بشكل سنوي للتحقق من تعرضھا النخفاض القيمة. يتم االعتراف باألرباح من صفقات الشراء المربحة 
كمصروفات عند تكبدھا، ما لم تكن مرتبطة بإصدار سندات دين أو سندات فوراً ضمن األرباح أو الخسائر. يتم احتساب تكاليف المعاملة 

  حقوق ملكية.
  

تعريف  ينطبق عليهيتم قياس الثمن المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. في حال تم تصنيف االلتزام بسداد الثمن المحتمل الذي 
تتم إعادة قياس الثمن المحتمل احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفاً لذلك، ويتم  األدوات المالية كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه
  ضمن األرباح أو الخسائر. المحتمل للثمناالعتراف بالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة  اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير، ويتم

  

المحتفظ بھا من قبل موظفي الشركة  مقابل المكافأت (مكافأت االستبدال) مفي حال تطلب استبدال دفعات المكافآت المرتكزة على أسھ
مستحوذ طرف الالمستحوذ عليھا (مكافأت الشركة المستحوذ عليھا)، يتم حينئذ إدراج كل أو جزء من قيمة مكافأت االستبدال الخاصة بال

ياس مكافأت االستبدال في السوق مقارنًة بقياس مكافأت الشركة يتم تحديد ذلك استناداً إلى ق عند قياس الثمن المحول عند دمج األعمال.
  المستحوذ عليھا في السوق، ومدى ارتباط مكافأت االستبدال بالخدمة قبل الدمج.

  
  الشركات التابعة 

  

لديھا حق  ما عندما تكون معرضة، أو منشأةُتسيطر المجموعة على التي تخضع لسيطرة المجموعة.  المنشآتإن الشركات التابعة ھي 
يتم إدراج  .المنشأةويكون لديھا القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذھا على  المنشأةفي عوائد متغيرة نتيجة ارتباطھا بھذه 

  ذه السيطرة.ھ انتھاءالبيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة من تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تاريخ 
  

  الحصص غير المسيطرة
  

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

  

 ية.حقوق ملككمعامالت  فقدان السيطرة ال يترتب عليھاأية تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة يتم احتساب 
   

  فقدان السيطرة
  

غير مسيطرة والمكونات  صومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصعقب فقدان السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات 
فقدان  العادلة في تاريخ بالقيمة السابقةفي الشركة التابعة محتفظ بھا أي حصة يتم قياس األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. 

  السيطرة.
  

  االستحواذ التدريجي
  

ً  حصصھاعندما يتم االنتھاء من أعمال االستحواذ من خالل عدة معامالت متتالية، تقوم المجموعة بإعادة قياس  في  المحتفظ بھا سابقا
 ،، إن وجدتالمترتبة على ذلكر الشركة المستحوذ عليھا في تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة، ومن ثم تقوم باالعتراف باألرباح أو الخسائ

  ضمن األرباح أو الخسائر.
  

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

  
  المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةاالستثمارات في الشركات 

  

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

 سة تأثير ملحوظ، لكن ليست سيطرة، على سياساتھا المالية والتشغيلية.الشركات التي بوسع المجموعة ممار فيالشركات الزميلة  تتمثل
يتمثل االئتالف المشترك في الترتيب الذي تسيطر عليه المجموعة بصورة مشتركة ويكون للمجموعة حقوق في صافي موجوداته بينما 
  .همطلوباتوالتزامات تجاه  هموجوداتحقوق في  بخالف

  

التي الزميلة واالئتالفات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم مبدئياً االعتراف بھا بالتكلفة  يتم احتساب الحصص في الشركات
تكاليف المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، تتضمن البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر واإليرادات  تتضمن

   تاريخ زوال التأثير الھام أو تاريخ انتھاء السيطرة المشتركة.بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية، لحين الشاملة األخرى للشركات المستثمر 



 

١٧ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  بع)السياسات المحاسبية الھامة (تا  ٣

  
  المعامالت المحذوفة عند عملية التوحيد

  
ناتجة عن المعامالت المحققة المصروفات غير اليرادات وواإليتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة 

ً لحقوق الملكية يتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بھا ا. بين شركات المجموعة لمحتسبة وفقا
إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بھا. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة  في تلك الشركات مقابل االستثمار

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

  عتياديالتضخم غير اال
  

 بناًء  البيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتھا الرسمية ھي إحدى عمالت االقتصاديات ذات التضخم غير االعتيادي يتم تعديل
ً لإلجراءات الواردة في اإليضاح على  ود قبل تحويلھا إلى الدرھم اإلماراتي. بمجرد إعادة بيانھا، يتم تحويل كافة البن ٣٤التضخم وفقا

المبالغ المبينة للسنوات السابقة  ال تتم إعادة بيانالصرف عند اإلغالق.  سعرالواردة في البيانات المالية إلى الدرھم اإلماراتي باستخدام 
عملة القتصاد شديد التضخم. عند التوحيد، تم ليست عملة عرض البيانات المالية للمجموعة أن ألغراض المقارنة عند التوحيد حيث 

اإليرادات الشاملة األخرى وتم األسعار في الفترات السابقة على البيانات المالية للشركة التابعة ضمن  في تغيراتالراف بتأثير االعت
  )).٤(٢٢ في حقوق الملكية (راجع اإليضاح عرضه ضمن احتياطي التضخم غير االعتيادي

  
لتعكس التغيرات في  عمالت االقتصاديات شديدة التضخم الرسمية ھي أحدالبيانات المالية للشركات التابعة التي تكون عملتھا  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 تمتو السعر العام في تاريخ التقرير،بيانھا باستخدام مؤشر  إعادة يتم

. يتم بيان الفرق بين المبالغ المعدلة والمبالغ المبدئية ضمن األرباح أو ٣٤في اإليضاح  كما ھو مبينباستخدام عناصر التحويل المناسبة 
  الخسائر.

  
غير اعتيادي، تقوم المجموعة بإيقاف محاسبة التضخم غير  تضخم ليست ذات العملة الرسمية ألحد الشركات التابعةتصبح عندما 

غير  للفترات السنوية التي تنتھي في التاريخ الذي أصبح فيه االقتصاد ليس ذي تضخم ٢٩االعتيادي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
أخر فترة تم فيھا تطبيق المعيار المحاسبي الدولي  اعتيادي أو بعد ذلك التاريخ. إن المبالغ المعروضة في وحدة القياس القائمة في نھاية

  ، يتم استخدامھا كأساس للقيم الدفترية في البيانات المالية الالحقة.٢٩رقم 
  

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

  
  العمالت األجنبية

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية

  
  ف السائدة في تواريخ المعامالت. الرسمية لشركات المجموعة وفقاً ألسعار الصر تالت بالعمالت األجنبية إلى العماليتم تحويل المعام

  
ً ألسعار الصرف السائدة  إلى العملة لوبات المالية بالعمالت األجنبيةيتم تحويل الموجودات والمط يتم  .في تاريخ التقريرالرسمية وفقا

ً ألسعار الص رف تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقا
وفقاً  األجنبية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية بالعملةغير المالية يتم تحويل البنود  ادلة.السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة الع

  .العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر اتيتم االعتراف بفروق .ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة
  

  اإليرادات الشاملة األخرى:ضمن  تاليةالبنود ال تحويلالعمالت األجنبية الناتجة عن  اتيتم االعتراف بفروق
  
 العمالت األجنبية التي تم  اتفروق يعاد تصنيف(فيما عدا حاالت انخفاض القيمة؛ حيث  استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع

 ؛األرباح أو الخسائر) إلى االعتراف بھا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى
 ؛ وعالف الذي يكون فيه ھذا التحوط مدىالعملية خارجية إلى االستثمار في  حددة كتحوط لصافيالمطلوبات المالية الم 
  عالف الذي يكون فيه ھذا التحوط مدىالالتحوط للتدفق النقدي المؤھل إلى.  



 

١٨ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ر ديسمب ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  (تابع) العمالت األجنبية

  
  العمليات الخارجية

  
عن عملية االستحواذ  الناتجةيتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية، بما في ذلك الشھرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة 

ً ألسعار الصرف الس ائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية إلى الدرھم إلى الدرھم اإلماراتي وفقا
  اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.

  
إليه  (يشار في احتياطي تحويل العمالت األجنبية اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيانھاالعمالت األجنبية ضمن  اتيتم االعتراف بفروق

في حالة كانت فروقات تحويل العمالت األجنبية تتعلق  .في البيانات المالية الموحدة بـ "احتياطي التحويل") ضمن حقوق الملكية
أما إذا كانت العملية تتعلق  .في حقوق الملكية باقتصاديات شديدة التضخم، يتم عرض ھذه الفروقات في احتياطي التضخم غير االعتيادي

  لتحويل إلى الحصص غير المسيطرة.غير مملوكة بالكامل، يتم تخصيص الحصة المناسبة ذات الصلة من فرق ا بشركة تابعة
  

ي عند استبعاد عملية خارجية، بحيث يتم فقدان تلك السيطرة أو التأثير الھام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة ف
ت الصلة بتلك العملية الخارجية ضمن األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد. احتياطي تحويل العمالت األجنبية ذا

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

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

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

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

  األدوات المالية
  

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

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

  
  االعتراف وإيقاف االعتراف –والمطلوبات المالية غير المشتقة المالية الموجودات 

  
 االعتراف بكافةمبدئياً يتم شأ فيه. الذي تن في التاريخوسندات الدين المصدرة تقوم المجموعة مبدئياً باالعتراف بالقروض والذمم المدينة 

  الذي تصبح فيه المنشأة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة المعنية. في تاريخ المتاجرة المالية األخرى والمطلوبات الموجودات
  

نقدية من الموجودات ول على تدفقات لحقوق التعاقدية في الحصتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتھي ا
معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة  قات النقدية التعاقدية من خاللالتدف الحصول على في وقالحق بتحويلالمعنية أو عندما تقوم المجموعة 

طر وامتيازات الملكية وال االحتفاظ بكافة مخا أوال تقوم بتحويل  أنھا ، أوبصورة فعليةلموجودات المالية لمخاطر وامتيازات الملكية 
في الموجودات  تم إنشاؤھا أو االحتفاظ بھا من قبل المجموعةحصص  ويتم االعتراف بأي سيطرة على الموجودات المحولة.التحتفظ ب

  حولة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.  المالية المُ 
  

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

لمجموعة دى ايكون ل ،فقط عندماو عندما، بيان المركز الماليفي  المبلغويتم بيان صافي  ،تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
لغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات على أساس صافي المب ھاتوتكون لديھا الرغبة إما في تسويالمبالغ ھذه حق قانوني بمقاصة 

  بصورة متزامنة.
  
  



 

١٩ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  األدوات المالية (تابع)

  
  القياس –لية غير المشتقة الموجودات الما

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

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

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

  ئر. أو إيرادات توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسا حصص
  

  القروض والذمم المدينة
  

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

  
  النقد وما يعادله

  
ثالثة إلى يشتمل النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد على األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب التي تمتد فترات استحقاقھا 

  النقد وما يعادله.مقابل بعض التسھيالت المصرفية كجزء من  المرھونةالودائع الثابتة  ال يتم إدراجأشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ. 
  

  القياس –المطلوبات المالية غير المشتقة 
  

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

  
  رأس المال 

  
يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى إصدار أسھم عادية كاقتطاع من حقوق يف األسھم العادية كحقوق ملكية. يتم تصن

  الملكية، صافي من أي تأثيرات ضريبية.
  

  محاسبة التحوطاألدوات المالية المشتقة و
  

  لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة. ھاتعرض ية مشتقة بغرض التحوط منتحتفظ المجموعة بأدوات مال
  

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

  
  عقود التحوط للتدفقات النقدية

  

التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ، يتم االعتراف بالجزء الفعال من النقدي لتدفقل عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط
الشاملة األخرى. يتم فوراً االعتراف بالجزء غير الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن األرباح أو  ضمن اإليرادات

إن القيمة المتراكمة في حقوق الملكية يتم االحتفاظ بھا في اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر. 
فترة أو الفترات التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدية المتوقعة المتحوط بشأنھا أو البند المتحوط بشأنه على األرباح أو الخسائر في نفس ال

أو لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط، أو تنتھي صالحية أداة  عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة،. الخسائر
تنتھي أو تتم ممارستھا، أو يتم إلغاء التصنيف، يتم حينئذن إيقاف محاسبة التحوط اعتباراً من ھذا التاريخ  التحوط أو يتم بيعھا، أو

   .تتم إعادة تصنيف القيمة المتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائرالمتوقع إتمام تلك المعاملة، عندما ال يكون من فصاعداً. 
  

  ا لغير المتاجرة المشتقات األخرى المحتفظ بھ
  

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) وحدةحول البيانات المالية الم إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات 

  
  االعتراف والقياس

  

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

  

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

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

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

ختلفة، يتم احتسابھا كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية م
  الممتلكات واآلالت والمعدات.

  

  ضمن األرباح أو الخسائر. داتيتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمع
  

  إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية 
  

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

  
  التكاليف الالحقة

  

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

  
  االستھالك 

  

ً ال ساس القسط الثابت على مدى قيم المتبقية المقدرة على أيتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا
اإلنتاجية المقدرة. يتم احتساب االستھالك للموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارھا اإلنتاجية، أيھما أقصر،  اأعمارھ

  ال يتم احتساب استھالك لألراضي.اإليجار. المجموعة في نھاية عقد الملكية سوف تنتقل إلى ما لم يكن من المؤكد بصورة معقولة أن 
  

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

  األعمار (بالسنوات)                     
 ٣٥ - ٢٠                  مبـاني  
 ١٥ - ٥                آالت ومعدات   
  ٣                أثاث وتجھيزات   
 ٥ - ٣                سيارات   
  ١٠              أعمال طرق وترصيف   
 ١٠              تطوير أراضي ومحاجر   
  ٣                معدات مكتبية   
  

  تتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً.



 

٢١ 

  تابعةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا ال
  

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  

  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  

من اإلنشاء،  نتھاءنشاء. فور االمن اإل نتھاءيتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصاً انخفاض القيمة، إن وجدت، لحين اال
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. 
  

  الموجودات غير الملموسة 
  

  قياساالعتراف وال
  

  بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. الشھرة التجارية التي تنشأ من االستحواذ على شركات تابعة قياسيتم 
  

التي استحوذت عليھا المجموعة ولھا أعمار إنتاجية محددة، بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم  ،الموجودات غير الملموسة األخرى يتم قياس
  .إن وجدتاض القيمة المتراكمة، وخسائر انخف

  
  المصروفات الالحقة

  
يتم في األصل المحدد الذي تتعلق به. ن المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة مزيد عندما تُ  وذلك فقط ة المصروفات الالحقةتتم رسمل

ية والعالمات التجارية التي يتم إنتاجھا االعتراف بكافة المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات المتكبدة على الشھرة التجار
  عند تكبدھا.  األرباح أو الخسائرداخلياً، ضمن 

  
  اإلطفاء 

  
ً القيم المتبقية المقدرة على أ الموجودات غير الملموسةلشطب تكلفة  اإلطفاءيتم احتساب   اساس القسط الثابت على مدى أعمارھناقصا

، ويتم االعتراف به بشكل عام من التاريخ الذي تصبح فيه متاحة لالستخداماعتباراً سنة  ١٥إلى  ٥التي تتراوح من  اإلنتاجية المقدرة
  شھرة التجارية.لا إطفاءيتم  ال .ضمن األرباح أو الخسائر

  
  واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ويتم تعديلھا حيثما يكون مناسباً. اإلطفاءتتم مراجعة طرق 

  
  االستثمارية  العقارات

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

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

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

  سنة.  ٣٥إلى  ٣٠التي تتراوح من المقدرة 
  

تشتمل تكلفة العقارات االستثمارية المشيدة حواذ على العقارات االستثمارية. المنسوبة مباشرة إلى االست المصروفاتتشتمل التكلفة على 
ً على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال العقارات اال ستثمارية إلى الحالة ذاتيا

  التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع لھا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.
  

إن تكلفة العقار االستثماري الذي يتم االستحواذ عليه مقابل أصل غير مالي أو موجودات غير مالية، أو مجموعة من الموجودات المالية 
عادلة لألصل المستلم أو األصل المتنازل عنه. إن أمكن قياس القيمة العادلة لألصل المستلم أو األصل وغير المالية، تتألف من القيمة ال

القيمة العادلة لألصل المستلم أكثر  تكن المتنازل عنه بصورة موثوقة، يتم استخدام القيمة العادلة لألصل المتنازل عنه لقياس التكلفة، ما لم
  وضوحاً.

  

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

  

ل بالقيمة الدفترية عندما يتغير االستخدام الخاص بالعقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات أو كمخزون، يتأثر ھذا التحوي
   لھذا العقار في تاريخ إعادة التصنيف.



 

٢٢ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  عقود اإليجار

  
  الموجودات المؤجرة 

  
تصنيف عقود اإليجار التي تتحمل بموجبھا المجموعة كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تمويلية. عند االعتراف المبدئي،  يتم

بدئي، يتم يتم قياس الموجودات المؤجرة بقيمة تعادل قيمتھا العادلة أو القيمة الحالية لدفعات اإليجار الدنيا، أيھما أقل. الحقاً لالعتراف الم
  حتساب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على الموجودات ذات الصلة.  ا

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

  
  دفعات عقود اإليجار

  
ة ضمن األرباح أو الخسائر بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتراف بالدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي

يتم االعتراف بحوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار، في حال 
  وجودھا.

  
  المخزون 

  
أيھما أقل. ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح للتكلفة، وتشتمل  يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق،

موقعه لالمتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة إليصال المخزون  المصروفاتعلى 
التكلفة على جزء مناسب من المصروفات العامة  تشتملاز، ع واألعمال قيد اإلنجصنّ . في حالة المخزون المُ ووضعه الراھن الحالي

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

  
  / الفواتير الزائدة عن التقييمزعقود اإلنشاءات قيد اإلنجا

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

  العمل والخسائر المعترف بھا. يريتم قياس عقود اإلنشاءات قيد اإلنجاز بالتكلفة زائداً األرباح المعترف بھا حتى تاريخه ناقصاً فواتير س
  

ھا الزائدة في بيان المركز المالي، تمثل العقود قيد اإلنجاز عقود اإلنشاء قيد اإلنجاز التي يتم تكبد تكاليف مقابلھا زائداً األرباح المعترف ب
المعترف بھا عن التكلفة المتكبدة زائداً عن الفواتير المرحلية والخسائر المعترف بھا. إن العقود التي تزيد فواتيرھا المرحلية والخسائر 

 األرباح المعترف بھا يتم عرضھا كفواتير زائدة عن التقييم. يتم عرض السلفيات المستلمة من العمالء كفواتير زائدة عن التقييم.
  

  انخفاض القيمة 
  

  الموجودات المالية غير المشتقة
  

المستثمر بھا  الشركةلعادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بما في ذلك الحصة في يتم تقييم الموجودات المالية غير الُمصنفة بالقيمة ا
  للتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرضھا النخفاض في القيمة. بتاريخ كل تقرير ،المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية

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

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

  عدم وجود سوق نشط لألداة المعنية. 



 

٢٣ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  بع)انخفاض القيمة (تا

  
  (تابع) الموجودات المالية غير المشتقة

  
  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة

  
) على ةتأخذ المجموعة باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة (القروض والذمم المدين

م تقييم كافة الموجودات المالية الھامة في حالتھا الفردية للتحقق مما إذا كان ھناك انخفاض في المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يت
أنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل  ُيالحظالقيمة بصورة محددة. إن كافة الموجودات المالية الھامة في حالتھا الفردية التي 

. فيما يتعلق بالموجودات المالية التي ال تحديدها كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون محدد، يعاد تقييمھا بصورة جماعية للتحقق مما إذ
تكون ھامة في حالتھا الفردية، فيتم تقييمھا بصورة جماعية للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة من خالل تجميع الموجودات المالية 

  التي لھا خصائص مخاطر مماثلة.
 

مة الجماعي، تعتمد المجموعة على تجارب سابقة الحتمالية التعثر وتوقيت االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة، عند تقييم انخفاض القي
ما مع مراعاة أحكام اإلدارة حول ما إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أن الخسائر الفعلية ستكون أكبر أو أقل م

  .تشير إليه التجارب السابقة
  

 يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة لألصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين قيمته الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم االعتراف بالخسائر ضمن األرباح أو الخسائر 

على الموجودات التي تعرضت النخفاض في  بالفائدةيستمر االعتراف ذمم المدينة. قروض والفي حساب المخصص لل إظھارھا ويتم
ص في خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو ليقتخسائر انخفاض القيمة، يتم عكس ال تقليصالقيمة. عندما يتسبب حدث الحق في 

  الخسائر.
  

  لمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية الشركات المستثمر بھا ا
  

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

  المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
  

  الموجودات غير المالية 
  

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

  القيمة.في نخفاض ال للتحقق من تعرضھاالشھرة التجارية سنوياً  يتم اختبارلالسترداد. 
  

تخدام المستمر لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االس
نشأت وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. إن الشھرة التجارية التي 

دمج األعمال  مجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لھا أن تستفيد منلوحدات المنتجة للنقد أو لدمج األعمال يتم تخصيصھا ل نتيجة
ً تكاليف البيع، في صل أو الوحدة المنتجة للنقد ألتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ل ذات الصلة. قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا
ة باستخدام معدل خصم القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتھا الحالي ديرعند تقأيھما أكبر. 

  والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد.  للقيمة الزمنية للمالالتقييمات السوقية الحالية ما قبل الضريبة يعكس 
  

يتم االعتراف داد. صل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترأليتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ل
بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد 

يم (مجموعات الوحدات المنتجة للنقد) ثم لتخفيض الق المنتجة للنقد شھرة تجارية مخصصة للوحدات فيض القيمة الدفترية أليأوال لتخ
  الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد (مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) على أساس تناسبي.

  
ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشھرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى 

لم يكن قد  إذايتم تحديدھا، بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء، سعن القيمة الدفترية التي كان  لألصلرية الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفت
  تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.



 

٢٤ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣
  

  الموظفين تعويضات
  

  تعويضات الموظفين قصيرة األجل
 

مبلغ بال المتعلق االلتزامبكمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة. يتم االعتراف ة األجل قصيرالموظفين تعويضات احتساب يتم 
، ويمكن التي قدمھا الموظف السابقة اتخدماللدفع ھذا المبلغ مقابل  ضمنيأو المجموعة التزام حالي قانوني  علىإذا كان  متوقع دفعهال

  تقدير االلتزام بصورة موثوقة.
  

  خطط المساھمات المحددة
  

يتم االعتراف  تقديم الخدمات ذات الصلة. عندما يتم خطط المساھمات المحددةفي المساھمات ب المتعلقة لتزاماتااليتم االعتراف ب
  انخفاض في المدفوعات المستقبلية.أو  مبالغ نقديةاسترداد  يحتمل فيهدفوعة مقدماً كموجودات إلى المدى الذي بالمساھمات الم

  
  تعويضات الموظفين األخرى طويلة األجل

  
 األجل في قيمة التعويضات المستقبلية التي يحصل عليھا الموظف طويلةيتمثل صافي التزام المجموعة المتعلق بتعويضات الموظفين 

يتم تخفيض ھذه التعويضات لتحديد قيمتھا الحالية. يتم االعتراف بإعادات القياس ضمن  مقابل خدمته في الفترات الحالية والسابقة.
  األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيھا.

  
  خطط التعويضات المحددة

  
من خالل تقدير قيمة بشكل منفصل لكل خطة على حدة فيما يتعلق بخطط التعويضات المحددة  المجموعةيتم احتساب صافي التزام 

موجودات  مبلغ واقتطاع القيمة العادلة أليالتعويضات المستقبلية التي اكتسبھا الموظفون في الفترة الحالية والفترات السابقة وخصم ھذا ال
 لخطة التعويضات. 

  
كتواري مؤھل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة. إذا يتم احتساب التزامات التعويضات المحددة بصورة سنوية من قبل خبير ا

فع االقتصادية المتاحة في ، يكون ھذا األصل المعترف به محدوداً بالقيمة الحالية للمناللمجموعةترتب على ھذا االحتساب أصل محتمل 
ي الخطة. من أجل احتساب القيمة الحالية للمنافع مبالغ مستردة في المستقبل من الخطة أو االنخفاض في المساھمات المستقبلية ف شكل أي

 االقتصادية، تتم مراعاة الحد األدنى المطبق لمتطلبات التمويل.
 

إن عمليات إعادة قياس صافي مطلوبات التعويضات المحددة، التي تتألف من األرباح والخسائر االكتوارية والعائد على موجودات الخطة 
ود الموجودات (إن وجدت، باستثناء الفائدة) يتم االعتراف بھا مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى. تحدد (باستثناء الفائدة) وتأثير حد

صافي مصروفات (إيرادات) الفائدة على صافي مطلوبات (موجودات) التعويضات المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل  المجموعة
في بداية الفترة السنوية على صافي مطلوبات (موجودات) التعويضات المحددة مع الخصم المستخدم لقياس التزام التعويضات المحددة 

جة المساھمات ودفعات الوضع في االعتبار أية تغيرات في صافي مطلوبات (موجودات) التعويضات المحددة خالل الفترة نتي
ط التعويضات المحددة ضمن األرباح أو يتم االعتراف بصافي مصروفات الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطالتعويضات. 

  الخسائر.  
  

بالتغير المترتب على ذلك في التعويضات التي تتعلق  فوراً عندما يتم تغيير تعويضات الخطة أو عندما يتم تقليص الخطة، يتم االعتراف 
باالعتراف باألرباح والخسائر  المجموعة بفترة الخدمة السابقة أو األرباح أو الخسائر من ھذا التقليص ضمن األرباح أو الخسائر. تقوم

  الناتجة عن تسوية خطة التعويضات المحددة عندما تتم التسوية.
  

  تعويضات نھاية الخدمة 
  

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

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

  المخصصات
  

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



 

٢٥ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة احاتإيض
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
  الضمانات

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

  منھا. أيوع في حال وق
  

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

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

ً تكاليف البيع، اتيتم عادًة قياس الموجودات، أو مجموع يتم أوالً تخصيص . أيھما أقل االستبعاد، بقيمھا الدفترية أو قيمھا العادلة ناقصا
وال يتم تخصيص أي  ،ثم إلى الموجودات والمطلوبات المتبقية بالتناسب ،إلى الشھرة التجارية مجموعة االستبعاد انخفاض قيمة خسائر
ائر إلى المخزون أو الموجودات المالية أو موجودات الضريبة المؤجلة أو الموجودات المتعلقة بامتيازات الموظفين أو العقارات خس

خسائر انخفاض بيتم االعتراف االستثمارية أو الموجودات البيولوجية، والتي يستمر قياسھا وفقاً للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة. 
الالحقة الناتجة عن األرباح أو الخسائر أو محتفظ بھا للتوزيع، يتم االعتراف بللبيع  محتفظ بھاصنيف المبدئي كموجودات القيمة عند الت
  ضمن األرباح أو الخسائر. إعادة القياس

  
واآلالت  ممتلكاتال 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 إيقاف ويتم، والمعدات
  

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

  المجموعة والتي: 
    
  تمثل إما نشاط رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ 
  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 التصنيفستبعادھا أو إذا انطبقت عليھا المعايير ا عندمتوقفة  كعمليةتصنيف اليتم 
  

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

  
  اإليرادات 

  
  بيع البضائع 

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

ن عادًة في المرتجعات والخصومات التجارية والحسومات على الكمية. يتم االعتراف باإليرادات في حالة وجود دليل دامغ، الذي يكو
شكل اتفاقية بيع موقعة، على نقل المخاطر واالمتيازات الھامة للملكية إلى العميل ويكون من المرجح استرداد الثمن المستحق ويمكن 
تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة، ولم يعد ھناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع، وعندما يمكن 

س قيمة اإليرادات بصورة موثوقة. إذا كان من المرجح أن يتم منح تلك الخصومات وقياس القيمة بصورة موثوقة، يتم االعتراف بھذا قيا
  الخصم على أنه انخفاض في اإليرادات عندما يتم االعتراف بتلك المبيعات.



 

٢٦ 

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

  (تابع)مالية الموحدة إيضاحات حول البيانات ال
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
   (تابع)  اإليرادات

  
  تقديم الخدمات 

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

  م مرحلة اإلنجاز استناداً إلى معاينة األعمال المنجزة. تقيي
  

  عقود اإلنشاءات 
  

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

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

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

  
  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
  

ات عالقة والذمم المدينة التجارية. يتم تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة والمبالغ المستحقة من أطراف ذ
  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 

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

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

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

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

  الضريبة  
  

تتألف مصروفات الضريبة من الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم االعتراف بالضريبة الحالية والضريبة المؤجلة في األرباح أو 
ھا بدمج األعمال أو البنود المعترف بھا مباشرًة ضمن حقوق الملكية أو ضمن اإليرادات الشاملة الخسائر إلى المدى الذي تتعلق في

   األخرى.  
  

  الضرائب الحالية
  

الضرائب المتوقع دفعھا أو استالمھا على األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة للسنة باستخدام المعدالت في تتمثل الضرائب الحالية 
أو التي يتم تفعيلھا بشكل فعلي في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضرائب المستحقة بخصوص السنوات السابقة. الضريبية السارية 

  وذلك فقط في حال استوفاء معايير محددة. الحاليةتتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة 



 

٢٧ 

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

  (تابع)الية الموحدة إيضاحات حول البيانات الم
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    السياسات المحاسبية الھامة (تابع)  ٣

  
    (تابع) الضريبة

  
  الضرائب المؤجلة

  
ة يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالفروق المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض تقديم التقارير المالي

يتم قياس الضريبة المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقھا على الفروق المؤقتة عند  لمبالغ المستخدمة لألغراض الضريبية.وا
باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلھا بشكل جوھري في تاريخ التقرير. إن قياس الضريبة المؤجلة يعكس  العكس

  .في تاريخ التقرير طريقة التي تتوقع من خاللھا المجموعة استرداد أو تسوية القيمة الدفترية لموجوداتھا ومطلوباتھاالتبعات الضريبية لل
  

  ال يتم االعتراف بضريبة مؤجلة لـ:
  
 الفروق المؤقتة عند االعتراف المبدئي بالموجودات والمطلوبات في معاملة غير معامالت دمج األعمال، وال تؤثر على األمور 

 المحاسبية وال األرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة؛
 

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

 
 .الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عند االعتراف المبدئي بالشھرة التجارية 
    

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

مراجعة موجودات الضريبة المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضھا إلى المدى الذي ال يحتمل معه تحصيل االمتيازات الضريبية 
   رباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.يتم عكس ھذه التخفيضات عندما تحسن احتمالية األ ذات الصلة.

  
  ، وذلك فقط في حال استوفاء معايير محددة.تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة

  
  الزكاة

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

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

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

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

  ربحية السھم
  

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

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

  المخففة المحتملة. 
  

  المنح الحكومية
  

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

  بصورة منھجية في نفس الفترة التي تم فيھا االعتراف بالمصروفات.



 

٢٨ 

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

  (تابع)الية الموحدة إيضاحات حول البيانات الم
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٣

  
  التقارير حول القطاعات 

  
يتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية والتي يمكن من خاللھا تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما 

 روفات المتعلقة بمعامالت مع أي من عناصر المجموعة األخرى.في ذلك اإليرادات والمص
 

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

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

  
  دة والتفسيرات الجدي والتعديالت المعايير  ٤

  
إال أن المجموعة لم يتم تفعيلھا حتى األن ولكن يجوز تطبيقھا بشكل مسبق؛ المعايير التي ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على 

  جموعة:لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. فيما يلي المعايير التي قد تكون ذات صلة بالم
  
 على  ١تسري التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –) ١محاسبي الدولي رقم مبادرة اإلفصاح (التعديالت على المعيار ال

 التاريخ. ھذاأو بعد  ٢٠١٦يناير  ١فترات التقارير السنوية التي تبدأ في 
 

  من معايير التقارير المالية  ١١احتساب عمليات االستحواذ على حصص في العمليات المشتركة (التعديالت على المعيار رقم
 ١من معايير التقارير المالية الدولية على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في  ١١تسري التعديالت على المعيار رقم  –الدولية) 

 أو بعد ھذا التاريخ. ٢٠١٦يناير 
  
  المحاسبي  والمعيار ١٦توضيح الطرق المقبولة الحتساب االستھالك واإلطفاء (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

على فترات  ٣٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦تسري التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –) ٣٨الدولي رقم 
 أو بعد ھذا التاريخ. ٢٠١٦يناير  ١التقارير السنوية التي تبدأ في 

  
  ١٢من معايير التقارير المالية الدولية والمعيار رقم  ١٠المنشأت االستثمارية: تطبيق استثناء التوحيد (التعديالت على المعيار رقم 

من معايير  ١٠التعديالت على المعيار رقم تسري  –) ٢٨من معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
على فترات التقارير  ٢٨بي الدولي رقم من معايير التقارير المالية الدولية والمعيار المحاس ١٢التقارير المالية الدولية والمعيار رقم 

 أو بعد ھذا التاريخ. ٢٠١٦يناير  ١السنوية التي تبدأ في 
  
  من معايير التقارير المالية الدولية على  ٩يسري المعيار رقم  – "األدوات المالية"من معايير التقارير المالية الدولية  ٩المعيار رقم

 أو بعد ھذا التاريخ. ٢٠١٨يناير  ١فترات التقارير السنوية التي تبدأ في 
  
  من معايير  ١٥يسري المعيار رقم  – "اإليرادات من العقود مع العمالء"من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥المعيار رقم

 أو بعد ھذا التاريخ. ٢٠١٨يناير  ١التقارير المالية الدولية على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في 
  
 من معايير التقارير المالية الدولية  ١٦يسري المعيار رقم  –من معايير التقارير المالية الدولية "عقود اإليجار"  ١٦م المعيار رق

  أو بعد ھذا التاريخ. ٢٠١٩يناير  ١على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في 
  

  المالية الموحدة. بياناتھاعلى دولية المذكورة أعاله تطبيق معايير التقارير المالية اللتقييم التأثير المحتمل بالمجموعة  تقوم



 

٢٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة   ٥

  
  االستحواذات  (أ)
  

  ٢٠١٥في  ص غير مسيطرةحصاالستحواذ على 
  

في سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع المحدودة ("رأس على الحصص غير المسيطرة المتبقية خالل السنة الحالية، استحوذت المجموعة  )١(
مليون درھم على  ٢٠٫٦٠مليون درھم و ١٤٫٦٩الخيمة إيران") وسيراميك رأس الخيمة الھند برايفت ليمتد ("رأس الخيمة الھند") مقابل 

 تم االعتراف بھذه االستحواذات على النحو التالي:أصبحت ھذه الشركات شركات تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة. توالي. ال
  

  رأس الخيمة   
  إيران

رأس الخيمة 
  الھند

  ألف درھم  ألف درھم  
      
  )٤٫٧٢٣(  )٢٩٫٦١٢(  النقص في الحصص غير المسيطرة -
  )١٣٫٧٧٩(  )١٥٫١٥٦(  النقص في األرباح المحتجزة -
  )٢٫٠٩٩(  ٣٠٫٠٧٤  الزيادة/ (النقص) في التضخم غير االعتيادي/ احتياطي التحويل -
  -----------  -----------  

  )٢٠٫٦٠١(  )١٤٫٦٩٤(  إجمالي الثمن
  == ====  = =====  

  
 أوروبا أس أيه رأس الخيمة نيبورسلشركة التغير في تكوين مجلس إدارة واإلضافات االستثمارية ، نتيجة ٢٠١٥نوفمبر  ٩عتباراً من ا  )٢(

)، يمكن للمجموعة في الوقت الراھن ممارسة سيطرتھا على السياسات المالية ٢٠١٥ نوفمبر ٨(شركة خاضعة لسيطرة مشتركة حتى 
مستثمر بھا، تم احتساب تمتع المجموعة بحق السيطرة على األنشطة والعمليات التشغيلية للشركة اللنظراً  والتشغيلية للشركة المستثمر بھا.

 نيفي التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على حق السيطرة. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة بورسال العادلةاالستحواذ على أساس القيم 
  .١٥البورسلين. راجع أيضاً اإليضاح أوروبا أس أيه في تصدير واستيرات  رأس الخيمة

  
 التي استحوذت عليھا أوروبا أس أيه رأس الخيمةين بورسللمطلوبات القابلة للتحديد لشركة للموجودات واالقيم العادلة  فيما يلي
  :المجموعة

  
  ألف درھم    
      

  ٤٣٥    الممتلكات واآلالت والمعدات
  ١١٫٦٩٨    المخزون

  ١٢٫٠٥٤    الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٦٫٤٧٠    النقد واألرصدة المصرفية

     ----------  
  ٣٠٫٦٥٧    وجوداتإجمالي الم

  )٢١٫٩٦٠(    ناقصاً: إجمالي المطلوبات
    -----------  

  ٨٫٦٩٧    صافي الموجودات المستحوذ عليھا
    =====  

  القيمة الدفترية للحصة السابقة في شركة بورسلين 
  ٧٫٩١٥    ) ١٥إيضاح راجع رأس الخيمة أوروبا أس أيه (

    =====  
  ٧٨٢    الزيادة في الحصص غير المسيطرة

    == ==  
  

، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١حتى  أوروبا أس أيه رأس الخيمةلين بورسخالل الفترة من تاريخ االستحواذ على الحصص المسيطرة في شركة 
  مليون درھم في نتائج المجموعة. ٠٫٩٦بمبلغ خسائر مليون درھم و ١٢٫٠٢ساھمت الشركة المستثمر بھا بإيرادات بمبلغ 



 

٣٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة (تابع)  ٥

  
  (تابع) اتاالستحواذ  (أ)

  
لألوراق المالية  رأس الخيمة"في  ٪٤٣و  ٪٦٥استحوذت المجموعة على مجمل الحصص المتبقية ، ٢٠١٥ أكتوبر ٢١عتباراً من ا  )٣(

مليون درھم على  ١٠٫٦٢مليون درھم و ٠٫٨٩مقابل  والخدمات الخاصة المحدودة" و"رأس الخيمة باور الخاصة المحدودة" على التوالي
ً لحقوق الملكية التوالي. يون درھم مل ٠٫٣٩بمبلغ  والحصص غير المسيطرة وبالتالي انخفضت الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا
ً  مليون درھم على التوالي. راجع ٥٫٩٩ومبلغ    ).٢( ١٥اإليضاح  أيضا

  
، مما مليون درھم ٩٫١٩مقابل  ذ.م.م" رأس الخيمة"إلكترو في  ٪٠٫٠٤استحوذت المجموعة أيضاً على حصة بواقع  خالل السنة الحالية،  )٤(

  مليون درھم. ٦٫٠٥الحصص غير المسيطرة بمبلغ  اضانخف ترتب عليه
  

  ٢٠١٤الستحواذ على شركة تابعة في ا
  

رأس الخيمة ذ.م.م (شركة خاضعة لسيطرة مشتركة لين بورس، نتيجة التغير في تكوين مجلس إدارة شركة ٢٠١٤أكتوبر  ١اعتباراً من 
مستثمر بھا. شركة ال)، يمكن للمجموعة في الوقت الراھن ممارسة سيطرتھا على السياسات المالية والتشغيلية لل٢٠١٤سبتمبر  ٣٠حتى 
تمتع المجموعة بحق السيطرة على األنشطة والعمليات التشغيلية للشركة المستثمر بھا، تم احتساب االستحواذ على أساس القيم نظراً ل

ذ.م.م في رأس الخيمة لين بورسالدفترية في التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على حق السيطرة. تتمثل األنشطة الرئيسية لشركة 
  .لبورسليناتصنيع 

  
التي استحوذت ذ.م.م رأس الخيمة لين بورسالقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد لشركة  القيم العادلة التي تمثل فيما يلي
  :المجموعة عليھا

  
  ألف درھم    

      الموجودات:
  ١٨٧٫٨٧٥    إجمالي الموجودات

  )٦٢٫٧٠٩(    ناقصاً: إجمالي المطلوبات
    -----------  

  ١٢٥٫١٦٦    صافي الموجودات المستحوذ عليھا
    =====  

  ٦٢٫٥٨٣     ذ.م.مالقيمة الدفترية للحصة السابقة في شركة بورسلين رأس الخيمة 
    =====  

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

  بعاداتاالست  )ب(
  

  ٢٠١٥استبعاد شركات تابعة/ حصص غير مسيطرة في 
  

سھم مصدر ومدفوع في سيراميك رأس  ٢٤٣٫٩١٠٫٠٢١سھم من إجمالي  ٢٫٥٠٠٫٠٠٠قامت المجموعة ببيع السنة الحالية،  خالل  )١(
الخيمة (بنجالديش) المحدودة. تم بيع األسھم من خالل نظام التداول عبر اإلنترنت لسوق دكا لألوراق المالية. وعليه، انخفضت حصة 

  مليون درھم. ٢٫٦ترتب عليه زيادة الحصص غير المسيطرة بمبلغ  ، مما٪٧١٫٥٧إلى  ٪٧٢٫٤١المجموعة من 
  
باسم "سيراميك رأس الخيمة السودانية لالستثمار  في السودان كامل حصتھا في شركة تابعة خالل السنة الحالية، قامت المجموعة ببيع  )٢(

مليون درھم. وفقاً التفاقية البيع والشراء،  ٤١٫٩٧ خسائر بمبلغصافي مليون درھم، وقامت باالعتراف ب ١٩٧٫٨٢المحدودة" مقابل مبلغ 
 تحصيلهمليون درھم ضمن الذمم المدينة األخرى حيث سيتم  ١٦٤٫٧٣يتعين سداد الثمن على أقساط. كما في تاريخ التقرير، تم بيان مبلغ 

، )١( ١٧ ينراجع أيضاً اإليضاح. ٢٠١٩ سبتمبر حتى ٢٠١٦ يناير مليون درھم اعتباراً من ٣٫٦٧قسط شھري متساوي بقيمة  ٤٥على 
٢١.  

  
" الحمرا لصناعة األلومينيوم والزجاج ذ.م.م" استبعاد كامل حصتھا في شركتين تابعتين باسمخالل السنة الحالية، قامت المجموعة ب  )٣(

  مليون درھم. ١٫٩٦متراكمة بمبلغ  وقامت باالعتراف بخسائر "،رأس الخيمة جيبسوم أند ديكوريشن ذ.م.مو"



٣١ 

اميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسير

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة (تابع)  ٥

  (تابع) بعاداتاالست  )ب(

  (تابع) ٢٠١٥ات تابعة/ حصص غير مسيطرة في استبعاد شرك

 "رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتدفي " ٪٧٥٫٧١و ٪٥٥قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا البالغة ل السنة الحالية، خال  )٤(
عالوة  .مليون درھم على التوالي ٠٫٢٩ومبلغ  مليون درھم ٠٫٥٦بمبلغ  صافي أرباح، وقامت باالعتراف بو"رأس الخيمة بايلنج ذ.م.م"
  .٢١أيضاً اإليضاح راجع  مليون درھم. ٧٫٩٦ستبعادات صافي زيادة في الحصص غير المسيطرة بمبلغ على ذلك، نتج عن ھذه اال

قامت باالعتراف رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م"، وخالل السنة الحالية، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا في شركة تابعة باسم "  )٥(
  .)٢٨(راجع اإليضاح  مليون درھم ١٢٫٠٣بأرباح بمبلغ 

  القيمة الدفترية
  ألف درھم

  الموجودات
  ٣٫٠٤٦  الممتلكات واآلالت والمعدات

  ١٦٫٣٠٥  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٥٫٦١٦  النقد في الصندوق ولدى البنك

 ----------  
٢٤٫٩٦٧  

  المطلوبات
  )٤٦١(  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  )٢٠٫٥٤١(  واألخرى الذمم الدائنة التجارية
 ----------

  ٣٫٩٦٥  (أ) صافي الموجودات
======  

  ١٦٫٠٠٠  الثمن (ب)
======  

  ١٢٫٠٣٥  أ) –األرباح من االستبعاد (ب 
======  

"، وقامت يك ذ.م.مرأس الخيمة واترتفي شركة تابعة باسم " ٪٣٩، قامت المجموعة باستبعاد حصتھا البالغة ٢٠١٥ابريل  ١اعتباراً من   )٦(
  بالقيمة العادلة كشركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية. ٪٥١راف باالستثمار المتبقي البالغ تباالع

  :االستبعادكما في تاريخ ذ.م.م  واترتيك رأس الخيمة المطلوبات القابلة للتحديد لشركةللموجودات والقيم العادلة  فيما يلي
  ألف درھم

  الموجودات
  ٢٩٣  الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٢٫٥١٠  االستثمار في شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ١٫٢٢٣  المخزون

  ٣٠٫٦٤١  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٣٫٣٧٥  النقد في الصندوق ولدى البنك

 ----------  
٤٨٫٠٤٢  

  المطلوبات
  )٦٥٩(  فينتعويضات نھاية الخدمة للموظ
  )٤٢٫٣٢٥(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

-----------  
  ٥٫٠٥٨  صافي الموجودات

  )٥٠٦(  ناقصاً: القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة
  )٢٫٥٨٠(  ))١(١٥ناقصاً: القيمة الدفترية للحصص المتبقية المحتجزة (راجع إيضاح

  )٤٫٢٤٧(  ناقصاً: ثمن البيع
---------  

  )٢٫٢٧٥(  من االستبعاد األرباح
=====  

     (        )



٣٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  حيازة واستبعاد شركات تابعة وحصص غير مسيطرة (تابع)  ٥

  (تابع) بعاداتاالست  )ب(

  ٢٠١٤شركة تابعة في استبعاد 

بي تي. رأس الخيمة مينيرالز " باسم تابعة شركة، قامت المجموعة باستبعاد كامل حصتھا في ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المنتھية في خالل السنة 
مليون درھم من ھذا االستبعاد.  ١١٫٠٩، وقامت باالعتراف بأرباح بمبلغ أندونيسيا"

  القيمة الدفترية
ألف درھم 

  ٦٫٧٥٤  مالي الموجودات إج
  )١٧٫١٢١(  ناقصاً: إجمالي المطلوبات

 ----------  
  )١٠٫٣٦٧(  صافي المطلوبات

======  
  ٧٢٦  الثمن المستلم

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

======  

  معلى التدفقات النقدية بشكل عا ٢٠١٥تأثير االستحواذات واالستبعادات في سنة   )ج(

  فيما يلي النقد المستحوذ علي/ (المتنازل عنه) كجزء من عمليات حيازة واستبعاد األسھم:

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  -  )٤٠١(  رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م
  -  )١٣٫٣٧٥(  رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م

  -  )٣٧٫٩٧٧(  المحدودة سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار
  -  ٦٫٤٧٠  بورسلين رأس الخيمة أوروبا أس أيه

  -  ٨٣  رأس الخيمة لألوراق المالية والخدمات الخاصة المحدودة
  ٥٠٫١٣٩  -  بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م

-----------   ----------  
)٥٠٫١٣٩  )٤٥٫٢٠٠  

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

  الشھرة التجارية  )د(

. يتم ٢٠١٢في سنة  ذ.م.م –منطقة حرة مليون درھم عند االستحواذ على شركة سيرامين  ٥٠٫٣٦تم االعتراف بشھرة تجارية بمبلغ 
بصورة سنوية اختبار الشھرة التجارية الناتجة عن عمليات دمج األعمال للتحقق من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة. يرتكز اختبار 

ً للنتائج التشغيلية المقدرة  إلىات تستند خدام". إن ھذه الحسابانخفاض القيمة على حساب "القيمة من االست توقعات التدفقات النقدية وفقا
  للوحدات المنتجة للنقد. فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد ھذه القيم:

  ٪٧  معدل الخصم
  ٪٠٫٦٢ السنوينمو العدل توسط مم

  ٪١ - ٪٠٫٥  معدل نمو القيمة النھائية
  سنوات ٥  ديرالسنوات المعنية بالتق

القيمة الدفترية للوحدة المنتجة  عنالقيمة من االستخدام  ھبوطترى اإلدارة أن أي تغير معقول في االفتراضات الرئيسية لن يسفر عن 
  للنقد المعنية.



٣٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة في للسنة المنتھي

اإليرادات   ٦

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  ٢٫٧٦٤٫٤٥٢  ٢٫٦٧٢٫٠٦٦  بيع بضائع
  ١٠٥٫٧٣٥  ٨٦٫٣٩٠  تقديم خدمات 

  ٢٥٤٫٣٤٠  ٣٢٠٫٤٠١إيرادات عقود إنشاءات  
 --------------   --------------  
٣٫١٢٤٫٥٢٧  ٣٫٠٧٨٫٨٥٧  

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

المبيعات  تكلفة   ٧

دارية والعمومية   المصروفات اإل  ٨

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  ٩٧١٫٢٢٢  ٩٤٢٫٠٨٣  )١٦(راجع إيضاح مواد خام مستھلكة 
  ٢٧٫٤٧٦  ٢٩٫٩١٥  )١٦مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم (راجع إيضاح 

  ٢٨١٫٢٦٥  ٢٧٤٫٧٣٤  العمالة المباشرة 
  ١٩٥٫٣٥٠  ٢٠١٫٤٨٥  الطاقة والوقود

  ٢٥٣٫٩٩١  ٢٤٦٫٩٠٠ الطبيعي غاز البترول المسال والغاز
  ١٥٠٫٩٦٧  ١٦٣٫٨٩٠) ١٢االستھالك (راجع إيضاح 

  ٢٤٨٫٢٨٠  ٢٤٩٫٥٨٠  إصالحات وصيانة 
  ٦٨٫٧١٤  ١٣٫٧٤٤  أتعاب المقاولين من الباطن

  ١١٨٫٢٢٥  ٨٨٫٥٠٨  أخرى
 --------------   --------------  
٢٫٣١٥٫٤٩٠  ٢٫٢١٠٫٨٣٩  
========  ========  

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  ٩١٫٩٨٢  ٩٩٫٨٢٩  تكاليف الموظفين 
  ٢٢٫٨٨١  ٢٠٫٠٨٨  ) ١٢االستھالك (راجع إيضاح 

  ٧٫٣٢٣  ٩٫٦٠٨  )١٤استھالك العقارات االستثمارية (راجع إيضاح 
  ٨٫٨٧٦  ٨٫٨٥٦  ھاتف وبريد ومستلزمات مكتبية 

  ١٠٫٣٧٣  ١٠٫٦٣٨  إصالحات وصيانة 
  ١٤٫٧١٤  ١٢٫٠٠٥  رسوم قانونية ومھنية 

  ٦٫٦٥٦  ٧٫٣٩٢  تكاليف اإليجار
  ٤٫٧٧٨  ٢٫٨٥٥  مصروفات المرافق

  ٨٫٨٦٩  ١٢٫٢٧٣  التأمين
  ٢٫٨٥٢  ٢٫٢٨٨  رسوم األمن

  ٢٫٥٧٢  ٣٫٣٠٥  ) ١٣إطفاء موجودات غير ملموسة (راجع إيضاح 
  -  ٥٨٢  الخسائر من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

مبالغ مستحقة من أطراف  /تجاريةض قيمة ذمم مدينة خسائر انخفا
  ٣٩٫٠٦٥  ٢٦٫٠٢٧  )٣٣ذات عالقة (راجع إيضاح 

  ٢١٫٤٥٩  ٥٫٠٠٥أخرى 
-----------   ----------- 
٢٤٢٫٤٠٠  ٢٢٠٫٧٥١  
======  ======  



٣٤ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  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.

قة بالتسوية.المتعل المفاوضاتالموردين كجزء من  تم الحصول عليھا منيرتبط ھذا المبلغ بالخصومات التي  )٢(

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  ٦٤٫٦٥٧  ٧١٫٤٢٦  تكاليف الموظفين 
  ١٢٥٫٢٩١  ١٠٩٫٤٩٩  الشحن والمواصالت 

  ٨٢٫٥٥٢  ٧١٫٨١٠  الخصومات المتعلقة باألداء 
  ٣٧٫٢٣٧  ٥٩٫٣١٠  دعاية وترويج 

  ١٫٥٢٤  ١٫٨٩٣  سفر وترفيه 
  ٩٢٨  ١٫١٥٤) ١٢االستھالك (راجع إيضاح 

  ١٤٫٥١٩  ١٧٫٠٠٧  أخرى
-----------  -----------  
٣٢٦٫٧٠٨  ٣٣٢٫٠٩٩  
======  ======  

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  ١٦٫٢٩٧  ٢٩٫٦٥٣  ))١(١٤إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية (راجع إيضاح 
  ٨٫٤٥٣  ٧٫٥٧٤بيع خردة وبنود متنوعة 

  ٢٥٥  ١٧١  مطالبات التأمين 
  ٢٫٥٨٣  ٨٫١٥٥األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

  ١٫٢٢١  ١٫٨٩٩  )  ١المساعدات الضريبية (
  ٢٫٨٧٢  ١٫٧٠١  )٢خصومات التسويات مع الموردين (

  ٣٧٫٣٤١  ١١٫١٠١  إيرادات متنوعة أخرى 
 ----------   ----------  
٦٩٫٠٢٢  ٦٠٫٢٥٤  

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



٣٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

إيرادات ومصروفات التمويل   ١١

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

مصروفات التمويل 
  ٥٦٫٨٦٤  ٥١٫٧١٧  الفائدة على قروض مصرفية 

  ٣٧  - ) (أ)٢٨الفائدة على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح
  ١٫٢٣٦  ٢٩  ))٢( ٢٧صافي التغير في القيمة العادلة للمشتقات (راجع إيضاح 

  ٩٫٧٧٤  ٧٫٥٩٥  رسوم مصرفية 
  ١٩٫٢٧٩  ٢٥٫١٦٢  صافي خسائر صرف العمالت األجنبية 

 ----------   ----------  
  ٨٧٫١٩٠  ٨٤٫٥٠٣  روفات التمويلإجمالي مص

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

  إيرادات التمويل
  ٥٫٣٥٦  ٣٫٣٧٦  الفائدة على الودائع الثابتة 

  ٥٫٢٠٢  ٨٢٦  )(ب)٢٨الفائدة على مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 
  ٦٫٦٩٢  ٢٫١٥٠  أخرى 

 ----------   ----------  
  ١٧٫٢٥٠  ٦٫٣٥٢  إجمالي إيرادات التمويل

======  ======  
  ٦٩٫٩٤٠  ٧٨٫١٥١  صافي مصروفات التمويل الُمعترف بھا في األرباح أو الخسائر  

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



٣٦ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

الت والمعدات الممتلكات واآل  ١٢

 أراضي
  ومباني

  آالت 
  ومعدات

 
  سيارات

 أثاث
  وتجھيزات 

 معدات
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

  تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  اعمال رأسمالية
اإلجمالي   قيد اإلنجاز 

ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم
 فةالتكل

  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  خم غير االعتياديتأثير التض
  ٢٨٢٫٢٩١  ١١١٫٩١٢  -  -  ٣٫١٦٤  ١٫٤٥٥  ٤٣٫٠٨٢  ١٢١٫٥٣٥  ١٫١٤٣  اإلضافات 

  ١٠٩٫٧١٩  -  -  -  -  ٥٤٢  ١٨٠  ٨٤٫٧٤٤  ٢٤٫٢٥٣  الل دمج أعمالحواذ من خاالست
  -  )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(  بھا للبيع
  )٥٣٫٤٥٣(  )٢٨٨(  -  )٣٤٥(  )١٤١(  )٢٨٨(  )٥٧٠(  )٣٩٫٦٦٠(  )١٢٫١٦١(  في أسعار الصرف  اتتأثير الحرك

 -----------    -------------    -----------    ---------    ---------    ---------    -----    ----- ----    -------------- 
  ٣٫٦٩٩٫٠٦٦  ٧٣٫٢٦٨  ١٢٩  ١٨٫٧٨٤  ٤١٫٥٥٤  ٤١٫٧٤٨  ١١٢٫٨٧١  ٢٫٧٢٤٫٨٦٦  ٢٠١٤٦٨٥٫٨٤٦ديسمبر٣١الرصيد في

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

  ٣٫٦٩٩٫٠٦٦  ٧٣٫٢٦٨  ١٢٩  ١٨٫٧٨٤  ٤١٫٥٥٤  ٤١٫٧٤٨  ١١٢٫٨٧١  ٢٫٧٢٤٫٨٦٦  ٦٨٥٫٨٤٦  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ٢٦٧٫٤٤٥  ٢١٥٫٩١٧  -  ١٫١٧٤  ٤٫٤٥٦  ٢٫٤٣٨  ٩٫٤٥٩  ٣٣٫١٠٣  ٨٩٨  اإلضافات 

  ١٫٨٨٣  -  -  -  ٥٦٨  ٦٩  ١١٣  ٧٧٥  ٣٥٨  (أ)) ٥االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع إيضاح 
  -  )١٠٩٫٧٥٧(  -  ١٫٥٠٥  ١١٫٥٣٠  ١٣٣  -  ٨٤٫٤١٣  ١٢٫١٧٦  المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

 عقارات استثماريةموجودات غير ملموسة/ المحول إلى 
  )٧٣٫٥٤٤(  )١٫٣١٢(  -  -  -  -  -  -  )٧٢٫٢٣٢(  )١٤و ١٣ين (راجع إيضاح

  )٤٨٫٣٦١(  )٦٥٩(  -  -  )١٫٤٤٦(  )٤١٨(  )٧٫٦٦٥(  )٢٧٫٤٢٥(  )١٠٫٦٢٨(  استبعادات/ مشطوبات 
  )٦٦٫٤٢٩(  ٤٫٨١٤  -  )٤٤٢(  )٥٥٦(  )٦٤٤(  )٨٥٩(  )٥١٫٢٩٧(  )١٧٫٤٤٥(  في أسعار الصرف  اتالحركتأثير 

-----------  ------ -------- ----------- --------- ---------  ---------    -----    -- --------    -------------- 
  ٣٫٧٨٠٫٠٦٠  ١٨٢٫٢٧١  ١٢٩  ٢١٫٠٢١ ٥٦٫١٠٦ ٤٣٫٣٢٦ ١١٣٫٩١٩ ٢٫٧٦٤٫٤٣٥ ٢٠١٥٥٩٨٫٨٥٣ديسمبر٣١الرصيد في

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



٣٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)    ١٢

 أراضي
  ومباني

  آالت 
  ومعدات

 
  سيارات

 اثأث
  وتجھيزات 

 معدات
  مكتبية 

  أعمال طرق
  وترصيف

  تطوير أراضي 
  ومحاجر 

  اعمال رأسمالية
اإلجمالي   قيد اإلنجاز 

ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم
 االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

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

  ١٩٥٫٠٥٢  -  -  ١٫٤٢١  ٥٫٩٣٩  ٣٫٦٠٠  ٩٫٣٤٤  ١٤٦٫٢١٦  ٢٨٫٥٣٢  المحمل على السنة
  ٨٠٫٨٣٢  -  -  -  ٤١٠  -  ١٤٩  ٦٣٫٥٠٩  ١٦٫٧٦٤  (أ)) ٥خالل دمج أعمال (راجع إيضاح  االستحواذ من

  )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(  بھا للبيع
  )٢٧٫٧٥٨(  -  -  )١٢٩(  )٨٢(  )٧٩(  )٤٠٧(  )٢٢٫٨٣٩(  )٤٫٢٢٢(  تأثير الحركة في أسعار الصرف 

 -----------    -------------    ---------    ---------    ---------    ---------    ------    ---------    ------ -------- 
  ٢٫٤٥١٫١٠٩  -  ١٢٩  ١٣٫٦١٨  ٣٥٫٩٢٨  ٣٠٫٢٣٢  ٧٠٫٧٢٥  ١٫٩٧٧٫٩٧٥  ٣٢٢٫٥٠٢ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٢٫٤٥١٫١٠٩  -  ١٢٩  ١٣٫٦١٨  ٣٥٫٩٢٨  ٣٠٫٢٣٢  ٧٠٫٧٢٥  ١٫٩٧٧٫٩٧٥  ٣٢٢٫٥٠٢  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ١٨٥٫١٣٢  -  -  ٢٫٥٤٤  ٧٫٢٧٩  ٣٫٦٠٣  ١٧٫٤٠٧  ١٣٦٫٤٦٤  ١٧٫٨٣٥  المحمل على السنة

  ١٫٠٠٣  -  -  -  ٤٧٧  ٣٨  ٤٧  ٤٤١  -  (أ)) ٥االستحواذ من خالل دمج أعمال (راجع إيضاح 
  )١٨٫٧٢٠(  -  -  -  -  -  -  -  )١٨٫٧٢٠(  )١٤(راجع إيضاح  المحول إلى عقارات استثمارية
  )٤١٫٩١٧(  -  -  -  )١٫٤٠١(  )٣٩٩(  )٤٫٤٠٨(  )٢٦٫٦١٥(  )٩٫٠٩٤(عند االستبعادات/ المشطوبات 

  )٤٤٫٣٤٨(  -  -  )٢٨٢(  )٢٤٢(  )٨٨٥(  )٦٩٨(  )٣٥٫١٢٦(  )٧٫١١٥(حركة في أسعار الصرف تأثير ال
 -----------    -------------    ---------    ---------    ---------    ---------    ------    ---------    -------------   

  ٢٫٥٣٢٫٢٥٩  -  ١٢٩  ١٥٫٨٨٠  ٤٢٫٠٤١  ٣٢٫٥٨٩  ٨٣٫٠٧٣  ٢٫٠٥٣٫١٣٩  ٢٠١٥٣٠٥٫٤٠٨ديسمبر٣١الرصيد في
====== ======= ===== ===== =====  =====   ===   =====   ========

صافي القيمة الدفترية
  ١٫٢٤٧٫٨٠١  ١٨٢٫٢٧١  -  ٥٫١٤١ ١٤٫٠٦٥ ١٠٫٧٣٧ ٣٠٫٨٤٦ ٧١١٫٢٩٦ ٢٠١٥٢٩٣٫٤٤٥ديسمبر٣١في

====== ====== ===== ===== =====  ====   ====  ==== =   ========
  ١٫٢٤٧٫٩٥٧  ٧٣٫٢٦٨  -  ٥٫١٦٦  ٥٫٦٢٦  ١١٫٥١٦  ٤٢٫١٤٦  ٧٤٦٫٨٩١  ٣٦٣٫٣٤٤  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

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



٣٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل

  الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)    ١٢

تكاليف االستھالك كما يلي:   تخصيصتم 
٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم

  ١٥٠٫٩٦٧  ١٦٣٫٨٩٠  )٧تكلفة المبيعات (راجع إيضاح 
  ٢٢٫٨٨١  ٢٠٫٠٨٨  )٨مصروفات إدارية وعمومية (راجع إيضاح 

  ٩٢٨  ١٫١٥٤) ٩لبيع والتوزيع (راجع إيضاح مصروفات ا
  ٢٠٫٢٧٦  -  لعمليات المتوقفةاالستھالك المتعلق با

-----------  -----------  
١٩٥٫٠٥٢  ١٨٥٫١٣٢  

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

األراضي والمباني     )١(

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

  . ١٤بالقيمة االسمية. راجع أيضاً إيضاح 

األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز      )٢(

والماكينات والبرامج قيد التركيب.  الثقيلة جاز بصورة رئيسية على المباني قيد اإلنشاء والمعداتتشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلن

  التغير في التقديرات     )٣(

. لم يكن لھذا التعديل أي ٢٠١٥لبعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات في إحدى الشركات التابعة سنة  تعديل األعمار اإلنتاجيةتم 
  البيانات المالية الموحدة للمجموعة. تأثير مادي على

   انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  )٤(

مليون درھم ومبلغ  ٧١٫١٤مبلغ : ٢٠١٤ھم (مليون در ١١٨٫٦٤مليون درھم ومبلغ  ٦٩٫١٩تتضمن الممتلكات واآلالت والمعدات مبلغ 
، قامت المجموعة بإيقاف إنتاجھا بشكل مؤقت ٢٠١٤في سنة عة. لمجموالتي تمثل بعض وحدات التصنيع لدى ا مليون درھم) ١٦٦٫٧٢

القيمة العادلة التي تم تحديدھا  أساس على قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات اختبار انخفاض قامت اإلدارة بإجراء .ھذه المصانعفي 
   .بواسطة شركة تقييم مستقلة

تالي، لم يتم تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت وبال تھا الدفترية.قيم تتجاوزللوحدات المنتجة للنقد  العادلةقيمة الإن 
  ) حول أساليب التقييم والمدخالت غير الملحوظة الھامة.٢(١٤راجع اإليضاح  والمعدات في السنة الحالية.

الموجودات غير الملموسة     ١٣
٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم

  ٢٠٫٤٥٩  ١٩٫٣٩١   يناير ١الرصيد في 
  ٦٫٣٢٤  ١٫٩٦٩  )١٢(راجع إيضاح  اإلضافات خالل السنة
  )٢٫٩٠٤(  )٣٫٣٠٥(  )٨(راجع إيضاح  اإلطفاء خالل السنة

  )٤٫٦٨٧(  -  إعادة التصنيف إلى موجودات محتفظ بھا للبيع
  ١٩٩  )٢٣(  تأثير الحركات في أسعار الصرف

----------  ----------  
  ١٩٫٣٩١  ١٨٫٠٣٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  =====    =====

وبعض في الشركة سة (ساب) الذي تم تطبيقه تشتمل الموجودات غير الملموسة بصورة رئيسية على برنامج تخطيط موارد المؤس
 ١٥لى إ ٥على مدى فترة استخدام البرنامج ومدة الترخيص التي تتراوح من غير الملموسة . يتم إطفاء تلك الموجودات الشركات التابعة

  سنة.



٣٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  العقارات االستثمارية  ١٤
٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم
  التكلفة

  ٢٦٥٫١٥٥  ١٫١٧٠٫٦٥٨  يناير  ١الرصيد في 
  ٦٫٥١٠  -  ل دمج األعمالاالستحواذ من خال

  ٨٩٩٫٣٧١  ١١٫٥٩٤  اإلضافات خالل السنة
  -  ٧٢٫٢٣٢  )١٢(راجع إيضاح  التحويالت من الممتلكات واآلالت والمعدات

  -  )٢٥٫٥٠٠(  االستبعادات
  )٣٧٨(  )٦٣٢(  تأثير الحركات في أسعار الصرف

------ --------  ------ --------  
  ١٫١٧٠٫٦٥٨  ١٫٢٢٨٫٣٥٢  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
  ٤٢٫٩٩١  ٥٠٫٨٦٣  يناير  ١الرصيد في 

  ٥٤٩  -  االستحواذ من خالل دمج األعمال
  ٧٫٣٢٣  ٩٫٦٠٨  )٨المحمل على السنة (راجع اإليضاح 

  -  ١٨٫٧٢٠  )١٢(راجع إيضاح التحويالت من الممتلكات واآلالت والمعدات 
  -  )٩٫٧٣٨(  االستبعادات

 ----------   ----------  
  ٥٠٫٨٦٣  ٦٩٫٤٥٣  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

========  ========  
  ١٫١١٩٫٧٩٥  ١٫١٥٨٫٨٩٩  ديسمبر  ٣١في  –صافي القيمة الدفترية 

========  ========  
  ١٫٢٨٨٫٠٣٦  ١٫٣٨٥٫٣٦٣ ديسمبر ٣١في  –القيمة العادلة 

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

 ١٦٫٢٩: ٢٠١٤( مليون درھم ٢٩٫٦٥، حصلت المجموعة على إيرادات إيجار بلغت ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في   )١(
  ).١٠االستثمارية (راجع اإليضاح  عقاراتھامن  مليون درھم)

اداً إلى التقييم الذي تم تنفيذه في ذلك استن ٢٠١٥ديسمبر  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 االستبدالقييم على أساس مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات المعنية بالتقييم. تم إجراء ھذا الت
قرير السوقية. يتم إجراء تقييم مستقل للقيمة العادلة لعقارات المجموعة بصورة دورية. بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية وفقاً لت

مارية تتجاوز القيمة . إن القيم العادلة للعقارات االستثمليون درھم) ١٫٢٨٨: ٢٠١٤رھم (مليون د ١٫٣٨٥شركة التقييم المستقلة 
، )١(١٢ ينراجع أيضاً إيضاح )ءال شي: ٢٠١٤(الدفترية، ولذلك لم تعترف المجموعة بأية خسائر النخفاض القيمة خالل السنة الحالية 

٤(١٢(.  

  القيم العادلة

  طرق التقييم والمدخالت الھامة غير الملحوظة

لقيمة العادلة للعقارات االستثمارية، باإلضافة إلى المدخالت الھامة غير يوضح الجدول التالي طرق التقييم المستخدمة في قياس ا
  الملحوظة المستخدمة.

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

تم تقييم العقارات االستثمارية استناداً إلى
، وتعديلھا ي السوقاألسعار المدرجة ف

وفقاً لتأثير عناصر تحريك السوق 
األساسية، مثل الطلب والمعامالت ومدى 

  التوافر والتضخم والقوة الشرائية للمال.

(في نھاية  ٪٤>  معدل تضخم: -
 )٢٠١٥ديسمبر 

 ٪ ١ إيبور + معدل فائدة: -
 ٪٦٫٥ تكلفة رأس المال: إيبور + -
٪٢٫٣: متوسط معدل النمو اإلحصائي -
المنتج المحلي المقدر إجمالي  -

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 

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

  (تابع)حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  االستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  ١٥

  :فيما يلي الحركة في االستثمارات في شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  ٢١٤٫٣٢٩  ١٥١٫٢٧٦  ناير ي ١في 
  ١٢٫٣٩٦  ٤٫٣١٩  ) أدناه)١االستثمارات خالل السنة (راجع إيضاح (

  ٣٨٫٠٠٨  ١٦٫٥٢٥  الحصة من النتائج  
  )١٧٫٠٩٨(  )١٠٫٥٥٠(  ) أدناه)٢االستبعادات (راجع إيضاح (

  )٦٢٫٥٨٣(  )٨٫٣٠٢(  ))٣، ()٢( (أ)٥االستحواذ على حصة مسيطرة في ائتالف مشترك (راجع إيضاح تعديل نتيجة 
  )٣٢٫١٧٩(  )٢٣٫٥٧٧(  توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة

  )١٫٥٩٧(  )٢٫١٢٨(  في أسعار الصرف  الحركاتتأثير 
-----------  -----------  

  ١٥١٫٢٧٦  ١٢٧٫٥٦٣ديسمبر  ٣١في 
======  ======  

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

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  -  ٢٫٥٨٠  (راجع * أدناه) رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م
  ٣٫١٦٨  ١٫٧٣٩  أوروبا اس أيهبورسلين 

  ٩٫٢٢٨  - ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م
 ---------   ---------  
١٢٫٣٩٦  ٤٫٣١٩  

=====  =====  

في شركة تابعة "رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م، وتم االعتراف  ٪٣٩ببيع حصتھا البالغة  ٢٠١٥يل أبر ١قامت المجموعة اعتباراً من   * 
ة واترتيك ذ.م.م ملكية حيث تخضع عمليات رأس الخيمكشركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق ال ٪٥١بحصة االستثمار المتبقية البالغة 

 ٥مليون درھم. راجع كذلك إيضاح  ٢٫٥٨ستثمار المتبقي في تاريخ االستبعاد . بلغت القيمة العادلة لالمساھم آخرلسيطرة مشتركة مع 
  ).٦(ب) (

استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية   )٢(

   ٢٠١٥في استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 

مستثمر بھا محتسبة وفقاً شركة في  ٪٦٥الحصة المتبقية البالغة  باالستحواذ علىقامت المجموعة  ،٢٠١٥أكتوبر  ٢١اعتباراً من 
تحويلھا إلى شركة تابعة مملوكة ب "، ومن ثم قامترأس الخيمة لألوراق المالية والخدمات الخاصة المحدودة" لحقوق الملكية باسم

  ).٣(أ) ( ٥درھم. راجع كذلك إيضاح مليون  ٠٫٣٩ة بالكامل. وعليه، تم تعديل الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية بقيم



٤١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

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

  (تابع)ركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية استبعاد ش  )٢(

  (تابع) ٢٠١٥في استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 

في ملكية الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة  ٪٢٠و ٪٤٧و  ٪٥١قامت المجموعة باستبعاد كامل حصصھا البالغة  عالوة على ذلك،
ليمتد" على  برايفت(بنجالديش)  موشافلي " و"رأس الخيمةرأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة" و"رأس الخيمة التيكريت ذ.م.م"

  التوالي.

رأس الخيمة 
  التيكريت ذ.م.م

رأس الخيمة 
للدھانات الخاصة 

  المحدودة

رأس الخيمة 
موشافلي 

(بنجالديش) 
  اإلجمالي  ليمتد برايفت

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم

  ١٠٫٥٥٠  -  -  ١٠٫٥٥٠  القيمة الدفتريةصافي 
  )٥٩٫٥١٥(  )٩٠٨(  )*١٠٫٤٨٥(  )٤٨٫١٢٢(  ناقصاً: ثمن البيع

 ------------  ------- -----  --------  ------ ------  
  )٤٨٫٩٦٥(  )٩٠٨(  )١٠٫٤٨٥( )٣٧٫٥٧٢( (األرباح) من استبعاد استثمارات

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

ً الت مليون درھم  ١٫٧٥سنوية متساوية بقيمة  نصفأقساط  ٦مليون درھم على  ١٠٫٤٩فاقية الشراء، يتعين دفع ثمن البيع البالغ *وفقا
  .)١(٢٨. راجع كذلك اإليضاح ٢٠١٨حتى سبتمبر  ٢٠١٦اعتباراً من مارس 

  ٢٠١٤في استبعاد شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 

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

مليون  ٣٫٦٧ميك رأس الخيمة القابضة الخاصة المحدودة" لمساھم أخر مقابل مبلغ الخيمة بايلنج بنجالديش الخاصة المحدودة" و "سيرا
مليون درھم على  ٠٫٠٢أرباح بقيمة مليون درھم و ٦٫٨بقيمة  بخسائرتم االعتراف  مليون درھم على التوالي. ٦٫٦١درھم ومبلغ 

  التوالي.



٤٢ 

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

  (تابع)ول البيانات المالية الموحدة إيضاحات ح
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

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

لحقوق الملكية. يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بكل استثمار من استثمارات المجموعة في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً   )٣(

  لشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةا
  اإلجمالي  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥ ٢٠١٤  ٢٠١٥ديسمبر
  ------------------------------------------------------------ف درھم أل ---------------------------------------------------

  ٢١٠٫٨١٣  ٣١١٫٥١٣  ٦١٫١٣٠  ٤٠٫١١٤  ١٤٩٫٦٨٣  ٢٧١٫٣٩٩الموجودات غير المتداولة 
  ٥٥١٫٤٣٥  ٥٢٤٫٣٥٤  ٣٨٢٫٣٣٦ ٣٦٦٫٦٨١ ١٦٩٫٠٩٩ ١٥٧٫٦٧٣ الموجودات المتداولة

  ٥١٫٦٧٣  ٣٥٫٤٣٠  ٢٤٫٧٧٨  ١٦٫٢٦٩  ٢٦٫٨٩٥  ١٩٫١٦١  المطلوبات غير المتداولة 
  ٤١٤٫٥١٨  ٥٣١٫٢٤٠  ٣٣٤٫١٨٠  ٣٠٧٫٥٠٦  ٨٠٫٣٣٨  ٢٢٣٫٧٣٤  المطلوبات المتداولة 

  ٢٩٦٫٠٥٧  ٢٦٩٫١٩٧  ٨٤٫٥٠٨  ٨٣٫٠٢٠  ٢١١٫٥٤٩  ١٨٦٫١٧٧صافي الموجودات 

  ١٥١٫٩٠٤  ١٣٤٫٣٦٩  ٤٧٫٧٣٧  ٤٢٫٠٧٧  ١٠٤٫١٦٧  ٩٢٫٢٩٢حصة المجموعة من صافي الموجودات 

  )٦٢٨(  )٦٫٨٠٦(  )٦٢٨(  )٧٫٠٤٧(  -  ٢٤١ مبيعات المنبع للمصبحذف األرباح غير المحققة من 

القيمة الدفترية للحصص في الشركات المستثمر بھا 
  ١٥١٫٢٧٦  ١٢٧٫٥٦٣  ٤٧٫١٠٩  ٣٥٫٠٣٠  ١٠٤٫١٦٧  ٩٢٫٥٣٣  المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية  

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

  ٩١٤٫٦٩٣  ٥٩١٫٨٤٦  ٥٨٣٫٣٤٥  ٣٧٤٫٠٩٤  ٣٣١٫٣٤٨  ٢١٧٫٧٥٢  اإليرادات 
  ٧٨٫٣٤٣  ٤٧٫٣٦٤  ٥٫٩١٨  ٧٫٦٨٦  ٧٢٫٤٢٥  ٣٩٫٦٧٨األرباح وإجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٣٨٫٦٣٦  ٢٣٫٣٣١  ٢٫٦٦١ ٤٫٠٧٧ ٣٥٫٩٧٥ ١٩٫٢٥٤ حصة المجموعة

  ٦٢٨  )٦٫٨٠٦(  )٦٢٨(  )٧٫٠٤٧(  -  ٢٤١ المنبع للمصب مبيعاتحذف األرباح غير المحققة من 

  ٣٨٫٠٠٨  ١٦٫٥٢٥  ٢٫٠٣٣  )٢٫٩٧٠(  ٣٥٫٩٧٥  ١٩٫٤٩٥  حصة المجموعة من األرباح
=====  =====  ===  ====  =====  =====  

  ٣٢٫١٧٩  ٢٣٫٥٧٧  ٤٫٠٩٣  ٤١٩  ٢٨٫٠٨٦  ٢٣٫١٥٨توزيعات األرباح المستلمة من قبل المجموعة 
=====  =====  ===  ====  =====  =====  



٤٣ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  المخزون  ١٦
٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم

  ٦٦٧٫٩٨٨  ٦٩٧٫٣٨٨  البضائع تامة الصنع
  )٤٢٫٥٣٥(  )٦٦٫١٩٢(  ء الحركة والمتقادمناقصاً: المخصص للمخزون بطي

-------- ----  -------- ----  
٦٢٥٫٤٥٣  ٦٣١٫١٩٦  

  ٣١٣٫١٢٨  ٢٧٦٫٥٧٤  المواد خام
  ٣١٫٣٤١  ٥٧٫٧٧١  بضائع على الطريق
  ١٩٫٣٣٠  ٢١٫٥٢٠  أعمال قيد اإلنجاز

  ١٩٩٫٧٠٧  ٢٠٩٫٩٢١  المخزون وقطع الغيار
-------- ------  ------- ------  

١٫١٨٨٫٩٥٩  ١٫١٩٦٫٩٨٢  
  )٤٩٫٥٦٨(  )٥٥٫٨٢٦(  ناقصاً: مخصص المواد الخام بطيئة الحركة والمخزون وقطع الغيار *

------- -------  --------- ----  
١٫١٣٩٫٣٩١  ١٫١٤١٫١٥٦  

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

ً لألعمار اإلنتاجية لآلالت حتى ي  * تم إصدارھا للمصنع بغرض الرسملة. يتم يتم احتساب االستھالك للمخزون وقطع الغيار وفقا
  االستھالك ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة ضمن بند مخصص المخزون. برسوماالعتراف 

 ٤٦٫٣قامت المجموعة باالعتراف بخسائر متراكمة نظراً النخفاض قيمة مخزون البضائع تامة الصنع بمبلغ ، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
لكي يصل إلى ، مليون درھم) ٣١٦٫٥مليون درھم مقابل تكلفة بلغت  ٣٣: ٢٠١٤(مليون درھم  ٣٢١٫١ غتمليون درھم مقابل تكلفة بل

في بيان  تكلفة المبيعاتصافي القيمة القابلة للتحقيق حيث أن القيمة كانت أقل من تكلفته. تم إدراج الفرق الناتج عن تخفيض القيمة ضمن 
  .)٧(راجع إيضاح  الموحداألرباح أو الخسائر 

لصالح البنوك مقابل التسھيالت التي حصلت عليھا  مليون درھم) ٢٠١٫٨٨: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٢٨٫٧٩تم رھن مخزون بمبلغ 
  )). ٧(ب) ( ٢٤ إيضاحالمجموعة (راجع 

  فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:
٢٠١٤  ٢٠١٥   

  ألف درھم  ألف درھم

  ٦٤٫٦٢٧  ٩٢٫١٠٣  يناير  ١في كما 
  ٢٧٫٤٧٦  ٢٩٫٩١٥  )٧المحمل على السنة (راجع إيضاح 

-----------   ---------  
  ٩٢٫١٠٣  ١٢٢٫٠١٨  ديسمبر  ٣١في 

==== ==  =====  



٤٤ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  واألخرىلذمم المدينة التجارية ا  ١٧

٢٠١٤  ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم

  ١٫٠٦٢٫٠٥٨  ١٫٠٦٧٫٦٢٢  الذمم المدينة التجارية
  )١٤٥٫٥٤٣(  )١٥٥٫٩٩٢(  )٣٣(راجع إيضاح ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة

    -------------     
٩١١٫٦٣٠

ً والمبالغ ا السلفيات   ١١٨٫٣٥٧  ١٤٥٫٢٩٤  لمدفوعة مقدما
  ١٠٫٥٠٢  ٩٫٩٧٨  الودائع

  ١٠٢٫٥٢٥  ١٤٠٫٤٣٦  ))١(١٧(راجع إيضاح  الذمم المدينة األخرى
-------- ------   -------------  

١٫١٤٧٫٨٩٩  ١٫٢٠٧٫٣٣٨  
========  =======  

لصالح البنوك مقابل التسھيالت التي حصلت عليھا  ن درھم)مليو ٢٩٫٨٥: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٦٫٢٣تم رھن ذمم مدينة تجارية بمبلغ 
  )).٧( (ب) ٢٤المجموعة (راجع إيضاح 

  طويلة األجلالذمم المدينة   )١(

٢٠١٤  ٢٠١٥   
  ألف درھم  ألف درھم

  -  ١٦٤٫٧٣٤  الذمم المدينة طويلة األجل
  -  )٤٤٫٠٨٢( االستحقاق قصير األجلناقصاً: 

------------  ---------  
  -  ١٢٠٫٦٥٢  االستحقاق طويل األجل

======  =====  

  ).٢(ب)(٥راجع أيضاً إيضاح 

  تخضع الذمم المدينة طويلة األجل أعالة لفائدة وفقاً لألسعار التجارية االعتيادية.

  اتأعمال العقود قيد اإلنجاز/ الفواتير الزائدة عن التقييم  ١٨
٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  رھمألف د

  ٥٨٨٫٨٢٤  ١٧٨٫٧١٧  التكاليف المتكبدة حتى تاريخه
  ٨٫٤٢٥  ٢١٫٠٢٧  المتوقعةزائداً: األرباح المقدرة المنسوبة ناقصاً الخسائر

-----------  -----------  
٥٩٧٫٢٤٩  ١٩٩٫٧٤٤  

  )٥٧١٫٩٦٧(  )١٨٧٫٠٩٣(  ناقصاً: فواتير سير األعمال
 ------------   ------------  

  ٢٥٫٢٨٢  ١٢٫٦٥١  عمال العقود قيد اإلنجازأ
=====  =====  

  تم اإلفصاح عنھا في بيان المركز المالي على النحو التالي: 

  ٢٨٫٥٩٨  ١٥٫٤٤٢  أعمال العقود قيد اإلنجاز
  )٣٫٣١٦(  )٢٫٧٩١(  الفواتير الزائدة عن التقييم

 ---------   ---------  
٢٥٫٢٨٢  ١٢٫٦٥١  
=====  =====  

  -------------  
٩١٦٫٥١٥      



٤٥ 

  ك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيرامي

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  النقد في الصندوق ولدى البنك  ١٩

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  ١٫٦٢٨  ١٫٣٩١  النقد في الصندوق
  النقد لدى البنك

  ١١٤٫٣٦٥  ٨٠٫٨٢٥  في ودائع ثابتة -
  ٣١٤٫٦٤٣  ٢٦٠٫٩٨٣  في حسابات جارية -
  ٢٫٥٤٠  ٣٫٧٥٨  في ودائع ھامشية -
  ١٥٫١٧٠  ١٦٫٥١٣  في حسابات تحت الطلب -

-----------  -----------  
٤٤٨٫٣٤٦  ٣٦٣٫٤٧٠  
 ======  ======  

: ٢٠١٤(مليون درھم  ٦٨٫٢٧ومبلغ  ون درھم)ملي ٠٫٢١: ٢٠١٤(مليون درھم  ٠٫٣٥يشتمل النقد في الصندوق ولدى البنك على مبلغ 
  على التوالي، محتفظ بھا خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. مليون درھم) ٨٣٫٩٩

ً للمعدالت التجارية االعتيادية. تشتمل الودائع الثابتة على مبلغ   ٤٫٦٩: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢١٫٨٦تخضع الودائع الثابتة لفائدة وفقا
 ٢٤االحتفاظ بھا من قبل البنك كرھن مقابل التسھيالت المصرفية التي حصلت عليھا المجموعة (راجع إيضاح تم  مليون درھم)

)). ٨((ب)

  المحتفظ بھا للبيع مجموعة االستبعاد مطلوباتموجودات و  ٢٠

 رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار سيراميكخالل السنة الحالية، تم استبعاد الموجودات والمطلوبات المحتفظ بھا للبيع في كٍل من "
لدى المجموعة شركة تابعة تعمل في ). عالوة على ذلك، ٢١" (راجع اإليضاح رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد" و"المحدودة

خطة اإلدارة خالل السنة  . تغيراتفي السنة السابقة مجال صناعة القوارب، والتي تم تصنيفھا على أنھا مجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع
مليون درھم والمطلوبات البالغة  ٢٠٫٣١عليه، فإن الموجودات البالغة تبعاد وتوقفت محاوالت البيع. وبيع مجموعة االسفيكت يتعلق ب

ً على أنھا محتفظ بھا للبيع تم ١٫٥  ٣١ما في فھا إلى الموجودات والمطلوبات كإعادة تصني تمليون درھم على التوالي والمصنفة سابقا
  .٢٠١٥ديسمبر 

    العمليات المتوقفة  ٢١

" رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتدخالل السنة السابقة، التزمت المجموعة بخطة لبيع شركتين من شركاتھا التابعة باسم "
كمجموعة استبعاد محتفظ بھا للبيع. "، وبالتالي تم بيان ھاتين الشركتين المحدودة سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمارو"

  مليون درھم. ٤١٫٤١، واعترفت بصافي خسائر بمبلغ الشركتين التابعتينببيع قامت المجموعة  خالل السنة الحالية،

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 

  المحدودة لالستثمار

رأس الخيمة 
فارماسوتيكلس 
  اإلجمالي  برايفت ليمتد

  ألف درھم  ف درھمأل  ألف درھم

----------------------- ٢٠١٥ ----------------------  

  ٢٩٫٧٢٢  -  ٢٩٫٧٢٢  اإليرادات
  )٢٨٫٧١٥(  -  )٢٨٫٧١٥(  المصروفات

  )٢٫٣٠٦(  -  )٢٫٣٠٦(  )٣٤الخسائر من صافي المركز المالي (راجع إيضاح 
 ----------  -------   ----------  

  )١٫٢٩٩(  -  )١٫٢٩٩(  خسائر السنة
======  ====  ======  



٤٦ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  (تابع) العمليات المتوقفة  ٢١

سيراميك رأس الخيمة 
الشركة السودانية 

  المحدودة لالستثمار

الخيمة  رأس
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(  الخسائر من صافي المركز المالي
-----------  -----------  -----------  

  )٤٥٫٧٥٩(  )٧٫٥٨٩(  )٣٨٫١٧٠(  ةالتشغيلي من األنشطةنتائج ال
  )٦٧(  )٦٧(  -  ضريبة الدخل

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

======  ======  ======  
  قفةالخسائر من العمليات المتو

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم

  ٤١٫٢١٩   المنسوبة إلى مالكي الشركة
  -  المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة

  اإلجمالي

  التدفقات النقدية من العمليات المتوقفة

٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھمألف   ألف درھم

  )١١٫٣٥٣(  ٣٧٫٢٥٩  األنشطة التشغيلية (المستخدم في) الناتج من/صافي النقد 
=== ===   ======

  )٣٫٨٤٢(  ٧٣٫٤٠٧  األنشطة االستثمارية (المستخدم في) الناتج من/صافي النقد 
===== =  == ===

  ٨٫٩٥٩  )٩٫٣٦٤(  الناتج من األنشطة التمويلية (المستخدم في)/صافي النقد 
 ======  == ==

  ٤٫٦٠٧   
--------      -------- 
٤٥٫٨٢٦   1  ۱٫٢۹٩ 
=====      ====

  ١٫٢۹٩



٤٧ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  (تابع) العمليات المتوقفة  ٢١

  تابعة على البيان المالي الموحد للمجموعةتأثير استبعاد شركات 
  

سيراميك رأس 
الشركة الخيمة 

السودانية 
 لالستثمار
  المحدودة

رأس الخيمة 
  فارماسوتيكلس
  برايفت ليمتد

  ألف درھم  ألف درھم

  الموجودات
  ٢٦٫٥٣٨  ١٢٠٫٠٣٢  الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٤٫٦٩٣  -  وسةمالموجودات غير المل
  ٣٫٤١٦  ٧٥٫٥٢٢  المخزون

  ٢٫١٨٦  ٤٩٫١٩٩  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٫٨٢٨  ٣٧٫٩٧٧  وجودات المالية األخرىالم

-----------   ----------  
٣٨٫٦٦١  ٢٨٢٫٧٣٠  

  المطلوبات
  )٣٧٫٣٠٧(  )٣٧٫٥٥٧(  القروض

  )٢١٫٨١٨(  )١١٫٠٣٤(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
-----------  -----------  

  )٢٠٫٤٦٤(  ٢٣٤٫١٣٩  / (المطلوبات)صافي الموجودات
  )٩٫١٩٦(  -  غير المسيطرة ناقصاً: الحصص

-----------  -----------  
  )١١٫٢٦٨(  ٢٣٤٫١٣٩  (المطلوبات) المنسوبة إلى الشركة األم (أ) صافي الموجودات/

  ١٧٫٠٤٤  ١٩٧٫٨١٨  الثمن (ب)
 ----------   ----------  

  ٢٨٫٣١٢  )٣٦٫٣٢١(  أ) –األرباح عند االستبعاد (ب  (الخسائر)/
  )٢٧٫٧٥١(  )٣٧٫٦٨٣(  تم شطبه الشركات التابعةمن  القبضستحق ناقصاً: قرض م

احتياطي التضخم غير االعتيادي المعاد تصنيفه إلى زائداً:
  -  ٣٢٫٠٣٢  األرباح أو الخسائر عند استبعاد شركة تابعة

 ------------  ------  
  ٥٦١  )٤١٫٩٧٢(  صافي –أرباح االستبعاد  (خسائر)/

=======  ===  

واالحتياطيات رأس المال   ٢٢
٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم
  رأس المال   )١(

  المصرح به والمصدر 
  ١٧٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠درھم للسھم تم دفعه نقداً ١سھماً بقيمة ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  ٦٤٧٫٥٢٢  ٦٤٧٫٥٢٢  الواحد درھم للسھم ١سھماً مصدراً كأسھم منحة بقيمة ٦٤٧٫٥٢٢٫٢٠٠

-----------  -----------  
٨١٧٫٥٢٢  ٨١٧٫٥٢٢  
======     ======

يحق لحاملي األسھم العادية الحصول على توزيعات األرباح الُمعلن عنھا كما يكون لھم حقوق تصويت في اجتماعات الشركة بما يعادل 
  . تكون لكافة األسھم حقوق متساوية فيما يتعلق بالموجودات المتبقية للشركة.صوت عن كل سھم



 

٤٨ 

  س الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيراميك رأ
  

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)رأس المال واالحتياطيات   ٢٢
  
  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
  ======  

  
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  ٤٤٫٥١، قرر مساھمو شركة سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة إصدار ٢٠١٠في فبراير   (ب)
مليون درھم. تم االعتراف بتكاليف إصدار األسھم البالغة  ٦٠٫٣٩درھم للسھم للواحد، وقد ترتب على ذلك عالوة أسھم بقيمة  ١٫٣٦بلغ 

  مليون درھم الناتجة عن الزيادة في رأسمال سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة كتخفيض في حقوق الملكية. ٣٫٥٨
  

دة من إجمالي األسھم سھم من أسھم شركة سيراميك رأس الخيمية (بنجالديش) المحدو ٥٠٠٫٠٠٠، قامت المجموعة ببيع ٢٠١٢في   (ج)
  مليون درھم. ٠٫١٤. وعليه، تم عكس عالوة أسھم بقيمة الصادرة بعالوة

    
  احتياطي التحويل  )٣(
  

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

  
  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  )إيرانالتضخم (السودان و اقتصاد شديد في وتأثير تحويل البيانات المالية الخاصة بھم وفقا

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

    
رأس الخيمة 

  إيران
رأس الخيمة 

  اإلجمالي  السودان
  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم    
          

  )٢٦٠٫١٨١(  )١٥٥٫٢٧٢(  )١٠٤٫٩٠٩(    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
          

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

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

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

        ٢٠١٥لسنة
  )١٧٫٢٨٥(  -  )١٧٫٢٨٥(    فروق تحويل العمالت األجنبية

  تأثير التضخم غير االعتيادي فيما يتعلق بمالكي
  )١٦٫٢٤٨(  ١٦٫٢٤٨  -  )٣٤(راجع إيضاح  الشركة

  ٣٠٫٠٧٤  -  ٣٠٫٠٧٤    ))١(أ)(٥اإلضافات؛ بسبب االستحواذ (راجع إيضاح 
  )٣٢٫٠٣٢(  )٣٢٫٠٣٢(  -    )٢١(راجع إيضاح  ناقصاً: الُمعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر

    -----------  ------- -----  -----------   
  )٨٢٫٦٧٦(  -  )٨٢٫٦٧٦(    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

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



 

٤٩ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة يضاحاتإ
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)رأس المال واالحتياطيات   ٢٢

  
  غير االعتيادي (تابع) التضخماحتياطي   )٤(

  

المجموعة ، توقف اقتصادي الجمھورية اإلسالمية اإليرانية عن كونه اقتصاد ذي تضخم غير اعتيادي وعليه، توقفت ٢٠١٥في سنة 
. نتيجة لھذا التغير، الشركة التابعة منذ ذلك الحين فصاعداً  على ٢٩عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٥يناير  ١اعتباراً من 

في الشركة تشكل األساس الخاص بالموجودات ذات الصلة  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١فإن القيم الدفترية للموجودات غير المالية الُمبينة في 
  .٢٠١٥يناير  ١بعة في إيران كما في التا
  

  االحتياطي القانوني  )٥(
  

، ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ٢٣٩وفقاً للنظام األساسي لشركات المجموعة وطبقاً للمادة 
التي ينطبق عليھا القانون إلى االحتياطي من صافي األرباح السنوية لكل شركة من شركات المجموعة  ٪١٠يتوجب تحويل نسبة 

من رأس المال المدفوع لھذه الشركات. إن ھذا االحتياطي غير  ٪٥٠القانوني. ويجوز إيقاف تلك التحويالت عندما يبلغ ھذا االحتياطي 
التحويالت التي تمت بعد قابل للتوزيع إال في الظروف التي ينص عليھا القانون المذكور أعاله. يظھر االحتياطي القانوني الموحد 

  االستحواذ على الشركات التابعة.
  
  االحتياطي العام   )٦(

  

صافي أرباح السنوات السابقة المحتجزة في االحتياطي. إن  مليون درھم) ٨٢٫٨: ٢٠١٤(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: ٢٠١٤(مليون درھم  ٥٣٫٨٧احتياطي رأس المال البالغ يمثل 
  رسملتھا من قبل عدة شركات تابعة. إن احتياطي رأس المال غير قابل للتوزيع.

  
  توزيعات األرباح  )٨(

  

وسوف يتم تقديم ھذا االقتراح العتماده ، في شكل أسھم ٪٥نقداً و ٪٣٠بواقع  ٢٠١٥لسنة  مجلس اإلدارة توزيعات أرباحأعضاء اقترح 
وافق مساھمو ، ٢٠١٥أبريل  ٢٦في  .٢٠١٦ مارس ١٠في  سيعقدمن مساھمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي 

بناًء على  ٢٠١٤لسنة درھم للسھم الواحد)  ٠٫٣٥( ٪٣٥بواقع نقدية على توزيعات أرباح  ةية العمومية السنويالشركة خالل الجمع
  اقتراح مجلس اإلدارة. 

  
  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة   )٩(

  

، وافق المساھمون على أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة ٢٠١٥أبريل  ٢٦بتاريخ  المنعقدلجمعية العمومية السنوي اخالل اجتماع 
  تم دفعھا خالل السنة. والتي  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٣٫٦٣البالغة 

  
  ربحية السھم  ٢٣

  

في  كما لشركة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمةا مالكيعلى األرباح المنسوبة إلى ربحية السھم األساسية يرتكز احتساب 
  ويتم احتسابھا على النحو التالي: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  اإلجمالي          العمليات المتوقفة      لمستمرةالعمليات ا     

        ربحية السھم
  صافي األرباح المنسوبة إلى 

  ٢٧٨٫٩٢١  ٢٨١٫٣٥٤  )٤١٫٢١٩(  )١٫٢٩٩(  ٣٢٠٫١٤٠  ٢٨٢٫٦٥٣  مالكي الشركة (ألف درھم)  
  ======  ======  ======  ======  ====== ====== 

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

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

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

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



 

٥٠ 

  
  

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  القروض المصرفية   ٢٤

  
   قروض مصرفية اسالمية  )أ(

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      ة األجلقصير
  ١٨٣٫٦٧٥  ٢٢٤٫٢٨٧  قروض قصيرة األجل

  ١١٣٫٩٩٠  ١١٥٫٩١٨  إيصاالت أمانة
  ١٠٨  -  االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل

  -----------  -----------  
  ٢٩٧٫٧٧٣  ٣٤٠٫٢٠٥  
  ======  ======  

    

      طويلة األجل
  ١٢٦  -  قروض مصرفية

  )١٠٨(  -  لوض طويلة األجناقصاً: االستحقاق قصير األجل من قر
 ------  -------  

  -  ١٨  
   ===  ===  
      

  فيما يلي أحكام وشروط القروض طويلة األجل القائمة:
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  معدل الفائدة  العملة
        

  ١٢٦  -  ٪٥ - ٪٤  درھم إماراتي
    ------  -----  

  ١٢٦  -    اإلجمالي
    ===  ===  
  
  

المصرفية اإلسالمية في تسھيالت مثل تسھيالت إجارة ومرابحة ومضاربة التي تم الحصول عليھا من مصارف إسالمية تتمثل القروض 
الر األمريكي وھي الدوبعملة بغرض استوفاء متطلبات رأس المال العامل. تتم ھذه القروض المصرفية إما بالعملة الرسمية للشركة أو 

أعاله على سعر صرف العملة الرسمية للشركة. يرتكز سعر الفائدة على القروض المصرفية  أمام بشكل رسمي سعر صرفھا ثابتعملة 
  .األرباح

  
  يتم ضمان ھذه القروض المصرفية بموجب ما يلي:

  
  موجودات المجموعة؛ بعض رھن سلبي على  )١(
 و حقوق متساوية مع مقرضين آخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ )٢(
 .درھم مليون ١٤٠سند إذني مقابل مبلغ  )٣(



 

٥١ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)القروض المصرفية   ٢٤

  
   قروض مصرفية أخرى  )ب(

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

      قصيرة األجل
  ١٢٢٫٢٨٦  ٨٫٦٤٤  فسحوبات مصرفية على المكشو

  ٣١٥٫٣٦٥  ١٢٣٫٥٦٢  قروض قصيرة األجل
  ١٧٫٧٤٤  -  إيصاالت أمانة

  ٣٤٦٫٠١٤  ١٩٠٫٩٨٠  االستحقاق قصير األجل من قروض طويلة األجل
  ---------- --  -----------  
  ٨٠١٫٤٠٩  ٣٢٣٫١٨٦  
  ======  ======  

      طويلة األجل
  ١٫١١٦٫٣٨٤  ١٫٥٠٠٫٦٨٦  قروض مصرفية
  )٣٤٦٫٠١٤(  )١٩٠٫٩٨٠(  قاق قصير األجل من قروض طويلة األجلناقصاً: االستح

  ----------- ---  -------- ----  
  ٧٧٠٫٣٧٠  ١٫٣٠٩٫٧٠٦  
  =======  ======  
  

  فيما يلي أحكام وشروط القروض طويلة األجل القائمة:
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم  معدل الفائدة  العملة
        

  ١٥٫٤٦٥  ١٣٫٦٣٧  ٪٦٫٠ - ٪٤٫٩  دوالر استرالي
  ٢٢١  ١٧  ٪٤ - ٪٣  درھم إماراتي

  ٥٫٩٥٧  -  ٪٥٫٥٥ - ٪٠٫٩  يورو
  ١٧٫٧٧٠  ٨٫١٧٤  ٪٩٫٨ - ٪٩٫٧  روبية ھندية

  ١٫٠٧٦٫٩٧١  ١٫٤٧٨٫٨٥٨  ٪٣٫٥ - ٪١٫٦  دوالر أمريكي
    --------- -----  -------- -----  

  ١٫١١٦٫٣٨٤  ١٫٥٠٠٫٦٨٦    اإلجمالي
    =======  =======  
  

ً حصلت المجموعة  طويلة األجل وقصيرة األجل من بنوك مختلفة بغرض تمويل االستحواذ مصرفية غير اسالمية على تسھيالت  أيضا
على موجودات أو تمويل مشاريع أو الوفاء بمتطلبات رأسمالھا العامل. تكون معظم ھذه القروض المصرفية إما بالعمالت الرسمية 

أمام سعر صرف العملة  بشكل غير رسمي عملة سعر صرفھا ثابت وھي، للشركات المقترضة ذات الصلة أو بالدوالر األمريكي
الفائدة على القروض المصرفية على المعدالت التجارية االعتيادية. تتراوح تواريخ استحقاق القروض ترتكز أسعار الرسمية للشركة. 

  .٢٠٢٣إلى  ٢٠١٦ألجل من 

  
  يتم ضمان ھذه القروض المصرفية بموجب ما يلي:

  

  موجودات المجموعة؛ بعض على رھن سلبي  )١(
 حقوق متساوية مع مقرضين آخرين غير مضمونين وغير مساندين؛ )٢(
 )؛١٢رھن على السيارات ذات الصلة، لصالح البنك (راجع إيضاح  )٣(
 مليون درھم؛  ٧٧٩سند إذني مقابل مبلغ  )٤(
 لح البنك؛تخصيص بوليصة تأمين على األثاث والتركيبات والمعدات الخاصة ببعض شركات المجموعة لصا )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(

  
  



 

٥٢ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٢٥

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٣٩٫٥٧٧  ٤٢٧٫٥١٢  الذمم الدائنة التجارية
  ٢٢١٫٩٠٨  ٢٦٧٫٦٨٦  مصروفات مستحقة ومصروفات أخرى

  ٧١٫٨٣٧  ٥٧٫٧٨٤  سلفيات من العمالء
  ٤٤٫٧٥٠  ٥٣٫٢٥٠  عموالت وخصومات مستحقة الدفع  

  ٣٥٫٩٦٥  ٢٩٫٧١٢  أخرىذمم دائنة 
  -----------  -----------  
  ٨١٤٫٠٣٧  ٨٣٥٫٩٤٤  
  ======  ======  

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ٢٦

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٧٫٩٣٩  ٧٨٫٨٦٤  يناير  ١في 
  ٣٫٤٥٤  ١٠٥  ابعةعند االستحواذ على شركة ت

  ٢٤٫٩٤٩  ١٣٫٨٨١  المحمل للسنة
  )٢٨٫٢٢٦(  )١٤٫٢٩٦(  المبالغ المدفوعة خالل السنة

  ٧٤٨  )٢٦٩(  تأثير التغيرات في سعر الصرف
   ----------  ---------  

  ٧٨٫٨٦٤  ٧٨٫٢٨٥  ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  

  
  األدوات المالية المشتقة  ٢٧

  
تم شتقة، التي تساوي القيم السوقية، باإلضافة إلى القيم االسمية التي يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية الم

ً لفترة االستحقاق. تتمثل القيمة االسمية في قيمة الموجودات المشتقة ذات الصلة، والمعدل أو المؤشر المرجعي، وتشكل  تحليلھا وفقا
شير القيم االسمية إلى حجم المعامالت القائمة في نھاية السنة والتي األساس الذي يتم بناًء عليه قياس التغيرات في قيمة األدوات المشتقة. ت

  ال تكون بمثابة مؤشر على مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان.
  

  
القيمة العادلة 

  الموجبة
القيمة العادلة 

  السالبة
  القيمة 
  االسمية

  خالل سنة 
  واحدة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

          
  -  -  -  -  عقود مقايضة العمالت

  ------  ------  --------  --------   
  -  -  -  -  
  ===  ====   ====   ====  
          
         ٢٠١٤ديسمبر ٣١
          

  ٣٫٨٣٥  ٣٫٨٣٥  -  ٢٩  عقود مقايضة العمالت
  ------  ------  --------  --------   
  ٣٫٨٣٥  ٣٫٨٣٥  -  ٢٩  
  ===  ====   ====   ====  

  
  



 

٥٣ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع) األدوات المالية المشتقة  ٢٧

  

امت المجموعة أبرمت المجموعة عقود مقايضة عمالت مع بنوك تجارية، حيث ق، ٢٠١٤ديسمير  ٣١خالل السنة المنتھية في   )١(
إلى مبلغ بالروبية الھندية خاضع مليون دوالر أمريكي)  ١٫٠٤ بموجبھا بتحويل االلتزام المتعلق بصرف عمالت أجنبية تصل

  للتحوط.
  

 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في ال شيء لألدوات المالية المشتقة  المرتبطة بالسوقبلغ الفرق بين صافي القيمة خالل السنة الحالية،   )٢(
 مليون درھم ٠٫٣٥بلغت خسائر ، وقد ترتب على ھذا الفرق ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ٠٫٠٣ًة بمبلغ مقارن

(راجع  تمويل) مصروفات: ٢٠١٤(كمصروفات تمويل ، وقد تم االعتراف بھذا المبلغ مليون درھم) ١٫٢٤بمبلغ  خسائر: ٢٠١٤(
  ).١١إيضاح 

  

  ض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السوق، وقياس القيمة العادلة.إدراج معلومات حول تعر ٣٣تم في اإليضاح 
  
  األطراف ذات العالقة  ٢٨

  

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

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

  ): ١٥و  ٥اإليضاحين 
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      أ)   الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
      

  ٢٩٠٫٨٠٩  ٣٦٨٫٤٥٤  بيع بضائع وخدمات وعقود إنشاءات    
  ٤٫٧٩٧  ٧٫٤٥١  شراء بضائع وخدمات   
  ٣٧  -  ) ١١مصروفات فوائد (راجع اإليضاح    
  ١٫٤٩٩  ٦٢٩  )١١إيرادات فوائد (راجع اإليضاح    
  ٤٫٩٣٩  ٤٫٤٠٣  إيرادات إيجارية    

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

      
  ٩٩٫٣٢٢  ١٢٦٫٢٦٨  وعقود إنشاءات بيع بضائع وخدمات

  ١٦٨٫٤٥٧  ٢٠٨٫٨٢١  شراء بضائع وخدمات
  ٣٫٧٠٣  ١٩٧ )١١إيرادات فوائد (راجع اإليضاح  

  ٧٫٤٣٣  ٧٫٩٣٨  إيرادات إيجار 
  ====  ====  

   

  
      مع األطراف ذات العالقةاالستثمارات والتصفيات )  ج
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      ھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةالمقابل نظير بيع شركات تابعة/ شركات مستثمر ب)  ١
      

  -  ١٦٫٠٠٠  واإليضاح أدناه *) )٥(ب)(٥رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م (راجع اإليضاح 
  -  ٤٫٢٤٧   ))٦(ب)(٥رأس الخيمة واترتك ذ.م.م (راجع اإليضاح 

  -  ٩٠٨   (ب))١٥رأس الخيمة موشافلي بنجالديش برايفت ليمتد (راجع إيضاح 
  -  ١٠٫٤٨٥  ))ب( ١٥ت الخاصة المحدودة (راجع إيضاح رأس الخيمة للدھانا

  

======  =====  
  

ً لحقوق   * خالل السنة الحالية، تتضمن المعامالت مع األطراف ذات العالقة شراء وبيع شركات تابعة وشركات مستثمر بھا محتسبة وفقا
ضاء مجلس اإلدارة ذوي الصلة وال األطراف ذات الملكية. بغرض إدارة تضاربات المصالح إلنجاز ھذه المعامالت، لم يتم تدخل أع

  العالقة المتعارضة في القرارات المتعلقة بھذه المعامالت.
  



 

٥٤ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األطراف ذات العالقة (تابع)   ٢٨

  
      االستثمارات والتصفيات مع األطراف ذات العالقة (تابع))  ج
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      شركات تابعة/ شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية شراءالمقابل نظير )  ٢
      

  -  ١٫٨٦٨   ))٢(أ)(٥رأس الخيمة بورسلين أوروبا أس أيه (راجع اإليضاح 
  -  ١٤٫٦٩٤ ))١(أ)(٥راميك ش.م.ع المحدودة (راجع اإليضاحرأس الخيمة سي

  -  ٢٠٫٦٠١   ))١(أ)(٥رأس الخيمة الھند برايفيت ليمتد (راجع إيضاح 
  -  ٨٨٣  ))٣(أ)(٥(راجع إيضاح  لألوراق المالية الخاصة المحدودةرأس الخيمة 
  -  ١٠٫٦١٨  ))٣(أ)(٥(راجع إيضاح  باور برايفيت ليمتدرأس الخيمة 

  

======  =====  
  

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  

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

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٥٫٥٠٥  ١٥٫٦٣٦  امتيازات قصيرة األجل
  ٧٨٢  ٤٢٤  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  ٢٫٤٠٠  ٤٫٢٢٨ اء مجلس اإلدارةمكافآت أعض
  =====  ====  
  

  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 
األفراد في الشركة وھذه الشركات. يرى أعضاء مجلس  بموجب الملكية المشتركة والعضوية في مجلس اإلدارة التي يتمتع بھا بعض

إدارة الشركة، بناًء على مراجعتھم لألرصدة المستحقة، أن المخصص الحالي كاٍف لتغطية أي خسائر متوقعة نتيجة انخفاض قيمة تلك 
قيمة مبالغ مستحقة من أطراف ذات  األرصدة المستحقة. خالل السنة الحالية والسنة السابقة، قامت المجموعة باالعتراف بخسائر انخفاض

    عالقة تزاول نشاطھا بصورة أساسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وأوروبا.
   

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ٤١٠٫٩٥٥  ٥٨٢٫٧٨٣    شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  ٤٢٫٢٢٨  ٩٠٫١٥٥    أطراف أخرى ذات عالقة 

    ------ ------  ------ ------  
    ٤٥٣٫١٨٣  ٦٧٢٫٩٣٨  

  )١٣٨٫٢٣٠(  )١٤٢٫١٧٠(    )٣٣ناقصاً: مخصص خسائر انخفاض القيمة (راجع اإليضاح
  -  )٦٫٩٩٠(    ) أدناه)١(راجع اإليضاح ( ناقصاً: الذمم المدينة طويلة األجل

    ------ ------  ------ ------  
  ٣١٤٫٩٥٣  ٥٢٣٫٧٧٨  

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



 

٥٥ 

  ميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيرا
  

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األطراف ذات العالقة (تابع)   ٢٨

  
  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٦٫٥٧٥  ٢٣٫٢٧٧  أخرى
 ----------  ----------  

  ٥٦٫٥٧٥  ٢٣٫٢٧٧  
  =====  =====  
  

  الذمم المدينة طويلة األجل   )١(
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  -  ١٠٫٤٨٥  الذمم المدينة طويلة األجل 
  -  )٣٫٤٩٥(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

  -----------   ---------  
  -  ٦٫٩٩٠  االستحقاق طويل األجل

  ======  =====  
    

  . )٢( ١٥ أيضاً اإليضاح راجع
  

 تسوية األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة  )٢(
  

، قام المالك األساسي لبعض األطراف ذات العالقة بتسوية مبالغ مستحقة الدفع من قبل ھذه األطراف ذات العالقة إلى السابقةخالل السنة 
صافي) في شكل قطعة أرض باإلنابة عن ھذه األطراف ذات العالقة. مليون درھم ( ٨٣٩٫٣المجموعة، والتي بلغت قيمتھا الدفترية 

  وعليه، تلقت المجموعة قطعة أرض مقابل تسوية أرصدة ھذه األطراف ذات العالقة. 
  

ً لمتطلبات  "قياس  :من معايير التقارير المالية الدولية ١٣المعيار تم تحديد القيمة العادلة لقطعة األرض من قبل شركة تقييم مستقلة وفقا
رباح الناتجة البالغة تم االعتراف باأل مليون درھم، كما ٨٩٩٫٣ة العادلة"، حيث تم االعتراف بھا كعقار استثماري بقيمة عادلة بمبلغ القيم
عقار مليون درھم (بعد خصم تكاليف المعاملة)، وذلك عند تسوية أرصدة األطراف ذات العالقة المذكورة أعاله. فيما يتعلق بتكلفة ال ٥٩٫١

لة االستثماري الذي تم االستحواذ عليه مقابل المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (موجودات مالية)، فقد تم تحديدھا بالقيمة العاد
  للعقار االستثماري الذي تم استالمه. 



 

٥٦ 

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

  بع)(تا حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  ضريبة الدخل  ٢٩

  
فيما يلي مصروفات الضريبة المتعلقة بضريبة الشركات مستحقة الدفع على األرباح المحققة من قبل بعض شركات المجموعة التي تعمل 

  في الدول التي تفرض ضرائب:
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  

      الضريبة الحالية
  ١٩٫٨٤١  ٢١٫٨٦٥  لحاليةالسنة ا

      
      الضريبة المؤجلة

  ١٩١  ٤٫٨٠٦  وعكس فروق الضريبة المؤقتة  إنشاء
  ٣٫٣٤٩  )٤٫٣٠٠(  تسوية السنوات السابقة

   ---------   ---------  
  ٣٫٥٤٠  ٥٠٦  إجمالي الضريبة المؤجلة

   ---------   ---------  
  ٢٣٫٣٨١  ٢٢٫٣٧١  مصروفات الضريبة للسنة

  ======  ======  
  ١٠٣٫١٣٥  ١٢٢٫٦٠٦  مخصص الضريبة

  ======  ======  
  ٨٫٧٥٥  ٨٫٣٢٣ مطلوبات الضريبة المؤجلة

  ====  ====  
  ٢٦٨  ٢٩٨  موجودات الضريبة المؤجلة

  ===  ===  
  

، )٪٦٫٧: ٢٠١٤( ٢٠١٥لسنة  ٪٦٫٧تزاول الشركة نشاطھا في دولة ال تفرض ضرائب. يبلغ معدل الضريبة الفعلي الموحد للمجموعة 
  جع ذلك بصورة أساسية لتأثير المعدالت الضريبية في الدول الخارجية.وير

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   ٣٠

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩١٫٢٣٠  ٣١٫٦٢٧  خطابات ضمان
  ٢٢٧٫٢٠٧  ٧٤٫٢٨٧  اعتمادات مستندية
  ٦٫١٨٩  ٤٫٣٢٣  ارتباطات رأسمالية

  ٤٨٫٨٩٠  ٣٣٫٨٨٨  ت ضريبية أخرى محتملة ضريبة القيمة المضافة والتزاما
  =====  =====  
  

كما ھناك خالفات بشأن بعض التقييمات  لم تتم مراجعة اإلقرارات الضريبية لبعض السنوات في بعض الدول من قبل السلطات الضريبية
. إال أن إدارة المجموعة مقتنعة بأنه يبيةالضريبية التي لم تتم تسويتھا باإلضافة إلى مطالبات ضريبة القيمة المضافة من السلطات الضر

  اللتزامات الضريبية المحتملة.مقابل امخصصات كافية ب االعترافقد تم 
  

قد تنشأ بعض االلتزامات الضريبية األخرى المحتملة في سياق األنشطة التعاقدية االعتيادية للمجموعة، التي ال يمكن تحديدھا في ھذه 
  المتاحة حالياً. إال أن اإلدارة ترى أن ھذه االلتزامات المحتملة ال تبدو مادية.المرحلة بناء على المعلومات 

  
ديسمبر  ٣١مقابل السلفيات التي حصلت عليھا أطراف ذات عالقة من بنوك تجارية. كما في  تجاريةقامت الشركة بإصدار ضمانات 

  .مليون درھم) ٣٦٤: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٥٣، بلغت قيمة الضمانات القائمة ٢٠١٥
  

  



 

٥٧ 

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

  (تابع) حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الحصص غير المسيطرة   ٣١

  
     بالحصص غير المسيطرة لدى المجموعة.يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة   

  

  
  ابعة داخل دولةالشركات الت

  اإلمارات العربية المتحدة
  الشركات التابعة خارج دولة
  اإلمارات العربية المتحدة

  المحذوفات بين
  شركات المجموعة

  
  اإلجمالي

                  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  ٢٠١٤    ٢٠١٥  ٢٠١٤    ٢٠١٥  ٢٠١٤    ٢٠١٥  ديسمبر 
  --------------------------------------------------------------------------- رھم ألف د -------------------------------------------------------   
                  

  ٥٢١٫٤٢٠  ٢٧٠٫١٤٨  )٢٨٫٨٥٠(  )٢٥٫٦٧٨(  ٤٧٩٫٩٥٤  ٢٣٩٫٤٩٥  ٧٠٫٣١٦  ٥٦٫٣٣١  الموجودات غير المتداولة 
  ١٫١١٤٫٨٩١  ٦٤٦٫٧٥٧  -  -  ٦٩٢٫١٦٢  ٣٥١٫٠٥١  ٤٢٢٫٧٢٩  ٢٩٥٫٧٠٦  الموجودات المتداولة 

  ٨٣٫٠٨٥  ٥١٫٤٨١  -  -  ٧٤٫٧٤٦  ٣٧٫٩١١  ٨٫٣٣٩  ١٣٫٥٧٠  المطلوبات غير المتداولة 
  ٦٤٢٫٤٥٥  ٣٤٨٫٦٦٦  -  -  ٤٣٤٫٢٦٩  ٢٢٦٫٤٣٠  ٢٠٨٫١٨٦  ١٢٢٫٢٣٦  المطلوبات المتداولة 

               
  ٩١٠٫٧٧١  ٥١٦٫٧٥٨  )٢٨٫٨٥٠(  )٢٥٫٦٧٨(  ٦٦٣٫١٠١  ٣٢٦٫٢٠٥  ٢٧٦٫٥٢٠  ٢١٦٫٢٣١  صافي الموجودات 

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

  ٢٢٦٫٥٠٥  ١٦٩٫٢٩٤  )٢٨٫٨٥٠(  )٢٥٫٦٧٨(  ١٢٣٫٣٦٠  ٨٢٫٢٠٣  ١٣١٫٩٩٥  ١١٢٫٧٦٩  القيمة الدفترية للحصص غير المسيطرة 
  ======  ======   ======   ======   ======   ======   ======   ======  
                  

  ١٫٠٩٩٫٨٢١  ٨٩٨٫٨٢٠  -  -  ٧٨٥٫٤٩٠  ٦٠٤٫٥٦٨  ٣١٤٫٣٣١  ٢٩٤٫٢٥٢  اإليرادات 
               

  ١٢٫٢٩٨  ٥٦٫٥٦١  -  -  ٩٫٣٤٣  ٩٫٧٤٩  ٢٫٩٥٥  ٤٦٫٨١٢  األرباح
                  

  ٢٥٫٠٥٦  )٣٢٫١٧٨(  -  -  ٢٤٫٩٩١  )٣٢٫١١٤(  ٦٥  )٦٤(  اإليرادات الشاملة األخرى 
                  

  ٣٧٫٣٥٤  ٢٤٫٣٨٣  -  -  ٣٤٫٣٣٤  )٢٢٫٣٦٥(  ٣٫٠٢٠  ٤٦٫٧٤٨  إجمالي اإليرادات الشاملة 
  = ====  == ==   ======  = ====  =====  =====  == ===  == ===  
                

  ٢٫٧٧٨  ٢٨٫٩٦٤  ١٫٥٥٥  )٢٫٣٩٤(  ٣٧٦  ٦٫٩٢٥  ٨٤٧  ٢٤٫٤٣٣  لحصص غير المسيطرة المخصصة ل األرباح
  الموزعة على الحصص  األخرى اإليرادات الشاملة

  ٥٫٥٤٤  )٥٫٢٨٢(  -  -  ٥٫٥٠٦  )٥٫٢٥١(  ٣٨  )٣١(  غير المسيطرة    
  ===  ===    =====    =====  ====  ====  ======  ====  



 

٥٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  عقود اإليجار التشغيلية  ٣٢

  
  كمؤجر:   

  
راتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية. تمتد عقود اإليجار عادًة لفترة تزيد عن خمس تقوم بعض شركات المجموعة بتأجير عقا

  سنوات مع إمكانية تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تخضع عقود اإليجار لمراجعة دورية لتعكس اإليجارات السائدة لدى السوق. 
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢١٫٩١٦  ٢٨٫٣٠٣  أقل من سنة
  ٦٥٫٣٧٠  ٦٧٫٢٢٦  من سنتين إلى خمس سنوات

  ١٣٤٫٤١١  ١١٦٫٦٦٧  أكثر من خمس سنوات
  ------------  -----------  
  ٢٢١٫٦٩٧  ٢١٢٫١٩٦  
  ======  ======  

  األدوات المالية      ٣٣
  

  اإلطار العام إلدارة المخاطر
  

  المالية: تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامھا لألدوات 
  
 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  
  

يقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله، ويصف أغراض المجموعة وسياساتھا والطرق المستخدمة 
  من قبلھا لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.

  
 سؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة. تكون اإلدارة العليايكون مجلس اإلدارة م

للمجموعة مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول 
ر المالية للمجموعة من مجموعة من سياسات إدارة المخاطر موثقة بصورة رسمية في أنشطتھا. يتكون اإلطار الحالي إلدارة المخاط

  بعض المجاالت، وسياسات غير رسمية إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى. 
  

ولوضع يتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمية وغير الرسمية) لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة 
الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ومراقبتھا وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم 
لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تھدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب الخاصة بھا إلى توفير 

  ية وبناءة يدرك فيھا كافة الموظفين أدوارھم والتزاماتھم. بيئة رقابية نظام
  

تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما 
اجھھا المجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة أنھا مسؤولة عن مراجعة فاعلية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تو

لجنة التدقيق في القيام بدورھا اإلشرافي. يقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة 
  المخاطر، ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.

  
ت إدارة المخاطر، تكون اإلدارة العليا مسؤولة أيضاً عن وضع وتطبيق أنظمة رقابية بغرض مواجھة المخاطر كجزء من تطبيق سياسا

التشغيلية الناتجة عن عدة أسباب متنوعة ترتبط بعمليات المجموعة وموظفيھا والتكنولوجيا المستخدمة من قبلھا وبنيتھا التحتية، 
لمتطلبات القانونية والنظامية، ومدى استقرار الحالة السياسية واالقتصادية في الدول باإلضافة إلى عوامل خارجية أخرى تنشأ عن ا

  التي تزاول المجموعة أعمالھا فيھا، ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليھا بصورة عامة.
  

رأس الخيمة إيران")، وھي شركة تابعة في إيران، سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. المحدودة (" ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لدى المجموعة في 
 مليون درھم) ٢٠٧٫٦٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٣٧٫٣٨ لسيراميك ، ويبلغ صافي موجوداتھاشركة تعمل في مجال تصنيع وبيع بالط ا

  .٣٤راجع إيضاح كما في ذلك التاريخ. 



 

٥٩ 

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

  ابع)(تإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر (تابع)

  
 حركةنظراً للوضع السياسي في إيران وفرض عقوبات مالية وتجارية شديدة الصرامة والحظر المفروض على النفط، فإن سابقاً، 

مناقشات حول رفع العقوبات والحظر المالي  تم إجراء بح أمر غاية في الصعوبة.األموال من إيران عبر القنوات المصرفية أص
ً للسنة المنتھية في  إال  ، تم رفع الحظر والعقوبات المالية والتجارية المفروضة٢٠١٥ديسمبر  ٣١والتجاري المفروض. إال أنه الحقا

  .على األعمال تباشر اإلدارة تقييم عواقب مثل ھذه التغيرات .حٍد ما
  
. بناًء الظروف العالمية والسياسية الحالية ظلتعرض المجموعة للمخاطر في إيران في تاريخ التقرير في  بمراجعةإدارة الشركة  تقام

 ضرورة وجود رى اإلدارة عدمتفي إيران وبالتالي  ھارى اإلدارة أن المجموعة ستكون قادرة على استرداد استثمارت على مراجعتھا،
   كما في تاريخ التقرير.نخفاض القيمة ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة مخصص الب لالعتراف

  
تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة من القروض المصرفية والذمم الدائنة التجارية واألخرى واألرصدة المستحقة إلى 

ة التجارية واألخرى والنقد وما يعادله والمستحق من أطراف ذات عالقة. لدى المجموعة موجودات مالية مختلفة مثل الذمم المدين
  أطراف ذات عالقة. 

   
  مخاطر االئتمان

  
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن 

رة أساسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى الخاصة بالمجموعة والمبالغ الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصو
  المستحقة من أطراف ذات عالقة واألرصدة لدى البنوك. 

  
  التعرض لمخاطر االئتمان

  
لتقرير: تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ ا

    
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم   ألف درھم   
      

  -  ١٢٧٫٦٤٢  ذمم مدينة طويلة األجل 
 ١٫٠٢٩٫٥٤٢ ١٫٠٦٢٫٠٤٤  السلفيات والمبالغ المدفوعة مقدماً) باستثناء(الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  ٤٤٦٫٧١٨  ٣٦٢٫٠٧٩  النقد لدى البنك
  ٣١٤٫٩٥٣  ٥٢٣٫٧٧٨  المستحق من أطراف ذات عالقة 

   ---------- ----  --------- ----  
  ١٫٧٩١٫٢١٣  ٢٫٠٧٥٫٥٤٣  
  === =====  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٦٠ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  ابع)مخاطر االئتمان (ت

  
  التعرض لمخاطر االئتمان (تابع)

  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى والمبلغ المستحق من أطراف ذات عالقة 

  
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. تضع اإلدارة في االعتبار التوزيع 

ما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزاول بھا العمالء أنشطتھم، حيث أنه الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، ب
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 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١من الذمم المدينة القائمة كما في  )٪٣٢٫٩٨: ٢٠١٤( ٪٣١٫٥٨
  روبا.وأوالناحية الجغرافية في منطقة الشرق األوسط 

  
قامت اإلدارة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبھا تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطھا الخاصة 

ء لكل عميل وتمثل ھذه الحدود الحد األقصى للمبلغ المصرح به دون الحاجة لموافقات من بالسداد والتوريد. يتم وضع حدود للشرا
  اإلدارة العليا للمجموعة؛ وتتم مراجعة ھذه الحدود بصورة دورية. 

  
ذا كانوا ضمن إطار مراقبة مخاطر االئتمان، يتم تصنيف العمالء واألطراف ذات العالقة وفقاً لخصائصھم االئتمانية، بما في ذلك ما إ

  أفراد أو ھيئات قانونية، والموقع الجغرافي، وقطاع العمل وأعمار الذمم المدينة وتواريخ االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي سابقة. 
  

تقوم المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية والمبالغ 
تحقة من أطراف ذات عالقة والذمم المدينة األخرى. تتمثل العناصر الرئيسية لھذا المخصص في عنصر الخسائر المحددة الذي المس

يرتبط بالتعرضات الھامة في حالتھا الفردية وعنصر الخسارة الجماعي المخصص لمجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق 
التعرف عليھا حتى اآلن. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعي بناًء على المعطيات التاريخية بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم 

  إلحصائيات السداد لموجودات مالية مماثلة. 
  

في  والذمم المدينة األخرى)والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  الذمم المدينة التجارية( فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان
  قرير حسب المنطقة الجغرافية والقطاعات التشغيلية:تاريخ الت

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٨٠٦٫٩٠٨ ١٫٠٤٥٫٧٥٢  الشرق األوسط
  ٢١٣٫٢٢٢  ٢١٢٫٦٧٢  دول منطقة اليورو

  ١٨٩٫٣٣٢  ١٨٧٫١٢٣  دول أسيا (باستثناء الشرق األوسط)
  ١٣٥٫٠٣٣  ٢٦٧٫٩١٧  مناطق أخرى

   ---------- ----  --------- ----  
  ١٫٣٤٤٫٤٩٥  ١٫٧١٣٫٤٦٤  
  ========  =======  

     
 ١٫١٠٣٫٨٨٥ ١٫٤٨٩٫٩٣٣  التجارة والصناعة

  ١١٨٫٧٥٩  ١١٢٫٨٦٢  المقاوالت
  ٤٧٫٥٣٥  ٣٩٫٥٤٠  صناعات أخرى

  ٧٤٫٣١٦  ٧١٫١٢٩  أخرى
  ------- -------  ------- ------  
  ١٫٣٤٤٫٤٩٥  ١٫٧١٣٫٤٦٤  
  ========  =======  
  
  
  
  



 

٦١ 

  مة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابعةسيراميك رأس الخي
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان (تابع)

  
  خسائر انخفاض القيمة

  
 مليون درھم) ١٤٥٫٥٤ :٢٠١٤(م مليون درھ ١٥٥٫٩٩، تعرضت ذمم مدينة تجارية بقيمة اسمية تبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  لالنخفاض في القيمة. فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ١٨١٫٨٥٥ ١٤٥٫٥٤٣  يناير  ١في 
  )٢٦٫٢٠٠(  ٢٢٫٠٨٧  ) ٨(راجع اإليضاح  صافي -للسنة  / (العكس)المحمل
  )١٠٫١١٢(  )١١٫٦٣٨(  تي تم عكسھا/ شطبھا المبالغ ال

   -------------   ---------- --  
  ١٤٥٫٥٤٣  ١٥٥٫٩٩٢  ديسمبر  ٣١في 

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

  فيما يلي الحركة في مخصصات خسائر انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة:
  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٧٢٫٩٦٥ ١٣٨٫٢٣٠  يناير  ١في 
  ٦٥٫٢٦٥  ٣٫٩٤٠ )٨المحمل على السنة (راجع اإليضاح

  -----------  -----------  
  ١٣٨٫٢٣٠  ١٤٢٫١٧٠  ديسمبر  ٣١في 

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

  ديسمبر: ٣١فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية التي لم تتعرض النخفاض في القيمة كما في 
  

غيــر متأخرة     
السداد ولم تتعرض 

نخفاض في ال
  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  
            

١٠٥٫٤٨٨  ٩١٫٩٠٧  ٢٥٠٫٨٦٠  ٤٦٣٫٣٧٥  ٩١١٫٦٣٠  ٢٠١٥  
  ======  ======  ======  ======  ======  

١٠٢٫٧٠٣  ٧١٫٣٧٧  ٢٦٦٫٧٥٩  ٤٧٥٫٦٧٦  ٩١٦٫٥١٥  ٢٠١٤  
  ======  ======  ======  ======  ======  
  

من المتوقع أن يتم تحصيل كافة الذمم المدينة التي لم تتعرض النخفاض في قيمتھا استناداً إلى الخبرة السابقة وأداء القطاع والتحليل 
من الجيد أن تحصل المجموعة على شيكات مؤجلة الدفع وخطابات اعتماد وكمبياالت مدعومة االئتمان العميل. الشامل لمخاطر 

  ن الغالبية العظمى من الذمم المدينة ال تخضع لضمانات. بفواتير االستبدال مقابل بعض الذمم المدينة، في حين أ
  

  األرصدة لدى البنوك
  

طر االئتمان من خالل إيداع األرصدة لدى بنوك دولية ومحلية. نظراً لمكانة البنوك التي تتعامل تقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخا
معھا المجموعة، ال تتوقع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته. يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى بنوك ومؤسسات 

  ذات سمعة جيدة. مالية 



 

٦٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر االئتمان (تابع)

  
  مخاطر السوق

  

وأسعار الفائدة وأسعار  تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية
أسھم الملكية على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة التعرضات 

  لمخاطر السوق والتحكم فيھا ضمن حدود مقبولة بھدف تحقيق أعلى عائد ممكن.
  

  مخاطر العمالت
  

من عمليات البيع والشراء واالقتراض التي تتم بعملة خالف العمالت الرسمية لشركات تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت 
المجموعة. ال تتعرض الشركات داخل المجموعة التي تكون عملتھا الرسمية ھي الدرھم اإلماراتي لمخاطر عمالت فيما يتعلق 

ً بالمعامالت التي تتم بالدوالر األمريكي نظراً لثبات سعر صرف الدرھم اإلم  أمام الدوالر األمريكي.بشكل غير رسمي اراتي حاليا
  .سترلينياليورو والجنية االي مخاطر عمالت بصورة أساسية بعمالتتتمثل العمالت التي تنشأ عنھا 

  

تقوم المجموعة بإبرام عقود صرف آجلة من أجل التحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لھا، والتي تقل مدة استحقاقھا عادًة عن 
ً فينة واحدة من تاريخ التقرير. س ترتيبات مقايضة عمالت تزيد مدة استحقاقھا عن سنة. إال أن المجموعة ال  تدخل المجموعة أيضا

  في تاريخ التقرير للتحوط من مخاطر العمالت التي تتعرض لھا.وترتيبات مقايضة العمالت تحتفظ بعقود صرف آجلة 
  

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.
  

  التعرض لمخاطر العمالت 
  

  فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية:
  
  اليورو   سترلينيالجنية اال  
 ---------- --باآلالف  المبلغ ------------   
      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك المستحق 
  ٥١٫٩١٢  ٦٫٥٢٢ من أطراف ذات عالقة)  

  ٦٫٧٣٦  ٢٫٦٤١  النقد واألرصدة المصرفية
  )٣٥٫١٤٥(  )٤٫٦٧٠(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )٦٫١٧٨(  -  قروض مصرفية 
  --------  ----------  

  ١٧٫٣٢٥  ٤٫٤٩٣  صافي التعرض في بيان المركز المالي
  ====  =====  
      
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك المستحق 
  ٥١٫٨٤٢  ٨٫٤٥٧  من أطراف ذات عالقة)   

  ٢٫٣٣٠  ٣٫٤٧٥  النقد واألرصدة المصرفية
  )٣٤٫٩٩٨(  )٣٫٣٨١(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )٧٫٠٥٩(  )٢٧٨(  قروض مصرفية 
  --------  ---------  

  ١٢٫١١٥  ٨٫٢٧٣  صافي التعرض في بيان المركز المالي
  ====  =====  

  



 

٦٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   المالية (تابع) األدوات     ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع) 

  
  (تابع)التعرض لمخاطر العمالت 

  
  فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:

  

  
  سعر الصرف الفوري     

  مـــتوسط ســعر الصرف    في تاريخ التقرير       
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
          

  ٦ .٠٥٠  ٥ .٦١٦  ٥ .٧٠٢  ٥ .٤٣٩  استرلينيجنية 
  ٤ .٨٧٨  ٤ .٠٧٨  ٤ .٤٧١  ٤ .٠١٦  ويور

  
  تحليل الحساسية

  
ديسمبر كان سيؤدي  ٣١في  ٪٥بنسبة  سترلينيإن ارتفاع (انخفاض) الدرھم اإلماراتي، كما ھو مبين أدناه، مقابل اليورو والجنيه اال

صرف العمالت األجنبية التي ترى اإلدارة إلى زيادة (نقص) األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. يرتكز ھذا التحليل على تغيرات 
أنھا محتملة بصورة معقولة في تاريخ التقرير. يفترض ھذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وبصورة خاصة أسعار الفائدة 

  .٢٠١٤ويتغاضى عن تأثير عمليات البيع والشراء المتوقعة. تم إجراء ھذا التحليل على نفس األساس المتبع في سنة 
  
  ــــــــــــــــخفاضانـــــــــ  ارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاع  
  األربــــــاح   

  أو الخسائر
  حـقوق 
  الملكية

  األربـــــاح 
  أو الخسائر

  حـقوق 
  الملكية

  -----------------------------ألف درھم  ------------------------------  
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  -  ١٫٢٦٢  -  )١٫٢٦٢(  استرلينية جني
  -  ٣٫٥٣٤  -  )٣٫٥٣٤(  يورو

  
          
          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  -  ٢٫٣٥٩  -  )٢٫٣٥٩(  استرلينيجنية 
  -  ٢٫٧٠٩  -  )٢٫٧٠٩(  يورو

  
  

  مخاطر أسعار الفائدة
  

المتعلقة بالديون طويلة يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية بالتزامات المجموعة 
  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 

تي بموجبھا توافق المجموعة على أن تقوم بتبادل بإبرام عقود مقايضة أسعار فائدة وال من حين آلخر أجل تحقيق ذلك تقوم المجموعة
ُ إلى المبلغ األصلي االسمي المتفق عليه. يتم إعداد  الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغير، على مدى فترات محددة، استنادا

من القروض ألجل  )٪٦: ٢٠١٤( ٪١ نسبة ، تخضع٢٠١٥ديسمبر  ٣١عقود المقايضة للتحوط من التزامات الدين ذات الصلة. في 
  لدى المجموعة لمعدل فائدة ثابت.



 

٦٤ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  األدوات المالية (تابع)     ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع) 

  
  مخاطر أسعار الفائدة (تابع) 

  
  فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة بتاريخ التقرير: 

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   

    األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
      

      موجودات مالية
  ١١٤٫٣٦٥  ٨٠٫٨٢٥  ودائع ثابتة

  ٢٫٥٤٠  ٣٫٧٥٨  ودائع ھامشية 
  -  ٤٫٩٢٠  قةمستحقة من أطراف ذات عالال
  =====  =====  
      

      مطلوبات مالية
  ١١٠٫٨٣٠  ٢٥٫٣٤٩  قروض مصرفية 

  =====  ======  
      األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

      
      موجودات مالية

  ٢٫٧٥٦  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
 ===  ====  

      مطلوبات مالية
  ٧٫٤٤٤  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ١٫٧٥٨٫٧٤٠  ١٫٩٤٧٫٧٤٨  رفية قروض مص
  ========  =======  
  

  تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت
  

ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  ار الفائدة في تاريخ التقرير ما كان ليؤثر على األرباح أو الخسائر.  الخسائر. لذا فإن التغير في أسع

  
  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  
(نقص) األرباح أو الخسائر وحقوق الملكية  نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادة/ ١٠٠إن التغير بمقدار 

لمبالغ المبينة أدناه. ويفترض ھذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبية. تم إجراء ھذا التحليل على با
  . ٢٠١٤نفس األساس المتبع في 



 

٦٥ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

  
  (تابع)األدوات المالية   ٣٣

  
  مخاطر السوق (تابع)

  
  مخاطر أسعار الفائدة (تابع)

  
  (تابع) تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  
  األربــــاح أو الـخسائر             

  الزيادة بـــــــمقدار  
  نقطة أساس ١٠٠

  قدارالــــــــنقص بم
  نقطة أساس ١٠٠

      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
      

      صافي -ة ليالما المطلوبات
  ١٩٫٤٧٧  )١٩٫٤٧٧(  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير

  ======  =====  
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

      
      صافي -ة ليالما المطلوبات

  ١٧٫٦٣٤  )١٧٫٦٣٤(  األدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  ======  =====  

  
  خاطر السيولة م
  

 تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجھھا المجموعة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية
الكھا التي تتم تسويتھا من خالل الدفع نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. يتمثل منھج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان امت

دائماً السيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون 
  تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. 

  
يالت مصرفية. تتطلب الشروط االئتمانية تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السيولة التي تتعرض لھا من خالل ضمان وجود تسھ

ً من تاريخ إصدار فواتير بھذه المبالغ. تتم عادًة تسوية الذمم الدائنة  ١٨٠إلى  ٩٠للمجموعة أن يتم تحصيل المبالغ خالل فترة من  يوما
  يوماً من تاريخ الشراء. ٩٠إلى  ٦٠خالل 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.
  



 

٦٦ 

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

  (تابع)حات حول البيانات المالية الموحدة إيضا
  ٢٠١٥ديسمبر  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: 

  
  ------------------ لـــــــتدفقات النــــــــقدية الـــــــــــــتعاقديةا -----------------     

  
  الـــقيمة 
 اإلجمالي الدفترية

شھرين أو 
  أكثر من سنتين  سنة ٢- ١  شھر ١٢- ٢  أقـــــــــــل

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
              ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

              
              مطلوبات المالية غير المشتقة:ال
              

  )١٫١٠١٫٣٥٠(  )٢٧٧٫٩٨٠(  )٦٩٢٫٧٥١(  )١٨٫٩٥١(  )٢٫٠٩١٫٠٣٢(  ١٫٩٧٣٫٠٩٧  القروض المصرفية
  -  -  )٥٥٣٫٧٧٩(  )٢٢٤٫٣٨١(  )٧٧٨٫١٦٠(  ٧٧٨٫١٦٠  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  - )١٫٣٨٣(  )٢١٫٨٩٤( )٢٣٫٢٧٧( ٢٣٫٢٧٧  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
              

              المطلوبات المالية المشتقة:
              

  -  -  -  -  -  -  العمالتعقود مقايضة 
   ------ --------   ------ ----------  -------- -----  -------- --------  -------- -----   ------------ ----  
  ١٫١٠١٫٣٥٠(  )٢٧٧٫٩٨٠(  )١٫٢٤٧٫٩١٣(  )٢٦٥٫٢٢٦(  )٢٫٨٩٢٫٤٦٩(  ٢٫٧٧٤٫٥٣٣(  
  ========  =========  =======  =========  =======  =========  

              ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
              

              المطلوبات المالية غير المشتقة:
              

  )٤٥٥٫٨١١(  )٣٥٢٫٣٩٩(  )٧٩١٫٢٨٢(  )٣٣٦٫١٢٣(  )١٫٩٣٥٫٦١٥(  ١٫٨٦٩٫٥٧٠  القروض المصرفية
  -  )٢٤٫٤١٣(  )٥٧٤٫٩٣٦(  )١٤٢٫٨٥١(  )٧٤٢٫٢٠٠(  ٧٤٢٫٢٠٠  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  )٣٫٨٥٥(  )١٩٫٦٠٠(  )٣٣٫١٢٠(  )٥٦٫٥٧٥(  ٥٦٫٥٧٥  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
              

              المطلوبات المالية المشتقة:
              

  -  -  )٣٫٨٣٥(  -  )٣٫٨٣٥(  ٣٫٨٣٥  العمالتعقود مقايضة 
  ------- -------   ---------- ------  -------- ---- -  ---- -----------   ------ -------  -------- -----  
  ٤٥٥٫٨١١(  )٣٨٠٫٦٦٧(  )١٫٣٨٩٫٦٥٣(  )٥١٢٫٠٩٤(  )٢٫٧٣٨٫٢٢٥(  ٢٫٦٧٢٫١٨٠(  
  ========  =========  =======  =========  =======  =======  
              

  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  المجموعةتتمثل سياسة 
  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 المالرأس المجموعة بإدارة ھيكل تقوم 

رأسمال المجموعة من أسھم رأس المال واحتياطي عالوة األسھم واحتياطي رأس المال واالحتياطي القانوني واحتياطي التحويل 
. يتألف مليون درھم) ٣٫٠٣٥: ٢٠١٤( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم كما في  ٢٫٩٣٧تجزة ويبلغ واالحتياطي العام واألرباح المح

  الدين من قروض وسلفيات تخضع لفائدة. 



 

٦٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  (تابع)مالية األدوات ال  ٣٣

  
  إدارة رأس المال (تابع)

  
  فيما يلي نسبة الدين إلى حقوق الملكية كما في تاريخ التقرير:

 ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم   ألف درھم   
      

 ٣٫٠٣٤٫٨١٣ ٢٫٩٣٧٫٤٥٢  حقوق الملكية
  ========  ========  

  ١٫٧٤٧٫٢٨٤  ١٫٩٦٤٫٤٥٢  الديون
 ========  =======  

  ٠٫٥٨  ٠٫٦٧  الملكية نسبة الديون إلى حقوق
  ===  ===  
  

  أي تغير في منھج المجموعة بشأن إدارة رأس المال خالل السنة الحالية.  لم يكن ھناك
  

  القيم العادلة  
  

  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
  

  .اريخ التقريرفي ت ٢تحتفظ المجموعة بمطلوبات مالية يتم قياسھا بالقيمة العادلة، والتي تم تصنيفھا ضمن المستوى 
  

تجارية عالوة على ذلك، لم تقم المجموعة باإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات المالية مثل الذمم المدينة التجارية واألخرى والذمم الدائنة ال
تقارب  واألخرى والمستحق من/إلى أطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض المصرفية حيث أن قيمھا العادلة

يتم تقدير المالية غير المتداولة، قيمھا الدفترية نظراً لطبيعة ھذه األدوات قصيرة األجل حيث أن تأثير الخصم غير ھام. في حال األدوات 
  القيمة العادلة بناًء على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مخصومة بمعدل الفائدة السوقية في تاريخ التقرير.

  
  حتساب التضخم غير االعتياديا  ٣٤

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

وط الخاصة بأخر بيان القياس المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترات السابقة وفقاً لنفس الشر
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
  تحويل المشتقة من مؤشر أسعار المستھلك. ال
  

تضخم غير اعتيادي وعليه، توقفت المجموعة  مية اإليرانية عن كونه اقتصاد ذي، توقف اقتصادي الجمھورية اإلسال٢٠١٥ في سنة
ير، فإن القيم الدفترية . نتيجة لھذا التغمنذ ذلك الحين فصاعداً  ٢٩عن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٥يناير  ١اعتباراً من 

  .٢٠١٥يناير  ١تشكل األساس الخاص بالموجودات ذات الصلة في  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للموجودات غير المالية الُمبينة في 
  

موجودات ومطلوبات غير  بالقيم الفعلية االسمية، باستثناء تلك التي تنطوي على ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ الحقاً لـتم بيان المعامالت التي تمت 
بالقيمة االسمية. تم االعتراف بنتائج العمليات التي تنطوي على تلك الموجودات  ٢٠١٤يناير  ١لية تم االستحواذ عليھا وتكبدھا قبل ما

على  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١والمطلوبات بناًء على التكلفة الُمعاد بيانھا، والتي تم احتسابھا من خالل تطبيق التغير في المؤشر العام خالل 
  ترية لتلك الموجودات والمطلوبات. القيم الدف



 

٦٨ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  (تابع) احتساب التضخم غير االعتيادي  ٣٤
  

  لية للشركة التابعة:فيما يلي عوامل التحويل المستخدمة في إعادة عرض البيانات الما
  

  -------------السودان  -------------   -----------إيران  ------------   
  عامل التحويل  المؤشر   عامل التحويل  المؤشر   
  ١٫١٨٤  ٥٢٧  -  -  ٢٠١٥مارس  ٣١
  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

  
  تتأثر عملية إعادة البيان المذكورة أعاله على النحو التالي:

  

ق وحدة القياس المتداولة في يتم عرض البيانات المالية التي تم إعدادھا بعملة االقتصاد ذات التضخم غير االعتيادي بعد تطبي .١
تاريخ بيان المركز المالي باإلضافة إلى عرض أرقام المقارنة للفترة السابقة على نفس األساس. ال تتم إعادة بيان الموجودات 

مثل البنود والمطلوبات المالية حيث أنه تم بالفعل التعبير عنھا في ضوء الوحدة المالية المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي. تت
 المالية بالمبالغ المحتفظ بھا والبنود التي يمكن استردادھا أو دفعھا بمبالغ نقدية؛

فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات غير المالية التي لم يتم تسجيلھا كموجودات ومطلوبات متداولة في تاريخ بيان المركز المالي  .٢
 ل تطبيق عوامل التحويل ذات الصلة؛ومكونات حقوق المساھمين، يتم إعادة بيانھا من خال

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

 بنھاية السنة؛ و الصلة أو عوامل التحويل 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.
  

توى الشركة لھا تأثير على تعديل بعض السياسات المحاسبية مس 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 اتعلى البيانات المالية الموحدة بسبب الشرك
  

  اإلجمالي   السودان  إيران  
  لف درھم أ  ألف درھم  ألف درھم  

      

  ٣٧٤٫٢٩٢  ١٦٨٫٥٣٥  ٢٠٥٫٧٥٧  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١تأثير التضخم غير االعتيادي المقيد حتى 
  ========  ========  =======  

         ٢٠١٥لسنة 
        

        التأثير على بيان المركز المالي
      

  ٨٫٦٨٣  ٨٫٦٨٣  -  والمعداتاآلالت الزيادة في الممتلكات 
  ٥٫١٦١  ٥٫١٦١  -  الزيادة في المخزون

  ٢٫٤٠٤  ٢٫٤٠٤  -  الزيادة في الموجودات األخرى
   ----------  ----- ------  ----- ------  

  ١٦٫٢٤٨  ١٦٫٢٤٨  -  الزيادة في صافي القيمة الدفترية
  ======  ======  ======  

        :لـالمخصصة 
  ١٦٫٢٤٨  ١٦٫٢٤٨  -  المتراكم بسبب التضخم غير االعتيادي اإليرادات الشاملة األخرىالزيادة في 

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

  ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

         :التأثير على األرباح أو الخسائر
       

  ٧٫٣٧٢  ٧٫٣٧٢  -  االستھالك للسنة خصصالزيادة في م
  )٢٫٨٥٢(  )٢٫٨٥٢(  -  النقص في اإليرادات األخرى

  ٢٫٣٠٦  ٢٫٣٠٦  -  )٢١يضاح (راجع اإل صافي المركز المالي فير ئالخسا
  ---------  ---------  ---------  
  -  ٦٫٨٢٦  ٦٫٨٢٦  
  =====  =====  =====  



 

٦٩ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقارير حول القطاعات  ٣٥

  
  لقطاعاتأساس تقسيم ا

  
لدى المجموعة ثالثة قطاعات تصدر تقارير حولھا كما ھو مبين أدناه، و تمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. 
تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات مختلفة. 

  ص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنھا:  يوضح الملخ
  

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

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

  
  .والمواد الكيميائية والصنابير والمواد الالصقةالطاقة وأدوات المائدة والدھانات والبالستيك تتضمن   صناعات أخرى:

  
مال تشتمل العمليات األخرى على المواد الغذائية والمشروبات والتجارة والسفر والفنادق والعقارات وأع   أخرى:

 التخزين.
  

  معلومات حول القطاعات الصادر تقارير بشأنھا
  

إن المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع مدرجة أدناه. ويتم قياس أداء كل قطاع استناداً إلى أرباح القطاع حيث ترى اإلدارة أن الربح 
   ات األخرى التي تعمل في تلك القطاعات.ھو أھم العوامل التي يمكن من خاللھا تقييم نتائج بعض القطاعات مقارنة بالشرك

  

  
مــــنتجات 
  السيراميك

  
  المقاوالت

صناعية 
  أخــــرى  أخــــرى

  
  المحذوفات

  
  اإلجمالي

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

            ٢٠١٥ديسمبر  ٣١السنة المنتھية 
  ٣٫٠٧٨٫٨٥٧  -  ٨٦٫٣٩٠ ٢٣١٫٢٠٥  ٣٢٠٫٤٠١  ٢٫٤٤٠٫٨٦١  اإليرادات الخارجية 

  -  )٥١٩٫٣١١(  ١٢١٫٢٩٤ ١٦٣٫٢٩٧  ٢٣٫٦٢٠  ٢١١٫١٠٠  اإليرادات فيما بين القطاعات
  األرباح قبل الضريبة الخاصة 

  بالقطاعات التي ُيصدر تقارير  
  ٣٣٢٫٦٨٩  )٣٦١٫٧٩٢(  ٦٣٫٣٩١  ٥٨٫٢٣١  ٨٨٫٤٢٢  ٤٨٤٫٤٣٧  بشأنھا  

  ٦٫٣٥٢  )٣٫٢٠٣(  -  ٦٠٦  ٧١٥  ٨٫٢٣٤  إيرادات الفائدة
  ٥١٫٧١٧  )٢٫٥٤٧(  ١١١  ١١  ١٫٤١٤  ٥٢٫٧٢٨  مصروفات الفائدة

  ١٩٨٫٠٤٥  -  ٦٫٠٤٥  ٧٫٦٠٥  ٥٨٫٠١٤  ١٢٦٫٣٨١  االستھالك واإلطفاء
  الحصة من أرباح شركة مستثمر

  ١٦٫٥٢٥  )١٫٧٧٠(  ٩٫٦٥٥  ١١٫٧٧٥  ٣٢  )٣٫١٦٧(  بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  
  التي ُيصدر اتموجودات القطاع

  ٥٫٩٨١٫٧٧٥ )١٫٦٤٠٫٩١٤(  ٣٥٧٫٩٦١ ٤٩٤٫٠٣١  ٤٨٥٫٠٨١  ٦٫٢٨٥٫٦١٦  نھاتقارير بشأ  
  التي ُيصدر اتمطلوبات القطاع

  ٣٫٠٤٤٫٣٢٣  )٤٨٥٫٨٢٣(  ١١٩٫٩٤٩ ١١٣٫٦٢٢  ٢٤٦٫٠٨٣  ٣٫٠٥٠٫٤٩٢  تقارير بشأنھا  
  ======== ============  ======  ========  ========  

  



 

٧٠ 

  ةسيراميك رأس الخيمة (ش.م.ع.) وشركاتھا التابع
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  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  
              

            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
  األرباح قبل الضريبة الخاصة

  بالقطاعات التي ُيصدر تقارير  
  ٣٠٥٫١٤٦  )٤٣٫٤٤٦(  ١٦٫٠٥٤  ٧٦٫٨٢٩  )٢٢٫٦٤٠(  ٢٧٨٫٣٤٩  بشأنھا  

  ١٧٫٢٥٠  )١٠٫٠٧٨(  ٥٠  ١٧٥  ١٫٠٠٧  ٢٦٫٠٩٦  إيرادات الفائدة
  ٥٦٫٩٠١  )١١٠(  ٨٦٠  ٨  ١٫٠٩١  ٥٥٫٠٥٢  مصروفات الفائدة

  ٢٠٥٫٢٧٩  -  ٥٫٩٤٤  ٦٫٨٧٢  ٣٦٫٢٦٨  ١٥٦٫١٩٥  االستھالك واإلطفاء
  أرباح شركة مستثمرالحصة من 

  ٣٨٫٠٠٨  ١٫٥٢٥  ٤٫٠٤١  ٣١٫٣٩٣  ٢٩  ١٫٠٢٠  بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية  
  التي ُيصدر اتموجودات القطاع

  ٥٫٩٩٩٫٨٧٥  )٢٫٥٧٦٫٤٢٧(  ٣٦٨٫٥٤٩  ٨٧٥٫٠٤٦  ٥٢١٫٦٨٩  ٦٫٨١١٫٠١٨  تقارير بشأنھا  
  التي ُيصدر اتمطلوبات القطاع

  ٢٫٩٦٥٫٠٦٢  )١٫٢٧٨٫٤١١(  ١٦١٫٥٧٠  ١٠٨٫٥٠٧  ٤٧٠٫٦٢٧  ٣٫٥٠٢٫٧٦٩  تقارير بشأنھا 
  ========  ======= ======  ======  ========= ========  

  
  معلومات جغرافية

  
تتم إدارة منتجات السيراميك وقطاع المقاوالت والقطاعات الصناعية األخرى على نطاق واسع إال أن المنشآت الصناعية تعمل بصورة 

  الھند وإيران والصين وبنجالديش. أساسية في اإلمارات العربية المتحدة و
  

عند عرض المعلومات على أساس جغرافي فإن إيرادات القطاع ترتكز على الموقع الجغرافي للعمالء وترتكز موجودات القطاع على 
موقع الجغرافي الموقع الجغرافي للموجودات. يتم عرض االستثمار في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية بناًء على ال

  للشركة التي تحتفظ باالستثمار. 
    

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   

      اإليرادات
      

  ١٫٦٨٦٫٧٩٣  ١٫٩٩٥٫٩٤٦  الشرق األوسط
  ٣٩٤٫٠٣٧  ٣٩٦٫٥٧٤  دول منطقة اليورو

  ٧٦٣٫١٤٧  ٤٦٠٫٦٢٤  دول أسيوية (باستثناء الشرق األوسط) 
  ٢٨٠٫٥٥٠  ٢٢٥٫٧١٣  أخرى

   -------------  - ------------  
  ٣٫١٢٤٫٥٢٧  ٣٫٠٧٨٫٨٥٧  
  =======  =======  
  



 

٧١ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقارير حول القطاعات (تابع)   ٣٥

  
  (تابع) معلومات جغرافية

  
            داولةالموجودات غير المت

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   
      

  ٢٫٠٣٦٫٨٠٩  ٢٫٠٤٠٫٩٥٤  الشرق األوسط
  ٥٠٢٫١١٨  ٥١٤٫٦٠٨  دول أسيوية (باستثناء الشرق األوسط) 

  ٥٠٫١١٦  ١٧٥٫٠٢٩  أخرى
   --------------   --------------  
  ٢٫٥٨٩٫٠٤٣  ٢٫٧٣٠٫٥٩١  
    ========   ========  

  
  الصادر تقارير بشأنھا تسوية تتعلق بالقطاعات

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم   

      اإليرادات
      

  ٣٫٦٢١٫٨٤٣  ٣٫٥٩٨٫١٦٨  إجمالي اإليرادات للقطاعات الصادر تقارير بشأنھا
  )٤٩٧٫٣١٦(  )٥١٩٫٣١١(  حذف اإليرادات فيما بين القطاعات

  -------------  -------------  
  ٣٫١٢٤٫٥٢٧  ٣٫٠٧٨٫٨٥٧  
 ========  =======  

      الضريبة قبلاألرباح 
      

  ٣٤٨٫٥٩٢  ٦٩٤٫٤٨١  الضريبة قبلإجمالي أرباح أو خسائر القطاعات الصادر تقارير بشأنھا 
  )٤٣٫٤٤٦(  )٣٦١٫٧٩٢(  حذف األرباح فيما بين القطاعات

  ------------  -----------  
  ٣٠٥٫١٤٦  ٣٣٢٫٦٨٩  
  ======  ======  

      الموجودات
  ٥٫٨٤٨٫٥٩٩  ٥٫٨٥٤٫٢١٢  ت للقطاعات الصادر تقارير بشأنھاإجمالي الموجودا

  ١٥١٫٢٧٦  ١٢٧٫٥٦٣  شركات ُمستثمر بھا ُمحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
   -------------   -------------  
  ٥٫٩٩٩٫٨٧٥  ٥٫٩٨١٫٧٧٥  
  ========  =======  
      

      البنود الھامة األخرى
      

  ١٧٫٢٥٠  ٦٫٣٥٢  إيرادات الفائدة
  ٥٦٫٩٠١  ٥١٫٧١٧  الفائدة مصروفات

  ١٧٧٫٣٩٣  ١٨٨٫٤٣٧  االستھالك واإلطفاء 
  ======  ======  



 

٧٢ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
٣٦   ً   لحقوق الملكية الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقا

  

  األنشطة الرئيسية  حصة الـــــــملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة  
      ٢٠١٤  ٢٠١٥    
          الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة" ش.م.ع  أ
            

 ٥سيراميك رأس الخيمة (بنجالديش) المحدودة (راجع إيضاح   
  ))١(ب)(

يك صناعة بالط السيرام  ٪٧٢٫٤١ ٪٧١٫٥٧  بنجالديش
  واألدوات الصحية

            

  صناعة بالط السيراميك   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الصين  سيراميك رأس الخيمة (جاو ياو) المحدودة  
            

سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية لالستثمار المحدودة   
  )٢١) و٢(ب)( ٥(راجع اإليضاحين 

  صناعة بالط السيراميك   ٪١٠٠  -  السودان

            

 ٥إيضاح  عالخيمة (ش.م.ع) المحدودة (راجسيراميك رأس   
  ))١(أ)(

  صناعة بالط السيراميك   ٪٨٠  ٪١٠٠  إيران

         

صناعة بالط السيراميك   ٪٩٠  ٪١٠٠  الھند ))١(أ)( ٥إيضاح  سيراميك رأس الخيمة الھند برايفت ليمتد (راجع  
  واألدوات الصحية

  ط السيراميك صناعة بال  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيراميك إيليجانس ذ.م.م  
         

  تجارة بالط السيراميك   ٪٩٥  ٪٩٥  استراليا  بريستيج تايلز بي تي واي المحدودة  
            

  تجارة األدوات الصحية  ٪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 ٪٥١٫٠٨  اإلمارات  ))٤(أ)( ٥الكترو رأس الخيمة ذ.م.م (راجع إيضاح   
(مقاوالت األعمال الميكانيكية 

  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   
            

تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيراميك رأس الخيمة (العين) وسيراميك رأس الخيمة (أبوظبي)  
  الصحية

صناعة ومعالجة واستيراد   ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م   
  وتوريد المعادن الصناعية

         

  شركة إنشاءات  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  شركة الحمرا لإلنشاءات ذ.م.م   
            

  صناعة بالط البورسلين  ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات  بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م   
         

تجارة بالط السيراميك واألدوات   -  ٪١٠٠  السعودية  ) أدناه)٥شركة سيراميك رأس الخيمة ذ.م.م (راجع إيضاح (  
  الصحية

            
  الشركات التابعة لـ "رأس الخيمة بنجالديش المحدودة"  ب

  
        

  توليد الطاقة لالستھالك  ٪٥٧  ٪١٠٠ بنجالديش ))٣)(أ) (٥رأس الخيمة باور الخاصة المحدودة (راجع إيضاح ( 
            

 ٥رأس الخيمة فارماسوتيكلس برايفت ليمتد (راجع اإليضاحين   
  )٢١) و٤(ب)(

  عة المواد الصيدالنيةصنا  ٪٥٥  -  بنجالديش

         

(راجع  رأس الخيمة لألوراق المالية والخدمات الخاصة المحدودة  
  ))٣)(أ) (٥إيضاح (

  تقديم خدمات األوراق المالية  -  ٪١٠٠  بنجالديش

            

  الشركات التابعة لـ"إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م"  ج
  

        

  تجارة المنتجات الكھربائية  ٪٩٠  ٪٩٠  إلماراتا  ) أدناه)١٢انكوم للتجارة ذ.م.م (راجع إيضاح (  
            

  صناعة وتجارة مقابس التحويل  ٪٧٠  ٪٧٠  اإلمارات  ) أدناه)١رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م (راجع إيضاح (  
         

قيلة األعمال الھندسية الصناعية الث  ٪ ٥٠  ٪ ٥٠  اإلمارات  ) أدناه)٢اإلمارات لھندسيات الثقيلة ذ.م.م (راجع إيضاح (  
  واألعمال ذات الصلة

سباكة  –أعمال صيانة (كھرباء   ٪٥١  ٪٥١  الھند  إلكترو رأس الخيمة (الھند) برايفت ليمتد  
 تركيب أجھزة التكييف) –حفر  –



 

٧٣ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  
  األنشطة الرئيسية  حصة الـــــــملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة  
      ٢٠١٤  ٢٠١٥    
          الشركة التابعة لـ "اإلمارات للھندسيات الثقيلة "  د

         

  أعمال المقاوالت  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  ) أدناه)٣إيضاح (رأس الخيمة فابريكاشن ذ.م.م (راجع   
            

        الشركات التابعة لـ "سيراميك رأس الخيمة القابضة" ذ.م.م ھـ
        

  أعمال دق الركائز والتأسيس  ٪٧٦  -  اإلمارات  ))٤(ب)( ٥رأس الخيمة بايلنج ذ.م.م (راجع إيضاح   
            

  أعمال معالجة المياه  ٪٩٠  -  اإلمارات  ))٦(ب)( ٥يضاح رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م (راجع إ  
            

 ٥الحمرا لصناعة األلومينيوم والزجاج ذ.م.م (راجع إيضاح   
  ))٣(ب)(

  أعمال األلومينيوم والزجاج  ٪٧٥  -  اإلمارات

  صناعة الدھانات ومنتجاتھا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  رأس الخيمة للدھانات ذ.م.م   
            

 ٥يبسوم أند ديكوريشن ذ.م.م (راجع إيضاح رأس الخيمة ج  
  ))٣(ب)(

  أعمال الجبس  ٪٦٠  -  اإلمارات

            

  شركة إنشاءات  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  أيه أيه أيه كنتراكتورز ذ.م.م  
         

رأس الخيمة العالمية للصناعات البالستيكية ذ.م.م (راجع إيضاح   
  ) أدناه)٤(

  صناعات األنابيب  ٪٦٦  ٪ ٦٦  اإلمارات

            

  رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م   
  ))٥(ب)( ٥(راجع إيضاح

نقل الشحنات والخدمات   ٪٩٩  -  اإلمارات
  اللوجستية

            

  وكالء حجز تذاكر الطيران  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  الحمرا للسفريات ذ.م.م   
            

لتصوير خدمات الطباعة وا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  مؤسسة سيراميك رأس الخيمة للطباعة  
  والترجمة

            

سيراميك رأس الخيمة ريجينال سنغافورا سيلز (آسيا المطلة على   
  ) أدناه)٦المحيط الھادي) بي تي أي ليمتد (راجع إيضاح (

تجارة بالط السيراميك واألدوات   -  ٪١٠٠  سنغافورا
  الصحية

         
      ))٥(ب) ( ٥ح الشركات التابعة لـ "رأس الخيمة لوجيستكس ذ.م.م" (راجع إيضا  و

      

  النقل/ الخدمات اللوجستية  ٪٨٠  -  ھونج كونج  رأس الخيمة لوجيستكس ھونج كونج المحدودة  
         

  النقل/ الخدمات اللوجستية  ٪٨٠  -  فرنسا  سوسيتيه رأس الخيمة لوجيستيك فرانس سارل  
            

المملكة   رأس الخيمة لوجيستكس المملكة المتحدة المحدودة  
  المتحدة

  النقل/ الخدمات اللوجستية  ٪٨٠  -

  النقل/ الخدمات اللوجستية  ٪٨٠  -  إسبانيا  رأس الخيمة لوجيستكس يوروبا سوسيداد المحدودة  
            

  النقل/ الخدمات اللوجستية  ٪٨٠  -  الصين  لمحدودةرأس الخيمة لوجيستكس جوانجزھو ا  
            

  "الشركات التابعة لـ" رأس الخيمة للدھانات ذ.م.م  ز
  

        

  صناعة الدھانات ومنتجاتھا  ٪٩٩  ٪٩٩  اإلمارات  ) أدناه)٧ألتك إماريتس ذ.م.م (راجع إيضاح (  
            

  الشركات التابعة لـ"سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م"   ح
  

    

  تجارة المعادن الصناعية  ٪١٠٠  - اإلمارات ) أدناه)٨سيرامين ذ.م.م (راجع إيضاح ( 
استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  الھند  المحدودةسيرامين الھند الخاصة   

  الطين والمعادن األخرى
استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪١٠٠  ٪١٠٠  ماليزيا  بي إتش دي –سيرامين إس دي إن   

  الطين والمعادن األخرى
         

  
  

تخراج وتوزيع وتصدير معادن اس  ٪٤٠  ٪٤٠  تايالند  ) أدناه)٩شركة فيلدسبار مينيرالز ليمتد (راجع اإليضاح (
  الطين والمعادن األخرى

            

  



 

٧٤ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
 ع)الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تاب  ٣٦

  
  األنشطة الرئيسية  حصة الـــــــملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة  
      ٢٠١٤  ٢٠١٥    
          الشركة التابعة لـ"سيراميك اليجنس ذ.م.م  ط

            

  التجارة العامة  ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات  سيراميك فينيسيا   
            

        الشركة التابعة لـ"سيرامين الھند الخاصة المحدودة"  ي
  أنشطة التعدين  ٪٩٧  ٪٩٧  الھند  ريدي ساي للمعادنشري شي  

            

          الشركة التابعة لـ" بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م"  ك
  بورسلين رأس الخيمة أوروبا إس إيه (راجع   

  ))٢(أ)( ٥) أدناه و١١اإليضاح (
  استيراد وتصدير البورسلين  -  ٪٩١  لكسمبورج

            
        الخيمة أوروبا أس أيه"الشركة التابعة لـ"بورسلين رأس ل
  تجارة األدوات  -  ٪٩١  أمريكا  بورسلين رأس الخيمة الواليات المتحدة األمريكية إنك  

            

      الشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع"  م
  تجارة بالط السيراميك   ٪٥٠  ٪٥٠  إيطاليا  رأس الخيمة للتوزيع أوروبا  
المملكة   )٣٨س الخيمة المملكة المتحدة ليمتد (راجع إيضاح سيراميك رأ  

  المتحدة
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥٠  ٪٥٠

  الصحية
سيراميك رأس الخيمة ديوتشالند جي إم بي إتش (راجع إيضاح   

٣٨(  
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥٠  ٪٥٠  المانيا

  الصحية
تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥٠  ٪٥٠  ةالسعودي  رأس الخيمة السعودية ذ.م.م  

  الصحية
نظم تركيب البالط (صناعة مواد   ٪٥١  -  اإلمارات  ))٢( ١٥رأس الخيمة التيكريت ذ.م.م (راجع إيضاح   

  لصق البالط وتثبيته 
         

ت المستخدمة في صناعة الكيماويا  ٪٥٥٫٥٥  ٪٥٥٫٥٥  اإلمارات  ) أدناه)١٠كيميكا رأس الخيمة ذ.م.م (راجع اإليضاح (  
  صناعات السيراميك

صناعة صنابير المياه والمحابس،   ٪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  ة شركة إيه أر كى الدولية للتجار  
            

شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، جورجيا (راجع   
  ) أدناه)١٠اإليضاح (

تجارة بالط السيراميك واألدوات   ٪٥١  ٪٥١  جورجيا
  الصحية

            

  ثماريةشركة است  ٪٥٠  ٪٥٠  الكونغو  ذ.م.م -أجورا للتجارة واالستثمارات المنطقة الحرة   
            

      الشركة الزميلة لـ"سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع"  ن
      

  تجارة المنتجات الكھربائية  -  ٪١٠  اإلمارات  ) أدناه)١٢إنكوم للتجارة ذ.م.م (راجع إيضاح (  
            

 الشركات الزميلة لـ"سيراميك رأس الخيمة بنجالديش المحدودة" س
  

      

والخدمات الخاصة المحدودة (راجع رأس الخيمة لألوراق المالية   
  ))٣((أ) ٥إيضاح 

  تقديم خدمات األوراق المالية  ٪٣٥  -  بنجالديش

            

  صناعة الدھانات  ٪٤٧  -  بنجالديش  ))٢( ١٥رأس الخيمة للدھانات الخاصة المحدودة (راجع إيضاح   
            

  موشافلي (بي دي) برايفت ليمتد -رأس الخيمة   
  ))٢( ١٥(راجع ايضاح 

  صناعة المبيدات الحشرية  ٪٢٠  -  بنجالديش

  

  الشركة الزميلة لـ"سيرامين المنطقة الحرة" ذ.م.م  ع
  

        

استخراج وتوزيع وتصدير معادن   ٪٤٠  ٪٤٠  تايالند  شركة بالنج سوريان المحدودة  
  الطين والمعادن األخرى

  



 

٧٥ 

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

  (تابع)نات المالية الموحدة إيضاحات حول البيا
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  
  األنشطة الرئيسية  حصة الـــــــملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة  
      ٢٠١٤  ٢٠١٥    
        تايل بي تي واي المحدودة"  الشركة الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"بريستيج ف
  تجارة بالط السيراميك  ٪٥٠  ٪٥٠  استراليا  ماسا إمبورتس بي تي واي المحدودة  
            

  الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م"ص
  

    

  عمال معالجة المياهأ  -  ٪٥١  اإلمارات  ))١(١٥، )٦)(ب( ٥ ينة واترتيك ذ.م.م (راجع إيضاحرأس الخيم  
           

  التجارة العامة  ٪٥١  ٪٥١  اإلمارات  ) أدناه)١٠كيرابين جلف ذ.م.م (راجع إيضاح (  
           

الھندسة الصناعية الثقيلة وأعمال   ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات  ) أدناه)٢اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ.م.م (راجع إيضاح (  
  التصنيع ذات الصلة

 

  ))٤(ب)(٥يطرة مشتركة لـ"سيراميك رأس الخيمة لوجستكس ذ.م.م" (راجع إيضاح الشركة الخاضعة لس  ق
  

  

سيراميك رأس الخيمة لوجستكس جنوب أفريقيا (بي تي واي)   
  المحدودة

  

جنوب 
  أفريقيا

  النقل/ الخدمات اللوجستية  ٪٤٠  -

  ) أدناه)١( ١٥الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة لـ"بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م" (راجع اإليضاح   ر
  

  

  مقاوالت تجھيز الشركات العامة  ٪٤١  ٪٤١  اإلمارات  ) أدناه)١١ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م. (راجع إيضاح (  
           

) أدناه ١١بورسلين رأس الخيمة أوروبا إس إيه (راجع اإليضاح (  
  ))٢(أ)( ٥و

  استيراد وتصدير البورسلين  ٪٧١  -  لكسمبورج

           

  لبيع المحتفظ بھا ل ش
  

        

 لالستثمار المحدودة سيراميك رأس الخيمة الشركة السودانية  
  )٢١) و٢(أ)(٥(راجع اإليضاحين 

  صناعة بالط السيراميك  ٪١٠٠  -  السودان

         

رأس الخيمة فارماسوتيكلس بنجالديش برايفت ليمتد (راجع إيضاح   
  )٣(ب)( ٥

  صناعة المواد الصيدالنية  ٪٥٥  -  بنجالديش

            

  الخدمات اللوجستية  ٪٥١  -  اإلمارات  رأس الخيمة للخدمات اللوجستية العالمية ذ.م.م  
            

  صناعة القوارب  ٪٨٠  -  اإلمارات  كومبوسايتس رأس الخيمة ذ.م.م  
  
  
  



 

٧٦ 

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

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تابع)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية في

  
  الشركات التابعة والشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية (تابع)  ٣٦

  
من أسھم الملكية في رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م من خالل إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م. عالوة على  ٪٧٠تحتفظ المجموعة بنسبة   )١(

من أسھم  ٪١٠وتحتفظ الشركة بنسبة من أسھم الملكية في إنكوم للتجارة ذ.م.م  ٪٩٠ذلك، تحتفظ إلكترو رأس الخيمة ذ.م.م بنسبة 
من أسھم الملكية في رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م، وبالتالي تبلغ مساھمة إلكترو رأس  ٪٣٠بنسبة  الشركة تحتفظ الملكية، كما

  سھم الملكية في رأس الخيمة للصناعات ذ.م.م. من أ ٪٥٢٫٦٩. وبالتالي، تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ ٪٩٧الخيمة ذ.م.م 
  

من أسھم الملكية في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة والمحتفظ بھا من خالل إلكترو  ٪٥٠باإلضافة إلى حصة المجموعة البالغة   )٢(
ً بالحصة المتبقية البالغة  شركة سيراميك رأس الخيمة من أسھم الملكية من خالل  ٪٥٠رأس الخيمة ذ.م.م، تحتفظ المجموعة أيضا

من أسھم  ٪٧٥٫٥٤القابضة 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.

  
من قبل شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ.م.م. تحتفظ  إن شركة رأس الخيمة فابريكاشن ذ.م.م ھي شركة تابعة مملوكة بالكامل  )٣(

 ٪٥٠في شركة اإلمارات للھندسيات الثقيلة ذ.م.م، وذلك من خالل االحتفاظ بنسبة الفعلية من أسھم الملكية  ٪٧٥٫٥المجموعة بنسبة 
  ة ذ.م.م. من خالل إلكترو رأس الخيم ٪٢٥٫٥٤من خالل شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، ونسبة 

  
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  ٪٥١الخيمة القابضة ذ.م.م. عالوة على ذلك، تحتفظ شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م بنسبة 
من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م. وبالتالي،  ٪٢٤تيك ذ.م.م التي تحتفظ بنسبة رأس الخيمة واتر

  من أسھم الملكية في شركة رأس الخيمة يونيفيرسال بالستيكس ذ.م.م. ٪٧٨٫٢٤تحتفظ المجموعة بحصة فعلية تبلغ 
  

ة بالكامل في المملكة العربية السعودية لتنفيذ أعمال التجارة الخاصة ببالط قامت المجموعة خالل السنة بتأسيس شركة تابعة مملوك  )٥(
  السيراميك واألدوات الصحية.

  
المحيط الھادي) بي تي  ريجينال سيلز (آسيا المطلة علىمن أسھم الملكية في سيراميك رأس الخيمة  ٪١٠٠تحتفظ المجموعة بنسبة   )٦(

  الل شركة سيراميك رأس الخيمة القابضة ذ.م.م، شركة تم تأسيسھا حديثاً من خأي ليمتد
  

من األسھم التي تحتفظ بھا رأس الخيمة للدھانات ذ.م.م. في ألتك إماريتس ذ.م.م، تحتفظ  ٪٩٩باإلضافة إلى الحصة البالغة   )٧(
ة ذ.م.م.، شركة مملوكة من أسھم الملكية التي تحتفظ بھا سيراميك رأس الخيمة القابض ٪١المجموعة كذلك بالحصة المتبقية البالغة 

  بالكامل من قبل المجموعة، وبالتالي تم معاملة الشركة على أنھا شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة.
  
سيرامين ذ.م.م مع الشركة القابضة الخاصة بھا "سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م وتم شركة  بدمج عمليات السنةقامت المجموعة خالل   )٨(

  رخصة التجارية الخاصة بسيرامين ذ.م.م.إلغاء ال
  
من أسھم الملكية في شركة فيلدسبار مينيرالز المحدودة. عالوة على ذلك، تحتفظ  ٪٤٠تحتفظ سيرامين المنطقة الحرة ذ.م.م بنسبة   )٩(

من أسھم  ٪٦٠سبة من أسھم الملكية في شركة بالنج سوريان المحدودة التي تحتفظ بن ٪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 

  
وكيميكا رأس الخيمة ذ.م.م، ورأس الخيمة كلودي ذ.م.م، وشركة سيراميك رأس  ،رأس الخيمة واترتيك ذ.م.م تتم معاملة كٍل من  )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 بورسلين شركة في أسھم الملكية في  ٪٢٠غ استحوذت شركة بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م خالل السنة على حصة إضافية تبل  )١١(

  ٪٢٠٫٥. كما تحتفظ المجموعة بنسبة ٪٤٥٫٥إلى   ٪٣٥٫٥وبالتالي، ارتفعت حصة المجموعة الفعلية من  الخيمة أوروبا إس إيه
  من أسھم الملكية في ريستوفير رأس الخيمة ذ.م.م. من خالل شركة بورسلين رأس الخيمة ذ.م.م.

  
في أسھم  ٪٩٠. كما تحتفظ المجموعة بنسبة للتجارة ذ.م.مسھم من أسھم انكوم  ١٫٠٠٠جموعة خالل السنة على استحوذت الم  )١٢(

". وبالتالي، بلغت نسبة الملكية الفعلية للمجموعة الكترو رأس الخيمة ذ.م.مالملكية في انكوم للتجارة ذ.م.م من خالل شركة تابعة "
٥٥٫٩٧٪.  

  
  

  
  



 

٧٧ 

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

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة  ٣٧

  

ية. يتم بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التال المجموعة تقوم
تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة، وھي ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية 
 التي ُيعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة. فيما يلي المجاالت الھامة لعدم اليقين من التقديرات واألحكام الھامة المستخدمة عند

  بيق السياسات المحاسبية التي لھا أكبر تأثير على المبالغ المعترف بھا ضمن ھذه البيانات المالية الموحدة. تط
  

  اإليرادات من عقود اإلنشاءات
  

يتم االعتراف باإليرادات من عقود اإلنشاءات ضمن األرباح أو الخسائر عندما يمكن تقدير ناتج العقد بصورة موثوقة. يتأثر قياس ناتج 
لك لعقد بالعديد من الشكوك التي تتوقف على نتائج أحداث مستقبلية. وتحتاج التقديرات غالباً إلى تعديل عند وقوع األحداث أو التأكد من تا

  الشكوك. ولذلك، فإن قيمة إيرادات العقد قد ترتفع أو تنخفض من فترة إلى أخرى. 
  

  وعتقديرات مرحلة اإلنجاز والتكاليف الالزمة إلنجاز المشر
  

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

حتملة يتم تكبدھا، بناًء على األعمال التي سيتم إنجازھا الحقاً لتاريخ التقرير. تتضمن ھذه التقديرات أيضاً تكاليف مطالبات المقاولين المس
عديل والتكاليف الالزمة للوفاء بااللتزامات التعاقدية للعمالء. ھذا ويتم عكس كافة التغيرات على ھذه التقديرات في السنة التي يتم فيھا ت

  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
دات متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثھا إذا اختلفت التوقعات عن تكون الموجو

التقديرات السابقة نتيجة التلف المادي أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانونية أو القيود األخرى المفروضة على استخدام 
ة إلى ذلك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات يرتكز على تقييم عام لممارسات الموجودات المعنية. باإلضاف

ليات القطاع والتقييم التقني الداخلي والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعم
رات الموضوعة نتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن قيمة وتوقيت المصروفات المسجلة بصورة مادية بالتغيرات في التقدي

ألي فترة قد يتأثران بالتغيرات في ھذه العوامل والظروف. قامت إدارة المجموعة بإجراء مراجعة للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية 
  .١٢السنة الحالية. راجع اإليضاح  في ديالتكما قامت بإجراء بعض التع يةللممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمار

  
  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  ١٤ر انخفاض القيمة، إن وجدت. يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في اإليضاح المتراكم وخسائ

. وقد تم تحديد القيم العادلة لألراضي استناداً إلى تكلفة االستبدال السوقيةالموحدة. وقد تم تحديد القيم العادلة للمباني بالوضع في االعتبار 
ت التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات االستثمارية للمجموعة. في حالة تغير المعامال

االفتراضات الرئيسية، قد تتغير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بصورة جوھرية وقد يترتب على ذلك انخفاض في قيمة العقارات 
  االستثمارية.  

  
  ن المتقادم وانخفاض صافي قيمة المخزون القابلة للتحقيق مخصص المخزو

  

تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر على أساس المخزون المتقادم وأي انخفاض في صافي القيمة القابلة 
المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما للتحقيق. لتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح أو الخسائر، تقوم 

إذا كانت ھناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. يتم رصد 
اداً إلى أفضل التقديرات مخصص النخفاض صافي القيمة القابلة للتحقيق عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استن

  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 ناقصا خسائر انخفاض القيمة  يتم اختبار الشھرة التجارية سنويا
 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. 
  



 

٧٨ 

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

  (تابع)احات حول البيانات المالية الموحدة إيض
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة (تابع)   ٣٧

  
  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 

  
حال كان ھناك من مدى تعرضھا النخفاض في القيمة في  للتحققوالموجودات غير الملموسة يتم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات 

. إن اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة يتطلب من اإلدارة تقدير مؤشر على انخفاض القيمة
  القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد. 

  
  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

  
ً على األقل. إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لھا تقوم  المجموعة بمراجعة ذممھا 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 
ر انخفاض القيمة ضمن األرباح والخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كان ھناك معطيات مدى ضرورة إدراج خسائ

ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. وعليه، يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما 
والتي تعتبر بناًء على الخبرة السابقة بمثابة دليل على انخفاض في القدرة على استرداد  يكون ھناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدھا

  التدفقات النقدية.
  

  الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم االستحواذ عليھا عند حيازة شركات تابعة
  

ركة تابعة عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع تقوم المجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات بصورة منفصلة عند حيازة ش
االقتصادية ذات الصلة إلى الجھة المستحوذة أو عندما، في حالة المطلوبات، يكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للموارد 

. يتم االعتراف بالموجودات غير االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بصورة موثوقة
من معايير التقارير المالية  ٣الملموسة والمطلوبات الطارئة بصورة منفصلة عندما ينطبق عليھا معايير االعتراف المبينة في المعيار رقم 

  الدولية.
  

  الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة 
  

مجموعة في االعتبار تأثير األوضاع الضريبة غير المؤكدة وما إذا كانت عند تحديد قيمة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة تضع ال
ھناك أي ضرائب إضافية أو فوائد قد تصبح مستحقة.  ترى المجموعة أن استحقاقاتھا فيما يتعلق بااللتزامات الضريبية كافية لكافة 

تضمن تفسيرات قانون الضرائب والخبرة السابقة. يتوقف ھذا السنوات الضريبية المفتوحة استناداً إلى تقييمھا للعديد من العوامل التي ت
التقييم على تقديرات وافتراضات وقد ينطوي على مجموعة من األحكام حول أحداث مستقبلية. قد تظھر معلومات جديدة تؤدي إلى قيام 

التغيرات في االلتزامات الضريبية على المجموعة بتغيير أحكامھا فيما يتعلق بكفاية االلتزامات الضريبية الحالية؛ سوف تؤثر ھذه 
  مصروفات الضريبة في الفترة التي تم تحديدھا خاللھا.

  
  السيطرة القائمة –التوحيد 

  
، قامت المجموعة بتقييم كافة شركاتھا المستثمر بھا من معايير التقارير المالية الدولية ١٠للمعيار رقم  كجزء من نموذج السيطرة الجديد

انت لديھا سلطة على الشركة المستثمر بھا أو أنھا معرضة إلى، أو لديھا حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطھا مع تلك لتحديد ما إذا ك
الشركة ومدى قدرتھا على التأثير في تلك العائدات. لتحديد ھذه السيطرة، تم وضع أحكام حول عالقة المجموعة بالشركات المستثمر بھا، 

  م التوصل إلى االستنتاجات.وبناًء على ھذه العالقة ت
  

  أحداث الحقة  ٣٨
  

شركتين من شركاتھا المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق في  ٪٥٠ الحصص المتبقية البالغةالحقاً لنھاية السنة، استحوذت المجموعة على 
، ستصبح كل ذا االستحواذنتيجة لھ .ميك رأس الخيمة، المملكة المتحدةو"سيرا نيااألم "،الخيمة جي إم بي اتش رأسسيراميك " الملكية
، وسيراميك رأس الخيمة المملكة المتحدة" شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل من قبل الخيمة جي إم بي اتش رأسسيراميك " من

  المجموعة.
  

  أرقام المقارنة  ٣٩
  

   متبع في ھذه البيانات المالية الموحدة.تم إعادة تصنيف/تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع العرض ال
  

  




